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PRECUVÎNTARE.

Această carte ieste volumul întîiii prelucrat după prelegerile mele
mînuscrise asupra limbii şi literăturii romîneşti, începute între 1861 şi 1871
ca încercare la gimnasiul superior din Cernăuţ 1), continuate şi desvoltate
treptat apoi mai departe la universitatea franciscă-iosefină de acoleă dela
Optomvre 1875-1906.
|
|
Sistemul urmat de mine la espusul acesiui studiit nu ieste cel îndă-

tinat, dară a trebuit să fie aşâ. Pe timpul studiilor mele secundare şi uni-

versitare (Septemvre 1848 — Juliii'1861) nu se vorbiâ nimică
la istoriiea universală; chiar

şi astădi

nu

despre Romini

se prea face aceasta; şi chiar de

şi

amintesc acuma unii profesori cite cevă despre Romîni în cursurile sale
despre istoriiea universală, fac aceasta abiâ dela ivitul îmbelor domniiate
naţionale din stinga Dunării, deci de prin secolul al 13-lea şi al 14-lea în-'
coace, dară şi acuma numai atingind unele întimplări şi nelămurind îndeajuns legătura causală dintre iele. Despre mişcările religionare şi bisericeşti
la Romiîni şi despre legătura lor cu mişcările similare dela alte popoare
conlocuitoare şi circumvecine încă nu se vorbiă pe atunci nimică; abiâ în
anul 1891 publicâ profesorul Calistrat Coca o Istoriie bisericească pentru
clasele superioare ale şcoalelor secundare din Bucovina.

Aveam

aşadară ca auditori la prelegerile mele universitare tineri, carii

maveaii nicio cunoşiinţă despre trecutul Romiînilor şi mai pe urmă numai
foarte puţine şi neajungătoare, şi totuş se ştie că cultura întelectuală a
unui popor ca şi produsurile lui literare, scrise şi nescrise, stait în strinsă
şi nedeslegabilă legătură cu mişcările şi întîmplările din viiaţa lui soţiială
cetățEnească şi din cea religionară bisericească, fiindcă unele se condiţio-

neadă prin altele. Deci cunoştinţa lor a tuturora ierâ de neapărată trebuinţă,
dacă doriai, ca învăţăceii tăi să te priceapă,

totodată o evidinţă limpede în legătura

să

te înțăleagă

şi în desvoltarea

şi să capete

acestor mişcări

intelectuale pînă astădi.
Aa
Aceste priviri m'ai înduplecat, ca la prelegerile mele asupra limbii şi
literăturii romîneşti să desfăşur mai întiiii mişcările şi întimplările din viaţa
soţiială cetăţănească a Romiînilor dintr'un răstimp deţărmurit, apoi pre acelea din viiaţa lor religionară bisericească din iel, şi în fine, ca resultat al

acestora, pre acelea din viiaţa lor culturală şi literară.

DN

Am deplină conştiinţă, că în această carte sint multe deșerturi, şi că
se va îi găsînd, pe unele locuri, chiar şi nedeplină limpedealăîn vederile
mele şi în espusul lor, dară ..... om sînt, cu nedeplinătate întru toate!

Voiiiîi însă detot mîngăiat şi mulţămit, dacă cititorii acestei scripturi, în
1) Sbiera

Dr. |. G.
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pag. 244 $ 112 şi pag. 315 Ş 128.
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Amintiri“,

Cernăuţ,

1899 pag.

168

$ 80;

A.

Tr.

lor după adevăr şi dreptate, vor află în iea măcar nişte urme nespre a păşi mai departe cu oarecare probabilitate, că vor află
doresc. Cit pentru mine, mărturisesc cu nespusă recunoştinţă, că
foarte multe urme îndreptătoare la năintaşii mici, începîndcu
Ureche şi continuînd cu Miron şi Niculaiii Costin, cu Dumitru
Giorgiă Şîncaiii, Petru Maior, lon Eliade, Mihaiii Cogălniceanu,

Lauriianul,

Niculaiii

Bălcescul,

Timoteiii

Cipariii,

B.

P.

Hăjdăii,

A.

D. Xenopol, şi alţii, după ale cărora urme ţînîndu-m& am ajuns la resultatul celor scrise în cartea aceasta.
Această carte se presîntă publicului întrun veşmînt romînesc părticular, avînd adecă o scrisoare confoarmă cu rostirea, dară făcută nu cu literele
cele vechi

romîneşti,

ci cu cele

lătineşti, nu tare

demult întrebuințate.

Cine

nai8, 0 ma me oa
a ta

îmbletele
“ îns&mnate
aceea ce
am găsit
Grigoriii
Cantemir,

Aaa a aa

a

IV

va socoti această scriptură aniăsurată firii graiului romînesc să o imitede,
de nu'i va plăce însă, să nu se folosască de dinsa! Leii, cind am întrat în
viiaţa publică soţiială cetăţănească, 'mi-am îmbrăcat trupul într'un veşmint
de pănură modernă, dară croit după veşmîntul cel vechiti romînesc
al ţă-

rănimii;

dară

mai

pe urmă,

vădînd

că

nu

se

generaliseadă

a poporului, "l-am părăsit şi iei, m'am acomodat mulţimii,în pătura cultă
măcarcă îmi
plăceâ foarte mult!
_ _ Greşele de tipariii încă va găsi cititoriul multe, unele
cari altereadă
Chiar înțelesul; pre acestea voiii căută să le îndrept
la
urmă
cit
cu putinţă;
pre, cele scăpate din vedere insă şi pre cele
mici, privitoare la binescriinţă,
să binevoiască cititoriul a le îndreptâ însu'şi.
Cartea a început a se tipări în 19 'Mart 1904
cu dorinţa, ca să fie
tipărită , gata pînă lala sărba
s
rea iubilară d ela Putna, dară.
ă ... on
îşiŞ
pune şi Dumnedei dispune!
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Ordinul Teutonilor 500—501; Ladislaii 503; Bogdan 404; Dragoş, Bogdan 506;
Stan saă Ştefan 507; Petru 508; Laţcu 509; Jorgu Coriiatescul 512; Costea
Muşat, Petru 513; Roman, Ştefan 514; luga, “ Alesandru cel Bun 515; Îlitaş,

498

Ştefan 518; Roman, Petru 521; Alesăndrel, Ciubăr Vodă, Ştefan Vodă 522;
Bogdan 523; Petru 524; Alesăndrel 525; Petru Aron, Alesandru, Petru 526;
Ştefan Vodă 527; Corvineştii făvoriţi de papa, lon Corvinul în luptă pentru
regatul Ungariii 544; Urmările îndepărtării Corvineştilor dela domniie 546.

Ş 129. Însemninţa cuvîntului Ion din

titulătura Domnilor Ţării Romineşti şi ai Mol568

„dovii
Il. Privire fugitivă asupra întimplăritor religionare bisericeşti dintre

Ş 130.
Ş 131.

Uniunea

1186

şi 1504,

bisericească a regatului Muşăteştilor cu papii din Roma

Propagande papiste şi antipapiste între 1204 şi 1235

577
581

Episcopiica Cumaniii în Moldova; Episcopiie păpistăşască în Tara "Romi
ncască 583; Năvălirea Mongolilor 584; Episcopiiea Cumaniii şi atîrnarea ici

şi a ducilor dintr'insa numai de papa 585; Ducii din Moldova se supun 1cgilor Ungariii, nu şi cei din Ţara Romincască 586; Limitarea şi orgănisarea
episcopiii din Cumaniiea cu 0 episcopiie pentru Romini 586; Pauliciianii şi
Cumanii

printre Romîni 587.

$ 192. Nimicirea uniunii bisericeşti în împeriul Rominilor şi al Bulgarilor
$ 133. Continuarea propagandei papiste şi antipapiste
Soliie ia Tătari, Morduani

ț

ieni şi lodomeriieni:
în Olteniiea 596.

Ş 134. Încercări zădarnice
$ 135. Aplecări la regele
$ 136. Desunirea Ruşilor
Ş 137. Noaiiă aplecări la

şi Munteni

Pregătiri

587
593

595; Năzuinţi unioniste la Ruşii “galiţi-

încontra Tătarilor

şi o episcopiie păpistăşască

unionişte la Ruşii Moscali .
.
Bela IV cătră creştinii r&săriteri şi cătră Tătar
găliţiieni. Tumulturi religionare în împeriul romînobulgar.
regele Bela IV cătra creştinii grecoorientali şi cătră. Tătari.

597
598
599
599
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Ş 138. Grecii cuceresc împeriul Latinilor. Propaganda antipapistă îmbărbătată. Sperînţa
unor duci romîni în ajutoriul papilor
e
600
$ 139 „ Conflicte între Bela IV şi fiiul săi Ştefan. Asupriri propagandiste
601
Ş 140. Pertrătări de uniune bisericească. între Mihaiii Paleologul şi papii dn Roma,
603
Ş 141. Înclinări cătră creştinismul răsăritean la regii ungari Ştefan şi Ladislai
CuMAM
605
Ş 142 „ Noaii€ pertrătări pentru împreunarea bisericilor
. . . .
606
$ 148. Conilicte între clerul unguresc papist şi regele Ladislai Cumanul
606
Grecii prigonesc pre cei predispuşi spre uniune 608; Mitropolii romîncşti de
confesiune răsăriteană în Ţara Romîncască şi în Moldova 609.
$ 144. Un partid papist şi altul naţionalist în Ungariica
"610
$ 145. Mişcări propagandiste păpistăşeşii între 1290 şi 1309
612
În Ugariiea. În Sirbiiea şi Rominobulgariiea. Reacţiune antipapistă printre creştinii r&săriteni. Episcopii romană în Argeş 612; Noaiiă propagandă printre
Sîrbi, Romini, Cumani şi Greci, prin Ungariiea şi Polonilea 614.
Ş 146. Mişcări religionare între 1309 şi 1342.
615
Răsboiii în Ungariiea între regaliştă, papişti, naţionalişti şi
confiesionalişti 615;
Ordinul Giorgiianilor în Ungariica. Certe religionare în
Albaniica şi Sirbitea.
Creştinismul la Tătari şi Litvani 616; Estensiunea
regatului Poloniii asupra
Rutenilor. Episcopiie romană în Lcina. Polonii în
priieteniie cu Rominii şi în
geloşiie cu regele unguresc 617; Harţă între regele
unguresc şi Romini 618.
Ş 147. Noauă încercări unioniste între biseric
a răsăriteană şi cea apuseană .
618
Împăratul Andronic II Paleologul detronat
pentru aplecarea sa înteresată cătră
uniune. Propaganda papistă prea lăcomoas
ă sileşte pre mulţi Romîni din Ungariica să fugă în Moldova şi în Ţara
Romincască, şi ieste dojănită de papa
618; Unii Pauliciiani din Ungariica
se constituiese ca ordin păpistăşesc
al
Sîntului Augustin 619; Noaiă porniri
propagandiste încontra Rutenilor
şi a
Moldovenilor.
Episcopiie păpistăşască la Tătarii
din Crimeica. Pertrătări de
uniune între împăratul Andronic
II Paleologul şi papa. Luptele
regelui Unguresc cu Romînii fugiţi din regat
620; Pace între Cehi, Poloni,
Teutoni şi Unguri. Soli papali la împăratul
grecesc, la ce] rominobulgăresc
şi la Tătari.
Neînţălegeri între regele şi
clerul unguresc.
Lupte cetăţeneşti şi religionare
cu Romînii din Moldova şi Ţara
Rominească 621; Împăratul
grecesc Yarăş în
pertrătări unioniste zădarnice.
Răscoală religionară cetăţânească
în Galiţiica
622; Certe religionare în Armeniie
a. Moartea regelui Carol
Robert 623,
$ 148. Mişcări religionare
şi cetăţeneşti între 1342
şi 1382
Asmuţări înco

ntra Turcilor 623; Mănăstir

e grecească cu călugări Grec
şi Sirbi. Polonii Supun pre
i, Unguri
Ruşi. Biserică transilvană
lîngă Tătar.
mini din Ardeal, Ţara Romî
Unii Roncască şi Sîrbiica prim
esc uniunea 624; Certe
ligionare printre Greci şi
reprintre Ruşi, Pertrătări
unioniste cu Siîrbii. Rest
rarea episcopiii Milcovene.
auRegele unguresc în luptă
cu Romînii moldoveni
626; Neînţălegeri şi deso
rdine între creştinii răsă
riteni şi imblări după
bisericească, şi bune
uniune
înţălegeri între Poloniic
a şi Ungariica 628;
Sirbilor recunoscut de
Domnitoriul
papa ca rege. Împăratul
Romeilor în pertrătări
pentru unire. Patriarhul
cu papa
constantiniian caută
să facă ordine între
mână. Sirbii se leapădă
Ruşi şi Ro.
de uniune şi orgăniscadă
o Propagandă antipapi
printre Romiîni 629;
stă
Întrevenirea regelui
si
unguresc ca conirariii
direa acestei lupte prin
630 ; “Rs in
tre Romini şi Ruşi.
Împăratul Romcilor
tări pentru uniune.
iară în y ră.
Neatirnarea bisericii
din domniiatul Ţării
eaiscopii apusene prin
Romine 631;
tre Ruşii găliţileni
şi Rominii de acoleă.
Patriarhului constantinii
Intrevenieei
an în făvoarea
creştinilor răsăriteni
de pe aici.
Certe

623
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de succesiune în domniiatul Moldovii şi rivalități cetăţăneşti aţiţate de regele
unguresc prinire Ruteni şi -Romîni 632; Turcii se aşadă prin ţările din Europa şi propagandă papistă încontra lor. Stăruinţa papei pentru uniunea biscricească
.si sfatul lui de a nu se dă ajutoriit creştinilor răsăriteni pînă nu sc
vor uni 633; Armeni prin Moldova şi prin Galiţiiea. Îarăş pertrătări de uniune

bisericească.

Mulţi Pătăreni şi Manihei din Bosâiiea şi Sîrbiiea

primesc uni-

unca bisericească, nu şi cei din Ţara Romînească. Agitări religionare în Poloniica. Împăratul lon V Paleologul se duce la Roma şi primeşte uniunea bisericească 634; Urmările acestei uniuni în Domniiatul Ţării Romîneşti 637;
Desbinare în Bosniiea. Papa trimete propagandişti pretutindenea.
Uricul
uniunii se publică. Îndemnările papei. Scrisoare papală cătră domnitoriul Ţării .
Romineşti.
Episcopiie de confesiune romană în Sirete 638; Noaă& încercări

religionare între represîntanţii bisericii apusene şi răsăritene din causa ducelui
Laţcu 640; A doaiia mitropoliie în Ţara Rominească. Primul episcop apusean
în Sîrete şi familiiea Văsilcenilor 641; Mitropolit răsăritean în Haliciii. Noi
episcop în episcopiiea Milcoveană ; Mişcări religionare în Moldova de sus 642;
Asmuţări asupra Turcilor, Propagandă antipapistă în -Galiţiiea, Moldova şi

Ţara Romînească 643;

Mănăstirile răsăritene

în luptă victorioasă

cu

propa-

gandiştii papali. Propagandă încontra Turcilor 644; Propagandă papistă şi
antipapistăla Romini şi Ruşi. Tulburări religionare în Bohemiiea 645; Împăratul Ion V Palcologul provocat la uniune.
Nimicitul episcopiii apusene din
Sirete 646; Papa învită pre Greci din noii la uniunc şi pre regele unguresc
încontra Turcilor 648; Haliciul arhiepiscopiie romană, apoi Leina. Harţe religionare.
Doaiă episcopii răsăritene în' Moldova;
Îarăş episcopilea Milcoveană 649. Discordii cetăţăneşti şi Ion Wiclif. Propagandă antipapistă printre

Romini 650; Certe bisericeşti printre Ruşi 651. Mitropoliie în Vidin 652.
Ş 149. Mişcări bisericeşti între 1383 şi 1414. Neatirnarea mitropoliii Moldovii

„652

În Moldova. La Greci 652; în Poloniiea şi Litvaniica, Întrevenirea patriarhului constantiniian 653; Mitropolit în Vidin; Împreunatul Rusovlahiii cu Mauro-

vlahiiea şi înfiinţatul unci mitropolii ncatirnate în domniiatul
dovii 654; Adusul moaştelor Sîntului lon la Suceava 657.

estins al Mol-

$ 150. Urme de episcopii romane în Moldova şi în Ţara Romînească între 1383 şi
1414.
Toleranţa Rominilor 657; "Soartea. episcopii din Strete. Episcopiie păpistăşască
în Băcăii 658.
Ş 151. Noatiă încercări unioniste şi conciliul din Constanţa 1414—1418
.
Ion Hus. Trebuinţa unci refoarme în biserica apuseană 661; Groază de Turci.
Grecii,
cească.

Ş 152.

657
661

strimptoriţi de Turci, îmblă după ajutoriu. Încercări de uniune biseriÎncercări pentru delăturatul desbinării „bisericeşti.
Conciliul din Con-

stanţa 662.
Conciliul dela Basilciea, Ferara şi Florenţa, 1419 - 1439

664

.

larăş încercări unioniste între Bizantini şi papa 664; Husiţii 663; Agitări pen.
tru un concilii universal. Convocarea conciliului la Basileica 666; Neînţălc-

geri între conciliii şi papa. Împăcarea cu Husiţii moderați şi răspîndirea celor
rădicali. Pertrătără cu Bizantinii pentru părticipare 667; Împăcare între papa
şi conciliti. Noaii€ neînţelegeri între conciliul

basiliian

şi papa

668;

Strămu-

tarea conciliului basileian la Ferara şi neînţălegeri cu papa 669; Conciliul se
strămută la Florenţa şi decretează uniunea 670.
Ş 153. Mişcări bisericeşti la Romîni înnăinte de conciliul ilorentin şi în decursul lui,
-1431—1439
Grigoriii Ţamblac 672; Uniunca nobililor, a 1 Saşilor s a Săcuilor "încotra Romînilor ţărani stă în legătură cu misiunea lui Grigoriii Ţămblac 673; Bizan-

671
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tini
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oven
lor la Ferara 675; Rominii mold
Florenţa 676.
ii : ul .
e între 1439 şi 1453 ÎI
real şi concilii antiunionist
domalți
ceial
nici
ne, împăratul bizantin nu,
Papa a publicat decretul de uniu
molcel
gat,
alun
fu
c
ruses
itul
677; Mitropol
nitori de confesiune răsăriteână
it părtide
În Moldova. Popa luga 678; Doai
dovenesc nu se întoarse a casă.
la Romini
nii
uniu
tea
Soar
uniunii 679;
religionare la Romiîni. Condamnarea
ova 683;
Mold
în
polit
mitro
tist
Teoc
l
680; Conciliii antiunionist. Călugăru
gionare 684.
Căderea Constantiniianei şi urmări reli
antilătinistă în Moldova pe la 145!
ă
şi
nist
unio
anti
e
țiun
ă
reac
ăbit
deos
O

Ş 154.

Ş 155.

677

685

bulgaroslavic. Timpul cind s'a
Graiul lătinesc se delătură şi se întroduce cel
r apuscan în Băcăii. Cădelăturat dintre Romini graiul lătinesc 685; Un marti
ne în privinţa timpului
usiu
Cont
e
687;
Siret
din
lugării dominicani alungaţi

e strămutat la Braşov 689;
şi a domnitoriului 688; Scaunul episcopiii milcoven
ionare. Scaunul cepiscopiii
ri
relig
e
mişcă
acest
în
Întrevenirea lui lon Huniiade
Mare pe tronul Molcelui
an
Ştef
ii
lui
urcăr
ele
tat.
Caus
rămu
e
rest
oven
milc

Ş 156.

dovii 690.

Ş 157.

Ce.
Grija lui Ştefan celui Mare de cele bisericeşti
Îndriitra
Turcilor 692.
iii
încon
Noaiit agitări papiste şi îndemnuri la răsbo
şi Po,
Ruşi
n
Mare
ă
cel
Ştefa
ă
onal
între
naţi
ionar
şi.
care
relig
mări de împă
loni 693; Conciliii fa Hotin între Rominii moldoveni şi Ruşii galiţiieni şi
podoliieni. Cum s'a ivit la domnitorii Ruşilor Moscali dorul de a continuă îci
înriurința împăraţilor din nimicita înipărăţiie romană răsăriteană 694; Şteian
cel Mare aprig luptătoriă încontra Turcilor 695; Ştefan cel Mare caută să înființede în Moldova o episcopiie apuseană 696; Preuţi apuseni năcăjesc pre
creştinii de confesiune răsăriteană grecească. Încurcături cetăţeneşti între domnitorii creştini 698;
Ştefan cel Mare grijeşte de o cultură religioasă. Personalitatea
lui Ştefan celui Mare 699.
!
Orgănismul bisericesc la Romîni
e.
Legătură cu patriarhatul din Ohrida şi Constantiniiana 699; Legătură cu papa
din Roma. Episcopii romîneşti pe teritoriul Daciii Trăiane şi legătura lor. Patriarhatul romînobulgar se desface de papa din Roma. Noaiit orgănisme bisc-

riceşti în Daciiea Trăiană 700;
mineşti 701;
cpiscopeşti .
ctitor asupra
neşti csarh

din

Ţara

Mitropoliie propriie

în

domniiatul

Romiînească.

Ţării Ro-

Orgănismul

bisericesc

în domniiatul

Moldovii

703:

Însămnătatea crucii şi în speciial a celor monumiîntale .

9
—
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“A

_._

Il. Privire fugitivă asupra

mişcărilor culturale

şi literare dintre

graiul

709

715
1186

şi 1504

Graiurile folosite ca vulgare şi culturale literar
e şi valoarea lor reciproacă
are
a
fost

699

Mitropolitul Ţării Romineşti însărcinat cu săvărşitul funcţiunilor
în cuceritul împeriii rominobulgar.
Patriarhul constantiniian ca
calugărilor din “Ţara Rominească 702; Mitropolitul Ţării Romipreste toată Ungariiea şi al Platurilor. Rcorgănisarea mitropoliii

Desfacerea mitropolii şi arhiepiscopiii moldovene de patriarhiica din Ohrida
105; Orgănismul bisericesc din Daciica Trăiană centrală şi apuseană 707
astrismul şi călugărismul
Ş 158. Şiăsta
alugărismi la Romîni
PM|
e.
rima
e
Că Iurisraul 712; Răspîndirca săhăstrismului şi a călugăsmuulu
îsti
printre Romiînii din Daciiea Trăiană 713; Întemciarea
săhăstrismului şi a călugărismului prin domniiatul Moldovii
715

Ş 159.

691

oficiial în noul împeriii al Rominilor şi
al Bulgarilor
Graiul grecesc 722; Graiul bulgaroslavic. Graiul
romînesc 723

719
722

XIII
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Graiul lătinesc ca grai cultural la Romîni şi reacțiune puternecă încontra lui.
Răspindirea din noii a graiului lătinesc ca graiii cultural printre Romini 731;

Reacţiune încontra graiului lătinesc printre Romîni 732;

_$ 163.

731

Resultatul reacţiunii

încontra graiului lătinesc. După Paisiă 734; După Dumitru Cantemir 736.
Tabla Lugojană, originea şi însâămnătatea iei
Pe.
Patru păreri asupra acestei table 739; Părerea mea TAL; Testul romînesc de
pe îmbele lâturi 742; Testul slavic 745; Chipurile de pe îmbele laturi 746;

739

Însămnătatea înţelesuală a tablei 747; Timpul întrodusului crucilor simbolice
în viiaţa soţiială cetăţăncască a Romînilor 748; Documiînt de esistinţă a doaită

Ş 164.

graiuri în biserica Rominilor şi de începuturi de tipăritură 749.
Părtide soţiiale cetăţăneşti şi mănăstiri ca aştdăminte de cultură la Romini
între 1186 şi 1504 .
Călugării 'ca învăţători şi mănăstirile ca aşădăminte "de cultură. Esistinţa pe
scurt timp a unci şcoale mai superioare în Suceava 752.

$ 165. Dovedi, că Rominii s'aii folosit de graiul bulgaroslavic şi de cel lătinesc în
afacerile soţiiale cetăţăneşti şi dupăce 'şi-aii întemeiat domniiate naţionale
propriie.
Urice în graiul cel lătinesc 756,

$ 166.
$ 167.
Ş 168.

Dovedi de folosîrea graiului romînesc ca graiii diplomatic pe lîngă cel bulgaroslavic
Cu ce feliii de litere ati scris “Romînii romîneşte înnăinte de conciliul florentin 3
Cultura şi literătura la Greci între 1186 şi 1504 .
.

Graiul cultural şi vulgar

$ 169.
$ 170.

şi literătură culturală

şi vulgară.

Învăţătorimea.

Împărţala 783;

Literătura

nescrisă sai poporană.

Culegători de literătură poporană 784; Studii asupra literăturii poporane 786;
Citeva considerări generale 787; Produsuri literare poporane 788; Literătura
scrisă 789; Cercetări de culegături de mănuscripte bulgaroslavice la Romini.

Literătura deistică.

În

ramura

liturgică 790;

Ramura religioasă morală.

Ra-

mura tîmplăturistică 791; Psaltirea Şchiciană. Copiiea din urmă a Codicelui
Voroneţean. Un pretins Liturgiieriti romînesc din secolul al 12-lea 792; Autori
şi scriitori 794 ; Literătura lumeană 796; Ramura istorică. Amintere (pomelnece)
şi anuare mănăstireşti 797; Un anuar moldovenesc rusesc, scris în Baica

798; Anuariii scris lătineşte. Un anuariii moldovenesc, numit bistriţean 799;
Aminteriul bistriţean. Anuariul călugărului Azarii 800; Alt anuariii lătinesc
891;

timpul

Anuariul

putnean

compusului

lui.

802;

Anuariul

Opiniuni

lui

diferite

Hurul

asupra

804;

Autorii anuariului

anuariului

şi

lui Hurul 806;

Anuare numai amintite. Ramura drepturistică 810; Tulburarea dreptului consvetudinariă romînesc decătră varvari; Urme de esistinţa unui drept consvetudinarii romînesc şi noaiiă încercări de a'!l tulbură prin voinţa domnitoriu-

lui 811; Codice de legi făcut ori întrodus de Alesandru cel Bun 812; Scripte
din alte ramuri din literătura ştiinţifică 813; O povaţă. O rugăciune 814.

TB ZOSZ

757
761
768

Produsuri literare

mai îns&mnate din unele ramuri ale literăturii greceşti.
Din ramura deistică
768; Din ramura istorică 773; Din ramura juridică. Alte ramuri literare 775.
Cultura şi literătura la Bulgari, Sîrbi şi Ruşi între 1186 şi 1506
j
La Bulgari 776; La Sirbi 781; La Ruşi 782.
Cultura şi literătura Ia Romini între 1186 şi 1504

„ Îndemnuri.

755

776

183

Greșele de tipari găsite din întîmplare.
Pag. 25 şirul 21, număratde

sus în jos, înloc de Scavi citeşte Sclavi.

42, (1176—1836) = (1776—1836). — Pag. 29 şirul 6, puţine = puţine. —

conlortu
= confertum.
n
— Pg. 33
Pogorean
ul
= Pogoneanul.
— Pg.
Şvabi. .- Pg. 53 şirul 35, feaii =
şirul 27, presurut== presurat. —
şi locuinţile.

—

e

şirul 44—45, să se şteargă „aşadară“. — Pe. 410 şirul
15,
41 şirul 8, Bonzi
= Baronzi. — Pg. 5 şirul 12, Svebi =
ieraii. — Pg. 146 şirul 19, învertaă = înverină. — Pg. 150
Pg. 198 şirul 28, celoilalte == celoralalte. — Pg. 219 şirul

„45, ($ 528—603
)
= (582—603).
— Pg. 228 şirul 48, Tanţa
= Ţanţa. —
locuinţile
= ca

— Pap. 25 Sul

Pag. 3l şir

Pg. 252 şirul 46,

pg. 236
= pg. 234.

Pg. 248 şirul 23, ca
—

Pg. 255 şirul 15,
842
= 843 şi şirul 21, Arămăni s. Arămîni
= Aromăni: s. Aromîni.
— Pg. 256 şirul 34, de ate
urgisi şi de
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Întroducere.
I. Originea

omului şi rasele lui.

1. Creiaţiune spontană şi creiaţiune evolutivă. Spre a găsi posiţiunea ce o ocupă Rominii în omenime trebuie să
ni dăm sama de originea omenimii şi de cum este iea grupată atit în
privinţa deştinderii iei, cît şi a graiurilor ce le vorbeşte.
*
In privinţa posiţiunii omenimii în lume ieste admis de toți învățații
că lea ocupă locul cel mai înnalt şi mai de frunte între fiinţile organice
cunoscute, că iea ieste aşadară aici pe pămînt ultima verigă” din lanţul
evolutiv al organismelor, dar' în privinţa modului cum s'a ivit iea, nu
ieste printre învăţaţi acord de opiniuni.
Ma
Asupra originii: omului, precum şi a tuturor fiinţilor organice din lume,
esistă

doaiiă

păreri

principale;

una

feste

doctrina

creiaţiunii

spontane,

numită şi” biblică saii. mosaică, deistică (teologică), şi alta a_evoluţiunii
fireşti sai. naturale,. numită şi înţelepciunistă (filosofică).
După doctrina creiaţiunii spontane atit omul cit şi celealalte ființi
organice sînt făcute de o fiinţă supranaturală, cugetată ca esistentă în afară
de toate lucrurile din univers, adecă de Dumnedăiă, prin un act de liberă
voință a lui, şi anumea atit în foarma cit şi în speciile în cari se află şi
în 'diiia

de

astădi.

Ba

încă

omul

să fi fost dintru

început,

atunci

cînd

a

ieşit din mîna lui Dumnedăi, precum şi cîtva “timp după aceasta, mult mai
perfect decit se găseşte astădi, atît după trup, cît şi după călităţile sale
întelectuale şi morale.
d
„
Doctrina evoluţiunii fireşti:) însă nu admite nici un act spontan de
creiaţiune, de facere, ci susţine cu: un aparat mare de arguminte, unele
mai însinuătoare şi mai convingătoare decit altele, că toate fiinţile organice
din lume, oridece speciie ar îi iele, s'aii desvoltat unele din altele succesiv
şi în răstimpuri foarte îndelungate, tot în gradaţiune necontenită_spre_perecţionare, conform cu împrejurările climatice în cari se aflati, şi că veriga
ultimă a acestui lanţ neîntrerupt de desvoltare evolutivă a fiinţilor organice
ieste speciiea omul.
Dar şi omul cînd s'a ivit pe pămînt diferînțat de
fiinţile cele mai periecte ale acelui răstimp, ma fost omul perfect şi des-

voltat

de

astădi, ci

genius, homo

alalus.

un

om animal,

Deci,

după

un om

doctrina

negrăitoriă încă, homo

evoluţiunii,

omul

nu

primi-

ieste resul-

tatul unui -act de creiare, de facere, şi nici nu se trage deadreptul dintro
singură: pătechie, ci îel a devenit om încetul cu încetul tot diferinţîndu-se

2)

Hăckel Dr. Ernst: Natitrliche Schăpfungsgeschichte, 8. Auil. Berlin 1889; pg. 680-—796.
Ethnographie, Wien, 1873. . .
1

— Miiller, Dr. Friedrich; Allgemeine

-
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cine mai ştiie din cîte -părechi dintre fiinţele cele mai perfecte ale acelui
răstimp şi anumea dintru o sîngură speciie de momiţecu nas mic şi su țire, numită catarină saii omenoidă antropoidă), după cum cred
evoluționiştii unitari (monofileţi), sai din atitea specii de momiţe cite rase de
oameni sînt, precum presupun evoluţioniştii pluralişti (polifileţi). Doctrina
evoluţiunii unitare însă ieste mai plausibilă din multe şi grave arguminte,
cu _deosăbire din punctul de vedere moral al îraţiii oamenilor, al egalităţii şi libertăţii lor.

"2. Diferinţarea omului în rase.
Ivindu-se printre celealalte animale ici colcă pe pămint şi omul ca
noaită speciie, a fost necesitat ca să se grupede, după origine, în cete, să
trăiască astleliii şi să'şi apere viiaţa încontra tuturor atacurilor duşmănoasc,
pornite asupra lui precum din partea altor organisme animalice,
aşă şi
din partea ivelelor (fenomenelor) aerice şi climaterice. După un
timp foarte
îndelungat de esistință şi de luptă necontenită pentru susţinerea
viieţii,
speciiea omenească, omul animal, omul negrăitoriii, s'a
mai diferinţat în
nişte colectivităţi de oameni, numite rase.
Acestea aii avut germenele. săi, originea sa, în primpărinţi
i din cari
aii ieşit, dară diferinţarea lor mai marcată şi mai
specifică,
desvoltarea
şi
întărirea acestei diferinţări- s'a Săvărşit parte prin
înriurinţa configuraţiunii
şi a stimpărăturii (climei) locurilor unde trăiai
diversele grupe de oameni
animali, precum şi sub înrîurinţa modului
insă ŞI prin aceea că, în lupta cea -necurmatălor deosăbit de a vicţui, parte
pentru esistinţă, ati pierit o
mulţime de membri întermediari, mai puţin
numai ce ieră relativ maj perleci, mai apți pentru viiaţă, conservîndu-se
altul în călităţi întelectuale şi corporale, deostbit şi mai depărtat unul de
mai acomodat la împrejurările
Sub cari trăiă. |
Stîngindu-se în. modul acesta
atit de asemeni între sîne la înce din diversele grupe de oameni primitivi,
morală, tot ce ierâ mai debil şi put. în privinţa corporală, întelectuală şi
unele de altele, s'aii desvoltat mai înferior şi ce le apropiiă aşâ de tare
din iele, încetul cu încetul şi
1unui timp foarte înde
în decursul
înde lungat ,
în foarte multe priviri. Aceste doii&sprădece rase , deos&bite . inele de alt
rioritate în calități, începînd rase, înşirate după gradaţiunea lor de pe
cu cea mai de jos, se num
(homo 23 60 Mai lotentod
esc:
1. Papuani
(e sptentotus); 3. Cafri
(h.
SET
cafer); 4, Negri
9.
«1
(1.
mal
ayu
s);
6. Mongoli
(h. arcticus); 8. Americani
(h. mon x0lus); 7. Arctică
(h. americanus); 9. Anon
dit
10. era
Dravia)
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| dravida)
ida);; 11. Nubiieni
ileni (h. nuba) şi i 12. ge i : australis.
Mediterani (h. me-

3. As&mănările şi deosăb
irile raselor.
oamn enilor | nu ni presîn
întă
tă
Pi
nici în privința
nici
cea intelectuală, acelea
t rupeas ă,
ş
nici î
asemenări, dară şi nu maj calități desvoltate în acela n
Pi le că ma te
puţi
&bir
i
deo Rise oamenilor
> grad.
Iele aii multe
se asame&nă î
îmbllei
întru aceca î
et dico
imb
rept ș,în Sus,
dobitoac
prine. caÎn privința
Si
tru
trupea
pe scă iele sese as
a: ame
amen
nă ă prinie
în oaie direpciunile,
prin piele netedă, puţi
n păroasă, dară cui
cPei pnișcă

. le
| Rase

m.

') Hăckel, 1. c. pag. 726-797,
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Volumul criierilorşi unghiul feţei variiadă la .
determinate. Numărul şi înşirarea dinţilor ieste
aşă ieste şi durata îngreunării muierilor. Spinarea
şi fără coadă; se găsesc însă şi astădi, ici coleâ,

oameni în nişte margini
una la toate rasele; tot
ieste la om mai scurtă
oameni cu o mică codiţă,

dar' aceştia sînt consideraţi ca: oameni necuraţi, ca strigoi.
Toate rasele de oameni n'aii arme naturale de apărare, precum:

colţi, găi etc., ci. numai artificiale.:.
" “În privinţa întelectuală rasele “de oameni
toace,

prin

urmare

“se

asam&nă: între

sîne;

prin

se

:
deos&besc

aceea

că

ai

a
coarne,

de dobi-

minte

jude-

„cată_şi mai ales _graiii, compus din sonuri articulate; că Sînt primitoare
de sîmţăminte,de cugetări şi de videiuri (idei) morale; că sînt capabile
de educare, de_perfecţionare morală; că întrebuinţeadă spre folos propriii
focul şi unelte:
de lerin, de 65;de”pieatră, de aramă, de bronz şi de fier,
aburii şi electricitatea, iar danțul şi cîntarea spre a 'şi esprimă bucuriiea;
că 'şi înmormînteadă morţii şi că aii totodată şi o închipuinţă întunecată
despre durarea eternă a sufletului, despre nemurirea lui.
|
Dacă. în privinţa argtată se asamănă rasele de oameni şi popoarele
ieşite din iele, apoi sînt. şi multe călități, în cari se diferesc unele de altele.
.
In privința trupească se deos&besc: prin coloarea pieii, prin coloarea şi structura părului, prin criieri, nu atita însă prin volumul lor cît
mai ales prin desvoltarea.
mai mare saii mai mică a diferitelor părți. din
iei, prin suportarea boalelor, prin capabilitatea de aclimatisare şi prin
parasitele ce vieţuiesc.pe dinsele.
In privinţa întetectuală se deos&besc rasele şi popoarele născute
din iele prin diferitele şi variile'moduri de a 'şi uşură traiul, precum prin
domesticirea dobitoacelor, întrebuinţarea puterilor năturei în folosul săi;
“apoi prin îeliul de a trăi în- soţiietate, adecă, unele rase cunosc numai
familiiea, altele . şi neamul, mai altele şi poporul, şi încă altele şi înstituțiunea statului, mai departe prin videiuri (idei) religioase: unele cunosc
numai „un feliii oatecare de superstiţiune, âltele.adorarea puterilor naturale

personificate sub diferite numiri şi ca fiinţi superioare oamenilor, aşă numita

idololatriie; mai altele aii ajuns la adorarea unei deimi, adecă a mai multor
dei diferiţi”şi distinşi unii de alţii prin gradaţiune pînă la cel mai suprem
ca tată al celoralalți,şi în fine mai altele s'aii avîntat pînă la adorarea
numai a unui. sîngur. şi unic Deii, numit de Romîni Dumnedeă. Criteriul
cel mai însemnat însă pentru capabilitatea întelectuală a omului ieste
graiul lui, şi tocmai graiurile raselor se deosăbesc foarte tare unele de
altele. Graiurile .se diferesc nu numai prin sonuri şi cuvinte rădăcinale
deostbite, ci şi prin: orgănismul,
prin_îlecsiunea şi t&sătura lor. Unele
graiuri. nu

cunosc

videul

(ideea

de. acţiune,

n'aii dară

verbe;

altele. n'aii

espresiuni pentru. cugetări abstiase,ci nurnai pentră cele concrete, etc.
Dintre toate rasele de oameni, rasa mediterană ieste cea mai supe-,
rioară în orice privinţă. Popoarele, ieşite dintrînsa ai jucat şi joacă în
lume un rol foarte îns&mnat, sînt
purtătoare de cultură şi staii în fruntea

civilisaţiunii.

Graiurile lor ni presîntă cel

întelectului omenesc,

mai înnalt. grad de desvoltare a

a: mintalității lui. .
4. Amestecarea şi stîngerea raselor.

Y Tipul raselor
nu se poate
-

şterge

ieste

atit

niciodată.
-

de

înrădacinat
Rasele

se

pot

în ființa omenească, încit iel
stinge, pot pieri şi dispăre
1:

-

4
de pe pămînt, dar' pînăcînd mai esistă cîte un îndivid din vreo rasă, tipul
iei nu se poate şterge dintr'însul.
5
”
_
,
Rasele se pot amestecă între sîne; iele s'aii şi amestecat chiar dintru
început, şi mai cu samă astădi se amestecă foarte tare prin desele emigrări
şi colonisări, prin cucerirea unor popoare de cătră altele, prin suprapunerea
soţială şi prin altoire trupească şi întelectuală. Dară, ca în toate fiinţile
organice, esistă şi aici o lege năturală, aceea adecă, că progenitura din
rasele cele mai divergente nu se consearvă, ci piere ca nevitală, precînd
amestecătura de rase şi de popoare mai convergente, mai afine, ni dă o
progenitură cu calități mai superioare şi cu o putere vitală mai mare.
Aşă sînt Maghiarii, după origine, de rasă mongolică, din seminţiiea îinică
de popoare, amestecați cu Slavi, Romîni şi Germani, toţi aceştia din rasa
mediterană; de aici se esplică şi energiiea şi vitalitatea lor cea mare. Ruşii
iarăş, după origine de rasă mediterană, sînt amestecați nu numai cu popoare
de rasă mediterană, cu Germani şi cu Romiîni, ci şi cu seminţii de rasă
mongolică, şi altele,

_

Cînd se amestecă însă popoare de aceeaş rasă

şi formeadă

alt popor

noii, atunci această progenitură ieste şi mai perfectă, mai nobilă, şi mai
superioară în calităţile iisice şi întelectuale, decit atunci cînd
popoarele
amestecate sînt de rase diferite, deşi convergente. Aşă sînt Germînii
un

popor

compus

din popoare

germanice

şi

slavice;

Anglejii

germanice şi romanice, toate de rasă mediterană. Asemenea din popoare
şi popoarele
cari compun famliiea italică, precum Frănţujii, Ităliienii,
Ispaniolii
şi Romînii, sînt încă toate amestecate mai numai cu popoare
de rasă mediterană.
Poporul romin, bună oară, ieste amestecat cu
membri din popoare italice,

tracoilirice, greceşti, celtice şi dacice, toate de rasă mediterană
afine. Această

şi de familii
amestecătură fericită a produs
energiie vitală, încît ati fost în stare să străbată şi conservat în Romini atita
prin cele mai
grele şi mai
defavorabile împrejurări soţiale şi politice,
şi
tot prosperind, consolidindu-se şi întărindu-se. să se păstredee înă a stăgi
Pina £
____ Toate popoarele noaut,

ieşite din contopirea altor popoare de aceeaş
rasă saii de rase afine, ni presîntă călităţi
trupeşti şi întelectuale d
.
perioritate mai mare, decum se află la popoarele

neamestecat
decani
se „găsescgăsesc iala popoarele
popoarel amestecate
in.
diferi
saiit i decum
rase: “Stecate,
iele se
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în fri
Po
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dej
innait
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de înţelegință
progresului
civilisaţiune
găsesc astădi numai popoare de
se

SI
afine,
ieşite tot din! aceeaş rasă!

rasă “mediteran
aă
şi
Ia
na ŞI amestecate cu popoare

“Deci, amestecătura unui popor
graiuri, nui totdeauna reă şi

cu altele,
p recum'şi a unui grafii cu
peri
culo
asi
dupăcum
din contră, iea nobiliteadă şi rădică..
credeai
unii,
pre un 71 popo
po! r cînd se altuieşte, cînd
se regenereagă cu eleminte nobi
le de ace& aş rasă şi de aceeaş
viţă.
alte

culte

O întrebare,

9. Originea şi diterințarea
graiului. omenesc

dela „elaton

care

a

agitat

(429—347

mult_

n. d. Cr.

pre

şi

învățații

Aristole|

i

PRa;elorcivilisate

Şi

icoace, a lost şi aceea despre modul cum sati ivit graiur
ile în omenine'ă

1) Steinthal H. Der U
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Toate opiniunile ivite pînă acuma asupra originii graiului, ca şi părerile
asupra ivirii omului pe lume, se pot reduce, după fiinţa lor, la doaiiă, la
o doctrină (teoriie) deistică (teologică) sai religioasă, şi la alta năturălistă
saii înţelepciunistă. (filosofică). .
După doctrina deistică, numită şi biblică, graiul ieste dat omului de
Dumnedeiă, o fiinţă personală, cugetată ca esistentă înafară de toate lucrurile
din

univers.

Această

ființă,

isvorul

tuturor

celor ce le vedem

şi celor ce

nu le vedem, dupăce a creiat pre om, după chipul şi as&m&narea sa, să'l
îi învăţat şi a grăi, a numi lucrurile din lume, cam tot aşă precum părinţii
îşi deprind copiii a grăi, a vorbi.
La această socotință ai ajuns oamenii nu prin cercetări serioase şi
adincite, ci mai mult prin asămă&nare şi prin un sîmțămînt pios părinţesc
şi apoi religios, precum şi prin neputința de a găsi altă esplicare mai
firească şi mai plausibilă, rădîmată pe cunoştinţă de causă. Omul, ajuns
la închipuinţa unui sîngur Dumnedeii ca causă primordială a tuturor lucrurilor, îndatăce nu află, prin cugetare şi cercetări, originea nemijlocită
şi firească a vreunui lucru, o presupuneă, prin simţămînt religios, ca venită
deadreptul dela Dumnedeii. Aşâ s'a întimplat şi cu originea graiului
omenesc! Nemaiaducîndu'şi aminte cum 'şi l-a creiat şi cum "l-a desvoltat, omul a credut că'i ieste dat ca dar dela Dumnedeii, şi că însu'şi
ma contribuit nimică nici la creiarea, nici la desvoltarea şi diferinţarea: lui.

Insă'şi diversitatea graiurilor -'şi-a - esplicat'o omul religios nu întrun mod
firesc, ci tot prin un act subit de voinţă şi de putere dumnedeească, mani-

festat la zidirea turnului din Vavilon, spre a pedepsi sumeţiiea oamenilor
şi spre a face neputincioasă tendinţa lor spre emancipare de sub tutela

creiatoriului lor. Dumnedeii adecă, voind să împiedice sfîrşirea turnului
menit de a'i scăpâ pe viitoriii de potopuri, de urgiiea dumnedeiască, a

făcut pre lucrători să uite graiul în carele vorbiaii şi se înţelegeaii atit de
bine, şi a produs printre iei diferite graiuri astielii, încît nu mai ieraii în
stare să se înţeleagă şi, prin urmare, să continue şi să finească opera de
“emancipare şi de apărare, turnul început.

Deci, după această doctrină biblică, graiul esistă pintre oameni chiar
dela creiarea lor, iar' diversitatea graiurilor mar fi alta decit o curată pedeapsă dumnedeiască!

Doctrina înţelepciunistă (filosofică). ori

naturalistă însă ieste diametral

„opusă. După dinsa, graiul omenesc nui nici dar dumnedeiesc, nici nu
esistă pintre oameni decind sînt iei, nici diversitatea lui nu'i resultatul

vreunei

pedepse.

Naturaliştii,

rădimaţi

pe

diverse

observări

minuţioase,

pe studii serioase şi necontenite asupra diferitelor graiuri omeneşti, susțin
că oamenii, cînd aii început a se ivi pe pămînt, n'ait avut graii, ci-ai
fost negrăitori, alali, homines. alali, şi că. graiul 'şi "l-aii_crejat înşi'şi_ca

mijloc de conţelegere
piins

ase

în_decursul_îimpului, dupăce sai

deşteptat şi ail

desvoltă şi întări într'inşii facultăţile
lor întelectuale, minteşfi.

“Cu cit facultăţile intelectuale ale vreunei colectivităţi de oameni ieraii mai
eminente, mai superioare,cu atita şi graiul ici ierâ mai espresiv şi mai

măjestrit; iar cînd aceste calități feraii mai debile şi mai înferioare, atunci
şi graiul iei aveă

sivă. Tot aşă şi cu

o structură. mai

materialul

simplă,

graiului, cu

mai generală,

cuvintele.

mai puţin espre-

În care proporţiun

se lărgiă în vreo colectivitate de oameni cercul cunoştinţilor și al împre
siunilor iei, în aceea se înmulțiaii şi cuvintele, adecă numele îiinţilor”şi a
„lucrurilor,al mişcărilor, al activităţilor lor şi al raporturilor dintre dinsele
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toate

ca

mijloace

membrii iei.
Graiul, după

de

espresiune

socotinţa

şi

de

|
naturaliştilor,

comunicare,
ieste

SN
aşadară,

de conţelegere
atit

între

E
calitativ cit şi

cantitativ, un_produs_firesc_şi_succesiv_al-omului_ în: lupta lui pentru
esi———
stință şi pentru desvoltare. întelectuală | Ba încă ce ieste mai mult, "aura

— liştii-dic
că” nui toâte graiurile s'aii desvoltat dintru unul sîngur, precum nici

omenimea nu s'ar îi înmulţit dintr'o sîngură părechie de oameni, ci că ar
îi fost un' timp, cînd fiecare colectivitate de oameni alali, despărțită de altele
prin codri nestrăbătuţi şi prin munţi. netrecuți, saii prin rîuri late ori prin
mări întinse şi neaccesibile, 'şi-aii creiat în parte graiul săii pentru trebuinţile
sale şi înţelegerea sa, luînd împulsul dela împrejurimea în care trăiă, dela
sonurile, naturii chiar, şi că tocmai această împrejurare . ar fi lost prima
causă a diversităţii şi neas&mănării graiurilor. . În scurt, naturaliştii caută
peniru toate lucrurile din lume, prin urmare şi pentru graiii şi feliurimile
lui, o. esplicare firească, un început firesc „ici nu admit nici o întervenire
personală şi nemijlocită a lui Dumnedeii.
lei dic că toate graiurile ar trebui
să fie totuna de pertecte, totuna de capabile de a reflectă, prin
son, viiața
înternă a, înțeleginţii oineneşti, dacă
ele” ar fi ieşite deadreptul dela
Dumnegău, căci, adaug iei, nu se poate
. nici presupune, nici admite ca
Dumnedeii însu'şi, culmea perfecțiunii şi a dreptăţii,
să fi creiat cevă neperfect, şi încă să fi preferit pre unii oameni. dindu-li
un
graiti mai capabil
şi mai perfect, decit altora, saii să fi ioșt iel. însu'şi,
momiînt de iritare şi de supărare, causa feliurimii fie „Chiar numai întrun
„comunicării reciproace dintre oameni, a neînţelegerii grăiurilor, a îngreuierii
lor!

6. Rase de oameni unograiuriste şi multo
graiuriste.
După doctrina evoluţionistică, oamenii
să îi fost dintru înce put toţi
negrăitori, alali; iei să nu îi vorbit
fi înţeles între sîne numai prin gest graiuri ca în dia de ast ădi, ci să se
i
nu şi prin sonuri
articulate în cuvinte. Abiă întrun uri şi strigăte, „iar'
tărdiii necalcula bil, cine mai ştie
cite sute saii mii de ani, oamenii,
după
deasupra altor viietăţi de pe pămînt,împinşi de strem urul firesc.de a se rădică
de a' şi întemeiă domniiea asupra
lor,
a şi îmbunătăţi astfeliii
ai lesnictos de înţelegere
reciproacă,
deci
Ice.
Acest
l-aii găsitîn diverse sonuri, în
mij
ai
abi
creiat graiul. Acesta, foarte combinarea şi articularea lor. si trena etil
rudimentariii

şi lipsicios dintru început, s'a
tot desvoltat şi perfecţionat încetul
miracul de manifestare a înţeleginţii cu: "ncetul şi a devenit, cu tim5ul, un
omeneşti şi mijlocul
de conţelegere între toţi cei
familiarisaţi cu iel, s'a făcut cel mai Pro riti
întelectuale omeneşti, al
cretatoriul Imi
unui noii univers mintal,
al universului Sufletelor saii
al universului
“suflet
spiretelor
(duhurilor).
noii udată-ce, rau crefat
:
„
Bitretese,
graiul, Qamenii
animali

şi alali aii întrat

întrun
ici ai
i
i
ini
nişte tinţi sîmțuale şi întelectuale
i
rati
totodata
ni ceplini, pameni adeveraţi,
ralu! comun al unei colectivități
de Oarheni
:a făciit 'dinteinsir
Popor, o naţiune, un organisin
are ;

de ordine sept?
a Făciit intr peioară.
a devenit_s&mnul_cel.
al__caracteristic_şi
Haţiuni; ;. iel ieste sufletul
poporului, -puterea mai artă. i diseară
stringe la un loc pre. toți membrii
lui. şi. face ca să aa dă aa ustinetiv
eal
.
Graiul comun

Unei

» Ca orgânism propriii,
diferit de alte orgănisme
similare.
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___ Răstimpul de alăliie se crede că a durat foarte mult în omeninie, şi
că a continuat încă cine ştiie cît şi dupăce genul omenesc s'a diferinţat în
rase, ba încă mult timp şi după consolidarea raselor şi dupăce membrii
din rasele mai productive şi mai număroase se despărţiseră, se împrăştiiaseră şi se aş&daseră pe teritorii diferite. Această opiniune se întemeiadă pe
fapta că nu toate graiurile ce le vorbesc popoarele, ieşite din aceeaş rasă,
se pot reduce la un singur grajii primitiv. Numai graiurile vorbite de popoarele coborite din rasa hotentoată, papuană, -cairă, malate, mongoală,
americană, australă şi dravidă se pot reduce la cite un sîngur graiii primitiv; prin urmare, numai aceste opt rase de oameni 'şi-aii creiat graiul
mai năinte de ce membrii lor începuseră a se despărţi şi a viețui în colectivităţi separate; de aceea se şi numesc rase unograiuriste sati monogloate.
Graiurile popoarelor ieşite din rasa arctică şi cea nubă nu sînt încă
tocmai deplin cercetate, totuş, după cît se ştiie pînă acum, graiurile acestor
'seminţii de popoare nu se pot reduce la un sîngur graiii primitiv; de aici
urmeadă că aceste rase 'şi-aii creiat, fiecare, graiul săi abiă dupăce membrii
lor se desfăcuseră în mai multe colectivităţi de oameni, aşădaţi pe teritorii

diferite şi ducind fiecare o viiaţă de tot separată.

LL

Despre graiurile popoarelor însă ieşite din rasa neagră şi din cea mediterană se ştiie cu siguritate că iele nu se pot reduce toate la un singur
graiii primitiv, că aşadară aceste doaiiă rase ai început a'şi: formă graiurile,
de bună samă, abiâ dupăce s'aii fost despărțit în mai multe colectivităţi de
oameni şi aii fost început a duce, fiecare, cite o viiaţă particulară cu deSăvărşire separată.
.
Deci, rasa arctică şi nubă sînt cu probabilitate, iar rasa neagră şi cea
mediterană sînt de bună samă rase. multograiuriste sai poligloate;

jele 'şi-aii creiat graiurile dupăce se despărţiseră în mai multe colectivități
de oameni, separate

pe deplin unele de altele.

7. Diierinţarea graiului primitiv.
Graiul primitiv

omenesc

n'a r&mas

pentru

totdeauna

unul

şi acelaş,

o unitate neschimbată pentru toţi urmaşii din generaţiune în generaţiune;

ci S'a
altele,
sintă
iuri.
chipul

desfăcut, cu timpul, în. mai multe graiuri noaiiă, acestea iarăş în
şi aşâ mai departe astfeliii, încât astădi fiecare graiii primitiv ni premai multe graiuri deştindente, formind săminţii şi familii de graAceste graiuri noati& dreptcă ai păstrat urdal
- graiului
a
primitiv;
lui

original,

dar'

s'aii deostbit,

tot

altele nu numai în cuvinte, în mijloacele

din

ce în ce mai

tare, unele

de a le înmulţi, în aşă

de

numitele

foarme de cuvinte sai sufipte şi prefipte derivative, nu numai în flecsiunea

şi țăsătura lor în vorbire,
construit graiul primitiv.

- graiuri particulare

dar chiar şi în unele .sonuri din cari iusese
Aceas
tă _a unui. grafii în. _mai__multe__,
_ desfacere

prin adoptarea unor modificări

în flecsiune_____
îînvocabulariii,

ȘI Chiar în sonuri, se numeste diferințare.

|
La diferinţarea unui grafii a COnciiis
şi concurg şi astădi, simultan şi

succesiv, mai multe cause. Vom

pune

de. frunte,

1. Despărțirea

unui

popor

aici înnăinte
e

în doaiiă

saii

numai .pre

mai

multe

cele :mai

DN

colectivităţi.

Cind un popor, din nevoi: înterne: pentrucă Sa înmulţit prea tare pe teritoriul ce îl ocupă, ori pentrucă acest teritorii nu ieste destul
de productiv,
saii prin necesităţi esterne, fiindcă

alte

popoare

s'au virit pintre

iel, ieste
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constrins a se desface în mai multe părţi; cînd fiecare parte se adună şi
se aşadă pe cîte un teritoriii propriii ; cînd se orăgniseadă aici, în, oile:
tăți particulare; cînd îşi cultivă şi desvoaltă facultăţile înte ectua
„n mod
deos&bit după împrejurările în cari se află; în scurt, cînd iecare pa e
ue

pentru sîne o_viiaţă soţială neatirnată de a celoralalte: atunci ieste pres e
putinţă ca graiul primitiv al acelor noaii& orgânisme soţiale să remină, imp
îndelungat, unul şi acelaş întru toate,şi să nu se deostbească între sine
ba într'o privinţă, ba în alta; iel trebuie să se diferinţede mai curind saii
mai tărgiii, pînă 'ntratâta, încît să apară mai pe urmă ca graiii noii. Pronunţa alterată, foarmele primitive tocite şi sîmplificate, cuvintele din noii
creiate şi întroduse în us, modul mai chiar şi mai precis al: esprimării,
toate

acestea

şi altele

contribuiesc,

în

mod

decisiv,

la

stăbilirea

graii particular, deşi afin cu celealalte ieşite din cel primitiv
2. Contactul

cu

alte

popoare.

Acest

contact

se

unui

noi

comun.

poate

face mai ales

în doaă€ teliuri, adecă sati în coordinare, sait în preordinare şi subordinare.

În coordinare se face contactul atunci, cînd un popor cu esistinţă propriie,
nedepindentă, întră pe calea culturală şi comercială în referinţi mai de
aproape cu alte popoare; iar în preordinare şi subordinare se săvărşeşte
acest contact atunci, cînd doaiiă saii mai multe popoare, în lupta sa pentru
esistință, ajung a se aşădă unele preste altele ca domnitoare şi ca supuse.
Imbele aceste doaiiă moduri de contact între popoare. aii avut şi vor ave
neîncetat mare înrîurire asupra diferințării sai chiar absorbirii unui graiit,
Noaiiele colectivităţi de oameni, desbinate din aceeaş irupină, v&d multe
lucruri noaă& la popoarele vecine, cunosc multe datini, credinţi şi idei
noaii&. Pentru numirea acestora saii creiadă cuvinte propriie, saii împriunută
pre cele întrebuințate de popoarele vecine. În modul acesta neapărat
trebuie
să sc producă,
'cu timpul, o deosăbire tot din ce în ce mai mare între
graiul primitiv de dinnăinte de despărţire, saii de dinnăinte
de amestecare,
şi între cel folosit mult timp după aceasta de despărţita
saii de amestecata
colectivitate de oameni.
„8. Clima.
Coniiguraţiunea teritoriului şi pusătura lui
terestră, după
cari se reguleadă căldura Şi r&ceala (stîmpărătura
locului)
şi
facilitatea de
întălnire între locuitori, încă aii mare înriurire
asupra
organului vorbirii,
prin armare Şi asupra Pronunţii nu numai
a sonurilor priimitive, dar şi a
grup
le S
1 a Cuvintelor întregi chiar, şi astfeliii contribuiesc foarte
mult la diferinţarea graiului.

„4.
Lipsa de simț de solidaritate şi de viiaţă întelectuală
—Io aie ȘI Comriră.
Cele” trei-împrej urări amintite aici, deşi faziliteagă” în
rea
unui grâiti în mai multe graiuri particulare, totuş
deauna, caracterul lor deosăbit şi Dede tacă So pilească, pentru lot
mar uită, cu timpul, unele de altele; dacă n'ar
întrerumpe trădat
iona ă,
amintirea

şi cultivarea. comunităţii

de origine

şi de

graiii;

e alţii, ducînd
se

se întreţine tradiţiunea
organisate nedepindent

întunecă

dacă

ar

împreună o

şi dispar

din

va acelaş graiii. Aceasta se
tură întelectuală. Dar' dacă
naţională,
ele colectivităţi separate şi
unele de altele
Rranire, şi diferi
dacăt se cultivă neî
ncetat graiul
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comun, viiaţa întelectuală comună, atunci se evită diferințarea definitivă a
graiului, şi se desvoaltă cel mult numai nişte dialecte, dar” nu graiuri deo:
|
s&bite particulare.
5. Scrisoarea. Fipsarea graiului prin scrisoare, grija deostbită ce se
pune în cultivarea şi desvoltarea unifoarmă şi regulată a acestui grai
literar, fac ca, chiar la acelaş popor, la acelaş orgânism naţional, să se
formede, să se desvoalte şi să se întărească, cu timpul, doaiiă graiuri paralele, unul pentru înţelegerea comună a mulţimii, şi altul pentru conţelegerea învăţaţilor şi a celor culţi. Această bifurcare se întîmplă mai ales
atunci, cînd nu toate clasele orgănismului naţional iai parte la cultură,
cînd cultura generală nu se împărtăşeşte deopotrivă la toți. Dacă" această
bijurcare diferinţătoare se obsearvă în lăuntrul graiului. naţional al unui
popor, cu atita mai mult se întimplă iea la diferite colectivităţi, cînd acestea
îşi urmeadă cultura şi desvoltarea întelectuală, separate unele de altele.
6. Cultura întetectuală. În fine, un graiii se diferințeadă, prin cultură
necontenită, şi jără de concursul acestor cause şi chiar fără de a produce
prin aceasta graiuri noaiă, popoare diferite. Graiul, ca orişice orgănism, nu
rămîne staţionarii, ci se tot desvoaltă aruncînd din sîne cele netrebuincioase şi de prisos, şi adoptind altele necesare şi de folos. Cu cit viiaţa
unui popor ieste mai_activă,mai zgomotoasă, mai variiată şi maifăptui-

Cioasă, cu atita_şi graiul lui, rejlecsul acestei viieți, se variiadă şi seschimbă.

Graiul unui popor cu viiaţă mai
şi în-foarmă.—_
_mai tare atit. în_materi
ie_cit
variiată şi mai făptuicioasă, cu o cultură întelectuală mai întensivăşi mâi
estensivă, se difereşte foarte tare chiar din secul în secul, precînd graiurile
popoarelor cu viiaţă mai lină şi mai trîndavă, cu mai puţină activitate întelectuală, nu ieste supus la schimbări atit de repedi, la diferinţări mai

grabnice. Adeseori se întîmplă că, dacă comparedi vreun grai dintrun răs- -

timp dat cu acelaş gratii de mai înnăinte

saii de mai îndărăpt cu vrociteva

sute de ani, cu greii şi abiă îi mai poţi cunoaşte

faţa aceluiaş om

saii

din diferite etăţi,

as&m&narea;

tocmai ca şi
moarbede.

după diferite întimplări

să desco-

In fotografiea cea mai nimerită a bărbatului abiă ieşti în stare
peri şi să recunoşti faţa copilului sai a moşneagului!

-

8. Rămurirea rasei mediterane şi diferințarea graiurilor iei.
Deşi toate rasele de oameni 'şi-aii diferinţat, în decursul timpurilor,
graiurile primitive formînd astifeliii diferite popoare, totuş noi nu vom espune
aici rămurirea tuturora, pentrucă nu ne întereseadă toate mai de aproape.
Afară de rasa mediterană, toate celelalte ni sînt de tot străine atit după
„destindere cît şi după graiii; de aceea vom trece aici cu vederea rămurirea
lor şi ne vom ocupă numai cu ramificarea rasei mediterane de care ne
ținem şi noi ca Romîni. Cine însă voieşte ca să se ocupe mai de aproape
cu studiul omenimii în desvoltarea iei evolutivă, n'are decit. să citească înteresantul op al lui Dr. E. Hăckel: Natiirliche Schâpfungsgeschichte, citat

mai sus...
Rasa

graiuriste,

-

|

mediterană - se ţine,
adecă

de.

acelea,.ai

precum
cărora

am

dis mai-sus, de rasele multo-

membri

se despărţiseră

în colecti-

'vităţi separate, -mai înnăinte de a'şi îi fost creiat un graiu comun. Judecînd
după graiurile ce le vorbesc deştindenţii acestei raşe, trebuie să dicem că
iei, în timpul alaliii sale, s'aă desfăcut în patru colectivităţi separate de
oameni, cari, tărdiii după această
cite un graiii propriii particular, şi

desbinare 'şi-aii creiat, fiecare separat,
aii pus astieliii temeliiea la patru se-

_A0_
3. hamitoĂ

minţii de popoare, adecă la seminţiiea 1. bască,2. caucasă,
semitică şi 4. iafetică saii indoeuropeană ori arică.

Fiecare ramură

timpurilor,

formînd

naştere

astfeliii

din aceste patru ale rasei mediterane

la mai multe

cite

Ranaura

bască,

cea

pe

pâmint, a împoporat

din

Franciiea

de

cu graiuri

o familiie de popoare,

a.

"o

popoare

astădi,

,

mai

toată
dară

a dat, în decursul

particulare

diferinţate,

mai mult saii mai puţin nu,

departe împinsă la răspîndirea

acestei > rase

ispanică

miadăgitială

peninsula

n'a

putut

resistă

cu

şi

partea

succes

năvălirilor

altor

popoare şi aşădării lor printre dinsa, de aceea s'a tot impuţinat astieliiă,
încit astăgi abiă se mai găseşte din iea o mică rămăşiţă pe ţărmul miadăgiial al mării Biscaie.
|
Din ramura caucasică, odinioară foarte num&roasă şi A
lăţită prin
munţii Caucasului:şi prin împrejurul lor, aii ieşit mai multe popoare diferite,
dintre carile aii susținut pînă astădi cu succes lupta pentru esistință numai:
Daghiştanii (adecă Muntenii) spre răsărit dela munţii Caucasului
pînă

"Tă area Caspică; Cerchiezii s. Circasiienii spre miadănoapte

apus dela
munţii Caucasului, pe ţărmul răsăritean al mării Negre;_Mingrel
ilenii
în munţii Caucasului pe ţărmul răsăritean miagădiiial
al mării Negre Şi
Giorgiienii, numiţi decăiră popoarele circumvecine
şi Gurgistani, Iberi,
Vroşti şi Gruşi, în munţii miadădiitali ai Caucasului
şi la poalele lor.
Mai multă energiie vitală şi mai mare avint întelectual
decit cele doaiiă
de

mai

înnăinte

a

arătat

ramura

hamitosemitică,

stătornicită în decursul
timpurilor prin Mesopotamiiea, spre apus
de
iea
pînă
la marea Mediterană,
spre miagădi prin toată Arabiiea,şi chiar
prin Africa miadănoptală pînă la
insulele canarice şi prin cea răsăriteană
pînă la briul pămîntului. Din această
ramură au ieşit popoarele: Asirienii,
Haldeii şi Arabii, Samaritanii, reniciienii Vavilonenii, Arameii_saii Sirienii,
şi Jidanii s. Evreii; apoi Egiptenii,
Etiopiienii, Nubiienii, Abesiniienii şi
Somalii, şi în fine Libiienii, Berberiienii
şi Maurii.
:
Pre toate trei ramurile amintite
le-a întrecut în ori-ce privinţă
a patra, cea indoeuropeană
ramura
Saii arică ori iafetică. Această
esfăcut, în decursul timpurilor,
ramură s'a
în opt colectivităţi noait&
de oameni, al
cărora graiil, unul şi acelaş dintru început,
s'a tot diferințat încetul cu încetul, ajungind în fine a formă opt
Sraiuri noaiiă, deostbite unui de
Și nedependente, dară afine între
altul
sine după materialul primitiv
ceste opt graiuri particulare
comun.
ale fămiliii indoeuropene
de popoare sint:
indic, 2.. aie,'iran
şi1. cel
&. germanii
Po
Pali
i
3. 'celti
celtic, 4. grecesc, 5. tracoilir
ic, 6. italic,
7. letoslavic
Dar) ' şi :aceste opt graiururii
cu o bună ă
afine întree Sine
s , n'ai
ă
î
, i r&masas mult tiimp ] nea temeliiile c
i
lterat
fiecare din iele prin des
Stepe,
rea ci a stat
erin
alii dife
ţati
părţirea membrilor săi e, , ster
aitori
ri nec
soţi
în.
) ale, şiş aii dat
mai
multe colecâitti
„at asti
astfelii
eliiii naşter
naştere
e la alte graiur
iurii noaiiăi& şi şi la
Din gelu) primitiv i ndi
po
iferite.
c
au
ieşi
t nu num
Pai Raerit, ar şi gra
hile arztuii litera sah
iurile popoarelor aimovec
erite
derne : Asami, Bengal
i Bihari,
Afganistani Napali “Ca
nnarati
Stan
OȚueiaraţi, Şaci Sindni
Ţiganii.)) Din graiul
i Pangiabi
primitiv iraniNIC S văii
zend din opul Zendavest
aii Sire ințat eratulgraiul ASI
, Arn
a, cel Persic vechiii .difer
din in seripraul cne ii ilali
iloiterar
E,
aa
Munciere
:) Schl
,

izanii.)

Din

Pay

8agintweit „E

Cali. Dardistani, Ghilsh
Astiţ
ect i

Geographiselie

Verbreitung

der

Volk| ssprachen

eindhil,

Pangiabi,

Ostindiens
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cel mediii pehlevi, apoi cel noii, graiul Parşilor, Curdilor şi Belucistanilor,
graiul osetic şi aimenesc şi graiul Schiţilor stinşi.!) Din graiul celtic primitiv, odinioară foarte răspîndit prin mijlocul Europei, s'au mai păstrat
pină astădi numai graiul bretonic din Franciiea miadănoptală apuseană,
cel valesiian, iric şi scotic din Angliiea.?) Din graiul primitiv grecesc,
odinioară foarte lăţit şi cu multe dialecte, s'a păstrat pină astădi numai
vechiul graiii literar numit elinesc şi cel modern, numit grecesc. Din graiul
aşă numit tracoiliric,

vorbit

odinioară

de

Traci,

Iliri, Daci, Geţi, Agaturşi,

Dardani etc., s'a păstrat pînă astăgi numai graiul Albanenilor. Din graiul
primitiv italic, prin lăţirea poporului ce "l-a vorbit pe teritorii diferite, ati
ieşit atit graiul vechiii lătinesc cit şi graiurile aşă numite neolatine sai
romanice, adecă cel 1. ităliienesc, 2. ispanic, 3. portugal, 4; frănțuzesc,
5. rominesc, cu dialectele macedonean şi istrian şi 6. retoromanic.

Asemenea şi graiul letoslavic s'a diferinţat pe încetul în alte graiuri
noaiiă, în cel muscălesc (rusesc), polonesc s. leşesc, cehic, rutenesc s. rusesc,
slovenesc, sîrbesc, bulgăresc, iar cel german în cel: nemţesc literar, în cel
şvăbesc,

săsesc, prusesc,

anglosacson,

etc.

“

-

Această constatare ieste de mare însămnătate nu numai pentru orientarea omului în studiile sale limbistice comparative, dar şi pentru priceperea
mai bună a luptei popoarelor pentru esistinţă, precumse maniiesteadă iea
în desvoltarea lor evolutivă, în istoriiea lor politică, soţiială şi culturală.
Mare merit pentru studiul graiurilor ramurei îndoeuropene şi pentru constatarea primitivului iei material limbistic 'şi-a căstigat învățatul Neamţ
August Fick, carele a publicat în privinţa aceasta doaăt opuri foarte valoroase, întitulate unul: Vergleichendes Wâărterbuch:
der indogermanischen
“Sprachen, 3. Aufl., Gâttingen 1874—1875; şi al doile: Die ehemalige
Spracheinheit der Indogermanen Europas, Gâttingen 1875.
9. Pusătura

Dacă

ne întrebăm,

ce loc

Rominilor

ocupă

în omenime.

Rominii

pintre

rasele

europene

şi

popoarele pămintene, atunci toţi poporiştii (etnografii) moderni r&spund în
comun acord că Romînii, după călităţile lor trupeşti (fisiologice) şi întelectuale, se ţin de rasa mediterană, iar graiul lor, după vocabularii şi
flecsiune, de săminţiiea

europeană.

-

|

cea

mai

aleasă

de

graiuri, adecă

|

de

cea indo-

a

Deci poporul romînesc şi graiul lui seţin, după

origine, nemijlocit de

familiia italică de popoare şi de graiuri, prin aceasta
de săminţiiea indoeuropeană, şi prin aceasta de rasa mediterană, şi în fine, prin iea, stă în

“legătură coboritoare cu omul primigeniii sai alal, negrăitoriii. Genetica
Romiînilor ieste aşadară: 1. om 'alal, 2. rasă mediterană, 3. săminţiie indoeuropeană şi 4. familiie italică.
|
Lo
*

Dacă

ne folosim

de terminii

genetici familiari

şi

pentru

calificarea

şi

determinarea r&porturilor de afinitate dintre popoare şi graiurile vorbite de

iele, trebuie să dicem că Rominii sînt fraţi buni cu
cu Portugalii, cu Frănţujii şi cu Retoromiînii, veri
„poarele germanice şi slavice, apoi cu Albanenii şi
Maghiarii. Cu Jidanii: însă stai Rominii, ca şi fraţii.

Ităliienii, cu Ispaniolii,
primari cu toate pocu Grecii; şi cuscri cu
şi verii lor primari,în

2) Spiegel, Vergleichende Gramniatik der altiranischen Sprachen, Berlin 1882...
. 2) Windisch,

lKeltische

Sprachen,

Wanderungen der -Kelten, Leipzig 186].

în Enciclopediiea

|

lui Ersch

--

şi Gruber. —

Cubzan,
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legături consîngene colaterale de rasă, dar' nu şi de- graiii; în privinţa
graiului staii Romiînii tot aşă de departe de Jidani, ca şi de popoarele icşite
în decursul timpurilor din celelalte rase.
|
,
IPEE
Deştindinţa Romiînilor ieste aşadară una din cele mai fericite şi mai
nobile, căci iei aii avut ca strămoşi pre popoarele cele mai alese din omenime,
Romînii, deşi coboritori din viţă nobilă, 'Şi-ai nobilitat încă sîngele
călităţile întelectuale prin aceea, că s'aii încuscrit cu membri sînguratici şi
din
alte popoare tot de aceeaş rasă şi de viţă aleasă, şi numai foarte
puţin
şi
cu unii din rasa mongoală. La diferințarea Rominilor din
Romani aii fost
adecă în încuscrire coloniile romane cu poporul dacotracoiliri
c, cu cel
grecesc şi cu cel celtic. Această încuscrire fericită
n'a putut decit să li
mărească atit călităţile trupeşti cit şi cele întelectuale.
Rominii, ca popor, sînt veriga ultimă a unui lanţ
neintrerupt de desvoliare succesivă şi progresivă; ici trebuie să
conţină
în
sîne un germine
foarte viguros
de

vitalitate,

o

stinsîn atite lupte crincene

energiie

pentru

vitală

esistenţă!

străordinară,

Acuma

dacă

nu

s'au

atirnă numai dela
activitatea lor întelectuală, dela energiiea
şi stăruința lor necontenită, dela
spiretul lor de organisare soţiială şi de
cu timpul, foarte puterneci şi respectaţi, solidaritate naţională ca să devină,
şi să joace un rol cultural foarte
însemnat în destinele omenimii, şi
mai ales între popoarele de cari
sînt
încunjuraț
i.

II.
10. Popor. Națiune. Timp prei
storic.
inţeueziuintele popor şi naţiune
aii, fiecare în parte, mai mul
, mţelesuri, | vintul popor
te şi diferite
ie originariii în graiul rom
naţiune, în rebuinţat şi sub
inesc, iar” cuvintul
foa
rma de naţiie, îi mult mai
â sama de înțelesurile feli
noă, Spre a ni
scăptim din vedere Originea urite ale acestor doait cuvinte, trebuie să nu
,.
|
uvintul popor.ie lăti derivarea lor,
ii învățați î
cu cuvintele greceşti =045 nescul
î
ătură
5 (mult) PPS, Cai
apoi _ prima închieietură (sil
n dai pun 2 ia
abă)
e
„po“
caca reduplicica!
mulţime de oameni cu aceeaş
are,
şii înnțelegea in priv
i ese
viiață soţi
avi
.
A
Viaţă
in pepe ae
Se ală şi] petrecînd
a ş Pin
Iel0
acela
terito
rii
cuvintul pori intre Sine, 0 eSătură
prin naştere comună.” Noi însă
privim
din substantivul puiă lăti eşte ra pci!
adverbul apoi, poi, lătineşte post,
şii dăm ca înţeles imiuieste pullus, Srece
şte
zădes
(pulii
de
animal, mînd),și
prin aceeaş destindere
UV
O mulţime de oameni legaţi între sîne
maj întiit
torii.

Într” această derivare

e Prin

ețuire îndelungată pe acelaş teriesplicare deplină, căci prin. ceyisasesCConvi
itele înțel
oamenii uniți între sine pui-euvîntul_popdifer
tului o
or_ înţelegem.esurimaj aleîntiiicuvîn
Şi prin acelaş teo si Din acelaş
i
pre
toți
grai
, prin aceleaş datini şi” credinţi
“Cării
familii şi-ar oricărue

“ŞI păturile | lui Soţiiale de
nai
superioare

şi

mai

rasă Precum__sint_uniţi între

ali:

$ E

ŞI mai

preuţimea, cu diregătorimee- €

RUCIESUrI găsim întrebuințat
com:

Apoi mai

sărace,

Precum

cu

presiunile: concilia
nis eques tecum populus

cu

populi;

,

numim cu

punîndu-le

boierimea

sîne ŞI

Tiinbril” ori.

ăvintul-popor-încăîn

Ssaii

contrast

cu

cele

nobilimea, cu

ar Sp ogătaşii, Sie. Intr aceste
senatu
i noştri
us ppulusquAMOŞI
e;, vesci
tur

sul

anus etc: În timpul

ca totalitate a tuturor
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popoarelor de sub acelaş guvernămînt sait împeriii, oricît de diferite ar fi
acestea între sine prin origine, graiii, moravuri, etc. Acest înţeles a fost
adoptat mai ales în doctrina dreptului public şi înternaţional, poate deaceea
fiindcă aii esistat şi esistă încă multe guvernăminte, împerii. sait staturi, ai
căror locuitori sînt toţi, sait aproape toţi, uniţi între sîne şi prin aceeaş
origine, prin acelaş graiii, prin aceleaş deprinderi şi moravuri.
Cuvintul naţiune ieste lătinescul natio şi se derivă dela a naşte, născut,

de oameni, care_ie

>

nat. Toţi înţelegem. prin el numai pre aceâ mulțime

legată înire sine prin aceea origine, prin_acelaş._graiii_şi_prin_aceleaş _de“prinideri
Şi moravuri,
de unde_şi -caliiicativul_de_
naţional pentru _tot_ce,_ca
s&mn cârăcteristic, se refereşte
la această„mulţime.
„Numai la Franțuji
şi Tă Angleji găsiiri cuvintul acesta întrebuințat pentru a arătă totalitatea
lucuitorilor

de

sub

acelaş

guvernămînt,

stat s. împeriii,

pecînd

cuvîntul

popor (peuple, people) spre a arătă pre cei de aceeaş origine şi de
acelaş graiul. .
intre popor saii naţiune şi graiul ce îl vorbeşte esistă.o legătură foarte
întimă, cam tot aşâ ca între trup şi suflet. Nu se află niciun popor fără
graiii proprii, dar' niciun graiii viii fără de o colectivitate de oameni, care
să'l vorbească şi să'i numească graiit propriii naţional. Graiul propriii na-

țional feste notă. caracteristică şi. distinctiă care. face” dintro muie
țime_ de
de
oameni

trăitori

la un

loc un

orgănism_soţiial, un

popor,

o naţiune.

Dară,

precum -un trup omenesc cu sufletul săi nu.se iveşte deodată întreg şi
gata, tot aşă niciun popor şi graiil săii nu r&sar deodată întregi şi gata,
nw's opera unui momînt; secule trec pînăce se creiadă, pînăce se desprind
şi se diferinţeagă
din altele.
|
Deci, a precisă timpul ivirii unui popor şi a graiului săii ieste foarte
cu greii, căci popoarele şi graiurile sale,ca nişte orgănisme unice în feliăl
săi, sint resultatul unui şir întreg de cause şi de efepte. De unde şi pînă
unde, nu ştii nici cum, nici cînd, dar' deodată te trezeşti cu un Făt

Frumos,

saii cu o Îleană Cosînzană, înnăintea ta! Precum nu ştim mai nimică precis
despre un copil pînă la naşterea sa, tot aşă nu cunoaştem mai nimică, sait
nu voim să- luăm act despre esistinţa unui popor, pînăce iel însu'şi nu se
sîmţeşte, nu se- mişcă şi nu se -manifesteadă
-ca atare. Timpul ce trece dela
primul

act al diferințării sait al concepţiunii sale şi pînă în mormintul

Simţirii,

şi
manifestării_sale
ca _orgânism_părticular, propriii-şi-noii,.acesţ_timp ieste

TÎoarțe_înțunecos la toate popoarele de pe faţa pămîntului: Niciun popor nu
ieste în stare să deligă; ci precisitiiie;
tinipul cind a început a se concepe,
a se închiegă şi a se desvoltă în corp organic, noii şi propriii. Un
popor,
ca şi un copil;-nu capătă conştiinţa-esistinţii-sale-pînăce-n'a-întra -n-contlict
Cui alte orgănisme. pentru susținerea acestei _esistinți,. Încercarea. şi maniestarcă puterilor sale de viiață în lupta pentru esistinţă
dă iinui-poporj
conştiinta îndividualităţii
sale. Această “maniiestare a îndividualităţii. şi

această luptă

pentru”

esisfinţă” fac

şi. pre alte popoare ca să iaie act de

esistința acestui noii concurent la cele necesare pentru viiaţă, să înregistregde
|
Da
lui.
sale esistinţa
. în analele
Deci, istoriiea
unui popor.nu
poate începe mai -curind decît de atunci,

decint-pOporuI înSi'ŞI începe a'şi manifestă

viiaţa_prin lupte_pentru esistinţă,

Șăi. Timpul” cel
prin acte memorabile atit pentru sine cît_şi pentruvecinii
dela piritna-sa Concepţiune şi pînă la manifestarea marcată a viieţii
intunecos
şi îndividualităţii sale, ieste timpul preistoric al unui popor, timp împlut
adeseori cu îeliii de feliii de închipuinți fabuloase şi miraculoase. Această
preistoriie 'şi-o face şi 'şi-o scriie poporul abiă mai tărdiii, atunci cînd
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începe.a cugetă
ra lor.

PC tar
nu începe
a venit la
dupăce s'a
de

asupra . începuturilor

şi

originilor

sale şi a face cercetări
,

PR
şi timpurile mai luminoase, mai cunoscute din trecutul să,
încă
a 'şi le descrie şi păstră spre amintire aşaş din mi Omini tag
conştiinţă de sine, de îndividualitatea sa, ci mu
mai t gi,
întărit bineşor şi a început a săvărşi fapte glorioase şi en

memoriiea

urmaşilor, saii cînd a început a dă preste pericole permanente

de a cărora amerinţare desastroasă. voiaii să ferească pre_urmaşi
.
coastă
îngrijire o şi esprimă primii timplăturişti saii istoriografi
comini, ca A
Urechie şi Miron Costin, în precuvîntările ce le pun
istoriile lor. AŞ
dice Urechie: „Mulţi scriitori s'aii nevoit de aii scris larindul
şi povestea
țărilor şi aii lăsat izvod pre urmă,şi bune şi „rele
ților, şi să li hie cele bune de înv&țătură, iară cele să rămiie fiilor şi IICpOşi să socotească, şi celor bune să urmede“; iară rele ca să se poată feri
Miron Costin adauge:
„ISpitiţi scripturile! Scriptura depărtate locuri
de
ochii
noştri ni învaţă, cu
cele trecute vremi să pricepem cele viitoare.!)
:
,
,
Notiţe despre primele timpuri ale istoriii
unui popor mai curind le
aflăm păstrate în analele altor popoare
vecine, mai din vechiti orgănisate,
decit în ale poporului însu'şi, deoarece
astieliii
de străini aii ami o istoriie
scrisă şi'şi însamnă toate resistinţile
întimpinate
dela alţii, ba chiar şi întimplările mai remarcabile petrecute
Scriitori greci, slavi, maghiari şi chiar la aceştia. Aşă găsim mai întiiă la
germani date despre esistința Rominilor ca naţiune, decit la Romîni

înşi'şi.

11. Opiniuni despre originea Romî
nilor.
Oricît de chiară şi de.sigură
ar păre deştindinţa Romînilor
ce cunosc cu deamăruntul
peuiru cci
isto
cînd opiniunile învăţaţilor ierai riiea lor evolutivă, totuş a esistat un timp,
Drept ieste că cu toţii, tăcînd ă întunecoase, şovăitoare şi contradicătoare.
saă esprimînd, aii fost de
ca Oameni, se ţîn de rasa
acord că Rominii,
cea
mai desvoltată a omenimii,
mediterană, şi anumea de
adecă de rasa
ieră vorba, la care din cele ramura ici aşă numită indoeuropeană, dar cînd
opt familii de popoare
indocuropeană să numere
ieşite din săminţiiea
pre Romîni ca popor,
țaților. sc. împrăştiiată. şi
atun
ci socotinţile înv&
alții la alta, Saii la mai nu se puteaii uni; unii îi număra la o îami liie,
multe deodată făcîndu'i
- Opiniunile emise de
o amestecătură.
învă
țați
în
cestiunea aceasta într'o
variante le-am pute
mulţime de
reduce cam la următo
arele:
- Unii S'aii nevoit
să
trea
că
pre
„etoslave şi”-să facă
Romini la famiiii
-frați “buni Si
vintele pslăvice Geţii
Eat
Tominescdic că
acii şi Geţii ar îi
fost
Slavi
ce

e

Aceştia

s ai Sea di P pe cuc

pentru susținerea
de origine şi că

socoti

sale,

saii
manisaţi ai lor, încă treb
Romiînii, ca urmaşi
uie să fie Slavi. Acea
e
stă
dan o: Săsim emisă
de foarte mulţi învăţaţiopiniune, într”o mulțime
,
,
unmann, Untersuchung
an der
Donau,
Halle 1778. Gelăeen âfder £Geschichte mai ales germani şi
der Ostl
Walachei
& tlichen
ichen Volk
pg. 345; Schi.
Volker
ardi
,
Lud. Albert: Geschichte
>
Schlâzer:
der
$uSsisch
e

Annalen,

II. Th.,

pag.

in Siebenbiirgen,

81;

—

1, Th.,
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Cibinii 1803; — Marienburg L. J., Kleine siebenbiirgische Geschichte,
Pest 1806, pg. 54—55 şi pg. 176—178; — Adelung J. Cr. în „Mithridates“
oder allgemeine

Sprachkunde,

Berlin

1806, t. 2, pag. 723;

—

Schwartner:

Statistik des Kânigreiches Ungarn, 2. Ausgabe, 1. Thl. 1809, pg. 135; —
Katancsich: Istri adcolarum geographia, p. 2. Budae, 1827; — Eichwald în Biblioteca dla cztenia, t. 27, Sanct Petersburg, 1838, pag. 53—95, —
Senkowski

în

Biblioteka

dla

cztenia,

t. 27,

pag.

94—116;—

Mickie-

wicz în prelegerile sale despre literatura slavă; — Lelewel: Czesz balwochwalcza i Polski, Posen, 1835; — Bielewski: Wstep krytyczny do dziejow
Polski, we Lwowie 1850; — Prospetto cronologico della storia della Dalmazia. con

riguardo

alle provincie

slave

contermine,

Zara,

1863,

—

Cert-

kovu: Oczerk drewnei istorii Protosloven; Moskva, 1851; — Şafaric:
Uber die Abkunft der Slaven, Ofen, 1826. — Drinov M. L.: Zaselenie
balkanskago poluostrova Slavianami, Moskva 1873; — Jiritek C. J.: Geschichte

tische

der

Bulgaren,

Blicke

Miitelalter,

in

die

Lemberg,

Volkerkunde.

Prag,

1876.

Geschichte
1871;

—

—

der

Szaraniewicz

IKarpathen-Vălker

Cuno:

Forschungen

im

Isidor

Dr.:

Kri-

im Altertum

und

Gebiete

der alten:

Die Skythen. Berlin 1871. — Vedi şi: Tocilescu Gr. G. „Dacia

înainte de Romani“,

Bucureşti,

1880,

pg.

D34—542,

|

2. Alţi înve&ţați s'aii încercat în mod piediş, sait chiarşi deadreptul,
să tragă pre Romiîni la lamiliiea germanică de popoare, ŞISĂi_Iacă frați
Duni cu Nemţii, cu _ Aneglejii, cu.Scandinaviietc.. Opiniunea aceasta .se
” radimă pe credinţa, că Dacii şi Geţii ar îi fost de viţă germană, şi că
Romiînii sînt urmaşii Dacilor. Socotinţa că Dacii şi Geţii ar îi fost germani
ie foarte vechie; iea dăteadă din seculul al şeselea dela Jornandes, carele
o emise cel dintiiii în opul săii: De Getarum sive Gothorum origine et
rebus gestis. Această opiniune a fost susținută în timpurile mai noaiiă,
între alţii, de J. K. Schuller în: Umrisse und kritische Studien zur Geschichte von Siebenbiirgen, Hermannstadt, 1840; — de Leo în: Vorlesungen
iiber die Geschichte des deutschen Volkes und Reiches, t. Il. pg. 83—106, —
şi cu deosăbire de Jacob Grimm în: Geschichte der deutschen Sprache,
Leipzig, 1853. De aici pină la susţinerea germănităţii Rominilor a fost
numai un pas, pre care Sa încercat să'l facă J. C: Schuller în scrierile
sale: Argumentorum pro latinitate linguae Vălachicae s. Rumunae epicrisis,
Cibinii,

1831,

şi în

„Entwickelung

der

wichtigsten "Grundsătze
fiir die

Er-

forschung der rumunischen oder walachischen Sprache“, publicat în „Archiv
des Vereines f. sieb. Landeskunde, Hermannstadt, 1843, |. Bd. pg. 67—108,
dar mai pe urmă a dat şi iel îndărăpt. (Transilvania pro 1862 pg. 99.) —

Vegi şi Gr. G. Tocilescu 1. c. pg. 512—521.

aa

-

3. Tot întrun mod piediş cit şi deadreptul aii căutat unii să împingă-pre

Romini Iă îăinilitea celtică de popoare. Unii învăţaţi adecă-aii credut că Dacii

şi

Geţii ar îi îost una cu Celţii

şi

cu Galil, popor tot

celtic.

Celticismul

Dacilor şi al Galilor "l-aii susținut. şi „unii învăţaţi Romini, însă fărăde a
li trece prin cap ca să facă pre Romini Celţi ori Gali. Aşă, bună oară,
lon Maiorescu credeâ că a descoperit în multe numiri locale din Transilvaniiea nume celtice, într'un studiii care a fost publicat de L. R. v. Heuiler

în: Osterreich

und

seine Kronlănder, -Wien, 1856.

Răspîndindu-se videiul

(ideia) despre celticismul Dacilor, iată că veni Martin Samuel! Mkesch
cu o scriiere sub titlul: Beweise fiir die celtische Abstammung der Walachen
oder Rominen, besonders derer, welche im Grossfiirstenthume Siebenbiirgen leben. Hermannstadt, 1867. Vedi şi Gr. G. Tocilescu: Dacia inainte
de Romani, Buc. 1880, pg. 522—534. Burla V. Fost'aii Dacii de origine
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ică?
ase

î

iri

in, Convorbiri

ii zei

în mod

Li

e, anul XXII, pg. 992

tera

Dacii?

nedirept_s'aii__mai

în

ioaiea

şi anul XXIII pg. 44. —
„Familiea“,

Pesta,

1868

cercat_unii_să. lege-pre-Romîni-de-

familiiea tracoiliri că_de_popoare--şi-să'i facă_fraţi_buni_cu_Albanenii-de_

ădi.

Laaceastă

conclusiune

venim, dacă

admitem „Că

Dacii, Geţii şi

Ea ai Lost our
cu Tracoilirii, precum susțin unii scriitori vechi ca
Strabon, Dio Cassius, Mela şi Tacit; şi că Albănenii (Schipetarii, Arnăuţii)
de astădi nu sînt alta, precum pretind mulţi scriitori moderni, decit urmaşii
direpți ai Tracoilirilor, şi că în fine Romînii n'ar fi alta decit Tracoiliri
romănisaţi şi amestecați şi cu colonii romane, precum susţine J. Chr.
Engel
în: Commentatio. de expeditione Traiani ad Danubium ct de
origine
Valahorum, Viennae,
1794; în: Geschichte von Pannonien,
Halle, 1797,
pg. 233 şi în: Geschichte der Moldau und Walachei, Halle,
1804 pg. 139,
şi apoi şi slavul Bartolomeii Kopitar în recensiuni
le sale asupra gramaticei lui G. C.. Boja (Kopitars Kleinere Schriften
herausgegeben von
Fr. Miklosich, 1. Th. Wien, 1837, pg. 186). .

9. Sint învăţaţi şi de aceia carii, dacă de

i-ai întrebă, de care familie
de popoare se ţin Romiînii, ar fi în nedum
erire
ce să'ți r&spundă, căci
iei susțin numai pur şi sîmplu, că Romiî
nii nu S'arfi născut altfeliii decit
prin

amestecătura

şi

contopirea

întru

irinturi- de popoare din. diferite famili n sîngur popor a mai multor
împrejurarea, că coloniile romane i,. Aceştia îşi scot argumintele din
. ai fost aşădate pintre mai multe
diferite familii de popoare, cu carile
şi
s'aii amestecat, şi că apoi, pe teritoriul lor, aii mai vieţuit, în
decur
popoare, dintre carile: unele s'a sul timpurilor, încă o mulțime de alte
Romînii. Aş, bună oară, Fr. Jos, stins cu desăvărşire trăind împreună cu
Sulzer dice,!) că toţi Românii,
din Daciiea Trăiană cît şi cei
atit
din
penin
sula Balcanică sînt o amestecătu cei
de Romini şi de . Slavi, iar renum
ră
itul „Safaric dice?) că Romîniă
amestecătură de Geţi, Romani
ar
fi
o
şi Slavi. „Invăţatul slavist. Dr,
deşi nu se învoieşte cu opiniunea
Fr. Miklosich,
lui
Şafari
c,
totuş țîne pre Romîni de o
amestecătură de popoare;
iel
"Trălană nu fură Romani curaţi dice că .chiar coloniştii romani din Daciiea
, ci o adunătură din tot imper
Că lei Sau mai amestecat
iul roman;
încă
cu Dacii şi Geţii; că aşada
prin seculul al 4-le şi al 5-le
ră Roinînii de
trebu
iesc
Priviţi ca Daci şi Geţi roman
carii, din seculul al. 6-le
isaţi
încoace s'aii amestecat
şi cu Slavii aş&daţi pintre 4
dinşii.3)
”
Ata
e
|
|

Aceşti învățați însă samănă
a scăpă din vedere că nu
unor
încrucişarea
membri,
gener
al
al
Popor
notă caracteristicică tipul
şi. distinctivă a unui ului, şi cu deosăbire
graiul.
această
popor, ieste
(înă de cutare

saii cutare familiie de popoare..

aceea

ortui: In Cacica
Romininlor, aii

col
a oniile
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ce îl îa

ace > să să
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se
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şi
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răs
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Ro înii si
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i
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Această opiniune o găsim enunțată mai întîi de Miron şi de Niculaiii Costin în cartea lor despre descălecatul dintiiii al Moldovii, apoi
desfăşurată mai pe larg de Dumitru Cantemir în Hronicul ;:RomînoMoldo-Vlahilor. Tot de această socotinţă ieste şi Griselini în opul săă:
Geschichte des Temesvarer Banats,' Wien, 1780. 1. T. pg. 213.
.
După aceştia, deştindinţa direaptă -a Rominilor din coloniile romane
din r&săritul Europei dintre marea” Adriatică şi marea Neagră, cu deos&bire
din cele aduse în Daciiea Trăiană, ai mai ap&rato încă o mulţime de

alţi bărbaţi. Dintre cei mai vechi vom cită aici 1. pre autorul opului (MiculŞincaiii): „Supplex
nationibus

libellus Valachorum-Transilvaniae, jura

communia,

postliminio

sibi

adseri

tribus

postulantium“,

edat

'receptis
cu

note

de |. C. Eder în Cluj, 1791; — 2. pre Samuil Micul în: Brevis riotitia historiae Valachorum ab origine gentis usque ad seculum XVIII, scrisă înnăinte de 1806; — 3. pre Georgiii Şincaiii în: Cronica Romînilor, scrisă
după 1806; — 4. pre Dr. Constantin Roja în: Untersuchungen iiber die
Românen

oder

sogenannten Walachen, welche

jenseits

der Donau

wohnen,

nemţeşte şi greceşte, Pesta, 1808; şi în Ten îs Puwznrie vrpiosiwş pă
dasrză “pod «+ Buda, 1809; — 5. pre Petru Maior în Istoriiea pentru
începutul Romînilor în Daciiea, Buda, 1812; — 6. pre Dr. Toma Costin în
Eszrevâtelek tekentetes Schwâriner Mârton ir Magyar orszag statistikajaban
az Olahokr6l tett jegyzesekre —
Întîmpinări încontra observărilor făcute
asupra Rominilor de profesorul Martin $. A. Schwartner în statistica Ungariii, Pesta, 1812; şi în Discussio descriptionis Valachorum Transilvanorum editae patrioticis paginis Nr. 83—85, Viennae, 1811, Pestae, 1812; —

7. pre William Martin Leake în: Researches in Grece, T. 1., Londra, 1814;
şi 8. pre E. Murgu în: Widerlegung der Abhandlung, welche unter dem
Titel vorkommt: Erweis, daf die Wallachen nicht rămischer Abkunit sind,

und dass nicht aus ihrer italienisch-slavischen Sprache folgt. Mit mehreren

Griinden vermehrt, und in die walachische Sprache iibersetzt durch S. T.
in Oien, 1827; und Beweis, dass die Walachen der Râmer unbezweifelte
Nachkâmmlinge sind; wozu mehrere zweckmăssige kurze Abhandlungen;

endlich. eine Anmerkung iiber die in dem Anhange vorkommende Antikritik

desselben

S. T. beigefiigt werden.

Ofen,

1830.

A

Cu deosăbire cartea lui E. Murgu în aceea, care a contribuit foart
mult la luminarea opiniunii publice asupra deştindinţii romane a Romiînilor,

şi care făcii ca această -părere să fie adoptată de învățații ' germani Frideric Diez şi de August Fuchs ca punt de mînecare în cercetările lor

limbistice asupra graiurilor 'romanice, cel dintii în opul

săi:

Grammatik

der romanischen Sprachen, 3. Bde., Bonn, 1836—1844 şi ediţ. a patra în
1876—1877; iar' cel de al doile în cartea: Die romanischen Sprachen in
ihrem

Verhăltnisse

zum

Lateinischen,

Halle,

1849.

o

Această opiniune, sîngură adevărată, ieste astădi predomnitoare şi pusă
mai pre sus de orice îndoială, cu toate că esistă încă o mulţime de alte

cestiuni întunecoase, asupra cărora se mai urmeadă discusiunea, precum se
vede aceasta din scriierile mai multor învăţaţi actuali, precum

din ale lui:

|. Dr. E. Robert Râsler: Dacier und Românen, Wien, 1866, şi Româănische
Studien, Leipzig, 1871; —2. W. Tomaschek: Brumalia et Rosalia, în: Sitzungs-

berichte der Wiener Akademie, ph. Cl. 1868, pag. 402; în: Zeitschrift fiir
Osterreichische Gymnasien pro 1872, pag. 141; şi în opul: Zur Kunde der:
Haemus Halbinsel, Wien, 1882; — 3. Dr. Julius Jung: Râmer und Romanen
in den Donaulăndern, Innsbruck 1877; 2. Auflage, Innsbruck, 1881; — 4. Dr.
LL. Piă: Die Abstammung der Rumânen, Leipzig
0; — Zur rumânischCS.

ED.

sI

O

9”

A

saush

[3 SS

|

2

18.
1886; —

ischen Streitirage, Leipzig

Gesetze

Die rumănischen

und ihr

Nesus mit dem byzaritinisehen und slavischen Recht, Prag, 1886; — Die
dacischen Slaven und die csergeder Bulgaren, Prag 1888. -— 5. Paul HunDie Rumănen

falvy:

Teoritea lui Rosler,

Italo-Roumains,

7. Rethy

Budapest,

1897.

—

Xenopol:

1883; —6.A.D.

und ihre Anspriiche, Wien,

laşi, 1884; —

ou

Daco-Roumains

Ladislas:

etc.

12. Opiniuni asupra originii graiului romînesc.
Ca şi asupra deştindinţii Romînilor, aşă şi asupra graiului lor siaii
ivit printre învățații străini, şi chiar îndigeni, multe şi feliurite socotinţi.
Feliurimea lor a provenit nu atita din plăceri personale sait tendinţi particulare

politice,

cît mai vîrtos

din

necunoştinţă

de

causă,

din

necunoştința

istoriii evolutive a Rominilor şi a diferinţării graiului lor. Aceasta se poate
vede de acolo că înşi'şi Romiînii, aceia carii înnăinte de toţi se cădeă să
aibă cunoştinţi chiare şi lămurite în privinţa aceasta, m'aii avut decit o închipuinţă întunecoasă şi confusă, deşi adevărată în fond.
In cele următoare vom espune mai întiiii opiniunile Rominilor şi apoi
pre ale.străinilor. |
.

a) Opiniunile
Romînii

bească
gătura
bine

din

seculele

Roniînilor.

decîteori

li

se

dă

ocasiunca

să

vor-

cîte una alta despre graiul săii, ati ar&tat că ai conştiinţă de lelui cu graiul 'poporului roman, dară nu ierati în stare să'şi deie

sama

lor din

de „feliul

timpurile

cele

analist romîn cunoscut
dice:)că „limba saii
ni iaste amestecat
măcarcă dela Rîm

stecat graiul. Ce

viind

trecute,

acestei

legături,

mai

vechi.

fiindcă

Aşă

li lipsiâ

Grigoriă

cunoştinţa

Urechie,

trecutului

cel dintiiii

pînă acum după nume, carele a trăit între 1579 şi 1630,
graiul nostru den multe limbi iaste făcut, şi
graiul nostru cu a vecinilor de penpregiur,
(Rimleni) ne tragem, şi cu a lor cuvinte ni'i ame-

fiind ţara mai de apoi, ca la o slobodie de penpregiur
den limbile lor s'aii amestecat a noastră;
Latini, adică limba lătinească, noi gicem pîne, eidela Rimleni
dic panis;

şi descălecînd,

ce le dicem

noi dicem carne, ci dic caro; gaină, gallina; muiere,
mulier; femeca, foemina;
al nostru, noster; şi altele multe den limba
lătinească:
şi de am socoti
deamăruntul, toate cuvintele le-am înțelege.
Aşijderea
şi
dela Frinci noi
dicem cal, iară ei cavallo; dela Leşi
prog,
iproci
carele nu E putem îns&mnare toate“. noi dicem prag,> iară ci prog,
IpIoci,
am tot într acestî
însă .:
i
&
se
rosteşte
Miron Costin
neamul săminţiei
lib (Ș 10952 » eadi
dei) căAPTE
„lraianfe aiagleverul
it
descăleca
Ir
» limba
care trăeşte pînă acum
in Tara Muntenească, ŞI norodul
Mold
căt este în Ardeal cu acest
nume
mân', şi apoi mai
ncamul

acestor
>

la vale, adauge: „Precum dar sati arătat
deplin
dei
e acest
1
x
*
.
izvorati“, dar Ste locuri de Rămleni, aşă şi . graiul
că mai
pe urmă

țări aşedate
e

tot de Rămleni este4
din MersuPra,Colonilor rom
ani,

asa Aieeeuaa E Mără

deus

e

|

|

en

ÎL

aii

părăsit cîmpiile

ură cel din Tara Muntenească

şi-a

Sail

AR

lei

Ş

5

ricat: ŞI

năvăli
şi at

Te
papa

la țara Oltului, şi

graiul“, căci
umnegieii; “imeus,al mei; unde dicea lătineşte
aşijderea coelum,

gălniceanu, laşi, 1852, î. 1. pe. 97__98: si

Romaniei PPISIlEIe A ea
el “* ALPg. „Co
28—29, şi „Cronciele
Î3l. — 2) Letopisiţele Marisa!
Romănici= „Î.€., cap.
4, pg. 23; 2apui0- pate
28

Croni

[98; Si Cronicele
Li
* PS

23 și
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ceriii; homo,

om;

frons,

frunte;

iar neci

unele cuvinte

să

nu

fie protivnice

cu lătineşti sait la început, la mijloc sait la sfărşit; iar' unele staii neclătite, cumuw's: barba, barba; luna, luna; şi altele ca acestea: vinurm, vin;

panis,

păne;

manus,

mănă;

cuter,

cuţit.

urmare

că

Şi aşă,

cum

am

dis,

cu

vremea

s'a schimbat graiul şi s'aii amestecat cu slovenesc, dacesc şi cu altele«,
O cunoştinţă mult mai estinsă şi mai adîncă asupra graiului romînesc,
a originii şi a dialectelor lui a avuto renumitul principe şi istoric romîn,
Dumitru Cantemir (4 1723). Acesta ni-a lăsat în opul săii: Descriierea Moldovii compusă în anul 1718, un înteresant capitul despre limba Moldovenilor.!) Aici aduce mai întiiti înnăinte socotinţile altor scriitori despre
originea graiului romînesc, împărțindu-le în socotinţi cari susţin că graiul
romînesc ar fi corupt din cel lătinesc, fără de nicio privire la alt graiii,
"şi în socontinţi cari cred. că graiul romînesc ieste derivat din cel ităliienesc,
şi apoi dice că cei diîntiiii îşi întemeieadă părerea pe aceea: 1. că coloniile
romane fuseseră aduse în Daciiea cu mult mai înnăinte de a se îi corupt
graiul roman în lialiiea' prin încursiunea Goţilor şi a Vandalilor, şi că
niciun scriitorii nu aminteşte că iele s'ar fi re'ntors în Italiiea pe timpul
domniii

barbarilor

acolo;

prin

graiul

locuitorilor

Daciii

nu

dominus;

masă,

mensa;

s'au

putut corumpe prin alt graiii care încă nu esistâ pe atunci; — 2. că Rominii
nicicînd nu S'ai numit Îtăliieni, ci totdeauna 'şi-aii păstrat numele vechii
de Romin, şi că, dacă popoarele vecine dic Romiînilor Vlahi, fac aceasta
numai spre a arătâ destindinţa lor romană, căci tot cu acest nume numesc
iele şi pre Ităliieni; — şi 3. că în' graiul romiînesc sînt mai multe cuvinte
lătineşti decit chiar în cel ităliienesc, deoarece Romînul dice ca şi Romanii:

încep, incipio;

alb,

albus;

cetate,

civitatis;

domn,

vorbă, verbum; cap, caput; vînat, venatio; ş. a.; iar” Ităliienii dic: commincio,
incipio; bianco
parola, verbum;

albus; cittă, civitas; signore, dominus;
testa, caput; caccia, venatio; etc.

tavola,
ă

mensa;

„Apărătorii derivării graiului romînesc din cel itălienesc, dice D. Cantemir
că'şi radimă părerea aducind înnăinte: 1. că_graiul romînesc are _aceleaş
„Verbe ajutoriale; — 2. că articolii nominali sînt totuna; = şi 3. că în graiul
romînesc se găsesc cuvinte curat ităliieneşti, necunoscute Romanilor, ca
şchiop, sciopo (zoppo), lat. claudus; cerc, cerco (cerchio), ş. a. Părerea
aceasta însă nu o admite D. Cantemir, ci obiecteadă: că verbele ajutoriale
nu sînt ităliieneşti, ci propriie romîneşti;, 2. că tocmai la articoli se deosâbeşte graiul romînesc de cel ităliienesc mai mult decît în orice alt felii
de cuvinte, căci Rominii îl împreună cu cuvnitul la finea lui, îar: Ităliieniă
îl pun separat înnăinte; — şi 3: că cuvintele “curat ităliieneşti din graiul
rominesc” dăteadă:'de
"pe timpul evului mediii, cînd: Genovenii domniăii

preste țărmurile mării Negre şi aveaii: negoţ pe Dunăre'şi întălnire deasă

cu Romiînii, precum
tot. prin comerciul dilnic s'a primit în romîneşte
cuvinte şi dela alte popoare, precum dela. Poloni, Turci, Greci.

Încît despre părerea sa, D. Căitemir
fiindcă

se, teme

ca

nu

cumva

iubirea

dice că nu cuteadă să o spună,

de

patriie

să'i întunece

ochii şi să

treacă cu vederea aceea ce ochii “altora ar pute vede mai uşor şi mai
limpede, ci se îndestuleadă cu aceea ce dice istoricul Covaţii: „le de
mirare că graiul Moldovenilor şi al Muiitenilor are mai multe cuvinte
lătineşti,

decit cel

itălitenesc,

măcarcă

Ităliienii ai

r&mas

cu

şederea

acolo,

unde odinioară locuiră Romanii“. Dar' aceasta nu'i prea de mirare, adauge
1) Cantemir

D. Descriptio Moldaviae,

Bucureşti,

1872, pg. 148—152.
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Cantemir,

deoarece

forma)

Bra

n

şi cuvinte

iii noii

propriii.

admite ID, Cantemir

dacice,

ca:

„stejar,

că

pădure,

,
încoloniarea

după

timp

_ltăliienii, mult

,

PRI
Daciii, 'şi-aii

_

NR

în graiul romînesc

heleşteii,

cărare,

saaii Stecurat

grăiesc,

p

,

nimeresc, -etc. cari nws cunoscute nici în graiul lătinesc, nici în al por
poarelor vecine. şi cari ai întrat prin şervitori daci saii prin muieri
de
în
căsătoriie.
_
a
_
e
a, încolo vorbeşte D. Cantemir despre oarecari diferinţări în sraiul
rominesc dîcînd, că locuitorii de pe lingă Nistru amestecă multe cuvinte
poloneşti, cei din judeţul Fălciii tătăreşti, Gălăţenii greceşti şi durees i cei
despre Transilvaniiea. şi din iea ungureşti; că femeile, în vorba
de” pate
dilele, rostesc silabele: bi, vi, pi, mi, ca ghi, ăi, ji, Chi, ni (gn.), dicînd:
Shine,

ine,

iie sait jiie, chieatră,

niţă, etc. înl oc de:

bine, vine, vic, picatră,

miţă, etc.; că Romînii din Ţara Romînească dic jur, Dumn&d&ii, acuma, ahăla,

etc., în loc de

giur,

Dumnedeii,

acmii,

acela,

etc.

dar' cînd

scriii,

toţii după pronunţa curată romînească, precum se aude în împrejurul

Despre

Rominii

din

peninsula

Bălcanică

şi

anumea

scriii cu

laşilor.

despre cei din

Rumeliiea şi Macedoniiea, dîce D. Cantemir că vorbesc stricat, şi că amestecă

cuvinte

greceşti

şi albăneşti,

cum ieste iea la Romînii

Trecind

cu

vederea

dar

tot

se

țin de

din stinga Dunării.

părerile

mai

multor

îlecsiunea

cuvintelor,

învăţaţi ca:

Samuil

pre-

,

Micul,
Giorgiii Şiîncaiii, lenachie Văcărescul, Giorgiii Constantin Roja,
etc.
pentrucă nu's pe larg desvoltate, iar alta pentrucă nu se diferesc una,
dela
cele precedente, dicînd cu toţii cam tot ce dice şi Radu
Tempea în precuvîntarea grămaticii. sale romiîneşti, tipărite în Sibiiii
în 1795, că adecă
Rominii „romaneşte saii rîmleneşte aii vorbit“ dintru

început

şi numai în

decursul timpurilor, prin comerciul de toate dilele cu popoarele vecine şi
conlocuitoare, aii primit cuvinte străine. 'Trecînd deasemenea
sub tăcere
ŞI

părerea lui lon Budaiii
fiindcă nu o cunoaştem mai deaproape neavind scriierile lui laDeleanul,
îndămînă, să ne oprim puţin la opiniunea
lui Petru

Maior

(1760—1821),

săi originea şi începuturile graiuluicarele lămureşte
romînesc,

mai bine decît năintaşii

Maior dice că amii în Italiiea „la Romanii cei de demult
doaiitPetrulinbi
ai fost, una care O grăiă poporul, şi aceasta
o sugeă
impreună cu laptele dela mamele sale,
adecă o înv&ţă pruncii din audit;
alta careo învă&ţă la şcoală cu
oriul gramaticei, şi aceasta se dice
linbăi 7 învăaptă
țată, €deoarece sînguri învăajut
țați

i , o pot ştire. ÎÎntru
scrieă Latinii saii Romanii„„SINg
cărţile sale“.1) Esistinţa acestei bifurcăaceastă linbă
ri a graiului
TOmanSă.
în graiit poporan 1 ŞIŞI “graji
graiu..]literar cautăă Petru Maior
ş
s'o demustre
ice
1 ainmăinte:
un graiti
temeliie
aea
re dd

pr Că, innăinte, de urdirea Romei. cu 304
ani Latin
„ ar îi îndreptat
şi
i
poli
Y
"făcân
"'qi dYe]
de curte şi litera.T,2
ȘiAX în îi politx graiul
=popor
făcînd
Di: an,.
.
- din iel
la diferinţarea ku desv
E
svoi
pace
astă
îndr
eptă
politură a pus
1 desvoolta
lta;rea unuiUI
giaiiiiturănoii,i şi deos
&bi de al
ăbit
Poporului, de al Păturilo
r lui mai înferioare;i —2.
că aceasta diie-

paie Pr contopirea raiul mi Mare după urirea Roma ȘI numea

Fei or, Oscilor, Samni]
binil
T Popo
A arelor din alile
iea:
a: al Volsciloi r, Sa popo
or, Umbril Or, Etruscili Itali
Pop ran dinA Laţiăi şi tor,
i
rai l
or,
Grec
ilor
n
Roma, , iar' parpartete priprnin avintul , etc., cu graiu
puternec ce îl luase
tot
a
j
din
i ce îîn ce
în desvol

tarea

1) Mai

sa

graiul literar la pături
le supe-

1819, pg. 55.or — Pet3)ru:EutrOrt
! ana sive
opiuhogs r Baia
erPmm
ica
o-y valach
e gestis
Romanorum.Iatinlib.
|.

una.

a

cum

i

clavi, Budae,

.

21

rioare ale poporului; — 3. că graiul literar se feriâ foarte tare nu numai de
pronunţa poporană saii vulgară, dar' şi de cuvinte triviale, luate din popor,
„ceea ce se cunoaşte dela Cintiliian care ni spune,!) că Luciliit certă pre
Vecţiii pentrucă se folosiă de cuvinte luate dela Tusci, Sabini şi Prenestini,
precum şi Poliune cîrtiă pre Tit Liviii pentrucă grăiă după pronunţa
locului săi natal; — 4. ca mărturii pentru esistința acestei diferințări între
graiul roman poporan şi cel literar pînă la neînțelegere reciproacă citeadă
Petru Maior pre Cintilian carele dice:2) Aliud est latine, aliud grammatice
loqui, adecă una ieste a vorbi ca poporul de rînd şi alta ca învățații şi
literaţii, şi pre Cicerune care ni spune?) că „praecepta latine loquendi
puerilis doctrina tradit“, adecă că regulele de a vorbi ca literaţii le învaţă
copiii de mici în şcoală.
Rădimat pe aceste considerări, Petru Maior închiefă dicînd:*) „Aşadară
linba romănească e aceâ linbă lătinească comună, care pre la începutul
sutei a doaita eră în gura Romanilor şi tuturor Italienilor“, căci „cu această
linbă ai venit strămoşii Romănilor dela Roma, în dilele împăratului Traian
în Daciea despoieată de locuitori“), şi, dacă Romînii din Daciiea nu se
pot înţelege cu Ispaniolii, cu Frănţujii şi cu lItăliienii, causa ieste că limba
romană poporană din acele ţări s'a amestecat cu a vechilor locuitori cari
nai îost stirpiţi, şi mai apoi cu a Goţilor şi a Frâncilor, iar” cea romană
din ltaliiea s'a amestecat şi s'a alterat cu a Goţilor şi a Longobardilor,
şi mai tărdiii aă schimbato chiar nişte învăţaţi Ităliieni, ca Dante (1265-—1321),
Petrarca (1304—1374) şi Bocaccio (1313—1375), precînd graiul coloniilor

romane din Daciiea nu s'a schimbat
aii fost stirpiţi detot.
După astfeliii de

argumîntări,

prin graiul

Petru

Maior

îndigenilor, deoarece iei
”
face următoarea

conclu-

siune dicind:6) „Deoarăce dară linba lătinească cea comiină, după timpul
eşirii Romanilor din ltaliea la Daciea, cumplite schimbări a mai suferit în

Italiea, urmeadă
porului

roman

că linba romînească

celui

vechii,

decit

e mai
linba

curată linbă lătinească a po-

itălienească

cădere este a judecă din linba cea romînească
celor

vechi,

decit

din

linba

itălienească

cea

cum

de

acum,

şi mai

cu

a fost linba Romanilor

de acum,

măcarcă

aceea

nu

putem negă că în linba romînească sînt virite cuvinte de ale barbarelor
ginţi, anumea ale Slovenilor cu carii aii petrecut împreună“.
Mai

departe,

Petru Maior admite

în

graiul romînesc mai multe dialecte,

a cărora deosăbire stă mai vîrtos în pronunţarea diferită

a unor sonuri în

unele cuvinte, dialecte a cărora esistinţă 'şi-o esplică prin aceea că, pe
timpul încoloniării Daciii, ar fi esistat şi în ltaliiea mai multe dialecte în
graiul poporan roman, şi că coloniile ar îi adus cu sîne din ltaliiea această

diversitate în pronunţă, dar adauge

că „Rominii

cei dincoace de Dunăre

toți se înţeleg la olaltă; ba în cărți nice nu aii fără un dialect sîngur;
desclinirea dialectelor numai în vorbă se aude. Dară dialectul Romînilor
celor dincolo de Dunăre atita e înstrăinat de linba Romiînilor celor dincoace de Dunăre, pentru copiea saii mulţimea cuvintelor celor greceşti,

cu carea e acoperit, cît Romiînii cei dincoace de Dunăre, pînă nu se dedaii

cu dinşii, puţin îi-pot.pricepe. ce vorbesc“.

Diversitate între dialectul daco-

romînesc şi cel macedonean romînesc găseşte Petru Maior chiar şi în materialul
1) Quintilianus: Institutiones' oratoriae,.lib. |. c. g. — 2) L. c. lib. 1. c. 10. — 5) De
oratore lib. 3. — +) „Istoriea p. încep. Rom.“, Buda, 1812, pg. 236. — 5) Orthographia |. c.
pg. 65—71. — €) Istorica p. încep. Rominilor, Buda, 1812, în Apendice: Disertaţie pentru
| începutul linbei romînesci, pg. 236.
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lătinesc

al

graiului, deoarece „multe

aula

despre

cuvinte

nu se găsesc şi în celalalt.

cuvintele

de

origine lătinească dintru

LL

romineşti cari nu

Lu

,

se găsesc astădi nici la Slavi,

nici la ltăliieni, şi pre carile unii le cred de origine dacică, saii venite
dela alte popoare barbare .ce..ait cutriferat prin Daciiea printre Romini,
Petru Maior le presupune a fi esistat odinioară prin diferitele dialecte din
ltaliiea, dar” că mai pe urmă ai pierit „din graiul itălienesc, căci, adauge
fel, „şi între înşi'şi hRomînii unele. cuvinte vechi se țin la cei dincolo de
Dunăre,

altele

dincoace

de

alte ținuturi

la cei dincoace

Dunăre
nu

se

în

mai

unele

de

Dunăre;

ba

şi între

singuri

ţinuturi se află cuvinte

Rominii

cei

lătineşti, cari între

pomenesc“.

Ă

Sa

După aceasta combate Petru Maior părerea celor ce dic „că linba
romînească foarte se loveşte cu linba cea slovenească, şi că ţăsătura
ei
cea dinlontru asemene este cu a linbei cei sloveneşti“, şi
demustră
că
graiui rominesc, după articolii şi genurile ce le are, şi după
toată flecsiunea
cuvintelor, nu poate fi decit numai graiit romînesc şi
nu se asemencadă
cu cel slovenesc.
După publicarea
„Istoriii pentru începutul Romînilor în Buda, 1812“,
în carea se găseşte o „Disertaţie pentru începutul
linbei romineşti“, şi
apoi a opului „»Orthographia romana
sive latino-valachica una cum clavi,
Budae, 1819, în care feste un „Dialogu pentru
începutul linbei romăne“,
s'a răspîndit opiniunea lui Petru Maior
nu numai pintre Romini, ci s'a
făcut cunoscută şi înv&ţaţilor..străini atit
prin sîne însa'şi, cit şi prin criticele aspre, cărora ai îost supusă.
ales

pintre

Nemţi,

a contribuit

La

vulgarisarea

ici pinire

foarte

străini,

mai

mult E. Murgul prin scriierea despre
care am vorbit mai sus şi care'i publicată
sub titlul: Widerlegung der Abhandlung „... dass die Wallachen
Nachkămmlinge sind . . . Oien, 1830“, scriiere der Râmer unbezweifelte
care reproduce pe unele locuri mai
cuvint din cuvint socotinţile şi
că
dovedile lui Petru Maior, astieliii
socotința „că $raiul
încât

romînesc”

nui

Sa a oaia d, Cr ce August
dinti a Ie

alta

Fuchs)

decit graiul poporan

roman din

o atribuie

lui E. Murgul, în

să facă istorici
oraiu ), poporan
cu mai mult temelii ŞI Succes
S
graiului
roman.
Dup

decit Petru Maior,

ui, propriie

socotință, în iinţa sa, desbrăcată originară, ci a lui Petru Maior. Această
de Orice afirmări şi arguminte
“16
â temas predomnitoare
cutedăpintre străini, mai ales decînd pintre Romîni, şi a început a se lăţi şi
adoptato ca pre a sa propriie Friederic Diez?) Şi August Fuchs
(|
ai
graiurilor romanice de astădi,. şişi ai generalisato asi ra
i
Va
r
deos&bi
Fuchs (. e
îndisa
35-55
pisinil
» ȘI CU deosebire decînd s'a încercat August
tuturor
ă,

Petru
|

Maior

şi E. Murgul, acela care
dintre
ul romînesc ŞI cu originile lui, Romîni mai cu
a fost eruditul

pin
a au acas5 a st(0910,itlul:1580Tent
et form
) amen
Acesta crit3 ui
n inem,losderit vatireonemd
icum tin orig
Viennae 1840, Ţaegq;omânae in utrague Daci
e a restăură şi, de

romînesc
Saul

Şică

de

astădi

Poporan

cu

acesta

foarmele

romande

deamăruntu

E

1)

Î uchhs

.

Die
)

TOiMani s chen

ina

a vigentis, vulgo valachiicae,

ci

de mană șă

fps

lecsionare

vechi-:deriya

pe împul

opiniunea

di fost şi aceasta
CE a reîntrod
j

lui Petru Maior;

.

S p rachen

ia

bi

in

ihren

Verhăltni

sse

o

Zum

şi Topice

ad:

L d tci

tau

ale

n , Halle »
manischen Sprachen, 3 Bac, Bornische
1836-—1844.
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în principiii, dar' o-stimpărâ foarte mult întru aceea ce'i pării prea întrecut. Laurianu dice că nu se încumătă a precisă nici timpul cînd, nici
locul unde 'şi-ati luat graiul romiînesc începuturile sale; că iel nu va dice
ca unii despre graiul romînesc nici că dăteadăde dinnăinte de fundarea

„Romei,

chiar

de

pe

timpul regelui

Latin

din Laţiii,

nici că

s'a format

în

propriie,

în

provinţă, ' precum pretind alţii, ci că iel crede atita că graiul romînesc, ca
continuare firească a graiului coloniilor romane, trebuie să'şi aibă originea
şi temeliiea sa în graiul ce se vorbiâ în Italiiea înnăinte de împăratul
Trăian, căci altmintrea nu s'ar pute esplică as&mănătatea cea mare dintre
graiul romînesc şi cel ităliienesc, dar' că deplina sa fipsare şi caracterul
săi! particular 'şi "l-a căpătat abiâ în provină, în decursul timpului, prin
o desvoltare firească, căci altfeliă nu s'ar pute nici desluşi, nici înţelege
diverginţa ce esistă între graiul romînesc şi cel ităliienesc, în unele foarme
particulare,
Această diferinţare a graiului romînesc pînă la stăverirea unor foarme
propriie, pînă la închiegarealui definitivă şi îndividualisarea lui particulară,
dice A. Tr. Laurianu,

că trebuie

să se fi

tîmplat

sub

domniie

deplină libertate, deci mai înnăinte de împlintarea domninţii barbarilor pe
teritoriile ocupate de Romani prin coloniile lor. Acest lucru se încearcă
a'l dovedi prin lipsa din graiul romînesc a unor răspicăciuni şervile, preCum se găsesc în alte graiuri formate sub juguri-despotice. Aşâ vorbesc
Rominii, ca şi vechii Romani, totdeauna în persoana a doaiia cătră oricare om, fie iel şi din [treapta cea mai înnaltă soțiială. Dintre titulăturile
„altor graiuri,

unele

mai

umile

şi

mai

devoate

decit

altele,

Romînul

nu

cunoaşte, ma cunoscut pînă'n dilele noastre alta mai înnaltă, decit aceea
de. domn, care o dă înswși domnitoriului, saii de domniiea ta, care
însă o dă şi persoanelor mai bătrine. Dar şi atunci cînd întrebuinţeadă
la titulătură abstractul domniie, îl modereadă îndată şi egaliseadă chiar,
adăugîndu'i pronumele posesiv ta şi punînd verbul tot în a doaita persoană sîngurală. Alte graiuri însă, cari s'aii format sub despotism, se
adreseadă cătră persoane de o treaptă soţiială mai înnaltă totdeauna în a
doaia persoană plurală, ba chiar şi în a treia, mai adăogînd încă o mul-

time de alte titulături gradate, unele mai şervile şi mai submise decit altele.
Tot ca argumînt pentru timpul închiegării definitive a graiului romînesc

sub domniie propriie naţională mai citeaqă A. Tr. Laurianu şi cuvîntul
împărat, carele se dă capului statului pînăn diiia de astădi chiar şi
atuncia, cînd titlul lui ordinariii ar fi altul: principe, rege, etc., cuvint
carele îndică că graiul romînesc sub împărați proprii s'a îipsat deplin.

Mai

departe

dice A. Tr. Laurianu

că

esistă şi alte documinte nenu-

merate ce ni le procură geniul limbii”şi pre cari iel le trece cu vederea,
dar cari toate demustră destul de chiar şi de vederat că nu sub regi barbari, ci sub împărați proprii s'a stăverit graiul
lui, cel puţin în parte mare, s'a săvărşit nu

romînesc şi că desvoltarea
sub jugul barbarilor, ci pe

timpul libertăţii statului, şi că sînt probe istorice că ami în secului al
patrule Rominii din îmbele Dacii ai vorbit un graiii propriii. particular, a

căruia

foarmă, mai

ales

din

seculul

al

doisprădecelea încoace, a rămas

neschimbată, afară de barbarismii ce “i-a primit dela popoarele vecine prin
comerciul dilnic, dar carii, de şi matii avut nici o înrîurinţă asupra foarmei
lui grămăticale, totuş %-aii spurcat curăţiiea primitivă.?)
') Laurianu:

Tentamen,

|. c., pg. LII—LVII.

-
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După A. Tr. Laurianu, acela care s'a ocupat, din profesiune şi mai
cu deamăruntul, cu cercetări asupra originii graiului romînesc, cu desvălirea şi lămurirea istoriii lui, îi meritosul literăturist (îilolog) Timotei
Cipariii (1805—1887). Vederile sale, sprijinite cu mărturii scoase din
scriitori vechi şi cu feliurite probe _limbistice trase din grai, începu a
'şi le espune încă de pe la anul 1847 în foaiea „Organul luminării“,
Blaj
1847 — Mart 1848, apoi prin citeva disertaţiuni: 1. De latinitate linguac
Valachicae“, 2. „De nomine gentili Valachorum“ şi 3. „De re literaria
Valachorum“, publicate toate în „Annales gymnasii gr. c. Blasiensis“, succesiv în 1855, 1857 şi 1858; după aceea în preţiosul săii op: „Principia
de limba şi de scriptura, Blasiu, 1866“, şi în fine într'o broşură „Despre
limba rominească“, publicată în Blaj în anul 1877 ca adaus şi întregire
la partea sintactică a grămaticei sale romîneşti, premilate de Academiica
Romînă din Bucureşti.
N
Părerea lui T. Cipariii asupra originii graiului romînesc ieste, în fiinţa
sa, totuna cu a lui Petru Maior şi a lui A. Tr. Laurianu, saii mai bine
dicînd, iea are tot acel punct de plecare, adecă esistința unui graiii poporan
roman pe lîngă cel literar şi cultural, diferit unul de altul în foarme grămăticale, în pronunţă şi în material chiar. Deosăbirea între părerile lor
consistă, pe de o parte, în consecinţile ce le trage fiecarele, şi apoi în
modul de a argumîntă şi a'şi întemeiă părerea. Cipariii, carele s'a folosit
de socotinţile năintaşilor săi, li ieste Superior întru toate, lucră
în cunoştință deplină de causă, şi descoapere pretutindinea adevărul,
deşi poate
nu totdeauna întreg şi deplin.
T. Cipariii:) arată mai întiiii că acu în Haliiea, „afară
de limba latină
urbană mai erâ şi altă limbă vulgară“, rustică,
care „se distingeâ decătră
ceealaltă nu numai prin cuvinte cu totul proprie,
saii mai rar usitate în
cea urbană, ci şi mai
urmă:

dignu,

pane,

vinu,

mult prin forme“, precum
lăsarea
pentru dignus, panis, vinum, sai

lui s şi m

la

prifacerea lui
o în u, ca în frunde pentru ironde, etc.; a lui
i
în
e,
precum:
vedeo pentru
video, intellego pentru intelligo, etc. (Principia,
pg. 23). Dupăce probeagă
în mod vederat esistința acestor doaiiă
graiuri paralele la Romani (|. c.
pg. 23—52), caută să demustre că tot acele
vechi, se aflati între graiul lătin poporan şidiferinți cari, după monuminte
între cel literar, se găsesc
şi între graiul IOminesc şi cel lătinesc
clasic (|. c. pg. 52—82) precum:
habet
cibum = a copt s. fiert mîncare, pentru coxit cibum; servibo = coctum
: şerv
ŞEIVIi-vo
ru serviam;
-VO iă pent
E
ddice
i
căă graiiul r
iost odinioară identic cu cel roma ; etc. , ApoiOi
î
po
şid că, ca 3atare, îtia es
e de.
a
coloniile romane în r&săritul Euro n Poporan,
adus
pei, dar ce ă în decursul „atitor
păţit adaugeri ŞI pierderi, adau
secul
i
a:
geri dintre ale străinilor »
arttărta Nimoipa EInare,, Şi,
pierderi dintre ale
de au și uniiormat unel
e ioarme
ea |]
cari, după
ur 1, ales
a , celei latine, erai dive
ioarmă din ca mai. innaltăy
vechime tot “i-a rămas acee rs e, dar' antiica luiă
aş, 'saă prea puţin
foarme . şi civi
y nte Seci , SD;
ari aînn fe
lătinna aa cl
cl
clasică
ic, Buse
iezi
nu se
se află,
în feldarpina
Setul Rpporan, 5 ei
cariri „asta
ieragi
erat
iă
colea, şi în graiul liter
ar înnăinte de cla,
eparte,
imge
1. Cipariit
acelora cariă Cercaii să
î
ieată
opini
deducă
iunile
ic ee meieată SP Dre
Artlind “astichue opupeiune,
cl
prădată a graiului lătinesc
literar > pre se
ru
ln Carele a purc
pu es
graiiul Tromiîne
înc sc, îi face
1) Cipariă
T. Principia

de limba . * «Pg.

23.

T. Cipariii şi o scurtă istoriie, pre care, pînă în seculul al 7-le, o împărțeşte în patru răstimpuri, pre cel dintiiii îl dăteadă dela 219 n. d. Cr.,
pîna la 105 d. Cr.; pre al doile dela 105 pînă la.275 d. Cr, pre al treile

dela 275 pînă la 602 d. Cr., iar' pre al patrule dela 602 încoace.

Despre răstimpul, dintilii dice că „limba romînească s'a tras mai
întiiii şi întîiii dela coloniile romane din Traciea, Maăcedoniea, Panoniea
şi Istriea, unde unele încă înnăinte de cultura clasică a limbei latine se

trămiseră din Italiea şi se aşădară acolo“
dela

219

n.

d.

([. c. pg. 83), și că în răstimpul

Cr. şi pînă la 105 d. Cr. fea nu

numai

că fit vorbită de

colonişti,ci încă se r&spîndi şi la poporul îndigean, ai cărui membri mulţi
se şi romănisară prin comerciul dilnic cu coloniile romane, iar cei mai
din „depărtare de centrurile culturale, cari îşi păstraseră graiul propriii,

ireceaii în ochii Romanilor de străini, de şerbi (servi) şi de schiai (sclavi).
Despre

răstimpul

coloniile romane

din

al

âduse

doile

dela

în Daciiea

Trăian

din

toată

şi-pînă

lumea

celealalte provinţe, ieraii „în cea mai mare

de preste

Dunăre

ca

cele

mai

aproape“, şi că

la Aurelian

romană,

din

dice, că
ltaliiea

şi

parte luate din provinţele

graiul lor făcii şi acoleă

progrese pintre poporul îndigean, deşi acesta icrâ aici mult mai rar.
Legiunile şi parte din coloniile ce trecură sub Aurelian preste Dunăre,
nu împuţinară elemîntul roman din Daciiea, căci iele se întoarseră îndărăpt
însoţite fiind încă de Şchiai (Scavi) şi de Bulgari (|. c. pg. 85).
,
Aceste doaiiă răstimpuri le numeşte Cipariii răstimpuri de creştere şi
întărire ale elementului roman în părţile orientale.
.
Despre răstimpul al treile, dela Aurelian şi pînă la împăratul Foca
(602—610), ni spune că, prin decretarea Bizanțului ca reşedinţă a împeriului,
preponderanţa Romei vechi şi a elemîntului roman suferi în părţile acestea
o scuturătură din care nu se mai rădicâ; că elemîntul grecesc «luă zbor

puternec

şi, împreună

cu

încursiunile

bărbarilor,

dete

viieţii

publice un

curent antiromanic aşă, încît elemîntul roman prinse a tot dă înapoi, şi
înriurința lui scădi cu încetul pînă "'ntratita, încît împăratul Foca nu se
sfii, în anul 602 d. Cr, să delature din administraţiunea statului graiul
lătinesc

graiul

şi să'l înlocuiască

romiînesc

r&mase

cu

cel

grecesc.

numai

în

gura

Romînii

civilisaţi se

vulgului; a păturii

greciră,

iar

poporane

de

jos, şi prinse a tot decăde. (|. c. pg. 85). .
Se
Despre răstimpul al patrule,.pre care'l începe cu Foca, fără de a
precisă

deslipite

pînă

de

unde'l

Roma

estinde, dice

că,

în decursul

şi de ltaliiea şi despoiate

lui,

coloniile

ni

romane,

de graiul lătinesc carele re-

presîntă împeriul roman şi carele îi ierâ grai literar şi. culturâl, începură
a îi considerate tot din ce în ce mai străine pe locurile glorioşilor săi

strămoşi; că bărbarii înundară;
zanţului, se rădicară,
la munte,

şi aşă

că Şchiaii

se lăţiră şi împinseră

Romanii

se

83—86). Mai departe ni spune

făcură

că

Romîni,

şi Bulgarii, scuturind jugul Bipre vechii
Vlahi,

de aci înnăinte

coloni de pe şesuri

păstori.

(Principia,

pg.

graiul rominesc prinse

a se schimosi tot din ce în ce mai tare, dar că această „schimosire a
limbei romîneşti nu purcede din amestecătura mai multor eleminte
străine“, căci limba ierâ formată de mai înnăinte, ci numai „dela
alipirea lor mai tărdiii şi pre încetul“, prin înrîurinţa domniiatului bulgar
și acelui sîrbesc, şi prin convieţuirea Romiînilor cu Bulgarii şi cu Sirbii.

(Principia, pg. 269—971).

ae

ci a

Ă

Deodată cu T. Cipariii sa ocupat cu studiul originii şi începuturilor
graiului romînesc încă şi înveţatul lon Maiorescul (1811—1864). Acesta
a publicat în „Foaea pentru minte, inimă şi literatură“ din Braşov Nr.
14—

,

26
din 1848 şi 8—12 din 1850, un studiii „adînc cugetat, bine întemeiat şi
foarte înteresant „asupra limbei romîne“. Arătînd mai întiiii părerile false
emise asupra articolului din graiurile romanice, precum şi asupra cazurilor
din iele, lon Maiorescu nu se învoieşte cu opiniunea lui ICopitar, carele
puneâ începuturile graiului romînesc în anul 219 d. Cr.,ci dice că, „dacă
se poate vorbi de începutul limbei romîne în triunghiul iliric, acela se poate
pune numai în anul 168 n. d. Cr., dela care merge domnica romană în
părţile acestea tot întindîndu-se“.!) Din aceste cuvinte se vede că lon
Maiorescul înclină măi mult spre aceia carii dătai începuturile graiulni

romînesc dela încoloniiarea Daciii încoace.

Mai departe, lon Maiorescu numeşte graiul rominese mai vechiii
decît celelalte graiuri romanice, nu pentrucă Sar îi despărţit de Roma şi
ltaliiea mai curind, precum credeâ Kopitar, ci pentrucă iel „ni înfăţişcadă
vechiul tip al limbei latine mai bine decit surorile“ sale.
Mai încolo, Ion Maiorescul combate pre cei ce susţinca
tii că graiul

romînesc

ieste

un

elemînt

străin,

tracic sai

Slăvean,

carele

a primit numai
înriurinţi lătine, precum şi pre aceia carii credeai
că
graiul
romînesc s'a
format din corupciunea grădată a graiului roman
literar,
şi
apoi apără
pre Petru Maior, despre carele dice că iel nu
afirmă alta decit „că limba

romină este. o

poporul
mai

roman

mult,

limbă

decît

adecă

romană

de

„Că

vechie, mai aproape de limba

latina clasică“,

şi apoi adauge

ce o vorbiă

că singur susţine

limba romînă, în
latina, pentrucă în ea se văd mai bine, ființa sa, este mai vechie decit
decit în oricare alta, elemintele
limbei latine,şi tocmai această părer
e caută în decursul studiului săii s'o
pună în vedere şi să o demustre
—
Dela, aceşti . învăţaţi înnăinte, socotinț
a: că graiul romînesc nw'i
alta decit o continuare firească
resăritul Europei, desvoltat maja graiului coloniilor romane din
departe în decursul seculilor
nu numai prin puterea prop
riie
crea
tivă şi înnăscută
graii vital, ci şi sub înrîurin
ța mai mare sai mai mică fiecărui
rilor Circumvecine şi coes
a graiu
istente, a rămas sîngură
Romîni, ba incă a căpttat trece
domnitoare pintr
re
şi
la
învățații străini, carii
ca pre cea mai firească pentru
esplicarea originii şi a formăciu aă adoptat
a ereăului rominesc, dar'
nii nu numai
şi a celorlalte graiuri roma
nice.
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b) Opiniunile

străinilor.

Incît despre străini, apoi. părerile lor asupra originiişi începutului
graiului romînesc ai fost, timp îndelungat, încă mai confuse, mai sarbede
şi lipsicioase decit ale Rominilor. Cu toate acestea însă iele convin întrn
aceea că recunosc că graiul romînesc aduce cu unul sai altul din graiurile
romanice, dar” se diferesc -foarte mult unele de altele îndatăce feste vorba
despre reporiul în carele stă cu celealalte graiuri romanice, saii despre
izvorul din care a purces a se diferință, saii de graiurile. străine cari “l-ati
împins spre diferinţare.
Scriitorii mai vechi, cari aii găsit ocasiunea a vorbi. cite una alta
despre graiul Romiînilor ca Eneea-Silvitia) (+ 1464), ca Laonic
Chal-

cocondila?) cam pela 1470, ca

Anton Bonfiniii3) (3 1509), Conrad

033.

snerus) (1515—1564), Claude Duret:) (pe Ia 1619), luan Luca€), Martin
Opiţ”) (+ 1639), ca Topeltins) (4 1670), şi alţii, se mărginesc numai în

a constătă asemănarea
cel

lătinesc;

cei

mai

ce esistă între graiul romînesc şi cel itălitenesc sai

noi

însă,

începînd

din

seculul

al

18-le încoace,

îşi

desvoaltă mai deaproape părerile 'sale. Acestea le-am pute reduce la doaiis
doctrine, una care nu vede în graiul rominesc decit o amestecătură de

diferite graiuri,

cu

caracter -lătinesc

mai

mult

cel

dintiiii, a emis

saă

mai

puţin pronunţat,

iar'

alta care'| consideră ca o continuare firească a graiului roman, vorbit de
coloniile romane, desvoltat însă mai departe după împrejurările în cari ai
trăit Rominii,
Intre susținătorii amestecăturii graiului romînesc vom citâ, în frunte,
pre şvedul

Thunmann,?)

cârele,

opiniunea

că graiul

rominesc ieste graiul Tracoilirilor, romănisat prin coloniile romane, şi că
iel îşi ia începuturile de formare.şi de închiegare în peninsula Bălcanică.
Această opiniune, puţin determinată, o adoptă şi slavul Bartolomeiii
Kopitar,*) care se încercâ s'o precisede mai bine şi să o întemeiege

mai cu deamăruntul,
ceea

ce o şi făcii cu ocasiunea recensiunii unor opură

grămăticale, ca despre: G. C. Roja: Tea fs foponris îvruzios pă hate
wză Yeduuaca, Buda, 1809 şi despre M. G. Boiagi: Tozuuasrrk Buzz, îsot
Mareăovofhoy+i, Vieana, 1813, — sai istorice ca despre: Petru Maior,
Istoriiea pentru începutul Rominilor în Daciiea, Buda, 1812, şi lecsico-

grafice,

publicate

de

unii Romîni,

ca despre lon Bob:

- lătinesc şi unguresc, 2 vol., Cluj, 1822—1823;
unguresc-nemţesc,

Buda,

1825.

Kopitar

Dictionarii romînesc-

şi Lecsicon ruminesc-lătinesc-

dice că

„Rominii

nu sînt urmaşi

ai coloniştilor romani, că iei nu stai cu Romanii cei vechi într”, acelaş
râport în care staii Grecii moderni cu vechii Elini (FHellenes), ci că iei
Sint, precum arată istoriiea şi foarma limbii lor, urmaşi ai vechilor Traci,
amestecați poate încă cu Gali “(cari se numiau Valahi, de unde şi numele
'ca şi
lor de Viah la Slavi), dară romănisați. prin cucerinţile Romanilor,
Galii şi Ispanii; că graiul Rominilor nu ieste, ca cel grecesc modern, graiii
originariii,

alterat

numai

în

foarmele

sale

în decursul

timpurilor,

ci ieste

1) Historia de Europa, de Ungaria, c. 1.2. 4. — 2) Historiarum libri decem, Bonn,
1843, e 78). — 3) Reruii Hungaricarum "decades, pg. 6, 35, 28, 530; — 4) Mithridates,
Ziirich 1555. — >) Thresor de histoire des 'langues de cest Univers, Yverdon, 1619, pg.

832—844.— c) În Istoriiea Dalmaţiii, Amsterdam 1666. — î) A. T. Laurianu:
ticum, Viennac, 1840, pg. 411; — 5) Origines et occasus Transsylvanoruin,
) Untersuchungen iiber die Geschichte der ăstlichen europăisehen Vălker,
%) Barth. Kopitars kleinere Schriften, ediţ. Miklosich, 1. p., Wien, 1857,
230—243; 320—823 şi 369—371. — şi „Albanische, walachische
în „Jabhrbiicher der Literatur, vol. 46, Wien, 1829, pg. 59—106.

und

Tentamen criLion, 1667. —
Hal cd
og
pg.
188;

bulgarische Sprache
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graiii mestecat, ieşit din amestecătura a doait graiuri diferite unul de
„altul atit în materiie cît şi în foarmă, dar' că, cu toate acestea, iel poate
„şi trebuie să fie numărat între graiurile derivate „din cel lătinesc, şi că
primele sale începuturi, concepţiunea lui (conceptio linguae valachicac),

trebuiesc căutate în peninsula Bălcanică şi puse în anul 219 n. d. Cr. ,
Sasul Fr. Jos. Sulzeri) numeşte graiul romînesc romano-slavic,

şi dice despre iel că s'ar.îi închiegat în peninsula Bălcanică, dupăce se
Strămutaseră într'acolo coloniile romane
din Daciiea Trăiană în anul
272 d. Cr., şi dupăce veniseră Slavii asupra lor şi se amestecară cu dinşii,

Renumitul

limbist

J.

Cr,

Adelung?)

încă

treci

graiul

romînesc

pinire

graiurile slavice, dar' continuătoriul.
săii, J. S. Vater, revocâ această părere,
înşirindu'l pintre graiurile romanice.
|
„Şi învățatul Dr. Fr. Sartori?) încă presupune că graiul romînesc

mar îi alta decit o amestecătură a graiului

popoarelor îndigene

dacotracoilirice

coloniilor

şi chiar slavice.

romane

cu graiurile

Sasul ardelean J..C. Schuller?) nu numai că numiă graiul romînesc
O amestecătură de graiuri, dar' încă aveă pretensiunea să descoapără
în
iel o mulţime de cuvinte anglezeşti, gotice; nemţeşti, şvedice,
şi să'l treacă

astieliii pintre graiurile germanice dar' mai pe urmă să'şi
fi revocat
__
Anglezul Bruce-Whyte5) are în privinţa originii graiurilor părerea.4)
romanice
in genere, precum şi asupra celui rominesc în
special, o părere ca nimene
altul. el le face celtoromane

roman

domniă,

şi

pe

timpul

celtic în diferite. dialecte;

dice

estinderii

că în țările europene

ale împeriului

lui celei înai mari, pretutindenea graiul

că coloniile aduse în Daciiea din tot împeriul

roman vorbiaii
dialecte, şi că aici
s'au contopit, foarte curind,
într-un singur aceste
graiii în carele predomniă iele
întrun grad înnalt cel lătinesc,

pini asi așt pre fuste Pet aDOT7 ubstanl Și ca niul săi,

din iel aii şuferit “schimbări introdu
use far măcărcă ue 98rme
ales slavice. lel consideră graiul TO înesc d ca
ctluta lapi deslegarea
quvinte Străine,
întreprinse de: dinsul.
mei
timer
minesc
ca
chieie
problemei
p
nsul, ţinînduwl:

manice moderne şi ca unul carelemai curat decit toate celelalte
graiuri roi £
graiului celtic al coloniilor romane, a conservat mai întreg şi
tipul
s Şi mai bine tipu

puner Ce invetaţii străini, carii revindică graiului romînesc
romănitatea lui,
|
„unte pre înveţatul misionariti
şi maj

ă bibli
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„Acesta,
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dell since „aveă despre graiul romînesc,
îl trece în opul
1784*

pintre

graiurile
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derivă graiurile neolătine din cel provensal, un felii de graiii poporan din
partea miadădliitală a Franciii, încă nu se îndoieşte a pune graiul romînesc
pintre cele neolătine, dicînd: „Nu m& îndoiesc cît de puţin a pune graiul
rominesc pintre graiurile Europei latine, fiindcă iel, deşi ni presîntă nu-

meroase neas&m&nări în mai multe foarme grămăticale elementare, ni ofereşte

X_

foarte puţine. în cuvinte“.

"

Şi neâmțul Lorenţ Diefenbachi) (1806—1881) încă dice că graiul

Rominilor ieste romanic şi Că Samăână cu celealalte graiuri romanice surori

atit în sonuri, precum şi în construcţiuni, dar” că ieste mai puţin cultivat decît
acestea. Dar' acela carele a adoptat părerea învăţaţilor romîni, carii susțineaii că graiul romînesc deştinde deadreptul, din graiul poporan roman,
ieste meritosul Neamţ Friederic Diez (Diţ). lei fu acela carele, cu temeiiă
şi în mod decisiv, a primit graiul romînesc pintre celealalte graiuri romanice,

şi carele, prin

opul

nu

clasică,

săă

„Grammatik der romanischen

Sprachen“, apărut

în trei tomuri, în ediţiunea dintiiii în 1836—1844, iar” în a patra în 1876—1877,
a pus temeliiea la un studiii compărătiv al graiurilor romanice. Cuvintele
lui, relative la originea graiurilor romanice, sînt acestea: „Toate graiurile
romanice îşi aii întiiul izvor şi cel mai de frunte în graiul lătinesc. Dar'
din

lătina

de

care

se

folosiaii

scriitorii,

ai

izvorit iele, ci,

precum s'a afirmat acii de multe ori şi cu drept cuvînt, din graiul poporan
roman, carele se întrebuință pe lîngă cel ciasic literar, şi anumea din
graiul poporan din timpurile de mai dincoace. Unii s'ai apucat să demustre
esistința unui atare dialect chiar prin mărturiile celor vechi, însă esistința
lui ieste un lucru ce n'are trebuinţă de nici o dovadă, aşă încît mai curînd
am îi îndreptăţiți să cerem dovedi pentru contrariul, ca pentru o abatere
dela regulă. Dar” trebuie să ne ferim aînţelege sub acel graiii alta, decit
aceea ce înţelegem pretutindenea, adecă vorbirea cea vulgară, de jos, din
unul şi acelaş graiii, vorbire care se mănifesteadă într'o rostire mai ne'ngrijită a cuvintelor, întro aplecare spre a desiace şi a toci foarmele grămaticale, în folosîrea a o mulţime de espresiuni de cari se feriaii scriitorii,
în moduri propriie de vorbire şi în construcţiuni părticulare. Acestea şi nu
alte conclusiuni ni permit mărturiile şi probele ce se găsesc prin scriierile
celor vechi; cel mult am pute concede, că acest contrast dintre graiul
poporan şi cel literar, că această diferinţare a lor se arată întrun mod
neîndătinat de mare înnăinte de apunerea împeriului roman apusean, atuncia

cînd şi graiul literar înţepeni detot. Fiind aci din temeiuri generale. esistinţa unui graiit poporan un fapt sigur, ieste nu mai puţin sigură şi de-:
ducerea

din

iel a dialectelor

romanice,

căci graiul

lătinesc

literar, ca unul

ce ierâ aci. îmbătrînit şi cultivat numai de clasele mai înnalte şi de scriitori,
Chiar după firea sa, nu mai ierâ capabil de noaiiă producţiuni, precînd
graiul poporan, ca unul mai vînjos şi mai viguros, purtă în sîne germenele
şi capabilitatea pentru o desvoltare ulterioară ce "i s'ar fi oferit cu timpul.
Apunind mai tărdîii vechiea cultură în urma marelui evenemiînt al cuceririi
germane, dimpreună cu clasele înnalte, se stinse
de sîne graiul lătinesc
cel nobil, iar cel poporan îşi urmă înnăinte calea sa, acuma cu atita mai
repede, mai ales în provinţă, şi 'şi pierdi, în fine, întrun grad mai mare,
as&m&narea cu izvorul din carele purcese.?)
|
.
”

Aici trebuie să observăm -un lucru. Dacă pentru soartea viitoarea
graiului poporan roman din ltaliiea, Galiiea şi Ispaniiea a fost decisivă
) Diefenbach:

2) Diez:

Grammatik

Die jetzigen romanischen

der r. Spr., 3. Auil., Bonn,

Schriftsprachen,

Leipzig,

1870, t. Î, pg. 8—A.

1831, pg. 50. —
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apunerea împeriului. roman apusean şi cuceririle German
ilor, precum dice
Diez, apoi soartea lui în răsăritul Europei, în penins
ula
Bălcanică şi în
Daciiea Trăiană, ai decis-o şi aii dires-o alte
eveneminte, precum: Întpărţirea împeriului roman în apusean şi r&săritean;
grecisarca îruntaşilor
romani din aceasta din urmă şi, prin iei, ŞI a
imperiului roman resăritean;
aşădarea permanentă a Slavilor, a Bulgarilor
ocupat mai înnăinte de coloniile romane, şi, şi a Maghiarilor pe teritoriul
în fine, adoptarea unor graiuri
Străine, a celui grecesc şi mai pe urmă a
celui
bulgaroslav ca graiuri culturale în locul celui roman literar, carele
ieră propriul lor graiii cultural
naţional.
Despre graiul romînesc în special
se trage din cel lătinesc, dar că ieste dice Diez (|. c. pg. 135—142), că
amestecat şi sălbătăcit, însă tot e
graiii romanic, şi 'şi ia începutul dela
încol
oniarea, Daciii încoace, romănisîndu-se şi poporăciunea îndigeană.
Ă
Dela Fr. Diez încoace s'aă ocup
at mai mulţi învăţaţi străini cu
cetări asupra originii şi începuturi
cerca gralii romanic şi punindu'i lor graiului romînesc, privindu'l cu toţii
începuturile în. Daciica Trăiană
coloniiarea iei încoace. - Mulţi
dela îndin iei au trătat diverse cesti
dîntr'însul: sonetice, ilecsiolog
uni limbistice
ice,
lecsicografice,
contribu
respîndirea unor cunoştinți
astielii. la
mai deaproape despre particularind
romine.sc.
ităţile graiului
Dintre aceştia vom cită aici
pre August Fuchs, pre Dr.
Miklosich,:) pre Adolf Muss
F.
pre Gustay Korting,) pre atia,;:) pre Dr. M, Gaster,:) pre H. Tiktin,?)
Gust
av
Grăb
er,?
) pre
pre W. Corssen?) şi în
fine pre Nanu Ştefan.10) Hugo Schuchardt,s)
Schuchardt şi al lui W.
Mai ales opul lui H.
deaproape particularităţile Corssen aii marele merit de a fi determinat mai
pron
unţe
i graiului Poporan
modul, cum S'aii desvoltat
roman, precum şi
din iel graiurile romanice
moderne.
13. Graiul ca univers înt
electual; gtaiii naţional,
poporal, literar, vulgar,
viii, mort.
_
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le numi, de a pricepe şi înţelege legăturile dintre tele şi: destinul lor, şi,
în genere, de a'şi dâ sama despre toate cite le simţeste, vede şi aude,
de a 'şi face închipuinţi despre cele simţite, vădute şi 'audite, şi de a le
pune în îmbinare, în combinare şi:desbinare, adecă de a cugetă asupra
lor şi de a şi împărtăşi altora cele închipuite şi cugetate.
|
-Dorul pentru cele priincioase şi folositoare şi teama de cele înfiorătoare şi stricăcioase aii scornit, şi aii împins, pre om ca să steie şi să rămiiă
în legătură cu semenii săi.de pe lîngă sîne şi să se sprijinească şi să se
ajutute unul pre. altul pentra dobîndirea celor priincioase şi folositoare şi

„pentru “ferirea

de

cele înfiorătoare

şi stricăcioase.

La

îndestularea

aceștui

stremur firesc s'a folosit omul, mai înțiiii şi întiiii de gesturi sai semne,
apoi de; vuiete, -devenite mai pe urmă sonuri, curate şi legate unele cu

altele. Aceste mijloace de coinunicare 'reciproacă

a sensitivităţii, a întelec-

tualităţii şi a mintalităţii sale le-ai numit Romînii sai schime “(schema,
</4a2) cînd întrebuinţaii ţinuta (habitus) şi gesturile corpului, saii graiii
„dela-gură (gula, garrulus) cînd se folosiaii de sonuri de unde şi cuvintele
grăire (garrire) şi grăitoriii (garriton), sai limbă (lingua) .cu privire la
unealta cu care producea sonurile, de unde şi cuvintele limbut (linguatus)

şi limbos (linguosus) ca calificative pentru oamenii cari vorbesc mult. -Deci

graiul omenesc. nu'i altă c&vă decit toţimea cuvintelor ce le-a născocit şi
le întrebuinţeadă omul spre a împărtăşi altora toate cîte Je vede, le sim-

țeşte şi le aude,

toate

cîte le cunoaşte

nu le voieşte, adecă întreaga

şi le ştiie, toate

cîte

sa sensitivitate, întelectualitate

Prin urmare, graiul nui pentru

om

alta

cevă

le doreşte

saii

şi mintalitate.

decit o lume sonică croită

de dinsul, un univers propriii întelectual şi mintal compus .din o mulţime
de corpuri particulare. Precum. universul nemărginit şi material, croit: de
Dumnegeii, feste compus din nenumărabile corpuri, cereşti şi păminteşti,
cu feliii şi feliii de viiaţă întrinsele, în toate mărimile şi figurile posibile,
dela cele mai mari, dela colosuri (corpora immania) pînă la cele mai

mici

şi .nedividibile

(corpus

infimum,

individuum,

insecabile),

dela cele

mai pline (corpus plenum, completum, coufertum, onustuin) pînă la cele
„mai deşerte şi mai seci “(corpus inane, regnum inane): tot aşâşi universul
„ Sonic omenesc ieste o configuraţiune de corpuri sonice de feliurită mărime,
"-Călitate şi de văloare înţelesuală. Ac&ste corpuii sîiit îipărțitede grăiurişti
(literatori,

grăriătiştă;

ripiurişti)în

diverse

specii

cu

diferite

numiri. Cor-

purile sîmple şi nedividibile din universul mintal omenesc sînt numite
sonuri (sonus, vox, & cOimros, “îi c9tprn, 7 99), iar cele compuse poartă
numele saii de cuvinte, adecă espresiuni primite (convenite) de mai mulţi
spre a numi cu dînsele cele sîmţite, vădute, audite, cunoscute şi închipuite
(conventum, vocabulum, verbum, 1 Ass, = Bta), sai de proposiţiuni
ori pronunțături, adecă mai multe cuvinte. întrebuințate în oareşcare
combinare, spre a rosti şi comunicâ cu ele o cugetare deplină (enuntiatio,
enuntiatum, pronuntio, pronuntiatum, propositio, propositum,. compositio
i.Verborum, 1 “pâuin, îi Yfas. => Sua, e 160), sai ţăsături de cuvinte: lănțuituri, perioade, adecă mai multe cugetări rostite în strînsă legătură
unele cu altele spre a precisă mai bine unele nume saii “unele cugetări |
(verborum structura, -periodus, 4 zzo032, î cbwsatrs).
o
PR

Deodată .cu creiarea graiului aii început oamenii nu numai a'şi des'voltă întelectualitatea şi sensitivitatea în grad foarte înnalt şi a se deosăbi
prin aceasta cu desăvărşire de toate celealalte

fiinţă

organice

în toi raiul

dilnic, dar' prinseră a se şi despărţi unii de alţii în cete şi apoi, tot pe
încetul şi tot treptat, a se şi orgănisâ în familii, în neamuri sait ginţi, în
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stări soţiiale, numite şi statură, în popoare, toate cu tendința de a se întinde asupra altora, de a" subjugă şi a'i stăpîni în folosul săii, întemeind
astieliă domniiate particulare sub numele de cetate, de împeriii sai
împărăţiie, de regat, de republică, etc. (civitas, res publica, regnum, imperium).
Astfeliii a devenit graiul un mijloc neîntrecut de cultură
întelectuală şi
soţiială.
Graiul vorbit de o anumită colectivitate de oameni,
de un sîngur
popor sait naţitine, se numeşte graiii naţional şi
poartă numele respectivului popor, adecă: romînesc, nemţesc, rusesc,
anglezesc, bulgăresc, sîrbesc, turcesc, etc. Cînd graiul ităliienesc, frănţuzesc,
unui Popor, în urma
necultivării armonice a tuturor treptelor lui
soţiiale,
se diterinţeadă şi se
bifurcă într'un' graiă vorbit de păturile culte
şi în altul vorbit de păturile
remase îndărăpt, se numeşte cel dintiiti
naţional cult saii cultural,
graiii urban, sati învăţat ori al] învEţaţilgraii
or, şi graiii literar atunci cînd
se întrebuinţeadă Ia producțiuni întelectua
le scrise (sermo urbanus, delicatus, elegans, festivus), iar' al doile
graiii țărănesc, graiii de rînd sai
de toate dilele, graiii vulgar, graiii
poporal (sermo rusticus, prolctarius,
plebeius, quotidianus). Graiul se

între

graiul

elinesc

păstrat numai

lătinesc,

prin

mai numeşte viii, pinăcînd esistă
graiii naţional, iar' mort atunci cîndoameni
ieste
scrisoare, în literătura unuj popor
sine

sai

ca

vechii

grecesc,

stins,

etc.

precum

ieste

SIA. Cultură, scriptură, lite
ratură.
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Toate. cunoştinţile căştigate în .decursul timpurilor, toate esperiințile
făcute, toate închipuinţile formate, toate credinţile primite
' şi toate dorurile
ivite, în scurt toată cultura întelectuală.o păstraii oamenii dintru început
numai prin graiii viii, şi tot numai prin iel o împărtăşiaii şi altora.
Acest modru de păstrare şi de răspîndire a culturii întelectuale aveâ
multe cusururi; iea nu se puteă împărtăşi mai departe decit pînă unde
feste audită voacea omului, nici nu se .puteă păstrâ mai îndelungat decit
ieră durata viieţii omului înd&strat cu astfeliit.de comoară întelectuală.
Spre a învinge spaţiul şi timpul în lăţirea şi păstrarea culturii întelectuale
aii născocit oamenii diverse mijloace; ait început adecă aîntrebuință movile,
feliurite crestături. saă -răbuşuri, felurite“: noduri, apoi feliurite chipuri sati
icoane şi alte semne, pînăce în fine, după încercări milenare, aii ajuns a
se folosi pentru înfăţişarea sonurilor din grajii de nişte semne, pre cari
le zgăriiaii, le .scîrţiiaii, le scobiaii în table de lemn, de piatră şi de metal,
şi în fine începură a le tinturâ' pe hărțile. A împărtăşi şi a păstră graiul
omenesc prin tinturarea semnelor sonurilor din iel pe vreun materiial .vîrtos,
pe hărtiie în speciial, se numeşte a scriie, lătineşte scribere, de unde şi
cuvintul scriptură spre a numi cu iel ni numai aceea ce ieste scris
undevă, dar' şi totalitatea “celor scrise în genere. S&mnul vedibil al fieCărui son din graiă se numeşte literă, dela cuvîntul lătinesc littera, şi
„acesta dela cuvîntul linere a mînji, a măzgăli, a feşteli, a unge, în legătură
înl
cu lătinescul liare a. netedi, a spoi. S&mnul însă se ia adeseori

Ta plural, litere,

iat ales
literă,tul
„ucrul însămnat prin iel, Deci, prin cuvîn

sonurile sîmple dintr'un graiii, ci şi cuvintele înfăţi„nu înțelegem numai
şate prin iele, ba chiar şi cugetările rostite prin cuvinte în proposiţiuni
saii judecăţi. In modul acesta a căpătat cuvintul litere nu numai în lătineşte, dar' şi în romîneşte îns&mniînţa de învăţătură, de ştiinţă, astfeliii
„încît vir literosus nu însamnă alta decît, bărbat plin de învăţătură, plin de
ştiinţă, saii cuvîntul literat ori literătoriii nu însamnă alta decît pre un
bărbat carele se ocupă cu ştiinţile şi cu celea ce se petrec în sufletul, în
a
întelectul omului, şi le esprimă în opuri literare.

De aici resultă

că

literătura

se ţine de aceâ ramură a

activităţii spi-

retului omenesc, carea se manifestă prin graiii şi se fipseadă mai apoi şi
prin scrisoare spre a îi transmisă cu mai multă facilitate sai în depărtare
de loc saii în depărtare de timp. Deci cuvîntul literătură, în înţelesul
cel mai larg 'al săii, însamnă suma tuturor produselor spiretului unui
popor, înfăţişate prin graiii, iar în înţeles mai restrîns, și fipsate prin

scrisoare.
nescrisă

Pe această distincţiune se întemeiadă şi terminii de literătură
pentru produsele dintiiii, şi de literătură scrisă, saii pur şi

simplu de literătură pentru produsele din urmă. Literătura nescrisă începe
deodată cu ivirea graiului şi a produsurilor întelectului omenesc, mani-

estate printr'însul; iar' literătura scrisă începe din momîntul în carele produsurile acestea
După

aii început a se fipsă şi a se păstră prin

înţelesul

ce îl dăm

noi cuvîntului

literătură, iea

scrisoare.
cuprinde

aşa-

dară toate opurile, de ori ce conţinut ar fi iele,:pre cari le-a produs, prin

graiii, întelectul -unui popor şi le-a fipsat saii nu prin scrisoare. Deci, după
socotinţa noastră, aceea ce dă unui op caracterul de op literar şi] trece

în domeniul literăturii, ieste, că jel ni se presiută ca produs al întorcea

de graiu nar e:
omenesc întrupat şi mănifestat prin_graiii;_ fără
literare, prin urmare nici literătură.. Fipsarea acestor „produsuri întelectuale
prin scrisoare nu'i o condiţiune neapărată spre a fi considerate ca-opuri
şi distinctivă la
literare; scrisoarea nw'i notă esenţiială, caracteristică
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conceputul de op literar, deşi se găseşte în

se şi vorbeşte

de o

cele mai multe cazuri.

literătură scrisă şi de alta nescrisă.

De aceea

Literătură ne-

scrisă se mai numeşte uneori şi trădiţiune, sait poveste, saii legendă.
Popoarele fără de scrisoare pot ave şi chiar aii producţiuni de ale înțeleginţii lor, mănifestate şi păstrate numai prin graiii; iele aii o literătură
nescrisă, o trădiţiune, dară n'aii o literătură scrisă.
o
Literătura nescrisă a unui popor poartă numele de literătură popo[rană, una pentrucă iea ieste produsă, susţinută şi păstrată de întreg
poporul prin viii graiii, oglindindu-se într'însa mai nimerit şi mai vioiii

toată firea lui întelectuală şi simţămîntală, iar alta

| necunoscuţi şi fiindcă o mulțime
făcut-o, fiecarele după gustul şi
mai nimerit, aşă încît iea a devenit
numai al unui îndivid saii al unei

fiindcă autorii ici sînt

de alţi îndividi at tot prifăcut-o şi replacul săi, cum aii găsit mai bine şi
un bun comunal poporului întreg, nu
pături soţiiale din iel. Literătura scrisă

însă poartă numele şi de literătură cultă, una fiindcă“ scrisă într'un graiii
mai

ales

şi mai

îngrijit,

şi alta

fiindcă

autorii

iei

sînt,

de

regulă,

cuno-

scuţi şi se ţin de pătura soţiială cea mai desvoltată întelectualiceşte, şi
fiindcă în ea se trec o mulţime. de vederi, de credinți şi de aspiraţiuni
împrumutate dela alte popoare,.cu carile autorii speciali aii venit
în atingere prin cultura ce 'şi-ait însuşit-o. Literătură poporală
însă se numesc
acele opuri ale literăturii culte, carile sînt scrise în graiul
păturilor mai de
jos ale poporului.
a
Afară de înțelesul larg, cuvintul literătură mai are
în vorba comună
încă şi alte înţelesuri mult mai Strîmpte, mai înguste.
Înţelesul
cel larg al
cuvîntului îl putem strîmptă, după plac şi trebuinţă,
prin
calificătive
potrivite. Aşâ, bună oară, cînd avem în vedere literătura
unei naţiuni anumite,
O numim după numele acesteia, precum:
literătură romînească, nemțească, frănţuzască, ităliienească,
etc.; iar' cînd avem în vedere vreo
ramură a literăturei, a vreunei ştiinţi,
unei persoane sai obiebt mai discutat, a vreunui felii de poesiie, a vreaşă vorbim de o literătură deistică o numim după numele acestora şi
s. teologică, biblică
înţelepciunistăA s iilosofică, istorică,
juridică, matematică,
ai
prosaică,
PA eesea ij ana ică,
,
,
ei
de
literătura
Constantin
Negruţi,
Văsile

rod

p

sh

e

prin literătură romînească

nțelegința şi sirguința

aceșta ieste propriii
e

iomini

în

naţional

graiurile

lor

înţelegem

Romiînilor

totalitatea Opurilor literare

prin graiă,

sai străin; căci şi producţiunile” totuna oride
literare scrise
culturale Străine
încă

sînt

propriietate

a lor;
găsi o mulţime de opuri scrise
în
erat
ăi
e
altor naţiuni, VOI
iost graiuri culturale ale autorilor țel
apstrăine, sar pe nirucă acestea au
satisfacerea

î
jet

a
ala

Sa

a
în

pentru
,

ai a

i

spresiunea literătură
i
ă
mult mai
strimpt, dee sar ebonală
areare
naţională

însă

însă le

ami

.

|

unii scriitori un înțeles
numai totalitatea acelei e Oarte
mulţi înţeleg prin literăopor_lea_prodiă
s dindi
Popor
ao
OPuri
Te-a.
produs
, epreliberă
“sine oaia
_înisa'Şi,_pri
cari_înţ
activitat
eleein a_unu
a eleginț
a_unui
Sait dacă a şi luat împ
ulsiil dela opurilă
liferare ale aie. po
peunde>ntSL
ă.
tură

mamaaa

de
„Produse
deie literătură
gralul
naţională
|i
romi
aţi
„d
a Rominilor
rominească.i. Înţpaură
Într'aceastanațională,
într
țiunile verbale: din literăturile
hi
i
.
altor
iseagă literătura şi spiretul unuj apopoare;e; într
traduc
întracest negat,
mod se Șiuniversa-

”
-

politice ori persona

are

unor trebuinți momentane,

otalitatea acelor 'opuri însă
propriii al unui popor, polartă numele
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asimilat conţinutul
lor şi "l-a modificat după vederile şi
după caracterul săi părticular, aşadară numai _literă credinţile propriie,
tura_ irumoasă__şi

artistică

saii beletristică,

ăceasiă Tâmură

numită

şi_poetică_(creiativă),

căci

numai_prin

ni se înfăţişeadă vedeiurile (ideialu
mairile
nalte )
ale unui

popor aşă precum le” concepe şi “şi le. închipuieşte iel.
tatea.şi
părticulăritatea”sa;-numai' prin această literătură -ni-se. oglindeînşte.totali
mai
precis
şi mai deplin caracterul poporulu
şi gradul
i
lui de cultură întelec
J
Noţiiinea-ce'o avem noi despre literătură nu'o aii, sai nu tuală.
6 îinpăr-

tăşesc toţi literăturiştii. Unii din iei îi îngusteadă foarte tare
cadrul; iei
nu vor să cuprindă prin iea toate produsurile înţeleginţii omeneşti
esprimate
prin grai, de orice nătură ar fi iele, ci numai pre acelea carile
aii drept
scop de a înfăţişă' frumosul, deci numai produsele. beletristice sai
poetice,
depărtind din iea tot ce se refereşte la lărgirea cunoştinţilor omeneşt
i,
adecă ştiinţile. Aşâ dice, bună oară, Ion Nădejde:)că „sub scrieri
literare
înțelegem pe cele cari lucreadă asupra cetitorilor mai ales prin imagini
şi
tablouri“. Ba încă Aron Densuşanul merge şi mai departe. lel
dreptcă
nu ni dă o

difiniţiune,

în

toată

foarma,

a cuvîntului

literătură,

dar

revin-

dică pentru cadrul unei istorii a literăturii numai pre acele „opere cari,
prin înfluinţa” binefăcătoare ce ai esercitat asupra poporului, prin ridicare
a
nivelului moral şi întelectual; prin crearea unei lumi de idei, vederi
şi
sentimente proprie naturei specifice a popurlui, 'şi-aii căştigat o valoare
mecontestată“, iar nu şi acele „opere a căror valoare este afişată numai
provisor, prin bună voinţa amicilor, prin spiritul facţios politic saii literar,
saii prin tăcerea şi 'nepriceperea contimporanilor“.?
|
Din aceste cuvinte se vede lămurit că Aron Densuşanul nu concepe
înţelesul cuvîntului literătură în modul cum "l-am determinat noi mai Sus,
ci numai

ca literătură

poetică

saii

beletristică,

şi încă

şi aceasta

cu

o re-

Stricţiune foarte mare, eschidînd adecă din iea toate opurile de valoare
dubiie, sai trecătoare, necunoscute, sai de înrîurinţă rea, şi privind ca

notă caracteristică şi distinctivă a iei pe de-o parte valoarea necontestabilă
a opurilor, iar pe de alta înriurinţa binefăcătoare ce aii esercitat-o asupra

poporului.

:

Inţelesul

ce

îl

dăm

„-

noi literăturii

şi speciilor iei nu

_

stă

sîngur, ci

2

îl

găsim şi pe la alţii cu saii fără oarecari variante, precum la lon Lăzăriciii; 3)

V.. A. Urechies) şi AI. Philippide.5)
Ton

Lăzăricătii

dice:

„Sub

literatură

(dela

literă) înţelegem

suma

pro-

duselor scrise ale spiritului omenesc.

În înţeles -mai larg se ţin de litera-

literare la un

specială,

tură şi acele -producte spirituale cari 'nu Sai scris,ci se propagă şi se
păstreadă prin “tradiţiune (literatură poporală). Referind însă productele
popor

saii

la o naţiune

întru
cît acelea s aii produs

şi Sai păstrat prin respectiva naţiune, căp&tăm . noţiunea de literatură națională. Aşadar” literaturii naţionale '“romitie” îi aparțin mai întiiit toate

productele: literare

limbi străine,

lindele,

însă

proverbiile,

scrise

despre

în

ş. a. păstrate

Scrisoare, ci prin vii. graiii. —

Tatura

5

naţională

Nădejde Ion:

Âr.: boigide

limba

numai

romînă, apoi încitva şi cele scrise în

Romini, şi în fine, tradiţiunile,
lar

producte

aşâ. dicînd
în

sensul

poetice,

în

cel

legendele, co-

gura poporului

mai

oratorice,

strict se tin

-apoi

încitva

nu prin
de

lite

şi cele

Istoria limbet şi literaturei romine; laşi, 1886, pg. 412. — 2) Densuşan'
romi. laşi, 1885. pg. 6. — 5) Lăzăriciii Ion :: Istoria litera-

on: storia

turei romîne, Sibir, 1884. pg. 1. — 4) Urechie V. A. Schițe de istoria literaturei romine,
P. |. Bucuresci, 1885, pg. 4—b. — 5) Philippide Al. Întroducere. în istoria limbei, şi iteraiurei romine; laşi, 1888, pg. 8.
i.
E
a:

|
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istorice,

pentrucă

numai

acestea

poartă, marca

individualităţii

şi originalităţii. naţionale, precînd productele ştiinţifice, matematice şi filosofice
, fiind
mai universale şi mai abstracte, sînt comune întregci omenimi. Noţiunea

de literatură se poate luă şi în sens special vorbind d. e.
despre literatură
filosofică, istorică, poetică, sai în fine despre literatura cutărui
autor, d. e,
a lui Alexandri,

a lui Eliade,

Asachi,

B.

P.

Hăjdăue.

o

V. A. Urechie, lăsînd deoparte speciile, dice în genere:
„Prin literatură nu se înțeleg numai operele scrise, cum S'ar pute
presupune ştiinduse că vorba

literatură

vine

dela

„littera“,

adecă

s&ămnul

scris al unui sunet
din limbă; literatura mai cuprinde şi orice manifest
aţiune
nescrisă a cugetării unui popor“, şi mai la vale adauge
stitueşte o literatură, oglindeşte însă'şi soţietatea„ca totalitatea operelor conşi deci națiunea din care
fac parte autorii acelor opere“.
|
Cam tot această noţiune o are şi Al. Philipp
ide, căci şi iel defineşte
literătura dicînd: „viiaţa întelectuală, adecă
istoriea,
ştiinţa şi poesia, manifestată prin scris, se numeşte literatură“,
numai cit, adaugînd determinativul „prin scris“, samă&nă a eschide
literătura nescrisă şi conservată numai
prin viul graiii.
NI

15. Istoriiea graiului şi a literături
i romîneşti, greutăţi de a o scrii
e,
Ştiind acuma ce ieste literătu
ră
şi
ce
graiii, uşor vom înţelege şi
poate i istoriiea literături
ce
a ivirii şi desvoltării lor i în şi a graiului; iea nu va_Îi. alta_decit 0_espunere.

ursul timpului. ceastă espunere
face sait dela începutiil graidec
ului
şi a literâtării lui pînă în presînt, 0
vom ave o istoriie întreagă,
sati
numai pentru unele răstimpuri, şi
vom ave o istoriie părţiială.
şi
„Istoriiea literăturii are de scop
.
să ni espună, în mod sistemat
ordi. ne timpuristică (cronolo
ic
gică

scrise,

ale unui

y

popor,

.

carile

),

ai

toate

venit

produsurile

la cunoştinţa

putem

atunci
atunci
şi în

literare, scrise sai nenoastră;

iea

are

să

ni

lor; are să ni pună în ved
ce au esercitat-o asupra ere direcţiunea opurilor, valoarea lor şi înrîurir
ea
porului. În - înţelesul ace desvoltării întetectuale, morale şi soțiiale
a poramura cea mai de fru sta, istoriiea literăturii devine o ramură
nte a istoriii culturii lui,
şi
motorul cel mai put
căci literătura a fost şi încă
ernec ŞI mai eficac
ieste
iă
literătură,
a] culturii

şi mai ales fără de literătu
ră Scrisă, un
poate rădică mai

voltă,

nu se

pe

sus

de

în

genere.

popor nu se

Fără

de

joate des-

starea năturală
„Istoriiea literăturii
rimitivă
al pterăturii. Un „Curs nu trebuie confundată cu un curs :
sis
tem
n
ati
c
si
de
eur „ale „ci şi car
lit
ă
acteristica lor; ni erătură ni
i
&
înf
ăţi
şea
Purilor; ni spune
oride toate ramurile: dă chiar modele, ni arată
tate la cutare
iei sînt saă nui” rep
po or,
"1
i
resin:
[i
—
Istoriiea graiului Yes
te încă Cevâ a
ESpunerea legilor
car
i
îi
„direg prifacerea
cuvinte rsiutesă
sonurilor

după cause şi efepte, «Nu Ni le espune în mod timparis
tii «i lănţuit

ferințat, E:
;

lura lor în vorbire.
lea
tă originea şi ref
ni
că flemintele Carnii ara
erinţi
lui
îl constituiesc
p
şi cari “l-ale di1mprejurările. cari
"i-ai făvori
t

şi cari Y-aii împied
ecat
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de ar&tarea faselor prin cari ai trecut iele pînă la consolidarea
lor
răstimp, căci atunci ar deveni grămatică istorică, şi grămati . dintracel
că comparativă atunci cînd materialul graiului şi legile cari îl direg
se espun în
as&m&nare
cu alte graiuri.
Ai
,
Istoriie
* graiului
a
şi a literăturii îşi iai începutul decînd un
şi-a creiat un graiii proprii naţional ca mijlocde conţelegere şi popor
de viețuire împreună şi „decînd a început a produce opuri întelâctuale prin
iel.
Inceputul unui graiii, precum şi al producţiunilor lui literare, de regulă,
nu ni este cunoscut cu siguritate. Cunoştinţile noastre despre iele
dăteadă
totdeaună dintr'un răstimp foarte tărdiit al esistinţii lor. Din această causă
sintem necesitaţi a “admite şi a trătă uri răstimp preistoric atît pentru grafii
cit şi pentru literătură, răstimp în care se vor espune atit doctrinele (teoriile
)
admise,:cît şi cunoştinţile întunecoase asupra -ivirii poporului şi a graiului
lui, toate acestea rădimate :mai mult pe trădiţiuni, pe combinări diverse,
pe abstracţiuni înţelepciunistice (filosofice), scoase din firea şi din cursul
lucrurilor, decît din izvoare acreditate contimporene.
Ă
Multe şi varii sînt greutăţile cu cari trebuie să lupte cel ce se apucă
a scrie istoriiea graiului rominesc şi a literăturii lui,
Una din greutăţile cele mai mari a. fost şi ieste încă întunerecul cel
Şos care acopere primele secule ale ivirii şi esistinţii Romînilor, ale diferinţării graiului lor şi ale activităţii lor întelectuale mănifestate prin graii,
prin crejaţiuni literare propriie. Monumintele literare ale Romînilor sînt

dintrun răstimp foarte tărdiii, iar notiţile

Sirăini, deşi

mai

vechi,

dar față

cu

istorice

primele

ce le întîmpinăm
pe la

începuturi ale Romiînilor şi

acestea destul de posterioare, sînt foarte încurcate, întunecoase şi nesigure,

şi pe lîngă aceasta încă şi tare rare.
,
Altă greutate zace în lipsa de biblioteci,

la un loc toate monumintele

căci de unde

să le iaie

literare

acela

esistente

A
în cari s'ar

găsi

adunate

dela începutul lor încoace,

care ar voi să le studilede şi să le coordi-

„nege? Şi deşi s'aii început de un timp încoace a se adună prin unele
biblioteci, mai ales în aceea a Academiii Romîne din Bucureşti, cărţi mai
vechi,

Cu samă

mai

multe,

mai

văloroase,

pe a casă, ieste

chiar făcută cu neputinţă.

totuşi

împreunată

Altă greutate, nu mai puţin

cu

consultarea

o

însămnată

şi studiiarea

lor,

mai

mulţime de piedici, dacă nu

decît

SE

cele precedente,. se ajlă

în lipsa de studii preparative, de monogrăfii asupra unor răstimpuri,.
Sail a unor ramuri, ori asupra unor autori sai opuri :speciiale, etc., căci,

Chiar de ar ave timplăturistul

(istoricul)

literar

la

îndămînă

toate

produc-

iunile literare, nu "i-ar ajunge nici cea mai lungă viiaţă ca să le citească
repede pre toate,: necum să le studiiede şi. să le apreţuiască, să abstragă
din iele aceea ce a avut vreo înrîurire asupra progresului literar şi cultural.

Un neajuns destul.de sîmţitoriii îl găsîm mai

departe

în lipsa unei

bibliografii generale şi periodice, care să aducă la. cunoștința publică
toate producţ
iunile

literare ale Romînilorde pretutindenea

lucrul,

mai

chiar şi. fără de

Vreo recensiune asupra lor, căci nu ieste de negat că o recensiune ar uşură

foarte mult

ales

atuncia

cînd

et studio, adecă fără părtinire şi fără: altă

VErulului. Fără de
cite se scrii şi se

acest ajutoriii,
publică?

In îine,. o greutate

Cărţile. La noi această

destul

ramură

de

cum

ar Îi, serioasă şi făcută

tendinţă

sine da

decit constătarea

ade-.

să ştiie bietul timplăturist literar
i
.

considerabilă zace şi în comerciul cu

comerciială

nu ieste desvoltată

pînă

într'a-
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tita ca să poţi căpătă uşor şi ieftin orice carte ai dori.
„împiedică foarte tare răspîndirea opurilor literare.
Luind . în considerare toate greutăţile acestea, uşor va
cine, că multe, mari şi aproape neînvingibile ai fost şi sînt
cu cari trebuie să se lupte tîmplăturistul literar şi că, prin
cercările

lui, oricît

de conştiincioase

ar

fi iele, trebuie

să

Aceasta încă
Ă
SI
înţelege orişiîncă piedicile,
urmare, şi înremină,, pentru

mult timp, lipsicioase şi neîndestulătoare. Aceste greutăţi ni esplică mat
departe, dece nu s'a încercat nime pînă în timpul mai noii să
facă
vreun început cu o istoriie a graiului şi a literăturii rominceşti.

16. Încercări de 'o istoriie a graiului şi literăturii romîneşti,
le cam demult decînd aii început Romînii a
graiului săi. Grămătiştii romîni a avut totdeauna cevase ocupă cu studiul
cunoştinţă de cite
S'aii scris romîneşte, precum se vede aceasta
,
înnăinte“ ce o puse Radu Tempea la grămaticabunăoară, din „Cuvîntarea
sa romînească, publicată
în Sibiiă

în anul_1797, şi din „Prefaţa“ făcută de
1. Eliad la opul săi,
„Grammatică romîneascăi, 1828. O scriier
e meritoasă, care a dat primul
împuls la o istoriie a literăturii romîneş
ti, a fost cartea lui Vasile Po p
întitulată: „Disertaţie

despre tipografiile romîneşti în Transilvania
ŞI învecinatele ţări dela începutul lor pănă
la vremile noastre, Sibiii, 1830“.
Mulţi profesori de limba şi literătura
rominească, cu deostbire de pe
la anul 1860 încoce vorîi avut, de
cursurile predate de dînşii, bune rele bună. samă, prelucrate în mănuscript,
cum vor fi fost, dar” acestea nu ieraii
cunoscute decit doară auditorilor
lor.
Aşâ aveâ Aron Pumnul,
script, un sîmbure de Curs
'literătură pîna la timpul Fănărioţilor, în mănu„ Cam pe la anul 1856 Şi de1857.
Acest curs, oricit de prețuit şi de compus
ieră pe timpul săii, astădi n'ar
gustat
mai
blicat în anul . 1889 de învăţăcelul pute deşteptă acel înteres: iel fun pusăi, Dr. 1. G. Sbiera, în opul
Pumnul, voci asupra viieţii
Aron
ernăuţ, 1889 pg 270-396,
ia Un impuls serios la şi însămnătăţii lui“,
studiul istoric al graiului
şi literăturii
d
ti
î
otelu Ciparii, prin studiile sale
prețioase
în foaiea „Organul luminăr
i
i întiiă
ii“« din 1847, şi A,
revedute i e anal intii
opul: „Principia de limba
îmbolditoare şi îndemnătoare si în de Scriptura, Blasiu, 1866« Nu mai
țin
privinţ
a aceasta fn şi cartea lui:
matia seau Analecte literari
Csi.
e
dein
cartile
mai vechi si noue romanesci
tiparite si mMânuscrise, începundu
dela seclulu
notitia literaria,

Blaisu

XVI

1858<.

„_ »Lepturariul rumînesc«

pana

pana

|

la alu XIX,

(cep
iaa
"dim fimeipurilpatrule
a (1864-1866),
m t0amul al elea
p
e cele mai vechi pînădupă”pe aaheia
timpul săii, îi un curs
de

Aron

Pumn

înduit

3

a contribuit-mult

i

cureşti, 1869.

marcu

«UL,ce]

e lui

:

începu
Pc t A în

cu

i

la

lăţirea cuno-

cerc
Cercetări | spec
speciial
iiale,

Georgiu Sincai din Sinca“, Bu-

moplii a publicat în opul săi: „Prosa şi Poesi
ii, v. 1, Oradiieagener
ală
a'
Ăsăţi
ţiunii
iunii
a
teaue
trans
inpiS
._.
ilvan
înter
CUrs
e
13
„O privire fugiti
ru esant ăce șiîi țînuse
la- la adunarea
Ă
văvu preste litera
use
|:
=
tura pent
.
Porti cul

literaturei

romîne«.

a

ură

ŞI

şi literătură,

lipsa unei

istorii

sub titlul
critice a
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De aci înnăinte apar. cîteva opuri de istoriie literară, dintre carile
unele de un msrit necontestabil. Acestea sînt:
:
1. V.. Gr. Pop: „Conspect asupra literaturei romîne şi a literatorilor
ei dela început
şi” pînă astădi în ordine cronologică“, partea 1—2,, Bu-:
cureşti 1875—1876. Acest op ieste compus pe temeiul cunoştinţilor ce le
căpătase autoriul dela profesorii lui: A. Pumnul, |. G. Sbiera şi V. A. Urechie.
Astădi ieste învechit detot.
,
2. |. G.

Popescu:

„Cursu

elementarii

pentru “usulu clăseloru secundarie,
isvoare“. Partea I., Bucureşti, 1875.
3. Bian

lon:

opu

de

istoria

prelucratu

literaturei

după

romîne

cele .mai bune

„Vieti'a si activitatea lui Maniii Samuil Miculu“, Bucureşti

1876. — „Poesia satirică la Romini“. — „Despre cultura şi literatura rominească în secolul al 19-le“. etc.
4. Dr. M. Gaster: „Literatura populară romănă“. Bucureşti, 1883. —

„Chrestomătie romînă. Texte tipărite şi manuscripte,

sec. 16—19“, î. 1—2

Lipsiiea, 1891. — Zur rumân. Lautgeschichte, Halle, 1878. — Linguistica contimporeană, Buc. 1890.
5. lon Lăzăriciii: „Istoria literaturei romîne, în usul tinerimei studioase“,

Sibiii,

1884.

6. |. G, Sbiera: Grigoriii Urechie, Bucureşti 1884. — Codicele Voroneţean cu un Vocabulariii şi studii 'asupra lui, Cernauţi, 1885. — Mişcări
literare la Romînii din Bucovina. Oradiiea Mare, 1890. — Mişcări culturale
şi literare la Rominii din stinga Dunării dela 1504—1714, Cernăuţ, 1897,
„7. Aron Densuşanu: „Istoria limbei şi literaturei romîne“, Iaşi, 1885,

A doata cdiține- îmbunătățită

în multe

1894. — Cercetări literare, laşi, 1887. —
1893—1895.
8. V. Al.

cureşti, 1886.

9. lon_

Urechie:

„Schițe 'de

a

Nădejde:

„Istoriea

privinți, a apărut tot în laşi în

Revista

istoria

limbei

critică-literară,

literaturei

romîne“,

1—5,

laşi,

p. [., Bu-

-

şi literaturei romîne cu probe de

limbă, de ortograiie şi grafie din toate veacurile, precum şi cu bucăţi
Jiterare alese începînd din cele mai vechi timpuri pînă astădi“ laşi, 1886.
10. Alesandru Philippide: „Întroducere în istoria limbei şi literaturei roniine“, Taşi, 1888. — „Istoria limbei romîne“, t. [., laşi, 1894.
11. Antonescu
Bucureşti,
1890.

12. Ion

A. Lupul:
|

„Veacul al 16-le. Limba şi literatura romînă“,

Vechile Cronice

Bogdan:

Cronice inedite, Bucureşti, 1895.
—
”

13. Gherea

Moldoveneşti,

Bucureşti,

1891. —

|

[.: „Studii critice“. Ediţ. a doaita 2 vol, Bucureşti 1890—1891,

„Literătură şi ştiinţă“, 1893.
14. Demetrescu

15. Speranţă

Bucureşti, 1892.
16. Petraşcu

Traian:

T.:

N.:

„Profile

literare“,

„Fabula în genere

„Scriitorii

Craiova,

şi fabuliştii

1891.

romiîni în specie“,

NI
contimporeni. Studii critice“,

6 vol,

Bucureşti, 1892—1899.
,
a
„Istoria îilologiei romine. Studii critice“,
__17..Şăineanu Lazăr:
Bucureşti, 1892. — „Autorii romîni moderni. Bucăţi alese în versurişi

prosă“; ediţ. 2. Bucureşti, 1892. — „Raporturile între gramaticăşi logică
cu o privire sintetică asupra părţilor:cuvîntului“. Bucureşti, 1891.

18. Rudow W.: „Geschichte des rumănischen Schriittums bis zur
Gegenwart“. Wernigerode, 1892. — Nachtrag zur Gesch. des rum. Schr.,

Leipzig, 1894.

|
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19. Străjan

M.: „Principie de literatură“. Craiova, 1893.

|

20. Hodoş Eneea: „Manual de Istoria literaturii romîne“, Caransebeş, 1893.. .
,
II
:
21. lonescu-Gion G. L.: „Incercare asupra istoriei ştiinţilor în trecutul țărilor romîne“, Bucureşti, 1894. — „Manual de poetică“, Buc. 1894.
22. Adamescu G.: „Noţiuni de.istoriea limbii şi literaturii romîneşti,
conform programei oficiale pentru învățămîntul secundar“, Bucureşti, 1894;
a doaiia ediţiune în 1896 şi a treia în 1899.. Îmbele prelucrate şi „foarte
îmbunătăţite..
,
,
,
23. Mangra Vasile: „Cercetări literare istorice, 1. Psaltirea diaconului
Coresi . . . 2. „Rolul Diiacilor din Moldova“. Bucureşti, 1896.
-

24, N. -lorga:

„Istoria literaturii. 'romîne

în

secolul

al

18-le“,

2 vol,

Bucureşti, 1901.
-25. Gh. Adamescu şi M. Dragomirescu:
„Literatura romînă modernă“, Bucureşti, 1902, — şi A. Radulescu-Pogoreanul:
„Literatura

vechie“,

Bucureşti, 1903.

.

DE

-

Pe lîngă aceste opuri de conţinut istoric literar mai cităm aici
cîteva
opuri bibliografice, carile sînt nedispensabile pentru un istoric
literar,
căci
conţin titlurile aproape ale tuturor cărţilor tipărite pînă
acum
romîneşte.
Meritul lor ieste: foarte mare, fiindcă sînt primele încercări
ale unei bibliogrăiii romîneşti. Acestea sînt:
1. D. larcu: „Annale bibliografice romîne. Repertoriii
chronologic sai
Catalog general de cărţile romîne imprimate dela
adoptarea
înprimcriei,
„ diumătate seclu XVI şi pînă 'astădi, 1550—1865
esclusiv“, Bucureşti,. 1865.
— Ediţiunea a doaiia pină la 1873, Bucureşti, 1873.
|
2. George Popescu:
„Siese ani. din literatura
generalu

de cartile romane publicate

în Tiara

romana.
Catalogu
si strainatate dela 1. lanuariu

1874 pana la ultim'a lulie 1879“; ediţ. IV.
Bucureşti, 1879.
„3. Alecsandru Degenmann: „Bibliografia
romînă. Buletin mensual
al librăriei generale romîne şi al
romîne din streinătate, cu un
indice alfabetic după numele autorilorlibrăriei
şi după titlurile cărţilor“. Anul I-II
(1879-1881), Pucureşti le
egal
IV-VI, (1882—1884), Bucureşti,
. —
Anu
—
—
A
—.
__
(1688-1890), Bucureşti, 1890,
,
Bucureşti,
1887.
—.
Anul
.X—XII
. Alecsandru Pop: „Bibliogratiea
publicaţiunilor periodice romînesci
i a celorBcureşti,
publicate 18âg.
în limbi ol Străine
străine îîn Rominiea,
State,
îni
în
xi
saiii de Romini

în străi9. Bianu I.: „Biblioteca academiei
Romîne. Catalo gul Manuscriptelor
Romineseie, făscioara 1—3, Bucureşti, 1897-—1899,
.

. Bianu |. şi
Hodoş N.:
romînească vechie 1508- 1830
Ediţiunea Academiei Romîne“, „Bibliografia.
Făşci
A
(N
Făşc. Il. 1635—1656,

Bucureşti, 1899--€ | L 1508 71588, Bucureşti, 1898,
De foarte mare valoare şi însămnătate
sînt ca ajutoare pentru studiul
istoriii graiului şi -literăturiă - romîneşti
preţioas
ele scriierii ale eruditul
B. P. Hăjdăi. Dintre acestea
ui
aici cu deosăbire: a) „Foiţă
istorie şi literatură“, laşi, 1860;:—amintim
de
b) » „Archiva istorică
N
d
,
>
căn“a Rominiei “ aa,
Bucureşti, 1865—1867; — C) Foaiea periodică: „Traia
—
„_

reşti în 1869-—1870; — d) „Columna
Traian“, Bucureşti, 1870-1884.
€) „Istoriea limbei romine.. Partea|. luiPrinci
pii
Sb
lea
;

-

NIi
de linguistică«
Giiuj
—— 1 (G'a8mente
pentru
istoric
a
limBel
romin
e
J
+ - Bucureşti,
—
9).
:Pisicăe Bucureşti
ui
dialectul slavoturanic din
[tâlizac.

—

CuS)

say

douin „de

Siouetenay în

4l
limba

romînă?

—

Notiţă

linguistică“.

Bucureşti,

1877. —

h)

„Cuvente

ediţ.

2.. Bucu-

den Bătrăni“, t. |. Limba vorbită între 1550—1600. — t. 2. „Cărţile poporane
ale Rominilor în secului al 16-le« şi un Supplement la tomul |. Controverse:
Bucureşti,

1878—1880.

—

i) „Din

istoriea

limbei

reşti, 1886. — 1) Etymologicum magnum
istorice şi poporane a Romînilor, t. I—IV,

poi:

George
Vasile

Bonzi:
Burla:

Densuşanu

A. Lambrior:

A.:

„Limba
„Studii

romînă

şi tradiţiunile ei“. Galaţ,

filologice“,

laşi,

„Din vocalismulii

„Carte.
de

romîne“

Romaniae. Dicţionariul
Bucureşti, 1885—1898.

citire.

1880.

:

limbei

1872.
i

latină şi români“.

laşi, 1882.

Bucăţi scrisecu litere chirilice în de-

ostbite veacuri.:Cu o întrodiicere asupra limbei romîneşti“. laşi, 1882. —
Şi apoi diverse trătate publicate în diferite foi periodice: în „Romania“,

Paris,

1877,

1878,

1880

şi

1881;

—

în

„Convorbiri

literare“,

laşi, 1881; şi în „Revista“ lui G. Tocilescu, t. |, Bucureşti, 1883.
Manliii L.: „Poetica romînă“, Bucureşti, 1890. — „Gramatica
"=

1894.

şi comparativă a limbii romîne“, Bucureşti,

Nădejde lon: „Gramatica limbei romîneşti, laşi, 1884.
Lazăr Şăineanu: „Încercare asupra semasiologiei limbei

anul

XV;

istorică

romiîne:

.

Studie istorice despre transiţiunea sensurilor“: Bucureşti, 1887.

Weigand Dr. G.: Die Sprache der Olympo-Walachen, Leipzig, 1888.
— Die Wlacho-Meglen, Leipzig, 1892. — Die Aromunen,. Leipzig, 1894. —
Jahresberichte des Înstituts fiir rumân. Sprache, Leipzig, 1894—1899.
Densuşanu

Ovidiii:

Histoire

de la

langue roumaine,

t. [.. Paris 1902.

s'att-piiblicat
In deceniile din urmă al€seciâl”19:1€
ilăl
ui prin diversele

reviste literare şi .prin „unele

diare. politice o mulţime de preţioase studii

aceasta.

direcţiunea

“speciiale în

Înşirarea

acestora-ar îi fost aice

17.

Împărţala

istoriii culturale

Cunoscînd

acuma,

în

şi

literare

romîneşti

trăsături generale,

şi modul

opiniunile

de a o espune.

înveţaţilor asipra

originii Romînilor şi a graiului lor, ne vom încercă să urmărim
făşurăm desvoltarea succesivă a Romiînilor ca popor
de celealalte popoare, atît ps terenul politic naţional

cit şi pe terennl cultural şi literar, 'şi anumea
finitivă din anul 107 pîna la 1881 d.Cr. .
„Acest,

timp.

de

1774

de

ani

obositoriii şi neîndămânatic,. şi

nwl

vom

la locul

la realisarea acestei
|

său dar' lipsa acelor reviste şi diare m'aii. împiedicat
orinţi.
a
Si
Si

şi să des-

diferinţat şi deosebit
şi religios bisericesc,

dela concepţiunea lui diIE
|

trătâ întruna, căci

ar fi” foarte

nici. n'am îi în stare să espunem

în mod

sistematic”şi cu. pricepere cele întîmpiate. în decursul lui, dacă am încercă
una ca aceasta; sîntem deci necesitaţi. să'l trătăm în- mai multe răstimputi,
În decursul desvoltării Romînilor - aii. provenit, din cînd în cînd; mai
multe întîmplări, unele mai însămnate decît altele, . carile ai esercitai o
înriurință atit de. puternecă” şi de durabilă asupra înfiripării poporu D

încît tot aă -abătut:şi schimbat cursul evolutiv în care se mişcă Pină A
iele. desvoltarea politică, -soţiială şi culturală a poporului romîn şi a graiului |
lui. Aceste: întimplări le vom luă ca puncturi de r&paus şi. de orien e

în espunerea istorii... ..
Pa
E
i - Să
întîmplare
afost. ultima: paie
Cucerinţa:. şi încoloniiareaa: Daciii Trăiane.
Ce
,
care a pus capăt concepţiunii poporului romin şi i-a procurat în r&săritul
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Europei

un

culcuş

priincios .pentru

o

desvoltare

diferinţătoare

orgănism soţiial particular, într'o naţiune particulară deos&bită.

într'un

Dela acest

evenemiînt de creiare a tuturor condiţiunilor necesare pentru o diferinţare
şi desvoltare propriie particulară înnăinte, întimplarea cea mai îns&mnată
şi mai apropiiată, care a adus mare zdruncinare în orgănismul noaiei
concepţiuni naţionale, a fost încetarea Daciii Trăiane de a mai face, în
întregimea sa, parte din împeriul roman, adecă părăsîrea unei părți din
iea în voiea întimplărilor. Aceasta s'a întîmplat în anul 272 d. Cr. Acest
evenemiînt îl vom adoptâ ca fine a răstimpului întîi cu o durată de 165
de ani, dela 107 pîna la 272 d. Cr.
De aici înnăinte cel mai aproape evenemiînt de o îns&mnătate căpitală
şi decisivă pentru soartea ulterioară, carele a pus elemintul roman din
părţile r&săritene ale împeriului pe picior propriii de esistinţă, dar” totodată şi pe clina prăpăstiii, a fost nu atita împărţirea definitivă a întinsului

împeriit

roman întrun împeriii apusean

şi altul răsăritean

la anul 395 d. Cr.,

cît mai vîrtos căderea împeriului roman apusean sub domniiea
unor po-:
poare barbare în anul 476 d. Cr. Acest evenemînt din urmă îl
vom adoptă
deci ca fine al răstimpului al doilea, dela anul 272 pîna la
476 d. Cr., cu
o durată de 204 de ani.

„Alt evenemînt de-o gravitate nu mai puţin îns&mnată
decit cel de
mai înnăinte pentru desvoltarea politică şi culturală
încreştinarea Bulgarilor, întimplată în anul 861 d. Cr. a Rominilor a fost
Acest evenemâînt îl
vom luă ca fine al răstimpului

al treilea, dela 476—861, cu o durată de
385 de ani,
De aci înnăinte cel mai îns&mnat evenemînt
în desvoltarea grădată
a Romînilor ca popor a fost deşteptarea
lor
naţională
părticulară şi răscoala lor împreună cu Bulgarii asupra împăraţilor
romani răsăriteni grecisaţi pentru restaurarea, în mod conjederativ,
a fostului lor împeriii roman.
Acest evenemînt sa întîimplăt în anul
1186 d. Cr, Deci răstimpul acesta
al patrulea va ave o durată „de
325 de ani. De aici înnăinte, cel
mai de
Pale ci cvenemint Remarcabil, dela Carele aii
căpătat viiaţa politică, culş
ominilor altă
direcţiune,

a

fost

domniiea,

respective

răstimpului al cinci
i lea, , dela 1186
îi Alt evenemînt mai departe, —1504, , cu o durată de 318 ani.ani
carele a abătut mersul lucrurilor
direcțiuni, și bune _şi rele, a
în diverse
fost,
pe de o parte, uniunea Romiînil
7 rdeal cu biserica Romei, iar
or din
pe de alta
in imbele
domniiate naţionale. Aceste evenîntroducerea domniii Fanarioţilor
imente le vom pune ca fine
răstimpului al şeselea, dela
al
1504—1714, cu o durăta
din Alte eveneminte mai
de aproape după cele aminde 210 de ani
tite maj sus, carile
Vai
caii cimnit apr Igolicturilo
r spre bine,

idimir
,
pariul din Duda că eul

!
S
alti, Ja rastimpul

aă
răscoala lui Tudor
ŞI introducerea literelorfost lătin
prin
dictio1520, în locul celor întrebuințat esti.
e inf tusei de
1 naţional.
Pre acestea

|]
cu o durată de 107 dei 5
S'aii reali
„Sal
i sat nişte“ aspi
S] raţia j opiPortantă emu
cart nutrite
unirea îmbelor domniiat
i
giind
i
că, ăriprin ele
î
e
lor ca regat în 14/26 Mart naţionale întrun Singur ine şi proces
1881.
a
al şeptelea, dela 1714—1821,

al optulea, dela 1821—1
881, cu o dueaâceștea
le
laa înce
încerrcăr
c: ile noastre d e o i
isto i
literăturii lor,
mis cult

punem

că, dine la săstimpul
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Aceste

opt

neasemeni

răstimpuri. sînt

în îns&mnătatea

ce

nu. numai

neegale

o aii, în mişcările

în durata

culturale

lor, dar

şi literare

şi

ce

ni

-le presîntă. Dintre iele pre cele patru dintiiii (107-—272; 272—476; 476—861;
851—1186) le-am pute comparâ cu etatea adolescentă a omului cultural
cu prepararea lui pentru o activitate soţiială, iar' pre cele patru din

urmă

(1186—1504;

1504—1714;

1714—1821

şi

1821—1881). cu

etatea

juvenilă şi bărbătească a omului cultural, cu desvoltarea activităţii lui
printre semenii săi. Din punct de vedere însă al cunoştinţilor ce le avem
despre decursul înfiripării şi desvoltării culturale a poporului romîn, ca
atare, am pute trece pre cele patru răstimpuri dintiiii, adecă timpul dela

107—1186,

la

deoarece nu
precînd cele
adevărata lor
tot din ce în
Motivele.

un

felii .de

preistoriie

a graiului

şi literăturii romîneşti,

s'aii descoperit” pînă acum direct. monuminte literare scrise,
patru din urmă, adecă timpul din 1186—188l;sar compune
istoriie culturală.şi literară, întemeiată pe monuminte literare
ce mai sigure, mai num&roase şi mai variiate.
fipsării acestor răstimpuri şi caracteristica lor le vom arctâ

la începutul fiecăruia. La espunerea întimplărilor

mai remăicabile din iele

am fost conduşi de următoarele. considerări.
Graiul_şi

literătura_unui

popor

-

sînt resultatul vieţii lui întelectuale.

cît această viaţă va fi mai deşteaptă, mai vioaie,

Cu

nai activă,
Cu atita mai

tare se va cultivă şi înavuţi graiul şi literătura lui. Dincontră,

cu cît mai mult

va fi stinghierit şi abătut un popor dela urmărirea aplecărilor, pornirilor şi
aspiraţiunilor sale prin lupte necontenite pentru susținerea şi apărarea viieţii
sale corporale, cu atita mai puţin va spori cultura şi literătura lui. Deci,

cultivarea

şi înavuţirea

graiului

şi a literăturii lui depinde neapărat dela

soartea ce ştiie să 'şi-o croiască poporul. Cu cît soartea lui va fi mai
bună, cu cît grijile pentru esistința corporală vor fi mai puţine, cu cît
viaţa poporului va fi mai tare scutită de lupte pentru susţinerea şi apemarea iei: cu atita măi mult timp va găsi iel ca să grijască şi de viiața
sa întelectuală şi să o desvoalte cu sporiit pe toate terenurile activităţii iei,
'cu geniul săii, cu aplecările ce le are şi cu făcultăţile
în conformitate

mintale de cari dispune.
Din

aceste considerari urmeadă

cutare sait cutare

răstimp

întelectuale în mod propriii,

un

a ni pute

că, spre

dă

sama

IE

dece în

popor nu 'şi-a putut cultivă făcultăţile sale

dece literătura lui nu s'a ivit, sait n'a sporit,

ori a luat alte direcţiuni, trebuie

să'i

numaidecit

cunoaştem

soartea ce a

avut-o pe atunci, referinţile lui cu alte popoare, viiaţa lui întearnă politică,
soţiială, religioasă, bisericească şi culturală, căci toate acestea ori făvo-

readă, ori stinghieresc şi împiedică cultura şi literătura lui.

Lo

De aceea şi noi, în încercările noastre de a scriie istoriiea culturii şi
literăturii romîneşti, vom dă pe scurt, la fiecare răstimp, mai întâi o privire îugitivă asupra evenimintelor politice şi soţiiale petrecuteîn popor,
apoi asupra viieţii lui religioase bisericeşti şi a celei culturale, şi pe urmă
vom trece la espunerea activităţii lui literare în diversele ramuri ale iiterăturei, arătînd la urmă şi progresele: ce le poate înregistră graiul în desvoltarea sa continuă.
,
,
Du

Acest
şcoalele

mod: de

noastre

desfăşurare "l-am adoptat mai ales din motivul, că în

secundare

nu

lăcună

precum

s'a

trătat

şi

nici

nu se trăteagă istoriiea

Romînilor, astfeliii încît studinţii vin la universitate fără de nicio cunoştință lămurită despre trecutul acestui popor. Măm aflat deci îndemnat ca

să împlu
cu îolos.

această

"mi

s'a părut că ar fi mai bine şi mai
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Răstîmpul
Ş

1.

Motivele

întîiu,

107—272

fipsării acestui răstimp

d.

Cr.

şi caracteristica lui.

Acest răstimp ni se împune prin doaii& întimplări de o însemnătate
capitală pentru istoriiea ivirii poporului romiîn şi a graiului rominesc,
,
Prima întîmplare ieste cucerirea Daciii Trăiane şi prifacerea ici în
provinţă romană, împoporată cu o mulţime nenumărată de oameni, aduşi
încoace din toată împărăţiica romană, spre a îngriji de auri şi de oraşe,
căci Daciiea fusese stoarsă de bărbaţi prin îndelungatul răsboiii cu Decebal,
precum se esprimă istoriograful Eutropiă (|. 8. c. 6).
Cu anul 107 d. Cr. ajunseseră Romanii a donini preste toată Europa
răsăriteană miadădiiială, cuprinsă, pe de-o parte, între mările: Adriatica,
Mediterana şi Neagra, iar, pe de alta, între riurile: Dunărea
de mijloc,
Tisa şi Nipru, fiind astfeliti călare pe Dunărea de jos,
numită şi Istru. Şi
tocmai acesta ieste teritoriul, pe, care -Romînii îl numesc
pînă astădi al
săii propriii, deşi "l-ai mai împărţit, în decursul timpurilor,
cu alte popoare
venite preste iei.
a

Cu anul

107 d. Cr. aveaii

Romanii

aduse

deostbire însă dealungul Dunării şi în Daciiea-în toate ţările acestea, cu
Trăiană, o mulţime ncnumeratăde colonii; iei țineati ocupate cele
mai
mănoase
văi şi cimpii;
aveaii înființate pe aici o mulţime de staţiuni
militare, de cetăţi, de castele
(coşteiuri) şi Sate, aşă încît poporăciunea
romană prinsese pe aici pretutindenea rădăcini atit de adinci şi de puternece,
încît se pută nu numai
Susţin€, încontra indigenilor,

re

iei.
Cu anul

|

ci încă: îşi asimilâ

şi o parte

foarte

însemnată

107 -d. Cr. lerai aşadară

şi în frămîntare toate elemintele, carile puse pe teritoriul acesta în atingere
ai închiegat şi ati generat un noii
popor cu un noii graiii, poporul
romîn şi graiul roinînesc.
__
Din anul 107-d. Cr. înnăinte, coloniile
romane din aceste ţări, unite
între sîne nu numai prin
aceleaş

| pătraătrariii
„Servare,

legi

se

acelaş grai familiiar şi cultural,
nu numai prin
şi datini, dar'_şi_prin_aceleas înterese_de_
apărare şi de conîntăriră curînd, îşi şimţiră

al „Seculului
lului

politică, prin rădicarea
oaua

întîmplare

trei
al al treilea,

neîncetat

inseră
prinseră

de împărați din
i

o

chi
chiar

mijlocul
î

misiunea

a siŞi

săă.

şi,

din

al
il
3 Cin alvaloarea
doilea
manifestă

e

ras
romane din
Dacica.d Trâiană
ieii, cuanul locuitori
ali
272 d. Cr. a legiunilor
CI
al
, si iSâragerea
p
întîmplării.
cu tot, în voiea

Această întîmplare ieste pentru
Istoriiea Romiînilor d
s&mnătate nespus de mare, pentrucă
î
iea pune captt domninţii Romanilo,
asupra unui teritorii, carele

ieră”iităi des şi iâi bine împoporat

cu colonii
diir “stinga” Diinării_de jos: i-d
esp
“ieliii”. poporăciunea română dii răsări
ă
eşte_astdoaii&
pă
EBA
întruna nai numeroasă; cea- din -drea tul” Eiitopet i i
ptaDunării, care ere
împeriului,.şi într'alta de tot mică, în
PeCEa
le
teritoriă cu tot, popoarelor barbare caristinga Dunării, care se sacrifică. și
0 tot împresuraii, Înzădar se” incercară unii din împărații următori
ca Constantin cel mare (306 -—
Justinian 1 (527—565), ca să'şi reîntindă
337
domniiea şi asupra „acestui ? ii
torii părăsit, căci nu mai fură în stare
să'] redob
“fomane, asupra _teritoriiilui

îndească în tot. cu ri
lui şi:să'l împreune .în mod durabil
cu împeriul. Poporăciunea Dasul
din răsăritul miadădital al Europei a rămas
aşadară, dela 272 d. Cr and
coace, necontenit. despărțită politiceşte.
Colon
ii
romani din Daciiea Trătană.
cîţi nu s'a refugit în împeriă, aii trebui
t, de aci înnăinte, să caute înşişi
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cum

să'şi

prin mai

conserve

bine

de

şi

să'şi

ducă

viiaţa pintre popoarele

o miie de ani, nu conteniră

barbare,

a tot năvăli asupra

carile;

lor şi

a'şi face drum pintre ici în celealalte provințe ce se (ținea, saii se ţînură
de împeriii.
Deci, pînă la anul 272 d. Cr. toate coloniile. romane din răsăritul
miadădiiial al Europei ai format un. sîngur corp politic, şi anumea cel
dirigent în stat, iar” de aci înnăinte colonii romani r&maşi în Daciiea
Trăiană încep o viiaţă politică propriie şi ait o istoriie părticulară, deostăbită de a confraţilor săi de sub scutul împeriului. Istoriiea acestor din
urmă însă ieste şi mai departe legată şi identică .cu istoriiea împeriului
roman din părţile acestea.
i
a

Răstimpul acesta. ieste foarte remarcabil, poate cel mai remarcabil
dintre toate în multe privinţi. În decursul lui nu -numai că a încetat îm-

prospetarea şi nutrirea elemîntului roman prin aducerea de noaiiă colonii,
ci în iel s'a _săvărşit_şi romanisarea_£ acelor eteminte_străine,_carile_ întraiă
in erviciul împeriului roman, adoptat graiul lui şi se_conformaii legilor şi

atinilor_[ui.

a

Acest răstimp a fost unicul, în carele toate coloniile romane din partea
resăriteană a împeriului ai stat împreună, direse fiind 'de aceleaş legi,
conduse de acelaş spiret dirigent, şi însufleţite şi luminate prin -aceeaş
cultură unificătoare.
:
:
Răstimpul acesta mare o durată foarte lungă, abiă ajunge la 165 de
ani, dar şi această durată a fost de ajuns, ca coloniile romane din părţile
acestea să se cunoască bine între sîne, să se solidărisede unele 'cu altele,
să se unească împreună prin aceleaş înterese soţiiale, să se întărească ca
un Sîngur corp soţiial şi naţional, şi apoi să se pătrundă, pîna'la conştiinţă vie, de misiunea ce o aveaii de împlinit ca poporăciune domnitoare
şi ca agent cultural pintre săminţiile străine din părţile acestea. La acest
resultat ajunseră: coloniile romane cu atita mai “uşor, fiindcă în decursul
acestui răstimp a îost mai mult pace şi linişte.
Dacă timpul dela anul 228 n. d. Cr. pînă la anul 107 d. Cr. “l-am
pute consideră ca timp de concepţiune ($ 2.), apoi răstimpul acesta, dela
anul 107 pînă la 272 d. Cr., îl putem califică, cu drept cuvînt, ca timp al
naşterii şi al primei pruncii a poporului romîn, a acestui: noii Făt
Frumos din poveste, carele, în timpurile noastre, îşi rădică capul cu atita
conştiinţă de sine şi cu rară înţelepciune, şi 'şi mănifesteadă - viiaţa cu
atita vigoare şi bărbăţiie. Adevărul acestei calificaţiuni credem că r&sultă,

fără

îndoială,

din

considerarea,

că

graiul

colonilor

romani,

atit

al celor

din Daciiea Trăiană, cît şi al celor din peninsula Balcanică, a r&mas unul
şi acelaş, identic, pînă'n giita de astădi, măcarcă dela anul anul 272 d. Cr.
încoace iei aii trăit sub împrejurări deosăbite şi, politiceşte, despărțiți unii

de. alţii. Dacă graiul Romînilor nu 'şi-ar fi fost căpătat foarma sa definitivă, atit în sonuri cât şi în flecsiune, pînă la anul 272 d. Cr., dacă poporul
romîn mar îi fost născut şi întărit cum se cade pînă la acest an: atunci
de bună samă că mar esistă uniformitate şi identitate în grai, ci s'ar fi
format numaidecit doai& graiuri diferite, doaiă "popoare romanice, unul
în dreapta şi altul în stinga Dunării, tot aşâ de distinse unul de altul,

precum se

deosăbesc

între sîne şi celealalte popoare romanice moderne.

Uniformitatea şi identitatea dintre graiul Romiînilor din dreapta şi din stînga
Dunării se poate esplică, fireşte, numai în doaiiă moduri, sait admiţind ca
întemeiată şi adevărată afirmaţiuinea noastră de mai sus, sai presupunînd
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Că, la retragerea legiunilor romane sub iîmpărtaul Aureliian aii părăsit toţi
locuitorii Daciii ţara trecînd la confrații săi preste Dunăre, şi că S'ati întors
îndărăpt abiâ tărdii, dupăce aici împreună s'aii formatşi consolidat definitiv graiul naţional, dupăcum întradevăr aii şi susținut unii precum
am ar&tat mai sus. Dar' presupunerea din urmă nu se poate susţin
şi adeveri istoriceşte, de aceea trebuie neapărat ca să se admită ca adeverată: presupunerea dintiiii, adecă afirmaţiunea noastră.

I. Privire

fugitivă
Ş 2.

asupra

întîmplărilor

politice.

Primele începuturi ale Rominilor.

Avind şi noi convingerea că poporul romîn îşi trage originea
deadreptul din coloniile romane, sait cu alte cuvinte, că coloniile
romane din
răsăritul Europei aii dat naştere acestui popor, absorbind cît
aii putut din
elemintele

îndigene şi conlocuitoare, atuncia. cînd ai avut
puterea 'de asimilare, dar şi absorbite fiind la rindulşi aiisăi simţit în
de alte
straturi de

sine

„goroşi,

popoare

vom

căută .să

suprapuse

determinăm,

şi circumvecine,
în trăsături

de alţi năvălitori mai vi-

generale,

timpul cam
cînd
a trebuit să se conceapă, să se închiege şi să se
nască acest noii popor.
Aproape toți învățații îndigeni şi străini dăteadă
primele începuturi
ale dierinţării şi .îndividualisăriă poporului romîn
abiă
dela
cucerirea Daciii
Trăiane şi prifacerea iei în provinţă romană,
adecă dela anul 107 d. Cr,
încoace. Ei dic că. Romiîni, decînd se ştiie
de dinşii cîte cevă ca popor,
aii trăit totuna pe teritoriul Daciii Trăiane,
şi că numai aici ai isbutit a'şi
întemeiă,

în mod durabil, orgănisine
staturi propriie naţionale; că
prin urmare iei nu pot fi consideraţi: soţiiale,
decit numai ca urmaşi ai coloniilor
romane aduse “de împăratul Trăian
în Daciiea,

şi că Romînii din peninsula

parte

din urmaşii acelor Romiîni,
Trăiană şi aii trecut în dreapta Dunăcarii. maj tărdiii au tot părăsit Daciiea
rii, şi că aşadară prima concepţiune
a poporului romîn nu poate
îi mai
Oricît

de

concludentă

şi de

vechie, decît
convingăt

anul

107
ăre

d.

Cr.
ă

întă
totuş iea nu conţine întreg adevărit Şi fata
de ce! pare această socotinţă,
_ Romanii, dupăce aii supus toate. neam
urile consîngene din Italiiea și
aii făcut din o. mulţime de

ţinuturi o. țară întreagă,
din mai multe
Latini,: Sabini şi Etruşti,-un sîngurşi Popo
r,
şi aii o
gănisat un singur stat naţional, statul TOman,
republica romană e

săminţii de: oameni:

că Italiiea li iera prea

dinţile sale

strîmptă pentru:

geniul

săi

espansiv

ă îi
e tn Sen

ănisătoar civilisătoare; “er votate a cuprindă
toată şi să org
“lumea
atragă în sferae şi. puter
ităţii sale pre tot “popoare
să le înirățască, să 'şi le însoţască iişi.săşi activ
le
'org
ănis
ede: P
ate popoarelle
e,
şi pacinic împreună. De aceea
mare
. Adriaa
tică

şi începînd

şi lupte de cucerir

şi

îi vedem pe la
do
îrâiii comun
lupte crîncene de apărare şi de «ulînsot
i

e spre. răsărit.
Şa
di
.- pP PelaA anul | 2928 n| d.d. C
țire, iapoi
iăcură
ace
tributare. av
Cr.
mai multe tinuturi : pe ţărmul
r&sări
tean
iar”
pre
al
domn
mărit
itor
ii
pen
eleîi atraAlrasel
pa
Si
seră între soţii săi “Pela
x dinepru altumil
însă,
după

un

răsboiii

victorios

incontra: unor

”

popoare
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se aşădară în Corcira, în Apoloniiea, în Epidamn şi prin alte locuri de
pe ţărmul adriatic al Iliriii despre miadădi.
Urmărind de aici înnăinte, cu toată seriositatea, cucerirea ţărilor spre
răsărit, Romanii ajunseră să'şi supună succesiv: Istriiea în anul 177 n. d. Cr.
lliriiea miadădiitală şi Epirul în 167 n. d. Cr.; Iliriiea de mijloc saii
Dalmaţiiea în 155 n. d. Cr.; Macedoniiea,
146 n. d. Cr.; Chersonesul
Tracicîn 130

Tesaliiea şi Greciiea în.
n. d. Cr; lapodiiea
saii

lliriiea miadănoptală în 128 n: d. Cr.; Dardaniiea sait lliriiea r&săriteană miadădiiială în 75 n. n. Cr. În anul 59 n. d. Cr. toată lliriiea,
adecă ţările de astădi Dalmaţiiea, Herţegovina, mai toată Bosniiea şi
ținuturi din Croaţiiea şi Albaniiea, se prifăcură în provinţă romană; Liburniiea sai Croaţiiea apuseană ori litorală de astădi în 34 n. d. Cr;
Mesiiea superioară sati Sîrbiiea de astădi în 29 n. d. Cr., iar Mesiiea
înferioară saii Bulgariiea cisbalcanică de astădi şi cu Dobrogea rominească în 6 d. Cr.; Panoniiea saii teritoriul dintre Alpi, Dunăre şi Sava
în anul 8 d. Cr.; şi în fine Traciiea în anul 46 d. Cr.
Pretutindenea în țările numite fură aşădate o mulţime de colonii

romane

cu

un

număr

foarte

mare

de locuitori romani, precum ni arată

mulţimea de înscripţiuni romane, păstrate pînă astădi: prin ţările acestea,
înscripţiuni cari se pot vede în Corpus inseriptionum latinarum de T.

Mommsen în t. 3. p. Î. pg. 12—25,
şi pg. 263—586, nr. 1641—85711.

nr, 106—265, pg. 94—153, nr. 484—785,
|
E
|

Romanii însă nu S'ait: mărginit cu cuceririle numai la ţările din r&săritul miadădiiial al Europei, amintite mai sus, ci aă trecut Dunărea spre
miagănoapte şi spre răsărit, şi, în anul 107 d. Cr., 'şi-aii supus şi împeriul Dacilor cel atit de puternec pe atunci şi periculos pentru stăpînirea
nestinghierită decătră Romani a ţărilor din dreapta Dunării.
Deci, dela anul 228 n. d. Cr. şi pînă la anul 107 d. Cr.; adecă întrun
răstimp de 335 de ani, Romanii cuceriseră şi prifăcuseră în provinţe, una
cite una, toate ţările dintre marea Adriatică şi cea: Neagră, şi dintre marea
Albă sait: Mediterană şi rîul Nipru, adecă ţările şi regatele de astădi:
Dalmaţiiea, Istriiea, Muntele-Negru, Albaniiea, Greciiea, Herţegovina, Bosniiea, Macedoniiea, Rumeliiea

cu

Constantiniiana

s. Constantinopolea,

Bul-

gariiea, Sirbiiea, Croaţiiea, Slavoniiea, Banatul Temeşan, Crişana, Mără:
murăşul, Ardealul sai Transilvaniiea, Bucovina, Rominilea, Basarabiiea.
Chersoniiea, Podoliiea cu vechiea Ucrăină.şi Chioviiea.
Deci, pentrucă Romiînii de astădi ocupă mai că tot acelaş teritoriă
din răsăritul miadădiiial al Europei, pe care aii fost aşădate coloniile

romane, începînd cu anul 228 n. d. Cr. şi finind în partea cea mai mare

cu anul

107

d. Cr.,

şi deoarece

iistoriiea

nu

ni

spune

că

Romînii

ar fi

venit în părţile acestea în alte timpuri şi: de pe aiuria, urmeadă neapărat
că iei sînt urmaşi ai acelor colonii, deştindenţii elemîntului roman de prin
țările acestea, şi că aşadară prima sămînţă aruncată -pentru concepţiunea
lor, că primele lor începuturi spre o diferinţare şi îndividualisare naţională;

trebuiesc căutate

în

cele

dintiiii

colonii aşădate

pe ţărmul răsăritean al

mării Adriatice şi de aci înnăinte în toate celealalte cîte s'aii mai adus,în
decursul

timpurilor,

pînă

la

marea,

număroasa,

străbătătoarea

şi decisiva

colonisare a Daciii Trăiane. Deci răstimpul de 335 de ani, dela 228 n. d. Cr.
pînă la 107.d. Cr., ieste acela, în carele cade concepţiunea Rominilor,
primele tor începuturi, căci în decursul lui se puseră în atingere şi
fierbere acele eleminte, carile aii generat, aii urdit şi ait dat naştere apoi
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unui noii popor şi unui
„romînesc, iar peninsula
leagănul lui.d) -

noii graiii, poporului romiîn şi
Balcanică şi Daciiea Trăiană sînt
:

graiului
cuibul şi

A S 3. Naţionalism şi omenism la Romani.
La toate popoarele s'aiă ivit, din timp în tinip, spirete alese, supefioare, cari s'aii încercat să armonisede înteresele conaţionalilor săi cu
înteresele similare ale străinilor în conformitate cu legile universale dumnedeieşti, dar” rar. cind aii fost pricepute şi urmate pe calca îndicată. Toate
popoarele cari m'aii înţeles, saii cari nu S'aii dat povâ&țuite de acele spirete
luminoase şi înnalte, 'aii fost anihilate
* în lupta sa pentru esistinţă şi aă
dispărut, precînd acele popoare, cari s'aii lăsat înspirate şi conduse
de înțelepţii săi pe calea prudinţii şi a binelui reciproc, aii continuat
a
esistă
şi a prosperă, avintindu-se la deosăbită însemnătate printre
celealalte.
Dintre aceste popoare doaiiă s'a distins mai mult prin
înţelegerea şi urmarea bărbaţilor săi giniiali şi superiori, Grecii
şi Romanii. Îmbele ai
avut, ca tendinţă naţională, ca videă (ideeal) naţional,
pe lingă originalul
naționalism sait egoism naţional, încă şi posteriorul
şi
culturalul
omenism
înternaţional şi universal. Acest vide (ideeal)
mai superior, îrupt al contopirii. şi armonisării mai multor culturi particulare
întrun noii agent şi
purtătoriii de cultură, îl întimpinăm mănifestîndu-se
cu oarecare limpediie
în năzuinţa acestor doaită popoare de a
se însoţi cu altele mai mult saii
mai puţin afine, spre a întemeiâ împreună
un traiă soţiial mai comod şi
mai bun. Cu _mai mare energiie şi cu
mai multă luminoşiie se arată această
tendinţă la Romani. “Aceştia, cu plăcere
şi cu bună întenţiune, primiaă
printre deii proprii, în. cultul propriii
religios,
deostbitele cultură” religioase şi întelectuale încă şi pre deii diferiţi, pre
ale acelor Popoare, cu cari
Voiail să se însoţască, să se înirăţască
şi să traiască cu pace împreună.
Tendinţa Spre universalisare în
cultură se arătâ la Romani chiar
atuncia, cînd iei veniai în neîncunjurabile
şi
conilicte de înterese cu popoarele
însoțite, saii Cu carile voiaii
să
Romanii învocaii deii acestora ca se “însoţască încontra voii lor. Atuncia
să le părăsască şi să vină la dînşii,
caci iei îi vor primi cu braţele
deschise
şi“i vor adoră cu venerare. Dacă
insă vreun popor resistă cu
şi înfrățire, atunci Romanii ţinăcitate la năzuinţa Romanilor spre însoţire
îl “urgisiaii, îl înfrîngeai
a
şi”] Supuneaiă, ar&aaa “Vechiul Siocomunul
egoism naţional; în Cazul acesta
puterea
asupra,
p
reptatea universală, şi ieşiă momentan de-

Năzuinţa Romanilor

egalitate se vede
Cu cari işi Orgănisaseră Spre
înstituţiunile liberăliste
traiul soțiial comun; din
iei nu puteaii suferi dom.
miiea preste sîne a Voinţii
unui sîngur om, ci numai
mănifestă „Prin consultări comune
care ieră aplecată ari aceleica care
şi constituite de toți. Regii, sub cari şi începuseră
se
a se or prin organe alese
mare ca stat, fură alungaţi mai
tărdîă, şi în locul lor Se matii
renismul (democraţiiea), adecă
sotiletate

viieţii publice
tatea sati republica romană, res dirigența
popor
publica romana. Atit deprintareDeroiuse
se desvoltase
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şi se înrădăcinase la Romani această foarmă de viiaţă soţiiala, încît nu se
lepădaii de iea nici atuncia cînd se convingeaii că deliberările multe şi
îndelungate nu numai că nu li folosesc nimică, dar" că măresc şi mai
tare pericolele ce îi amerinţaii cu turburări şi cu supunere. În astieliii de
cazuri suspindeaii numai pe scurt timp deliberările trăgănate, gălăgioase
şi neiructuoase, şi încredinţaii diregerea lucrurilor publice unei voinți în-.
dividuale energice, luminoase şi departe văgătoare, unui dictătoriii (dictator),
carele îşi depuneâ mandatul primit îndatăce scăpâ republica saii comunitatea de pericolele ce îi amerinţă esistinţa, saii prosperarea.
Tendinţa Romanilor spre universalisare prin cultură întelectuală se
cunoaşte din fapta, că ei, îndată după întemeiarea şi consolidarea dom- |
niiatului naţionali, a republicei romane, ait început a învăţă şi a vorbi
greceşte numai ca să se poată folosi de o literătură mai bogată decît ierâ
cea propriie naţională, şi ca să fie în stare a se înţelege şi a se înfrăţi cu
un popor similar în năzuinți întelectuale mai universale. Atit de departe
ajunseseră Romanii cu ideialismul săă cultural şi umănitar, încît pătura. lor
cultă, patriciienii sai nobilii, în urma culturii întelectuale ce o primiaii de
pe la învăţători greci, sait de prin şcoale greceşti, vorbiaii cu multă plăcere
greceşte

chiar în familiie,

între

altele

şi de aceea, fiindcă doriaii să trăiască

în pace cu un popor atît de înțeligent şi de vînjoş, deşi supus, precum
jerai Grecii din anul 146 n. d. Cr. încoace. Ba încă ce.ieste mai mult,
primul împărat roman, acela carele a întrunit în mîna sa toate puterile
Supreme ale înstituţiunilor poporeniste naţionale spre a scăpă republica

romană de peire, Gajii Juliii Cesar Octavian Augustul (43 resp. 12 n. d. Cr.

— 14 d. Cr.), nu se sfii să decretede ca Romanii să se folosască de portul
şi de graiul grecesc, iar' „Grecii de portul şi de graiul roman.!). .
Dar cu toată predisposiţiunea aceasta ideialistă spre o concetăţeniie
universală, Romanii, cît aii fost pe calea progresului, nicicînd m'ait părăsit
cultivarea şi practicarea naţionalismului părticular; iei totdeauna s'ai ținut
morțiş de naționalitatea sa, de graiul săii naţionali. Un scriitoriit bizantin,
lon Laurenţiii Lidul, născut în anul 490 şi mort cam pe la 565, ni spune
în cartea sa despre magistraţii împeriuiui roman, că la Romani ierâo

prorociie încă de pe timpul lui Romul, păstrată de scriitoriul roman Fonteiii

în opul
Romani

săii despre învăţătura. Etruştilor, .prorociie care diceâ, .că pre
numai atunci îi va părăsi norocul şi se vor stinge, cînd

jei nu vor. mai
şi se vor
la Romani

păstră

şi

pădi, cu

rigoare, datinile

strămoşeşti,

lepădâ de graiul naţional; iar în alt loc mai adaoge, că
ieră lege..vechie, ca toate afacerile cîte vin înnăintea funcţio-

narilor împeriului să nu se pertractede altfeliii decit numai lătineşte.?)
Istoriografii

romani

încă

ni

vorbesc

despre

esistința unui sîmţ păr-

ticular naţional.la Romani. Aşă dice istoriograiul roman Macsim Valeriit3)
despre magistraţii romani, că iei păstraii majestatea sa şi a poporului
roman prin aceea, că nicicînd nu daii răspunsuri în greceşte, ci numai în
lătineşte. De asemenea mărturiseşte şi istoriograful Gaiii Svetoniii Tranquillus?) despre împăratul Tiberiii (14—37) că acesta, măcarcă vorbiă
3) Suetonius: De vita Caesarum, în Octavianum, ep. 98. — 2) Joannes Laurentius
Lydus: legi ăpuâ» sfis “Puopaioy zohreizs,- Bonnae, 1837 cp. 12 pg. 177 şi cp. 42 pg. 235.
nâse “Puuaious sv mb? ămohaia, Bre 970. sli mazglov poi Ezdra i.
Niuss
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Tv

maia

E]

să Gaos05y mpITituE a

mapă
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spa

CE va

âpyv, 1sta "Lsahâv ErguonetoVa piuaz. — 5) Valerius Max. Factorim

sie das

ză

dictorumque

memorabilia,

1. 2. cp. 2. —

4) Suetonius in Tiberium,

cp. 7.
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foarte bine greceşte, nu grăiă în Senat altfeliii decit numai lătineşte, şi că
cereâ totdeauna scuse, cînd amestecă cîte un cuvînt străin. Tot acest scriitoriii ni mai spune, că ostaşilor li ieră împus să răspundă numai lătineşte
chiar şi atuncia, cînd ieraii întrebaţi greceşte; iar” despre împăratul Claudiii.
(41—54) dice (|. c. in Claudium cp. 16) că îel a şters din registrul judecătorilor şi chiar a esilat pre un ilustru Grec, guvernătoriii de provinţă,
numai deaceea că nu ştiiă lătineşte. Aceasta o mărturiseşte şi istoriograful
Dio Cassius în opul săi: Istoriiea Romană, la cartea 57.
Din toate acestea se vede lămurit că Romanii nu permiteaii ca în
şerviciile publice ale împeriului, chiar în provinţile cu locuitori neromâni,

să

se

vorbească

şi să

se

oficiiede

altfeliii, decit

numai

lătineşte, lucru

carele dovedeşte că ideialismul lor umănitar ierâ încă foarte tare predomnit de ideialismul şi de egoismul lor naţional.
Preponderanţa sa ca .popor predomnitoriii căutaii Romanii să o păstrede şi să:o manifestede şi pe terenul bisericesc, chiar şi după întroducerea

creştinismului

ca religiune

de

stat,

căci. şi în

conciliile

universale

convocate de împărați se vorbiâ mai întiiă lătineşte şi apoi
greceşte.1)
Această rigoare naţională a avut drept resultat, că în toate țările
supuse

împeriului

roman,

poporul

îndigean - s'a

desnaţionalisat

şi s'a romanisat
foarte curînd atunci, cind graiul lui proprii nu ierâ totodată
şi graiii cultural pentru. iel.şi cu literătură “mai îns&mnată, căci
păturile
lui
superioare
se grăbiaii:a învăță şi a vorbi lătineşte ca să fie
şi iele în rînd cu Romanii,

şi să participe la administrarea şi apărarea
şi la foloasele ce
decurgeai de aici. Esîmplul păturilor superioare împeriului
de jos ale poporului. Această procedură împusă a fost imitat şi de păturile
de împrejurări ni esplică
îndeajus, dece Sail desnaţionalisat
poarele îndigene

Daciiea Trăiană.?)

din Galiiea,
Ă

şi s'aii romanisat aşă de curînd podin Ispaniiea,.
din peninsula Balcanică şi din
NE
|

„Ş 4. Marginile Daciii, popoarele
din iea şi cele circumvecine.
Strabon?)

(60 n. d. Cr. —

14 d. Cr.) şi Pliniit cel Bătrin5)

(23—79 d. CE
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Chioviiea şi Podoliiea, apoi Galiţiiea răsăriteană şi Bucovina. Configurațiunea acestui teritoriii a r&mas aceeaş pînă astădi, numai părul pămîntului)

şi locuitorii. s'aii schimbat.

e

:

Aceste margini. ale Daciii ai suierit mai pe urmă în partea apuseană
o îngustare prin ocuparea de cătră lazigi a teritoriului din dreapta riului
Tisei, şi decătră Cvadi şi Marcomani a celui dintre Dunărea de mijloc şi
Cărpaţii apuseni, astieliii încît pe timpul lui Trăian să fi avut Daciiea riul
Tisa ca margine apuseană. În cuprinsul acestui teritoriii, cu munţii Rîpei
(Rhiphai Montes) sai Cărpaţi cam la mijloc, se adăpostiaii- următoarele
săminţii de oameni:. 1. Anarţii (Anartes) lui Cesar şi Carnunţii (Carnuntii)
lui Pliniii în partea r&săriteană a Austriii de jos, în partea miadădiială a
Moraviii şi în Ungariiea superioară apuseană; — 2. Dacii- numiţi de Herodot
(484.—428 n. d. Cr.) Agaturşi (Agathyrsi, "Aya95eso), în partea răsăriteană
a Ungariii pe lîngă rîul Tisei şi în Ardeal, împărţiţi în mai multe triburi; —
3. Geţii (Getae) în partea miadădiiialăşi r&săriteană a regatului Romăniii

de

astădi,

între

Cărpaţi, Dunăre

şi Prut (Pyretus, Porota, Hierassus); —

4. Băstarnii (Bastarnae) de săminţiie germanică, împărţiţi în Atmoni,
Sidoni şi Peucini, între cursul superior al Vistulei, al Nistrului, munţii

Cărpaţilor, şi în jos pe cursul Prutului

Gerassus,

Seretos),

deci

prin

moldovană din regatul Romăniii;
matică,

deci cam

spre

răsărit

miadănoapte

prin Galiţiiea

printre -Nistru şi Sîrete (Tiarantos,

Galiţiiea' miadădiăală,

Bucovina

şi partea

— 5. lazigii (lazyges), de-săminţiie sărdela -Băstarni,

printre Nistru şi Nipru,

răsăriteană miadănoptală şi prin o parte din Bă-

sărabiiea şi Chioviiea; — 6. Tirageţii (Tyragetae) s. Geţii nistriieni, spre
miadădi dela lazigi, pe lingă Nistru pînă la Nipru, cam prin guvernămintele ruseşti de astădi Băsărabiiea de mijloc, Podoliiea de jos şi Cher-

sonul de sus; — 7. Sciţii (Skythae), spre miadădi răsărit dela Tirageţi, pe
lingă marea Neagră, începînd dela riui Donului (Tanais) pînă la gurile
Dunării şi chiar preste acestea, şi anumea prin guvernămintele ruseşti
de
astădi: Căzăciiea Donului, Ecaterinoslav, Taurida, Chersonul, Băsărabiiea

de jos şi Dobrogea

rominească, şi — 8. o parte din

Sărmaţi (Sarmatae,

Sauromatae), cei despre miadănoapte răsărit dela săminţiile numite şi
printre unele din iele, deci prin Galiţiiea miadănoptală răsăriteană și prin
guvernămintele ruseşti: Podoliiea de sus, Chioviiea şi Chersonul din sus,

Dacii şi Geţii ieraii unul şi acelaş popor, de săminţiie. tracoilirică, dar'

se numiaii de -Greci numai Geţi, iar' de Romani Daci şi Geţi, şi anumea
Daci cei despre apus şi Geţi cei despre răsărit. Acest popor locuia dintru
început tot.teritoriul dela munţii Emului - (Balcani) 'spre miadănoapte pînă
la Nistru şi mai. apoi. pînă-la Nipru.
.::
a
i
Cînd împeriul Daciii stă pe culmea puterii sale, aveă ca vecini spre apus
şi spre apus miadănoapte pre Germani, cunoscuţi
pe atunci în părţile

acestea

mai

mult

sub numele de Nemeţi

(Nemetes) şi de Svebi (Suebi,

Suevi), decît sub celealalte nume ale. lor speciiale, de unde pînă astădi la
Romîni numele de-Neamţ şi.de Şvab pentru oricare German. Dintre Germanii miagănoptali apuseni, cunoscuţi mai mult sub numele de Svebi saii
Şvabi, numim: aici numai pre Longobardi, dintre cursul înferior al Albei
şi al Viadrului, pre Marcomani, dela cursul superior al Albei în Boemiiea,

de astădi, pre Cvadi şi Buri, prin Moraviiea şi Silesiiea de astădi, şi ca

vecini răsăriteni cu dînşii pre Băstarni
3) Sub
vegetalele.

„părul

pamintului“

înţeleg

şi pre Peucini,

Rominii

cite

toate
:

cresc.

şi mai spre miadă-

pe

iel dintrinsul,
pi

deci
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”

noapte dela iei pre Goţi şi pre Vandali, între Viadru şi Vistula, şi pre
Gepidi, pe la Vistula superioară, toţi aceştia nişte săminţii germanice
neastimpărate, cu cari s'ai luptat mult timp Romanii dupăce cuceriseră
Daciiea.
,
i
„n
.
Cuvintele Scit şi Scitiiea nu ieraă la Greci, şi la Romani nume
proprii specifice, ci generice, şi îns&mnă cuvîntul Scitiiea tot teritoriul cel
mai despre miadănoapte dela Hinducuş, dela Caucas şi dela marea Neagră,
iar Sciţi pre locuitorii. de pe iel, fără deosăbire de originea lor. Aceştia
purta numele unii de Masageţi (Massagetae), alţii de Sachi (Sakai),

mai

alţii

de

Sarmaţi

timp

controversată.

(Sarmatae,

Sauromatae)

şi

încă unii de Scoloţi

(Skoloti: Szosses). Teritoriul Scitiii ierâ împărţit prin rîul Volgei într'o
Scitiie asiiatică şi alta europeană. Pe teritoriul Scitiii asiiatice locuiaii
Masageţii şi Sachii, iar' pe al celei europene Sarmaţii şi Scoloţii, şi anumea
Sarmaţii în partea cea mai mare despre miadănoapte şi apus, iar' Scoloţii
în partea cea mai mică despre miadădi r&sărit pe lingă marea Neagră,
începînd dela rîul Donului pînă la gurile Dunării şi preste iele. Aceşti
Scoloţi poartă în speciial numele de Sciți ca nume poporistic şi se nutriaii
mai numai din ţinerea vitelor. Originea poporistică a Sciţilor a fost lung
Unii învăţaţiîi trăgea

Ja rasa

mongolică,

iar

alţii la

rasa mediterană şi la îamiliiea indoeuropeană. Parerea predominantă ieste
astădi aceea, că Sciţii fac parte din familiiea indoeuropeană de popoare
şi

anumea din ramura aşă numită eranică.)
Cuvintele

Sarmat

şi

Sarmaţiiea

N

încă

nu

feraă

dintru

început nume
propriie specifice, ci generice. Prin cuvîntul Sarmaţiiea
se înţelegeâ tot
teritoriul cuprins între riul Volgei, marea Caspică, munţii
Caucasului, marea
Neagră, riul Nistrului, munţii Cărpaţilor, riul Vistulei
şi marea Baltică, şi

ieră împărțit prin riul Donului într'o Sarmaţiie europeană
„ Popoarele mai principale din Sarmaţiiea europeană şi alta asiatică.
ieraii: Estonii
(Aestui, Esthones, Esthonia), Popor de rasă mongoală
de lingă marea
Baltică, numită şi rasă

finică; Vendii (Vendi), popor de săminţiie
germaânică, mai spre miadădi, între rîul Vistulei
şi al Dinei (Dvina); mai spre
miagăi şi spre r&sărit dela iei locuiaii
Băstarnii, lazigii, Tirageţii şi

a Sarmaţilor,cari jocui pna Sa Și ppOI veniâ, mălțimea esa mare

peană de astădi.
are parte din Rusiiea curoOriginea poporistică a Sarmaţilor încă
a fost mult discutată. La scriitorii cei
vechi nu se face nicio deos&bire precisă

Ss

Set contundațe,

ecit

Sciţii sub

să numErăm

Mai

adeseori

numele de Sârmaţi.

şi

pre Sarmaţi

la

1

în privinţa aceasta.
Sarmaţii
sup ce ci numele lor iî

găsim

Această împrejurare

indoeuropeană de popoare: şi la famillea

i

Sen

3

sI urae,

a

ne. consiringeca

Si Amumea, la săminţilea
Tot în Scitiiea europeană sai în
Sarmaţiteei
iiati
iati
miagănoapte de munţii Caucasului Alanii
as
natica
locuiaiicu carii
Spre
aii avut Romanii multe lupte, mai ales dela (ALA,
cucetința De Albani),

Spre apus dela Alani “şi spre miadănoapte dela m rca Nezaiă
între
şi Nipru, locuiă alt Popor viguros, Ro
lapiy
area
eagră, între
asemenea aii întrat în conilicte singeroas csotanii (Roxolani), cării de
imperatul
Don

-

Adrian (117-—138)
17100) încoace.
ce.

tinitoriti .Ruşilor,
1) Tocilescu

cam

tot

aceea „pre

Cuvinte erusolan
uscapomanii,
Cuvîntul
începînd.
se găseşte
dela
în limba

Gr. Dacia, 1. c. pg. 914
—918.

un

om

duşman Rominilor

şi păr-

sălăii. Să nu se tragă

!
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oare dela Rocsolani numele de Rus din diita de astădi, cu atîta mai vîrtos
fiindcă Rominii fac mare deosăbire între: Riuşi şi Moscali, numind Ruşi
pre Slavii vecini Romînilor, iar' Moscali pre cei mai spre miadănoapte? Pe ripa dreaptă a Dunării de jos pînă la munţii Emului, începînd
dela vărsătura Drinului (Drina) în Sava şi pînă la marea Neagră, locuiaii
Mesii (Moesi, Mysi), popor de săminţiie tracoilirică. Ţara lor ierâ îm-

părțită prin riul Cibru, Ţibriţa
înferioară, şi ierâ supusă
Spre miadădi dela

de

astădi, într'o

Mesiie

superioară şi alta

Romanilor din anul: 29 n. d. Cr., resp. 6 d. Cr.
Mesiiea înferioară, la poalele miadădiiiale ale

Emului, locuiait Beşii (Bessi), popor vigoros, tot de săminţiie tracoilirică,

supuşi Romanilor încă dela anul 70 n. d. Cr.
Spre miadădi şi spre apus dela Beşi, între munţii Rodopei (Rhodope),
marea Mediterană şi Neagră, locuiaii Tracii (Thraci), popor puternec şi
însămnat prin cultura şi vitejiiea sa, carii deteră ţării numele săii propriii,
dar'

se

desfăcură,

cu

timpul,

în

mai

multe

săminţii,

ca

Beşi,

Odrişi

(Odrysi), Ciconi (Cicones) şi Bistoni (Bistones), şi pe urmă fură supuşi
de Romani în anul 46 d. Cr.
|
o
Pe teritoriul dintre Mesiiea, Traciiea, Greciiea, marea Adriatică, Noric?)

şi Dunăre,

locuiaii

Ilirii

(llyrii),

popor

de

aceeaş

săminţiie

cu Tracii,

Dacii şi Geţii, dar despărțiți în mai multe triburi. prin deostbite ţinuturi.
lei fură succesiv supuşi de ' Romani între anii 177 n. d. Cr. şi 34-d. Cr.
şi țara lor, Iliriiea (Illyricum), prifăcută în provinţă romană.. O parte din
lliriiea aceasta, aceea dintre riurile Sava,: Dunărea pînă la Alpii Juliieni şi
muntele Ceţiii, carii. o despărțiaii de -Italiiea superioară şi de Noric, se

numiă şi Panoniiea (Pannonia); iea fusese supusă Daciii, dela 50 n. d. Cr.

pînă 8 d. Cr., dar'

mai

pe

urmă

cucerită

înt”o Panoniie superioară sai apuseană

de Romanişi împărţită de ici

şi alta înferioară sai! răsăriteană.

Pe teritoriul iei ca şi pe al Mesiii se aşădaseră în vechime săminții celtice
ca: Tribalii (Triballi), Scordiştii (Scordisci), Araviştii (Aravisci), Latovicii (Latovici), Carnii (Carni), Tauriştii (Taurisci), şi Boii.?)

Ş 5. Romanii. în conilict cu Dacii şi nimicirea împeriului acestora.) -

Pe timpul cînd 'Celţii (Celti, Celtae) din apusul şi mijlocul Europei
şi Ilirii (Ulyirii), Grecii (Graeci) şi Tracii (Thraces) din răsăritul miadădiiial al iei se luptaii amarnic pentru păstrarea nedependinţii sale naţionale
cu espansivul popor al Romanilor şi ieaii succesiv supuşi de cătră acesta,
isbuti o săminţile tracoilirică, amestecată cu Celţi şi cunoscută Grecilor

sub

Daci

numirea

de

Geţi

(Getae), iar

mai

Romanilor

mult sub

aceea de

(Daci), a înfiinţă un împeriii propriii, pre care "l-ai lărgit pe, încetul

dela munţii Emului spre miadănoapte răsărit pînă la riurile Nistru şi Nipru,

Tindind însă Romanii, ca mai înnăinte Grecii, spre întemeiarea unui.
împeriii universal, cît cu putinţă prin însoţirea şi înfrăţirea cu celealalte
“popoare,

veniră

în atingere,

dar

cu Dacii încă

de pe

timpul

şi în conilicte sîngeroase.

lui C. Juliii

Aceste

Cesar

conflicte

nu numai

deveniră

dese

1) Noricul cuprindeă, ca provinţă romană, în dreapta Dunării de astădi țările : Austriiea

Salisburgiiea.
de jos şi de sus, partea cea mai mare.din -Stiriiea, apoi Carintiiea şi părți din
Romani,
— 5 Plinius: Naturalis historia Î. 3—A. — ) Tocilescu * Gr. G. Dacia înainte deAltertums,
Bucureşti, 1880. — Neugebauer Dr. J. F. Dacien aus den Uberresten des class.
Râmer und
Kronstadt, 1851. — Rosler R. Dacier und Romiănen, Wien, 1866. — Jung d.
ecelesiastici; Lucae
Romanen in den Donaulăndern, Innsbruck, 1877. — Baronius C. Annales

1738; S. |. pg. 7il. cp. 2; pg. 714
t. IL. pg. 26 cp 3; pg. 33. cp.l.

cp. 24;

pg.

718

cp. 6—7; pg. -721.
.

cp. 2; pg. 723
.

.
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şi superăcioase, mai ales dupăce Romanii îşi întinsescră marginile împeriului şpre răsărit şi miagdănoapte pînă la marea Neagră şi pînă la
Dunăre.1)
PN
,
Foarte periculoşi Romanilor se făcură Dacii sub viteazul rege Decebal.
Acesta purtă dela 86—88 d. Cr. un răsboiii victorios cu Romanii şi con:
strinse pre împăratul acestora, pre Domiţiian (81—96), ca să'i plătească
tribut anual şi săi dâie încă şi meşteri pentru diverse construcţiuni.

Al

doilea

urmaş al

acestuia,

împăratul

Trăian

(98—117d. Cr.), nu

putu! suferi umilința primită de năintaşul săii, stricâ pacea şi începu în
anul 101 un noii răsboiii cu Decebal. Acest răsboiii se fini în anul 103
cu promisiunea lui Decebal de a se supune Romanilor şi a se înfrăţi cu
iei. Această promisiune însă nu o ţînii sumeţul rege. Decebal, ci se apucă
din noii la bătăliie cu Romanii. Răsboiul durâ trei ani; luptele fură cumplite şi înverşunate, şi se curmară numai atunci, cînd Decebal, vădindu-se
strimptorat şi învins cu desăvărşire, se sînucise însu'şi ca numai
să
cadă viii în mîna Romanilor şi să fie purtat de aceştia, spre umilirea nu
lui,
în carul triumfal.

Daciiea întreagă în prităcută în provinţă romană şi
vastului
împeriii roman. Prin nimicirea împeriului dacic în anulîncorporată
107, Romanii îşi
deschiseră „Cale largă spre cucerirea întregii Europe.
lerâ dară lucru prea
firesc ca să se bucure nemărginit de . această întimplare
ioarte norocoasă
pentru dinşii şi să caute a o Serbători, întrun mod
strălucit
şi nemaipomenit, prin decurs de o sută doaiiă deci şi trei de
dile,. şi apoi a o eternisâ
şi prin un monumint - măreț; prin: cunoscuta Columnă-Trăiană din
Roma.
Spre a cunoaşte mai deaproape: sîmţămintele
de cari erati cuprinși

Romanii

cînd, ai vedut pre rivalul Decebal

cită, supusă

ceriiee Da

învins

şi prifacută în Provinţă romană,

şi împărăţiiea

lui nimi-

ajunge ca să citim aici citeva

Bi dare, jăcute de iei pe diverse monuminte îndată după
cuŞ
impresiunea acestui

€
CR
de preste
unăre scriseseră Romanii:

Mir us Romana „Quid non domet?

mare şi rar evenemint.5) Pe podul
„Providentia Augusti Vere Pontificis,

Sub

Jugum Ecce rapitur et Danubius =
provedinţa lui
ugust, într'adevăr Pontitice, ce
n'ar domestici Virtutea
Romană? lată şi Dunărea răpită sub
jug“!
”
Cînd Prinseră ostaşii romani pre spionii
puşi
de
Decebal ca să
Ramnusin7:)

(UB elerisaseră această întimplare prin
cuvintele: „Ubi eras
A
ț
Quantum
ne Roma lugeret. Sed
- Traianus! == Unde ast
erai
vivit.
ie? abiuit, rar>
aj USCTet.
Sed vivii
jălească, dar' viă ieste Tanasile: Unde ierai? Nu lipsi mult
ca Roma să
ucuriiea sumeaţă c
îmţâră
If. câ
sa
inirânt, o esprimâ Tata prin
înseuțanRe
ictori
făcută în Ono dură pre Vic
PU
„Victoriae
Augustali.: Nonne tibi
ictoriii:
!
Pui
(dixi, Decebale?" Funestum est Herculem.

Caesar
vei ji (ES, ta îpsai Quod faces man ata e uicunque
diseli, Decebale, că'ți teste putu?
Augustalis = Victoriii Augustale. Nurţi
corect, că zaci de mîna ta. însai
,

înnăinte totdeaursă Augrul
') Appia

Agata

=
[
a întărită pre Erculan! . Nu făcuşi
oric

um

,

£. |

p

Cesarul

învinse. Îți ieşi
aie

2,

laşi,

1888,

e

—

pe fi

as. po Tr 30e ien » 17469pg. Ramnusia
88804.
aroganţi şi sumeți.
G.

întărțta

CĂCI

PRI

istoriea
:) bratRominilor
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JI.

că

,

» PE.

Do Gassius, Fiistorie romana; 1. 5], cp. 22—23.
D
assius,

163—165.
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lib.

68, cp...15.
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Xenopol
dă
p

A.

pă geipore
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Mulţămita

pioasă cătră- Dei şi Lari pentru

eternisară atunci Romanii

„Jovi Statori, Herculi

victo Decebalo,

de asemenea

Victori,

Domita

M(arcus)

Dacia, Votum

acest strălucit succes 'şi-o

prin mai multe înscipţiuni, precum:

Uip(ius)

Nerva Traianus

solvit. Aspice, Romule

Quirites, Vestra est gloria ista! = Lui Joie Ţiitoriului,
gătoriului, Marcu Ulpiii Trăian, domesticind Daciiea, li
Priveşte, Romule taică, bucuraţi-v& Cviriţilor, a voastră
— „Jovi inventori, diti, Patri, Terrae Matri, Detectis

Caesar

Nerva

Traianus

Aug(ustus)

sac(rum)

Caesar,

Pater, Gaudete

lui Erculan Învinîmplineşte juruinţa.
ieste gloriiea asta“!
Daciae Thesauris,

p(osuit). =

Lui

Joie Află-

toriului, bogatului, Părintelui, Pămîntului s. Ţării Maice, descoperindu-se
tesaurele Daciii, Cesarul Nerva Trăian li-a adus sacrificii“.

Marcu Scauriianul, întemeietoriul şi propretorul coloniii Sarmitzegetusa

gloriiicâ pre împăratul Trăfan cu următoarea înscripţiune: „J(ovi) O(ptimo)
M(aximo). Romulo Parenti, Marti Auxiliatori, felicibus auspiciis Caesaris
divi Nervae Traiani Augusti, condita colonia Dacica Saramitz(egethusa)
Per M. Scaurianum, eius Propr(aetorem) == Lui Joie Preabunului, Preamarelui,
lui Romul

Părintelui,

lui

Marte

Ajutătoriului,

sub

fericita

conducere

a ce-

sarului dumnedeiesc Nerva Trăian Augustul, s'a întemeiat coloniiea Dacică Sarmitzegetusa
- prin Marcu Scauriianul, propretorul iei“.
o
In citatele înscripţiuni ieste mai ales foarte semnilicătivă învocarea

decătră Romani a lui Romul şi a Cviriţilor cu adausul ca să se bucure, căci
gloriiea

ieste

a

lor.

Romul

iera

îndumnedeit

ca represintant al tribului

Latin, Cviriţii feraii divinisaţi ca represîntanţi ai tribului Sabin, cari triburi
împreună cu tribul Etrusc, divinisat în Luceri, ai compus poporul roman
(Populus Romanus) rădicat la valoare deos&bită printre celelalte popoare
numai prin virtutea romană (Virtus Romana), de asemenea devinisată.
Această învocare ni determină foarte apriiat caracterul răsboiului final al
Romanilor cu Dacii; iel ma fost la urmă ca şi cele mai multe din 'răsboiele
Romanilor un răsboiii de simplă înfrățire şi însoţire, ci un răsbolit curat
naţional pentru supunerea şi siărmarea unui popor rival şi pentru cucerirea
teritoriului stăpînit de iel. Această împrejurare ni esplică în mod vederat,
dece Romanii

ati căutat

să o romănisede
prin diverse

cu

să

aducă

desăvărşire

înstituţiuni

în Daciiea

şi

să

civilisătoare

foarte

o lege

mult

strîns

popor roman,

de împeriul

şi

roman

romane.

$ 6. Încoloniiarea şi orgănisarea Daciii Trăiane.
Prin răsboiul de trei ani din urmă al Romanilor cu Dacii se rărise
atit de tare poporăciunea îndigeană, încît lipsiaii bărbaţi cari să locuiască
oraşele. şi să cultive pămînturile. -Spre a procură braţe lucrătoare, spre.a
ține în frîii r&măşița pumnacilor şi belicoşilor Daci şi spre a'i romănisă
cît mai curînd fură necesitaţi Romanii ca să aducă aici colonii romane
mai multe şi mai num&roase . decît în fiecare altă ţară cucerită de dînşii.
Istoriograful roman din secului al patrulea, Eutropiii,!) ni spune că „fiind

Daciiea

stoarsă

de

bărbați

prin

răsboiii al

îndelungatul

lui Decebal, a

adus Trăian pentru împoporarea acestei provinţi, de dece sute. de mii de
paşi în împrejur, din tot împeriul romano nefinită mulţime de oameni
spre a cultivă în iea agrii şi oraşele“.
') Eutropius: Breviarum hist. rom.
Decebali viris esset exhausta, Traianus
pasuum

in- circuitu

habentem,

provinciam

transtulerat ad agros et urbes colendas.

Lib. 8 in Adrians.
ad frequentandam
ex toto

Cum „Dacia, diu turno bello,
hanc, decies centena millia

romano

orbe

-

infinitas

copias

hominum

PL

Acgastă. “mulțime mare de coloni romani în sporită încă şi decătră
unii din împărații următori, “ca doară ar înrădăcină mai adinc şi ar întemeiă mai puternec poporăciunea romană în această ţară atit de binecuvintată şi apărată de natură, dar' locuită de o remăşiță de popor foarte
neastimperat şi viteaz şi încă espus tare la încursiunile şi prădările popoarelor barbare dela miadănoapte şi dela răsărit.
_
SI
NE
Coloniştii daciieni adunaţi la un loc decătră împăratul Trăian din
tot împeriul roman pentru scopuri politice şi economice, w'ai putut
fi de alt soiii decît Romani cu trup şi suflet,
cetăţeni romani de
viţă, sait de sîmţăminte şi de năzuinţi, carii cu toţii aveai şi urmăriaă
acelaş scop politic, adecă stăpînirea pămîntului şi nimicirea sufletească
naţională a r&măşiţii Dacilor. Ca să'şi ajungă scopul urmărit, Romanii ati
reconstruit pretutindenea oraşele şi cetăţile distruse; ati întemeiat altele
noaii€
pe la locuri îndămînatice şi strategice; le-aii împreunat pre toate cu
căi pietruite
de comunicare; ati descălecat o mulţime de colonii prin oraşe
şi prin văile şi cîmpiile mănoase; ai adus legiuni de ostaşi
şi le-ati asădat
prin staţiuni militare, săpînd prin unele locuri şi valuri
de apărare, cunoscute pînă astădi sub numele de valul lui Trăian; ati
adus mai cu samă
de prin Dălmaţiiea renumiţi mineri pentru scoaterea
mineralelor şi a sării
trebuincioase; aii construit temple şi altare pentru
teatre pentru desfătări întelectuale” şi sîmţămîntale, cultul religios şi amiivoarele mineralice băi îndămînatice pentru vindecarea ai înființat pe la izmorburilor; în scurt
maii lăsat neîntrebuințat

niciun mijloc
a transplintă în Daciiea
sufletul Romei antice, viiaţa şi civilisaţiuneamenit
romană,
înstituţiunile şi legile
romane, şi de a face din iea o adevărată țară
romană, cu braţe propriie
de lucrare şi apărare.)
„Drept dovadă vile şi nerecusabilă pentru
esistinţa îndelungată în:
mada, Trăiană a unei Ctausațiuni şi
viieţi curat romane sînt, pe lingă
de căi de e comunicare
şi d de tevaluri
temple
şi amiiteatre
COmMuU:
romane,
a Crimpeielor
ŞIde apărare,
a variilor
divinităţi

şi monete
romane, încă şi num&rositatea
cea uimitoare a înscripţiunilor
romane, r&mase pină astădi din furiiea năvălirilor
potopitoare ale barbarilor prădători
ca nişte stinci urileşe şi _nedestructibile
spre. a atestă în faţa Ohmenilor
libercugetători şi înţelegători,
cu poporul
că aici a fost o adevărată lume dimpreună
de pe acolcâ
romană şi că numai romîn
orăit
poetul Văsile Alecsandri Şi că numai o simplă fa ue purul a adevă
ever a grăi

lăcut pre oşteanul roman din Sentinela Romină dus aa constătat, cînd a
aia us de împăratul Trăian
mâne pașuri, meninţind barbare glasuri“, să răspunde
[parea reSunind duş-

în Daciiea ca „să se aţină la hotare că Sa
cu

cuvintele: „O!

viteze

neferice,

ai să” pier i câmp Casiici Cs Ca
„leii să pier? leii? .. . Niciodată! Vie-o
lume î
de foc, .. . nică
av. SI Săi dică:
că
fn:
Odata:
„ncruntată, vile valuri
mari
săcă, şi pustiiul tot mere Sine Tot e verde
sa
uscă,
riurile
vor
picioare, pintre valuri ardătoare voii
lu tă up vota “p(dar etl vecinic în
de moarte, căci Romiîn sînt în putere SI Rome
Să trecem acum la împărțala administrătivă VOI ioarte, făr' a fi atins
a Dacii). piere“!
PY
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Zi
A As cae

veniturilor iei ierâ împărţită în mai multe ţinuturi. Cunoska a” “căşti i
părțiri are pentru noi un înteres foarte mare, fiindcă ne va fanesă. întrevedem încîtva vetrile principale, pe unde s'aii adăpostit colonii romani în
timpuri de răstrişte după retragerea legiunilor romane .şi în tot decursul
Cea dintiiii şi mai naturală împărțală a
năvălirii popoarelor barbare.
Daciii a fost aceea în Daciiea înferioară şi Daciiea superioară. Precum

ni arată

înswşi

înferioară

numele, Daciiea

se întindeâ în stinga Dunării

de jos, de alungul iei pînă la mare, asupra cîmpiilor înafară de culmea
Cărpaţilor, precînd cea superioară samănă să îi cuprins locurile muntoase
din lăuntrul încingăturii Cărpaţiloc ardeleni şi spre apus şi miagănoapte
de iea. Marginile lor esterioare nu ni sînt îndicate mai de aproape, aşă încât
nici nu ştim cu toată siguritatea nici pină unde adecă spre răsărit miadănoapte se întindeâ Daciiea înferioară, nici pînă cît de departe spre apus şi
miadănoapte se lăţiă cea superioară. Cu toată lipsa aceasta de îndicare
trebuie să dicem că marginile lor apusene şi miadănoptale răsăritene n'ail
iost mai estinse sub Romani decît ieraii sub domniiea .regelui dac Decebal
($ 4). Din configuraţiunea ţării şi din această împărţală se vede lămurit,
că o parte ierâ mai espusă duşmanilor prădători, iar alta mai ferită şi

mai

scutită

de

iei.

Aceasta ierâ

țara rădicată din încingătura Cărpaţilor,

ardua tellus romana pe lătineşte,, din care numire ait format Romînii
o
E
mai apoi numele de Ardeal.
Altă împărţală, tot finanţiară, cunoscută cam de pe timpul lui Marc
Aurel (161—180), ieste aceea în Daciiea Malvensis, Apulensis şi Porolissensis. Aceste numiri sint luate dela nişte oraşe, în jurul cărora se aflaii
nu numai colonii, dar' şi legiuni romane staţionare. Aceste oraşe se numiaii
Malva, Apulum şi Porolissum. Porolissum se ailă în partea miadăîn
noptală “apuseană a Ardealului, cam pe la Moigradul de astădi, deci
ieste
unde
cam
Murăş,
lingă
.oraş
ierâ
Apulum
ținuturile Mărămurăşului.
Alba Juliiea, Belgradul saii Karlsburgul de astădi, deci spre munţii: Abrupun în
dului. Despre Malva nu se ştiie cu siguritate unde se află; unii o
dreapta
în
astădi
de
Cileiul
undei
alţii
mai
lă,
miadădiiia
ă
partea răsăritean
la Turnul
Oltului, nu departe de vărsătura lui în Dunăre, şi iar' alţii pe

Severinului, deci în Olteniiea de astădi.
Aşadară,

Daciiea

Porolissensis

cuprindeâ

ii

e

Ardealul

miadănoptal

cu

e de
Mărămurăşul şi Crişana, poate şi părţile muntoase ale îoastei Moldov
se
însă
:
is
Apulens
Daciiea
ean.
bucovin
ungul
Cîmpul
şi
sus, cu Vrancea
cu
şi
poate
,
Temeşan
estindeă asupra Ardealului miadădiiial cu banatui
cel Oltean, iar” Daciiea Malvensis samănă să fi cuprins fostul domniiat
al' Ţării
precum

Romineşti, dacă nu
şi partea de jos a

Codri ai Tighieciului.

întreg, apoi dela rîul Oltului spre răsărit,
fostului domniiat al Moldovei cu renumiţii

a

NE

romane
Prin toate aceste trei ţinuturi principale întensivitatea.maiviieţii
în
samă
cu
susţinut
fi
se
să
şi
'tare
foarte
t
irebuie să se fi desvolta
şi în împrejurul

centrele lor, în Porolissum, Apulum şi Malva, precum or, dar şi după
acestora, şi aceasta nu numai pe timpul. domniii - Romanil
Şi "'ntradever, cine
aceasta,în tot decursul năvălirii popoarelor barbare.
a purces mai
unde
de
fecunde,
vetrile_
nu recunoaşie în aceste trei centre
şi în Moldova
ască
Romiîne
Ţara
în
e,
naţional
r.
staturilo
area
tărdiii întemei
.
tărdiit 2
vechie; adecă pre Oltenii ea, Făgăraşul şi Mărămurăşul de mai
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Ş 7. „Lupte ulterioare pentru

Timpul

la retragerea legiunilor romane

cucerinţa Daciii şi pînă

dela

Daciiea.1)

mai marc, timp de pace şi de
din fea a fost dintru început, în partea cea
ea şi din dreapta Dunării
din
e
roman
linişte pentru Daciiea şi coloniile
_
de jos.
miadă
e
despr
r
nilo
Roma
i
vecini
,
Drept ieste că Sărmaţii şi Rocsolanii
an (117—137), urmaşul
noapte răsărit, întreprinseră odată sub împăratul Adrii
ea înferioară, dară
Mesii
lui Trăian, în anul 120 d. Cr.. o escursiune în

fură înfrînți aşă, încît nu mai supărară provinţile împeriului.2)
le țării
De asemenea se încercară şi Dacii cei reiugiţi preste limiterăspinşi
fură
spre miadănoapte ca să se reîntoarcă în patiiie'şi, dară
180),
odată de Antonin Piul (138—161), iar' altă dată de Marc Aurel (161—

atul
dară tot nu se astimpărară pînă nu fură reprimiţi în Daciiea sub împărdece

Comod

III,

decătră

(180—192)

prefectul Daciii,

Sabiniian,

doaiitspră

mii de familii dace ca coloni!
De o durată mai îndelungată (169-180) îi răsboiul ce îl avi împăratul Marcu Aureliii Antoninul (161——180) cu Cvadii, cu Marcomanii şi
cu Băstarnii,

vecini

apuseni

($ 4).

ai Daciii

Acesta se fini

în

anul

180 în

favoarea Romanilor, fără ca provinţile împeriului să fi suferit cevă prin
iel. Drept recunoştinţă pentru „aceasta îi rădicâ Senatul Roman în Roma,
ca şi împăratului Trăian, o columnă de marmură ilustrată cu întîmplări

din decursul răsboiului, cunoscută pînă astădi sub numirea de Columnă
(180—192) mai aduse sub
Antoniniiană ($ 21). Împăratul Comod
ascultarea împeriului roman şi pre unii dintre barbarii cei de dincolo
de Daciiea, despre miadănoapte dela munţii Cărpaţilor.?)
„Aceste turburări scurte şi trecătoare m'aii stinghierit, nici n'a împie-

dicat prosperarea tot din ce în ce mai
din dreapta Dunării. de jos; coloniile
înfloritoare,

aşă

încît

pe

la

anul

mare a Daciii Trăiane şi a ţărilor

din iele se bucuraii

215

ajunsese

culmea

de o bună

stare

consolidării

şi a

înfloririi.
_ Această abundanţă şi linişte moleşi însă viieaţa împăraţilor, împingindu'i spre petreceri necontenite în plăceri şi desfătări, astfeliii încît puţin

ce se îngrijiati de tăriiea împeriului şi de pericolele ce'i ameninţaă esistinţa.
Ă Această stare de moliciune şi de neîngrijire o pîndiră cu jind bar-

arele săminţii germanice dintre Rin, marea Baltică şi Cărpaţi şi se folosiră
de iea, şi, decînd începură a cunoaşte mai de aproape binecuvîntatele
şi
le prov
ă
provinţi romane
icnă şi şi plinpli de des-Z
mănoasele
T
şi şi traiul
traiul cel cel comod, cu ticnă
fătără al Romanilor, nu încetară a le dori şi a le rîvni. Credînd sosit
acuma
iră o noaiăOSI miscare
i
impul pe!pentru împlinirea
p
inți or d demult nutrite,
a dorinţilor
porniră
timpul
mai stăruitoare asupra împeriului roman. Inceputul îl făcură Goţii
;

de

viţă
:

Baltice

9g germanică

(Oceanus

ţă
de . pe pe lingă
lingă
DE ţărmul

Svevicus).

dela apus, de Vandali,

În

aia

Gepidi

5) Vedi şi Dr. Jul. Jung:
Innsbruck 1881, pg. 378__405:

lei, impinşi

ţii, popor
ării
al , mării
.
semaţional
spa răsărit
prini
spre

r&sări
l r&sărit
miadădiiia
a iadădiial'
săritean
săi
de vecinii

fiind

şi Longobardi, » oO apu
apucarăi

a) Die romanischen Landschai
b) Rămer und Romanen in ere

DES

mischen2
promis

Reiches;

Rominilor din D. 2. Auilage,
Innsbruck, 1887, pg. 175—178. — A. D. Xenopol: Istoriea Romano-Moldo-VI
ala Traiană,
Hronicul
Cantemir:
D.
—
268—282.
vol. 1. laşi 1888 pg.
ahilor t. 1, Iaşi
în Daciiea, cp.-1—2.
1836. — P. Mator: Istoriia pentru începutul Rominilor
$ 83—37 pe 298 3 Hăşdăuă B. P.
Istoriea critică a Rominilor, volum. |. Bucureşti, 1875,
în Marco A to 05. — 2) SparCapitolinus,
Julius
3)
—
1—6.
cp.
Hadriano,
tianus Aclius, in
33, şi 1. 72, e gtonine cp.. 14, 17,
3—13,
c.
71,
1.
romana,
Historia
Cassius:
29, 24, — Dio
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Sarmaţiiea

europeană

miadănoptale

răsăritene

şi

se

ar&tară

ale

Daciii

pe

la

anul.215

Trăiane,

d. Cr. la marginile

căutînd

pe

aici

locuri mai

mănoase şi locuinți mai îndămînatice. Impăratul Caracala (212—217) li
ieşi înnăinte cu legiunile - sale şi'i opri din cale, .parte bătindu, parte îm-

păcîndu'i cu daruri anuale.!)

a

Sa

Dar aceasta nu folosi mult, căci de aici înnăinte, Goţii nu se mai
astimp&rară de a turmbură şi pustii. țările romane din cuprinsul Daciii
Trăiane r&săritene şi al Mesiii înferioare, cînd împinşi de lăcomiie de
pradă, cînd îmbuldiţi de alte săminţii barbare ce năvăliait despre apus
miadănoapte asupra 1or.?)
a
“Vă&dind coloniile romane stăruința popoarelor barbare de a le împresurâ, şi convingându-se de molătatea, neputința şi nep&sarea împăraţilor
Romei de a le apără cu succes, începură să iaie înse'şi frînele împeriului
în mînă şi să rădice pe tronul împărătesc bărbaţi vigoroşi din mijlocul
săii, cari să li apere vetrile strămoşeşti şi să le scape de calamităţile ce

veniaii

asupra

lor.

Şi

aşă se înaugureadă dela anul 235 înnăinte un şir

lung de împărați ieşiţi din sînul acestor colonii. Între aceştia numim aici,
pentru răstimpul acesta, pre împăratul Macsimin Gaiii Juliii Verul (235—238),
pronumit Tracul, fiindcă ierâ Trac de origine, fiiii de păstoriii,5) pre îm- .
păratul Filip Arabul, recte Sarabul (244—949), fiindcă se trăgeâ din clasa
cea nobilă a Dacilor, din carea s'a- tras şi famililea romînească a Băsărabilor, domnitoare mai tărdiii în domniiatul Ţării Romîneşti;*) pre îm- .
păratul Deci (249—951), născut în Budaliiea din Panoniiea de jos; pre
Regilian,

Dac

de

origine

şi

consingean

cu

regele

Decebal,5)

rădicat în

anul 261 ca contraîmpărat asupra împăratului Galliian-Publiii Liciniii
(953—2968), şi pre împăratul Luciii Domiţiii Aureliian (270—275), născut

din părinţi din pătura de jos în oraşul Sîrmiii de lingă riul Savei în
Panoniiea. Dar oricît de curat a fost motivul dintru început, şi oricît de
greşită, căci

stiri

la discordii

înterne

se

ce

nobil şi sălutariii scopul

se arttă
urmăriă, totuş această procedură

şi

rească şi să întărească

şi mai tare.

la

împărechieri

puterea

şi dădii ansă

deşerte ale multora

aţiţă ambiţiunile

şi

lucruri

civile,

cari,

de-.resistinţă a împeriului,

|

în “loc să mă-

o

slăbiră încă

Îi

-

Această tristă stare de lucruri îmboldi şi mai tare apetitul popoarelor
“năvălitoare, şi aşâ porniră din toate părţile un atac amarnec asupra marginilor împeriului. Înzădar fură “bătuţi şi r&spinşi dela marginile miadănoptale aie Daciii Vandalii Asdingi şi Sarmaţii, carii împreună cu rămăşiţele
de Daci retugiţi la dînşii cercară să prede Daciiea sub împăratul Macsimin

Tracul6) (235—238); îndeşărt fură apoi bătuţi şi fugăriţi Goţii de prin Daciiea
răsăriteană şi de prin Mesiiea

înferioară la anul 242 sub împăratul Gordiian

11,7) (238—244),. la anul 248 sub împăratul Filip. Sarabul8) (244——249),
la anul 251 sub Deciii%) (949—251) şi la anul 259 sub împăratul Publiii
Liciniii Valeriian (253—260) în Asiiea' Mică; de geaba îi mai înfrînseră şi
împărații Claudiii 11, (268—270). la anul.269 şi Aureliian (270—275) în
hen
"1 Spartianus Aelius în Caracalla |. 10, c. 3. — Dahn: Urgeschichte der germanisc
Macriano
Gallicno,
in
Pollio
Trebellius
*)
—
1880—1885.
Berlin
Bd.,
3
Volker,
n
und romanische
— 1) Haşdeii+B. p.
A Odenato. — 5) Julius Capitolinus, în Maximino Gaio. Julio Vero.
pol io în
Trebellius
*)
—
.
2580—2588
pg.
-1893.
Bucureşti
5,
t.
Etymologicum . Magnum
—
i
V
,
Herodianus
s)
—
afiinis.
ipsius
Decebali
Dacicae,
gentis
XĂX Tyrannis 1. $,
era
origine _Getorum
2) Julius Capitolinus in Maximo şi în Balbino. — *).Jordanis, De

%) Jordanis |. c. XVIII. — Amnianus
storia nova, |. 1 cp. 13. —

Marcelinus,

Aurelius Victor, XXIX.

Hist.
.

|. 31.

cp. 5 şi 13. — Zozimus

Hi-
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căci

anii 271 şi 272,1)

aceste bătălii şi omoruri

toate

nu folosîră nimică,

toare nu se mai putură
Goţii, îmbuldiţi necontenit de alte popoare năvăli
fiind acuma de alţii, şi
retrage la locurile sale de mai înnăinte, ocupate
ţi în ţările supuse
locuin
i
îngădu
se
li
de aceea stăruiră cu bărbăţiie a
,
ană.
apuse
lă
nopta
miadă
ă
Neagr
marea
Romanilor de pe lîngă
nu va
că
ian
Aurel
atul
împăr
După atitea atacuri şi strimptoriri, simțind

ra Goţilor,
mai fi în stare de a se apără cu succes pe timp îndelungat incont
riul Niprului

se decise a se împăcă cu dinşii, a li acordă locuinţi pe lingă
legiunile
şi a'i primi pintre soţii împeriului roman; ba chiar îşi retrase
de iele
nţă
trebui
aveă
ă
fiindc
ţă,
locuin
spre
r
Goţilo
date
ţările
romane din
Europa
în
iar'
or,
Perşil
ra
:spre a apărâ marginile împeriului în Asiiea încont

şi Dunărea

pe lingă Rin

altor săminţii germanice, Ast-

încontra

sus

de

felii r&maseră locuitorii romani din Daciiea Trăiană alăturea cu noii soţi.
şi amici ai: marelui împeriit roman, cu Goţii, urmînd a se înţelege şi a se
învoi cum vor pute unii cu alţii!
De aci înnăinte se despărţiră Goţii în doaii& ramuri principale, în
Goţi răsăriteni saii Ostrogoţi, cu locuinţa pe lînga marea Neagră intre

Nipru şi Don, şi în Goţi apuseni: sai Vizigoţi,

cu locuinţa între Nipru

şi Dunărea de jos, spre răsărit dela Cărpaţi pînă la marea Neagră.
Îmbărbătați de succesul Goţilor se încercară din noii Marcomanii

şi

Cvadii dela apusul Daciii Trăiane ca să ocupe şi ici în dreapta Dunării
unele din ţările romane, şi pătrunseră pînă la Ancona, fură însă înirînţi
de împăratul Aureliian aşă de cumplit, încît numele lor dispării curind
după această poticală, în secululal patrulea,
Ş 8. Retragerea legiunilor romane
„_

Părăsfrea

şi o lovitură

Daciii Trăiane

de

răsăritene

moarte pentru

istoriie.

din

din Daciiea şi urmările iei.
a fost un paş

îinperiul

roman.

lea

politic foarte greşit

a

avut

consecinţi

foarte desăstroase pentru toată poporăciunea romană din r&săritul Europei.
„Sacrificarea Daciii răsăritene a fost un sămn vădit de slăbiciunea împeriului, şi a dat popoarelor năvălitoare un curaj mai mare de a persistă
în scopurile sale de a cuprinde şi partea superioară a Daciii şi de a. pă. trunde în împeriul roman spre a ocupă una cite una din provinţile lui.
Pentru barbari a fost de ajuns o bucăţică bună spre a li se deşteptă ape-

titul pentru mai mult. Avînd iei acum în Daciiea răsăriteană un punt de
ragim penru „Incursiunile sale, cucerirea şi ocuparea Daciii superioare şi
dit.
P
"i romane n'a fost decit o cestiune de timp şi de opori

,

a

.

.

.

„Mai departe, părăsirea Daciii puse în joc nu numai esistința împeriului
ca atare, ci iea se arctâ de mare gravitate şi pentru soartea întregului
elemint roman din răsăritul Europei.: Săcriticîndu-se o parte dintr'o provință atit de bine impoporată precum ierâ Daciiea pe atunci, elemîntul
roman

din

celealalte

părţi răsăritene

ale împeriului

se împuţinâ "mult

i se

slăbi foarte; se pierdi o parte foarte îns&mnată mai ales de a riculteă i
lucrători, carii, cu drept cuvint, se numesc talpa casei temeliica unui în
perii. Prin părăsirea Daciii, elemîntul roman rămas în împeriii deveni mai
puţin apt de a se înmulţi şi conservă, şi de a susține pe terenul cultural
şi administrătiv

cu

succes

lupta

de

esistență

cu

ri

RA

rivalul săi secular, cu
i
elemîntul grecesc."
1) Trebellius Pollio, in Claudio e. 8—]2. — Zozirius: Historia, nova. 1. e 13.45

*
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Dară şi elemîntul r&mas în Daciiea nu o.păţi mai. bine; iel se desorgănisâ şi se slăbi forte mult prin aceea, că deodată cu legiunile de
apărare, ba poate încă şi mai înnăinte de iele, ieşiră de groaza barbarilor
din Daciiea o mulţime de coloni romani, mai ales funcţionari superiori
şi oameni bogaţi cu căpitaluri mobile şi se adăpostiră peste Dunăre.:
Acestora li dădu împăratul Aureliian locuri de aşădare în mai multe ţinuturi
dintre Mesiiea înferioară şi cea superioară, cam prin valea Timocului din
Sirbiiea şi prin partea apuseană a Bulgariii. de astădi; apoi ca să-nu se
piardă numele Daciii din numărul provinţilor romane, numi Aureliian şi
aceste ținuturi tot Daciiea, însă cu calificativul de Aureliiană spre deos&bire
de cea adevărată, din stinga Dunării. |
a
Împărţala Daciii Aureliiane într'o Daciie rîpeană (ripensis) şi. alta

mediterană

(mediteranea)

ni îndică

că

Daciiea

rîpeană

se

estindeâ.:pe

ambele laturi ale Dunării, prin banatul Temeşan:şi prin Olteniiea de astădi
precum şi prin părţile muntoase apusene cu saline şi cu fodine de aur, de
aramă

şi de fier din

Ardeal.

IN

E

Fugînd aşadară din Daciiea Trăiană aproape tot ce constituiâ elemintele de orgănisare şi de diregere a poporului de rind, cei rămaşi locului,
pentrucă ierai legaţi cu esistenţa sa de pămînturile strămoşești, precum
agricultorii şi pecurarii, se treziră deodată despoiaţi şi lipsiţi de, capete
abili, carii să li păînţeligente, înstruite şi cu prevedere, de conducători
strede orgănismul naţional şi mai departe. în toată unitatea lui şi săi
ferească de pericole, şi de aceea căutară cu toţii scăpare şi mîntuire carii
dupăcum se pricepea, unii retrăgîndu-se în: munţi şi prin desîmea codrilor,
iar alţii cercînd a se învoi cit mai bine cu noii. oaspeţi ce veniaii pe ne-

poftite asupra lor. O tradiţiune poporană ni spune!) că colonii remaşi în
Daciiea . Trăiană, după retragerea legiunilor de apărare, s'aii orgănisat în
mici domniiate,
Retragerea

+
numite ducate, saii pe greceşte cnezate (7wâw ziwnats).
mare
o
aşadară
produse
Daciiea
din.
romane.
legiunilor.

zguduire în închiegarea soţiială şi politică a elemîntului romanîn genere,

şi se ară&tâ foarte stricăcioasă nu numai pentru cel rămas în Daciiea Trăiană

dar' şi pentru cel ce petreceâ în împeriii, în dreapta Dunării.
Cea mai mare
mădulărat elemîntul
în doaii&

calamitate a fost.că prin sacrificarea Daciii s'a desroman din răsăritul Europei, s'a îrînt şi s'a despărţit
pînă

slăbindu-se

nici

"'ntr'atita, încit

totdeauna

mai fi în stare să se mănţină pentru

într'o

parte,

nici în alta

nu

la. posiţiunea de dirigent

ce o aveâ mai înnăinte; elemîntul roman din Daciiea părăsită începri de
aici înnăinte, pentru' timp foarte îndelungat, a dispăre de pe arena politică

şi a se confundă cu numele popoarelor

ce petreceaii, timporariii, prin iea

sai prin împrejurul iei, iar cel din împeriii, subt înriurința culturală
a elemîntului grecesc, prinse a se desnaţionalisâ şi a'şi pierde încetul cu
încetul înrîurinţa şi posițiunea ce o aveâ, în modul cum vom argtă mai
.
a
la vale.
Ş 9.

R&minerea

stătornică a colonilor

români

în Daciiea Trăiană.

Petrecerea continuă, neîntreruptă, a elemîntului roman în Daciiea
de mulţi
Trăiană, după părăsirea iei de cătră împăratul Aureliian, a fost

la îndoială.

trasă

Unii

scriitori,

împinşi

de

uniformitatea

şi identitatea

naţionale. Cernăuţ,
1) Sbiera Dr. 1. G. Tratul Rominilor îanăinte de fundarea staturilor

1890. —

Cronica

lui Hurul.

Ia
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graiului romînesc din stinga şi din dreapta Dunării, iar' alţii, îmboldiţi de

diverse. înterese politice, începură a susține închipuinţa că colonii romani
ar îi părăsit cu toţii, pînă 'ntru unul, Daciiea, şi că ar fi trăitîn
dreapta
Dunării, prin peninsula Balcanică, pînă spre seculul al 12-iea şi
al 13-lea,
cînd

o

samă

din

iei s'ar

fi întors

îndărăpt în Daciiea Trăiană

şi ar i
fundat aici staturi propriie naţionale.
Ş
Această opiniune 'şi-o radimă mai ales pe cuvintele scriitoriu
lui
aproape contimpurean Flavii Vopisc, carele gice:1) „Vedind
(Aureliian) Iliricul
pustiit şi: Mesiiea pierdută, a părăsit provința Daciiea
de preste Dunăre,

constituită de Trăian, dupăce.a scos oastea şi pre provinţiia
li, desperind
de a o mai pute reţîne (stăpîni), şi a aş&dat popoarel
e
aduse
din iea în
Mesiiea şi a numito' Daciiea sa (Aureliiană), carea
acum
desparte
cele
doaii& Mesii“.
.
Oricum ar îi cineva dispus să înțeleagă şi să comented
e cuvintele lui
Flaviii -Vopisc,2) un lucru ieste preste putinţă să
se admită şi să se creadă,
acela adecă, că toţi colonii romani, chiar
şi Dacii romănisaţi prin decurs
de 165 de ani, ar îi părăsit cu toţii, pînă
mănoase pentru viețiire şi: de îndămînatice'ntru unul, nişte locuri atit de
pentru - adăpostire, precum
jeră Daciiea în partea 'sa Centrală, şi
cea atit. de espusă, în partea sa “despre s'ar îi aşădat stătornic în Mesiiea
Dunăre, încursiunilor popoarelor
barbare. Chiar cu de-a sila de s'ar fi încercat
împăratul Aureliian să facă
aceasta, tot mar fi isbutit să depoşede

de şi să scoată de prin casele
moşiile. sale O poporaciune întreagă
şi
şi
foarte
numă&roasă şi să 6 fi desţărat
ca pre nişte îndividi sînguratici! Legiunile
sîmbriiare le puteă uşor retrage,
fiindcă. iele ieraii totdeauna la disposiţi
unea
împăratului; chiar funcţionarilor
statului li puteă poronci, pentrucă
iei depindeaii foarte mult dela
pre coloni, pre locuitorii moşteni
iel; dar
să ŞI părăsească moşiile şi vetrile. ai ţării, nu ierâ cu putinţă săi necesitede
strămoşeşti; aceştia numai de
puteai să ieasă din ţară, ceea
bună voie
-ce
vor fi făcut mulţi din iei, mai
cei bogaţi SI Cu căpitaluri
cu samă
mobile, ori cu meserii uşor
unde, şi numai acestora puteă
de esercitat orisiAureliian să li destine locuri
Mesilea. Mulțimea 'cea mare
de ş&dere În
a locuitorilor

însă, ba. chiar şi functionari
mulţi, mai ales, cei municipali
şi privaţi, aii rămas de
si
atita j mai vîrtos fiind ă - de
în Dacii
aici înnăinte
dcă - de aici
r&mânazu pasi SU
înnăinte r&mîneati
ÎN . aciiea, cu
soluţi pe toate averile
lei
singuri
stăpîni abşi bunătăţil

e țării, avind a Je împărţi
cu unii alţii din cei ce năvăliaii asupra
doarără numai i
lor. -.
Impe

Trăiană de Ie

„absurdă ar Îi opiniunea despre golirea totală
a Daciii
devărpaDaciiea întreagă
ar îifi 'deşăr
Sar.
să
tat
pa
cu
oa
total BE coloni eini Că întraromănisați, şi că ar fi trecut cu îoții pinalelul
de colonii săi omani şi

împeriii. Ce s'ar fi întîmplat în cazul.
acesta cu Dacij
> preste
unăre în
Alte “popoare
îi- aş&dat .de bună
întins, ar îi luat în s'ar.stăpâni
„Acea
,
ui
ună
samă
-în Cuprinsul iei larg şi ,
îi format aici hi n stăpînire
tot ce ar fi găsit, ar fi petrecut
Dar în cazul acesianisme soțilale,
în iea şi ar
naţionale:
3
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gi anvi
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secule de desţărare, oare li-ar îi fost lor aceasta cu putință? Ar mai îi
găsit iei locurile deşerte şi neocupate? Oare n'ar fi trebuit iei acum să
poarte răsboaie, să se lupte crîncen că să'şi redobîndească locurile părăsite odinioară? Dar tocmai despre vreo reemigrare de feliul aceasta a colonilor romani din dreapta Dunării în Daciiea Trăiană şi despre lupte crunte
pentru recucerirea foastei lor patrii nu. ni spune istoriiea niciun cuvînt, şi
cu toate acestea numai ce vedi că prin secului al II-lea, al 12-lea şi al 13-lea

se arată deodată, pe ici coleâ, în tot cuprinsul Daciii

chiar

formaţiuni de

orgănisme soţiiale naţionale romîneşti, dintru început mici şi debile, dar'
cu timpul tot crescînd şi întărindu-se. Aceste formaţiuni m'ar îi putut răsări
aşă din sănin, dacă sămînţa lor m'ar fi fost aruncată foarte de demult pe
aici şi dacă n'ar îi prins rădăcini adinci şi puternece cu mult mai înnăinte.
Aceste considerări singure: sînt de ajuns ca să producă şi.să întărească
în noi convingerea,

că colonii romani, în totalitatea lor, n'ait părăsit-Daciiea

Trăiană, ci au r&mas - necontenit în -iea. Dar'-pe lîngă iele mai sînt încă
şi alte dovedi mult mai concludente şi mai convingătoare, carile pun acest
lucru într'o evidenţă mai pre sus de orice îndoială. Acestea le scoatem
din numele unor locălităţi, rîuri şi munţi...
Lee
leste vederat că, dacă ar fi dispărut elemintul roman cu desăvărşire
din Daciiea

cînd

s'aii

retras

legiunile

din

iea,

atunci,

dimpreună

cu

iel,

ar fi dispărut şi numele dacoromane. ale oraşelor şi satelor, precum.şi
ale riurilor şi munţilor. Noii locuitori, luîndu-le toate în stăpînire, le-ar îi
numit după placul săii şi cum li -plesniâ lor prin cap, şi apoi numai aceste
noaiit numiri. sar fi păstrat mai departe. Cînd s'ar îi întors colonii romani
îndărăpt în Daciiea, după o petrecere de opt, noaii& sute de ani în.peninsula Balcanică, ar fi găsit aici altă lume de oameni şi alte numiri de
locuri, de rîuri şi de munţi, le-ar fi adoptat pre acestea şi iei şi sar.îi.
folosît mai departe de iele împreună cu noii lor conlocuitoră, căci nu se
poate presupune că, după atîtea secule de desţărare, colonii romani "şi-ar
îi adus. aminte de strămoşeştile numiri, şi le-ar fi întrodus iarăş. Şi cu
toate acestea întimpinăm pînă astădi pe teritoriul Daciii. Trăiane, şi .cu
deosăbire în Olteniiea şi în Ardeal, tocmai pe acolo pe unde poporăciunea
romană ierâ 'mai deasă. şi pe unde se aflaii centrele iei de administrare
politică, o mulţime de numiri locale tocmai precum ieraii întrebuințate

pe timpurile Dacilor şi ale domniii Romanilor...

-.-

A le cunoaşte pre toate -acestea ieste de cea mai mare îns&mnătate.
Aici vom cită numai pre unele din iele.' Să începem.dară cu rîurile..Romînii
|
a
E
dic pînă.'n diita de astădi: :
1. Prut, în. vechime Parota, saii 'Piretus, 'saii Brutos, precum îl
numeşte .Constantin Poriirogenitul,. născut în. anul 905 şi împărăt dela
912—959; :
E
|
i
:
9. Sîretele saii Sîretiul, în vechime Tiarantos la Herodot,. Hierasos la

Ptolomeii,

Gerassus

Porfirogenituil;
“8, Buzăii,
Goţi în seculul

4. Argeşul,

5. Oltul,

la Ammianus

Musaios în
al patrulea;

la Jornandes,

Sil,

şi Seretos la Constantin

sîntului Sava, martur
-

a
din Daciiea sub

Ordessos la Herodot;

Aluta la Ptolemeii

6. Lotrul, la Romani

7. Jiiul,

viiaţa

Marcellinus,

Silis,

Lutera

numire

Na

şi Dio Cassius, Alutus într'o înscripţiune;
saii. Rutela,

Lothur mai

tărdiii;:

i

scitică pentru rîii;. poate totuna cu Gilful

dela
Gilpit în „Ravenati anonymi Cosmographia“

finea_se-

culului al şeptelea, edată de Pinder şi Paithey în Berlin, 1860, pg. 202;
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8. Gialeşul,

Salos la Daci;

9. Gilotrul; Silatra la Daci;
„10. Giomartilul; Silmartira la Daci;

11. Motrul, Amutrium,
tingeriiană;,
.
_ “12. Cerna, Dierna la.
Tsierna. într'o - înscripţiune,
păreie în judeţul Putnei din
13. Bărsova,
14. Timeşul,

Mutrium

la 'Ptolemeii,

Mutria

pe Tabla

Ptolemeiă, Tierna pe Tabla Pentingeriiană,
Zermes la Procopiii. Zerna mare, Zerna mică,
Romăniiea;

Bersovia, Bersobis, Berzava la Daci
Tibiscus, 'Tiviscus la Romani;

şi Romani;

15. Tisa, Parisos la Strabon, apoi Tisia, Tisian
us;
16. Murăşul, în vechime Maris, Marisia,
Marissus;
17. Valea Tibrului, lîngă satul Tibru
în comitatul
jos, izvoreşte din Muncel; |
18. Ampoiul şi Ompoiul, în vechime
Ampelus;
19.

Crişul,

în

vechime

Albei Julii de

Grissia;

|
20. Samoşul şi Someşul, la Romani
Samus;
21. Mara, rîuşor în “Mărămurăş,
de unde, împreunat
numire vechie pentru Tisa, s'a născut
cuvîntul Mărămurăş;

dane

22. Dunăre,

s.

din seculul

dene

la

Romani

== a purtâ,

al treilea,

Peu-

Danubius,

şi re —

cu numele

nour;

Somoni

cuvînt

de

derivat

aici

vine

cu

din

că

Murăşul,

tracodacicul

un scriitoriă

cus, ni spune că în graiul
al Tracilor, Danubius însamnă
național
„Să trecem acum la munţi. ră purtătoriii de nouri (vegzAcgcpss).
Şi aceştia poartă pînă astădi
Cărpaţi, precum îl aveai
numele de
în vechime. Ba încă Rominii
acest nume şi pentru unele
aii
conservat
Carpatin ca nume pentru piscuri din şiragul lor. Aşă găsîm derivativul
nişte
munţi din judeţul Muşcel
Romăniiea munteană.
şi Gorj din
Tot în județul Muşcel, lingă
riul Oltului, se află un munte
Cocanul, derivind din altă
cu numele
cazus, tot de aceeaş origine numire vechie a Cărpaţilor, din mons Caucu derivatul Caucaland
cellinus, cu (pa ucoenses,
ja Ammianus Marnumele
unui trib dac, şi cu
m
pui pe la untelui
Cogaeonum,
unde sese retrăsese
anul 586
IȘirse se îînțelepciunist
iuni ul (filosof
i
ul) Dacilor
i , Zamolese,
ot de pe timpurile Romanilor
trebuie să dă
mura. pentru un munte de
i
lîngă Poarta-de-fier, de ese
apoi numele de Vulcan
Se
Scoica Mar
Transilvaniiea în Olteniiea; pentru o trecătoare din valea H
lut din
anilor, cu această foarmă mai departe numirea de muntile
Sc
străvec
hie
ti
în loc de foarma mai
ştinilor; de Masa
ag
lui Trăian, o tăietură
cs
Turnişorul din judeţul Argeş;
lată la muntele. Tunul
de
Pratul
lui
Trăian
,
pent
ind deal, numită ungureşte
E Sau
Kereste

s; de Valul lui Trâthi

imtăriturile

de apărare aflate în cupi
de cuceritoriul Daciii;
de Calea sai! de

a) în banatul

1. Mihădi
iea,
cca,
Tapiiea'

saă

Temeşan:

i scalde
Tapa,

renumite
ile

Sat lîngă

iii;

Donaţii;

fie i

ăai

peniri, Ape

fie Tri pădicate

| nț
şişi astăastădy
di; la
Roma
Lago Tapăe la Roc
a

4

ru

i|
Mediam.

căile
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b) în Ardeal:
1. Vulcan, sat lîngă pasul Vulcan.
2. Gelmariii, sat lîngă Murăş, din

jos de Alba Juliiea; Germisara

la Romani.
3. Pata, sat lîngă Cluj, vechiea Patavissa.
4. Aurărilea mare, nişte munţi lîngă satul

Roşiiea

nu departe de

Abrud, de unde scoteaii Romanii aur, numindu'i Auraria' magna.
5, Tărchiiii, sat nu departe de Bistriţa, aşădat
vine dela vechiea Turpeia.
6. Tibru, sat în comitatul Albei Juliii de jos,

amintire dela riul de lîngă Roma

Tiberis şi Tibris.

c) în Olteniica:
”
1. Turnul Severinului,

lîngă Dunăre,

oraş

păratului Alesandru Severul (222—235).

|

pe stinci; numirea |
pe. Valea

numit

după

Tibrului,

|
castrele îm-

2. Caracăl şi Caracala, oraş lingă Olt, numit după împăratul Antonin

Caracala (212—917).
3. Antina, nişte
construit

poate

ruine

de

tot de împăratul

al doilea de Antonin.
4. Turnul

lingă

Măgurele,

Caracaia,

oraş

,
Caracala, dela vreun castel

oraşul

lîngă

de aceea

Dunăre,

|

şi poartă

numele

lui

vechiul

Turris,

şi

dela

macula, cuvînt care îns&mnă locuinţă pe vreo înnălţime.
5. Romanați, numele unui judeţ, spre apus de vărsătura
dela Romanati, saii Romanacei.
o

6. Muşcel,

a

,
Oltului,
_

tot nume de judeţ, spre răsărit dela izvoarele Argeşului;

dela Monticellus.
d) în Moldova:

.

Pieatra, oraş nu
Petrodava.!) etc. etc.

departe de

riul

Bistriţei, cam pe acolo.unde ierâ

Toate aceste numiri, şi multe altele de asemenea, mar răsună pînă
astădi în gura Romiînilor de pe aceste locuri, dacă iei pînă "'ntru unul ar

Îi părăsit Daciiea Trăiană sub împăratul Aureliian; iele cu toatele s'ar îi
răsuilat de mult, s'ar fi dat uitării şi astădi le-am şti doară numai din
scriierile istoricilor

şi

ale geograiilor.

graiul Romînilor de prin respectivele

Esistinţa lor pînă

astădi în gura

şi

locuri sînt o mărturiie viie, seculară

şi nerecusabilă, că Romiînii nicicînd mai părăsit acele locălităţi, ci că le-ai

stăpinit necontenit dela aducerea lor ca coloni pe acolo de împăratul Trăian

încoace şi pînă astădi. Dacă prin celealalte părţi din întinsul cuprins al
Dacii nu s'aii conservat numiri străvechi de locălităţi în gura poporului
Iomin, mai ales prin Ţara Romiînească
răsăriteană, prin Moldova şi

Băsărabiiea, causa nu poate fi alta decit aceea, că pe timpul încursiunii popoarelor barbare, elemîntul roman de pe aceste locuri se retrăsese la

munți, întorcîndu-se

îndărăpt

secule

după

de retragere,. dupăce se mai

domolise încursiunea barbarilor, şi dupăce demult uitaseră numele vechilor

lor locuinţi. Că nu s'aii uitat numele rîurilor din aceste părţi, vine de acolo,

că toate aceste rîuri curg din înşi'şi munţii
romană;

porăciunea

ea
1

i

Hăşdeă:

escu "Gr Padis
Teoriea lui

izvoarele

aceia, încotro se retrăsese po-

lor rămăseseră

|

în stăpînirea

înilor, Bucureşti, 1875 pg.2.

iei necontenită,

181-—311. „—— Toci -

itică
i
A. D.
1880. pg:SII 461-464.y — Xenopol292—308.
Rodi:
te1884ide Foca
işi Istoriea
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„ 175—214,
Rominilor, laşi 1888, P&.
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tomine, Bucureşti, anul X—XI, 1889—1890.
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Buletinul

Soţietăţii geografice
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asupra

fugitivă

Privire

II.

noul

mai

cu

şi numele lui s'a dat uitării şi s'a înlocuit
de unde numele romînesc Nistru.

lor, de aceea

posesiunii

înafară de cercul

bătrânul Tiras remăsese

Numai

Danastris,
.

Danaster,

întîmplărilor

religioase

mai însemnate.

$ 10.

Religiunea şi împulsul iei în desvoltarea omenimii.

În viiaţa sufletească întelectuală a omenimii întîmpinăm o_mulţime de
ivele (fenomene) mai mult sîmţite, decît pricepute şi înţelese. Între acestea
ieste şi religiunea. Ce ni spune acest cuvînt? Care ieste înţelesul lui? Un
r&spus definitiv, deplin mulţămitoriti, nu ni "l-a dat nime pină astădi, deşi
foarte mulţi s'ait încercat să'i esplice înţelesul.

Marele

oratorii

şi scriitorii

deduce cuvintul religio —
a reciti, a răsciti,

cetare, de acelaş

adecă

lucru

roman,

Cicerune?)

(106—43

n. d. Cr.),

religiune dela verbul relego, relegere = a relege,
a

spre

se ocupâ

tot din

noi,

de. repeţite

a'l. cercetă mai deaproape,

ori,

fără

în-

spre a'l pătrunde,

spre a'şi dă sama .de iel, de îs&mnătatea şi de înrîuririle lui asupra întregii
viieţi omeneşti, şi apoi dă. cuvîntului religiune înţelesul de ocupare cu
„deietatea, cu Dumnedei şi cu adorarea lui, cu cultul dumnedeiesc, cu credinţile relative la iel, şi înţelesui de sîmțămînt pios, de scrupulositate, de
sînţiie, de cevâ consăcrat, de cevâ moral. Alt bărbat renumit, Lactanţiit,2)

prolesor de retorică din Nicomediiea Bitiniii sub împăratul Diocleţiian
(284—305 d. Cr.), scriitoriii bisericesc şi învățătorii pe la anul 312 d. Cr.
al unuia

din

fiii

împăratului

Constantin

celui

Mare.

(306—337),

deduce

cuvîntul religiune dela verbul religo-religare == a relegâ, a apropiiă pe
unul de altul, a pune în legătură, a aduce la un loc, a împreună şi a reîmpreună, şii dă înţelesul de împreunare a omului cu Dumnedei, de
legătură a omului cu lel prin cugetări şi simțăminte, prin vorbe şi fapte.
Deci înțelesul ieste acelaş la amindoi scriitorii, deşi deducerea cuvîntului
ieste diierită.
:
“În înţelesul acesta: general a fost adoptat cuvîntul religiune mai de
toate popoarele culte. Înv&ţaţii?) lor însă s'aii încercat să” definească mai
deaproape înţelesul dicînd, că religiunea m'ar fi alta cevâ decit: saii modul
de a cunoaşte şi de a venerâ pre Dumnedeii; — sai recunoaşterea dăto-rinţitor soţiiale omeneşti ca poronci date de Dumnedeii şi implinirea
lor
cu acurăteaţă;— saii voacea conştiinţii care stirneşte, deşteaptă,
determină voinţa omenească spre făptuiri priincioase Şi” folositoare aţiţă şi
Scut
şiie şi aşă şi altora; — saii echilibrarea fiinţii sensuale omeneşti
A
cea
morală; — sait calea cea firească spre Dumnedeii, adecă spre uni S
înfrăţire şi iubire, 'spre. sprijin reciproc. pentru "un
traii so ital comod i
plăcut: ip, Sal Simţul depindinţii omului de încunjurimea Sa mijlocită i
nemijlocită
tot în gradațiune pînă la Dumnedeiă; — sati sîmţul despre
Konvosgiere
1

i
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.

.

X
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esistinţa unei lumi
babile

şi

suprasensuale,

vecinice;

—

sai

a unei lunii spiretuale perfecte, neschim-

grădata

rădicare,

prin

cugetare,

a

sufletului

(spiretului) mărginit, omenesc, spre cel nemărginit, dumnedeiesc; — sai,
în fine, o amăgire propriie, o ilusiune că fiinţii cărnale şi sensuale a omului
ar îi cur&spundind, în realitate, nişte fiinţi superioare, necărnale şi nesen“ suale, nişte Luminoşi, Dei, saii un sîngur Deii suprem, un Dumnedeii!..
„Oricum S'ar îi petrecînd lucrurile în realitate şi oricum ar defini învă&ţaţii şi înţelepciuniştii popoarelor cuvintul religiune, un lucru ieste mai
pe sus

orice

de

îndoială

că,

ivindu-se

întrun

tărdiit

speciiea

omenească

pe pămint şi deşteptindu-se într'însa întelectualițatea şi mintalitatea sa prin
creiarea graiurilor diverse, sa vădut şi s'a sîmţit, tot din'ce în ce mai
mult şi mai întensiv, încunjurată şi înrîurită, de o mulţime variie de ivele,
de ființi şi de făptuiri, pre cari trebuiă numaidecît să le ia în considerare
şi să'şi deie sama de iele, dacă voiă ca să'şi adăpostească la loc sigur,
să'şi păştrede nevătămată propriiea esistinţă şi să trăiască în ticnă şi după
plac. ler aşadară necesitat omul, într'un mod împerios şi ne'ncunjurabil,
ca să cugete neîncetat asupra celor vădute şi audite, asupra celor gustate
şi simţite, şi să năzuiască a'şi dă sama despre toate, despre proveniinţa,
despre originea lor, despre înriurinţa lor asupra sa, precum şi despre referinţile şi legăturile sale faţă cu iele.: Şi.aşă.a ajuns, pe încetul şi treptat,
la cunoştinţă că veniaii timpuri cînd totul se petreceă în linişte şi în deplină armoniie şi omul se desfătâ îndestulat şi în voie bună ca într'o

grădină

plină de verdeață, de

flori şi pomi roditori, îndestrată cu văi, cu

munţi şi riuri, cu mese întinse prin locuri r&coroase şi mirositoare, dar'
că sosiaii şi timpuri de acelea cînd totul întrâ în revoltare şi în răscoală,
cînd totul se amestecâ, se nimiciă, se prifăceâ şi se schimbă în altfeliii,
şi atuncia apăreaii . pentru iel suferinţile şi necazurile, nevoile şi chinurile,
|
şi duceâ o viiaţă plină de amaruri, de lipsuri şi de neplăceri.
Petrecînd omul, tot în întervaluri necontenite, într" acest contrast de
linişte şi revoltare, de facere şi prifacere, de plăcere şi de suferinţă, de
viiaţă şi moarte, săvărşite toate.nu numai fără de voiea sa, dar' şi încontra
tuturor. dorinţilor ce le aveă, a trebuit în fine să recunoască că esistă
voinți şi putinţi mai vigoroase şi mai superioare decit ale sale, cărora,
vrind nevrind, trebuiă să li se supună şi să caute, prin umilinţă şi prin
diverse cerimonii şi oferte binevole, a le îmblindi şi predispune în făvoarea
sa şi spre binele săi. Şi aşă a ajuns omul ca să admită esistinţa unor
fiinţi” întelectuale mai superioare, a unor ființi supraomeneşti, ca să personifice pe încetul şi grădat toate puterile evolutive fireşti de pe pămînt
şi din

tot

universul,

din

ceriii,

ca

să califice. pre

unele

ca luminoase

şi

binevoitoare, iar' pre altele ca întunecoase şi distrugătoare; ca să pună
apoi pre unele cu altele şi cu oamenii înşişi în-legătură determinantă şi
grăduată, şi să rămînă, în fine, la închipuinţa. şi la convingerea firmă, că
toate aceste puteri şi voinţi superioare omului culmineadă întru una sîngură
izvorul şi determinanta tuturor celorialte, numită Tată, Părinte, Domn al
tuturor voinţilor şi puterilor sînguratice.
SI
„ Această închipuinţă şi această convingere-subieptivă despre o legătură

în unitate a tuturor puterilor fireşti în gradaţiune determinantă spreo făpiuire :comună

a

contribuit, în mod.eminent,

nu numai

la desvoltarea în-

telectualităţii şi a mintalităţii în omenime, dar şi la întrunlocarea oamenilor

în ginţi şi popoare, precum şi la orgănisarea lor în soţiietăţi mari, numite
.
civități saii cetăţi, republice, împărăţii, regate, saii staturi.
Purcedînd şi noi dela considerarea şi convingerea că aceea ce pumni
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aunaşi conreligiune, că mişcările religioase şi religionare ai fost totde
orgânisarea
pentru
numai
nu
c
puterne
motor
un
tinuă a fi încă şi astădi
întărirea şi
area,
desvolt
oamenilor în soțiietăţi cetăţeneşti, dar' şi pentru
şi literare,
e
cultural
uale,
întelect
viieţii
le
prosperarea lor pe toate terenuri
.căutat ca
am
ci
aceasta,
scrierea
în
vederea
cu
trecem
le
să
.putut
mam
e în
oglindit
găsit
le-am
precum
aşă
să le espunem, după causă şi eiepte,
lor
lupta
şi
nţa
coesisti
în
or,
Rominil
a
ă
cultural
şi
soţiială
evolutiva viiaţă
.
cu alte popoare.

Ş 11. Păgînismul ca religiune primitivăşi oficială la Romini.!)
_ Romanii, poporul cel mai espansiv ca putere corporală şi întelectuală,
de timpuriii ai început a observâ mediul universal lumesc în care se
iviseră şi a'şi dă sama de -Viul acela din carele aii ieşit toate fiinţile din
univers, prin carele se susțin şi prospereadă. lei ajunseră curind la aceă
convingere că toate cîte se ivesc şi se petrec-în lume, pe pămînt, în iel
şi în afară de dînsul, nu se produc altieliii, decit prin numite puteri părticulare. Pre acestea 'şi le închipuiră ca fiinţi nev&dute şi le numiră Genii,
dela cuvîntul gignere = a generâ, a dâ viieaţă, a însulleţi, a creiâ, a dă
fiinţă. Genii sînt deci, în închipuința Romanilor, nişte fiinţi personale, de
sîne stătătoare,. avînd fiecare cite o esistinţă şi cîte o putere propriie părticulară, dar' fiindcă ieraii ieşiţi din Viul universal, din.Ieietatea nemărginită, ierai definiți ca dei, ca aceia carii staii în îruntea tuturor fiinţilor
de acelaş soiti, şi carile aii puterea de a le produce, sait ca suflete cuge-

ale

tătoare

îiecării

părticulare.

ființi

Cînd

ieste cugetat ca

Geniul

însă

suflet al: lumii, atuncia ieste însw'şi dei saii Dumnedeii, saii geniul ieste
cugetat ca fiii al lui Dumnedeii şi ca tată al oamenilor, saii ca fiinţă păditoare a îiecărui loc, lucru saii- om.2)
_
În modul acesta îşi creiară Romanii,

pe

încetul,

o

.
lume

”
întreagă

de

viietăţi necorporale, menite a urdi, a întreține şi a priface viiaţa corporală
din toată lumea.
_
Cu aceşti Genii nedispensabili pentru producerea şi întreţinerea viieţiă
şi a bunului traii căutară Romanii să steie bine şi să se pună cu dinşii
în legături de supunere şi de adorare. Astieliii îşi formară Romanii cu
timpul, O religiune naturală, firească, ale cării urme se găsesc şi astădi în
credința religioasă a poporului. romîn.
E
Precum alte popoare aşă şi Romanii ai fost viii: şi adînc împresionaţi
nu numai de lumina soarelui şi de înrîurinţile iei asupra pămîntului, dar'
şi de lumina celoralalte 'stele din univers, şi ajunseră -la convingerea şi
închipuirea că. toate cite esistă în univers, şi mai -ales, că toate cite
se
ivesc, se fac şi se prifac pe pămînt şi în fel sînt ființi mărginite,
produse
şi întreţinute de aceâ Lumină universală, de acel Viu. si învioşit
Hi
uni
versal, şi 'şi'! închipuiră, îl personificară ca
putere
in
E
eu ă
şi femenină şi totodată ca cea mai su premă 3 dindi însa
mordială
întregul
univers, masculină

şi"l numiră
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Diian săii Jîian şi Diiană saii Jîiană, pe lătineşte Janus, Dianus, Jana,
Diana, adecă Cel luminos, Cea luminoasă; Cel diiios, Cea diitoasă. Acest
deii în chip de bărbat şi de femeie icrâ adorat de Romanica origine şi
ca început al tuturor fiinţilor şi lucrărilor!) ca Cel ce dimineaţa deschide
şi sara închide poarta ceriului (apertus, clausus), ca Cel ce ştiie şi vede

toate (geminus, bifrons, quadrilrons); ca Dei al Deilor (Divum, Divorum
Deus); ca Creiatoriii bun (duonus cerus = bonus,.creator), şi avind. încă
şi multe alte călităţi bune.
Acest

Jian,

Janus,

deii

al

Romanilor transformat în alt deii

luminei,

apare mai tărdiii în închipuirea

la aparinţă, în Joie, pe

lătineşte Jovis,

Diovis, Diespiter, Jupiter, adecă Diitosul, Părintele Dilei, Părintele luminii.
Pre acest deii îl numeşte poetul Virgil?) (70—19 n. d. Cr.) în Eneida sa
1. 1. v. 254) „Părinte saii Tată al deilor şi al oamenilor“, iar poetul Horaţ?)

(65 n. d. Cr. — 8 d. Cr.)

„Cel

mai mare dintre toţi deii. lel poartă mai

totdeauna calificativul de Cel mai bun şi mai mare = optimus maximus,
şi tot iel ieste acela carele poartă îulgerele, tunetele, trăsnetele şi ploile
(fulgurator, fulminaris, fulminator, imbricator, pluvius, pluvialis; tonans,

tonitrator); carele îns&nineadă şi aduce mană şi rupte (frugifer, opulentus,

serenator, serenus); carele pătrunde pretutindenea (penetralis) de nutreşte,
creşte şi întăreşte (adultus, almus, dapalis, dapilis, juvenis, ruminus,
valens); carele stimuleadă puterile (impulsor, inventor) şi le îndreaptă spre
învingere (victor); carele libereadă. de griji şi n&cazuri (liber, liberator);

carele dă tuturora ajutoriii şi sprijin (opitulans, opitulator);

carele pădeşte

dar” şi
şi apără pre toţi (conservator, consulens, custos, tutor, tutator),
strimb
jură
sait
dat,
cuvîntul
ţin
nuşi
ce
carele pedepseşte mai ales pre cei

Joie
(jurarius, fidius)şi carele răsbună pre cei strimbătăţiţi (ultor, vindex).
îuldreaptă
mîna
în
ținînd
şi
închipuit ca moşneag şădind pe tron

iera
sîne vulturul
gerile, iar” în cea stingă toiagul sait sceptrul şi avind lingă
ale domniii
şi
supreme
puterii
ale
semne
ca
toate
(pajora),
acvila
Saii
sale preste toţi şi preste toate.
ieste
. Contrastul luminii şi al radelor tei priincioase şi binetăcătoare

oamenilor,
întunerecul cu fiorile ce le însuilă şi cu poticnirile ce le aduce închipuiasc
ă
leră dară lucru firesc ca şi Romanii, precum alte popoare, să'şi
o fiinţă, care să îie contrastul

lui Diitan, Diian, saii Jiian saii Joie. Această:

de Neființă aveă la iei numele de Vediovis Pater şi de Veiovis, adecăşi Veiovis
Vediovis
din
ve
căci
ditianul, Nedilanul Părinte şi de Nejoie,

ieste prefics negativ ca în vecors = neinimos, negrijuliii, şi în vesanus
la Romani
— nesănătos la minte. Deci Vediovis Pater şi Veiovis însemnă
pămînt
ui
întunecosul
al
şi
genere.
în
ui
pre deul creiatoriii al întunerecul
lel jeră
iei.
de
iubit
decît
temut
mult
mai
ieră
atare,
ca
şi,
speciial,
în
ca
înfăţişat ca tînăr ţînînd în dreapta un şomuiag (sagmen) de săgeți de
călărită
sine,
lîngă
capră
o
cu
şi
pămînt,
din
ieşiţi
aburilor
semne ale
oameni.,
un copilaş înaripat, ca s&mn pentru domesticirea animalelor decătră

lui Mari, poate
Sărbătoarea lui principală cădeâ pe. diiia Nonele. din luna
pămînt o mulţime

de aceea, fiindcă de pe timpul acesta înnăinte ies din
şi Romanii
de gazuri nepriincioase şi nesănătoase şi de gujulii veninoase,
ui şi al
întunerecul
al
deii
şimțiaii trebuința de a se pune bine cu acest
sunt
3) Augustinus: De civitate dei 1. 7. c. 9.: pene: Janum
L. pg. 63; 163—176. —
ie
Mytholog
Rămische
ordan:
Preller-J
—
summaă.
— *) Horatius - Carmen
1. 1. v. 254. Deorum atque hominum pater. |

deorum maximus.

prima, pencs Jovem
% Vergilius: Aeneis,
Î. 12, 17, omnium
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pămîntului, ca doară ar fi feriți de morburi şi de alte rele pricinuite de
A
aburii şi de viietăţile ieşite primăvară din pămint.
Precînd deii numiţi pînă aici. represîntaii lumina .şi întunerecul ca
puteri primordiiale creiatoare, esistă în închipuinţa Romanilor şi o putere
disiăcătoare, distrugătoare şi nimicitoare, numită _de. „că Dis-Pater saii
simplu Dis, adecă Dispărinte sait Nepărinte, căci în limba romană preficsul dis şi di, ca şi ve, însamnă negaţiune, adecă contrariul de aceea
ce spune trupina cuvîntului. Pre acest deii îl considerait Romanii nu numai
ca deii al disfiinţării şi al nimicirii, al morţii în genere, dar' şi ca domnitoriii a! întunerecului de jos, al infernului saii Orcului precum îl numiaii
Romanii,

ladului

al

sati

(Hades,

Aides,

esprimai

se

precum

Aidoneus),

Grecii, şi'] contopiră mai pe urmă cu deul grecesc al Iadului, cu Pluton,
înfăţişîndu'l ca bărbat cu părul lung şi cu barbă, ş&dînd pe tron şi ţînînd
în mîna stîngă un toiag şi în cea dreaptă un disc, iar' la picioare avind
pre cîinele Cerber cu un şerpe încolăcit la grumad şi printre picioarele de
dinnăinte.
Pe lingă această treime principală, adecă pe lingă deul luminii, al
întunerecului şi al disfiinţării, Romanii mai personificară şi adorară ca fiinţi
supraomeneşti, ca deişori, încă şi pre toate celealalte puteri, cari le vedeai
mănifestindu-se atit în nătură prin diversele iei fenomene, permanente saă
repeţite din întervale în întervale, cît şi în om prin tot decursul viieţii lui,

dela naştere pînă la moarte.

|

|

„Dintre aceste puteri naturale îndeite vom citâ aici numai pre unele
privitoare la viiaţa pămîntului şi la traiul oamenilor de 'pe iel. Ca putere

creiatoare masculină ierâ îndeit pămîntul sub numele

de Tellumo

s. Tel-

lurus (Ţărumoiii, Tărur), iar' ca. putere receptivă femenină sub
acela de
Tellus (Ţă&rură). Aceâ putere din pămînt însă, care adună şi
leagă
la un
loc elemintele destinate a compune îeliuritele ființi corporale
se numiă
Consus (Cusutoriul), dela cuvîntul consuere = a coase,
precînd puterea
femenină care scoteâ la iveală fiinţile întrupatese
chiemă Buna [Deie
(Bona

Ceres

Dea)

şi Buna

(Cerere,

A pinilo, „şi

îi

mznseds).

Maică

(Bona

creiatoarea)
confundată

se

mai

Mater,

adoră
pe

Diva

Mater),

decătră

urmă

plebei

cu

dîna

iar'

mai

sub

ales

grecească

numele

ca

de

dină

Demeter

„_ Aceă putere însă, care prepară vegetaţiunea
ca să fie
oameni
ŞI spre înavuţire, purtă numele de Sa
(Satu
rnus)
i
deo
ele
şi soţiie a lui. Saturn ieră înfăţişat în
chip de bărbat cu o secere în mînă
şi adorat dintru început numai ca deii
culesului viii, al îraţiii şi egalităţii dintre al sămănatului al secerişului, al
oameni din timpurile cele bune
bătrineşti (răstimpul auriit), fiindcă
pe atunci toți se nutriaii în acelaş
mod,
mai pe unsă ŞI ca geii al timpului
“şi al schimbărilor din. iel, confundat
g
c Cronos (Kronos, Chronos); aveă
O sărbătoare plină
de bucurii şi de veselii, ţinută
prin mai
3
„e

de jamnă şi numită” Sătutnsiii (Satunalia). 2
u

a

Negile DS timpul solstițiului

deul grecesc Poseidori. — Vulcan

ucis
i meța
met ilot , “eo
ec,de Jeta) ierâoculuideiea. fodl
foculurui ded aetvat
omen
opicatriȘi re:]
1 eştiti şişi aadorrat
ată în chip „de
e fecio
iecio
IeCiOară
ară şişi și ca dînă
î
stă
a casti
Soare (Şi
ităţii sait
tății
curăţiii
e
sai Ctt
do eel capele

Soarele (bănae

incălqiă

şi

lumi

curătiii

nă faţa eul
cra
rat fiind 'ca vecinic (etern, aeter
» aJutătoriii (juvans), răsăritoriii nus), îndigean (îndiges).
(orie

ns) şi preasînt (sanc-

7l

sub
tissimus), — Luna eră considerată ca fiică a lui Joie,.şi eră adorată
codrilor,
şi
munţilor
a
gină
ca
(Diana)
numele de Lună (Luna) şi de Diiană
r, închia izvoarelor şi riurilor, a vinătoriii, a fărmăcătoriii şi a naşterilo cîntece
prin
tineri
decătră
puită ca femeie cu părul displetit şi sărbătorită
şi jocuri.
la
Dintre puterile îndeite de Romani, carile îi împingeaii
cită
vom
morale,
şi
e
şi desvoltarea unei -viieţi, soţiiale, naţional
s. Junona
pre cele mai principale. în frunte punem pre Jiana
iea ieră
univers
din
ă
receptiv
sati
ă
femeiasc
ială
primordi
putere
,
(Jupiter)
Joie
lui
a
soră
ca
şi
ca soțiie, mai pe urmă chiar

|
întemeiarea
încă numai
(Juno). Ca
considerată
şi, ca atare,

Deorum),
adorată, în chip de femeie graţioasă, ca regină a deilorle (Regina
şi femeile romane

adecă a tuturor puterilor creatoare şi născătoare. Fecioare
diverse numiri, ca pre
o adoraii ca patroană a casătoriilor, şi apoi, sub
scurgerea sîngelui
prin
deiea care predispune pre fecioare spre măritare
de iarnă la nişte
lungi
sările
în
tineri
pre
strînge

(Fluonia, Fluvonia); carea
Vergel după numele
petreceri cu tors, cu cusut și cu povestit, numite
(Vergiliae); carea înor
Pleiadel
a
saii
„stelelor din- constelaţiunea Găinuşei
samă în luna lui
cu
mai
făcute
Juga)
,
(Pronuba
drumeadă căsătoriile
în casa mirelui
fecioare
pre
Februariii (Februata, Februlis); carea conduce
ungînd uşciorii
şi
(Cinxia)
mirese
ca
(terduca, Domiduca), încingîndu-le
ntindu-le pentru înla întrarea lor în Casa bărbatului (Unxia), binecuvî
(opigena, opifera) şi
li
ajutinduşi
mulţirea familiii (Popolona, Popolonia)
şi carea poartă
Lucina),
Sospita,
Sispita,
(Prosa,
miniuindu-le la naştere
Levana,
Potina,
(Dea
î&tului
-şi întărirea
grijă de creşterea, desvoltarea
lung
veşmînt
în
ă
înfăţişat
ierâ
lea
etc.).
Cunina, Rumina,. Edusa, Aripago,
în
înfăşat
copil
un
cu
şi
cu cunună pe cap, cu o floare în mina dreaptă
(Calendae) lunilor

Calendele
cea stingă. Dilele iei festive ieraii Primele sai cînd se săsbaii Matronaliile
Mart,
saii
Mărţişor
lui
şi mai ales Calendele
vechime, de unde pină astadi la
(Matronalia) şi începutul Anului Noii în
Mărţişoare. — Deul Marte .
numite
r
darurilo
Romini datina cu trimeterea
chip de tîner, ca fiii al

în
sai Marţ (Mars, Mavors, Mamers) ieră adorat,
şi stătorniciie;
virtute,
lui Joie şi ca acela carele însuilă bărbăţiie, spaima energiie
şi păloarea şi împinge

carele învârte şi întoarce relele; carele delătură
ilor, şi ca pre acela carele a fost
pre oameni tot înnăinte spre realisarea propusur ui popor roman, ieră venerat
tată al lui Romul şi Rem şi, prin aceştia, al întregulsait soră-sa Bellona; lui i se
soțiiea
şi ca deii al răsboiului dimpreună cu
va eră adorată,în chip
dedicâ şi una din lunile anului. — Deiea Minear
ă şi ştiinţă, din. care
de femeie, ca dătătoare de: înţeleginţă, de iscusinț
— Deul Miercuri
Joie.
lui
causă o credeaii Romanii născută din criierii
înaripat, ca fiii şi
tînăr
de
chip
înadorat,
ierâ
sait Mercur (Mercurius)
oamenilor şi să i
voroava
şi
ca trimes al lui Joie ca.să urdască -graiul
bunul traii,
pentru
ioase
trebuinc
celor
împingă spre găsirea şi procurarea
rit mai
_s&rbăto
şi
lui
al comerciu
din care causă ierâ considerat şi ca deii maică-sa
Atlante,
lui
fiica
Maiea,
după
ales în luna .lui Maiii, numită aşă
Vinerea
Deiea
—
pămîntului.
unul din Titani, adecă din fiii ceriului şi ai
şi graţioasă, câ patroană
frumoasă
îemeie.
de
chip
în
adorată,
ierâ
(Venus)
ui roman, fiindcă se
-poporul
a
e
genitoar
ca
a amorului şi a primaverii şi
deostbire o priviau .
cu
femeile
;
consideră ca mamă a lui Eneiea (Aeneas) în luna April s. Prier, fiindcă, li ales
ca patroană şi o sărbătoriaii mai
(Apollo) ieră luat dela Greci decătră
e
Apolin
Beul
—
mult.
priiă foarte
tînăr, născut din Joie şi din îemeiea

Romani şi adorat de .dînşii, în chip de adă mintea omului, O însuileţeşte şi
Latona (Leto), ca acela carele învăpăl
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o predispune spre creiaţiuni întelectuale, spre divinare şi spre producere
de armonii, deci şi ca patron al musicei şi ca conducătorii al Muselor. —
Ca Geniii care produce şi întreţine în om viieaţa, voioşiiea şi sănătatea,
adoraii Romanii, dintru început, mai ales pre deiea Stîrniica (Strenia,
Strenua) şi pre Salutea s. Sănătatea (Salus), mai pe urmă şi pre Esculap
(Aesculapius, Asclepios), luat dela Greci. Pre acesta îl consideraii ca fiiital
lui Apoline, născut din femeiea Coronida; îl închipuiaii ca bărbat, meditativ,
cu per lung şi cu barbă, şi adoraii, dimpreună cu fiică-sa Sănătatea, pe
greceşte Hygieia, ca pre acela carele înspiră şi împinge pre oameni la descoperirea leacurilor, a medicămintelor, şi ca patron al artei medicinale.
Pre acei Genii însă, carii dedeaii oamenilor viiaţă părticulară şi li determinaii îndividualitatea şi activitatea, carii petreceai apoi întrînşii şi'i povățuiaii neîncetat spre fapte priincioase pentru traiul lor părticular şi soţiial,
îi numiaă Romanii Lari, în înțelesul de patroni, şi credeai că nu numai
fiecare om, dar' şi fiecare familiie, fiecare neam s. ginte, fiecare popor,

fiecare casă,

fiecare

drum

saii

cale,

fiecare

comună,

fiecare

înstituţiune

so-

țiială şi însu'şi -împărăţiiea s. statul aii cîte un Geniii creiatoriii şi tutelar,
cite un Lar propriii. Aceşti Lari saii îngeri păditori cum li-am dice noi

astădi, ierati

adoraţi,

în dile

anumite. şi cu

ceremonii

diverse,

decătră

cei

ce steteaii în legătură cu dînşii, saii ca Genii tutelari privaţi (Genius meus,
Genius loci, Lar meus, Lar familiaris agrestis, ales), saii ca Genii tutelari

dat

(Lares

publici,

viales,

compitales,

praestites,

militares,

perma-

rini, etc).
Acei Genii tutelari, cari veghiaii neîncetat asupra esistinţii şi prospeării familii, grijînd de cele trebuincioase pentru susţinerea şi pentru
apămarea unităţii iei şi a neamului, se numiaii dei Penaţi sai sîmplu
Penaţi
(dii Penates, Penates), dela cuvîntul pennus sait pennum,
care însamnă
„pîne de toate dilele“, cuvint carele stă în legătură şi cu
cuvîntul
penitus
(întern, lăuntric), de unde şi cuvîntul de Penctralia sacra
s.
sacrificia,
adecă
de sărbări şi sacrificii înterne, întime, făcute în onoarea
lor la vatra focului
din casă.
Tot Lari se numiai şi sufletele acelor. oameni
morți, carii nu numai
se lăsaii povăţuiţi de Ingerii săi păditori, dar'
se
şi
distingeaii în tot decursul vieții sale prin :0 „activitate spornică,
mănoasă şi binecuvintată,
ind urme neşterse după dînşii, precind
activitate mai puţin văloroasă, purtaii numele celealalte suilete bune, de o
de Mani (Manes) adecă de
curaţi, luminaţi, buni, şi fiindcă aceste
Suflete ieraii cu neasăm&nare cele
mai multe, se numiaii Mani toate

sufletele bune în genere. Ba încă mai
mult!
Cuvintul
Mani
se întrebuință
NUI:
ca
CU
numi
M
iret
j
morţilor,
fără privire la viiaţa lor păminteană.Ca numire pentru toate sufletele
,
„„„Sulletele acelor oameni însă, carii nu voiau să ştiie de Îngerii săi
păditori,
nu băgaii

priincioasă

şie'şi

de Larve (Larva)

d se credeâ că

nopțile pe pământ
:

în samă idemnurile lor înterne, ci petreceaii

şi familiii,

la

purtaii

şi de Lemuri

dile anumite

e

nse şi virtuțile
ca

a spăriiă
bli

după

Yeşirea

(Lemur,

ş

Lemures),

i

ini

și tenoroai pen
e

-

pictatea, revedere Stauaa igala, Coneo
lea
i
în1ă de temere, HU
cire,
de sperinţă,
întîmplările.

despre hi
LariA $,si
mină 1)dirVedi
Bucovina
ȘI

din

ce le

l

ne-

ta

iial

şi icrai temate fiind

i

(Ore

a

jad)

şi

îmblă

mintea

de

noro:
nOro-

JJ,

rep , saga,

producea,

:
sax
spuse în- Foiea
Soţiietăţii
pentru

o viiaţă

CO

cultura

diversele

şi

emhlă

Ocu-

literatura

ro-
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pări din cari trăiaii Romanii, toate aveaii la dinşii cîte un Geniii părticular

care le produccă şi le întreținea.
de
Pentru Romani toată natura ierâ cugetată ca însuileţită, ca plină
ile
întimplăr
şi
fiinţile
toate
ii
producea
cari
i,
părticular
Genii
nişte
dei şi de
din iea, le

întreţineai,

le

desvoltaii,

le prifăceai

şi

le

schimbaii,

saii .le

ceremonii şi
nimiciai. Prin necontenita veneraţiune a acestora cu diverse
â cu
întimpin
a
s
predispu
sacrificii deveniră Romanii popor îoarte religios,
vreun
aşteptaii
carea
dela
univers,
din
mulțămită şi cu pietate orice putere
bine şi îndestulare,

sai

de carea

se temeaii

ca

să

nuw'i contrariiede,

să nu

se sîmţiaii Roli strice planurile şi să nu li facă vreun răi. Atit de legaţi
ca mai înfără
deati
întreprin
nu
nimică
încît
săi,
manii cu deii şi Geniii
Deorum),
Dei,
auspicio
năinte să fi căutat prin anumite ceremonii (sub
a li
urmă
pe
mai
şi
iei
cu
ere
conţeleg
în
“a li cunoaşte voinţa, a se pune
şi se
încep
se
lucrurile
toate
că
iie
stătornic
cu
credeai
mulțămi, fiindcă

Jove îinis).
finesc numai prin ajutoriul dumnegeiesc. (Ab Jove initium, cum
atea sa
activit
prin
carii,
Chiar şi unii dintre acei bărbaţi străordinari
e,
neşters
şervicii
lor
Romani
adus
aii
ase
eminentă şi prin faptele sale merito
aii
sai
i,
virtuoş
bărbaţi
de
puri
prototi
ca
dînşii
de
raţi
sai at fost conside
t,
deosăbi
cult
un
cu
i
veneraţ
fost priviţi de dînşii ca semidei şi apoi
lui roman, Romul şi
precum erai d. e. Eneia (Aeneas) ca tată al poporu(Quiri
nus, Quirites) ca

Rem ca întemeietori ai împeriului roman, Cvirin
p al energiii şi puterii
strămoş al Sabinilor, Erculan (Hercules) ca prototi
etc.
fapte;
prin
omeneşti mănifestate
27 n. Cr.) nu aveai.
Precum ni spune Marcu Terenţiii Varro (116—
imagini zugrăvite,
nici
,
cioplite
chipuri
dei
pentru
Romanii dintru început
pe urmă le întromai
că
de aceea cultul lor iera curat şi înnălţătoriii, dar
area cultului
degrăd
şi
ea
alterar
la
mult
duseră şi contribuiră prin aceasta
afirmă în
Cr.)
d.
430
(353—
religios, căci scriitoriul bisericesc Augustini)
deilor
ale
e
vedibil
ile
imagin
s
introdu
privinţa aceasta apriiat, că cei ce ati
rătăciri.
în
îndus
"i-ai
şi
ţenilor
concetă
inima
din
ai răpit teama de dei
Romani s'a pricinuit încă şi
Alterarea şi corumperea religiosităţii la tor
plin de plăceri simţuale,
i
cultulu
a
şi
ni
prin adoptarea unor dei străi
romani, şi mai ales prin întroprin confundarea acestora cil deii curat
Împăraţilor, ca singuri represai
or
ducerea îndeirii şi a cultului Cesaril
şi prin înmulţirea num&rului
sîntanți ai puterilor soțiiale din împerii,
toate aceste înnoituri sa înPrin
preuţilor şi prin mărirea veniturilor lor.
plarea curat înteleciuală şi
contem
atit
tare,
tunecat, tot din ce în ce:mai
ntanţi ai puterilor naturale
deosăbirea precisă a deilor şi Geniilor ca represî

e ai începuta îi conîn gradaţiunea şi în necsul lor; imaginileloc lorde vedibil
a deştepiă, ca mai înnăinte,
siderate ca iei înşişi, şi cultul lor, în
e şi năzuinţa de a se
natural
puteri
atenţiunea asupra acestor

în oameni
a degenerat întrun cult plin de
armonisâ cu iele în făptuirile propriie,
pe urmă în sărbătorirea şi chiar
spectacole .şi de desfătări simţuale, şi mai
|
a
îndeirea puternicilor dilei!
derile
deprin
în
şi
inima
în
cinată
Cât de adinc şi de puternec înrădăpăgine
ască dimpreună cu cultul iei
poporului roman fusese religiunea luişi din împrejurarea că nici timpurile
,
cu
deiesc, putem cunoaşte, între altele
oară, nici inst şi creştinismul
barbariii,

nici

cultura

întelectuată

posteri

acra deorum
observarentur ... . Qui primi simul
Quod si adhuc mansisse, castius dii metum dempsisse ci errorem addidisse, Vedi
%
ct
suis
opuli Co erunt, cos civitatibus
Preller, |. c. |. pg. 105.
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i

mau

îrcască cu,
cu desăvârgre.
pașa
desăvărşire. Urme”
pească
Urme de.d Isa LSse eâsest char astă
„Stas îi totE
ea
SI
Spre
i credinţile şi datinile Romiînilor şi ae
.

să

ă

şi

să

graiul -lor. Espresiunile „Poporane ca:
£
e
Sintă "Luna
i
ri, Sînta Joie,
Sintâ Vinere, Sîntul
oare,
L
,
DI
a nțila Mama: Pădurii, Păunaşul Codrilor, etc,, nus alta
decit r&sunete şi amintiri mai mult: goale şi neconştiute de vec ii gei
păgîneşti şi de cultul lor, adecă de Luna, Mars, Mercurius, Jnpiter s. ovis,
nus,

Sol,

Diana,

Faunus,

etc.

a

|

ve Colindarea cea atit de răspîndită şi de drăgălaşă Rominilor ni, aduce
aminte de sărbătoarea Saturnaliilor şi a Larilor, pe timpul cărora aşedaseră
creştinii naşterea

Morților.

lui

Reirenul

Isus

de

O

Cristos

Lere

şi,

cevâ

mai

Doamne, din

înnăinte,

9 Simbă da

unele colinde 'ies e

ără

n

doială, o învocare a Larilor vechi, astădi a Larului Isus Cristos, trecul i
împăratul Alesandru Severul (222—935) pintre Larii săi familiari.
aţi

şoarele cele atit de preţuite şi de aşteptate de mulţi Romiîni, mai a es
de
cei din Romăniiea munteană, ni aduc aminte de sărbătoarea Matronali
ilor

şi a Anului Noii, carile cădeaii în prima di a lunei lui
a e I9riile
şi Paliiea ni amintesc de sărbătorile păgîneşti Floralia şiMari
Palilia
s. Pari a,
— Țiînerea
Rominul

Joilor

de

trăsnete

dela
şi

Paşti

pînă

la

de reversări

Duminica

de

ape,

ieste

Mare „Spre a fi

o

r&măşiţă

feri

din „cultul

lui Jupiter tonans şi pluvius. — Reţînerea femeilor
de unele lucrări spre
Vineri şi în ditia de Vineri ieste încă un cult neconştiu
t pentru vechica
Vinere păgină, dîna amorului şi a căsniciii. —
Dicerea de „ieii 'ţi's popa
tăă“ ni aduce aminte de popa păgînilor, care
Omoriă animalul la altariii
spre a'l 'sacrificâ. Cu aceasta în legătură stă
şi espresiunea figurativă, „an

să daii pielea popii“, pentru „am să mor“— Vorba Rominulu
i că „daii
de pomană“ încă nu”. alta. decit O întunecoasă
amintire
de
fac
cevă saii
sacrijic pro Manibus == pentru Mani =
pentru morţi. Vorba de „Ne-om
vede la Puntea Raiului“ ni aduce
aminte de rîul Styx, care încunjură
cimpii fericirilor de pe ceea lume, iar
banii ce se pun în mîna mortului
Saii sub limba lui, ori se daii preste
săcriii, sînt plata vechie pentru
Acherunte (Acheron), carele trece în luntre
sufletele morţilor spre. cîmpii fericirilor, -bani cari astădi
suiletul

spre

ceriă

sînt

dimpreună

meniţi a plăti vămile din aier, cînd zboară
Ingerul

cu

săi

păditoriii.

etc.

$ 12. Cultul religios la Romanii păgîni.1)

_ _ Romanii aveai la. întemeia
Simplu şi treaz. Iei întraă dead rea domniiatului un cult religi
. foar
oste
reptul în legătură cu diferiţii
tăcîndu-li rugăciuni pentru
dei ce îi aveai,
feliurite p&suri saii în părt
sau mai mulţi împreună prin
icular prin familii,
locuri alese anumea spre
dintru inceput nici chipuri
aces
t scop. N'aveaii
zidite saii temple peniru ador Sait icoane. (simulacrum) pentru dei, nici case
area lor. În casa familiar
atriul, unde se închinaii dejlor,
ă Yerâ un loc anumit,
iar” înafară alegeaii păduri,
ori munți sait colnice. pent
saă dumbrăvi,
ru rugăciuni publice comune
civilisaţiuniă” şi „Cu desvolta
. Abiă cu înnăintarea
rea
artelor ai. început Romanii
cultul deilor diverse case.
a zidi pentru
de rugăciuni saă temple
atributele deilor: - ca
şi a.aşădă prin iele
lănci, arcuri, scuturi,
îoc,
etc.,

pg. 10 _Preller

L.:

Romische

Mythologie,

3.

Auf.

von

H.

mai

Jordan,:

pe

urmă

Berlin,

încă

1881.

şi

t. |.
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chipurile

mai

ori

învăţat,

desvoltarea

icoanele

mai

iei

lor.

Marcu

Terenţiii

adînc şi mai temeinic

Varune

(116—27

cunoscătorii

grădată, laudă. mult timpul

n. d. Cr.),

cel

al viieţii romane

în:

cînd Romanii
îşi adoraii deii.

fără chipuri şi icoane (sine simitlacro), şi. apoi dice că, dacă ar fi rămas
pentru totdeauna aşă, cultul deilor s'ar fi păstrat în toată curăţiiea sa, că

cetăţenii n'ar fi fost cădut

în

rătăciri şi erori şi că mar îi pierdut mai pe

şi respectul înnăintea lor!
Acela care a orgănisat la Romani cultul religios public cu temple şi
cu simulacre, a fost regele Numa Pompilii (715—672 n. d. Cr.). De aci
înnăinte s'a făcut, în decursul timpului, o deosă&bire tot din ce în ce:mai
mare, între cultul religios privat: şi cel public. atît în privinţa mulţimii
dilelor festive şi a templelor, cît şi a ceremoniilor şi a pompei cu care se
săvărşiâ. În cultul religios privat s'a păstrat necontenit adevărata şi sîncera
religiositate romană, pre. cînd în cel public s'aii tot înmulţit dilele festive
şi S'aii tot adaus ceremoniile. şi pompositatea săvărşirii lor, şi aceasta
adeseori nu pentru învioşarea şi răspîndirea religiosităţii şi a moralității,
cît mai vîrtos pentru urmărirea unor foloase. personale, sait. pentru în-:
destularea unor ambiţiuni părticulare de popularitate. şi de înnălţare.. Astîeliii degenerâ, pe încetul, cultul religios public. Dictătoriul Gaiii Julii
urmă

Cesar

reorgănisâ

în

47 n. d. Cr.

anul

-:

acest cult, precisînd dilele festive

publice şi îndreptind şi călindariul roman, dar şi această reorganisare degenerâ curînd sub povoara noului cult al împăraţilor, carii căutaii să se
iurişede. şi dinşii printre dei şi să se folosască de cultul lor spre a ajunge
|
o
şi a se mănţin€ pe tron!
Dilele anuale ieraii împărţite în: dile festive saii sărbători (dies festi),

în cară erâ oprit negoţul, îmblarea pe la judecătorii şi lucrul de mînă, în.

„dile de lucru (dies profesti) şi în dile de rugă (dies intercisi),.în cari
se făceaii demineaţa şi sara rugăciuni, iar' preste di se lucră. Bilele festive

încă

ieraii

împărțite în

sărbători stătornice (tativae), schimbătoare (con-.

ceptivae) şi străordinare s. împuse (imperativae).
„Pentru pădirea sărbătorilor şi -pentru săvărşirea ceremoniilor religioase
se înstituiră. mai multe colegii de.oameni. Pentru aflarea şi înterpretarea voii .
deilor ieraii ogurii (augures) şi haruspicii (haruspices), carii observaii îmbletul
animalelor. tiritoare şi mergătoare, zborul şi strigătul paserilor, -pusătura
şi calitatea măruntaielor animalelor sacrificate, şi apoi -prorociaii ce -şi
cum are să se întimple cevă după voiea: deiască. Pentru şerviciul fiecărui
deii în parte şi pentru săvărşirea rituală a cultului lor ieraii puşi oameni
anumea, numiţi sacerdoţi (sacerdos, sacerdotes), între carii cei pentru deii
superiori purtaă numele de îflamini (flamen Dialis, Masrtialis, :Quirinalis,
Floralis, Pomonalis, Volcanalis, etc.. ilamines maiores. et minores) dela
ilare == a suilă în foc şi asupra jărtielor, sait dela flamma, adecă para focului,
pe cap,
carea se rădică ţuguiată în sus ca şi cuşma de oaie ce o purtaii flaminii
focul.
ca
roşiietec
purpuriii,
veşmiînt
întrun
“togă
preste
fiind
îmbrăcaţi
Vestei şi pentru întreţinerea focului sacru ieraii puse nişte
Pentru cultul
fecioare, numite Vestale (virgines vestales). Pentru săvărşirea unor. festivi- -

tăți

anului: ieraii colegii

anumite în.. decursul

Lupercii, Saliii, Sodalii,

tificii, numiţi

aşă fiindcă

etc.

Ca

făceaii.

anumite,.ca Fraţii Arval,

priveghietori asupra .sacerdoţilor

cu

putinţă, puneaii

adecă

ieraii Pon- -

punte.la rigo-

roasa săvărşire rituală a ceremoniilor diverse,:) şi în fruntea tuturor acestora

ab his
1) Pontilices .. .. a posse et facere ut pontifices. Ego a ponte arbitror, nam
non
Tiberim
cis
et
uls
et
sacra
ideo
cum
saepe,
restitutus
F)
(ut
ct.
sublicius est factus.
134,
pg.
1683
Berlin
2,
Bd.
Myth.,
Răm.
rdan
Preller-Jo
la
83,
v.
1.
1.
mediocri zitu fiant. Varro
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ieră

un

Pontifice

staii

luntre

suprem,

cap

al

tuturora

cinevă,

adecă

şi dirigent al întregului cult

geiesc, numit Pontiiex Maximus, Summus, Rex SacrorumBL ca
Rominii pînă astădi de Puntea Raiului, ne-om
întălni a ua sul Raiului
ă

şi

punte

pentru

îl

eri.

SP

apăr cu

tot

Lua

dul sărbătoririi dilelor festive constă

în rugăciuni,

adin

Ş

îi di

în oferte pentru

dei şi preuţi, în procesiuni publice cu chipurile sait icoanele gei or apoi
în ospeţe, în jocuri, în privelişti sait spectacole la circ şi la lea ui
up
ciunile (praeces) şi ofertele (sacrificia) se făceaii cu un ceremoniia
co
it
şi foarte rigoros sai spre a mulţămi deilor pentru întîmplări norocoase
în viiața privată şi în cea publică, sai spre a li cere ajutoriii şi sporiii
la întreprinderi,

saii spre

a'i înduplecâ

ca

să

îndepărtede

dela

oameni

ne-

norociri, morburi şi alte rele şi pericole, saii spre a li îmblindi miniiea
pentru fărădelegile comise. Ofertele constaă din primiţiile îruptelor, din

animale cari se junghiiaii la altariii, şi parte se ardeai, parte se mincail,
apoi din făinuri, poame, plăcinte, vin, tămiie, etc. leste de însemnat că

deilor

luminoşi

întunerecului

saii

animale

ai luminei
negre,

şi

li se

anumea

sacrificaii animale albe, iar” deilor
deilor
animale

masculine,

iar -

deiţelor s. dînelor animale femenine. Acela care aduceă şi prepară animalul

spre sacrificare se numiă popă (popa), de unde pînă astădi la Romini
vorba „ieii “ţi's popa tăi“ spre a îns&mnâ pre omul rigoros şi sever,
şi
„dai pielea popii“ în loc de „mor“. Oroarea însă pentru crudimi şi
jertfe
singeroase 'şi-o ar&taii Romanii prin aceea, că preuţii lor nu prindeaii
fier
în mini, şi nici alţii nu se atingeaă de dînşii cu fier. In
decursul ceremoniii
religioase se diceă din fluier şi se cînta diverse imnuri saii
de sînguratici,
saii de mai mulți împreună, în cor.

Un lucru principal la săvărşîrea cultului religios ieră

curăţiiea (castitas).
Toţi se spălai mai înnăinte şi se îmbrăcaii frumos;
animalele
'aduse spre
sacrificare încă se spălaii curat; se stropiaii cei
esistenți cu apă curată ca
să fie curăţiţi şi de pete sufleteşti întelectuale;
se ardeaii feliurite miresme,
maj ales
tămiie

ŞI nepriincios.

adeseori

şi smitnă,

ca

să

Pentru “împlinirea

Juruinţi

delăture

din mijlocul

lor tot ce'i neplăcut

unor. dorinţi părticulare se făceaii deilor

(vota) precum: zidiri de temple, de
altare, punerea de
monuminte şi bineiaceri pentru Oameni,
cari toate se esecutaă cu scrupulositate cînd se împliniă dorinţa.! a
:
_

Pentru Publicul. mare se aranjaii
ospeţe şi jocuri, şi mai ales privelişti
în marele circ ŞI prin teatre. Mai
cu
laritate se folosiaii de aceste mijloace samă ambiţioşii şi vînătorii de popuspre a'şi ajunge scopurilece le
măriail. Pe timpul împăraţilor
uriele deveniră, pe lîngă mijloace
de ademinire,
incă şi centre de corupțiunea moravurilor
bune.

$ 13.

Cultul Soarelui la Romani.t

_ Soarele a avut şi are pent
semnătate principală şi căpitală ru pămînt şi pentru viiaţa de acoleâ o în, iel a f ost şi ieste deşteptă
oriul şi : desvoltătoriul iei,
toriul, susținăRegi
unile . polare ale
ămâîntului sînt cu totul
lipsite de fiinţi „Vii, fiindcă
pe
ci iomneşte un întunerec: depl acoleă nu luceşte Soarele prin cîteva luni,
in. Din causa. acestei. înrîurin
a atras soarele asupra sa
ţi .binefăcătoare
“atențiunea tuturor oamenilor
, din toate timpurile,
1) Preller L. Rămisch
M thol i
in
H. Jordan, Berlin, 1881, t. e1. pe
3045357 SETI pp608

i
PE 754 768. —

UL. Auilage von
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şi a fost respectat, venerat şi adorat de dinşii în conformitate cu închipuinţile ce 'şi le formaii aceştia despre calitatea şi înrîurinţa lui.
E
Deodată cu deşteptarea întelectualităţii şi a cugetării aii început
omenii a consideră lumina şi căldura ca cevâ priincios şi binefăcătoriii,
iar întunerecul şi gerul ca cevă stricăcios şi nimicitoriii. Cînd aii personificat puterile fireşti de pe pămînt şi din univers şi aii prins a le consideră
ca ființi supraomeneşti; unele mai puternece . decit altele, n'aii putut ca să
nu le împărţască în luminoase şi priincioase, şi în întunecoase şi nimicitoare. Şi aşă 'şi-aii creiat pre deii luminii şi ai binelui, şi pre deii întunerecului şi.. ai r6ului,
ai peririi.
..
un loc de frunte,
Între deii luminii, chiar dela început, a ocupat soarele
dacă nu chiar locul cel dintiiii, căci toţi deii cei buni şi. priincioşi ai popoarelor se reduc la personificarea soarelui. în speciial şi apoi la .personiiicarea luminii în genere, a luminii întelectuale, a adevărului.

Pre

Soare

îl sărbătoriaii: Romanii

nu numai pur

şi simplu ca soare

răsăritoriii (Sol oriens), ci şi ca îndegetătoriii (Sol Indiges), ca ajutătoriit
Juvans), ca preasînt saii cel mai sînt (Sanctissimus), etern şi vecinic
Aeternus), ca nutritoriit (Almus), ca secular (Saecularis), ca neînvins (Sol
Învictus) şi ca domn al împeriului roman (Dominus imperii romani). Diiia
lui ieră stătorită pe diiia cea mai scurtă din an, în Roma pe diiia de
25 Decemvre, sub numele de D)î Natală, Dies Natalis Invicti.
Despre soare se credeâ că iel scoate din pămînt plintele, vegetaţiunea
întreagă; că diversele plinte îşi potenţeadă viiaţa în diferitele animale dela
cele tiritoare pînă la cele zburătoare; că plîntele şi animalele sînt produse
pentru susţinerea şi comoditatea traiului oamenilor, carii 'şi-aii luat începutul dela dei, închipuiţi în calitate de bărbat şi de femeie; că soarele
produce precum lumina firească aşă şi pre cea mintească, dar' că în pămînt
locuieşte întunerecul, carele strecură, mai ales în plînte, nişte sucuri cari,
gustate fiind, farmecă sîmţul şi cugetarea omenească, le tulbură, le întunecă şi le nimicesc chiar; că soarele vede toate şi, prin urmare, ştiie
toate; că iel ţine ordinea cea firească şi cea întelectuală saii morală, şi că

pedepseşte, cu asprime, pre călcătorii
pre tulburătorii

ordinii

soţiiale,

de jurămiîntşi pre făcătorii de. rele,

şi că el ieste cel neînvins.

Credinţa despre soare ca. deii al luminii morale şi ca apărătoriii al
ordinii soţiiale s'a înrădăcinat printre Romani. mai .cu samă în ultimul
secul al republicii din causa deselor şi îndelungatelor tulburări civile,

înterne

şi esterne,

şi mai ales fiindcă

tocmai pe timpul acesta se întro-

dusese şi se: răspîndise printre Romani similarul cult al Perşilor despre
deul lor Mitra (Mithra). Acest: Mitra ierâ la Arii din Indiiea şi din Persiiea
un vechii deii al luminii, se aminteşte la iei în cărţile lor sînte, în Veda
şi în Zendavesta, şi ieră considerat de dînşii ca deii atotvădătoriii, atotstrăbătătoriii, atotpresent, atotştiutoriii, atotputernec, ca însu'şi adevărul şi
şi credincioşiiea (fidelitatea), ca păditoriii al soţiiabilităţii dintre oameni,

ca scut al celor săraci şi asupriţi, ca domn preste toate sufletele (spiretele),
al tuturor

pre cari le trece la nemurire prin noapte şi moarte, ca adversarii fiind de
demonilor întunecoşi, pre cari îi combate neîncetat încunjurat
în fiecare an pe timpul
geniii luminii. şi ai adevărului, şi se sărbătoriâ
deul
dilelor celor. mai scurte; iar ca represîntant al săi pe pămînt aveă
,
pa
,
,
o
Mitra la Perşi pre rege.
ca deii necuprins
În înscripţiunile romane aflăm pre deul Mitra numit
atotputernec (omnipotens);
(indeprehensibilis), ca deii-mare (magnus), ca deii

ca dei

etern,

secular

(aeternus, saecularis),

ca luptindu-se în spelunci cu

.
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spiretele

(duhurile)

rele

şi

necurate, 'şi. apoi ca ivindu-se de acolcă (£ E

=5pae) triumfătoriii, iar unii scriitori îl numesc domn

naturi (2nwreypyes

&

6 Midozs

za

“svstwş

îiczeris),

ca

şi făcătoriii al întregii
tată

şi ca

început

al
viieţii şi al. mîntuirii.
a
|
_ Sub împărații romani a ajuns cultul Soarelui Neiînvins, respective
al
lui Mitra, la o considerare, ja o răspindire şi la o înrădăcin
are cu atita
mai adincă şi mai nedistructibilă, cu cit împărații înşi'şi,
spre a'şi întemeiă şi păstră puterea şi vada, începură şi iei, ca regii
Perşilor, nu numai
a se consideră ca represîntanţi ai Soarelui Neînvins,
ai lui Mitra aici pe
pămînt, dar' încă a şi pretinde dela oamenii
domniii sale un cult
similar geiesc. Aşă găsîm că Romariii numiati supuşi
pre Gaiii Juliii Cesar (+ 44
n. d. Cr.) ca „deii apărut şi mîntuitoriii al viieţii
omeneşti“ — „9z4 2ugXrls
za zoribs 305 duSpoozihoy

few suzf2“, pre Tiberiă (14—37) ca „premărit“
, ca
„nOii premărit“ şi ca „fiiii -al premărituluiDumnedeii — Vs cedaoziz, vite
Szpaosig, Dacă cshaczcă uios;“ pre Neron
(54—68) ca „dleit eliberătoriii — ze
EhzuJtztos“ şi ca „miîntuito

riă al lumii swzp ss ctncuntvas;“ pre
Caligula
(37—41) ca domn. (dominus). „Cultul Soarelui Neînvins şi al lui
Mitra ierâ acd sub împăratul Domiţiian (81-—96 d. Cr.) deplin conso
lidat în înțelesul mai sus, şi se
află
în floare sub

împăratul Adrian
—138) şi sub împărații
(138—180), iar Sub împăratul Septi(117
miii Sever (193—211) şi sub
lui, Marcus Aurelius Antoninus Bass
Aurelius Antoninus Elagabal (217—222) ianus Caracalla (211—217),
şi Marcus Aurelius Alexander
(222—235) se consideră
acest cult chiar ca sărbătoare

Antonini
urmaşii
Marcus
Severus

împărătească a casei

şi aplecare cătr

ă creştini, de aceea primi printre
?
Larii săi familiiari pre Orfe
eroul cîntăreţ din mitologiiea
ii
“gre
ceas
că,
pre
Avraam, strămoşul Jidanilor,
pre Isus Cristos, urditoriul creş
tini
smului, şi pre Apoloniii 'din
s. 110d. Cr.), distins iilosof
Tiiana ( 96
causa învățăturilor lor similare pitagoreian, as&mănaț cu Isus Cristos din
. Sub împăratul Aurelian
cultul Soarelui Neînvins la
(270—275) ajunsese

culme, fiindcă acest împărat
se consideră pre
deii, deoarece maică-sa
şi se numiă Deus et Dominus
fusese preuteasă
natus' Aurelianus Augustus,
Restitutor Orientis. Nu esistă
acu
ma ţară. în întinsul împeriiRestitutor Orbis
să nu se îi sărbătorit de mic
şi
de.m
are, cu festival împunătoriă,roman, unde
Cu Jocuri şi cu desfătări
cu os eţe
de tot feliul, acest cult împ
cultul împăraţilor ca represîn
reunat acuma i u
tanţ
i
aici pe pămînt ai Soar
ai lui
Sine

însuşi

ca

fiii

al

acestui

Mitra. Cu deosăbire
elui. Nei
îs și
ca împlinitori al voii împă se întrețineă acest cult decătră [e zii le roma
e
ratului, precum erati
voinţii geului neînvins al
Geniij bai esec
lumi
nii.
Urm
e
neşterse pînă -astădi d
lui se găsesc încă prin Numi
Sistiuța
diie
prin Austriiea de jos, prin Fran a, prin Ardeal, prin .Italiiea,
"ori Ti
î
ciiea şi. Angliiea.
» Prin
Liroliiea,
1 ul
Cult
aces

săvărşirea

săcrat

saii

acesta avea o orggă
ăni nisa
- - depre
linină
ă. Nu ori icin |
lui, ci trebuiăda săaaîmp :
m
primi
linească
oar
ri condiții e şi să
sînţit anumea spre 'acest scop. ecaEsist
fie
cor
aii
i

-

dela „uşoare la
erele. în cari candidatul trebuiă să q
moşiie, tăriie, neînmai
frintă de voinţă, supu
nere

irig foame Ş sete; „Să călătore
ască
notă,

să

petreacă

şi pocăință;

mult dile 'deari
în pustiiuri şi să mai
cutede ae tre:
oii
US

a
cite
altele de feliu. l acesta.

iri

;

ece chi
i
:
eră aşadarăun eserc
iţiă de însutigieei ide y

şi

de
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devotare nemărginită pentru întreţinerea şi răspindirea acestui cult ca întroducere a unei. ordini morale şi soţiiale mai. superioare printre oameni.
Gradele. dirigenţilor acestui cult ieraă şepte la număr, şi anumea, începînd
cu cel mai. de jos: 1. Corbii, corvi, nzparis, zozazirz, Sînțirea; 2. Nimiii
sai Cripţiii, Ascunşii (Nymphi, Cryphii, ge), cărora li se ar&taii icoanele

unor dei secreţi;
mini

o

sabiie

3. Ostaşii saii Luptătorii,

şi

o coroană;

sabiiea

(milites), cărora li se dâ. în

o păstraii,

iar coroana

o depuneaii,

dicînd că deul Mitra li ieste coroana; 4. Leii şi Leoaicele, (leones,
jizuz. Xzewstză), însărcinaţi cu întreţinerea curăţiii. şi a sînţiii: (sînțeniii);
5. Perseii,
(persei, gradus : persicus, persica), însărcinaţi
.cu primirea şi
împărtăşirea voinţii dirigentului suprem; 6. Alergătorii soarelui (heliodromi, fiiucăziuzi, iuzz2), însărcinaţi cu aducerea la împlinire a acestei voinţi,

şi 7. Părintele (pater) saii Părintele părinţilor (Pater patrum Dei Solis
Invicti Mithrae), dirigentul suprem carele represîntă pre deul Mitra. Cel

ce stă în fruntea fiecărui grad încă se numiă părinte (pater), ca un felii
de represîntant al părintelui suprem, precum pater corvorum, pater leonum, etc.
Su
,
Cine oare nu descopere şi nu vede în cultul acesta nu numai originea: cultului creştinesc, dar şi întreaga ţăsătură a orgănismului acestui
cult, precum s'a întemeiat sub împăratul Constantin cel Mare (305, resp.
324—337) şi precum s'a desvoltat şi s'a întărit în decursul timpurilor?

Ş 14. Larii romani şi cultul lor.)
Cuvintul „Lar« să fie de origine etruscă şi să fi îns&mnat cevă luminos, distins, ales, şi se întrebuinţă şi ca titlu pentru regi, de unde şi
noțiunea de rege împreunată cu jel. Această noțiune o găsim şi prin unele

scriieri din evul mediii împreunată cu cuvîntul Lar. Unii cred că şi cuvîntul

anglezesc Lord stă încă în legătură cu cuvintul Lar. Larii ferată la Romani
întelectualitatea personificată a oamenilor buni, virtuoşi şi activi, carii att
contribuit,

remărcabil,

în “mod

în decursul

viieţii sale

pămintene,

la înte-

meiarea şi prosperitatea 'unei familii, saii a unei ginţi, ori a unei comuni-.
tăți soţiiale de oameni; ierai aşadară nu numai începutul, dar' şi culminarea deşteptării înţeleginţii omeneşti în deplina sa luminoşiie, seninătate
şi productivitate precum în ins, aşâ şi în familile,în neam, în naţiune şi
în comunitatea soţiială, şi represîntaii acoleă puterea creiatoare, susţină- toare şi desvoltătoare spre deplinătate în traii plăcut şi bun.

Romanii

în

credeai

omului,

moartea

iele nu

sufletului şi 'presupuneaii

nemurirea

se

desfac

de

familile,

de

neam,

că,

după

de comună,.

de

țară şi de stat, ci că îşi continuă şi în noaiia sa.esistinţă înriurința bună
sati rea, binecuvintată sait stricăcioasă asupra lor. Sufletele oamenilor celor

ce aii.lăsat după sîne urme vederate de activitate mănoasă

şi binecuvîntată

de Lari, pecînd ale oamenilor
păstraii şi după feşirea sa din corp numirea
T&i- se numiaii Larve şi se consideraii ca suilete rele, ca demoni rii,
fiindcă în viiaţa pămintească se conduseră -mai mult de inimă (anima,
won),

de

inimalitate

(animalitate),

decit

de întelectualitate,

de judecată,

de

Mythologie, Berlin 1858, pg. 66—77 şi 486—501; — Preller-

%) Prelier L., Rămische
120; 396; t. 2, PE.
Jordan Râm. Myth., 3. Auil., Berlin 1883, t. 1,-pg. 81—82; 89—98; 1845, pg. 210—24 .
101—119, 215. — Schwenk K., Mythologie der Rămer, Frankiurt a. M.,
1885—86, t. 1, pg. 240, 378;
— Marquardt J., Rom. Staatsverwaltung, 2. Auil., Leipzig
ct infimae latit. 3, pg. 121-—128, 203—207, 252—255; — Du Canges; glossarium mediae nitatis, sub cuvîntul

Lar.

-

A

|

,
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minte sănătoasă, iar' sufletele oamenilor cu înrîurinţă neprecis determinată,
nici în bine, nici în răi, purtaii numele de Lemuri.. Sufletele morţilor, în
înțeles de Genii buni (boni genii), mai purtaă încă şi numele de Mani
(Manes)
. adecă de aceâ putere întelectuală îndrumătoare
spre bine, care
mîne şi r&mîne în corpul omului pînăcînd acesta se mai vişcă în lume,
printre oameni.
e
Nu esistă la Romani nici o familiie care să nu fi avut Larii săi
casnici (Lares domestici), ale cărora figuri se păstra în nişte dulăpaşe,
numite săcriie (sacrarium, sacraria saii lararii, lararium, lararia), păstrate
ori lingă vatra iocului, ori în părete în cămara de dorinit, de unde şi
pînă astădi la Romîni datina de a'şi ţîn€ în părete, deschis sai sub încuietoare, icoanele unor suflete considerate de : dînşii ca patroni personali
saii familiiari. Atit de strins “legaţi feraii aceşti Lari de fiecare familie şi

casă

romană,

„nam

casă

schimbă

încît

nici

dicerea

masă,

locuinţa;

de

„Larem

sînt

fără

ad

Larem

„reverti

familiarem

propriietate“;
suum*

=

non

habeo“

„Larem

îns&mnă

mutare“

=

a se întoarce a casă;

a'şi
etc.

După locul şi feliul activităţii aveaii Larii diferite numiri calificative.
Mai întiiii se împărțiaii în Lari privaţi (L. privati) şi L. publici
(L. publici). Larii privaţi ieraii sai ai unei sîngure persoane, Larul
mici (L.

meus),

unei

saii

singure

ai

unei

ginți

sîngure

(neam),

familii, Lar familiiar (L. familiaris), sai ai

Lar

gentil (L. gentilis,
mililari mai aveaii numele şi de Penaţi (Lăuntrici), cîndL. segentis). Larii faconsideraii ca
păditori ai familiii
mai

întiiii

numirea

numai în lăuntrul
de Lari urbani

(penitus) casei. Larii publici aveaii
(L. urbani), adecă ai unei urbi s.

unui oraş, şi de Lari rurali saă cîmpeştri

ai satelor; apoise mai numiaii:

ditori ai căilor.de comunicare,

(L. rurales, campestres), adecă

Lari drumari
carile,

ca

întru

s. viali

(L. viales) ca pă-

o reţeâ, legati unele de altele

locuinţile familiilor de prin oraşe şi de prin sate
Şi pre toate împreună în largul marelui împeriii în cîte o sîngură comună,
roman; Lari agriculturali s. agreşti (L. agrestes). ca păditori
ai păminturilor cultivate; Lari
permarini (L. permarini) ca păditori ai
s. remigari (L. remiligines), carii feriai călătorilor pe mare; Lari cîrmaci
pre cîrmacii corăbiilor de curenţi

periculoși,

de

stinci, de furtuni şi de pirați;

Lari aripaţi (L. alites), carii
săriaii repede oamenilor într ajutoriii
Lari ostăşești, militari (L. hostilii, cînd se aflaii în vre un pericol;
. militares), cară apăra de duşmani
pre aptrătorii oraşelor, satelor şi ai
împeriului; Lari re'ntorcători (L.
diculi), carii grijiai de întoarcerea
reomului
casă; Lari fruntaşi s presteţi (L. praestites), carii pădiati Roma, pre a Romani
şi împeriul lor: Larii
grinduri (L. grundules) să fi însemnat, după
unii,
suflete copiilor mici
înmormîntaţi sub grinda casei (grunda)
la cornurile ieiIL, 1) iar r upă ă alţii,alți ,
mănositătii în
re
.
7
Geniii iii mănosității
în reproducţiunea
atari cînd o poarcă a f&tat treigdeci deanimalelor domestice, recunoscuţi
purcei, , carii începură
A
zgomot prinPuiţimpetele sale (grunire,
pură a facescuţimareca
a grohăi);
fine, Lari
tutani (L. tutani), ca cuvînt general spre a numi şi, breîn orice
Ganiă tutori
Ori s.

păditoriii şi feritoriti de rele.

|

pre

orice

Fiecare adoră gi cel 1 stins şi mal adine sarăasei

Anrădăcinat

Geniii s. Înger
la Roma

ni.
dora
toare. Pe lîngă aceasta aveai Lariiciteori sîmţiai intiurința lor binefăcăîncă şi dile a numite de venerare
se adoraii, în mod stătornic şi privat,
. ei
la Calen de, adecă la
fiecării
prim

luni, mai

tărdii

însă

şi la Nonele

1) Arnobius: Adversus nationes |. cp.
28.

şi Idu rile

a di a
lunilor, adecă într'a
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7-a şi 15-a di în lunile Mart, Maiii, Juliii şi Optomvre,şi într'a 5-a şi 13-a

di în celealalte

luni.. Nu

ierâ

întîmplare

mai

însămnată

în familiie, la

care să nu se fi adorat Larii, precum la diiia nătală a membrilor îamiliii, sai cînd depuneâ feciorul bula copilăriii şi primiă toga virilă, saii
cînd li se împliniă vreo dorinţă, sai cînd plecă şi cînd se întorcea cineva

din călătoriie ori din răsboiii, sait cînd făceâ ospeţe ori primiă oaspeţi, se

însură,

se mărită,

ori cînd

muriă

vreun

membru

al familiii sale.

|

In: mod public şi cu deos&bit festival se sărbătoriaii Larii din timpurile
cele mai vechi, dela întemeiarea împeriului roman. Regele Sabinilor Tit
Taţiii, carele a domnit şi în Roma împreună cu Romul, să fi aşădat :săr-

bătoarea

Larilor

la

Calendele

lui

Maiii, numindu-o

Laralii (Laralia). În

dilele de 9, 11 şi 13 Maiii se sărbătoriaii Lemurii (Lemuria), şi după cîteva
dile se mai sărbaii încă alte trei dile pentru îmbiîndirea Larvelor, adecă

a sufletelor

rele.

Larii

publici în

genere

se

mai

sărbătoriati într'a 27-a

Junii, apoi încă şi în luna Deceimvre. Diiia aceasta feră însă anunţată de
"pretor şi pusă totdeauna pe 22 Decemvre.: În diiia aceasta se sărbătoriaii

mai

cu

samă

Larii fruntaşi (praestites), cei compitali şi cei permarini. În

diiia următoare ierâ sărbătoarea Larentinaliilor (Larentinalia), aşădată în
onoarea lui Joie, tatăl Larilor, fiindcă Romanii credeaii că Joie dă oamenilor

sufletele şi la moarte le ia iarăş îndărăpt spre curățire. Împăratul Octaviian

August (27 n. d. Cr. — 14 d. Cr.) reorgănisâ cultul Larilor publici şi dispuse ca la Calendele
lui Maijii să se sărbătorească în speciial şi 'Lariă
compitali

se adaugă
deosăbi,

ca

Genii

încă
Larul

păditori

şi

Larul

lui

ai Romanilor

împăratului,

Octaviian

August

ca
se

şi ai imperiului

Lar

August

sărbătoriâ

lor, cărora să Ii

(Lar Augusti).

În

şi la Calandele' lunei

lui August, dupăce această lună, numită mai întiiii Sextilis, căpttase numele

de August. Cevâ mai tărdiii sub împărați se sărbătoriaii Larii compitali. ca
Lari ai întreg poporului roman încă şi în dilele de 3,.4 şi 5 lanuariii ca

sărbătoare

a

Calendelor

(festum

unde

de

Calendarum),

la Romîni săr-

bătoarea. Colindelor sait a Colindării.
:
|
Venerarea Larilor se mănifestă prin aceea că se punea pe capul
imaginilor lor 'cununi şi flori, că li: se sacrifică tămiie, plăcinte, miere,
Îişchiii

de

usturoiii,

'gămălii

de

mac,

vin;

că se tăiă

miel

cite un „purcel,

sait viţă; că se făceaii ospeţe şi jocuri şi că se împărțiaii feliurite daruri.
Foarte semnificativă şi de mare împortanţă ieste constătarea că, în

primele secule ale împăraţilor romani, atuncia cînd culturile religioase ale

popoarelor răsăritene începuseră : a se; amestecă, iar creştinismul a .se ră:
spindi prin tot împeriul roman, primiră patricii romani printre Larii familiiari- încă şi Geniii unor oameni străini, carii ai lăsat în omenime vreo
înriurinţă binefăcătoare, carii ai întemeiat vreun popor, saii. carii ait dat
întelectualităţii şi. culturii omeneşti o direcţiune noaită şi un avînt puternec.
Aşă ştim * dela Lampridii Elii1) că, între alţii, împăratul Alesandru Sever

(222—235 d.. Cr.)

veneră

printre Larii săi familiiari pre eroul cîntăreţ din

mitologiiea . grecească, pre Orieii; apoi pre Avraam, strămoșul poporului
jidănesc; pre Isus Năzăreneanul, întemeietoriul creştinismului şi aşteptatul
Mintuitoriii

al oamenilor

din

cătuşile

seculare,

şi pre

Apolloniii

din Tiana

(îd 96 sai 110. d.. aCr.), înţelepciunist (filosof) noiipitagorean, carele, fără
ant diăturilaile sale tot pe calea
lea
luilui IsusIsu Cristos.?)
e-a îi creştin, păşise cu învăţătur
" Adoptarea Geniului lui Isus Cristos printre Larii unui împărat Roman,
1) Aclius Lampridius in vita Alexandri
astici Lucae, 1753, sub anul 224 pg. 446.

Severi, cp. 43.
A

—

2) Baronius:

eclesi-

Annales
A
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- recunoaşterea

dinari

superiorității

şi îndeirea

lui,

sînt

firii şi a

dovada

găsiseră plăcere şi îmbrăţişare
Romanilor.
:

„$

15.

chiar

întelectualităţii lui preste oamenii or-

cea

mai

evidentă că învăţăturile lui

prin păturile

cele culte şi bogate ale

Cultul împăraţilor romani şi titulătura lor.!)

" Cultul împăraţilor îşi are originea sa la Romani în naţionala şi vechiea
lor credinţă în Genii şi în cultul acestora. Bărbaţii carii ati pus capet deselor
şi cruntelor frămîntări şi răsboaie civile dela finea republicii, carii aii adus
ordine şi piosperare în viiaţa publică soţiială, şi carii ati asigurat totodată
Romanilor supunerea şi respectul popoarelor circumvecine, aii fost într'adevăr oameni foarte superiori cu întelectualitatea, cu mintea şi cu energiiea

sa. Gaiii Juliii Cesar (100—44

n. d. Cr.)

şi

fiiul săi

adoptiv Gaiii Juli

Cesar Octaviian August (63 n. d. Cr. — 144. Cr.) apărură în ochii mulţimii
Romanilor ca nişte adevăraţi Genii tutelari în timpuri atit de vijilioase
şi
de triste. De aceea nu se sfiiră Romanii de a numi, în anul 45 n. d.
Cr.,
pre Cesar dictătoriii (dictator) şi împărat (imperator) pe viiaţă; de
a'i acordă

dreptul

de a moşteni asupra urmaşilor săi titlul de împărat; de
a dâ lunci
în care sa născut numele de luna lui Juliii; de a pune statua
lui, ca a
unui: deii, în templul lui. Romul. Cvirin (Romulus Quirinus) şi
de ati face
îeliurite onoruri,
iar

după

moarte

de

a'l

dechieră

- (Divus Julius). lel dreptcă fi omorit întra 15-a Mart ca luminos saii diii
44 n. d. Cr. decătră
cei ce nu vedeaii cu ochi buni succesele activităţii
lui
şi străordinara popularitate de care se bucură, dar urmaşul
săi adoptiv, Octaviian
(45, resp. 31 n. d. Cr. —14d. Cr.), continuşi fiiul
încă cu mai mult succes. Pre acesta îl învestiră opera începută "de dinsul
Romanii cu eserciţiul
pu„ terilor celor mai înnalte în dirigenţa viieţii
publice. Senatul voiâ săi deie

titlul de Rege

(Princeps),
A
a
încă

adecă

(Rex), dar ie! nw'l primi,ci numai
de

pre acela de Principe

Întiiul între senatori “titi
îngă carele mai 1 purtă
puli
şi numele de Cesar, carele deveni tori,mai uilu pe lingă
pe
urmă
titlu
onorifi
însemnă pre cel al

doilea după împărat, şi din carele ai:
îăc tG emanii
Kaiser, iar Slavii Țar, ca titlu pentru împărații
proprii. Cu t ată
destiiea
ce 0 arttâ Octaviian, saii tocmai din causa aceasta
fi în sti Se natul roman,
întra 13-a lanuariii 27. n. d. Cr. cu
comanda s ema
asa Omar
oştilor, Cu împeriul (imperium), şi cu puterea
roces

" vernămiîntul

tuturor

provinţilor,

întitulîndu']

- Sînţit deietăţii şi însu'şi sînt, vrednic
îi mai

conferi

Senatul

puterea.

de

de a îi

tribun

si

4

ua ASUPra
pu ară, adecă

tuturor
CUL

CES în (Augustus), “adecă
28 n.
d. Cr,
pre aceea Inde anul
consul
(potestas
pen rat.

tribunicia, p. consularis); în anul 19.n $
şi de prefect al moravurilor (praetectus,
praei ct
puterea
censor
terea legislativă, adecă cu dreptul de a.ș Ublică
$ ia dete
„Morum),
egalăde cu
pu-

pentru

toţi de-a

le esecută şi de

Orcinăciuni cu oblegămintul
Cr. îi mai: conferi încă ŞI Subrema a st ! confniormă
lor, 'şi: în anul 12 n. d.
mare şi suprem Pontifice (Pontitex. Masimuge
pPete mumindul cel mai
8

n. d. Cr. se dete, în onoarea
- lui; lunei Sextili: Surmus), iar, „în anul
decretă ca pentru totdeauna în -diiia” dintii
sXUis, numele de August, se
în amintirea

lui, şi” întelectualitatea . i int osie,
facă festivități religioase
- adorare printre Larii publici ca
Geniti al Iu A
5
425

Preller
L. 27;
Romische
-A53;
1. |. pa,
57-60, MyiYagplogie,i 3. “Auil.: avoi H.-Jordan,' Berlin,
1883; t.-2. pg.
,
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calea aceasta: cu' totul republicană

şi

deplin

poporenistă

(democratică). a

ajuns Octaviian de a întruni,în persoana .sa, culmea tuturor puterilor pu-

blice din împărăţiiea romană şi a dispune sîngur de iele, dreptcă cu chipzuinţă şi cu dreptate şi în vechile foarme republicane, dar pentru aceea nu
mai puţin cu deplină autoritate propriie, ca sîngur domnitorii saii monarh.
La moartea sa întîmplată în 19. August 14 d. Cr., Octaviian August fu
dechierat ca Sint, Luminos s. Diîii (Divus Augustus).şi trecut spre: adorare
nu numai printre Larii publici din. Roma; dar şi 'prinire aceia ai întregului
împeriii roman ca Geniit: public (Genius publicus), rădicîndu'i-se Şi: temple
pentru venerare -şi adorare... . .
a
a
De aci înnăinte
se priviră împărații romani ca oameni mai superiori
decit toţi ceialalţi, şi cu oarecare» drept pentru sîne de a fi întimpinaţi. şi
distinşi decătră. ceialalţi oameni cu -diverse onorurişi ceremonii, atit în
decursul viieţii, cît: şi: după moartea lor. Cei buni se bucuraii de aceste
onoruri escepţionale fără de nicio contrariiare
din partea concetăţenilor,
iară cei r&i le -storceaii cu împunere şi cu pedepse, considerînd. pre concetăţeni nu ca atari, ci ca supuşi. Această superioritate a lor asupra celoralalţi oameni se esprimă nu numai prin titlul de Cesar şi de August, dară
şi prin cuvîntul de maiestate (maiestas), adecă măriie, măreţiie, apoi prin
cuvintul numen, adecă luminăţiie,
cuvînt pre..care îl întrebuinţaii Romanii
cînd vorbiaii- despre gei,:carii numai prin - plecarea capului înnăinte îşi
„mănifestaii puterea şi consîmţămîntul
-la împlinirea: dorinţilor omeneşti, şi
încă. prin cuvîntul eternitate (aeternitas), veciniciie, spre a arătă şi mai
semniiicativ călitatea lor deiească.. : :
n
A
.
„-Spre a pune în evidenţă referinţa celoralaiţi oameni cătră împăratul
Romanilor,. începură curtenii şi apoi şi: alți oameni. a întitulă pre împărat
Domn (Dominus), ca şi cum -iel ar fi în împeriul roman aceea ce ieră
fiecare om în casa sa părticulară, adecă dirigentulşi dispunătoriul tuturora,
şi că, precum toţi căsenii irebuiă să se supună voii domnului de casă. şi
să -o împlinească
. fără contradicere, aşă şi. cetățenii romani trebuiă să
mănifestede înnăintea împăratului săit supunere. oarbă şi ascultare necon-

diionată.

a

SE

= In:părţile. răsăritene ale: împeriului, unde linguşirea, măgulirea şi adularea ieraă la ordînea dilei şi unde domnismul (despotismul).se atlă -acti
demult în -floare, se găsiait . cetăţi, în cari. se zîdiati. temple pentru. sărbă-

torirea: Romei ca deie (Dea Roma) şi a lui Cesar

şi August ca mîntuitori

(Cusâzss) şi 'eliberatori (îazv9zg+s:) şi chiar” ca Dei. premăriţi (ze? csBaosei).
Pre Gaiii Juliii Cesar -il găsîm -numit- ca deii apărut şi mîntuitoriii comun
al vieţii omeneşti: (9s0s zugavs
za vars 305 „ădpozivey Blow cwTip),- iar pre
„Tiberiii ca :„deii :premărit“, : ca”: „noii. premărit“ -şi chiar ca „fiii al pre:
măritului Dei“ (9zs costs, ves Xefiaosie, Azed ceâzaze visa). Împărații

Octavian

August (31 -n. —

14 d. Cr.)

şi Tiberiit- (14—37 d. Cr.) dreptcă

îşi opriră. aceste întitulărica prea umilitoare pentru concetățenii romani
„încă“ conştiuţi
-de valoarea şi de drepturile lor personale, dar împăratul

Gaiii Caligula -(37—41) o primi .cu plăcere, iar: împăratul Neron (54-—68)

0 .potenţâ,
tuitoriii

numindu-se

al” lumii

Deii. eliberătoriii,

(Z=bs xsvYegros. . Apollo,

Apoline,
Heracles,

Erculan
Swing

şi chiar

Min-

sis: cincuuârts).

Dela împăratul Domiţiian - (81—96). înnăinte titulătura -- de Domn :deveni

generală,şi pe monedele romane se ailă-de
împăratului,

aci înnăinte,
pe lingă chipu

regulat încă şi literele D. N., adecă „Domnul

. _ Paş în paş și mînă 'n mînă
păraţii nu numai

cu însemnele

nostru.

tară i

cu numitele titulături se Publice

de mai înnăinte ale diferitelor puteri put ice
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ce li se conferiseră, ci încă şi cu o coroană rădoasă (corona radiata) pe
cap ca chipurile unor dei, dintru început însă numai în teatru, apoi şi pe
monede,

şi pe

urmă,

dela

Diocleţiian

(284—305)

încoace,

şi

la

ocasiuni

sărbătoreşti. Deasemenea începură împărații a se îmbrăcâ. cu veşminte de
acelea, în cari presîntaii pre dei, şi a pretinde apoi dela ceialalţi oameni
închinăciuni şi adoraţiuni, şi apoi dispuseră ca statuile propriie să fie aş&date
prin templele deilor şi purtate la procesiuni publice dimpreună cu statuile deilor.
Impăratul Nerva (96—98) în dechierat Diii (Divus) decătră fiiul săi
adoptiv Trăian (98—117), iar acesta decătră urmaşul săi Adriian (117—138),
pre carele Grecii îl trecură între deii săi olimpici, numindil Olimpicul
COXbuz:cs), iar' împăratul Septimiii Severul (193—211) înstitui pentru meritoşii împărați Antonin Piul (138—161) şi Marc Aureliii (161—180) o sărbătoare întitulată Antoniniiană. Dacă pînă aci se.trecură. printre Di saii
Sînţi, ori Premăriţi, numai împărați meritoşi, începură de aci înnăinte a se
dă acelaş cult adulătoriii şi unor împărați păcătoşi ca. Antonin Caracala
(211—217), Elagabal (219—221) şi alţii. Astieliii se stătornici, pentru totdeauna, printre Romani cultul împăraţilor, pe de-o parte, şi împerialismul
s. despotismul lor pe de altă parte:
Acest cult ieră cît se poate
de complicat, de festiv şi de costisitoriii.
Se sărbâ diia nătală a împăratului: (dies natalis), diiia urcării lui pe tron
(natalis imperii), victoriile ,lui,«. al cincilea, al decelea, etc. an al domniii,
moartea şi Geniul lui. Aceste sărbătoriri ieraii împreunate cu jertie prin

temple,

cu: rugăciuni. pentru

sănătatea

şi binele împăratului şi a familiii

lui, cu daruri Cătră iel, cu ospeţe publice, cu jocuri circene şi cu
jocuri
şcenice. Se înstituiră şi preuţi anumea pentru săvărşirea ceremoniilor
religioase, aşanumitul colegii al sodalilor augustali (Sodales
Augustales).
Aceste petreceri religioase şi soţiiale cereaii spese preste
spese; de aceca

jele deveniră cu timpulun mijloc de stoarcere şi foarte apăsătoare
pentru
cei ce trebuiaii .să plătească aceste atrăgătoare desfătări trupeşti.
”
. * Cultul împăraţilor se

înrădăcinâ în viiaţa publică şi în cea părticulară
de prin tot cuprinsul împeriului roman pînă întru
atita, încît nu se mai
putu stirpi nici atunci, cînd sublimele învățături
umănitare
ale lui Isus
Cristos despre înirăţire

şi iubire, despre adevăr
o vilaţă familiară şi publică cu mijloace comuneşi despre dreptate, şi despre
de traiă te răspindisbră
printre cetăţenii; acestui împeriii;
dincontra
autorul
acestor inveţături
LT
umanitare
e universale
i
sa e îiiu însuşi dechierat
“liberătgnru
cestor
înveţături
ca
eliberătoriă
fiii al lui Dumnedei .şi ca Domn. şi Împărat universal şi Demintuitoriă
ai itoriii, ca

Romi

până astăgi numesc. pre capii împeriilor. Domiii şi împărați, “pre
ii
cat Ti
i
,

unicul Deii al u
Domnul Nostru , Ea

alice
Domn şiDe
sait Disnnedeii,
1
Dumnedei
Mîntuitoriă
a] lumii. iar pre Isus,
Ş 16.

Partide soţiiale la Jidani.

„Pe e timp
ti ul naşterii lui
1
Isus 5, Năzăreneanul
taii acu aci demult la
esistai
Bec
poruleni
pojidănesc
ee Sam
patrua ten
partier
de
ale: : partidul
idul Fari
Faris
ei or, al Saduceil
seil
ciloreor, aal
Saduceii, evreieste, Zeduchim,
dela Zad
lare preot pe timpul lui
David, saii dela Zaddichim (Cei drep
ți), :represinutai W, ca bărbaţi de stat saii
politiciieni, nobilimea preuțască
domini oare, cu principiile iei teocratice,
3) Wellhausen:

tur,
Strasburg
1980
saductisme,
Montonbo,

Die

Pharisă

1888. e

,

j

und.
die Essen
Sudduzăcr,
ucius
: Der
ismus

,

Greifswald
in seinem 1874; — Devaine: Le
Verhăltnis

zum

Juden-
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adecă de domnire în numele

lui

Dumnedeii, iar ca religionişti se țineaii

strins de prescriptele Legii mosaice, nu recunoşieaii „tradiţiunea ca regulă
obligătoare, negaii înviiarea morţilor şi răsplata vecinică, susțineai. -că

toate

nenorocirile

şi norocirile

vin

asupra

omului

numai ca urmări ne-

apărate ale faptelor ieşite din voinţa lui. Marele Preut ierâ capul lor şi
considerat de dinşii ca vie autoritate dumnedeiască pe pămînt, căriia singure
îl ierâ dat. să înterpretede, în mod cert, voiea lui Dumnedeii printre oameni.
Ca s&mn pentru această autoritate nemărginită
purtă pe piept un scuticel
cu doaiiăsprădece pietricele preţioase, numite urim,adecă strălucire, şi tummim,
adecă adevăr, înspiraţiune dumnedeiască.1)

Fariseii,

evreieste

Peruşim

(separatişti), ieraii, ca politiciieni, naţio-

naliştii cei mai esclusivişti şi patrioţii cei mai înfocaţi, carii apăraii
domniiea în numele lui Dumnedeii, o revindicaii numai pentru Jidani, şi
tindeai nu numai la nedepindinţa poporului jidănesc, dar şi la preponderanţa lui asupra tuturor celoralalte popoare; ca religionişti iei se țineaii
cu scrupulositate nu numai de Legea mosaică, dar şi de prescriptele.şi
aspiraţiunile profeților şi de toată tradiţiunea ulterioară. Lei ieraii aceia
carii, cu zel învăpăiat şi cu o ţinăcitate neînirîntă, răspîndiati şi întrețineaii în toate păturile poporului doctrina naţionalismului esclusivist şi a
patriotismului curat evreiesc.
A

Cel

mai

Eseienii,

cum

nobil

numiţi

crede

şi mai

aşă

renumitul

umănist

partid

cuvîntul

grecesc &stos-sînt, dumnedeiesc,

dela

înțelepciunist

al

(filosof)

poporului

jidan

Filon

jidănesc

eraii

pre-

(Philon 22—54

d. Cr.), saii dela cuvîntul haldaic asia-medic, lecuitoriii, precum pretind alții.
Eseienii nu ieraii un partid care să lupte cu pasiune pentru putere şi
domniie, ci mai mult un partid pacinic
şi religionist umănitar, carele se
înteresă

mai

mult

de

viiaţa

soţiială

omenească,

decît

de

cea îndividuală

părticulară; iei priviaii puterea şi domniiea esercitată de unul sai de mai
mulţi ca un amestec al omului în ordinea naturală direasă de Dumnedeii
şi de trimeşii Lui. Eseienii credeaii că Dumnedei ieste lumina primordiială,
originară, curată, sîntă, fără de nici-o as&mă&nare, şi nepricepută de oameni,

din

carea

trînd în

aii

feşit o mulţime de Genii (spirete, duhuri, suflete), cari, în-

materiiea

esistentă nesîmţitoare,

trindavă, nemişcătoare, moartă,

croit dintr' însa fiinţile. sensuale şi însufleţite
mai înferioară, şi susțineai că toată virtulea
aceea,

ca

să tindă

neincetat

într”. acolo,

ail

în gradaţiune din ce în ce
omului constă. numai întru

ca sufletul,

mintea,

să. stăpinească

trupul şi toate pornirile, aplecările şi plăcerile lui, şi apoi să iasă nepetat
şi curat din iel spre a se întoarce iar' la izvorul luminiă, şi fiindcă nu toţi
oamenii, singuri de sîne, sînt în stare a'şi stăpîni aplecările sensuale şi
pornirile asupritoare şi strimbătăţitoare, de aceea trimete Dumnedeii, adecă
iace

de

se

ivesc,

din -cînd

în cînd,

bărbaţi

mai. luminaţi,

mai

aleşi, cari

caută să povăţuiască pre ceialalți oameni spre un trait pacinic, Îrăţesc şi
plin de iubire. lei credeai că sînţiiea preuţească nu se arată prin rugi

multe şi lungi şi prin

ceremonii

a'şi feri sufle
de tul
plăceri

cugetări
Oameni

la Dumnedei şi la

de necazurile,

esterne

sensuale

nevoile

şi ostentative, ci în năzuința de

trupeştişi de a

mijloacele cele
şi

de

mai

petrece totdeauna

apte

în

de a scăpă pre

suferinţile lor. „Eseienii

preţuiaii

tare

celor rele,

dar

munca, înbrăţişaii diverse: meserii, se ocupaii cu agricultura şi cu lecuirea
morboşilor,

cu

1) Grătz:
cp. 4—1l.

Jiidische Geschichte,

învocarea

spiretelor

bune şi cu alungarea

t. 1, nota 20. —
.

Annales eccl. sub

Baronius:
,

anul 61»,
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se feriaii de

neguţătoriie, fiindcă negoţul

duce

la avuiţiie, iar' avuţiiea la

sumeţiie, la predomnire şi desfrînare; de asemenea nu li plăceă a locui
prin oraşe din causa amestecuşului - omenesc şi a ademenirilor multiple
spre sensualitate. Unii dintre dînşii preferiaii să vieţuiască în sînguritate,
retraşi de lume şi chiar prin pustiiii. lei pretindeaii
ca cu toţii, într” acelaş
feliii, să se hrănească, să se îmbrace şi să locuiască; şi toate cite agonisesc prin muncă părticulară să fie comune tuturora şi la disposiţiunea
acelora carii nu'şi pot căştigă hrana de toate dilele prin munca propriie
din causa irăgediii saii a neputinţii trupeşti ori suileteşti. Chiar.şi pre Nejidanii neputincioşi îi ajutoraii. lei recomiîndaii mîncări vegetale, ferire de
carne şi de beuturi irităcioase şi ameţitoare, şi, cît cu putință, de a nu se
căsători. Trăia, de preferinţă, în comune părticulare, ospătaii împreună şi
împreună cîntaii şi se rugaii lui Dumnedeii. Mai ales Simbăta o întrebuinţai pentru cultul dumnedeiesc. Fiind cugetările şi tendinţile Eseienilor
diferite nu numai de ale conaţionalilor jidani,: dar şi de acelea ale altor
popoare, iei nu primiai pre nime în mijlocul săă pinăce nu'l supuneaii
la încercare prin un timp mai îndelungat, şi pînăce încercatul nu dă probă
îndestulătoare că ieste asimilat cu dînşii în cugete şi în sîmţăminte; atuncia
îl primiaii în sînul săi luîndu'i juruinţa că se va ține de învățăturile
şi
de traiul lor, şi apoi îl spălaii cu apă spre sămn că ieste curăţit de
vechile
cugetări, simţăminte şi “deprinderi de inai înnăinte. În genere,
scaldele ieraii
foarte recomandate de dinşii pentru întreţinerea: sănătăţii.
Jidanii eseieni
nu se feriaii de Nejidani, precum. se feriaii membrii celoralalte
partide; ci
primiaii: în mijlocul săi pre oricine s'ar.fi.asăm&nat
în simţăminte şi în deprinderi -soţiiale, precînd Fariseii cu dînşii în cugete,
consideraii ca crimă
naţională un lucru ca acesta, de unde şi numele
lor de Separatişti:
evrefeşte

Peruşim.

.

>
Ă Isus Năzărineanul ierâ eseian din „Naştere,
(9riul cel mai „de punte, al acestui partid Şi întrădeveni.cu timpul învăţăcu membrii îruntaşi ai
Causă fă: urgisit de acestia
mar pie
şi pe deîntrecute,
din care
Ştia şi și mai
pe urmă„Publice
condamnat
dînşii la moarte
„re
P* “Pe

Hngălingă acesteacest trei.
tret partide
partide am ar. mai

pute

sf
ămăritani
mărineni, pre locuitorii Sămariii. După origine, numi
Sămărteuii
ie
Sida
stecaţi cu colonişti asirieni,

Persic, de
unde
tr ersic, de unde

|

ă-

ame:

aduşi încoace d din Cuta a dintre
si
Babililon
ainf
şi i Sînul
Si
şi numele lor de Cuteni -Oace (Cutim)
la Jidani. Cultul tor 'reli ios

ieră,
de asemenea, o amestecătură

din

cultul jidănesc şi cel pă inesce cu
o biserică principală pe 'muntele Gariţim,:
din care causă di fece 2
curați : (goim)
necurați
(goim) î în ochiiii Jidanilor
Jîdani
icinat. siŞI vara
au ca
.
originari
Ieraii. foarte d !
dirişii. Cu toate acestea, Sămăritanii:
iți d
se țâneaii
cu
aspiratiunil
fală
C
a
pap
ibri
inca
de
ă de .Jidani, tul
piraţiunile naţionale jidăneşti şi se
apăraii
luptaii pentru .reali
i
în timpul din urmă

sub- Romani.) .

„Îi

realisarea lor, mai ales

E
($ 17. Tendinţa jidănismuluişi a creştinismului.
3
PENS
n
religiu
ca
.dJid
ne
IA
_ ănismul2)
„Tel
»
a
fost
formula
t, ..pentru : fata aşdată,ă de-di
Moise (1600——1480 n. d. Cr.) “cam pe: la anul 1520 n. -“d.Cr,
s anumea
DI IN A
1) Kohn, Samaritanische Studien
,

Wu Abraham, ISak und, Jacob,
«Dic
Serii des LebcnsE Mase
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68.— 2) Bernstei
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Berlin, 1871. — Sau Moses: ae” Dsprung der Sagen
VFi55: Moses. und sein Volk, Freiburg, 1865.
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în cele cinci cărţi atribuite lui, şi apoi desvoltat mai departe de .aşanumiții proieţi (vorbitori, oratori),- adecă de autorii acelor scriieri, carile
compun astădi cartea întitulată Testamentul Vechii.
|
Precum resultă din aceste cărţi religionare, naţionale şi soţiiale, poporul jidănesc se numiă mai întiiii evreiesc dela Ibrim = Cei de dincolo, adecă de'riul Euiratului, de unde veniseră în Palestina, apoi isrăiltean, dela Israel = luptătorii pentru Dumnedeii şi pe .urmă jidănesc
(jidovesc) dela săminţiiea lui luda sait lehuda = mulţămită lui Dumnedei.
Dela întemeietoriul săii încoace, dela Avram (Strămoş) sait Avraam (Tată
al mulţimii), poporul jidănesc începuse a crede întru un sîngur Dumnedeii,

numit lehova = Cel ce ieste, a fost şi va fi, cuvînt rostit numai odată pe an

de Marele lor Preut şi anumea în diiia Împăcării. Acest Dumnedeii se numiă
decătră mulţime Adonai = Domni, dela Adon = Domn, şi Elohim = Bei,
dela Eloah — [)eii. Pluralul acestor doaiiă cuvinte ni arată că Jidanii vechi ati
credut, dintru început, în mai mulţi dei, ca şi alte popoare, dar' că mai pe urmă,

atunci

cînd s'a stătornicit la iei

pentru

totdeauna . credinţa întrun sîngur

. Dumnedeii, acest plural a fost esplicat ca esprimînd toate calităţile deilor
de mai înnăinte, şi pre cari acuma le atribuiaii unicului Dumnedei.
„Deşi credeaii Jidanii că lehova a. făcut ceriul şi pămîntul şi toate.
fiinţile sînguratice. mai mult cu cuvîntnl, şi pre:om din pămînt, totuş închipuinţa lor despre modul cum s'a isprăvit această creiaţiune -nu.ieste |
nică destul de limpede, nică destul de precisă. Închipuinţa ce aii esprimat-o .
în scriierile sale diversii autori -naţionali - despre Dumnedeii şi întrevenirea .
lui la susţinerea şi creşterea religioasă . morală a poporului jidănesc, ni
probeadă că acest Dumnedeii ierâ considerat ca Tată adevărat mai ales
al acestui popor, şi încă ca un Tată cu porniri simţămîntale omeneşti:
spre mînile, spre urgisire, spre pedepsire, spre tirguială şi învoială, şi spre
împăcare cu îndătoriri .reciproace, .etc.
:
o
Poporul jidănesc. ni ieste deasemenea descris cu aplecări puternece .
spre înavuţire, spre amăgirea şi înş&larea chiar a consîngenilor, apoi cu
porniri vioaie de a consideră pre Nejidani ca necuraţi, numiţi goi, goim,
ia” pre sine ca avind dreptul de a'i supune şi de a'i aşervi; şi, în fine,
tindinţi

foarte

pronunţate

de

a'şi

măniiestă, oricînd

şi faţă. de oricine,

În-

dividualitatea: propriie şi de a .se opune chiar lui lehova însu şi, Din
această causă fii adeseori pedepsit de lehova prin răsboaie, prin esiluri
şi prin
aşerviri, dar totdeauna “i se promitea ..de lel că'i va: trimete, din
mijlocul lui, cîte un bărbat ales, - numit aramaiceşte Mesias, evreieşte
Maşiaş, greceşte. Hristos, romîneşte. Ales, Uns şi Cristos, carele să'l scape
şi să'l mîntuiască
de sub domniiea - altor popoare, şi să'i ajute ca să întemeiede o singură împărăţiie universală numai pentru sîne şi pe socoteala

tuturor celoralalte popoare.

„_

a

ag

Credinţa despre diferinţa . fiinţială dintre. Jidani şi Nejidani făcu. pre
poetulşi împăratul David (1033—993 n. d. Cr.) ca atuncia, cînd se vedii
în puterniciie şi în strălucire -să fericească, în psalmul întiiii, pre: oricare

Jidan care nu sta la vorbă şi la sfaturi cu oamenii necuraţi (goim), adecă.
cu Nejidanii,

şi apoi dice despre

aceştia că iei nu vor înviiă la judeţ, ad-

miţind prin. aceasta
'că iei -mar ave suilete nemuiitoare.ca Jidanii, ci că
sint în “privinţa aceasta întocmai: ca animalele negrăitoare, şi apoi PE
adauge că aceştia, Nejidanii, se vor spulberă cu timpul. de .pe pâmint ca
pulberea .înnăintea vîintului. Pre Jîndani însă îi împărţeşte în doaue specii,

în drepți şi în .nedrepţi; despre cei drepţi dice că se vor înmu (i şi Muc:
prosperă pe pămînt ca arborii
de pe lingă cursul „apelor, iar
despre

88
nedrepţi saii păcătoşini spune
cu cei drepți,

nici nu vor

că, după judeţ, ici nu

fi la sfaturile: lor.

vor petrece împreună
,

o

Pe popoarele nejidane le numeşte David, în psalmul al doilea, Limbi,
iar' pre Jidani îi tituleadă cu cuvintul de oameni şi de popor, şi diri
genților lor supremi li dice Aleşi sait Unşi ai lui Dumnedei, chiar fii al
lui Dumnedeii şi născuţi de iel cu menirea ca să îie domnitori şi stăpini,
iar' despre Nejidani ni spune că iei sînt daţi Jidanilor de Dumnedeii
ca
moştenire

dimpreună

cu

ca Jidanii să domnească

tot pămîntul

pînă

la marginile

lui,

cu

îndătorirea,

preste iei cu asprime şi să se folosască de dinşii,

precum se foloseşte olariul de lutul săi spre a'şi formă din îel
diferite
vase (v. 6—9), şi dacă nu se vor. Supune de bună voie, săi
stirpească,

căci Dumnedeii se aprinde de mîniie şi de urgiie (v.
încontra
celor ce nu se supun mandatelor .sale (v. 7). Ce înţeles are,12—13)
Vechiii, cuvîntul de fiiii al lui Dumnedeii se vede din cartea în Testamentul
lui lov (cp. |,

v. 6, cp. 38, v. 7), unde se şi numesc fii ai
ceri. De aici iarăş resultă că, în închipuinţa
sideraă pre sîne ca pre nişte fiinţi mai pre
păminteni!
a
In genere, din Testamentul Vechii se vede

ca tindinţă naţională supremă, ca videiă

ținerea

credinţii

întrun

sîngur

(ideial)

Dumnedeii

lui Dumnedei îngerii din
naţională, Jidanii se consus decit ceialalţi oameni
lămurit,

că Jidanii aveai

proprii, mai întiiă, între-

naţional cu un cult proprii
părticular, şi apoi neamestecarea lor cu alte
popoare, păstrarea unităţii
naţionale, năzuinţa de a cuceri, cu orice preţ,
întreg pămîntul, şi de a în-

temeiă supremaţiiea sa peste toate popoarele
de pe iel, înfiinţind astfeliă
pentru sîne o singură împărăţiie universală,
în
carea să petreată numai în
plăceri şi desfătări, şervindu-se în
scopul acesta de toate Limbele, adecă
de toate popoarele.
A
Această. esclusivitate urmărită „de
mare zel şi cu o ţinăcitate admirabilă,unii dintre dirigenţii Jidanilor cu
a stirnit asupra lor opunerea şi
apoi chiar
ura

tuturor” popoarelor

cu Cari veniaii în atingere şi
pre cari
să le facă „victime pentru „Tealisarea
ideicalurilor sale naţionale.
această causă
'şi-aii pierdut Jidanii,

năzuiau

Din
naţional,

înfiiţat

de Saul

(1055—1033)

şi întărit apoi de împăratul David
lurile

(1036

în anul 719 n. d. Cr., împeriul
împreună cu Marele Preut Samuil

respective 1033—993), dar' ideiaşi tindinţile lor naţionale ati
r&mas
. în mintea şi
aii fost întreţinute şi predicate
lor şi
cu însufleţire şi cu perseverin în ini
profeţii lor, cari îi îmbărbătaă
i decăt ă toli
necontenit.
spunîndu-li neincetat a să
pre un noii Mesiiea, carele
aşte i

trebuie să vină cît mai curînd,
înde ctind car
lui. „UN
U
tră
Ş l lui Ș Hasmonei Yi
Sirănepot'a
(Flasmonaeos, Asamonaeos), preutul
Matatiiea (Mattathi
167_n. d. Cr. s&mnalul pentru o răscoală
d
î
|
nati
a
Paralas)
şi nişte semne,

cari vor

prevesti sosîrea

ete „în aL
s. Ciocani. (Maccab-ciocan) Teuşiră
un regat național, şi să'l şi întrețină,să ini eală- iii ip miti Macabei
“to
dim Causa
retină, - cai imţede,
la 63 n. d. Cr., Cind
soți ai fulor, âjutoriul
dela anul Romanilor,
cînd 'tot din
164 pina
esclusivităţii si
a
[4
iii
N
„cabile,

crîimpeiul
deauna îşi.
sub pierdură
dirigenţa iar
Romanilor!

de stat cint ?
iinţat.

i acomii

nende-

şi Cădură pentru totcuma - din noii aşteptaii
Jidaniy
ap
unora că apare. în persoana lut ion Bouettoali “Mesia
Mesiiea,
ŞI acesta se pării
Isus Năzăreneanul (leşua. == Dumnedeă ajută). * iar altora.
în aceea a lui
| Dintre aceşti dol bărbaţi estraordinari
n
u
la zarar
prin 0 activitate admirabilă
|
şi
.
„NE
tare, ca să fie considerat ca MeLei „are 3 FEnemaiaudit
e învățături umani-

Es

89

pi:

————

scurtei sale viieţi de vro 33 de ani,!) căci conaţionalii şi înşi'şi căsenii
săi îl ţineaii de năbădăios, de nebun, şi diceaii despre dînsul că are spirete necurate (draci) în şerviciul săii,2) cît mai virtos după moartea sa întim-

plată

pe

cruce :sub

împăratul

roman. Tiberiii (14—37 d. Cr.) în al.cinci-

sprădecelea an al împărăţiii lui, adecă în anul 29 d. Cr. sub consulii
romani Rubelliă Geam&nul şi Fusiii Geamănul,
.şi chiar şi acuma nu atita
decătră Jidani,: cît mai vîrtos -decătră .păgîni, carii vedeai în iel nu pre
restăurătoriul împeriului naţional jidănesc, ci. pre.un adevărat mîntuitoriii
de chinurile şi suferinţile lor soţiiale.
EI
aaa
ME
Dupăcum resultă cu evidință din cele 'ce
ni.spune binevestitoriul
(evangelistul) Ion în Bunăvestea (Evangeliiea) sa, predomniă în Isus Năzăreneanul o adevărată şi desăvărşită religiositate şi-o conştiinţă vioaie, că

tindinţile sale sînt înse'şi

tindinţile

lui Dumnedei, 'şi.că învăţăturile sale

înterpreteagă - oamenilor acurat. şi pe deplin:numai voiea lui Dumnedeii,
şi că aşadară între Dumnedeii şi: dînsul .esistă în privinţa aceastao deplină unitate şi armoniie. De. aici s'a' născut într'însul'năzuința puternecă
şi voinţa neînirintă ca să'şi spună . şi să'şi apere înnăintea orişicui convingerile sale nestrămutabile:
chiar şi cu pericolulşi sacriiiciul viieţii sale.
Dar' iel nu scoposiă, precum presupuneaii unii, ca :să. scoată pre Jidani
de sub jugul străinilor şi să reînfiinţede împărăţiiea lor naţională, ci iel
tinde numai într'acolo. ca,. prin :învăţăturile sale, să ' eliberede minţile
"omeneşti de -sub jugul doctrinelor învechite, rătăcite. şi rătăcitoare, iar'
inimile şi voinţile oamenilor de sub jugul păcatelor (Ion cp. 8 v. 31—38),
al deprinderilor rele şi stricăcioase şi al formalismului esterior, sec, dogoritoriit şi uscătoriii, şi. să întroducă printre toţi oamenii o viiaţă noaiiă,
sucoasă, caldă şi ticnoasă,. viiaţa înfrăţirii. şi a iubirii, manifestată prin fapte
bune şi condusă de o cugetare limpede şi luminoasă despre un sîngur
Dumnedeii universal ca Tată al tuturor oamenilor.
,
Foarte remarcabil în privinţa aceasta ieste şi aceea ce ni spune binevestitoriul (evangelistul) Luca (cap 4. v. 18—19) .despre modul cum 'şi-a
conceput
.şi 'şi-a înaugurat Isus activitatea sa învăţătorească. Inspirat de
un loc din cartea prorocului Isaiia (cp. 61, v. 1—2), Isus-dice despre sîne:

„Spiretul Domnului ieste preste mine pentrucă m'a uns să predic săracilor

buna veste (evangeliiea); m'a trimes să vindec pre cei frinți cu inima;
să vestesc celor .prinşi scăpare şi orbilor vedere şi să pun în libertate: pre
cei apăsaţi, să vestesc anul favorabil al Domnului“. Astfeliii îşi preciseadă

Isus înnalta sa misiune!

E

a

a

IE

Isus Cristos dreptcă primiâ pre Dumnedeul Jidanilor ca unic şi singur
Dumnedeii, dară nuw'l recunoşteă ca Dumnedei. naţional jidănesc, ci

numai

ca

Dumnedeii universal, ca

Domn

al. ceriului şi

al pămîntului

(Mateiii, cp. 11, v. 25. — Luca, cp. 10, v..21) şi ca Tată, carele „a făcut
dîntr'un sînge toate neamurile omeneşti ca să locuiască pe toată fața
pămîntului, determinîndu-li anumite timpuri şi ţări spre locuinţă“. (Faptele

Apostolilor,
cp. 17.
v. 26).

o

|

Di

--- Prima consencinţă ce cu necesitate împerioasă a tras-o Isus din. convingerea sa despre esistinţa “unui sîngur Dumnedeii universal ca Domn
' Josephus Flavius: Antiquitatum judaicarum libri XX în |: 18. — Tertullianus: Adeta cp. 8. — lrenacas: Contia haereticos, 1. 2, e. 39; 1. 3: c. 25. — Eusebius
versus
Caesareus: Historia eccl. |. 1.c. 9—11. — Baronius:. Annales eccl. sub anul 34, Fa 155 —1d

v. 24; cp. 18. y AST
şi Pagius, cp. 3. — %) Matetă, cp. 9..v. 34; cp. 10. v.:25; cp.v. 12.
15-—20. — Ion, cp. 7. v. 8—5.
— Marcu, cp. 3. v. 21—22;.cp. 6. v. 2—5. — Luca, cp..1l.
N. 7; cp.'8. v..48; v, 52; cp..10. v. 20.
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al ceriului şi'al pămîntului -şi ca Tată al tuturor oamenilor fără -deostbire
de graiii, de capabilitate, de cultură întelectuală şi de credinţi religioase,
a fost ca să.. propage, să înrădăcinede .şi să întărească printre înveţăceii
săi cugetarea şi. convingerea, ca iei, între sîne şi cu ceialalţi oameni, să
se privească ca fii ai aceluiaş Dumnedeii unic, precum se şi numesc de
Moise. (Facerea, 'cp. 6. v. 2—4), şi, prin urmare, să se simţască şi să se
trătede ca fraţi cu aceeaş îndreptățire la folosirea tuturor bunurilor păminteşti-şi cu aceeaş libertate ia îmblare după căştigarea lor, căci cu toţii ai
aceleaş drepturi la moştenirea pămîntului, dar' şi aceleaş îndătoriri la respectarea, la sprijinirea şi la: ajutorarea reciproacă precum şi la armonisarea
întereselor părticulare, şi astfeliii, cu toţii împreună, să înfiinţede o împărăţiie, unde se predomnească printre oameni stremurile şi principiile
iubirii şi îrăţiii, dreptatea şi comunismul!), şi unde să fie pe deplin respectată personalitatea omenească pe temeiul, că . înstituţiunile omeneşti
sînt făcute

pentru

om, iar

nu

omul

pentru

înstituţiuni;

adecă

o împărăție,

care să nu fie ca celealalte împărăţii. de pe pămînt din lumea aceasta?), ci
o'împărăţiie de ali soiii, cam ca aceea care ieste închipuită ca esistentă
în ceriii, o împărăţiie unde oamenii să trăiască între olaltă după poveţele
date. de diînsul în aşă numita predică de munte,% şi cu alte ocasiuni;
„o împărăţiie. în care trăiesc oamenii după învăţăturile dumnedeieşti, împlinind necurmat voiea lui Dumnedeii, o împărăţiie. pe care a calificat-o ca
împărăţiie a lui Dumnegei, adecă a. binelui, o împărăţiie. cerească.)
„Prin astieliii de cugetări şi învățături. puse Isus temeliiea la o religiune universală omenească, desbrăcată de orice părticulărism naţional;
dar' plină de. demnitate personală omenească, căci „Simbăta“, diceă Isus;
pentru om s'a făcut, :iar nu omul pentru Sîmbătă; dreptaceea Domn ieste

îiiul omului şi al Simbetei.5):.

.

=

-

. Această cugetare lărgă, limpede şi luminoasă a lui Isus Năzăreneanul
a stirnit, fireşte; asupra sa oţărirea, înverşunarea .şi ura tuturor acelora

carii aveau nu numai multe beneficii şi onoruri de pierdut, şi foarte puţine
de căştigat, dar' carii trebuiaii încă să aie asupra sa nişte sarcini soţiiale,

Pie Apara
Mania te
de, aveai iei nu. rerad deprinși să le poarie

ş
,
P
- Mai ales cărturarii
şi făriseii jidăneşti ieraii aceia carii,
în primul rînd, se sîmțiaii atinşi şi loviți în deprinderile
şi aşteptările sale
şi de aceea se deciseră nu numai să se opună din răsputeri: învățăturilor
lui umanitare şi desbrăcate de orice înteres personal, dar încă să şi”l în-

înumanească la mulţimea nepricepută şi egoistă a oamenilor, şi.'să'] piardă
d.
TUSINOs, precum
pe cruce, şi, prin aceasta, să

- ieră considerată
pe

atunci

moartea

suferită

facă -ca atit persoana cit şi învăţăturile lui
să ție desconșiderate, despreţuite şi. 1ep&date
de Jidani
a
maci

Isus

Năzăreneanul

dreptcă a. murit, trupeşte, răstignit, pe. cruce,
dar'
învețăturile lui, cari îi constituiaii viiaţa
. întelectuală.
priaeiri:
ătornici
de EI; ai remas pururea vii şi în viiaţă neîncetat
în Lei
Drăţişeagă .cu sînceritate
şi desi
"si Carii Cartă ee
ca ve io Ce
făptuirile sale prin tot decursul ei

aer e pari cauză şa: le aplece x
riteni dela Paşti pînă la înnălțare, cînd se întălnese
iri ălută creştinii TES:

a învilat“! şi cu r&spunsul „Adevărat că a învilatar
eo 5

apt Ap. P. 2

44-46, cp.4. v.-32, — :) Luca cp. 18.v. 3637

vc 6 900;
c 8. v 1.6920 io iz
c. 22. v. 16, 18, 29—30;

“vintele: „Cristos
—3 Mateiii.

Marcu,cp. 10, v. 85-45, 3) Luca-c,

c. 23, v. 51. şi la ceialalţi Evangelişti. Se Ea Na:

S 21-31;
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Ş 18.

Comuna

creştinească primitivă şi 'orgănismul iei. -

“ “Oamenii dintro cetate ori dintrun. municipii, carii. primiait sublimele şi umănitarele învățături
ale: lui “Isus 'Năzăreneanul „de-a se dedă la mo:
destiie, la dreptate, la răbdare, la pietate şi.la cultul unui sîngur Dum=
nedeii“, precuim dice Eusebiit Cesăreanul1): (260—340), se căutaii unii pre
alţii în scopul păstrării şi lăţirii acestor învățături şi al întreţinerii cultului
dumnedeiesc, şi. se :uniati în. soţiietăți deostbite, numindu-se Fraţi, apoi
Creştini, mai rar Năzăreneni, mai pe urmă şi Catolici.?) Aceste soțiietăţi deveniră, pe nesîmţite şi pe neobservate şi deodată cu înmulțirea gradată a numărului membrilor lor, adevărate comune creştineşti în mijlocul
celoralalte unde se desvoltaii. Aceste comune creştineşti se numiaii mai întiiă frăţiietăţi, apoi strinsuri, pe greceşte ecclesii (zecimi, ecclesiae),

sai biserici (fzotrai, basilicae), adecă

strinsuri: de oameni împărăteşti,

ai împăratului ceresc,În aceste soţiietăţi saii:comune creştineşti se primiaii
oamenii dupăce ierai spălaţi cu -apă curată spre s&mn că sînt 'curăţiţi de
'şi deprinderile lor de mai înnăinte. Această datină s'a stătornicit
credinţile
o
la porunca lui Isus Cristos, sub numele de boted (baptismus).)
-" Orgănismul acestor comune creştineşti ierâ “călcat, în genere, după
orgănismul' municipiilor romane, dar' se deosăbiaii de acestea prin: aceea,

că membrii lor se consideraii

ca. egalişi frați şi căutaii'să se desfacă de

averea propriie părticulară şi 'să o pună la disposiţiunea comunei întregi .
ca 'propriietate comună.+). De administrarea acestei averi comunale, de
cultura religioasă morală a membrilor şi:de săvărşirea ceremoniialului
cultului dumnedeiesc purtă grijă un colegiii ales de comună dintre membrii
săi cei mai bătrâni, mai esperţi. şi mai ' zeloşi, carii, din causa etăţii sale,
se numiaii mai bătrîni, pe urmă preuţi, pe greceşte presvitri “(mpecfideegor,
presbyteri). În fruntea mai bătrînilor sait preuţilor stă un priveghietoriii,
numit pe greceşte episcop (izisrozes episcopus). Întraceastă funcţiune sc
întroduceaii mai bătrinii şi .priveghietorii prin: punerea minilor.pe Capul
lor, saii prin întinderea miînilor spre ceriii, şi prin rostirea unei rugăciuni
pentru chiemarea spiretului sînt asupra ' lor, dintru început, decătră: cel ce
întemeiâ.. comuna creştinească, mai pe: urmă: decătră acela, sub a căruia
priveghiiare stă -iea. . Această :înstălare se numiă întinderea mînilor, pe

greceşte hirotoniie. (perposeviz, hirotonia) şi punerea mînilor,pe greceşte: .
hirotesiie (uyage9esia, chirothesia), iar oficiul acestor. oameni, se numiă

preiei
Înmulţîndu-se însă: şi complicindu-se foarte curînd afacerile:

admini:
strării şi folosîrii averii comunale, aflară mai bătrînii.cu cale ca să 'despărțască grija pentru. învățămîntul --religios „moral şi pentru cultul dumnedeiesc de grija pentru administarea averii “comunale. şi pentru ospeţele

_*

pre
comurie, numite iubinare, .pe .greceşte agape (iza); ca să păstrede
cu ţinerea

cea dintiiă pentru 'sîne, iar" cu administrarea. averii comunale .şi
pre nişte
în. bună: ordine. şi cu „dreptate a ospeţelor comune să însărcinede
trăd,- de Iosif, Buc. 1896 cartea 1. cp. 4: pa. 14.
Eubeius Caes. Istoriiea bisericeasca”
3
cp. 20. v. 17..şi cp.:21. v. 23. —
cp. 23. v. 8.:— Luca, cp. 22. v. 33 şi lon,
2): Mateiiăi,— 5) Mateiu,
Baronius: Annales eccl; sub anul .43. cp. 11—17..

cp. 3. v.. Îl, 16; cp. 20.
v. 16; — Luca, cp. 3. Y. 2 cp. 12
v. 22; cp. 28. v..19. — Marcu cp. 10: v. 38; cp..16.
.
SP:
1. — 4) Mâteiă, cp. 18. V,
v.:50; —— Ion, cp. 1: v. 33; cp. 2. v.22:; cp.'4v.
v. 84—46. — Marcu, cp. ?. v. Zi ȘP:
25.
cp.
37-40;
v.
22.
cp.
26—28;
v.
20.
cp.
21;
v.
v. 18—19; PA - MĂ o
10..v.21. şi 42-45; cp..12..v. 30—384 şi 41—A4. — Luca,.cp.'4.
— Faptele iba o A pr
8—10.
v.
19.
cp.
22-—26;
v.
18
cp.
33;
v,
cp.:14.
33;
v..
i
ep: 12.
2. cp.
— Eusebiii, Istoriiea biser. cartea
4.
By.
32—373-cp.
v.
cp..:4.
44-45.
.
E
a
E
”
crt. 10. cp.5.
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şervitori aleşi dintre membrii comunei, numiţi pe greceşte diaconi Grâne
diaconi), cărora încă să li se pună minele pe cap spre semn de autorisare speciială.!) Aceşti şervitori sai diaconi fură întrebuinţaţi nu numai la
administrarea averii comunale şi la întreţinerea ospeţelor comune, dar' mai
“pe urmă şi la predarea învăţămîntului religios moral şi la săvărşirea cultului dumnegeiesc, astieliii încît acest aşădămint apostolic
s'a bifurcat cu
timpul în doai& aşădăminte, unul curat lumesc pentru administrarea averii
bisericeşti, numit la Romîni Frăţiie ori Epitropiie bisericească, iar

altul curat bisericesc saii .clerical, numit diaconiie, ca treapta cea mai de

jos în oficiul preuțiii.
|
|
|
|
|
|
|
Priveghietorii s,. episcopii comunelor mari. creştineşti de prin cetăţile
îruntaşe şi de prin centrele de cultură, ca cei din Roma, din Alesandriiea,
din Efes, din Antiohiiea, din Cartagena, etc., căştigară curînd o vadă deosăbită

şi o autoritate

mare

nu

numai

înnăintea

coreligionarilor

săi

locali,

dar' și înnăintea celora de prin alte comunităţi mai 'mici, sait de prin
localităţi mai puţin îns&ămnate. Aceste comunităţi 'de coreligionari, cari de
bună voie se puneaii sub autoritatea unor episcopi
cu renume, cu deosăbire sub a acelora de prin oraşele capitale ale provinţilor romane, formară,
pe încetul, primele provinţi creştineşti, numite administrături, pe greceşte
diecese (2:cîy4s+5). Priveghietorii, carii steteai în fruntea: acestor diecese
prinseră a se numi întîipriveghietori, pe greceşte arhiepiscopi, sai
mitropoliți, fiindcă locuiaii în mitropolea, adecă în cetatea capitală a diecesei, saii papi, adecă taţi, părinţi, saă şi patriarhi, adecă întiipărinţi.
Toţi creştinii trăiaii, dintru . început, în cea mai deplină familiiaritate,
iubire şi îrăţiie, fiindcă viiaţa lor soţiială ieră întemeiată pe căsătoriie
şi
familiie,
şi fiindcă cu toţii împreună se consideraii ca membri ai marii
familii numite omenime, în fruntea căriia steteă însu'şi Dumnedeii
ca
Tată s. Părinte primordiial, ca. răsstrămoş primitiv al tuturora.
Aşădămîntul
familiii se priviă de iei ca cevă 'sacru şi sînt.2)
NE
Această familiiaritate se ar&tâ nu numai în averea comună,
dară şi în
ospețele lor Xubinare îrățeşti, unde se făceaiă rugăciuni
cu
cîntări
şi unde
se împărtăşiaii cu pine şi cu vin întru amintirea
neîntrecutului săi învă&țătoriii Isus Cristos, ŞI spre sămn că învăţătura
lui, simbolisată prin. pîne
ȘI

Vin, se păstreadă necontenit într'înşii şi se maniiesteadă
prin vorbele şi
lor. Această datină s'a: stătornicit la iei şi
a
căpătat
cu timpul
numele de Cuminecătură, de împărtăşire,
pe greceşte euharistiie?
(cipagozia), adecă

faptele

primite

cu

mulţămită

deos&bită

plăcere.

pentru

îiv&țăturile

.

date

cu sacrificiul viieţii şi

Prima condiţiune a îrăţiii şi a familiiarităţii
ieste sînceritatea şi respectarea intereselor Teciproace. Spre a păstră
cu rigoare această îrăţiie şi fami Iiiaritate

iu troduseră primii creştini datina, ca greşelele
făcute“ şi păcatele

tinsariie 1
ă
risască nu numai
» ŞI apoi săşi propună

țască. Această datină

se stătornici

unii altora, dar chiar şi în public la
cu seriositate: ca să nu le mai repe-

la iei sub numele de mărturisire,
lătineşte confessio, Slăvineşte ispovedaniie,
şi: de pocăință, lătineşte .poenitentia, Datina mărturisîrii publice: fă
curînd părăsită, fiindcă ieră prea umiitoare şi superătoare pentru cel ce se pocăiă, şi
în locul publicului censurătoriii

) Faptele Apostol.
cp. 6.6. v.v. 1-7
stol. cp.
cp. zL0. V.

Mare,

cp.

45._5p.

45—54;

*).9. Mateiii

5-12. — Luca,
16. v. 18. — Pasi, Il. Cozi?cp. 19. v.v. 46. —
aronius, Annales eccl. subcp. anul
aa
a. 56, ep. 29; a. 57, cp. 15-28, 57.145 cp.Pic.42-53, 5) Baronius |. c. Ţ sub 116
a, 34,
—

» Cp.

9. v. 32;

a
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se aşădară anumea
mărturisirea”

bărbaţi, numiţi penitenţiiari sati confesori, carii primiaii
îl iertaii şi”| reîntroduceaii

pocăitului,

la întrunirile

pentru a luă parte la şerviciul dumnedeiesc.!)
Nu mai puţină -grijă purtaii primii creştini de neputincioşii

creştineşii *

|
şi morboşii

săi, ungîndu-li trupul cu oleiii saii untdelemnşi frecîndu'l spre însănătoşare.
lătiŞi această datină s'a stătornicit printre iei sub numele de ungere,
neşte

unctio, sloveneşte

s. crijmă

(gteuz).

Pentru

şi de

maslu,

vindecarea

buinţaii şi scalde în ape minerale,

„ţită, numită aghiazmă.

mir,

miruire,

morburilor

precum

şi

pe greceşte hrizmă

neputinţilor se între-

şi spălarea, cu apă curată,

sîn-

Ca alt mijloc pentru scopul acesta. ieraii recomîn-

de înfrinare
date ajunurile (jejunia). Acestea se recomindai şi ca mijloace
pentru iele.2)
şi de religiositate, stătornicindu-se dile şi s&tpămini anumite
soţiială.
Printre creştinii din primii seculi nu se făceâ nicio deosăbire
„_
a,
agricultur
,
comerciul
meseriile,
ca
gilnice;
i
ocupaţiun
lor
Înse'şi diferitele
frăţii,
numai
ci
,
adversare
soţiiale
etc., nu constituia printre dinşii pături
Chiar alegerea
numite mai pe urmă bresle după cuvintul slavic bratstvo.
învățători, de.
de
i
saii sorţirea unora dintre “iei pentru ocuparea funcţiuni
e decătră
despărţir
o
ca
consideră
se
nu
ceremoniiari şi de administrători
ceialalţi

creştini,

ca

o

stare

soţiială .părticulară,

ci.mai

virtos

ca o îndă-

a îngriji de. întorire, ca' o sarcină, împusă-lor decătră coreligionari spre
frăţască
egalitate
această
Dar
comune,
acestor
ea
mulțirea şi de prosperar
creştiă
învăţătur
sublima
nu durâ îndelung. Mulţi creştini, însuileţiți de
şi de
iubire
de
.
plină
oameni,
printre
nească despre o viiaţă familiiară
sosirea
în
şi
îrăţiie, iar alţii credind întrun sfirşit apropiiat al lumii
averile sale la discurindă a judeţului de pe: urmă, puneaii cu grăbire
întări repede
dărniciie
Această
bisericii.
a.
i,
creştineşt
posițiunea comunei
scopurilor
atingerea
întru
diferitele comune creştineşti, li. ajută foarte: mult
mai mare
ce
în
ce
din
tot
ire
străluc
o
c
urmărite şi dădu cultului creştines
pe de-o parte,
i
creştineşt
r
comunelo
a
are
învigoroş
Această
„şi mai variiată.
. şi splendoarea cultuluă
iar pe de altă parte. creşterea avuţiii bisericeşti
e ambiţiuni, sumeţii
:potolitel
abiă
noii
din
'aţiţară
şi
dumnedeiesc. stirniră
r creştineşti
comunelo
dirigenţii
şi deşărtăciuni omeneşti, şi împinseră ;pre
cum se
nari,.pre
coreligio
printre
marcate
şi
de a face iarăş deosăbiri mari

practicaii la Jidanii rămaşi pe

lingă Testamentul Vechii

şi pe la ceialalţi

de vederile şi deprinnecreştini, Aceşti dirigenţi bisericeşti, stăpîniţi fiind:
se consideră ca stare
a
încetul
pe
începură
timpului,
derile soţiiale ale
mulţimea celoralalți
de
sai pătură soţiială' deos&bită şi a se despărți
numai în înţelesul
nu
clerici)
(zinguei,
clerici
sîne
creştini, numindu-se pre
fiindcă
i, în
nitor
moşte
de
de sorţit sai ales; ci încă şi în înţelesul
,
moştenire
şi
dar
sorţ,
numai
nu
însămnă
greceşte cuvintul cler (zăâece)
laici
sai
lăiaşi
ca
iar pre ceialalți creştini prinseră a'i privi ca mulţime,
mare: mulţime, mai ales mare
dela cuvîntul grecesc )z5s, carele îns&mnâ
Se
pm
|
mulțime ostăşască.
i
creştineşt
comunele
în.
ală.
primordii
îndată după această diferinţare
multe
„mai
ind
stătornic
sîne,
între
şi
diferinţă
se
a
prinseră dirigenţii lor
o domniie bisericească,
trepte grăduate, -şi puseră astieliii temeliiea la
s'a desvoltat apoi prin
care.
domniie
,
lumească
deosă&bită de cea civilă saii
3

v. 4. şi 18. — Baronius: |. c. sub a.
Mateiă, cp. 8-v. 6. — Faptele - Apost. cp. ,19. Cartea 7. cp. 16. — 2) Marcu, cp. 6.
cească
biseri
ea
Istorii
:
en
14—39. — Sozom
51,

56. cp.
v. 13, cp.
161—163;

Baronius, |. €. sub a. 34. cp. 149—1
16. v. 18. — Jacob, cp. 5. v. 1415, —
a. 63, cp. 13—16; a. 182. cp. 3—5;
11;
195—2
146,
cp.
57.
a.
a. 35. cp. 14—19;
cp. 65.

47; a. 262.
a. 136. cp. 1; a. 173. cp. 28—29; a. 953. cp.
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unele

părţi

întrun

mod

deplin

monarhic

* Jidanii mosaişti, iar” prin altele întrun

şi teocratic, precum fusese la

mod

aristocratic şi naţional.!)

Ş 19. Cultul dumnedeiesc la creştini la începutul desvoltării sale.

„Isus Cristos aveă nu -numai o convingere firmă .şi o conştiinţă vioaie
că învăţăturile sale. înterpreteadă oamenilor acurat şi pe deplin voica lui
Dumnedeii, dar' iel ieră stăpînit şi de o adevărată. şi desăvărşită religiositate, căci adeseori se retrăgeâ. în sîngurătate, cu deosăbire sub ceriul liber,
senin şi înstelat,) spre a. cugetă la Dumnedeii şi asupra voii Lui sia
"|
se rugă cu umilință pentru descoperirea adevărului şi pentru întărire în
propusurile -sale. umănitare. De. aceea iel a recunoscut cultul. religios cel
naţional jidănesc ca bun.şi acceptabil: în genere, dar îl găsise încărcat cu
un ceremoniial estern de prisos şi zădarnic, şi'şi propuse ca să'] sîmplifice
şi să'l reducă la strictul “necesariiă. :. .
e
Evangelistul. Mateiii ni spune?) că Isus a dechierat înv&ţăceilor
-săi că
iel n'a „venit să desfiinţede“ Legea (Thorah) şi Profeţii, adecă cultul
dumnegeiesc, aspiraţiunile şi poveţele eminenţilor . scriitori naţionali, ci că
„a venit. să îndeplinească“ tot ce nu ierâ la înnălţimea unei concepțiuni şi cugetări mai largi, mai..s&nine şi : mai luminoase.
Din această
causă a şi .stăruit: mult şi de repeţite ori pe lingă învăţăceii
săi ca ici,
prin fapte dilnice, săvărşite după învăţăturile primite,. să
arete oamenilor
că sînt vrednici de împărăţiiea morală, de împărăţiiea
cerească ce scoposiă să o întemeiege
nu. va întrece

dreptatea

pe pămînt
lor cu

printre

mult

pre

nu vor întrâ întru împărățiiea ceriurilore«;

oameni, maj

aceea

adăogînd că, „de

a Cărturarilor şi a Fariseilor,

.
Dupăcea precisat Isus îndeplenirile+) ce doriă
ca.să
fie -întroduse în
Legea Vechie, a recomîndat cu. stăruință învăţăceilor
săi ca să nu se.roage
„ca făţarnicii . . . stînd prin sinagogi (adunări)
şi prin unghiurile -uliţilor“, .
CI a casă şi nevăduţi.de oameni, ar&tîndu-li
şi modul cum să'şi facă rugăciunile, dgicîndu-li: . „Cînd
- vă rugaţi, .nu: bolborosîţi ca păgînii,
căci
iei cugetă că vor fi audiţi pentru. multa
lor vorbire!. Deci-nu vă as&mănaţi
lor, fiindcă -ştiie Părintele -vostru de. ce
mai înnăinte de a
cere voi dela dinsul“, şi apoi li recomîndâaveţi trebuinţă.
o simplă, dar. foarte miedoasă
„ şi semnificătivă rugăciune,5) pre carea
noscută sub numirea de Rugăciune o formulă însu'şi şi: carea feste cuDomnească sati de: Tatăl Nostru,
carea se rosteşte pînă astădi dilnic
şi
de
* găciune cer creştinii dela Dumnedeii:: cătră. toţi creştinii. . Întraceastă 'rusă vină împărăţiiea cerească, îm:
părăţiiea . morală a îrăţiii şi iubirii,aca dreptăţii
şi a binelui, şi:să se împlinească voiea lui Dumnedeii precum
în
universul
întreg, în ter
pe pămînt printre oameni, popoare şi
â şi
împărății!
S

i
38 $
„. ISus avea cu înv&ţăceii:
aceste ospețe SI desfăşură mai săi. cei. mai de: aproape masă comună. La
deschis. şi mai cu deamăruntul
învăţăturile
sale, şi apoi

cintaii împreună psalmi

,

1) Baronius:

Annales eccl

;

sub

:

anul

39.

întru lauda

e

.

„cp. 8; a. 43. cp.

lui Dumnedeii

|

E

1 7:

a-

şi pentru
op:

:

cp 17; a 116. cp. a de 178, ap19P- 99 ga PO) l6, 1720 195045;190, 28
Poe, 2216 Cp. B--12: a. 256. cp. 51: a. 2577 cp Ș 1%. ep. 0 00203. cp. 9. a. 218,

sv.Bucureşti”
17-00,1885.4 Npre ZE
2397222 Luca,
(272. cp.cp,.21,16-21.
VW 37; -- ep.jăger
22, O,v. 3943:
Istorica Runa
__ 3) Matetia
(alai
cere

— Luca, ep. 1, 1,

977:

ea, ep. 6, v, 00-38. — 2) Matei, cp. 6, v SP13!
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edificarea reciproacă.. La' cina cea de despărţire decătră învăţăceii săi innăinte
de răstignirea sa,.ni spune evangelistul: lon,') că Isus li-a .reamintit în- vă&ţăturile sale cele mai principale: şi le-a as&mănat, în privința necesităţii
şi

a înfăptuirii

lor, cu

mincarea

dilnică,

cu

pînea' şi cu

vinul,

iar

în pri-

vinţa originii şi a purcederii lor, cu trupul şi cu sîngele săii. Ceialalţi trei
evangelişti. adaug,?) că Isus a luat atuncia o pîne. şi, frîngîndu:0, a împărţit-o între dînşii dicîndu-li:. „Luaţi, mîncaţi, aceasta. ieste trupul mieu“,
şi apoi, împlind şi un păhar cu vin, îl dete învăţăceilor săi dicîndu-li:
-„Beţi din acesta toți, că acesta ieste: sîngele miei“,şi că în fine. l-a: recomîndat ca această datină .să. o păstrede întru amintirea:lui. Apostolui
Paul, omorit în Roma cam pe :la anul 64 d. Cr., prescrie întru cîtva
modul, cum .să se ţină aceste întruniri frăţeşti şi iubinare, numite pe greceşte agape, dicînd odată în scriierea sa cătră Coloseni (cp.-3,v. 16—17):
„Cuvintul lui Cristos să locuiască în voi cu bogăţiie în toată înţelepciunea, învăţindu-vă şi îndemnîndu-vă unul pre altul cu psalmi şi cu imnuri
şi cu. cîntări spiretuale, cîntind cu har în înimile voastre Domnului. Şi
orice faceţi, cu cuvîntul saii cu lucrul, să faceţi toate în numele Domnului
Isus, mulțţămind lui Dumnedeii şi Părintelui prin iel“, iar' altă dată, în
scrisoarea sa cătră Efeseni (cp. 5, v. 18—20), dice: „Şi'nu vă. îmbătaţi de
„vin, în care ieste desfrinare, ci vă împleţi de spiret, vorbind între voi: în
psalmi şi imnuri şi cîntări spiretuale, cintind Domnului şi lăudîndu'l în
inimile voastre, mulţămind, în tot timpul, pentru 'toate lui: Dumnedeişi
e
i
Părintelui în numele Domnului nostru Isus: Cristos“.
"Alţi scriitori contimporenişi mai. tărdii încă ni vorbesc despre cîntări
spiretuale alternative, în voci sînguratice sait în horuri, esecutate. la astfelii de întrunirişi ospeţe iubinare frăţeşti.?) Scriitoriul bisericesc Ciril
(315—386), preut, învăţătoriii şi pe urmă episcop în lerusălim, .afirmă că

mare

Jacob, îraiele mai

lui Isus Cristos, ucis de Jidani cu pietri cam

al

pe la anul 62 d. Cr., ar îi compus

capul

se

căriia

află

pentru întiiea

comună

creştinească, în

ca priveghietoriii (episcop), o cîntare destinată pentru

acele întruniri şi ospeţe,
inimile — Sursum corda!

în carea se găsiaii espresiunile: „Sussă avem
... Rugaţi-vă pentru cei vii şi.cei morţi :=

Orate pro vivis et defunctis! . ... Să-ne sărutăm unii pre alţii cu sărutare
==

sintă

Osculamini.

invicem

in

Sancta, sanctis! . . . Unul. ieste

osculo sancto!

sînt = Unus

. . .

Sîntele,

sînţilor

=

Gustaţi

est sanctus!... .

- şi vedeţi că plăcut ieste Domnul == Gustate et videte quoniam suavis est
„Dominus“,:) espresiuni carişi astădi se aud la sînta liturgiie.
ospeţe
aceste
timpuri
unele
în
şi
locuri
unele
pe
însă
Degenerînd
iubinare îrățeşti în ospeţe.de desfătare „trupească, ailară cu cale dirigenţii
comunelor bisericeşti ca. să despartă de iele partea înstructivă şi. comedemineţii şi pe nemâîncate,. devenind
e
pe: timpul
morativă şi să o aşed
astfeliii, cam. din. seculul al..doilea. încoace, un adevărat şerviciii public
înstructiv şi comemorativ -şi in sîmpluşi curat cult dumnegeiesc, numit

pe greceşte liturgiie, pe evreieşte missah (sacrificii, aducere) şi pe lătineşte missa,5) despărțit în doaii€ părți: partea cea dintiiti, dela început,
(catecea înstructivă, ierâ “menită pentru toți “creştinii adunaţi, chiemaţi
cei
pentru
numai
destinată
cea
urmă,
“din
partea
iar
humeni) şi botedaţi,

„i

Luca, A
—

CP

4) Baronius,

1317.

— 2

. cp. 14. v. 22-26.—
.— Marcu,
Mateiii, .cp 26, v.. 26-31
2.264. cp. 3.

zy, — 3) arie:

Annales

eccl.

Annales ecci. sub anul 60, cp. 210);

sub'a. .63.. cp..13.

—. Eusebiii,. [storiiea

131—161;
— 5). Baronius |. c. sub a. 34. cp. 59—61; a. 57. cp.
a
-..
a. 165; ep. 3—14;a. 272, cp. 7-16...

biser. cartea

a. 104. cp.4;
:
.

2. cp.. 23.

a. 142. cp. 12;
Ei
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botedaţi, ierâ împreunată cu cuminicarea comemorativă, cu pîne şi cu vin,
spre s&mn de creştini deplini, că cunosc învăţăturile lui Isus şi că se direg
după iele în traiul dilnic. Această cuminicare însă îşi pierdu, pe încetul,
înțelesul primitiv, căci unii oameni începură a esplicâ verbal şi măteriialiceşte!) cuvintele sîmbolistice ale lui Isus despre activitatea lui. spiretuală,
despre pîinea viieţii şi despre spiretul sînt al adevărului, şi dechierară cuminicătura ca taină s. sacramînt, şi deteră astfeliii ansă la neîncetate discusiuni diferite şi zădarnice, şi la o mulțime de certe aprinse, duşmănoase
şi sîngeroase uneori, atit asupra personalităţii lui Isus, cît şi asupra înţelesului cuvintelor lui. dela cina de despărţire.
”
Esîmplul
. străordinariii de a 'se însufleţi pentru un videiă (ideial)
măreț şi de a'l mărturisi şi apără înnăintea tuturora chiar. cu ' sacrificiul
viieţii sale, în -suferinți cumplite, ce îl dete Isus Cristos învăţăceilor şi contimporenilor săi, găsi - pretutindenea imitători vrednici şi tot din ce în ce
mai mulţi şi mai bucuroşi. Chinurile-şi suferinţile. acestora, de bună voie,
atraseră la crestinism : o mulţime de' oameni din toate popoarele. Ca să
aţițe şi să întreţină pintre creştini. zelul pentru mărturisîrea şi apărarea
creştinismului, . aflară cu: cale dirigenţii comunelor creştineşti ca, la întrunirile sale, să'şi aducă neîncetat aminte de martiri cu laudă şi cu admirare.
Aceste dese aduceri aminte de -mârturii publici ai creştinismului şi de suferinţile şi chinurile lor, începînd cu Isus Cristos, întemeietoriul lui, deteră
ansă nu numai la -cultul memoriii lor, precum ieră la păgîni cultul eroilor,
dar' şi la păstrarea în 'onoare a imaginilor (chipurilor) lor, şi mai pe urmă
Chiar şi la adunarea “şi 'depunerea prin biserică a remăşiţilor lor pămintene.?)

Cu toate

că

după. întenţiunea

creştinismului

toate dilele şi toţi

trebuiaii să fie consideraţi: ca egali între sîne, în privinţa respectuluianii
şi
sărbătoririi lor?) ca timp dat de Dumnedeii oamenilor spre vieţuire
după
învăţăturile primite dela Isus Cristos, totuş, spre a' feri: pre creştini
de amestec
„cu Jidanii mosaişti şi cu păgînii romani şi greci, şi de
seduceri prin iei,
recomîndară de timpurii dirigenţii comunelor creştineşti
ca înlocde Simbătă, diiia r&paosului (Şabbat) înstituită membrilor acestora
de Moise,t) să se
țină cultul dumnedeiesc a doaiia di, în ditia Soarelui
(dies Solis), pre care
O numiră Duminică, adecă ' diiia Domnului -şi
Dumnedeului universal,
adorat de creştini. este foarte remarcabil că la Romîni
s'a păstrat schimbată numai numirea acestei dile, şi a 'dilei lui Saturn
(Dies Saturni), pre
care0 numiră jidăneşte Sîmbătă,

septămînale
-ait
li
e

rămasă ' nealterate:
a

pre cînd celealalte nume păgîne ale dilelor
Luni
l (dies
les Lunae), ), Marţi
Marţi (dies
(di Martii),
i

Miercuri „(dies Mercurii), Joi (dies Jovis),
dete mai tărdiit altă destinare. AsemeneaVineri (dies Veneris), dară li se
dispuseră ca şi Paştile, sărbătoarea înviierii
nature,
i
vivinel
iturei, aa plplantelor” ŞI şi vivinelor
“îvi
(jivinelor),
săX nu se <ăsărbede deodată cu Jidanii, ci în Duminica
viitoare,
şi anumea înt
i
tirea patimilor lui Isus Cristos şi a răspîndirii
și ţ ut ării învetăturil 1
printre oameni. 1 Tot aşă făcură ca şi să Po
pistrăril înveţăturilor lui
ură
ŞI Sărbătoarea Si Primiţiilor
de vară, cea
Annales „€ecl.
eccl., sub
a. 34 c
N a. 56, cp. ” 29_3i:ie
2192. pr 28-a;
192.subp. a.67;34. cp.
a.14236—6
pg 1;
19, a. 1 pg oi pub 2-87 cpr
cp. 716. — 2) Baronius, Annales : eccl. sub

- Baronius

IL

; a. 272.

a. 31. cp. 6;a. 34. cp. 1042105.
270, a. 44. cp. 8l. 87;
9—20; a. 57. cp. 112—125;_ a. 58. cp. 92-—10
cp. 5; a 69. cp. 14; a. a.120.55. cp.cp. 12—38;
0; a. 60.
a..169.. cp.
16:
17
:

a. 201. e 2220; „a 202, cp. 4; a. 216. cp. 1314;
22%, Ce 17; 2 '238. 7 Pa
2 SP a
a 254. cp. 56; a. 260..
cp. 28; a. 26]. cp..29. —
p. 15: ari, , p —
) Paul: Romani,
Cp. 2. V.
16. — 4) Moise, Ieşirea s. Esodul:

.

Eusebius, Ist. bis. cartea 4.
cp. 14. v. 5; Galateni cp. 4 v
10; 'Colose i
cp. 20. v. 11; cp. 31. v..13—17 ;V
cp 5.v 15.
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la cinci, deci de dile după
Spiretului Sînt, adecă

Paşti, să se sărbede întru amitinrea pogoririi
a pătrunderii oamenilor:în înţelesul adevărat al

creştinismului, în amintirea triumfului lui. asufra adversarilor

săi, şi a ve-

nirii împărăţiii cereşti pe pămînt. Aceastădi căpătâ apoi numele de Du-:
minica Mare, iar timpul dintre Duminica Înviierii şi a Pogoririi Spiretului
Sînt se priviâ ca timp de bucuriie (quinquagesima laetitiae).

Tot îndemnuri mai

înnalte înduplecară - pre dirigenţii

ştineşti ca în locul drăgălaşelor Saturnalii

cu iele, adecă în locul sărbătorii

comunelor . cre-

şi al cultului Larilor împreunat

păgineşti de înfrățire,
de iubire, de ega-

litate şi de legătură neîntreruptă a contimporenilor cu meritoşii bărbaţi din
trecut, şi în locul dilei natale a Soarelui neînvins :(dies Solis Invicti)
din 25 L)ecemvre, să se sărbede pe de. o parte:arătarea (zip) sal
naşterea

şi botezul

lui Isus Christos

carele,.cu tot adinsul,

tindeă

ca să

întemeiede printre oameni o împărăţiie cerească, morală, cu traiii comun
în frăţiie, în iubire şi în îngrejiri reciproace, iar pe de altă parte nu numai
diiia naşterii saii a morţii martirilor creştinismului în speciial, dar şi în general dia tuturor morţilor, dîiia: Suiletelor, dîiia Moşilor, dîiia Sinţilor.
La toate întrunirile comune spre a sărbă numitele amintirise rugaii creştinii, dintru început, numai stînd şi cu faţa spre răsărit, mai apoi şi în genunchi,
iar ca
ori plecîndu-se cu capul pînă la pămînt şi stind astieliii cîte puţin,
s&mn pentru întrunire băteaii cu ciocane în nişte scînduri uscate,în toacă (ligna

pulsare malleo), saii sunaii din ţinţinele = clopoţele, tintinum, tintinabulum.:)

Crucea ierâ la începutul creştinismului unealta cu carea se pedepsiaii
îurii, prădătorii şi omoritorii de oameni, răstignindu-se pe iea. Jidanii atit
stăruit ca şi Isus . Cristos să fie pedepsit cu această moarte ruşinoasă şi
plină de chinuri, nu pentru furturi şi omoruri, ci pentru convingerile întime
ce le aveă despre adeveritatea şi trebuința neapărată a umanitarelor sale
învățături pentru fericirea soţiială a oamenilor. Această pedeapsă oribilă,

tărdiit crucii o îns&mnătate

nedreaptă şi strigătoare la ceriii,"a dat -mai

deosăbită şi onorătoare, aceea de a suferi, cu răbdare şi cu supunere în
voiea lui Dumnedeii, toate greurile şi strimbătăţile. viieţii,.şi de a se luptă
pînă la moarte pentru apărarea şi punerea în valoare a convingerii şi a

credinţii sale nestrămutate.

Această simbolisare a crucii începu a prinde

rădăcini printre creştini, mai ales dupăce
riceşti, ca Tertuliian

(160—230),

se încercară

a as&ăm&nâ

crucea

unii

scriitori

bise-

cu

arma

de restignire

de luptă a Romanilor, cu mîneriul hastei (suliţei), şi cu: crucea numită
trofeii (tropaeurm, zpizao), rădicată de Romani după vreo victoriie pe cîmpul
luptei şi decorată cu armele cucerite dela duşmani. Această simbolisare
făcu, pe încetul,

din cruce

Oameni, iar mai
cu mîna s&mnul
mai ales atuncia
în pericole. lei

pe urmă
crucii pe
cînd se
înfigeaii

nu

numai

un

obiect foarte

preţios - pentru _Cre-

ştini, dar şi o armă de luptă încontra spiretelor necurate,

manifestate prin

chiar şi un. obiect de venerare, făcîndu şi dilnic
frunte, pe umere şi pe piept sait: pe buric, şi
rugaii lui Dumnedeii, saii ieraii ori se credeai
şi cruci reale în pămînt spre semn de trium are

asupra duşmanilor saii'spre curățirea locurilor de spirete ele,şi le în
|
RI
troduceaii şi prin casele de rugă, prin biserici şi prin ţînterime. i
imprejurul
în
are,
Dumnedeii
că
La Jidanii cei -vechi esistă credinţa
săii şi la disposiţiunea

_ 2) Baronius:

Ai

sa, nişte ființi cu

figură omenească,.. dară: cu

_sub auul 34, cp. 177, 234; a. 58, cp, 70-—71, .80—102 a.

60, A, Baronius: Aga Is seel a. 159, cp. A; a. 19%, cp. 1-A. — 8 Baronius,l d: cp p-sub,o,
34, cp. 93—94, 134; a. 53, ep: 12; a. 57, ep. 115-116; a. 60, cp.4,6—8; a.
7
a
a. 218, cp. 3; a. 253, cp. 139.
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orgănism corporal desăvărşit, mai presus decit al oricărui om pămintean
,
toate împărţite în cete deos&bite, avind fiecare destinarea sa, unele,
precum
Serafii s. Serafimii, de a “tă pe lingă Dumnedeii şi de a'i cintă
neîncetat
laude, iar” altele precum Herubii s. Heruvimii, Ofanii s. Ofanimi
i, Haii
s. Haioţii şi Malahii s. Malahimii, de a fi trimeşi de Dumnege
ii în toate

părțile spre a vesti oamenilor voiea lui, şi spre a veghiă ca să fie împlinită,
şi
apoi de a pedepsi

pre cei îndărăptnici şi neascultători. Ca duci primari
saii arhangeli asupra acestor cete sînt numiţi Gavril
şi Mihaiii. Această
credință foarte înrădăcinată a trecut apoi şi la creştini,
fiindcă lisus Cristos
s'a ar&tat înţeles cu iea, şi fiindcă un înveţăcel al
nisiii Arcopagita, ar fi fost propagat-o şi desvoltat-oapostolului Paul, Diomai tare prin nişte
scrileri ce

“i se atribuiesc,

dar'

despre

carile

nu

ni se vorbeşte nimică decit
abiâ: de pe la anul:533 d. Cr. încoace. 1) Pre
aceste
fiinţi le numesc Romiînii Ingeri (angeli) şi cred despre dînşii
păgîni despre Genii, că fiecare om are cite precum credeai şi Romanii
un înger păditoriii, carele îl
îndeamnă spre bine şi îl fereşte de cele
rele.
Aceşti Îngeri saii aceste cete cereşti
nu se bucuraii la Jidani de niciun
cult esterior şi colectiv, ci numai de respectul
cuvenit unor trimeşi dumnedeieşti şi de o teamă ce însuflaiă
iei
celor
ce
veniaiîn atingere cu dinşii.
Abiâ Romanii și Grecii încreştinaţi,
recunoscînd în Ingerii jidăneşti
propriii Genii (Genii) şi Demoni
pre
rior al acestora, atit cel Public cît (Eziuz»=5), aii căutat să treacă cultul esteşi cel privat, asupra Ingerilor,
ceput ai sărbători tot din ce în
şi ai înce
docirinari creştini, ca Cerint, Origen mai mult, măcarcă unii dirigenţi şi
(185—954 d. cr.) şi alţii, se opuneaii
la întroducerea acestui cult, 2):

$ 20. Începutul săhăstrismului
şi al călugărismului

Traiul soţiial cel plin.

de

degustătoare pe de-o parte,
iar
conştiinții despre esistinţa
unei
Dumnedeii ca Tată şi Dom
n al

Strimbătăţi

revoltătoare

creştinesc.

şi

de

zburdălnicii
pe de altă parte deşteptar
ea şi învioşarea
puteri universale absolute,
a
universului întreg şi al tutu unui singur
de pe pămint, carele caută,
prin
aleş
ii săi, ca să aducă pre rortoţi oamenilor
Ja un traii soţiial întemeiat
oamenii
ŞI convingerea că firea omepe înfrățire, iubire şi ajutorare Teciproacă, precum
nea
scă
ieste debilă:şi supusă Ia
ademeniri. şi de. greşele,
tot feliul de
mai fireşi, ca să fugă din ai înduplecat pre unii Oameni mai cucernici
şi
mijlocul oamenilor celor
apucături r&utăcioase, să se retr
desfrînaţi şi plini ' de
agă
din
soțiietatea zgo motoasă şi
trea“ că prin munţi, codri şi pust
să peDal
ȘI pu iiuri, , sai sin guratici
iCi saiSai î
de aceleaş cugetări
ă
iy
şi simţăminte ca şi dînşii.
mpreună cu alţii
eliii de oameni ai esistat
. * Asti
i
pe
la
ra
toat
le
timp înnăinte de ivirea
e popoarele încă
creş
propuneaii ca să regulede viiatinismului. Mai ales pi
bărbaţi, Carl si
cu ticnă, se retrăgeaii prin munţa soţiială spre un traiii mai comod şi mai
ţi
nişte nestinghierită, sănina
1) Moise, Facerea,

şi pustiiuri, spre a contemplâ
aici, în liboltă cerească şi spre a'şi
înnălţă cugetele şi

v. 1—2, A doiia Carte a
Regil
34, v. 7. — Isailea, cp. 6,cp. v. 32 1—3.
—
cp. 6. și. 2 Ce 102: 15. > să -— Psalme
v. 10; cp. 22, v. 30; cp..26 v. 53; — Daniil
Luca, cp. |. v. 11-35.
Dionysi ateiu,

cp. 18.
edat nemţeşte de Engelhardt,
Sulzbacn 1823. —
Hipler: Dionysios der Ano
burg, 1861. — Confessio ortodoxa
p. |. Tespu
întreb. 18-20, — 2
arob apit
Si e Reger:seccl. sub a. 1. cp, 42,47; a. 8, cp.13;a. 34,ns cp.la 66,
164—165; a. 60, cp 16-59: nnale
s
ep.35: a. 120, cp. 23; a. 145, cp. 4, 17; a.
swald:

Angelogie,

Paderborn,

1883,

159, cp. 4;

a. 170, cp.

12;

;

a 260.
a.
,

cp.

a. 109,
69. —
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simţămintele cătră Dumnedeul
terpretă voinţa,

universal,

legile lui eterne,

încercîndu-se a'i pătrunde şi în-

şi apoi

a le răspîndi

printre oameni

spre

a se conformă cu iele. Moise (1600—1480 n. d. Cr.) la Jidani, Licurg
(Awreoere5) în. seculul al noaiiălea n. d. Cr. la Spartani, Solon (640—556 n. |
d. Cr.) la Ateneni, Buda (Buddha = cel deştept) la Indiiani în seculul al
şeptelea n. d. Cr. şi Confuciii (Khungtutse, 551—478 n. d. Cr.) la Chineni,
Sai

încercat, prin

astieliii

de

retrageri în sîngurătate,

să pătrundă voiea

dumnedeiască mai înnăinte de a'şi începe reformele soţiiale scoposite.

La Jidani ierâ partidul soţiial şi. religionist. al Eseienilor. carele înclină mult: spre sîngurăticism (monahism). Din acest partid a ieşit şi Ion
Botedătoriul, carele ieste considerat.
de creştini ca întemeietorii al sîngurătăcismului, ca principe al sînguraticilor (monahilor), precum îl numeşte

lon Gură-de-aur. (347—407)1)

|

NI

Acest soiii de oameni purta la începutul creştinismului diferite numiri
ca:'sînguratici s. monahi (!45»z/56), retraşi s. anahoreţi (âvzywenrts), pustnic
s. eremiţi (f2nwizas dela cuvîntul £oquiz, pustie), bătrîni virtuoşi s. călugări

(42127955), şi esercitişti s. aşceţi (âczn=4s).

Indemnul

la ieşire

din. soțiie-

tatea omenească şi la retragere prin munţi, codri şi pustiiuri, "l-ai găsit
aceşti oameni nu numai în disgustul ce îl căpătaii cătră viiaţa cea zgomotoasă şi desfrinată, dar' şi în persecutările suferite prin unele locuri.
_ Printre aceşti oameni retraşi s'a stătornicit, cu timpul, un duplu. mod

de vieţuire. Unii din iei preferiait să rămînă

şi să

singurătate, iar” alţii îşi făceaii

locuinţă

chiliuţile

de

trăiască
în

totdeauna

împrejurul

în

unei

case de rugă comună.?)
Cei sîngurăticiți pentru totdeauna poartă la Romîni
numele de săhastri, mai rar de pustnici, iar' ceialalți

şi de „monahi. Comunitatea

acestora

singurăticiie), iar” casa de rugă

laură

se

numeşte

numele

mănăstire

de. călugări

(povazszâerov,

(Azipz, lavră) saii şi mănăstire.

Antoniiă cel Mare (cam 251—356 d. Cr.) carele, în etate de doaitădeci
de ani împărţi săracilor toată averea sa şi se retrase mai întiiii într'o peşteră, ieste considerat ca întemeietoriii al comunelor călugăreşti,?) fiindcă împiejurul lui se strinseseră o mulţime de sîngurăticiţi; dar” acela, carele a
regulat aceste comune călugărești şi a stătornicit, pentru totdeauna, 0 ordine în iele, ieste Vasiliii cel Mare (329—379).%) lel a scris greceşte pe la
362 cincideci şi cinci de regule mai lungă şi 313 mai scurte. După numele
lui se numesc, pînă astădi, Vasiliieni s. Basiliieni toţi călugării din biserica
răsăriteană, Soră-sa Macrina să îi întemeiat, pentru întiiaşdată, comune

de călugăriţe.

|

„Aceşti sîngurătăciţi se bucuraii
de o stimă mare la ceialalţi creştini, şi
ai contribuit, foarte mult la întreţinerea şi la lăţirea creştinismului, fiindcă
oamenii îi consultaii mai adeseori, considerindu'i ca mai superiori şi mai
aproape de Dumnedeii, decîi se simţiaii iei că sînt.
Si
Ş 21.

Creştinismul în luptă cu jidănismul şi cu păginismul.

Creştinismul,

ca

reformă

religioasă,

culturală

şi soţiială,

steteâ

în le-

gătură strînsă cu budismul5) (buddhaismus, dela Buddha = cel Deştept), în.
1) Băronius, |. c. sub a. 31, cp. 15. — 2) Baronius: |..c. sub a. 52, cp. 20; a. 58, cp.
132—133; a. 197, cp. ti; a. 201, cp. 7, 14; a. 216, cp. 2; a. 253,cp. Lll—115; a. 301, cp.
22, — 3) Atanasiii cel Mare: Viiaţa lui Antoniu. — Baronius, |. c.
+ Bhringer : iKirchengeschichte în Biographien, t. 7. ediţ. 2. Stuttgart,
Das

Evangelium

London,

1882.

von

Jesu

în

seinen

!

Verhiltnissen

zur

Buddhairage

a. 310 cp. 19. —
1875. — 5) Seydel
und

Buddhalchre,

.
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temeiat în Indiiea

de" regele Sidohârtha prin seculul al şeptelea înnăinte

de Cristos, şi se presîntă ca învăţătura cea mai umanitară
ca culme

neîntrecută

la

care

se

avintase

în

capetele

şi mai egalitară,
unor

puţini

aleşi

cultura şi literătura 'jidănească' la împulsul culturii grecoromane şi indopersice. Cu tot îndigenismul acestă m'aii găsit creştinismul şi autorul lui
întelectual: alţi: adversari mai decişi, mai cumpliţi şi mai crînceni, decit
tocmai pre dirigenţii poporului jidănesc, pre Cărturari şi pre Farisei. Atit
de concrescuţi ieraii aceştia cu aspirațiunile egoistice naţionale şi atit de

stăpîniţi şi. orbiţi de iele, încît nu puteai suferi, nici admite, Ca să se
lățască şi să se înrădăcinede printre Jidani' cugetarea şi convingerea, că
„toate popoarele. sînt făciite
'de Dumnedeii dintru un sînge:,:
prin urmare
deplin

egale

între

olaltă

şi

deasemenea

toată faţa pămîntului în anumite

|

„destinate

ca

să

locuiască pe

timpuri şi în anumite ţări. «1)

Inşi'şi - dirigenţii împeriului. roman, carii deadreptul ierai înteresaţi la
refoarmele -religioase, culturale: şi soţiiale, scoposite de creştinism, nu găsiaă
în iele- nimică' necompatibil cu esistinţa şi cu prosperarea:sa; 'de
aceea nu
se opuseră deloc la răspîndirea. lor, nici nu se sîmţiră îndemnați
să tragă

la r&spundere pre autorul lor, precum făcuseră dirigenţii
ci dincontra cercară toate chipurile “şi mijloacele ca. doară “l-ar jidăneşti,
pute scăpă din
mîna lor şi feri 'de

răstignire pe cruce, precum resultă aceasta cu evidință
din tuspatru 'Evangeliştii.) Ba încă mai mult, audînd
împăratul Tiberiă
(14—37 d. Cr.) despre învăţăturile. şi răstignirea
lui Isus, propuse Senatului roman ca să considere pre acest rar şi străordinariti
bărbat ca Geniii
şi săl treacă în

numărul Deilor. Împăratul Alesandru Severul îl-şi trecuse
Chiar între Larii săi familiiari.5)
Da
|
a
:

. Învierşunarea nemărginită a _dirigenţilor jidăneşti
asupra creştinismului
se cunoaşte nu numai din 'modul cum
aă
ştiut
iei
să delăture pre întemeietoriul lui, dar' şi din toate faptele
lor
ulțerioare.
Aşâ, de esîmplu,
vegind iei cum se întemeiadă, sub ochii
săi, în lerusalim, o comună creştinească compusă din Jidani şi din
Nejidani, cum membrii acesteia îşi
considerait averile părticulare ca comune,t)
cum îşi alegeaii, din mijlocul

Săi, nişte

bărbaţi

pentru

administrarea

şi distribuirea acestor bunul comune0) -şi cum comuna creşteă şi
sporiă tot din ce în ce mai tare,6)
înfuriiară cumplit şi prinseră a persecută,
se
pînă la moarte, nu numai pe
înveţăceii lui Isus Năzăreneanul ca
răspînditori ai învățăturilor lui,
dar şi

l

un
persecutători
ii
cutătoriii
octinestiimvâpi
cet
Şi dhinei a!at luipsi Isus,::dar”
ASVCN! cel şi.maide” meritos
dintre vi netcre.
prin tot ÎL :
a-întemetă comune
Suneşt. p
Prinsu!

8

C

i

.

inism pre

N

ae

-

A

.-

imperiuluia roman.
- În căpitalaiiiacestuia, în Roma

:

') Faptele Apostolilor, c. 17, v. 26. — 2) Matei

c '97

PE

v, L24. — Luca,e. 23 v. 105; 7 Lon ep Natelii, e.27, şi cp Di
Acli
-

scbiti Cesareanul, - Istoriiea . biser, cartea 2. c. 2. — Lampridius
cp. 43. — Pagius Ant. Critica historicocronologi
ca Sub a: 134, cp
eecles. sub a. 34. cp. 223—225.

— +) Faptele

) iaptele post. cp. 6, v. 1—6. — 6) Faptele
Y, pet: Şi cp.
p. cp.

8. v.

Apost. cp.

2

Și

|

Mareu,—.5)cp. Eu45,

116.

Ba

vita,
gs nonius, Alexandri
Annales

apost. cp. 6. v. 7. _— 1) Fa IPA : i 32. G.
, v 5I—60; — Baronius, Annales
cecl. sub a. 34 <p 295 i post. e. i

1; cp.

9. v. 1—39. —

Baronius Annales eccl. sub a. 35, c. 18:

a. 36 c )

i

,
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încă se întemeiase. o comună creştinească, compusă din Romanişi din.
Jidani universalisaţi (cosmopoliţi) încontra Jidanilor separatişti naţionalişii,.
cari provocară, desordini şi fură alungaţi din cetate.1)
Pa
:
Atit

încît unii

de

simpatic

ierâ,

din iei, îndată

în

genere,

Romanilor

şi Grecilor creştinismul,

după ivirea lui, începură a adoră pre leul cre-

ştinilor ca pre un Dei necunoscut, rădicîndu'i altare,?) şi apoi prinseră a.
numi pre Deul propriii suprem, pre:Joie -(Jupiter, Zeus), Dei Etern şi.

Deii Mare Atotdeii
Pantheus,

Divus

(Jupiter Optimus, Maximus, Aeternus,

Pantheus,

Pantheus

Augustus)

Deus

Magnus

şi a'l înfăţişâ, precum

ni

arată o monetă dela împăratul Vespasiian (69—79), ca bărbat stind înnăintea

unui altariii aprins şi ţinind Soarele în mîna dreaptă şi Luna în cea stîngă.5)
În vorba de toate dilele însă numiaii Romanii creştini pre noul leii
Dominus Deus, de unde a rămas la Romîni pînă astădi numirea de

Dumnedeii.
Sub astfeliii
primit

favorabile,

împrejurări

de

creştinismul

şi

s'ar

fi

fost

conformat

dacă

toţi Jidanii

ar îi fost

cu învăţăturile lui în traiul

dilnic, iei ar fi devenit, în împeriul roman, un făptuitoriii foarte puternec şi
decisiv şi ar îi pus

soțiietatea omenească

orgănisarea

decit fusese

mai priincioasă

pe o temeliie

de desvoltare mult

ici de mai înnăinte, dară iei .nu

numai că se împărechiară între sîne sait ca mosaişti saii ca creştini, dar' se şi:
persecutară reciproc pînă la moarte; ba încă ce ieră mai mult, Jidanii

mosaişti

se

de egoismul săii naţional pînă întratita, încît credură-

orbiră

că a sosit timpul ca să se desfacă şi de împeriul roman şi săşi reînființede o împărăţiie propriie, curatnaţională, şi de aceea începură şi cu:

Romanii crîncene

lupte pentru

nedepindinţă.

Mai ales desăstroase pentru

Jidanii naţionatişti. fură luptele dintre anii 40 şi 70 d. Cr., lupte cari avură
ca resultat -nu .mumai.. o: persecuţiune generală prin tot împeriul roman,
sub împăratul Neron (54—68) în anul 64 d: Cr. şi sub împăratul Vespasiian

(69—79), dar' şi sfărmarea totală a crimpeiului de regat, naţional depindent,

cucerirea Îerusălimului în anul 69 şi dărimarea templului, aşervirea po::
porului întreg şi împărțirea pămînturilor lui ca agru public pintre ostaşi.t)
e
.
O soarte mai cumplită decît aceasta nici că puteâ îi alta!.
Cu toată nenorocirea aceasta zdrobitoare tot nu părăsiră Jidanii -cre;:
ştini şi necreştini vechile şi adîncînrădăcinatele aspiraţiuni naționale. Această:
ținăcitate provocâ în anul 93, sub împăratul Domiţiian (81—96), o noaiiă
apăsare şi persecutare asupra: lor,5) dar nici aceasta nu :înfrînse. cerbiciiea:
lor, ci mai vîrtos aţiţă în iei'o ură nestinsă asupra cuceritorilor romani,
în anii
şi un dor învăpăiat de a scuturâ.jugul acestora: Deci, iei .reînnoiră

114—118 în Palestina;: în Cirenâ,în Cipru şi în Mesopotamilea. răscoale
de eliberâre. Cea. mai sumeaţă dintre - toate aceste fi aceea de sub îm-.
păratul

Adriian

nedeii,

ca

carele se

(117—138),..din

credeâ â

restăurede

să

anii

de
132—135,. orgănisată

un Simon;

îi adevăratul Mesiiea, cel destinat şi trimis de Dumîmpărăţiica Jidanilor, şi începia se numi

Bar-

- 1) Eusebiii Ces. Ist. bis. cartea 2, cp. 14—15, 22 şi 25. = Băronius, Annales eccl. sub
43,
a. 44, cp. 26 şi 53; a. 51, c. 1—8. — Pagius Ant. Critica historico-cronologica subp. anul
6—10.

cp. 2. — 2) Fapt. Apost. cp. 17, v. 22—929..— Baronius, Annales eccl. sub'a.:52,-c
&mische
-— 3)'Momsen Th. : Corpus „Iscript.-.lat. tom. |. nr. 1286 şi” 988. — Preller L...
Mythologie, 'v. [H. Jordan, t. 2. pg. 872,-nota 4. — Rusu V. Silvania antică, în Buletinul
X. pg. 419, nr. 23. —:4) Tacitus Annales |. 15, — SueSoţietăţii, Geografice Romine, anui
—
tonius in Nerone c. 6. — Baronius, Annales eccl. sub a. 64. cp. 14; a. 66. cp. 1-10.a, 94.
“în domitiano, c. 12. —Baronius, .Annales eccl. sub a. 93.. cp. 3—8;
3) Suetonius

cp: 2—6.

-

DR

a...

ae

m

al

îm.
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Kochba

=

compromise

cepură

ai

Fiiul Stelei, pe temeiul
pentru

săi

totdeauna

a'i

huli

unei prorocii dela Moise,:) iar dupăce

toate

memoriiea

aspiraţiunile

cu

pronumele

naţionale jidăneşti, în-

Bar-Kaziba = Fiul
Minciunii,
|
Răscoala din 114 aduse asupra Jidanilor
necreştini şi creştini numai
o priveghiiare mai aspră,?). iar' aceea din
132—1
35 avu ca resultat 0morirea unei “mari mulţimi de oameni, cu deosăb
ire a capilor şi a fruntaşilor,
dărîmarea şi pustiirea lerusălimului,
zidirea
mane, numite Aelia Capitolina, împoporată pe locul lui a unei cetăţi rocu nejidani, împrăştiiarea Jidanilor prin: celealalte țări ale împeriului
roman
şi, pe deasupra, o aspră
priveghiiare asupra mişcărilor şi întrepr
inderilor lor naţionaliste.»
Sub împăratul

Marcu. Antonin

Piul (138—161) se mai potoliră agitările naţionaliste jidăneşti şi se
îndulci
ră privighiierile mai aspre asupra
Jidanilor creştini -şi necreştini,
dar reapărură, pe ici coleâ, sub
Marcu . Aureliă Antonin „(161——180),
împăratul
şi'1 necesitară ca să iaic, pe la anul
164, iarăşi măsuri mai aspre
încontra lor.)

Foarte .semnificătivă pentru. lăţirea
creştinismului printre ostaşii romani
este o legendă:) din timpul răsboiu
luiRomanilor cu Marcomanii şi cu
Cvagii dintre: 169—174. Se
vorbiă adecă adeseori,

în decursul răsboiului
„ acestuia, printre ostaşi, că
toate nenorocirile. ce le suferiă
oastea. romană: dela duşmani
' din cînd în cînd

nu 'veniati asupra iei din altă.
numai de. aceea fiindcă.se aflaă
causă, decit
odată oastea “romană pre, duşman 'în iea foarte mulţi. creştini. Dar' fugărind

i: pînă “adînc în munţii
numiţi astădi Beschidi, ŞI
necuno
scînd locurile cum se Cărpaţilor apuseni,
neobservate, încunjurată . de
“cade, se “trezi, pe
Marco

din această afundătură ŞI încunj mani şi de “Cvadi, şi: nu puteă să scape”
urătură decît numai predîndu-se
saii: murind de foame şi de. săgețil
duşmanilor,
e lor. ..... .

*

Oastea romană suferiă cumpli
t nu numai

icunjurabilă,

creştini. dintr'o

» ca

jări

doară

NON

de

a

hă

ar' pute scăpâ' din

“ începură

această 'peire ne-

şi ostaşii romani
cu tot. adinsu şi cu
i ca
ae
să
etate lui
€
In
„mântuire. Atunci num
se acoperi ceriul CU NOuri;
aţdecit
se
-ivi
ră
ful
gere şi trăsnete diinpreun
Omenesc al lui Dumnedeii
ă cu chipul
, ŞI se porni o ploaie
dină mînată de un vint toc
: repede şi deasă cu
grinmai în fața Marcomanilor
romani se : recoriră,
şi a Cvadilor Ostaşii
„Pririseră.
legiune a se. rugă

la inimă Şi.
duşmanilor, li rupseră
Şirurile şi'i învinseză” cu se: âruncară ca -leij asupra
puită de aici înnăinte num
rşire, Legiunea aceast
ele de Fulgerătoare desăvă
a
RA
= Fulmina
inatrtrix.
ix,
aa
atadie
cuplare se scuiptâ pe o columne ă =: de.
o ă
SSI.
astădi sub” numele de Columna Antoniniieană
,
'rădicată darie
:
aaa
în Roma „Ne.
Onoarea împăratului Marcu Aureliiă Antoniănul
decătCGI d

1) Moise: Numerii, cp. 24, v.

17—1

ius, |. c,
-100:
cp..2—A3 a. 114. ep. 2; a. 116; cp. 12; 9 a, __117,:) cBaron
p. 6—7; a. 1340
a 1004:0hsp. 6 a. a. 104. ,
a. 137. cp. 4—9. — Pagius: Critica historicâchronolo ica sub a. 112, c. 4: a. 113. cp. 3:
a. 182. cp. 3; a. 184, c.3. — %)
Der jiidische. rieg, Altona, 1831. 2
Annales eccl, sub a. 164. cp. 8:Miinta.er:
i:
169, cp: 1-38, — Pagius,
1. €. s'a 2. Barb
saron
—.5)

Baronius:

|. c.- sub

a.

Case: Istor. biser., cart. 5. cp. 5.

176. cp.

4—98.

—

ertullianus
:-

Apologia

pologia

0

îa67:

cp.

ius:
3—6.

cp. 5. — Eusebius

.
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mai înnăinte alta în onoarea
precum: se rădicase
a
cucerirea Daciii.

a

„coana acesiei întâmplări „0 reproducem

e lui

Ba

1)

ă
Trăi
împăratuluiuă
Trălan după
P

aci

din causă, fiindcă imaginea lui

din

Analele

Dumnedeii

:) Baronius, Annales sub a. 176, cp. 1—27. tom. IL. pe. 292.

ecclesiastice

de

pe iea,

104.

”

numit la Romani Jupiter Pluvius == Joie Ploiosul, O găsim mai adeseori pe
zugrăviturile din biserica creştinească, mai ales în cea rEsăriteană.
De aci înnăinte se înmulţi foarte tare numărul creştinilor printre Ro-

„mană,

Împăratul

Luciii Septimiă- Severul (193—211)

se

aveă

bine cu cre-

ştinii, şi creştinismul înfloriă pretutindinea, dar' începînd Jidanii a tulbură,
prin unele locuri, bunele referinți soţiiale, vorbindu-se despre peirea lumii
şi despre venirea lui Anticrist, provocară iarăş, pe ici coleâ, măsuri aspre
asupra creştinilor turbulenţi.!)
_
Adevăraţii creştini însă nu se lăsară abătuţi de pe calea cea dreaptă,
ci r&maseră stătornici pe lingă genuinele învățături creştineşti, şi de
aceea
vedem pre împăratul Alexandru Severul (222—235) iarăş făvorind
făţiş
creştinismul, primind printre Larii săi familiiari pre Isus2), dară
cu Jidanii
necreştini, nu se. putii împăcă. Toleranţa cea mare a Romanilor
păgini
pentru creştinism se poate cunoaşte şi de acolo, că acest
împărat fu deificat?) după moartea sa, decătră senatul Toman, măcarcă
adorase ca Lar
familiiar pre Isus Cristos. Al treilea urmaş al acestui împărat,
Filip Sarabul
(244—249), Dac de origine din familiiea nobilă a
Sarabilor, numită mai
pe urmă a Băsărabilori), merse mult mai departe
cu binevoinţa sa
pentru creştinism, căci se făcu creştin, precum pretind
unii
scriitori vechi?).
Şi pre acest împărat îl deificară Romanii. 6)

Sub împărații Deciii (249—251)

şi Valeriian

(253——260) dreptcă se mai
decretară nişte persecuţiuni?) parţiiale asupra
creştinilor,
dar' acestea nu
iură provocate din causa înv&ţăturilor adevărat
creştineşti, ci din causa
moravilor corupte: de printre chiar dirigenţii
unor comune creştineşti şi a certelor. şi desbinărilor dintre dînşii, precum.
afirmă aceasta contimporeanul
episcop african, Cipriian ($.258)5) şi istoriograiu
l .şi episcopul Eusebiii
Cesarianul (i cam pela 340).9) De altmintrea
creştinismul s'a tot lăţit printre
păgini şi s'a consolidat tot din ce în
ce mai tare, şi creştinii ieraă nu numai admişi la curtea principilor şi
a
împăraţilor şi în funcțiunile publice,
„dară uneori chiar preieriţi din causa
dreptăţii şi a pietăţii lor.
Ş 22, „Creştinismul.în răspîndire
şi fierbere.
„_ _
Noaiele învățături. umanitare “uni
vers
ale
ale lui Isus Năzăreneanul,
însuilețirea cu care ati fost răsp
iele printre cei ce le primiai cuîndite, ŞI străordinarele efecte ce produceaii
adeveritatea lor, aii atras asupra sînceritate şi cu convingere deplină despre
lui atenţiunea celor ce veniaii
cu iel, sai carii audiaii numai
în atingere
vorbindu-se despre. dînsul. Se
- în curînd o aureolă, deosăbit
crei
ase. deci -.*:
ă
de om rar şi străordinar. Incă în jurul personalității lui, Fiecare îl ţineă
pec
ind trăiă Isus dice
a
ceaii
că în iel a înviiat. spiretul
unii despre dinsul,
lui
leremiie; iar' alţii credeaii că lon Botegătoriul, Saii al lui Iliie, sai al lui
Isus ieste însu'şi Proroc, sai
chiar “Mesiiea,
1) Baronius, |. c.

sub a. 183, cp. 1—5;.
Ep. 29; a. 203, cp. 911;
a. 204, ch. 13: a 125, cp. îsi 7.7; a. 199, cp. 2—5;a. a. 201,
2:482-5.2 Euse
Cesar
Barobius
nius Pa . di
1. c. crt.
1. 73 3 Lampridi
25 6 &. 'cp. 53
idius Ael “i
VigeiusAlexeandr
îni Vita
e i SubSever202,
i cp.c.
ca |

134,

cp. 4
) Baronius, 1. c. sub aa. 337, 7 pabins Critica histori
Magnum PE 4080,: ar, VII. — Ă
„— 9 Hăjdeă co'B. cronologica „sub... .. +
pa ousebiii Cesar. Istor bise
53
ric. cică e. 34 UMolog i
cn
3
ET
icura
» 1. C Sub4.244, cp.'4i6i:
ep. 3 — *) Euscbiii; Cesa
_e
Onius:l.
r Istor. 'biseric.
c,:

sub

a.

„ Cp. 4—14.

Istor. bis. crt 8; cp.

—

s) Baronius

1 Şi A

:cartea 6. cp. 39; cart. 7
Baronius Pi us, up a.
€. sub a. 253, cp. 7—18;
a. 254 cp 325.39 35,
2 7, <p- 3 74 & 252 ; SP.
76 TI) Cusebiii Cesar.

L
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Alesul şi Unsul,. Fiiul-lui Dumnedeii cel promis, Fiiul. lui. David destinat
ca să stătornicească împărăţiiea lui Israil şi- să domnească preste urmaşii
lui lacob' în veci. Însuşi însă se numiâ pre sîne totdeauna Fiiul omului;
şi opri chiar învăţăceilor săi ca să'l vestească în gura -mare că iel ieste

e

Alesul şi Unsul lui Dumnedeii.1)

E

o

aaa

Vederile strimpte şi părticulăriste ale: mulțimii jidăneşti ierai împărtăşite dintru început şi de învăţăceii şi de trimeşii lui Isus. “Înşi'şi: autorii scrierilor, carii compun astădi cartea numită Testamentul "Noii, încă aii stat
nu numai sub înriîurința covărşitoare a învățăturilor şi a personalităţii
eminente a străordinariului învățătorii Isus, dar' şi sub împăinjEnirea şi:
- vederi şi
înreţelirea medelăturabilă atit a: înrădăcinatelor şi învechitelor
început,
dintru
căci;
ne,
contimpore
(filosofice)
istice
înţelepciun
a doctrinelor

unii din iei considerară pre Isus ca Ales, ca Uns, ca Cristos,
al lui Dumnedeii,

stească noaiia

trimes de lei

nu

împărăție a' lui Dumnedei,

a binelui,-a

Mesiiea

ca

: ca
cătră “toate ' popoarele

li

să

ve-

înifrăţirii şi iubirii

adecă, ci ca destinat numai pentru poporul 'isrăiltean ca să'] scape de sub
jugul străinilor şi să întemeiede pentru dinsul:o împă&răţiie - precum fusese
şi
aceea de: sub împăratul şi prorocul. David. Această “cugetare îngustă
despre
dice
carele
Mateiii,
l
evangelistu
la
ales
egoistă o întîmpinăm mai
ea
-. Limbelor“,
Isus. că iel ar îi poroncit trimeşilor să nu. meargă 'pe „cal
'ci:
lor“,
Sămărineni
a
cetate
vreo
adecă a nejidanilor, şi să nu între „în
să
mergind
şi
-Isrăil“,
lui
casei
ale
pierdute
oile
la
mai bine „să meargă

predice dicînd: „s'a apropiiat împărăţiiea cerească“

(cp. 10 v. 5-6); să nu

înnă-.
deie cele sinte cînilor, nică să arunce mărgăritarii, adecă învățăturile,
se,
întorcînduşi,
picioarele
calce.:cu
.le
să
cumvă
nu
ca
intea porcilor,
cînilor,
o:arunce
să
:'şi
copiilor
să”i sfăşiie (cp.:7: v. 6); să nu ieie .pînea

căci iel nu ar îi trimes, decît numai

e casei. lui:
„cătră oile cele. pierdut„ale

UR
Sea
Isrăil« (cap. 15..v.'24şi 26)...
fruntaşii
'cu.
Isus
se
înduşmăni
- Abiă mai tărdiii, dupăce se;

Sa
Jidanilor,

li în:
cu Cărturarii şi cu: Fariseii, fiindcă”. ruşinase în public aruncinducu,
numai
ci
dreptate,
de
şi
faţă, că iei nu cu fapte .de frăţiie,.de iubire
“ să' se împace

vorbe seci şi goale şi cu ceremonii religioase 'esterne caută
'spune evangecu Dumnedeii şi să'i împlinească voiea.?) Abiă acuma :ni
a. unui: sutaş
credinţă
puterneca
şi
vădind Isus adînca
că, iă
listul Mate
că. „riică în”
săi,
alilor
conaţion
dis
a
,
Capernaum
în
sa
roman. la întrarea
i «spuse
aceea
de
că.
şi
sutaş
Isrăil nu a aflat atita: credință“ ca în acel
şi"
Avraam
cu.
şăde
vor
la'apus'şi
de
şi
răsărit
veni dela.
vor i,
că „mulţ
îi
:vor.
împărăţiii
:
“fiii
iar
împărăţiiea cerurilor,
cu Isac şi ;cu lacob' în
dată
altă
r'
10—12);:a
v.
8.
(cp:
afară
din
aruncaţi în. întunerecul.cel mai:
„Dreptaceea': vi gic 'voaiii că se va
ni spune:că "i-a amerinţat dicîn.du-li
-va.dă unui
luă dela voi (dela :Jidani) împărăţiiea lui Dumnedei şi.'se
pare.” să. îh
.acuma
“Tocmai
43).
v.
21,
(cp.
iei“
e:
faptel
popor care va'face
abiă - la
căci
Isus,
a-lui
ală
înţeles Mateiii pe. deplin misiunea provedinţii
unimisiune.săi:o
r
învăţăceilo
dat:
a
Isus
finca. scriierii sale ni 'spune:că

şi:pe pămînt; dreptversală dicîndu-li: „Datui'mi-sa toată puterea în ceriii.
botegindu-le în : numele
învăţaţi
:şi.
eţi
aceea : merg

pre : toate “popoarele:

cp. 14, v. 2

şi 33; cp..16, v. 13—20;: cp. :21.v: :11. —

Marcu

istii: Mateii
Cp SvTS'si. 18—27;. cp.
? x. 32-33 şi 7l; E :8,67; v. 28,
cp. 8. E vansgusti Luca cp. cp.
cp. 23, v. 2 şi 35; cp. 24 24 v.
21, v. 8; cp. 22, v.
„39; cp. 20, v. 4144;
v, 30; cp. 8 v.
Li, v. 27; — Fapt. Apost cp. 1, v.6; cp. 2
ai

d, V lon E 6, v. 69; cp.
v. 1—89;. “Marcu cap.
37; cp. 9 v. 20—99:.-— 2) Matelii cp. 23,ep. 18, v: 14-47 cp.

Duca tep. 4, v, 2480; cp. 11 v.. 87-53

12, v.. 1—12

şi 38—40.

20, v. 4547...

—
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Tatălui şi al Fiiului şi al sîntului Spiret, pov&ţuindu-le ca să păgască toate
cîte vam poroncit şi, iată, ieii sînt cu voi în toate dilele pînă la Sfirşitul lumii
(cp..28, cp. 19—20), înţelegînd' prin cuvintele din urmă că învăţăturile

răspîndite

de

dinsul

vor rămîne

vecinic

printre:

oameni,

mai

ales

pentru

aceia carii se vor însărcină cu lăţirea şi cu învioşarea. lor.1).
Cu deosăbire înstruciive sînt cele ce ni spune evangelistul . Ion . (cp.
6. v. 26—58) în privinţa modului cum îşi concepuse Isus Năzăreneanul
misiunea sa provedinţiială, universală şi mîntuitoare, şi în ce feliii o esplică
iel. altora. Aşă mărturiseşte acest evangelist că încunjurat fiind
Isus de o
mulţime mare de oameni, carii ierati adunaţiîn sinagoga din
Capernaum
şi carii cereaii dela dînsul desluşiri asupra învățăturilor lui
şi asupra tindinţei lor, li răspunse: „Nu Moise v'a dat pînea din
ceriii, ci Părintele
mieiivi dă pînea cea adevărată din. ceriă; că pînea lui
Dumnedeii ieste
aceea care se pogoare din ceriii şi dă viiață lumii“ (cp.
6, v. 32—33);, că
această pîine nu ieste alta cevă decit învăţăturile răspîndite
de dinsul, şi
de aceea a mai adaus Isus în graiul săi simbolistic:
„leit sînt pînea vieţii!
Cel ce vine cătră mine nu va flămîndi, şi cel ce
îns&tă niciodată“ (v. 35). Rămînind Isus. tot în aceastăcrede în mine nu va
departe: „Părinţii voştri ai mîncat mană în pustiie as&m&nare dise mai
şi ai: murit“ (v. 49),
iară învăţătura mea. „iest
pîineae.
care se
din ceriii, ca să mănînce
cineva dintrînsa şi să nu moară“ (v. 50); pogori
sa: activitate. învăţătorească, pre sîne însu'şi, şi apoi, as&m&nîndu'şi întreaga
pre corpul şi sîngele săii, cu
astieliit de pîne, a mai adaus îndată:
„leii sînt: pînea cea viie care s'a
pogorit din ceriii. De va mîncă cineva
din această pîne, va trăi în veci;
ŞI pinea care iei vi voiii dâ-o, ieste
trupul micii pre care îl dai pentru
vilaţa lumii“ (v. 51), adecă spre răstignire
pentru adeverirea şi întărirea
convingerilor şi învățăturilor sale.
. î..
i
i
„ Neinţelegind unii Jidani, sai prifăcînduse
că nu pricep as&mEnarea
şi simbolisarea ce o .făceâ Isus,
o.- repeţi încă odată. dicînd: „Adevăr,
adevăr vi dic voaiii: de nu veţi mîncă
trupul Fiului Omului, şi de nu veţi
be singele lui, nu veţi ave viiaţă
în.
be singele mieii are viiaţă vecinică,. voi. Cel. ce mănincă trupul. mieii şi
urmă. Că trupul miei cu adevărat şi iei îl vofii înviiă în diiia cea de. pe
verat băutură ieste. Cel ce mănincă mincare. ieste, şi sîngele micii.cu ademine în mine.şi iei în iel. Precum trupul miei şi” be “sîngele: miei,
r&m'a trim
es
- Părintele
viiez prin Părintele, aşă şi
.
cel
“vii,
şi
ieii
cel:ce mă& mănîncă va trăi
prin mine. Aceasta
ieste pînea. care Sa pogorit din
mână Şi au murit; cel ce mănîncăceriă; nu: precum părinţii. voştri aii mîncat
pînea

Căci, adauge iel mai departe: „Spiretul aceasta va trăi în vecie. (v. 53—58).
feste care
loseşte nimic. Cuvintele cari
Vi le vorbesc sînt face viii; corpul nu fo-

spiret i viaţă“ (v. 63);
şi în alt loc dice: „De .insetează
cinevă, să vină la: mine
crede “în. mine .:. . din pîntecele
să beie. Cel
.
ce
lui:
,
vor:
Ai
rîuri
„Spiret .sînt“.
(cp. 7 v. 38—39). După Vor Curge. rîuri de apă:iu
vie“
adecăce
“aceasta
-ad
lumii. Cel:ce'mi urmează. nu: va: îmblă
: „leii sînt
lumi
auge: eu Sint,
lumina.
vileţii“ (cp. 8. v. 12), şi apoi iarăşi: dice că- în. întntunierec,
ci
va
ave
adevărul
şi
vilaţa“'
(cp.
.y 6) jice că numai iel. singur ieste lumina
„calea, -(egoism), nu poata Piri14 Yo
Și că lumea, fiind. stăpînită,
de
ieuism..
nici nul cunoast
Piietul
a everului . „ «-* Pentrucă nuw'l vede,
ICI
şi:limpegea
la lor,
şie
(cp. 14.
v. 17),taladecă înveţăturile
dară
că mai
turile luilui îîn toată.ă curăţiiea
curăță
4-lmp
3

—

ârgiu,

dupăce

le

vor

1)
listul Marcu e p-11,
v..17
Luca, Vedi
cp, şi13, evange
v, 5330
10:
, cp. 24,.v. Avi
4748
;; Pcp.co lor,13 g
cpv. i

îi Studiia
t
. cum

se.

98 PI LAN 29; . cp. 16, v.| 15—J6;,
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s de ad evărul - lor.
cade, le. vor fi înţeles cu luminoşiie şi se vor fi pătrun cu pace şi cu ticnă,
soţiial
traii
ca de nişte condițiuni neap&rate pentru un
printre oameni: atunci
şi dupăce -iel nu va mai îi cu trupul -materiial
vor înțelege cu lumiaceştia îl vor pricepepe deplin încotro:a tins, şi
primi adecă şi iei:
vor
că
lui,
noşiie înţelesul adevărat al învățăturilor
e dela Dumnedeii“:
purced
carele
ului
adevăr
l
spiretu
pre
„pre mîngăietoriul,
i
ia
5).
v.7—1
(cp. 14, v. 25—26; cp..15, v. 26; cp. 16,
pe:
esc
oglind
sale
urile
învățăt
că
mutată
- Convingerea întimă şi nestră
adecă a originii şi susţinerii
deplin voiea lui Dumnedeii, a Tatălui ceresc,
sul, şi că purced aşadară
dintrîn
ale
'
por
întregului univers şi a fiinţilor cor
cu pînea viieţii vecinice şi apoi
„dela lel, a făcut pre Isus să le asemenede
soţiiale omeneşti în deplină
să dică că iele sînt pentru susținerea viieţii
ca şi mâncarea
de necesare
şi
oare
folosit
de
iuncţionare armonică tot aşă

şi băutura şi r&spirarea peniru

corporală

viiaţa

îndividuală.

Convingerea:

întreaga sa activitate - înveţătomai departe că în aceste învățături, că în
scurtei sale viețuiri printre oameni,
rească, stă toată valoarea şi îns&mnătatea
le numească trupul şi sîngele săii,
a împins şi a determinat pe Isus ca să
deplin adevăr, că cine va mîncâ:
cu
dică,
cel întelectual adecă, şi apoi să
va studiiă cu profunditate, cu pritrupul şi va b6 sîngele lui, adecă cine
va petrece în iel şi jel întrînsul
cepere şi luminoşiie învățăturile lui, acela
E
întelectuală.
şi cu toţii vor ave impreună .viiaţă' vecinică
:
ea
înnăint
Isus:
ulat
recapit
a
Purcedind din această convingere firmă,
întoate
de despărţire trupească,
învățăceilor săi, la cina cea din urmă,
şi acum precum Cu mîncarea : şi
e
indu-l
as&măn
vățăturile sale principale,
şi sîngele săii întelectual şi,
trupul
a, şi vinul, aşă şi cu.
cu pinea
_ băutur
să - se - pă-.
te, le
primiri
i” învăţă-- tu
ca să'i convingă ca să'şi amintească "vioii tuiască neîncetat şi să rămînă
înfăp
trundă de înţelesul lor adevărat, să le
în sîmţăminte şi în tindinţi, li dise
e,
cuget
în
olaltă
între
uniţi:
tenit
necon
evangeliştii) ca la “toate . întrunirile.
apoi, precum mărturisesc ceialalţi trei
vor îi ascultat . espuneri : din. înce
ce le vor ave iei şi urmaşii lor, după
pîne şi din 'vin întru amintirea lui.
vățăturile lui, să guste împreună din
ŞI;
şi esistenţă intelectuală comună,
şi spre s&mn de vecinică împreunare
ătu-.
învEţ
limpediie în înţelegerea
în îine,-suilînd asupra lor în înţeles de ască
„spiret sînt« şi să le r&spinprime
casă
e
adaus
ilor primite, li mai
Aa
i
ca.
dească printre toate popoarele.
i,
edei
Dumn
pre
,
viieţii universale
prin
“ Considerind Isus. pre izvorul
tă
festa
-măni
n
depli
cea
i:
edei
Dumn
Tată,: iar ca Filii 'pre voiea lui întru
pate în persoana sa şi în a acelora
învățăturile răspîndite de dînsul şi
Spiret.
ică, ca: Spiret al adevărului, ca
esul
cari le vor. primi, şi ca viiaţă vecin
înţel
pre
edeii printrînsul,

sînt şi ca mingăietoriii
acurat al acestor

purces

învățături,

dela

a dat

Dumn

această

triplă. as&mănare

şi simbolisare

încetul
noaiiă doctrină, care s'a luat -pe
apoi -: t
" unor minţi.: speculative. ansă lao
rnici
stăto
sa
,
şi
ial
în înţeles materi
Sint.
tul
şi tot. din ce în ce mai mult
Spire
Sinta Treime: Tatăl, Fiiul şi
printre creştini sub numele de
nea
misiu
e
despr
lui Isus „Năzăreneanul
atita
nu
_ Vederile largi şi -limpegi ale
i
leţiţ
însui
şi
inşi
“conv
- aderenţi
sa universală umanitară. găsiră 'din Judeiea, cît. mai vîrtos printre: aceia .
şi
eiea
Galil
din
ii
Jidan
.
se famire
print
printre Greci, Romani şi Perşi,
lative,
specu
lor
carii, locuind de mai mult timp
ora, cu cugetările

lă a acest
[iiarisaseră cu cultura întelectuatradi
ţionale (mitologice), . despre
şi
.
înţelepciuniste (filosofice)

qeietate în

V. 2095 şi- Luca cp. 22, v.-14—20.
:) Mateiii cp. 26, v. 26—29; Marcu-ep. 14
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genere şi despre legăturile . oamenilor cu deietatea, şi se
destăcuseră, în
bună parte, de Părticulărismul lor. naţional jidănesc. Drep
ova ă a p
aceasta ieste apostolul Paul. Acesta jeră Jidan, născut
în
cetatea
arsus
în Ciliciiea,. şi, dintru întiiă, adversariii cumplit al lui
[sus Năzărencanul,
dar' mai pe urmă, studiind „temeinic învățăturile lui
umănitare universale,
se însufleţi pentru iele pînă întru „atita, încît se
făci
un convins şi în
văpăiat predicătoriii al soliii dumnedeieşti a lui Isus
.cătră toate popoarele,
al mesiianităţii lui universale, și începi a răspînd
i _învețăturile lui nu
„ numai printre conaţionalii săi Jîdani, Ci şi
printre păgiîni (limbi, ginți), şi
a întemeiă printre iei comune creştineşti.
Această activitate Spornică şi
mănoasă a lui Paul a făcut că învețăturile
tindenea şi aii prins rădăcini adinci în inimilelui Isus s'a răspîndit pretututuror acelora carii căutaii
dreptate printre oamenii egoistificaţi. Paul
a
suferit, ca şi Isus Năzăreneanul,. moartea pentru “convingerile sale
cam
între anii 64 şi 67 d. Cr.
şi a fost numit apostol al păgînilor
sai al ginţilor, al limbilor.1)
|
Foarte mulţi dintre Romani, Greci,
Perşi, Egipteni şi alţii, încă se
împriieteniră curînd cu vederile largi
şi luminoase
ale lui Isus despre un
singur Dumnedeii universal ca Tată
nitare despre. traiul oamenilor între al tuturora, şi cu învăţăturile lui umacontimpurean, Jidanul Iosif Flaviii?) sîne ca iraţi, căci un scriitori aproape
(37—93 d. Cr.), “ni spune despre Isus,
că iel ieră om înțelept (dacă
se cuvine să fie numit: om, căci
toriii . de minuni), şi. înv&ţătoriii
ierâ făcăVeruri, şi că a avut foarte. mulţi .al acelora carii primesc cu plăcere adeaderenţi atit dintre Jidani cît
Limbi (păgîni); că. fel: ieră'
considerat ca cel Uns saii Hristos şi dintre
carii începuseră a'l iubi dintru
; că aceia
atuncia, cînd în pirit de îfruntaşi început, nu se: lepădară de dinsul nici
i
Jidanilor înnăintea lui Pilat
pe cruce, .căci iel li se arătâ a
şi răstignit
şi că aderenţii lui. s'a numit treia di ca vii, precum prorociră prorocii,
apoi Creştini după. numele
Hristos (Christus). |
Crest saă
Cu
aa
Da
|
„De aci înnăinte, creştinismul
nu numai sa tot lăţit şi întărit
printre toate popoarele din
neînceta
t:
împărăţiiea romană: şi de
dar'. a şi fost înţeles şi
pe împrejurul iei,
esplicat
în diverse moduri decătră
răspîndiaii. Jidanii nu se
aceia cari îl
puteaii desbără nici: de
tarea “unui mintuitoriii
propriii "naţional - şi. de închipuinţa şi de aştepnaţionale, nici de datinile
- realisarea " aSpiraţiunilor.
puteai desface, cu desăvărşirereligioase rituale învechite, iar paginii nu
se:
nici de închipuinţa ce'şi
cieiaţiunea universului Prin
formaseră despre.
doaii&“:puter
i
primordiiale, : prin: "Lumină
Intunierec, prin Bine şi
Răi, prin. Ivire : şi Niimicire,
şi
ligioase „despre înterven
irea-- Cărrială - a 'supremului nici de credinţile reDeii, sai a'altor Dei
mai înferiori, spre a produce
Printre oameni bărbați geniiali
,
pre semenii săi.de suferinţi
şi 'de năcazuri şi să”j îndrumede carii să scape
mai uşorşi mai cu ticnă. „Aceste
Spre .un traiă. .
vederi
diferite:
despre Dumnedeii,
şi oameni, cristălisate
univers
aci deinult. in minţile
şi
în:
deprind
erile
caril; ca bărbaţi maturi, se făceati
acelora
creştini,
nu putură ca să nu aibă o. în-.
- Tiurire determinantă aSupra
creştinismului ' primitiv
Şi în traiii

soțiial pe temeiul'iubirii.

ca refoarmă în moravuri

Şi îrățiii reciproaceşi al
toţi; dincontră, 'iele i, AMpinseră
dreptății: pentru
la. meditări - speculative. asupra
fiinţii. lut:
““ *-%) Bau
r: Paul," der

Apostei -Jesii Ciiristi, “2. Aufl
Apostel Paulus, 2. Aufl
.- Leipzig,
. Heidelberg, 1872.
1866,-—_ Hauczau,
— 9 Josephus “Flavius
n
—
: Antiquitates judaicae Pileidener O. E cFPaulinismuei RUSIati
, lib. 18, c. 3-A.
008
“Iosozia Szzbnetaotrf
—
lib,
Eus
ebi
, L.: cp. 1].
us
ex
Na
Caesarea,
.,
_

ă

,
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Dumnedei şi asupra referinţii 'sale cu oamenii în genere

în 'speciial, carele

reneanul

şi cu Isus Năză:

ierâ- considerat nu numai ca uiiicul înterpret

fidel şi autorisat al voii hii Dumnedeii printre oameni, dar şi ca bărbat”
străordinar, mai pre sus! decit toţi ceialalţi oameni. Ciocnirea vechilor
vederi speculative despre întregul univers cu cele noaiiă întroduse: de creştinismul genuin şi primitiv: trebui, cu. necesitate, să producă în minţile
creştinilor o tulburare:şi o fierbere năliniştitoate, precum şi o năzuinţă decisă de a: ieşi, cît mai repede, la o limipedire şi armonisare definitivă.
nu numai
Această 'ciocnire între diversele vederi. speculative.a provocat
duşmănoase,
'împărechieri
şi
violente.
discusiuni lămuritoare, dar şi certe
cari degeneraii adeseori în: bătălii şi omoruri printre aceia carii ieraii chiemaţi ca să trăiască între: sine ca membri-ai unei sîngure familii, numai
a
a
în iubire şi în îrăţiie.
nu
generale,
trăsături
în
măcar
cunoaşte,
a
de
este foarte înteresant
numai nedumeririle întelectuale, dar şi modul "cum căutaii unii bărbaţi
geniiali să le lămurească şi să le delăture din mintea omului.. Aceste .nedumeriri priviaii mai ales” grei esplicabila trecere. dela desmărginit la măr-

ginit, dela destrupare la întrupare, dela

universalitatela speciialitate, dela

spiretualism la materiialism, dela Dumnedeii ia. om, dela bine la ră, dela
P
Me
De
viiaţăla moarte, etc.
-nu
romană
împărăţiiea:
în
întrunite
ieraii
Cr.
d.
doilea
al
În seculul
numai toate popoarele mai valoroase întelectualiceşte, dar şi cultura. şi

literătura lor găsiseră acoleă

îmbrăţişare

şi. desvoltare liberă şi emulantă.

Mai ales întimpinărm aceasta în fericitul timp al domnii lui Adriian (117—138)

şi Marcu

Marcu “Antonin. (138—161)

şi al Antoninilor,

Aureliii.. Antonin

de
(161—180), cînd creştinismul se bucură de o tolerare binevoitoare şi
înde
mulţime
o
creştini
răspîndire nestinghierită. Acuma seiviră printre

. cu tot 'adinsul ca să pătrundă, cît. mai „adinc,. în
văţaţi, carii năzuiait
şi ale lunii vădute, să le desbrace de vălul lor
universului
ăscunsurile
şi să le. scoată la
gros şi întunecat, să le cunoască. cu de amăruntul

Aceşti . învăţaţi, pentrucă

spre” mulţămirea şi. liniştirea, tuturora,

lumină

doriaii şi voiaii .să cunoască ascunsurile, se, numiaii cunoştinţiiari,)
adincpătrunpe greceşte gnostici, dela cuvintul gnosis — cunoştinţa.
cunoştinAceşti
feligioase.
.
cugetărilor
a
întearnă
legătura
în
dătoare
strimpte
vederile
din
creştini
pre
ţiiari tindeaii într'acolo ca să scoată

şi egoistice,
naturală,

cu

şi religioase ale. Jidanilor, şi. să li deieo religiune
pe temeiul unor noaiie şi mai lăa
asupra dumnedeismului şi asupra universului... .

soţiiale

un

murite cugetări

cult dumnedeiesc,

noii

Cunoştinţiiarii

asiatici, . aceia - carii erai

cu vederile refamiliiarisaţi

la începutul
ligioase şi înţelepciuniste- ale Perşilor, înv&ţaii că, din veciie,.
primordiiale
puteri
doaiiă.
'opuse,
începuturilor,. aii esistat' doaiiă -principii

şi materiiea;
contrare, binele şi răul, lumina şi întunerecul, spiretul
Ahuramazda,
Ormazd,
Ormuzd,
Perşi
la.
numit
bun,
cel
principiul
că din
şi susţine
creiat
a
acesta.
că
fericirea;
şi
Auramazda, iese viiața, sporiul
de
fereşte:
şi
folositoare
toate;. că iel ştiie toate;.că iel înspiră spre cele
ureşte
dreptate,
fac.
şi
folosesc
ce
cei
pre
cele stricăcioase; că iel iubeşte
fac strimbătăţi; că din prinpre cei minciunoşi şi pedepseşte -pre cei”ce
izvoresc toate.
Anromainyus,
. Arcimanios,
cipiul cel rău, numit Ahriman,
y

Matter, : Histoire

critique. du 'gnosticisme,

2

ediţ.

Strassburg

lui. Ersch şi
Lipsin; “Der 'Gnosticismus, în Enciclopediea
storiac gnosticismi fontibus, Lipsiea, 1844. :

1844,

Gruber. —

3

tomură ; —

Kunze J.: De hi-

110

nenorocirile, toate relele şi toată peirea; că principiul cel r&ii a făcut asupra
celui bun un asalt cumplit şi că a scos din iel puteri însufleţitoare
şi

“înviietoare,

a creiat

pre

astieliii

cari le-a

pre

virit

fiinţile

în ce mai înferioare;

apoi

în sîne,

însufleţite,

că aceste

pre

în

cei

din

iel, şi

gradaţiuni

tot din ce

a se

descătuşă

tot din ce

sus spre _îiinţile însufleţite cele mai lu-

minoase, pînăce vor fi în stare să se desprindă
şi să se împreune iarăs cu spiretul cel universal

Cunoştinţiiarii

ieşită

în

suflete grăduate, sîmţindu-se încătuşate în

materiie, în . întunerec, tind a se tot. învigoroşă,

mai tare, şi a se urcă tot mai în

materiiea

om,

din. Alesandriiea

cu desăvârşire din cătuşi
al viieţii şi al luminii.

Egipetului

doaiiă principii opuse, unul numit principiul plinulu încă purcedeati dela
i, pleroma (7hiztouz),
celalalt principiul deşertului, chenoma (222),
şi apoi diceai, că din
principiul plinului sai al deplinătăţii ies
(emăneadă)
fiinţi bune, pre

cari

le. numiră

vieni

Saii veciieni, :fiindcă

alirmaii

că

iele

ies

(ta, ziâv=5),

sînt din

fiindcă

ai

în sine principiul

veci şi trăiesc vecinic,

din. deplinătate, dar

fiinţi

viieţii,

despre carile

mai puţin luminoase, pînăce, în fine, ajung tot din ce în ce mai debile şi
la o treaptă, de unde nu mai
pot stă în legătură cu deplinătatea, cu
Dumnedeii, şi atuncia, întunecînduse detot, cad. în deşert, în Chânoma
saii în Haos (dz). Astieliii se
împle deşertul de nişte fiinţi dreptcă
ieşite
din deplinătate, din Dumnedeii, dar' carile, în urma. urmelor,
nu mai ştiă nimică de iel, nu”! mai
poi cunoaşte, nici nu sînt în stare
a'i împlini voiea. Aceste fiinţi compun
fiinţi nu li place locul unde petre
nici viiața ce o duc, şi de aceea
neincetat ca să scape din locul c, neti
caută

cnelor, din viiaţa împreunată cu displăceri, dar neputind înşe'şi
dela sîne să se eliberede de
acoleâ, aşteaptă
necontenit un mîntuitorită,
şi că
ieste altul decit Isus Năzăreneanul acest mîntuitoriii a sosit acuma, şi nu
, numit Mesiiea, Cristos, adec
Unsul lui Dumnedeii,
ă Alesul,
şi de aceea începură a'l
numi acum, îndecomun,
Domnul nostru Isus Cristos.

Mai ierai încă alţi cunoştinţiiari
“
carii,
_fiinţile materiiale mată ieşit deşi de acord cu ceialalţi asupra
deadreptul din Deul
Domnul Deilor, „din - Dumnedeii,
Susțineai cu convingere, că Deilor, din
acestor ființi materiiale şi însuf
'creiatoriul
leţite a fost
credinții, Că

o fiinţă mai apropiiată de lume
sensuală, deci mai înferioară
a
Care incepură unii a o numi decit deplinul, sai deplinătatea, o fiinţă pre
cătoare de popoare (2am:zwoș2 făcătoare de corpuri, (Zztevey&s) saii fă3). Acela dintre aceşti
nu se puteaii desbără de
cunoştinţiia
vede
rile
- jidăneşti despre creiaţiune, ri, carii
lumea corporală ieste creiată
diceaui că
de un înger-al lui Dumnedeii, şi direasă de un şervitoriă, de un trimes saă
carele dreptcă făptuieşte
saii poveţele dumnedeieşti,
după
înspirările
chip, nicide toţi oamenii, dar carele, pînă acum, nu sia înteresat, în acelaş
nici de toate popoarele,
Dumnegeii acum pre alt
şi că de aceea a trimes
viian
şi de popoare, pre Isus Năză , pre alt veciian, pre alt făcătoriii de corpuri
mod, de toţi oamenii şi de reneanul, carele să se înteresede,
în acelaş
decit făcătoriul de mai înnăintetoate popoarele, şi carele ieste mai presus
de oameni şi

tătorii lui timpurari,

|

Sa

de popoare

şi decît toţi aju-

Ce
Mai alţi cunoştinţiiari se
abăteai dela vederile jidă
că rumpeaii orice legătură
neşt
i prin aceea
cu iele, dicînd că Dumned
eul Jidanilor şi îngerii (trimeşii, vestitorii) lui
nu sînt totuna cu Dumned
eul
unicul săi înger saiă fiiii, de Isus
propagat de
este Dumnedeii cu slăbiciuni omen Năzăreneanul, căci Dumnedeul Jidanilor
eşti, sumeţ, mînios şi Tăsbunăt
oriii, pre-

|
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cînd Dumnedeul predicat de Isus Năzăreneanul ieste Dumnedeul sînţiii, al
deplinătăţii, al dreptăţii, al iubirii, al frăţiii. şi al armoniii; că acest Dumnedeii a fost represîntat printre oameni pînă acum abiă prin cîţiva germeni saii viieni dumnedeieşti, pre cari însă vechiul demiurg şi vestitorii
(îngerii) lui.aă căutat necontenit să'i împiedice şi să'i contrariiede . în misiunea lor, dar' că acuma a trimes- Dumnedeii pre viianul: (eonul) săii cel
mai fruntaş cu destinarea ca, luînd dintr'o ficioară curată, trup aparent,:să
” deştepte şi să aţițe în similarii săi viieni (eoni) cunoştinţa,. că şi ei nu
“ sînt alta decit tot viieni sai veciieni, ieşiţi din Dumnedeii, din viiaţa vecinică,

şi că

nu ieste de demnitatea

lor ca să rămînă,

cătuşați în sensualităţi, ci că se cuvine să scuture
căci numai

cînd

se vor lepădâ.de

plăcerile

împiedecare şi stinghierire, spre Dumnedeul

pentru

dela

sensuale,

vor

deplinătăţii,

totdeauna,

sîne pre

în-

acestea,

pute tinde,

fără

spre. armonioasa

viiață vecinică, şi că se vor apropiiă tot din ce în ce mai tare de. lel, -şi
că atunci vor deveni adevăraţi genii sait oameni geniiali (zvzwpx=ci), şi că
vor îi în stare să se ferească ca să r&mină numai nişte suilete sai nişte
fiinţi sufleteşti (w/44zi) ca cele: crefate de vechiul demiurg, nepăsătoriii
de toţi în acelaş mod, sai ca nişte fiinţi cărnale şi sălbatece (inizzns,
Vima) ca cele creiate de satana, de demiurgul cel mai josnic. - +
_

Precînd clasele de cunoştinţiiari,

preţ mai

numite aici, puneait mare

mult asupra răspîndirii şi pătrunderii învățăturilor sale în conştiinţa mulţimii,
mai eră una care purcedeâ dela convingerea, că creştinismul îşi va ajunge -

scopul urmărit nu. căutînd şi cercetînd izvoarele de unde a venit reulşi
discordiiea printre oameni, nici sîmpla explicare' a modului cum s'aii -lăţit

şi se perpetuiază printre diînşii, ci mai vîrtos prin aceea, că oamenii vor
tinde, din r&sputeri, ca în viiaţa privată şi în cea publică să se direagă,
totdeauna, după poveţele date de Isus Năzăreneanul, şi ca toate vorbele
şi faptele lor să fie necontenit în conformitate cu iele...Se pretindeă. aşadară, pe deoparte, luminarea minţii, a întelectualităţii omului, iar pe de
altă parte o luptă neîncetată încontra - cărnălităţii şi sensualităţii, încontra

lăcomiii şi a sumeţiii lui. Se crede că, purtindu-se oamenii astieliii, va
sosi curînd un timp cînd neînțelegerile, desbinările şi relele, vor dispăre
dintre

oameni

şi:că va domni

printre

apoi

iei

numai

“pace, plăcere

şi

voie bună, timp de o:miie de ani, de un miieniii (4:9:ăs, millenium), în decursul căruia spiretul răului, spiretul revoluționarii,

diavolul,

şi

cel

con-

trariii, satana, va fi legat, iar creştinii vor trăi în deplină fericire sub domnilea

lui Isus Cristos. Învățătura aceasta ieste cunoscută în cartea întimplărilor,
în istorie, sub numele de imiienism,' pe greceşte uzauâs-şi pe lătineşte

chilasmus1), şi'şi trage

originea din cele scrise de binevestitoriul' (evange-

listul) lon în cartea sa numită Azorsăwus saii Descoperire (cp. 20).
Toate învăţăturile acestea, oricit de interesante aii fost “ele din

punct

de vedere curat întelectual, maii fost: de natură ca să păstrege creştinismul

în toată curăţiiea şi limpediiea iui genuină şi să'l desvoalte în direcţiunea
umanitară universală, croită de dumnedeiescul săii întemeietoriii, ci i-ail al,
|
terat foarte mult precum ființa aşâ şi direcţiunea! -.
Dintre cunoştinţiiarii răstimpului acestuia numim aici numai pe cei

mai fruntaşi,

pre Simon Magul?), pre Menandru?)

iţi
1) Corrodi:ii Kruse
bach

050

Mărtyrers

Erlangen,

Oe

şi pre Cerint ) ca con-

Ziirich 1794. — Weiffenichte des Chiliasmus 2. Aufl.,
Das Christentum Justin, des

1878. — Hauck:

1878.

—

Engelhardt:

Tertullians Leben und Schriften, Erlangen,

35

,
ecci., sub anu
2) Eusebiii : Istoria biser., cartea 2, cp. 14—15. — Baronius : Annales
— 4) Baronius, |. c. a. 4l,c.il; a. 51,
cp. 10—25. — 3) Baronius, 1. c. sub a. 64. cp. 13.
cp. 4—5; a. 57, cp. 166; a. 60, cp. 19.

.
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timporeni cu apostolii. lui .Isus;- pre: aşanumiţii, Sărăcăcioşi Sail „Ebioniţi,!)
carii. predicaii desfiinţarea. propriietăţii îndividuale şi susţincaii propriietatea comună; pre;aşă numiții Tainici saii Elchesaiţi, carii credeaii în puteri
Supraumane ascunse; 'pre :Saturn saii Saturnin?) carele .născoci o noauă
închipuinţă :despre facerea lumii prin emanaţiune grădată dela Tatăl nN6cunoscut; -pre : Basilides?), mort':pela „130 d. Cr.,:: carele desvoltâ mai departe doctrina lui Saturnin; pre Valentin), mort.pe la 160: după Cristos;
pre miliiâniştii:. Papias, - episcop în. Hierapolea din :Frigiiea, mort pe
la
163.d. Cr.; pre martirul :Justin, mort pe la 165; pre episcopul din
Leona
s. Lyon, Ireneii, mort la 202, şi pre Tertuliian, mort pe la 230; apoi pre
cam pe la 199—222, 'carelea dicea despre Siînta Treime: că Tatăl, Sabelliii,
Spiretul Sînt ar fi numai- nişte manitestări timporale ale: aceluiaş. Filul şi
sîngur
Dumnegeii; pre: Bardesanes,) mort pela 224; pre: Manes6)
(Mani,:
Manichaeus), carele a-trăit dela 211—976 d. Cr., şi voiă
.să întregească şi să
îndeplinească: învăţăturile lui -Isus,: considerindu-se ca
paraclit (szpzAr ses),
adecă ca mîngăietoriii şi: ajutătoriii - pentru oameni
în
năzuința lor.de a
stirpi relele dintre : dînşii; pre. Paul Samosateanul,
episcop
în Antiochiiea
pe la 260—271, un aderent al lui Manes “şi fundatoriii
al
unei
secte religioasey a aşă -numiţilor. Pauliiani?), şi- mai ales
pre Grigoriii, făcătoriil de
minuis). (Gregorius Thaumaturgos 210—270),
carele se încercâ .să scoată
„din diversele învățături religionare ale timpului
Sună mai bine cu învăţătura transcendentală saii aceea ce îi păreă că cona lui Isus Cristos, şi să închiege apoi, pentru creştinii “contimporeni,
foarmă şi universală. Acest sîmbure de credinţă un! sîmbure de credinţă uniieste formulat de iel astfeliii:
Un Dei ieste, Tată al Cuvîntului.care. are . viiața, al Înţelepciunii
care 0 ţine (consearvă) şi al Putinţii
Figurei (întrupării vecinice); Deplin
(desăvărşit) al. Deplinului (Desăvărşituşilui),
urditoriii (genitoriă), Tată al
Fiului unul urdit... Un Domn, sîngur
din singur, Deii din Dei, figură şi
chip. al deietăţii, Cuvînt. eficace, înţelepciune
care cuprinde constituțiunea
. tuturor lucrurilor, şi Putinţă făcătoare.
a fiecării făpturi, Fiiă adevărat
adevăratului Tată; nevădut al celui
al
ciunii), al-celui nesupus stricăciunii nevădut; şi nesupus - stricăciuni (corupnesupus. morţii; şi vecinic al celui (corupciunii ; şi nesupus morţii, al celui
vecinic. Un: Spiret Sînt din deă
urdit
al Fiiului

deplin, “Viaţa care. ieste

causa celor vii, Fîntînă Sînt
bogată a sinţirii, prin. care se
ă, Sînţiietate
. Dei Tatăl carele ieste pest
toate şi în toate, şi Dei Fiul manifesteadă
e
carele rămîne prin toate. Trei
canure
me: deplină
ieste despărțită prin gloriie
(mărire), şi “prin . veciniciie,
impărăţiie, nici: nu „se alteread
şi prin
ă (se schimbă)== Unus est
bi viventis, Sapietiae Ssubsist
Deus Pater Verentis, et Potentiae, et Figu
rae aeternae Perfectus
perfecti genitor, Pater. Filii
uni. geniti, Unus Dominus,
de Deo, figura et imago Deit
solus ex solo Deus
atis, Verbum

Terum

L ca

universarum

comprehensiva,

et

efficax, Sapientia

Potentia

') Baronius, 1. c. sub a. 74, cp.
6—18:-- , Baronius, | c. a. 120.
120, cp. 145,195
cp.
Uhlhorn i Das pasilidianiș
pede

constitutionis

. totius -.creaturae

che System, Gotic:

3

i

149,
1855) Bags
Cp. 1—10.
—
Heinrici:
agaius, L £ a,
Die Vale
ianische Gnos
PP. Ca
— Merz, Bardesanentin
—
s V. Edessa, Halleis” 18i 0
d:
ancs,
3
Ster,
Leipzig
Leipzig, 1862.- — Kessler:
1864. — c) Flii el:
i
Mani: oder Bcitrăge
sei
aimitismus, isceler:
ia
Das System des Manich zur Kenntnis” de
ăismus, Jena, 1875. — n, Seine Lhre
i:
.
„Ca
1) Eusebiii Cesare.
.
; Şi Viiaţa lui
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Filius verus veri Patris; visum effugiens, visum efiugientis; et corruptioni.
non obnoxius, non obnoxii corruptioni; et:morti non obnoxius, non ob-

.

" noxii morti; et Aeternus Aeterni. Unus Spiritus sanctus ex: Deo ortum et
exstentiam.habens, quique per Filium apparuit, videlicet hominibus; imago
Filii periecti

perfecta,

Vita

viventium

causa,

Fons

sanctus,

Sanctitas

sanc-

tificationis suppeditatrix; per quem manifestatur Deus Pater, qui est super
omnia .et in omnibus; et Deus Filius, -qui per omnia permanet. Trinitas preiecta, quae gloria atque aeternitate et regno non dividitur, neque.

abalienatur.1)

lată la ce conclusiuni doctrinare

(dogmatice).

ajunse

Grigoriii

Făcă-

toriul de minuni, unul dintre cei mai .distinşi şi mai profundi cunoştinţiiari
creştini dela finea

răstimpului

natal, în Cesareiea

Noaiiă

acestuia,

şi însuşi

din Pont,dela

240—270.

episcop

în

locul -săii

Cine va compară, fără preocupare acest sîmbure de credinţă cu similarele învățături transcendentale ale lui Isus Năzăreneanul se va convinge
de îndată că iel nu cădreadă pe deplin cu dinsele.
Cu

toată

necădrarea

aceasta,

iel a r&mas

nu

numai'ca

temeliie pentru

discusiunile ce ai mai urmat, ci îi chiar decretat oficiial decătră cel dintii concilii universal într'o formulare cevă mai schimbată, precum vom

vede la răstimpul următorii.
'$ 23. Mosaismul

devenit s&mn

caracteristic al naţionalismului. jidănesc.

Mosaismul, ca doctrină religioasă, morală şi soțiială, ierâ întemeiat
pe un sîngur Dumnedeii naţional şi pe întiietatea şi preponderanța Jîdanilor în toate referinţile soţiiale precum dintre oameni aşă şi dintre popoare, şi ieră pe .deplin respectat de cele patru mari partide jidăneşti: de
Saducei, de Farisei, de Eseieni şi de Sămărineni, cu acea deosăbire însă
că fiecare partid îl explică în conformitate cu tindinţile părticulare şi căutâ
să'] şi desvoalte,

fiecare, în direcţiunea

sa.

Dupăce condamnaseră Fariseii şi Saduceii la moarte pe crmice pre
lui înveţături
eseianul Isus Năzăreneanul pentru umanitarele şi universalele
soţiiale şi religioase şi dupăce esecutaseră pedeapsa, începură a persecută
cu urgiie şi înverşunare pre toți aderenţii lui, numiţi Năzăreneni decătră unii şi Creştini decătră alţii, şi astieliii scoaseră din sînul poporului
jidănesc pre toţi Jidanii creştini ca pe nişte oi riioase, şi se. lepădară de
dînşii ca de nişte necuraţi. Vădindu-se aceştia eschişi . şi îndepărtați din
mijlocul consîngenilor săi, se înfrăţiră cu creştinii de printre celealalte po:
poare păgîne, formară împreună soţiietăţi şi, comune părticulare creştineşti
şi, petrecînd împreună după aceleaş învățături religioase, morale şi soţi.
iale, şi avînd acelaş cult dumnedeiesc, se asimilară curînd şi, prin graiu
,
comun al mulţimii, deveniră astfeliii unii Greci, iar alții romani.

De aci înnăinte îşi urmăriră Jidanii farisei

şi

saducei, sînguri,

aspl-

raţiunile naţionale, orgănisînd feliurite răscoale pentru reînființarea foastei
împărăţii; dară m'aveaii noroc, fiindcă ieraii preâ împetuoşi şi Se să ea
Şi ră
prea tare. După o răscoală nesocotită şi nebunatecă între anii
d. C. îşi perdură pentru totdeauna moşiiea strămoşască, patriiea, fe ni

â n I
împrăştiiaţi printre celealalte popoare. Acuma nu li mai remaseră
g
de unire între sîne şi de conservare ca popor, decit numai
loace

1) Baronius, 1. c. sub, 233, c. 18.

.
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Strămoşesc şi. religiunea strămoşească. . Graiul strămoşesc însă se arătă
cam puţin eficacii, fiindcă. Jidanii ieraii necesitaţi casă se folosască de
graiurile popoarelor în mijlocul cărora: trăiaii, nu numai în afacerile dil-

nice, dară

să”l şi întroducă

2

nu

chiar

în

sînul familiilor,

în „convorbirea

fami-

liiară, spre a deprinde de timpuriii cu iele pre copii pentru folosul
lor
propriii. Deaceea deveni legea strămoşească sîngură, dar' păstrată
în graiul
strămoşesc,. sîngurul şi unicul mijloc pentru: Jidani de a se
ţine legaţi
unii de alţii şi a se. conservâ astieliii ca naţiune părticular
ă, ca popor
deosă&bit de celealalte popoare!
Acum

mai

aveaii

Jidanii,

ca

mai

înnăinte,

un

Mare

Preut care
să li vorbească în numele lui Dumnedei, deaceea
treci puterea lui la
rabini, adecă.la preuţii fiecării comunej îdăneşti, şi
astieliii se treziră Jidanii cu atiţia mari preuți, cîţi rabini părticulari
aveaii. Aceştia,: ca naţionalişti esclusivişti din creştet pînă?n. tălpi- şi ca
învăţători cu autoritate
dumnedgeiască, se folosîră de toate mijloacele permis
e şi nepermise de morala umanitară, ca să r&spîndească, să întreţină
şi
să.:cul
tive, cu vioiciune;
printre conaţionalii săi nu numai vechiea religiu
ne
strămo
şască cu . cultul
iei părticular,. dar” şi toate legile iei soţiiale
împreunate cu iea, aspiraţiuni cari, culminaiă şi toate aspiraţiunile naţionale
în: credinţa şi - în aşteptarea,
„Că Dumnedeul lor naţional nw'i va urgisiî
îmbună asupra lor şi li va trimete cîndva pentru veciie, ci că jarăş. se va
pre doritul Mesiiea, care să
li ajute ca şă'şi recăştige patriiea pierdut
ă, cea vechie, saii alta noaiiă, să
reînființede acoleă împărăţiiea “naţională
de odinioară, şi apoi să'şi continue, cu. mai: mult succes, realisarea
iindinţilor naţionaliste, nutrite cu atita
căldură şi ţinăcitate.
|
E
N
„ Fiindcă scriierile lui Moise şi ale
pror
ocilor erati resp
şi de creştinii nejidani
ca: Testament vechii dumnedeiesc, ectate şi primite
se sîmţiră necesitaţi noii: Mari Preuţi jidăneşti
ca
săi o mulţime de mai alte învățături să răspîndească printre conaţionalii
şi de poveţe, decum erati
cuprinse în scriierile lor religioase
. naţionale de- maj înnăinte, toate acelea'
scopul vederat, ca să” ferească de
însă cu
de a se contopi printre celealalte a îmbrăţişă creştinismul, de a se asimilă
popoare creştine şi. de 'a nimic
feliă, pe încetul,
i ast-

esistința

naţională a întregului popor.

Ca să nu se uite.
cu- numele lehuda Hanasi, şi “le
.codificâ întro scriiere numită Mişn
Repeţirea saii A Doaiia Lege,
a, adecă
împărţită în şese
capitole: despre-sămănături
despre Sărbători, despre căsă
torii, despre legi civile
-Şi. criminale, - des re
sacrificii şi mîncări şi despre
doaiiă colecţiuni de învățături curăţiri. După aceasta se mai. făcură încă Alte
poveţe răbineşti, numite una
legiuitură alăturată, iar a doaiia şiTose
Boraita adecă
fta — întregitură.

Cea

aceste trei col

maj

re

ecţ
iuni r&mase Mişna, şi în
1.
neîncetat esplicată, mai
binii din lerusăli
ales de:ram şi din Babilon. Aceste comentăr
i încă s

iceşte şi evreieşte.
-

„Lalmudul

are

Ma
mai

:multe

volume

Dia
şi: conţine între.

poveţe
bune -şi “folositoare :în genere, încă, şi. altele.f
agresive, foarte:
îndreptate încontra
e:şi
Nejidanilor şi cu deosăbire
Parte creştinilor..
josnic
ncontra
se bat cap în cap cu orice morală:
sănătoasă
.
.
ŞI umanitară. Prin

“Acestea

.
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'se consearvă Jidanii ca :Jidani
practicarea acestora
osia
mi
- . ..
ceialalţi oameni.!)

şi se diferesc de..toţi
Ia
SIR

-$ 24. Creștinismul originariăIa “Romîni.2)
- Cumcă, creştinismul la Romîni ;nu dăteadă din seculele mai ţirgiie.şi

saii
Cumcă îel: nu :ieste .întrodus la dinşii de vreun popor conlocuitoriii:
nemij=
ai
şi
Apostolilor
timpurile
pe
de.
încă
originariii
că.jeste
ci
vecin,
lociţilor lor urmaşi, ne. convingem îndatăce luăm în băgare.de samă .tradiiunea, istoriiea şi conformitatea saii analogiiea şi însuși graiul romînesc.
Tradiţiunea ni “spune că îndață după moartea lui. Isus Năzăreneanul,
împrăştiindi-se. Apostolii pretutindenea prin împeriul roman, sîntul Andreiă,
saii sintul Îndrea (3 70 d. Cr.) precum îi numeşte poporul romîn pe unele
locuri pînă“astădi, să fi ajuns cu răspîndirea creştinismului, a „Veştii celei

bune“: despre: o noaită viiaţă soţiială nu nuniai la Grecii din Ahaiea şi la

Traci, dar” şi la: Geţii' şi Dacii din stînga Dunării de

sub 90 Junii, ni-aii păstrat
cu numele

o

legendă

jos. Viieţile Sînţilor,.

foarte, înteresantă despre

trei Daci

Inul, Rinul” şi Pinul; tustrei învăţăcei. de:ai lui Sînt-Indrea, carii

e,

să fi suferit moartea de marturi ai creştinismului.

că şi sîntul Pâul încă să îi ajuns pînă
spunea
“ni mai ne
Altă tradiţiu
în Daciiea cu predicătura sa. În fostul domniiat al Ţării Romineşti, în
satul. Nemoieşti,.a esistat pînă în seculul trecut.o bisericuţă, umbrită de
un arbore răsstrăvechiii, sub carele diceaii oamenii că ar fi predicat însu'şi
apostolul Paul. Tot această tradiţiune ni esplică mai departe, dec& Romînii
pînă nu de 'niult, cînd ieraii întrebaţi, de străini, de care lege sînt, respun-.

e

deaii cu fală dicînd: „Sim Romîn de:legea lui Sin Paul).

Tot în acord cu aceste tradiţiuni, ba încă ca un feliii de confirmare.
a lor, mai ieste şi numele unui: munte din Ardeal, carele pînă astădi se.

chiamă muntele Crestianilor.*) Foarma: cuvîntului de: „Crestianilor“ ieste
răsstrăvechie' şi reproduce .încă nealterată pronunţa poporană: romană a
cuvîntului. Aceasta ne constrînge să admitem că şi creştinismul în Daciiea
jeste 'tot atit de străvechiii ca şi foarma cuvîntuluişi că dăteadă aşadară .
Romanilor,

de pe timpul

-"%) Rabinowiez: Kritische: Ubersicht

riischen : Talinuds?

Minchen

în, graiil comun pronunţa literară.

cînd predomniă

1877. —

der *Gesammt-

und Einzelausgaben des Babylo-

Weber: Die Lehren

des

Talmud,

Leipzig, 1886.

—
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a cuvintelor. Ba încă mai mult; împrejurarea, că acest nume s'a păstrat
” în foarma sa străvechie la un munte diri Cărpaţi, ne îndreptăţeşte să: presupunem şi să credem, că tot prin munţi se ascundeait creştinii Romini
atunci, cînd împărații romani rădicai peisecuţiuni asupra acestei învățături
şi a răspîndirii iei repedi. Această _tradiţiune ieste confirmată încă şi
prin
nişte înscripţiuni aflate în Ardeal, în cari ni se vorbeşte!) despre un
Dei
Etern (Deus Aeternus) şi despre virtuțile Deului Etern (Virtutibus
Dei
Aeterni). Aceia, carii râdicaii altare pentru: adorarea unui sîngur
Deii etern
şi a virtuţilor lui, nu puteai fi decît numai creştini.
“ Istoriiea pe de altă parte încă ni mărturiseşte tot
acelaş lucru. Atit
autorii Faptelor şi Trimeterilor (Epistol
: Apostol
elor
ilor,
) cât şi alţi scriitori
contimporeni şi mai tărdii, carii ai însămnat cîte
una alta despre începuturile creştinismului ca: Pliniti cel Tînăr (62—11
3
d.
Cr.) sub împăratul
Trăian, Justin Mărturul (+ 167) în „Dialogul săi
cu
Trifon
Judeul, Tertuliian (150—230):în scriierea sa contra Jidanil
or (cp. 7), Eusebiii Pamfiliii Cesareanul (267-—340) în Demonstraţiunea
'evangelică (II. 7); Origen
(185-954), Arnobiă cam. pe la 295 d. Cr.,
Lactanţiii Firmianul (4 325),
rigoriit din Nisa (328—390) în scriierea sa despre
Sintul Ştefan, leronim
(340—420 d. Cr.), şi alţii, cu toţii întrun
se lăţise îndată după răstignirea întemei cuvînt ni spun că creştinismul
etoriului lui nu numai pintre
Romani, dar' şi pe la toate popoarele
supuse împărăţiii lor, saii vecine cu
iea, În centrul împeriului, în Roma, sub
ochii împăratului şi ai patriciilor,
ieră una dintre “comunele cele mai
numeroase şi mai puternece creştine;
toate oraşele şi staţiunile militare
gemeaii de creştini. Atît de tare se
mulţiseră iei, încît unii împărați, înspăi
în.
de înstituţiunile * soţiiale” şi de credinţ mîntaţi de' succesul lor şi îngrijiţi
nevoiţi a porni, foarte curînd, “goane ile religioase strămoşeşti, se” sîmţîră
păstrat amintiri de persecuţiuni cumpli aprige asupra creştinilor. Ni sati
te şi de omoruri . crude chiar
la mijlocul seculului întîiii, de sub
de pe
împărații Clauditi (41—54) şi Neron
(54—68). Însu ŞI impăratul Trăian,
acela
carele a săvărşit încoloniiarea
peninsulei Balcanice prin cucerirea
Daciii şi aducerea în iea ao
" nenumerată de coloni romani,
mulțime
cu toată blîndeaţa firii sale,
de împrejurăr'să
tot îi necesitat
i rădice goană asupra creştini
lor.2)
„_. În faţa acestor fapte şi
mărturii ieste peste putință
Sigur, că creştinismul a esistat
să nu admitem ca
chiar dintru

începutul lui
romane din peninsula Balcanică
aduse de mai înnăinte întrpe la coloniile
cele din Daciiea Trăiană "l-a
acolo,
şi că
tinuat a' păstră necontenit. i adus cu Sîne la venirea lor şi că ai on
Ba încă ce ieste
numai

Roma,

de

prin

parte

oraşele. împeriulului,

dar

mai mult; “mulţi Romani
nu
cu' deosăbire „de .prin Itali
iea. si
provinți cucerite

atraşi de bogăţiile .noatiei
, 42 art
persec iuni-religioase “şi. num
ai. ca să
ghiiarea autorităţilor, se uiţ
de
vor fi retugit: cu cîrdul în Dacii
felii. muntelui din Ardeal. nu
me
sitaţi de

nu

putem

"

desele
ca

lede
te al Cresti
să nu admitem ca deplinmunade
vărat aceea

1) Mommsen Th. Corpus inscriptionum:

+

i
|
_
175 109 i 988. 7 2) Baronius
Pagius a. 140. cp. 7—9; a. 150. cp. 7. a. 154. cp. 3; a. 175-cp.
2
3 Zi 2-A, 25, 27; a. 179, cp..1,4, 23, 35, 40, 45—46; a. 183,
cp: 1
6—71; a. 224. cp.: 2—3; a. 226. cp. 4; a. 228, cp. 2; 2.933 ci Pi p2 —22;
it cp. 4.
a. 246.

ecel. da anul 45, cp. 2, D010

cp. 2—4;

că.

pie

18 48;

a. 253. cp. 5—8, 13,

tul

55, 78 ;-a.

356, cp. 10. P..4;

: Annales
114. cp. 4.
a. 174, cp.
a 211, cp.

|

a. 234, cp. 6-12;
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tuliian!) că şi poporul pin Daciiea ieră creştin pe timpul săi, adec ă pe la
finea seculului -al doilea şi începutul celui de al treilea.
|
Nu mai puţin şi conformitatea sait analogiiea istorică ieste în favoarea
originalității creştinismului la Romiîni.: Despre toate. celealalte popoare,

carile s'ai încreştinat. mai

cum S'aii încreştinat, numai

Tăcerea aceasta ieste
ai coloniilor romane

tărdiă, ni spune
despre

istorilea cu acurăteaţă cînd şi

Romîni nu dice un sîngur cuvînt măcar:

încă foarte semnificătivă. Dacă Romînii, ca urmaşi
din răsăritul Europei, n'ar îi fost îmbrăţişat cre-

ştinismul pe timpurile Apostolilor, ca. Grecii şi Romanii apuseni, ci ar îi
continuat a rămîne păgini, ca .mai înnăinte, atunci de bună samă că arfi
sosit şi pentru iei un. timp şi nişte împrejurări, cari să'i fi adus la creştinism, şi acest timp şi aceste împrejurări de bună samă că nar îi îost
trecute sub tăcere de istoriie, mai ales nu decătră aceia, cari şi-ar fi că-

ştigat acest merit atit de mare. Deci, lipsa de ştiri despre vreo încreştinare

mai tărdiie a Romiînilor noi o luăm
nalitatea creştinismului la iei.

„O

dovadă direaptă şi positivă

despre

origi-

creştinismului

pintre

puternecă

drept dovadă

despre esistenţa

coloniile romane din peninsula Balcanică şi din :Daciiea Trăiană ni-0 procură cîteva inscripţiuni ce ni-s'aii păstrat din bărbăriiea timpurilor, şi carile

ni vorbescde
în Dalmaţiiea

Aşâ s'aii

eclesii, de diaconi şi presbiteri.

mai

multe

înscripţiuni,

cari

vorbesc,

ni

la Salona

găsit

pelîngă

pontitici,

flămeni,. sacerdoţi şi auguri, încă şi de o biserică. creştinească numindu-o
„aeclesia Salonitană, sancta aeclesia“ şi sîmplu „ecclesia“; de un diaconus
sanctae ecclesiae, saii „zaconus“. Asemenea s'a aflat şi la Sisciia, căpitala
Panoniii ripene, lîngă actualul
ni vorbeşte despre o „famula

oraş Sisec din Croaţiiea, o înscripţiune, care
Chresti“, şi alta în „Nicopoiii (Nicopolea)

în dreapta Dunării,.în Mesiiea înferioară, carea ni spune că „Ranius Leon-

tius praesbyter“
toriul

Daciii

a pus. bunei

Trăfane,

Pe teri-

sale soţii o piatră comemorativă.2)

cu deosăbire

în Ardeal, încă

s'aii

aflat,

precum

am

amintit mai sus, nişte înscripțiuni, în cari ni se vorbeşte despre un Dei
Etern şi despre Virtuţile 1ui.5) leii însu'mi, călătorind.în anul 1859 .prin
munţii Abrudului din Ardeal, am vădut în Roşiiea, în curtea protopopului.
Balint, o piatră cu o înscripţiune lătinească de pe timpul Romanilor cu O
cruce la începutul iei. De cuprinsul iei nwmi mai aduc aminte şi .copiiea

de pe “ea nu o mai am, dar ştiii că eră

de

cuprins

religios şi, că dătă.

e
i
“
DE
cam din seculul:al patrulea.
Afară de aceste argiminte destul 'de ponderoase şi concludente, mai
vine întru sprijinirea şi confirmarea opiniunii noastre încă şi graiul. Să
ştie că graiul unui popor, în totalitatea cuvintelor din Yel, nu ieste creiat
deodată, ci: succesiv. Espresiunile din iel 's'aii înmulţit în decussul . timpu:
rilor în aceă

măsură,

în

care

S'aii

întrodus

şi. saii

desvoltat

în

mintea

a ÎL
poporului, videiuri:s. idei, închipuinți, represîntațiuni, carile cereaii
graiil,
din
cuvintele,
şi
că
resultă,
ăici
-De
altora.
esprimate şi comuinicăte
să
nu pot .aveă toate aceeaş vechime, ci unele din jele trebuie neapărat
|
lor.
sensul
în
deosăbire
cu
şi
altele
aibă o vechime mai mare 'detit
„început
dintru
fost:
ma'
“el:
ştiie:--că”
!
se
asemenea”
creştinism
Despre
nici în orgă-,
aşă precum este astădi, nici în espunerea învățăturilor. sale,
' Tertuilianus : Contra Judaeos, “cp:

7. Christo, vero Deo,

subdita (sunt loca) et Sar-

et Scytharum . . . in” quibus omnibus locis Christi
matorâra: ct -Dacorum 'et' Germanorum
inscriptionum latinaruim, Berlin, 1873, vol. III. p.
Corpus
Th.
nomen regnat. — 2) Mommsen
at.
I. No. 755; 2654; 2661, 2666; 2704;
vol. L. p. 1; No. 998, No. 1286.

399%, 6399). —

5) Mommsen

Th. Corpus inscript.
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nismul: săii. Dintru întiiă s'ai
frunte şi mai

remoniial

răspîndit

sîmple.şi s'a .stăverit un

numai

învăţăturile cele

cult treaz şi. desbrăcat

'esterior. strălucit.) Ceremoniile

cele

mai

de

de orice ce-

multe.
şi: feliurite

din

iel,

precum şi orgănismul
lui esterior, ierarhiiea lui,.s'aii; desvoltat şi s'aii stătornicit mai târdiă,:abiâ din seculul al:patrulea încoace, '-dela: Constantin:
cel Mare.(306—337), decînd. biserica creştină! triumfase asupra : păgînismului şi fusese recunoscută
ca religiune de stat. Această desvoltare. succesivă
a creştinismului găseşte în graiul romînesc. o perfectă .oglindire. Terminii
religioşi din iel ni presîntă uri fenomen stranii, dar' pentru aceea foarte
semnificătiv.şi caracteristic. Cuvintele cari 'esprimă noţiunile. cele mai prin-:
cipale ale creştinismului,:saii cari numesc lucrurile cele mai primordiiale
şi necesare pentru cultul lui, sînt de origine romanică, precînd cele. ce

se referesc la “ceremoniialul bisericesc amplificat şi la orgănismul

hic desvoltat

sînt,

în parte

foarte

mare, saii de

origine

lui ierar-

grecească

sai

de

proveniinţă -bulgaroslavică. A
:
ata
Nimică mai firesc lucru decit acesta! Creştinismul a fost : răspîndit
printre coloniile: romane din răsăritul Europei, adecă printre Romîni, urmaşii lor, aşaş din primele dile ale lăţirii sale şi pecînd „predomniâă încă
întru toate graiul roman literar şi cel 'vulgar. "Ce lucru: dară mai firesc
putea:îi decit ca noţiunile cele dintiiti şi: mai de frunte ale. creştinismului
să se lăţească printre coloniile romane. şi:.să se stătorniceașcă la
iele în

graiul acela ce: îl voibiaii: îndecomun,

adecă 'în 'graiuli'poporan

roman?

Această singură împrejurate “ni''esplică dece “poporul . roimin -pină
astădi
esprimă prin cuvinte de' origine romanică
: noţiunile cele:'mai principale
creştineşti,
o
i
a
.
-

„___Aşă găsim esprimate .prin cuvinte curat romanice cele

mai principale
doctrine creştineşti precum: Dumnedeii -= Dominus:
Deus;, tatăl 'saă părintele ceresc == tata s..parens coelestis; fitul lui Dumnedeii
= filius Domini
Dei; suflet == sufilatus = spiritus; treime— trinitas;
'ceriti = coelum; iad
= hades;, înger :="angelus; drac == draco; sînt
== sanctus.
„Cei ce primiaii noaiia învăţătură religioasă
şi. credeati. în întemetetoriul
iei,se numiaii, după numele: misionariă al. acestu
ia, Christus
creştini=—
christiani, dela Chrestus,. cuvînt -poporan roman
ic, carele. provine astieliă,
în. scriierile marturului Justin?) (100—165
d. Cr.). Dela acest cuvînt sa de:
rivat şi Verbul a se încreştinadecă
ă, a se face creştin, a trece în ceata
lor, precînd celor, rămaşi nebotedaţi. li. se, diceâ păgîn
i == pagani, fiindcă
cei mai mulţi din iei locuiaii pela sate. prin
.pagu
ri
==
pagi, .deo
e
creştinismul se lăţise. mai. întiiii

prin. cetăți. .

„9

ip

Pag,
;ceoaree
Sacramintele . creştinilor poartă numele. de:.
boted =.
:= baptizo; cina
Domnului= coena Domini, Saii'cuminicătu
ră ori -cuminic
ni are,== communicare, saii împărt=.ăși
particre
ipare;- cununie
.=
Ccoron
atio,
„sait nuntă-==
nuptus; popiie sai

preuțiie-—

.presbytetium; unge a
iar” cel ce le îndeplineşte se chiampopa,
ă popă ca la Romani preutul:ca

e

vita adusă spre sacrificare, saii preut dela presbyter precum, îl.nunres i e : ideă
e

alte popoare romanice: ităl:

e, prete;, milăneşte:, prea, ese ŞI celeateşte : preive ; neapolităneşte: preved
prevet
e; -ispanioleşte: -prebitero). E oriurâreste,
preste,
presb
pi, rânţuzeşte: provei
ri

+1)

r

TO:

Pi

)
re, provoire, preste, prâtre
; etc.
-

pi

Baronius: Annales ccel. a. 56, -cp.+10, 71, 8i

..-

9:

SII:

.

”

.

29-39:
a. 120, cp:18;6;7;
—21;.a. a,211;63, ap.cp. 7; 18;a. 256,.cp.
î50-p.
187, 122,143:
a..258,Pagits;
cp. 25; "a:â. 263
cp 8100,
l-a
92
CP- 5, 7; a.a. 60,198,cp: cp.6,

martyr, in Orat. ad Antoninum Pium. —' Baroniua: Annales
cai: 290 SP. 3 Ta *) Justinus
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i

Locul unde se adună creştinii spre rugă comună, precum -şi părţile
_
principale din iel, poartă deasemenea nume romanice, precum; biserică =
basilica;- altariii =: altare, timplă = templum, tindă = tendicula, ţinterim
=— coemeterium.

.

..

»

e

-

sait

Crăciunul

a

NE

în cari se. adună creştinii la un loc pentru cultul religios, se
Dilele
numesc sărbători = servatoria. Cele mai vechi sînt: Duminica = Dominica; Paştile == Pascha; Înnălţarea Domnului s. Ispasul = inaltatio -Domini,

Naşterea.

expassus;

Domnului

==

nativitas

Domini,

's. arrectatio Domini s. epiincarnatio; Ar&tarea Domnului = arrectare
' Sînta Cruce =
phania; Botedul Domnului s. Boboteada = baptisma;
de ajunare îndilele
chiamă
se
sancta crux. Paresimă == quadragesima
năinte de Paşti, iar "mijlocul! acestui timp,. miedul păresei s. păresimei.
carele

S&mnul,. prin

se. chiemaii
din vechime.

la: rugă

creştinii

comună,

se

E
o
numeşte toacă .— tactare.== tocare.:
Învățăturile creştineşti, luate la: un loc, poartă numele romanic de lege,
Legea . Vechie sai Testamentul Vechiii = Lex vetula, 'testamentum vetus
s. vetulum;

Legea Noaiiă

s. Testamentul

Noii,

=

lex

nova, testamentum

novum; iar. 'cartea în care sînt cons&mnate se chiamă Sînta Scriptură ==
sancta. scriptura. Călcarea legii, cînd ieste mai gră, se numeşte păcat

gressus. Trecerea cu

— peccatum, iar” cînd îi mai uşoară, greş, greşeă=

vederea

a acestor călcări

se chiamă

lăsare:s.

lăsăciune = laxare s. laxatio,

Aa
ori iertare =— libertare s. liberare de păcate şi de greşele.
Manifestarea .sîmţămintelor. religioase se face. prin semnul crucii (sigprin închinare.s. închinăciune
num crucis),. prin rugă s. rugăciune. (rogatio),.
(înclinare, inclinati), prin îngenunchiare (ingeniculare),, prin priveghiii,

priveghiiare (pervigilum, pervigilare),

nare) etc.

Aa

.

prin

ajun,

. (jejunium,
ajunare

|

jeju-

Bărbaţii cei dintiiii şi mai bine meritaţi pentru lăţirea creştinismului
_de toţi pentru aceste merite poartă, pînă astădi, calificativul
veneraţi
şi

vechiii de sînţi şi marturi, jar nu de sfinţi şi de mucenici ca cei de
mai tărdiii. Aşă avem: Sînta Măriie, Sînt-lon, Sint-Jian s. Sîndiian, SînPetru s. Sîn-Chietru; Sînt-Îndrea; Sîn-Paul; Sin-Georgiii; Sin-Văsiiii; SinToader, Sîm-Medriu (Sîntul Dumitru); Sîn-Nicoară; marturul Ştefan, etc.
aşă stă şi cu espresiuiile : şi datinile dela moarte. Cînd moare
Tot
creştinul. romîn, se boceşte.: (vociferatur), se pune în secriiii (scrinium),
se comîndă (commendatur) pînă la ţînterim sait cimiteriii precum se dice

în Roniînitea munteană (coemeterium) şi aici se pune în mormînt (monu:
mentum).şi "i se spune:.să”i fie ţărna uşoară (sitei terra levis), iar:
E
sufletul (Sufilatus, spiritus) lui:se duce-pe ceea lume (lumen).
Astieliii

de

cuvinte, cele

dintiiii şi

mai necesare -creştinismului, for-

meadă temeliiea, prima stratiiicare în terminologiiea bisericească, şi vădesc
cu țările că atunci, cînd s'a lăţit creştinismul printre Romiîni, domniâla iei

numai graiul roman literar şi cel poporan, ceea ce-a fost la toţi Româînii
i:
a
II
deopotrivă. numai pînă la anul 272 d.Cr. .:*..

Dar. creştinismul n'a-:r&mas, timp îndelungat,. o sectă religioasă .persecutată. şi .-mai pe urmă tolerată, ci s'a tot. lăţit necontenit, şi, în fine, -a
triuinfat asupra păgînismului. Din. momintul acesta “a devenit o. adevărată
înstituțiune în stat; cultul lui s'a: regulat, dîndui-se treptat un: ceremoniial
gradaţiune
abundant şi. pompos, îar' - între- şervitorii lui s'a. întrodus 0
hielătineşte
îspzz/iz.
greceşte
numită
sînţilor,
a
preuțască unitară, domniie
al patrulea
seculul
din
sus,
mai
dis
am
precum
întîmplat,
s'a
Aceasta
rarchia.
stat. Remar-

încoace, decînd, biserica creştină fii recunoscută ca biserică de
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cabil pentru desvoltarea şi stăbilirea orgănismului bisericesc a fost timpul
împăratului Justiniian 1 (527—565), dar' tocmai pe timpurile acestea nu mai
predomniă, precum se va ar&tă mai la vale, la Romîni în împeriul roman
răsăritean graiul roman literar, ci cel grecesc, şi din seculul al 7-lea, respective al 9-lea încoace, încă şi graiul bulgaroslavic prin unele părți. De
aici resultă o a doaita şi-a treia stratiiicaţiune de cuvinte în terminologiiea
noastră bisericească.
„De aică înnăinte o mulţime de lucruri rituale şi ierarhice poartă nume
Străine, saii greceşti, sai bulgaroslavice.
Ca. cuvinte de :origine grecească vom cită aici numai citeva mai însemnate, precum: mir == ysesv; martur = păpzuges, udstos, Sen. piezuges; a
mărturisi == papzupitew; liturgile == hescupryia; litiile = ii; ectenie = tzsevi;
docsologiie = 2c%ohoyiz; polileii = modvzhses; tropariii == 7pezdetoy; CONdaC = 4sănev; triod =

zpdiey; proscomediie = npoorouiăi;

aer == dp; iCOană = sizevz,

ez.
en. .etycves; iCONOStas == eizcwsozdete», etuoviozaste pelingă timplă;
policandru = zohvrăiiqev; epitrahil s. patrafir = iztcpzyânte;.
felon = gs),

ghena; sinod = cimctes; diacon == îdzevs; presviter = mgeoBozzpes
pelingă,
preut;. episcop = îziczezes; mitropolit = ummzpozenlens; patriarh = zasgiagyes
;
monah =: pex/os; mănăstire = psvzostetov; Călugăr = aaa 2655;
egumen ==

ihfovzvs; Proistos = mpozczws; parofiie, s: parohiie == zapeiz; eparhiie
=
Ezapyia, etc.
A
„Dintre cuvintele de proveniinţă bulgaroslavică vom
citâ aici numai
citeva, precum: ucinaşe pelîngă rugăciuni; ucinic pelingă
învățăcel; utrine
pelingă mînecâre; vecerniie pelingă însărare; polonuşniță
pelingă de mieadă
noapte; hvalitiie pelingă de laudă; slavosloviie pelingă
de mărire; bogorodicină pelîngă a Născătoarei; priceasnă pelîngă
cuminic
lingă comînd; vlădică pelîngă priveghietoriă sait episcop are; prohod pemai mare, superior, prior;. rucaviţă pelingă mînicar ; nacealnic pelingă
e sati mînicuţă ori
minecariu , nabedernic
pelîngă genunchieriii şi
epigona
tion; cristelniţă
pelingă botedătoare; maslu pelîngă ungere;
troiță pelingă treime; sobor
pelingă: adunare saii sinod;

etc.

.

-

die

”

mulţime de cuvinte „pelingă cele vechi
de origine romanică, precum: duh
şi suilet; troiță şi treime; Sîn-Georgiiă
s. sfintul Gheorghe şi sfete Gheorghe;
mărturisire C şi spovedaniie;
,
pia
tură
cumininică
icătu
prgstaniles opnecuvint
şşii
ră
are şi blagosloveniie; comînd
şi prohod;. schimbarea
a iaţă şiEkrobaje s. Preobajeniie; Adormirea
Maici
i D
Da,
Y si
icii
ii ;
Intrarea
în. biserică

_

a Maicii

Domnului

şi Ovideniie:

Aceste stratificaţiuni de cuvinte străine
în
.g.

.

.

ct

ului

Si uspenile;

arilostn el imrodus mur pai iatea Crestinismului Ta Romi; căc, de
mordiiale
si
garoslavilor,

.

>

“

I

argiu,
iie
prin miiloci
i
ai
samă că Sar îi air ea. Grecilor
ideil a Bul
şi fiinţiiale ale lui şi ni-ar lipsi,
dacă nu în totul
samă în mare parte stratificațiune
a cea curat romanică.. Aceas a oi de bină
tă lipsă
1 „65 ă.
Prin urmare stratiiicarea de cuvinte greceşti
însă
şi' bulga
roslavice
atunci

de

bună

n, limba rominească trebuie să se fi întrodus mult mai ragaie garoslavice
-
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III. Privire fugitivă asupra viieţii culturale şi literare.
|

Ş 25.

Cultura întelectuală în genere. 2

|

|

Invăţămîntul primarii şi secundariii la Romani.nu ieră luat pe sama
statului, nu ierâ regulămîntat şi priveghiiat de iel ca în diita de astădi,-ci
în lăsat detot în sama capului familiii. Acesta sîngur grijiă, după putinţă
şi dorinţă, de creşterea şi de învăţătura copiilor săi, prin cine voia şi în
ce mod şi în ce estensiune aflâ de bine. Singurul îndreptariii ce îl conduceă ieraii deprinderile strămoşeşti şi înteresele statului.?) Tot capul îa-

miliii ieră acela carele trebuiă să plătească pre învăţători, dacă însu'şi nu

ieră în stare, sai împrejurările familiiare şi ocupăciunile dilnice nu'i permiteaii să deie însu'şi copiilor săi învățătura ce o doriâ.: ăi
|
Această desînteresare a statului de cultura întelectuală a cetăţenilor

săi avi drept urmare, că iea se puti lăţi şi întreţine numai în clasele înnalte şi avute soţiiale, precînd oamenii de rînd erai lipsiţi de această

binefacere, pentrucă nu aveaii mijloacele necesare la disposiţiune. . Singur
învățămîntul superior îii acela, carele atrase asupra sa atenţiunea împăraţilor, dela Vespasiian (69—79) încoace, carii începură a sălăriiă pre profesorii carii
se ocupaii cu iel. Nu mai puţin şi comunele şi municipiile se îngrijiaii

de acest învățămînt sălăriind pre profesori.)

- |

Copilul pînă la şepte ani ieră crescut şi educat de maică-sa saii de vreo nutriţă, iar priveghiiat şi deşteptat de nişte anumea crescători, numiţi custodi (cu-

stodes), comiţi (comites), rectori (rectores), regi (reges) saii domni (domini).

Toată înstrucțiunea sa întelectuală şi toată desvoltarea sa corporală le căpttă

copilul dela şepte ani înnăinte şi pînă la depunerea togei preteste saii a copilăriii (toga praetexta), adecă cam pînă la împlinirea anului al 16-lea. Cit pentru

desvoltarea şi întărirea corpului, copilul se deprindeâa înnotă, a călări, a mănuă

unele arme şi a vină, pe lîngă multe alte jocuri copilăreşti, iar
deşteptarea şi -oţălirea facultăţilor sale întelectuale “iel începeă a
scriie

şi a numără.

Aceasta

formă. temeliiea

îniregei

pentru
ceti, a
cele

culturi,.şi pentru

mai multe cazuri iea se mărginiă chiar întru atita. Numai puţini făvoriţi
de soarte îşi urmaii cultura sa întelectuală mai departe. Atunci mai învăţaii cîte una alta din grămatică, din poietică, din metrică, din literătură,

din mitologiie, din geogratiie, din astronomiie,

din fisică, din matematică,

din geometriie, din istoriie, din. logică, din morală s. etică; chiar şi musica
se cultivă cîte puţin. Ca culme-a întregei culturi întelectuale ierâ juris-

prudinţa şi ritorica.
Această cultură

mai

i
estinsă se: îndătinâ,

centrele cele mari-de cultură ca:în Roma

deos&bire,

cu

numai

Pa
prin

şi în Atena, precînd prin provinţi

predomniă mai mult gradul întiiii de învăţătură. Numai puţini copii, cu
deosăbire talentaţi şi făvoriți de soarte, după ce'şi finiaii a casă - studiile,
mergeaii în afară, prin alte centre
1 Marquardt .et

Mommsen

Leipzig 1886. Das Privatleben

=—

der

Handbuch

Rămer.

pela

de .cultură şi
der

1. Th.

rom.

profesori

renumiţi

Alterthiimer, - VII. :Bd...2..

pag.

2. Auil.

Aufl.

80-—134. — Dr. Albert

und ăffentliche Erzichung bei den Rămern, în Programm des

YI

Die hăusliche
2. iu .
nasiums und Realgymnasiums în Prenziau, 1887. — Dr. |. lung: Rămer et Romanen, — ăger
pag. 143—145 —-Xenopol. A. D. Ist. Rom, vol. 5. pg. 264—267,
Innsbruck, 1887

Rottenburg;

civitatis
d. răm.
stellung
Leipzig

pg. 443-445.

—

2)

Instituta maiorur , dd

Romanilor, Bucureşti, 1885.
buc
disciplina. Cicero în Verrem II. 69. — 5) Marquarat et Mommsen, r ian
Lu - ar
Alterthiimer. 5 Bd. 2. Auil. Leipzig 184 pg. 106—108. — Frienlănde
Th.
].
aus: der Sittensgeschichte Roms von August bis zum Ausgange der Antonine
1865. pg. 219—225.
”

Oscar. Istoriiea
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spre-a_se :periecţionă”. în + speciialitatea ce-'şi-o alegeaii.. Inveţămintul se
predă, de regulă, în casa părinţească şi numai pentru copiii casei; dar
uneori se adunaii în astieliii:de casă: mai - mulți copii de pela neamuri,
vecini şi cunoscuţi de învăţaii împreună. Tot cu privire la folosul învăţătorilor şi la:uşurarea părinţilor se formară curînd prin pieţe publice şi pe
la încrucişăturile drumurilor (trivium, quadrivium) decătră învăţători speculanţi nişte şcoale, unde se adunaii spre înveţătură copiii de prin apropilarea lor. Acestea purtaii numele de şcoale triviiale: (dela trivium, locul

unde

ieraii

deschise),

şi se ocupaii,

de

regulă,

mai

mult

cu

înv&țămîntul

elementariii s. primarii. Pe lîngă numele general de conducătoriii de copii,
de pedagog (paedagogus), saii de: profesor (professor), învățătorii, cari se
ocupaii cu învățămîntul. elementariă, purtaă numele: speciial de literători
(literator, papwastezis),

iar

cei ce

predat

studiile

mai

nalte

umanioare,

se

numiaii literați saii grămătici (literatus, grammaticus). Cei ce se ocupaii
numai cu' vreun învăţămînt speciial se numiaii după acesta, precum: Orătoriii saii ritor corator, rhetor), judecătorii saii jurisprudent (juris prudens),
călculătoriă (calculator).
Si
i
e
Invăţătorii

ieraii,

de regulă,

sclavi

sat

libertini,

mai

mulţi greci. Plata lor ierâ foarte mică, şi chiar aceasta
gulat, uneori ieraii. necesitaţi să mai lase cite ceva din
cu judecătoriiea. De aici şi proverbul: „Pre cine deiil

făcură“ (Quem

dii oderunt, pacdagogum

„Studiile
.de aplecaţiune

fecerunt). :

şi cele îndustriiale

-.

pe

urmă

foarte

nu li se plătiă reea: sati să o scoată
urîră, pedagog îl

'şi le-făceaii

copiii pe lingă
părinţii săi. Ce ierâ tata, aceea voiaii să fie și copiii. Cu deosăbire
agrichiar oamenii:
din stările mai. înnalte soţiiale
nu 0 despreţuiaii. Aici „copiii. de: mici erai deprinşi la toate:
cele trebuincioase.

cultura ierâ tare îmbrăţişată;
. Arta

a

militară

e

o. deprindeaii

m

copiii

prin 'castre

sait

pe lîngă părinţii săi,
saii pe lingă vreun comandant.
:
;
.
„Spre a se face „cunoscuţi cu ' afacerile statului
şi
“cu
viiața
publică,
copiii ieraii adeseori luaţi de Părinţi
în senat, în: comiţii, în adunările
publice, în tribunale.
IN
ai
Io
oa

_ _ Patriotismul. se deşteptă şi se aţiţă în.copii..
mai ales. prin aceea că
lerau puşi să- înveţe 'dearostul cîntece 'de laudă
asupra
eroilor! şi a bărbaţilor
se declamaă apoi
ui meritoşi, cîntice carile
IE SC
ad
i
poi adeseori
pela
ospeţe. Cuvînîntările funerare e
încă ' contribuiaii mult.spre
_

Cumcă. acest mod.de

aceasta. .

cultură

.

a“'esistat 'prin toate coloniile
ŞI municipiile din împeriul roman întelectuală
răsăritean. se poate cunoaşte nu numai
din necesitatea statului de'a aveâ pretutindinea
bărbați cu ştiinţă de carte,
dar'. cu deosăbire din multele înscripţiuni
surate prin toate ţările acestea, precum de tot. feliuăl ce s'aii păstrat pre:
DS
.şi din rămăşiti
ol
presupun esistinţa
unei viieţi cultiirale maj întensive.şițil e de amfiteatre cari
:;
- Amintiri de. pe timpul acesta ni s'a
.
pînă astădi cîteva locuţiuni foarte semnificătive, precum: păstrat în graiii
î
luată dela tablel
i tabla“,
tab
:
i
„PI
„. piŞI „îşiînvaţă
locuţiune
a pol

invaţă e, cerate de pe carile. deprindeaii:
copiii a citi şi a scrite;
cuvint ce s'a! luat dela “tabla imite, Pine hîmbacul:, adecă computul,
călculătoriă.
spre instrucțiunea. copiilor
9; întrebuințait literătorii
sesai numiai
pînă na
„NU

d

i

Ga

piilOr;-—— -„grămătici<

(grammaticus)

p
1u de mult. toți oamenii cu. ştii
d
trivilale“ se
nurmiaii, pînă nu
de niult,
ş
nţă (e carte; — „şcoale
căpzari. saii .căpzariii“, may” ales în înieles 3 re
incepătoare. poporale;

oamenii cari string bani şi odoare în cutii sai |ăq? 56,
numesc. şi. astădi
1 Saii lădi, oră. dulapuri,
şi nu îi
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întrebuințeadă; în genere se numeşte aşâ orice om prea sgircit. La Romani
capsarius se numiâ sclavul carele ţineă veşmintele domnului: săii îni capse
(capsae) s.. dulapuri,
ori carele” duceâ într'o taşcă (capsa) cărţile copilului

la şcoală, etc.

SA

Ş 26. Graiul

cultural, literar
-şi oiiciial.. -

,

:

““La prima vedere, înțrebârea despre graiul cultural şi literar la Romani
at păr€ oţioasă, superiluă. Fiecare ar crede că nu puteă fi altul, decit
numai cel. roman s. lătinesc, mai ales cînd ia în privire că, după închipu:
ința Romanilor, toate popoarele, carile nu voiaii să fie şi să r&miiă Romanilor
soți, îndată ce ieraii învinse.şi supuse, încetaii de a: mai ave esistinţă propriie, iar îndividii deveniaii sclavi, saii cetățeni romani, dacă se romănisail.
Şi întru adevăr aşă a şi fost cu' graiul lătinesc, 'dar' numai într'o privință. Acolo unde Romanulse manifestă ca. Roman cu toată naționalitatea
sa, precum în împeriii, în legile sale, în literătura sa, aici pretutindinea:
nu se întrebuinţă în întinsul împeriii alt graiii, decît numai cel naţional,
cel roman! s. lătinesc. În latul şi largul împeriii, sîngur graiul naţional
roman ierâ legătura estearnă care, prin administraţiune şi legi romane, ţineă .

strîns la un loc toate ţările şi toate popoarele lui diferite şi dă întregului

un caracter de unitate şi de -naţionalitate totodată. Aceasta s'a observat,
de rigoare, prin tot timpul, cît împeriul roman a fost .una şi nedespărţit,
i
ae
ba chiar şi după aceasta, timp mai îndelungat.
privată,
cultura
în
şi
familii
prin
lucrurile
petrecut
s'aii
însă
aşă
Nu tot
=
care

eră treaba

familii,

iar

nu a' Statului.

Aici: dăm

de

nişte fenomene,

de nişte curenţi şi de -riişte direcţiuni culturale carile 'şi-aii avut şi'şi ait
totdeauna în viiaţa popoarelor o logică proprie, nişte urmări neevitabile,
curenți

carii, cînd

se: arată undeva,

dacă 'nu'i preîntimpini de cu bună oară,

devin mai pe urmă neresistibili şi nu'i mai poţi nici stăpîni, nici delătură.

“În familiiea romană şi în şcoală numai dintru început s'a întrebuințat
mai tărdiii însă, cam dela îngraiul propriii naţional, sîngur şi esclusiv,
Chieiata cucerinţii Italiii (264 n. d. Cr.), decînd .Romanii veniseră în atin-'
gere cu Grecii şi! cu cultura” lor mai fină şi mai ideialistică şi dupăce,
se făcuseră 'cunoscuţi cu literătura lor mai bogată şi' mai speculativă,
începură "unele fainilii a: se folosi la cultivarea întelectuală a copiilor
săi nu numai de: modele literare 'greceşti, dar' şi de magistri greci, ba
chiar :şi de însu'şi graiul grecesc. Această: înnoitură în moravurile stră-

moşeşti”de cultură'-se-încuibă

curind

şi se lăţi foarte repede în clasa. di-

. printre: familiile patriciilor,. fiindcă eră. spririgentă a poporului “roman,
“şi: făvorită atit de superioritatea literăturii greceşti. în multe privinţi
jinită
față cu cea: romană, cit şi de rara iscusînţă a înv&ţaţilor greci, carii se
"de minune a-'pune în - evidinţă frumuseţile graiului. grecesc şi a
pricepeaii
deşteptă pretutindenea gust şi înteres pentru fel. “Îndeşărt se apucară unii

scriitori -roimani a trăduce -pe romăneşte modele.literare greceşti, şi înzădar
din cînd în cînd; asupra, âcestei înngituri, asupra:
prinseră a cîrti unii alţii,
iei nuw'l mai putură opri., Atit de tare se râ-.
grecisătoriii;:
”
cuient
acestui
grecismului: printre familiile. bogate romane, încît foarte

spindise: -maniia

multe. din: iele”? găsîră 'de' cuviinţă!ca -să -deprindă chiar de mici pre copii
:
a vorbi greceşte,. spre a li uşură astielii studiile lor ulterioare.)
J. et. Th. Mommsen: „Handbuch . der:răm. Alterthiimer,:7. Bd., 2.: Aulfl:;

..2) Margquardt.
3. Aull.,
Lpzg. 1836, pg. 104—105 şi 112—115. —Teuifel W..S., Geschichte der răm, Literatur,
Lpzg. 1875, pg. 268—278. — Christ W. Geschichte der griechischen Literatur, Miinchen,
:

1898, SS 444448...

ce

Br
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În modul

acesta se trediră Romanii

şi cu un graiii străin prin familii.
„_

Inriurinţa

deodată

grecismului - asupra. viieţii

măiastră, germanul Oscar Jăger

.

|

dicînd:1)

|

cu doaiiă graiuri culturale

romane

„_

ni-o descrie,

cu peană

„Pe cînd naționalitatea romană

şi obiceiurile romane, purtate de marile izbinde politice, se întindeai tot
mai mult şi ajunseră să dominede cu totul ținuturile supuse, obiceiurile şi
limba elină începură să se răspindească cu o putere caracteristică; ba
ajunseră să căştige o înfluință din ce în ce mai mare, chiar asupra victoriosului popor roman.
|
„+

Epoca, de

înflorire

a statului

grecesc

trecuse,

dar'

obiceiurile,

limba,

artele şi închipuirile religioase ale Grecilor, înfăţişate prin această
artă, .
aduse la perfecţiie:
de spiretele mari din alte timpuri mai bune ale acestui
popor (cel mai ager din toate popoarele din lumea vechie), îşi
începuseră .
espediţiea lor de cucerire, şi repurtară biruinţe, mai ales cînd
faptele lui
Alesandru

celui Mare li deschiseseră calea în lumea largă. Limba elină
ajunsese limbă universală, şi aproape în toate ramurile
viieţii
romane se dovediă această înfluinţă grecească. Ea se
arătă în
religiie.

oraculul

Astieliii

dela

ni se spune

Delfi;— că

că adeseori Romanii

trimeteaii

să se întrebe

a decea parte din prada făcută în răsboiul cu

Veii s'a jărtiit pe templul lui Apolon din Delfi; —
că la anul 291, cînd
în Roma bîntuiă ciuma, s'a adus în cetate statua
deului
grecesc al sănătăţii, Asclepios din Epidaur în: Pelopones. Această
artă. Statuele deilor. şi eroilor ieraă parte creiate înfluinţă se arată şi în
de măiestri greci, parte
imitate:de măiestri lătini. O astieliii de
operă imitată, vrednică de admirat,
ie, de esîmplu, vestita lupoaică de aramă
capitol. Chiar şi în puternecele
zidiri romane de artă se poate recunoaşte dinideiea
grecească, unită cu spiretul
practic. al Romanilor. În for ieră o tribună
pentru străinii distinşi din cetăţile
amice greceşti, aşâ numita graecostasis.
Chiar şi în deprinderile viieţii
de toate dilele s'a resimţit înfluința
grecească. La masă, Romanii nu
mai şedeaii, ca mai înnăinte, ci
staă culcaţi; se cîntaii cîntice de
masă,
cum ieraii sholiile greceşti, însă în spiret,
roman, în lauda strămoşilor. Deasupra mormintelor se aşădaii înscripţii,
celor morţi se puneaii în atriul casei întocmai ca şi la Greci, şi icoanele
„+. Romanii-înțelegeai şi învețaii limba grecească. Pelîngă
învăţarea
pe dinafară a legilor celor
doaiiăspregdece table, .pe lingă învăţarea
cerută
a
scrisului şi socotitului, o
parte esenţială a înstrucţiii tinerilor
Nu mai ierâ depaite timpul, în care nobili începuse să fie limba grecească..
chiar şi poesiiea romană trebui
i după modele : greceşti şi
se formede după dinsele. Scena să se
jocurile scenice se rădicase; pesă lîngă
pentru

carişi cîntaii saturele (saturae) însoţite cîntăreţii

de stradă,

lătini şi: etruşti,

de jocuri şi flaut, pelingă vechile
cîntice lătine de. laudă şi de ocară,
pelîngă
bufoneriile mă tiloa cînticele
de inmormîntare, formulele magice,
cînticele
religioase
veni să ia loc,
acest tărîm, „ŞI poesiiea grecească,
imitată după Greci; toate acectepe
arte însă staii sub supraveghiare
a aspră a poliţiii, iar
celor ce le cultivat
li. aduceaii1 .poate
poate
ci „odatăă -cîstiuri
cîte
ciştiguri
le cultivaii
(onoare). Limba .romană “se cultivă, bune, dar'. » totdeauna . ce uţină
cinste
şi
dînsa
sub
înfluinţa
fre ească, şi
această înfluinţă
se resîmţi chiar şi în modul
în care R
Pi
legeaii istorica veche, şi în
îi inte
care lea sa întrupat în inchipuirea
ICI al lor.
celordii
Cercetări
ea
istori
'astădi
>
3
rază
de loc. Documintele trebuie din
ioase
a iac astăgi,
din titimpurile
atunci
Se în jăceaii
vechi s'ait: nimicit
mare
1) Jăger O. Istoriea Romanilo
r, Trăducere. Bucureşti, 1885
, pg. 81—83

195
parte în focul aprins de Gali, iar' cele rămase nu se mai

puteai citi; din

simplele liste ale magistraţilor, scrise de preuţi, se desvoltâ abiâ acum
cea dintiiii şi cea mai primitivă foarmă a istoriografiii: nişte cronice sîmple
ale familiilor şi ale cetăţii, însămnîndu-se . întrînsele, pe. scurt, întimplările
cele mai îns&mnate. Istoricii greci ieraii acei cari dominaii şi îndestulaii
înteresul istoric. cu povestirile lor istorice înventate. Romanii credeaii bucuros tot ce li spuneaii aceşti povestitori greci, cari confundati şi iei istoriiea
cu fabulele; aşă vorbiaii despre călătoriile. lui Odiseii şi ale lui Eneea în
ltaliiea, despre originea grecească a cetăţii Romei, despre regii, eroii şi
deii lor proprii. Astieliii s'a întîmplat că -istoriiea cea mai vechie a Romei
„ni se înfăţişeadă, în povestirile istoricilor .romani cari vin' mai tărdiii, şi
ale celor greci, ciuntită şi încurcată, şi abiă acum, după atitea veacuri de
cînd s'a stins acest popor, istoriiea lui poateîi întru cîtva pătrunsă şi
înţeleasă“.
|
|
toată această înriîurinţă puternecă a grecismului asupra întregei
„Cu
viieți romane, şi cu toate că graiul grecesc se iurişase aproape. prin toate
familiile romane patriciiene şi bogate, şi. devenise în iele graiii de con:
versaţiune, totuş graiul roman, ca graiii naţional, se păstrâ necontenit

şi de rigoare atit în literătură,
cît şi în administraţiunea statului, nu numai

pînă în răstimpul acesta, dar' şi mai departe. pînă cînd s'a conservat în
clasa dirigentă a statului deştept şi vioiii :sîmţul naţional, -demnitatea nanaţional. În şcoală însă, în cultura. întelectuală, aii
şi patriotismul
ționa
lă

esistat aşadară

pînă în răstîmpul acesta, ba” într acesta mai mult decît în

cele precedente, doaiiă graiuri culturale: unul naţional, cel-roman saii
„lătinesc, şi altul străin şi împortat, cel grecesc, numit şi elinesc..
|
Aceste doaiiă graiuri culturale, roman şi grecesc, s'aii întrebuințat deCătră cultivătorii poporului prin toate centrele de cultură ale marelui împerii
roman, precum în Roma, aşă şi în Atena, în Alesandriiea, în Cartaginea,

ete.

nu numai

Dar

prin

centrele

cele mari, ci şi prin cele mai micide

prin provinţi. Sîngure aceste doaiiă graiuri erati acelea, prin ajutorul
cărora se răspîndiaii ştiinţile, îşi înmulţiai oamenii cunoştinţile şi'şi lărgiati

cercul vederilor sale. În provinţile din partea răsăriteană a împeriului, unde

mai număroşi şi
poporăciunea grecească ieră acasă şi iscusiţii măiestri.
mai răspândiţi, graiul grecesc se folosiă mult mai mult ca gratii cultural

prin

familiile

romane, decit. în provinţile apusene ale împeriului, încotro

magistrii greci străbăteaii mai rar şi cu mai multe spese.
e
„ Oricît de“ multă trecere a avut graiul grecesc ca graiit cultural şi că
graiă de conversare pe ,la familiile avute şi patriciiene, totuş la poporul
de rînd, în pătura mijlociie şi în cea de jos a. soţiietăţii romanie, fel n'a
găsit nici întrare, nici plăcere, ba mai de multe: ori. contrariiare şi r&spingere la aceia carii țineaii mult la manifestarea viieţii sale întelectuale prin
propriul graiii naţional; în aceste pături. soţiiale graiul grecesc nu ieră
poporal

nici în calitatea

sa

de

graiit

curat cultural.?)

Această -. aversiune

a mulțimii poporului, pelîngă alte raţiuni înnalte de stat, trebuie să fi
iost causa, dece graiul grecesc, atit de binevădut ca. grafii cultural, ma fost

întrebuiţat
cel
ca
se
în

de

literaţii

romani. cu. graiă

literar, ci S'aii folosit necontenit,

puţin pînă 'n răstimpul acesta, esclusiv numai de. graiul propriii naţional
graiii literar, astieliii că toată literătura romană din răstimpul acesta. ni.
presîntă curat numai în veşmîntul, 'în sontirile graiului naţional roman,
:
”
aa
graiul aşă numit lătinesc. -:

2) Marquărdt, |. c. pg, 114,

126

„Ş 27. Bifurcarea graiului roman.?) - -:
La fiecare popor cu o învățătură întelectuală. mai

mare şi cu

o

lite-

rătură mai bătrînă şi mai bogată se desvoaltă numaidecit, în mod necesari,

o deos&bire marcantă între graiul literar întrebuințat în scriieri, şi cel fa-:
miliiar, viă şi folosit dilnic la orice comunicare reciproacă verbală. Această

deostbire se manifesteadă nu numai în espresiuni,

pentru acele cugetări,

cari trec preste orizonul cunoştinţilor ordinare, dar” şi într'o regulăritate
mai mare în flecsiunea cuvintelor, şi într'o ingrijire mai scrupuloasă şi mai
artificiială în legătura lor în' vorbire.
.
!
|
„Această deosăbire între graiul cult saii literar şi cel familiiar saii vulgar

s'a ar&tat foarte de timpurii

la. poporul roman.

La

această

bifurcare

a

graiului lui ati concurs mai multe cause. : : :
o
|
Acu înnăinte
: de: începuturile
: statului roman - şi de urdirea Romei
esistaii în graiul. poporului din Italiiea mai. multe dialecte .foârte. afine,
precum cel lătinesc, cel sabinic, cel etruscic, cel: umbric, cel oscic, cel
samnitic, etc., dialecte cari aii continuat foarte “mult timp a esistă unele
lîngă altele şi dupăce „vorbitorii lor ati compus împreună un sîngur. orgănism soţiial, un stat propriii naţional, împeriul roman. Ca nuanţe ale aceluiaş graiii comun, dialectele acestea steteaă, dintru început, toate pe aceeaş

treaptă de desvoltare. O întîmplare

însă a schimbat curînd această egalitate.

-Oamenii din Laţiii luară iniţiiativa pentru formarea unui stat unitariii
naţional şi de a scriie- cite una alta în dialectul săit lătinesc.
Iei prinseră
a'şi estinde domniiea preste teritoriile
- circumvecine, şi'şi- întemeiară un
centru potrivit, de unde să'şi direagă această acţiune; iei fundară
etearna
cetate, Roma cea bătrînă, care, deveni curînd inima - şi
sufletul poporului
lătinesc, numit acum

şi roman.

Această

iniţiiativă

fericită

itoare a dialectelor primitive italice; ea dădu. dialectului

decise

lătinesc,

soartea vi-

numit şi
iel acuma roman, o precădere şi o pieponderanţă. între toate celealalte
dialecte italice contimporene.

lăţirea domniii

Deodată

cu întemetarea statului

lui preste toată: Italiiea, dialectul

roman

şi “cu

lătinesc, ca graiii a! întemeietorilor statului, ca graiiial clasei dirigente din
iel, se întroduse 'pretutindinea nu numai ca graiti oficital şi administrativ
al statului, dară îi
adoptat de întreg poporul roman ca graiti cultural
şi
literâr
pro rii naţionai, deoarece iel, prin preponderanţa şi desvoltarea
sa mai repede, luase
ua avini puternec asupra. tuturor celoralalțe,
dialecte italice: ale, poporului.

: | “Mai departe, după întemeiarea' statului roiman ş e alterâ
. curind egali-

ca deostbire
doate sanprincipale:
„ma multe
păluri. dirigentă,
patricii
soţiale,
ue Pale ară, » PIOdISETĂ
„ulCă la numer,
ca pătură
i

numită

direa p

i saii

"nobili, şi alta foarte număroasă,- ca pătură condusă
direasă, ca pătură a mulţimii
poporului, numită şi plebei, “şi
conţinea pre
meseriiaşi,
Şi

pre neguţătorişi. pre “agricultoriDih
. causă că

ter attnt
ca fu ear ec a iti cut
aturi

mat

ale

în privința

posiţiunii lor cetățenesti

funiei ea mal, capabili şi m al culţi țineaii'-mult

1) Fuchs A. die romanischen Sprachen în i
1549, PE. 35—A45. — Cipariă T.
Principia de “piurem
— şi Despre limba

romana, Blasiu 1877, Pg. 4—10

2 a oaceste

oaie

ca această! 'superioritate

Îăltaisia
Verhăte ture

.

:

Latcinischen:; Halle
riptura, BaBlasiu,
1866,.pg..17—58,
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a sa să o arete printrun graiii îngrijit, mai regular şi mai elegant, pre_cînd plebeii r&maseră, precum în posiţiunea lor soţiială aşă. şi în graiii;
pelingă .simplicitatea sa primitivă şi neîngrijirea lor de. mai înnăinte.
Această neegalitate în cultură şi în îngrijirea de a vorbi n'a putut .să r&mină, timp îndelungat, fără de consecință marcante. Prin cultură şi prin gustul
săi mai pretenţios, patricii "şi-a stăbilit în graiul săii nişte foarme ilecsionale .mai regulate şi ai întrodus o legătură mai. artificiială a: cuvintelor
şi prin
în vorbire, lucruri cari sait păstrat apoi, de rigoare, pretutindenea
necurdires
s'a
dilele
toate
toate timpurile. Dincontră, graiul poporan de
volubil
necontenit
r&mas
a
şi
,
vorbitorilor
al
mat după bunul sîmţ şi plac
'în 'rostirea cuvintelor, în foarmele lor flecsionale, şi detot
şi schimbăcios
unora

simplu în înşirarea lor în vorbire.. Această : diferinţă : între vorbireapatriciilor
şi a altora fu accentuată prin nişte calificative espresive. Graiul urbanus,
(sermo
Îi numit graiii urban, delicat, sărbătoresc, elegant, Jătinesc
îm. caracterisat
plebeilor
:
graiul
iar
latinus),
festivus, .elegans,

delicatus,
proletar, de
prin calificativile de grai vulgar, plebei, rustic s. țărănesc,
quotiproletarius,
plebeius,
toate dilele (sermo vulgaris, rusticus, agrestis,
i
Da
N
|
dianus), etc.:)
'iea dintru
fost
-a.
tă
neînsemna
de
oricit
vorbire,
în
diferinţă
Această
cultural a
început, cu timpul:se făcă tot din ce în ce mai mare. Graiulfoarte repede
propriie
cale
o
pe
desvoltat
s'a
şi
mare
luat un avint mai
mai ales
sub îngrijirea scrupuloasă a magistrilor şi a literaţilor, ' ţinîndu-se
vădut
am
precum
devenise,
carele.
grecesc,
după modelul graiului literar
la
cultural
graiii
($:26), cam de pe la anul 260 n. d. Cr. încoace, al 'doilea lărgiă orizonul

se:
Romani, şi s'a îmbogăţit tare în proporţiunea în care
de cultură. Graiul
şi.
culţi
“bărbaţilor
vederile
limpidiaii
cunoştinților şi se
însă pe altă cale,
înnăinte,
păşit
mulțimii n'a stat nici iel locului, ci a tot
vocabulariul,
îmbogăţit
'şi-a
încă
lel
simț.
pe calea firească şi a bunului
reale şi,
'închipuinţi
de
ci
abstracte,
cugetări
de
espresiuni
dară nu-prin
întrun
italice,
primitive
dialectelor
cu deos&bire, prin contopirea tuturor
îm-.
cetăţenii
toți
între
uşoară.
mai
e:
înţeleger
spre
sîngur dialect poporan
şi
cucerite
popoarele
la
pe
periului, şi, în fine, şi .prin împrumuturi de
privinţile,
toate
în
jel
şi
dară
desvoltat
s'a
romănisate. Graiul poporangrămăticale, ci
însă nu îngrădit în foarme țapene şi în regule riguroase
că foârniele

în deplină libeitate de pronunţă şi, de îlecsiune, ceea ce a făcut
în “graiul liitate,
ilecsionale, comune dintru început-şi păstrate cu rigoros
'aşă şi
Tot .
timpul
cu
dispărut
terar, în vorba vulgară;s'aii tocit, saii ati.
îndeajuns
:
nemaicate
şi
e
nedesvoltat
saii
multe sonuri, poate neesistente
loc or
pe timpul primei diferinţări, îşi căpătară, în “decursul timpiirilor,
în pronunţa
ganic în graiul poporân comun şi se făcură
2
r toate ilele. --- i.
Cuvintelode

nedispensabile.
A E
N

a

a

şi s'a desvoltatio: deosăbire
s'a întrodus,
ta - s'a întărit
:”: În- modul aces
sai poporan, încît. cu drept
familiiar
cel
şi
literar.
aşă de- mare, între “graiul
d. Cr.),:că.
cuvint obsearvă oratoriul Marcu Fabiii Cintilian?) (cam, 35-—95

decit. graiul” literar: al
lui "i 'se pare-că: grâiul-vulgar are oarecum-altă 'nâtură, ieste'a vorbi lătineşte
cevâ
alta
că
iarîn alt loc adaoge dicind,
oratorilor,

lui * roman, şi alta a
după cum. vorbesc păturile mai: de: jos “ale Poporu“Oman
se” produse, ci
vorbi: după: grămatică. Chiar” şi “în graiul literar

1880,
ci,
rbu,!
. Lcipzig
Handwărte
- „i Georges K. E. Ausfiihrliches-- lateinisck:deutsches:
, Xil. 10, 43; “şi.1. 6,:27: -Nam. mihi

sub -sermo.--— 5) Quintilianus M. F.-Institutio oratoria
,' aliam viri eloquentis oratio. =:
aliam quandam -videtur habere nattiram, sermoesse:vulgaris
citi
PR
latine, -aliuă gramatice loqui.
Quare

mihi

non-invenuste. dici videtur,

aliud
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timpu
o: diferinţă
l,
în pronunță aşâ că abeceul lătinesc nu - mai oglindiă
adevărata rostire a cuvintelor, şi se ar&tâ trebuinţa de a pune în armoniie +
rostirea
cu scriierea.. Analistul roman, Corneliii Tacit1) (54—117 d. Cr.), ni
spune apriiat că împăratul Claudiii Tiberii Drusus Neron (41—54), s'a
încercat ca să. întroducă pentru noaiitle sonuri stătornicite „în grai încă
trei litere, pentru înfăţişarea lor prin scrisoare, dar'.că n'a isbutit. .
,
Acest graiii roman vulgar, .rustic şi. plebeă, a fost graiul colonilor
romani de pretutindinea din țările. întinsului împeriii roman;
iel..dară a
fost sămînța din carea aii încolţit în aceste țări şi .s'aii desvoltat
graiurile
romanice de astădi, prin urmare şi graiul romînesc.
i

Ş 28. Producţiuni literare lătineştişi romîneşti. :
lătinesc din răstimpul acesta, oricît de abătut şi
de diferinţat
ar fi fost iel în pronunţă şi în foarme flecsionale de
graiul. mulţimii, de
cel poporan sait rustic, totuş fii privit de toată
suflarea romană, de toate
păturile poporului roman, prin urmare şi de
cătră coloniile romane de pretutindenea şi de cele din Daciiea şi din
peninsula Balcanică în deostbi,
nu numai ca graiii oficiial şi administrătiv,
şi ca graiii naţional, literar
şi cultural, ca sîngur capabil de a şervi dar'
drept
înterpret fidel al viieţii
întelectuale mai înnalte şi mai espansive,
şi
ca
unicul
mijloc de a o îipsă
prin Scrisoare, de a o trece în literătură.
”
De aici vine că tot ce s'a scris decătră
Romani, fie în Italiiea, fie
prin țările cucerite şi încoloniiate de.
iei, nu s'a scris altmintrea decît numai
lătineşte, adecă în graiul lor vechiă
literar şi cultural. Pînă şi lucrurile
mai de toate dilele, precum: Tăvaşe,
cele
Graiul

miliiare, etc., toate le găsim scrise numaiînsâmnări, învotele, înscripţiuni fa„Deci, într”. acest răstimp al diferinţării lătineşte.
depline şi definitive a poporului
romin din cel

roman ($ 30), literătura
țională a coloniilor romane răsăritene,lătinească a fost totodată şi literătura naa Tăsstrămoşilor Rominilor de
căci graiul lătinesc, în'care ni se
astădi
lor graiii naţional, literar şi Cultural. presîntă iea, a fost pe atunci sîngurul
n

Literătura lătinească din răstimpul
aces. ta
ieste aşadară pentru noi
Rominii literătura . noastră răsstr
ămoşas
că
vechie. lea ieste espusă foarte
bine de W. s. Teuife].2) Această
abstrage dela alte mominte cultivă Sîngură- considerare, chiar dacă am
sd ni areteşi să ne convingă despre tive şi 'educătive, ar fi de ajuns ca
împortanţa cea
graiului lătinesc şi al
rii lui: pentru noi Romîniimareşi ce o are studiul
că niciodată nu
Sar câde ca noi să ne literătu
desbărăm
işcarea
culturală

fost în împeriul

de ie!

soțiială

roman,

şi literară

oi decurttu

o o

sîmţămi

O

Sl
ă

si î

Ă

l răstimpul acea
şi mănoasă, fiindcă Romanii consid
ae 'ectuală a
eraă ca 0 gloriie pentru numele
nu numai 0 administrare bună
săi
şi dreaptă” a tuturor Provinţilor
şi întinsul împeriii, ci şi răspîndirea
din largul
împărați, ca pre Adriian (117—138) culturii; de' aceea vedem şi pre anii
şi Marcu' Aureliă Antonin îs!
ocupîndu-se
180

In

cu literătura.

privinţa

multele şi

1) Tacitus

uşurării

şi

diversele

construcţiuni

Corn.

lib.

Annales

i

îmbunătăţirii

11

de

cp.

căi

14, --

traiului

publice,
i

de

i
Buceălc Fr. De Ti. „UlClaudio Caesare
Giraniati Suetonius. De. Va
der lat. Spr. 1. Bd. Leipzig 1868, pag.
26. — 2) Teuftel: Gesch S ht
neu bearbeite
von
t L. Sch
wabe,5. Auil. 2. 3

—180),

Soţiial' amintim

valuri de apărare,
Fi
Șlaudii
Cp. prac
AL. he
—
ber die Auss
i
Sp

Leipzig 1890, pe. ârge! rOmischen Literatur,
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cunoscute la. Romîni
sub numele poporan de valul lui Trăian şi de drumul
lui Trăian,

de: apăducte, de fodine

trebuincioase, de temple,

s. miniiere pentru scoaterea

de edificii publice,

de

amfiteatre

mineralelor

şi de monuminte

comemorative, ale căror urme se ailă pînă astădi şi prin.ţările locuite de
Romîni, cu deos&bire în Ardeal ca în valea Hațegului la Grădiştea, vechiea
capitală Sarmisegetusa, la Densuş, etc.2)
=
In privința răspîndirii culturii sîmţămîntale şi întelectuale
încă.s'a purtat mare grijă. Şcoalele aşă numite triviiale, înfiinţate. şi între“ținute prin toate provinţile împărăţiii de nişte învăţători privaţi, numiţi
grămătici s. literați, literatori, puneaii temeliiea la această cultură; pentru
desvoltarea iei mai departe, şi mai ales, pentru: înavuţirea şi înfrumusățarea graiului, îngrijiră dirigenţii împeriului prin nişte şcoli publice, conduse de profesori plătiţi din tesaurul public, numiţi oratori sait ritori
(oratores, rhetores).
ae
:
Deşi ţineai Romanii mult la graiul săii naţional, totuş nu ieraii
esclusivişti, nu manifestaii nicio năzuință de a împiedică pre celealalte popoare din împeriii de a se folosi, oricind, de graiul propri,ci

li lăsaii

deplină

libertate în privinţa

aceasta.

De

această

libertate

însă se folosîră numai Grecii ca popor îndestrat cu o înţelegință ageră,
cu 0 activitate neobosită şi cu o cultură întelectuală vechie, lucru care

făcu

că

şi unii

Adriian încoace,
Ca oratori
terare, amintim.
35—118 d. Cr.);
cu „Panegyricus“

Romani

începură

a scrie greceşte

de

sub împăratul

carele. însu'şi dete primul esîmplu.
ae
din răstimpul acesta, renumiţi prin. producţiunile lor lipre Cintiliian (Marcus Fabius Quintilianus, cam dela
— pre Pliniii cel Tînăr (Plinius Minor, 62—114 d. Cr.)
: şi cu „Epistolele (Epistolae)“ sale; — pre . Corneliii

Fronto (Marcus Cornelius Fronto, cam dela 100—170 d. Cr.)cu Epistolele
sale cătră împărații Marcu Aureliii Antoninul (161—180) şi Luciii Verus
(161—169), şi cătră. amici, şi cu alte scriieri despre 'oraţiuni şi despre
răsboiul cu Parţii. lel a scris şi greceşte, imitat fiind apoi şi de alţii.

Ca

orătoriii

şi scriitorii

satiric

s'a distins

în. mod

eminent Luciii

Apuleiii (Lucius Apuleius, născut cam pe la anul 130 d. Cr.) cu opurile
sale: Despre asinul s. măgariul de aur saii despre prifaceri (Metamor-

phoseon s. .de
— o colecţiune
deul lui Socrate
Platone et eius

asino. aureo libri XI), — despre apărarea sa s. Apologia;
de cuvintări şi declamaţiuni întitulată Florida; — despre
(de deo Socratis); — despre Platon. şi doctrinele lui (de
dogmate). lel a scris şi. greceşte, şi a început a între-

buinţa în scriierile sale cuvinte din limba

vulgară.

e

Ca -grămătic numim pre Terenţiit Scautul (Q. Terentius Scaurus)
cu opul Săii. Ars grammatica. şi De orthographia. lel a .trăit sub împăratul
Adriian (117—138 d. Cr.).
|
_ Năzuinţa Romanilor de a deprinde pre toate popoarele din împărăţiie,
diferite unele

de altele prin

graiă,

datini

şi credinţi

religioase,

la un

traiti

soţiial comun, dires după aceleaş regule, dete împulsul ia crearea unui
noi ram de cultură întelectuală, adecăla creiarea dreptului cetăţenesc
sati jurisprudinţii în genere, şi în speciial .a dreptului privat, . public şi
înternaţional. (jus civile, jus suum, jus gentium). Merite mari literare îşi
căştigase

pe acest teren

mai

cu

samă

Salvii

Juliian

(Salvius

Julianus),

carele a scris 90 de libri de regule juridice (xc libri digestorum) şi a Codificat în anul 132 d. Cr., la ordinui împăratului Adriian, regulele emise
) Buletinul Soţ. geografice romîne, anul al 10-le, 1889, pg. 171—437.
9

130
de

pretori,

cunoscute

sub

titlul

de

poniii (Sextus Pomponius), carele
Marcu Aureliii Antoninul mai .multe

a dreptului; — Luc.

timpul

acesta,

măsurare,

iar

a

scris

Volusiii

despre

Gaii (Gaius)

Edictum:

Meciian

fideicomis

un

perpetuum; —

Sest

Pom-

a compus sub împărații Adriian şi
opuri juridice, între cari şi o istoriie

(L. Volusius
şi despre

Maecianus), tot pe

cîntărire, numărare

şi

comentariii despre Instituţiunile romane,

şi Cervidiii Scevola (Cervidius Scaevola) 40 de libri digestorum.
Ceva
mai tărdiii se distinseră pe terenul acesta Emiliii Papiniian (Aemilius
Papinianus, + 212 d. Cr.) cu cercetările şi răspunsurile sale juridice;
—:
Domiţiii Ulpiian (Domitius Ulpianus, ($ 228) cu 83 libri
ad edictum şi
51 libri ad Sabinum; — şi Juliit Paul (Julius Paulus), carele
a scris pe
timpul împăratului Alesandru Severul (222—235), 80 de
libri ad edictum
şi 9 libri sententiarum ad filium.
.
Pe terenul literăturii istorice s. timplăturistice
găsîm la începutul
răstimpului acestuia pe : culmea activităţii sale mănoase
pre renumitul
Corneliii Tacit (Cornelius Tacitus, cam 55190
d, Cr.). lel a scris despre
decăderea orătoriii dela întroducerea împăraţilor
în îruntea împeriului
roman în opul săii: „Dialogus de Oratoribus“,
despre
socrului săii în „De vita et moribus Julii Agricolae“, viiaţa şi moravurile
despre originea săminţiilor germanice, despre moravurile lor
şi ţările pe unde locuiesc în
„De origine, situ, moribus ac populis Germanoru
m“, şi despre întimplările
din împeriul roman dela anul 14 pînă
la
96
d.
Cr. şi. anumea dela anul
14

pînă la 69 d. Cr. în „Annales ab excessu
divi Augusti“: şi dela 69—96
în „Historiarum libri XIV.« — Nu maj
puţin
remarcabil “ieste şi Gaiii
Svetoniii (Gaius Suetonius Tranquillus,
despre viiaţa impăraţilor dela Juliii Cesar 70—140 d. Cr.),. carele a scris
pînă la Domiţiian (45 n. d. Cr.
— 9 d. Cr.). (De

vita Caesarum),
stribus) şi despre înveţătorii grămăticidespre bărbaţii. ilustri (De viris illuşi orători (De grammaticis
toribus). — Floru Juliii (Gaius
Annaeus Florus) a scris; în prima et rhetate. a seculului al doilea, o carte
jumă-

despre măreţele fapte ale Romanilor
dela întemeiarea Romei pînă la moratea
lui Octaviian Augustul sub titlul
de „Epitomae de Tito Livio bellorum
omniurm annorum DCC libri duoc.
„Lt în ramura tîmplăturistică
ai mai scris: Juventius Martialis
Juliii Cesar; L. Ampelius,
despre

liber memorialis; Granius Licinianus
împăratul Septimius. Severus
annales;
(193—211), vilața sa; şi Marius
(c. 163-230), carele a continuat pre
' Maximus
Svetoniii.
Greceşte
ai
i
aceasta:
Flavius
Arrianus din Nicomediie
—
Alesandriiea; Cassius Dio. Cocceianu
i
i
s (cam 15025 Appianos
pai tozogla
din
“Puuuzizin
tesopta, COmpus
3
îîn'
n
:
8
0
;
ibri
80
ăsurînd
opul săii
desvoltarea Romanilor
dela venirea lui Eneea (Aeneas) de libri, desfăşurind
în
Italiiea
pînă
la
anul:229
dianus din Siriiea; Phlegon din
d. Cr.
Tralle.: Dexi
opurile
104
peză "Adezavzooy:
Dpurile.. sale „sa ză posă
Saua
/iAssiepov;
oaieje
SmwOiză (resboaiele PPOS
(e. 210—273),
cu Goţii)
cu
şi Xena, întimplările din împeriul roman pînă
în anul 270; Thea
Maredonră măspra, Şi alţii,
Se
În
Ie
:
,
La Romani esistă şi o mică
literătură religi
răstimpul acesta prin
in doai
do iă opuri prinncip
ci ale,
i
prin.
învă
ă
i
) țături morale viersuit
e, cunoscută sub ti
hin
de” Cat
ŞI ip
care a fost mult citită tŞI esplicat
EAleoni
gătu
ră
de icha
s
nist“e
dist
ă
în
i
l
de
luj
Cur
viersificătură întitulată „Pervigil
|Sti
iii.
cua
si
nri
ium Veneris
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anediii Vierire
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Pervigilium se numiâ la Romanii" păgiîni cultiil deiesc de noapte înspre diiia.
unei sărbători, de unde la Romîni pînă astădi--espresiunea de priveghiii
şi de priveghiiare atit pentru serviciul dumnedeiesc de noapte cit şi
pentru asistarea preste noapte la un mort, ascultind cîntări şi citiri. religioase morale.
a
„„Această literătură religioasă morală păgînească a căpătat, prin lăţirea
creştinismului printre Romani, o noaiiă direcțiune religioasă şi doctrinară şi
un împuls puternec spre înmulţire, şi contribui foarte mult la îndemnarea
scriitorilor romani nu numai de a se tot apropiiâ în scriierile sale de graiul
vulgar, dar şi de a se folosi, tot din ce în'ce mai adeseori, de graiul
grecesc cel atît de lăţit în părţile răsăritene ale împeriului roman. . Spre
a r&spîndi şi a înrădăcină creştinismul în poporăciunea romană din împeriii
s'a trădus,

prin jumătatea

a doaiia

a seculului

al doilea, în graiul

lătinesc

amestecat şi cu cuvinte din cel vulgar, atît Testamentul Vechiii cît şi cel
Noii oareunde în lItaliiea, din care causă şi poartă această trăducătură numele. de Itala. Cel dintiiii scriitorii cunoscut în această noaiă direcţiune
literară ieste Marcu Minuciii Felice. (M. Minucius Felix), carele a apărat,
cu multă vervă, pe la îinea seculului al doilea, învățăturile creştineşti în
opul săii numit Octavius. Lui "i-aii urmat:apoi renumitul Tertuliian (Quin-

tus

Septimius

Florus

Tertullianus, 160—230)

cu

mai

multe

scriieri

de

conţinut religios mora! şi doctrinar, ca: Apologeticum; Ad gentes, etc., şi,
„în fine, Cipriian (Thascius Caecilius Cyprianus,
258) cu mai multe scriieri,
între cari una De unitate ecclesiae = despre unitatea bisericii, şi preutul

din Roma, Novaţiian, carele a întemeiato şcoală religioasă, numită a No-

vaţiienilor.!)
|
Sa
Deşi strămoşii noştri nu s'aii simţit în răstimpul acesta îmboldiţi şi
împinşi ca să scriie cîte una alta în graiul săi vulgar şi familiiar, deşi
tindeaii în scriierile sale spre acomodare cu iel, nu încape totuş îndoială
că mai virtos într'acesta li-a fost cugetarea şi conversarea ordinară de toate

dilele, că mai ales în iel 'şi-ait esprimat şi cîntat

bucuriile şi 'şi-aii plins

durerile,

viiața

că cu deostbire

întrinsul

a r&sunat

toată

lor

sensitivă. şi

întelectuală, şi că iel a fost depositariul cel larg şi mare pentru o mulţime
de vederi şi de închipuiri întime şi gingaşe, precum şi astădi, pelingă o
literătură

scrisă,

mai universală,

esistă şi alta

nescrisă,

mai

caracte-

ristică naţională, întreţinută prin graiul viii de toate dilele al poporului.
Dela coesistința unei lumi. întelectuale nescrise?) la Romani, pelingă .

alta scrisă şi trecută în literătură, vine că, prin credinţile şi prin tradiţiunile,
prin cînticele şi poveştile poporului romîn de astădi găsim încă o mulţime
nu numai,
de cugetări, dar' şi de espresiuni chiar, carile ni aduc vioiii

aminte de multe din acelea, cari ni se

află

păstrate

în

literătura . vechie

lătinească. Aşă sînt credinţile despre sînta Vinere, despre sînta Joie, despre
sînta

Miercuri,

despre -Vîrcolaci,

despre

călătoriile

pe

Ceea

Lume

la

lad,

despre Puntea Raiului, etc. — sai refrenul
de: o Lere Doamne din prin
colinde, saii bociturilela morți, saii unele cîntice
de pe-la nunţi, saii poveşti
cu Păunaşul Codrilor, cu lerculan sai lorgovan, cu I)înele, saii ca cîntecul
de leagăn la adormirea copiilor:

hai lulă lulă pin”

te vei

sculă,

hai lulă

iulă

că ei te-oiii lăptâ = laila, Ialla, lalla, aut dormi aut lacta, saii ca blăstăm

1) Teuifel-Schwabe, 1. c. $$ 64, 65, 362, 358, 373, 382 şi 398. — Bernhardy: Grundriss

der rămischen Literatur, pg. 375. — Budinsky.. Die Ausbreitung der lateinischen Sprache,
.
Berlin 1881, pg. 257—267. — *) Teufiels w. S. Geschichte der răm. Lit. von Schwabe-

5. Auil. t. 1. pg. 16.

!

.
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dela unele
lul€,

nu

„Deci

mamce

te-aş

netrebnice:

mai ved6;

hai lulă, lulă, nu-te-ai

etc.:etc.

mai

„

noi sîntem. deplin convinşi că.nu numai. izvorul

şi o parte bună

din întreaga lume

întelectuală

nescrisă a poporului romîn îşi trage originea

poporul roman

ieră una şi nedespărţit în vastul

sculă, hai
i

şi temeliiea,
dar

poporană şi din

sa de
săi

lul€,

_

literătura

prin timpurile

imperii,

Un studii amănunţit, analitic şi comparativ, al acestei

,

literături

cînd

ni-ar

$ 29. Începutul literăturii „religioase creştinești.2)
“Scriitorii contimporeni. şi nemijlocit” următori.
nu ni spun că Isus
Cristos ar fi scris cevâ despre neîntrecutelesale învățături şi refoarme soțiiale ce doriă să se îritroducă,. printr
- Oameni
e,
mitoarelor sale :vindecări de diverse morburi; ' sai despre mijloacele uitărdii, precum. şi unii dintre păgini, începură abiâ alegareţii s. ereticii mai
a afirmă, că Isus ar fi compus
o carte despre magiie s.. medicină şi că
ar fi adresat-o învăţăceilor şi trimeşilor săi Petru şi Paul, nebăgînd însă
versariii activ al lui: Isus încă maj mulţi în samă că Paul a fost. un adşi că, prin urmare, Isus nui puteâ adresă ani chiar după răstignirea acestuia,
i Admirabilele. învățături ale lui Isus niciun feliii de carte confidenţiială.:
fură rEspîndite dintru întiiit numai
prin graiii viii, şi Yerai atit de multe
şi
de varii, încât evangelistul lon
dice (c. 21, v. 25) că, de s'ar fi scris
toate,
"i se pare -că nici în lumea
aceasta nu ar încăpe. cărţile. Abiâ
ciţii săi învăţăcei şi trimeşi, se Sîmţi dupăce începură a dispăre nemijlonecesitatea de a se face îns&mnări
scrise despre deştindinţa, activitatea
moartea lui Isus. Astieliti de însemn înv&ţătorească. şi medicală. şi despre
ări .scrise se făcură mai
respîndiră printre lipaşii lui Isus,
multe şi se
printre creştini, sub numele Bună
Bună Mestre, ih Breceste i
Veste,
vangelii (edzenreho»), iar compu
nătorii şi,
de. Bineve
E
seliiştii (aces
(stitori » de de Eva
Bune, aceste
Evangel
căpătară conumele
(eborprtei
edaztisVeşti
), Dintre
Veşti, scrise toate din diferit
multe Bune
e puncturi de

adausuri, adeseori Sub numele altora,

lui Petru şi Paul, de Marcu
mind [ecasta „prin cuvintele:şi Luca
Buna

. apă

Lică ȘI după Ion =

Edo

vedere şi T&spîndite cu diverse
iar nu Sub al autorilor origina
ri,

Veste

după

Mateiu,

O. Azsă MacYaiioy, vasă

sata, luăm), iar. nu se dice apriiat.că
sint compuse

) Şăineanu L, Istoriea filologici romînă
Schwabe: Geschichte der romische
zi Literatur” 5. “furi Pa
375,375,
)

după

Măgzuov.

mază

Marcu,
Asu,

de cutare şi cutare,

a

PE. bo
09-15, dgpeuilel382, — Christ. W. Geschichte de. griech.
Augustinus: De consesi
Lit.
Miinche
one cvang. |. 1. c. 9—10. — Baroniu
n, s: 1895,
Annâl$ 659_6la
81__

anul 44 cp. 50. — 4) Baronius Annales eccl,
sub a. 31, cp. 2—5; a. 32 cas a pt
rodia Gia Bop ELE: a. 25, Sp. 29-42;
a. 47, cp. 2—3, a.. 53, cp."1 E a.'58,
cp. st;
Cartea 3, cp. 15; crt. 3, cp.
"2425; ce 27.39 1%, ? a 3 „Susebiii Ces.
Istoriiea biser.

.

mmm

arctâ, ce anumea dăteadă din timpurile acestea, şi ce s'a mai adaus
în
decursul timpurilor. Pre.acesta însă numai viitoriul ni'l va.pute dă
în
toată
întregimea lui. Pînă acuma S'a pus numai o temeliie solidă la
săvărşirea
acestui studiii prin aceea, că mulţi bărbaţi din dilele noastre
s'aii sirguit
a: adună şi a publică aceste vechi producţiuni literare. La
răstimpul cuvenit le vom înşiră pre toate dimpreună -cu bărbaţii
cari le-ai cules şi
le-ai publicat.1).
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ori că ieste scriierea.cutăruia şi cutăruia, precum se esprimă cînd ieste
vorba despre scrisorile părticulare ale Apostolilor ca, d. e. „A lui Paul scrisoare

trimeasă

cătră

Romani

==

În afară de aceste patru

Ilz5Aov Ezozoni, mpis Puouzizws, etc:

Bune

Veşti.mai găsîm

scrise

ă

învăţăturile lui

Isus Cristos şi. îndegetată direcțiunea în care doriă iel ca: să “fie lăţite şi
desvoltate, încă şi în Scrisorile s. Trimeterile. (Ez:szc4%) adresăâte decătră
apostolul Paul cătră unele popoare (Romani şi Evrei), cătră locuitorii unor

țări şi cetăţi (Corinteni, Galateni, Efeseni, Filipeni, - Colosseni, Tesaloniceni),
şi cătră unele persoane dirigente (Timoteiă, Tit, Filemon), precum şi în acelea
scrise, fără adresă speciială, decătră apostolii lacob, Petru, Ion şi luda.1)
Chiar şi activitatea nemijlociţilor apostoli o găsîm descrisă. în scriierea întitulată „Faptele Apostolilor“ (Mozzzs 6 "Azos=shwv = Acta saii
Actus Apostolorum) şi compuse de un martur ocular pentru partea a doaiia,
de binevestitoriul Luca?), carele se îolosi de alte izvoare mai vechi pentru
partea întiiea.
a
O scriiere atribuită

de unii apostolului

Ion,

iar'

de

aiţii. mai

corect

unui preut, lui lon Cuvîntătoriului de Dumnedeii, şi întitulată Descoperire s. Apocalipsă = "Azordhvirs Iuda =c3 Ozoxâyov, Ioannis Theologi Patefactio3) conţine, depinsă cu colori vioaie şi întrun graiii înflorit, spaima
sîmţită de Jidani cînd vedeaii că se apropiie cucerirea lerusălimului (Locaşul Păcii) decătră Romani în anul 70, şi sperinţa lor în venirea lui Isus

Cristos a doaita oară ca să mîntuiască de aşervire pre..cei. ce credeai într'însul şi să ţină judeţ asupra adversarilor. învățăturilor sale.
o
_
Toate scriierile acestea, împreună, poartă titlul
de” Sînta scriptură â
Testamentului Noii (4 ae, îrzYâra, novum testamentum4), şi aii fost compuse toate decătră autorii lor în graiul grecesc cel universal cultural şi de
conversaţiune.de pe timpul acela, şi numai Buna Veste a lui Mateiii şi
Scrisoarea lui Paul cătră Evrei se presupun a îi fost compuse în graiul
aramaic

evreiesc.

Prin seculul

al doilea

s'aii

trădus : în

lătineşie,

precum

am amintit mai sus (Ş 28), atit Testamentul Noii cît şi cel Vechiă, probabil

că 'oareunde în Italiiea, deoarece trăducerea poartă numele de Italică = Italia.
Tot

prin

seculul al

doilea

şi

al

treilea

s'aii

trădus

îmbele

Testa-

mente încă şi în graiul siriiac sub numele de Peşito (fidel, sîmplu): şi în

cel egiptenesc sati coptic.5)
Sinta scriptură

a

îmbelor:

a

Testamente

deveni. astieliii

temeliiea,

IE

pe

carea începură cei însuileţiţi de neîntrecutele învățături “umanitare ale lui
Isus Cristos să le lăţască, să. le întreţină şi'să le desvoalte, fiecare după
înţeleginţa şi cultura ce 'le aveă, şi după scopurile ce le urmăriaii. Se
iviră aşadară curind o mulţime

de scriieri relative

la

noaita

învăţătură

a

creştinismului, carile nu numaică o lăţiră 'şi o înrădăcinară pretutindinea,
o

e.

„1 Eușebiii Ces. Işt. biser, crt. 3, cp. 3—A, cp: 18, cp. 24—25. — Baronius, Annales eccl. a.
45, cp. 16; a. 52, cp. 22; a. 53, cp. 1; a. 57, cp. 2, 190; a.58, cp. 1, 36, 37, 46; a. 59, cp. 10, 19;

a. 60, cp. 1,9; 13, 40—54; a. 63, cp. 9; a. 68 cp.4, 5; a, 99. cp. 8—10.—2) Eusebiii Ces. Ist:bis.

crt. 2, cp. 22..— Baronius Annales eccl. a. 61, cp. 6. — 5) Eusebiii Ces. 1. e. crt. 3, cp. 18,crt. 7,

cp. 25. — Baronius, Annales'ecel..
a. 92; -cp.- 4;.a. 97, cp..12..—
Testament, Berlin 2. Aufl. 1842. — Tischendori Konst. Kritische

Testaments. Leipzig 1842 şi 1850, şi Wann wurden
4. Auil. 1866. —

De Wette: Einleitung in

unsere

4) Lachmann W. Das neue
Ausgabe (8.) des Neuen

Evangelien

die Apostelgeschichte,.

veriasst?,

4. Auifl. Leipzig,

Leipzig,
1870.—

Hilgenfeld_ A. Die Evangelien nach ihrer Entstehung und geschichtlichen Bedeutung, Leipzig,
1854; şi Das Urchristentum în :den Hauptwendepunkten seines Entwicklungsgangs,
iena,
1856; şi Die jiidische Apokalypiik, Jena, 1857; şi Historischkritische Einleitung în das N. T.

lena,

1875: —:5) Reuss:

Braunschweig,

1874. —

Geschichte

Baronius:

der

Annales

heiligen Schriiten Neuen Testaments, 5. Auflage
eccl. a. 231, cp. 8—62.

-

.

ca
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dar' carile produseră diverse socotinţi, unele mai îngenioase ŞI mai străvăgante decit altele, şi deteră ansă. precum la discusiuni şi lămuriri, aşă
şi la împărechieri, discordii şi certe adeseori cu desăvărşire „necreştin
eşti.
Invăţatul scriitoriii bisericesc: şi episcop .; din, Cesareiea, Eusebiiă
(267—340 d. Cr.); ni: vorbeşte în scriierile sale, mai ales în Istoriiea
sa
bisericească,!) despre mai mulţi. scriitori din răstimpul, acesta,
carii îşi căştigară mare renume prin scriierile publicate şi cununade
martiri din causa
luptelor şi chinurilor ce le suferiati pentru susţinerea: şi
apărarea convingerilor sale. Graiul în care "şi-a compus aceşti autori
scriierile sale ai
fost, de preferinţă, cel grecesc şi cel lătinesc, dară şi
cel
sirilenesc ca la
învățatul Bardesan (3 pe la 224), în convorbirile
sale scrise încontra lui
Marcion:?) Multe din cugetările şi socotinţile acestor
rari bărbaţi talentoşi,
cunoscuţi. sub numele de cunoştinţiiari, pe greceşte
gnostici
($ 22), s'aii
păstrat pînă astădi la Romiîni în credința păturilor
soţiiale de mijloc şi
de jos şi în scriierile lor aşă numite tainice,
secrete, pe greceşte apocrile (âzzaguzz),
|
,

$ 30. Închiegarea Romînilor ca popor.
|
Coloniile romane din r&săritul miadădiă
al al Europei aă plecat pe
calea diferinţării spre o no.ii
creiaţiune
ă
soțiială poporistică din momîntul
deslipirii sale dela trupina comună,
deci între anii 228 n. d. Cr. şi 107
d. Cr. precum am vEdut mai sus
(Ş 2.), dar urdirea' şi , închiegarea
întrun noii popor, deosăbit de
rul tată, de' poporul Toman, S'aii -lor
Vărşit abiâ între anii 107 şi 279 popo
sămitem aceasta sînt multe şi variie d. Cr, Motivele ce ne înduplecă să ad.
Cu anul 107 d. Cr. Romanii:
toată peninsula Balcanică şi prest ajunseseră a domni nestinghieriţi preste
între riurile Tisa şi Nistru şi mareea țările din stinga Dunării de jos, cuprinse
Neag
j „Cu

anul

107

săbire dealungul

d. Cr.

Dunării,

Romanii

şi mai

aveaii

ră (Ş 6.).
aduse

ales în Daciiea

acu

în

aceste

ţări,

cu

deo-

Trăiană,
numerată de colonii, Presurate
prin oraşe, prin văi mănoaseo mulţime nestrategice; aveai. înfiinţate
şi prin locuri
o mulţime

de stațiuni militare, de cetăţi,
coşteiuri (castele) şi sate, toate
de
struite; - bogăţiile țărilor ieraii legate între sîne prin drumuri bine” conpuse
în
circu
laţiu
ne, iar minele de aur
de argint, de aramă, de fier
şi de sare în esploatare; staţi
se deschiseră pentru omenimea
uni balneiare
Suferindă; legile şi
ustritea and, spiretul
roman,. viiața soţiială Tomacredinţile Tomane, înnă domniaii orişiunde
„Prin orgănisarea cea
unif
oarmă şi strînsă prin
unitară şi puternecă, prin
unul şi acelaş graiă cult administraţiunea cea
prin aceleaş înterese comu
ural şi: administrativ,
din aceste ţări, multe.şi ne 'de apărare: şi: de conservare, coloniile romane
numeroase cum

locului,

toate

condiţiunile

necesare

se înirăţi şi consolidă, spre-a

Sprea

Yeraii, ai ay t,
se

se contopi între

lipi

e

chiar

"de apela

di

Capu

l

sine şi a formă 'astfeliii un

1)

i
bis.
crt. 3
7—8, 10,Eusebii
N
18-28; Ces.cr, Ist.6. cp.
24, og, 99: . fat d. cp. 3, D
Tal 18, 21-30; crt. 5, cp.
,
.
2
î3: a, 145, cp. 9; 2190, cp; 2-3;
18, cp. 2-3;
a. 130, 2.
a. 164, cl.cp.a. 1093
2 165,
cp Ep: Îi . a AZ pr !
18—20
;
34;
a'179,
cp.
5
8
sei1804.fâ0l7% <p. 292; a, 174, cp. 2—13; â. 175,'cp. 8. 13.
der Ictzte Gnostiker, Leipzig.
* Pi a. 182, cp, 2. — 5) Hilge

nfeld: Bardesanes,
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corp noii naţional, tare şi puternec, carele să sîmţească în sîne, în puterile
sale vitale, o. vigoare deosăbită, şi să fie în stare să conceapă planuri
pentru o esistinţă propriie părticulară, şi mai pe urmă să le şi realisede.
Elemîntul. roman deveni aici curînd atit de consolidat şi de puternec, şi
vilața lui naţională atit de vioaie, de străbătătoare şi de atractivă, încât
făcu pre mulţi dintre îndigeni ca, după o generaţiune doai& de convieţuire,
şă se sîmțească

şi.să

se creadă

deplini prin graiii şi datini.

„O

dovadă

destul

de

ca Romani,

ba chiar

ae

|

convingătoare că elemîntul roman din răsăritul

Europei a fost mai număros şi mai compact aici,
lalte provinţe romane încoloniiate, că aici s'a
într'un corp propriii soţiial, chiar mult mai
aşădarea unor. popoare în mod permanent pintre
contenit conştiinţa îndividualităţii şi naţionalităţii
că numai

coloniile

săii genetic, numele
dinsele în număr
naţional, numele de
Daciiea Trăiană, şi

romane

să şi devină Romani

din

decît oriunde în celea-.
închiegat. mai curînd
înnăinte de năvălirea şi
iel, şi că a păstrat nesale, o găsim în fapta,

aceste ţări aii conservat, pînă astădi, numele

de Romîn, ba încă aii şi împus unor ţări, locuite de
mai mare şi mai compact, chiar numele săi genetic
Ţară Romînească şi, mai pe urmă, de Romăniiea în
de Valahiiea' Mare. (Valachia Magna), de Valahiiea

(Valachia), de Romăniiea (Romania) şi apoi de Rumeliiea în peninsula
Balcanică, cu deosăbire prin Traciiea, Macedoniiea, Tesaliiea şi Epirul
vechii;

precînd

niciunul

din

celealalte

popoare

neolatine

de

astădi,

carile

îşi trag originea dela Romani, nici Frănţujii, nică Ispaniolii, nici Portugalii,
nici înşi'şi Ităliienii carii ai r&mas la vatra strămoşască, m'ait. conservat,

drept numire genetică. naţională, numele glorioşilor săi .străbuni. Numai
singuri colonii romani din Daciiea Trăiană şi din peninsula Balcanică ait
fost în stare să facă aceasta, şi pe lîngă dinşii acele colonii, carile s'aii
aşădat în nişte văi. greii de străbătut din Alpii elveţieni, şi ai cărora
urmaşi şi pînă astădi se numesc înşi'şi pre sîne Romanci, Romîncă, sait

Romoniînşi. Munţii Alpilor pe de-o parte şi munţii Pindului, ai Emului şi

al Cărpaţilor pe de altă parte, aii fost adăposturile
pentru coloniile din aceste locuri în timpuri grele
Altă dovadă nu mai puţin ponderoasă, că
săritul Europei se închiegase curînd şi că aveă
şi a ţării sale, ni-o mai -presîntă şi împrejurarea,

de scăpare şi de scutire
şi de urgiie! :
elemîntul roman din r&conştiinţa îndividualităţii
că coloniile acestea . aii

început, cam din mijlocul seculului al treilea d. .Cr., a dâ, iar mai pe urmă
chiar a împune întregului împeriii roman împărați din mijlocul săi. Pentru
răstimpul acesta înşirăm aici.pre împărații: Macsimin Tracul (235—238),
pre Filip Sarabuli) (244—949), Dac de origine; pre Deciii (249—951);
pre Regiliian, deasemenea. Dac de origine din familiiea regală a lui
Decebal,2) carele fusese rădicat decătră ostaşi ca împărat încontra lui
Galiiean (Gallienus, 254-968), îiiul împăratului Valeriian (953—260), şi
pre împăratul Aureliian (270—275), de origine joasă şi născut.în oraşul
Sirmiii de lîngă riul Sava, în Panoniiea de jos, Mitroviţa

de astădi.

In răstimpul următorii (272—476) deveni” datină generală proclamarea

împăraţilor romani dintre acei ostaşi ai coloniilor romane răsăritene, carii
se distingeai prin virtuți militare. Vom înşiră aici numai pre cei dintiiii
pînă la împăratul Constantin cel mare: pre Marc Aureliit Probul (275
— 282), de origine joasă şi născut în Sirmiii, carele bătu şi'şi: supuse
') Hăşdău B. P. Etymologicum
Triginta tyrani. 9,. Gentis Daciae,

Magnum t. 3. pg. 2560-—2596. — 2) Trebelius. Pollio:

Decebaii, ut ertur, aflinis. . ,

po
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pre Sărmaţii şi. Geţii r&sculați din Daciiea, şi întroduse
şi ale Dunării cultura viței de viie; pre. împăratul
Aureliii Valeriii (284—305), asemenea de origine joasă,
în Dalmaţiiea, carele împărţi puterea împărătească cu:
nimici înriurința preponderantă a Romei, esercitată de
funcţionarii publici, de înstituţiunile republicane şi de

prin

aceea,

că

îşi alesese

în părţile Rinului
Diocleţiian Gaii
născut în Diocleiea
alţi. trei regenţi, şi
Senatul roman, de
ostaşii pretoriieni,

ca reşedinţă oraşul Nicomediiea

din

Bitiniiea,
iar coregentului săii Macsimiian îi împuse ca reşedinţă oraşul
Mediolanu
l,
Milanul de astădi din. Lombardiiea; că începu a purtă
coroană împără-

tească

pe

cap, a se numi

Domn: (Dominus,

Domnus),

şi

a se feri de a
petrece, în mod familiar, cu împrejurimea. sa, şi întroduse
astfeliit la.
curtea împeriului roman dispotismul asiiatic şi datinile
asiiatice;
pre Coregentul Macsimiian Herculiă (285—305), tot de
origine joasă şi născut
pe lingă Sirmii în Panoniiea, bun ostaş, dară
ambițios şi despotic; pre
coregentul din Ispaniiea, Galiiea şi Britaniiea,
Constanţiii Clorul s: Palidul (Constantius Chlorus, 292—306), fiiul unui
fruntaş dardan din Mesiiea
Superioară,. numită şi Dardaniiea, de lîngă
riul
Marg, Morava de astădi
în Sirbiiea, ostaş bun; blind şi cu aplecări
din Traciiea şi lliriiea, Galeriă . Gatii Valeriti spre creştini; pre coregentul
Macsimiian (292—311), tot
de origine joasă, născut în Sardica din
Mesiiea superioară sai în Sofiiea
de astădi din Bulgariiea, ostaş foarte bun,
ieră din Daciiea Trăiană şi preuteasă păginădară crud: cu creştinii; maică-sa
a deilor munţilor, refugită în
Mesiiea din causa încursiunilor -. barbare;
1)
pre .coregentul din Orient,
Macsimin. Gaiii Galerii Valeriii
(305—313, născut în [liriiea, de
origine
joasă, dară. bun ostaş; pre coregentul
Macsenţii
(306—312), fiiul lui
Macsimiian Herculiul, ostaş bun, dară
'crud. şi libidinos; pre coregentul
apoi împăratul Constantin cel
şi
Mare (306—337), fiiul numitului
Stanțiă Clorul, născut în oraşul
ConNiş (Nissus).din Mesiiea Superioară
Sirbiiea de astădi; iel a -plecat
.mai - departe.pe urma. lui Diocleţiian saii
descousiderarea iînstituţiunilor
în
republicane
periialismului aSiiatic, făcînd. din. orăşelul romane şi în consolidarea îmBizanţ
o cetate frumoasă şi întărită, numită Roma. Noaiiă, apoi
după numele: săii Cetatea lui
Constantiniiană. sati Constantinopolea
Constantin,
de astădi, întroducînd pe lingă
şepte. funcţionari supremi, dela
sîne
carii să depindă toți. ceialalţi,
părăţiii. o. noaiăă împărțală
cu: patru preiecturi, treisprădece şi dînd îmsută şesesprădece Provinți. -..
diecese şi o
e
a
„Din aceste „Citate resultă
.. cu evidinţă că pPoporăciunea .
părțile acestea ieră foarte
.. romană din
număroas
ă şi conştiută de: naționalit
de drepturile sale. de a fi şi
atea sa şi
de a .r&mîn& clasă

dirigentă.
causa conștiis i supra acelor
popoare, Cari nu. se: lăsată printre. ceialalţi
5;
ş
j
oaie şi a. culturii întelectuale romănisate din
mai Superioare decit a Romanilor
egale, saii chiar
.
e
d
e
„
Tot-o „consecinţă firească a
Corp organic soţiial, a conştiinţii închiegării timpuriie a acestor colonii în
niciii lor a fost adoptarea: Bizanțuluiîndividualităţii lor. naţionale şi a puterdin părțile acestea

ca a doaita-ca itală
a întinsului împeriti şi botedarea “lui în.Roma
Noaiiă,
iar mai
in sto nstantinileana (Constantinopolea) în
turmă
onoarea: primului împăratpe roman,
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şi conştiinţa vioaie a: puterniciii
firească . o faptă de îns&mnătate

sale: ai avut mai departe ca consecință
istorică .universală, adecă. împărţirea în

anul 395 a împeriului roman în împeriii răsăritean

şi apusean.. Această

împărţală de bună samă că nu S'ar fi săvărşit, dacă elemîntul roman din
părţile acestea n'ar îi fost destul de număros şi consolidat, destul de tare
şi puternec, dacă nar fi avut conştiinţa îndividualităţii şi a naţionalităţii

sale,

şi

dacă

nu

Sar

fi sîmţit destul

de capabil ca să primească şi să

poarte cîrma împeriului din părţile acestea.
.
Ma
a
”
“Preponderanţa şi.preputerniciiea elemîntului roman din părţile acestea,
cel puţin cea politică, se vede mai departe.şi de acolo, că numele de iîmperii roman a r&mas şi atuncia, cînd cirma statului treci din mînile lui

în ale Grecisaţilor şi ale Grecilor;

ba încă ce ieste mai mult, înşi'şi Gre.-,

cisaţii

în

şi Grecii,

moşneni legitimi
ceşie Romei

ca

să

se

arete

faţa

la cîrma statului, adoptară

== “Poate:

păstrind

lumii că nu sînt usurpători,

numele

ci

de Romani, pe gre-

cuvîntul de Elin, “ExXxaves, numai

pentru

denumirea sa genetică naţională, iar nu şi pentru cea
politică... .
,
,
-Dacă -coloniile romane din părţile acestea n'ar îi fost :închiegate
în

de poporui .
răstimpul acesta pe deplin ca popor şi încă ca popor diierinţat
roman, ca Romîni, atunci pe de-o parte cu anevoie; ni-am pute esplică
întîmplările amintite "mai sus, iar pe de altă parte foarte uşor sar îi

putut întîmplă ca iele să'şi fi uitat numele genetic şi să îi adoptat sait
pre al vreunei țări, sait pre al vreunui popor. din- acelea de carile aii fost

împresurate şi stăpinite, saii cu carile s'ar fi fost amestecat, precum aii
făcut coloniile cele din Galiiea şi din Ispaniiea, saii chiar să se îi desnaţionalisat şi absorbit în alte corpuri naţionale, precum. o păţiră cele -din

Britaniiea, din Africaşi din Asiiea.Mică.
-. Deci, pină la anul 272, coloniile romane. din răsăritul Europei, deşi
închiegate şi consolidate între sîne ca corp . organic soțiial şi ca. îndividualitate

totuş

părticulară

-prin

naţională

carele .ierâ. totodată
roman,

statul

din

de toate dilele,

comun

şi din, poporul roman atit

politică, cît şi prin graiul comun administrătiv,

prin organisaţiunea comună

însă, una

coloniial

graiul

făceaii încă parte întregitoare

În anul 272 d.. Cr.

şi graiii cultural-naţional comun.

din cele mai îns&mnate şi mai impoporate provinţi ale împeriului

lea a fost
Daciiea. Trăiană, a încetat.de-a mai.face parte din iei.

părăsită de împărăţii romani!

de aici.n'ait mai. stat în legătură

Coloniile

i. ci. 'şi-aii urmat O cale
din: împeriii,
politică şi. culturală cu ceialalți confraţ
foarte grele poîmprejurări.
sub:
proprie de desvoltare, nedepindentă. şi.
litice,,şi totuş 'şi-aii păstrat caracterul săii naţional. roman pină astădi, ba
de aici numele săii genetic de Ţară
încă ait împus unei părți din teritoriul
Rominească, de Romăniiea, și: mai pe urmă tot aici ai isbutit-a'şi. în- domniiate
temeiă

în

' proprii “naţionale

permanent

mod'

şi durabil. Şi cu

toate acestea graiul lor-a 'rămas. şi” feste şi astăqi deplin identic,. în struictura” sa, cu „al coniraţilor. rămaşi şi dela 272d. Ci. înriăinte sub scutul
împeriului roman.. Dacă -pînă la'anul 272'd. Cr.. coloniile romane din ră săritul
popor

“al Europei nu s'ar fi fost” diferinţat: pe „deplin, întrun
miadădiial
păr
noii, dacă pină' aici iu “şi-ar fi fost-format un graiti propriii
cu

ticular'şi naţionâl:

apoi 'dela 'anul 272 d: Cr. înnăinte n ar mai fi- fost:

-doaiiă
putinţă un lucru:ca acesta, ci' trebiiiă niumaidecit să- se! forinede aică însula

popoare :romanice- deosbite, unul 'în Daciiea “Trăiană şi'altiil în, penpet

Balcanică, ceea, ce “însă îui s'a” întimplat. - - . - „i
î..
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Ş 31. Locul formăciunii graiului Rominesc.
. Întrebarea despre locul formăciunii graiului romînesc s'ar păre oţioasă
şi de -prisos la prima vedere, dar privită mai de aproape, iea ni
presîntă

Oarecari

nedumeriri

şi deşteaptă

în

noi interes.

,
A
____Cunoaştem întinderea cea mare a peninsulei Balcanic,
e şi a Daciii
Trăiane, precum şi configuraţiunea lor; ştim de asemenea
că aceste țări
mai fost nici cucerite, nici încoloniiate toate deodată
şi sub uceleaş împrejurări. Între cucerirea ultimelor țări din peninsula
- Balcanică şi aceea a.
DaciiiTrăiane trecu un înterval de şesedeci şi unul. de
ani. Acest înterval
însă se măreşte foarte tare şi ne pune pe cugete
în privința formăciunii
simultane şi unifoarme a graiului romînesc în îmbele
complecsuri de- ţări,

dacă considerăm că peninsul
. Balcanic
aă

n'a fost

Supusă şi încoloniiată de
odată ca Dacilea Trăiană, ci numai succesiv,
şi
încă
unele părţi în întervale foarte depărtate unele de altele, mult
mai
întrevenit între: cucerirea Daciii şi a. ultimelo depărtate decit acela ce a
r ţări din dreapta Dunării.
Timpul cuceririi şi. al încoloniării peninsulei
Balcanice a 'durat 274 de ani,
dela 228 n. d. Cr.şi pînă în anul 46
d. Cr. Partea iei miadădiiială apuseană fi mai de timpurii. cucerită: şi
încoloniiată. decît cea miadănoptală
răsăriteană; cea dintiiii între anif 298
între anii 34 n. d. Cr. şi 46 d.' Cr.; şi 146 n. d. Cr., iar cea de pe urmă
între Supunerea definitivă a unei părți
şi a alteiea trecură aşadară 192 de
ani,
cu neas&mă&nare mai mult decit
între cucerirea Daci
ii
. Trătane
şi. a ţărilor vecine cu 'iea din
dreapta
Dunării.
a
e
.
____Avem dară trei complecsuri de
țări cucerite şi încoloniiate în diferite
răstîimpuri: 1) “peninsula - Balcanică
miadădiială apuseană între 228
n. d. Cr.; 2) peninsula Balcanică
şi 146
miagănoptală r&sătiteană
' între 34 n. d.
Cr. şi 46 d. Cr. şi 3) Daciiea'
Trăiană în anul 107 d. Cr,
„Mai departe ni Spune istoriiea
peninsulei „Balcanice ma fost nică că poporăciunea îndigeană din țările
din această causă Romînii avuseserstirpită, nici alungată, ci - cruţată, şi că
ă dese şi crincene lupte
a o (ine sub ascultare, precînd
cu iea spre
despre Daciiea
ni se:
că ieâ. fu deSingeroaselor răsboaie; şispune
că coloniile de aici

cu lupte în contra Dacilor şi
Geţilor şi se cunoştea
jeraii de aceeaş săminţiie cu Trac
oiliră din peninsul
ui In fine

ni se mai spune şi acea
atita timp provinţă romană cât cele sta, că Daciiea - Trăiană nu rămase
alalte ţări din .
i
că îi părăsită după 165 de ani,
ică,
ci
în anul Sr
î Ca
pula, aaa, ci
toare se strămutaseră în dreapta
Dunării, în Mesiiea” superioată
daniiea, dimpreună cu acei
i în Der
locuitori cari voiră: să li
pi
urmede. Toste aceati
şi formăciunii graiului romînesc,
ci
atitîn vocabulariul! cit şi în' structura”aii trebuit să lase. urme. ine eee inţării
şi: pronunţa lui,
3
me
„„ „Aceste nedumeriri

le-ai sîmţit” unii
puturile graiului romînesc. Aceia dintre învăţaţi cari s'aă . ocupat cu încă.
iei, carii nu „vedeai. în. raiul ro.
mînesc de pretutindenea decit numai
unitate
şi uniformitate

întru toate ,
Aşă Fr. los. Sulzer, uimit de Consonanţa
doctrine”
cea mare ce: esistă între
„rominesc din Daciiea şi cel din
graiul
Macedoniiea, dice că această consofanţă
nu ştia cum

să'şi esplice aceasta

şi'şi luară: refugiulla diverse
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nu S'ar fi putut produce, dacă aceste dialecte:
nu s'ar fi născut amîndoauă
în acelaş timp, sub aceleaş înriuriri şi în. aceeaş ţară!) şi apoi îi pune
locui închiegării în dreapta Dunării, în Mesiiea, Traciiea, Dardaniiea şi
Macedoniiea, iar' timpul îl deiige dela 272 d. Cr. încoace pînă târdiii
după aşădarea stătornică a săminţiilor slavice. printre Romiîni. Numai
pentru a esplicâ consonanţa cea mare dintre îmbele dialecte romîneşti a
născut Sulzer făimoasa sa doctrină despre ieşirea tuturor Rominilor din
Daciiea Trăiană şi .re'ntoarcerea lor mai tărdiii îndărăpt, doctrină pre care
a apărat-o apoi în dilele noastre cu mare zgomot şi cu scopuri şi tindinţi
politice renumitul R. Râsler?) şi pre carea aii combătut-o cu deplin
succes Dr. |. lung3) şi A. D. Xenopol.)
|
o
i
Acei învăţaţi însă, carii cunoşteaii bine. deosăbirea ce esistă între
graiul Romiînilor din Daciiea Trăiană şi al acelora de prin Macedoniiea
. şi
din Istriiea nu numai în pronunţă şi în materiial, dar” şi în unele foarme
flecsionare, căutară: să. găsească . şi pentru aceasta vreo esplicare. Aşă T.
Ciparii5) dice că graiul romînesc îşi trage originea. „mai întîi şi întiiit
dela coloniile romane din Tracia .şi Macedonia, Panonia şi Istria“ şi abiâ

mai tărdiii dela celea din Daciiea Trăiană. Prin. aceasta admite T. Cipariii
doaiiă centre de închiegare şi formare, diferite unul de altul după loc şi

timp. Dr. F. Miklosischl). însă nu se învoieşte cu începuturile graiului
romînesc în peninsula Balcanică, ci le pune în Daciiea Trăiană dela cucerirea iei încoace, şi apoi esplică unitatea şi diversitatea limbistică din
graiii prin aceea, că face pre unii Romini din Daciiea să se aşede mai pe urmă "prin *Macedoniiea, .Istriiea: şi:pe aiuria. ... . .
.
a
Noi, carii înclinăm spre părerea lui T. Cipariii în privința aceasta,
vom căută să o desvoltăm cevă mai pe larg.şi să facem probabilă esistința, dacă nu a trei, apoi cel puţin a doaii& centre principale pentru
diferenţarea deplină a graiului romînesc. Spre a găsi şi a. determină mai
de aproape aceste centre, să . luăm - spre orientare în privire pe deo parte
anul 228 n. d. Cr..cînd Romanii, pentru prima oară, îşi puseseră piciorul
cuceritoriii pe teritoriul peninsulei Balcanice, iar pe de altă parte anul
272 d. Cr. cînd îşi retraseră legiunile din Daciiea Trăiană, şi apoi să ne
întrebăm, cari graiuri ait fost aici între sine în luptă de esistenţă într' acest
mare înterval de 500 de ani?
.....
|
E
„Istoriiea ni spune că pe timpul acesta. domniaii. aici trei graiuri principale: cel grecesc, cel dacotracoiliric şi cel roman.
e
Graiul grecesc ierâ vorbit .de un .popor mic. la. număr, .dar' foarte
vigoros, deştept şi cu un trecut istoric foarte glorios, şi cu conştiinţă națională vioaie.
e
e
i
Graiul dacotracoiliric ierâ- vorbit, în puţine variiante, de. toate celealalte popoare îndigene: de lliri,. Dardani, Traci, Geţi, Mesi, etc.; iel nu
se avintase însă nicicînd la vreun grad mai înnalt de desvoltare, nici nu
devenise: graiii literar,
ci: rămase necurmat .sîmplu graiii. poporan.
Graiul roman, ca graiii poporan, ieră vorbit: de: toate' coloniile romane .
'

1) Sulzer

Fr.

Jos.

Geschichte

des transalp. Daciens t. 2. pg. 253. wenn

beyde

nicht

zu gleicher Zeit bei gleicher Veranlassung und in ebendemselben Lande entstanden wăren.

— 5 R. Rosler R.:- Dacier und Romănen, Wien, .1866; ,— Romanische Studien, Leipzig,
1871. — :) Jung Dr. J. Dic Anfănge der Românen, în Zeitschriit fiir Usterr. Gymnasien |
pro 1876: — Rămer und Romanen in den Donaulindern, Innsbruck 1877. — Die romanischen
andschaiten des sbmischen Reiches, Innsbruck, 1881 pg. 314—381. — 4) Xenopol A. D.

Teoriea lui Răsler, laşi, 1884. — 3) Cipariii T. -Principia, pe. 83—84. — €) Miklosich F.,
Wanderungen der Rumunen în den Dalmatinischen' Alpen und den Karpathen, Wien, 1879,
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cele atit de: număroase, iar' ca graiii literar şi: politic decătră toţi aceia
Carii se ocupaii cu cultura, cu ştiinţile şi cu administraţiunea provinţilor;
jel ieră graiul împeriului şi a! puternicilor dilei. PN
,
„o
„Ce ni spune. oare esperiinţa că se întîmplă, cînd: mai multe graiuri
staii pe acelaş teritorii în luptă de esistințţă nu numai unele lingă
altele;
dar încă şi unele „preste “altele în urma -strătificării soţiiale a
vorbitorilor
lor?

lea -ni dovedeşte

că,

în astfeliii

de

cazuri,

acele

graiuri

ai

mai mulţi
sorți de izbîndă, carile sînt mai. desvoltate şi mai culte; carile
ai
în sprijinul săit o literătură variiată şi bogată, saii carile
sînt făvorite de_vro
putere numerică mai. mare, ori de vreo preponderanţă
politică şi soţiială.
Graiul coloniilor romane de aici avea în partea sa nu
numai un număr
ajungătoriii de .vorbitori, dară ierâ încă “sprijinit, pe
de-o
parte, de graiul
literar lătinesc ca graiii naţional şi cultural şi
lui, iar' pe de
altă parte ierâ. făvorit: şi „apărat de puterea de literătura.
politică a' împeriului, fiindcă
ieră simbolul unităţii şi represîntantul lui. lel
saii absorbit; iel trebuiă numaidecit. să căştige dară nu puteă fi delăturat
în' teren, să se: tot lăţască,
să se întărească şi.să -leasă învingătorii.
'
Graiul grecesc încă nu. puteâ: pieri, nici
pierde din teren într această
luptă. crîncenă, una fiindcă. eră Susținut
de o poporăciune dreptcă mică
la număr, dară înţelegentă,. deşteaptă,
vioaie, cu un: trecut glorios şi cu o
conştiinţă.
vie despre. sîne, iar alta, fiindcă graiul
grecesc pînă într atita
se avintase- în. desvoltarea sa, încit
devenise graiii universal în părţile
răsăritene ale. împeriului roman Şi
:graiit eminent cultural, .cu:o literătură
ioarte bogată. Pe timpul împăraţilor.
Roma cit şi pintre. îruntaşii coloniilor ieră graiul grecesc -în floare atit în
. romane din părţile. r&săritene,!) aşă
că foarte multe familii romane din
mai bogate şi. mai alese, din clasa
dirigentă a. Poporului, îl recunoscuscele
eră şi adoptaseră ca
graiii: cultural
pentru membrii săi mai. întiiii numai
pelîngă cel. propriă naţional, iar'
pe urmă chiarşi 'înlocul acestuia.
mai
Sub astieliii de împrejurări făvorabile,
graiul. grecesc „Nu se puteâ'teme
ba încă ieră un rival
puternec ŞI periculos al elemîntului: de niciun pericul,
roman de aici.
e
_ Graiul dacotracoiliric însă
-jeră cel mai debil şi mai
călităţile sale; iel dreptcă avea
neîns&mnat:îni
in: partea sa un număr precumpenit
oriii: de
vorbitori, dar” îi lipsiâ cu desăvărşire
desvoltarea: şi cultura; iel nu
tase nicicînd la rail. literar,
se avin:
ci r&mase “pururea sîmplu
precum şi vorbitorii lui. în
graiă
poporan,
lui cultă şi bogată, dirigentă:condițiuni joase politice şi soţiiale, căci pătura
prin cucerire,fii parte nimicită,de maj înnăinte,. în: urma nenorocirilor suferite
încit deveni romană pe deplin, parte romănisată încurind pînă 'ntr atita
şi începi a dă împeriului
buni şiŞI inimoşi,ŞI, dară
nu
i
ostaşi
dară şi împărați
împărați ($ 30). Deci i- graiul
graiul dacotracoilpumnal
ostaşi
după îirea lucrurilor, să:şi iasă
iric
trebuia
iel pierdi, încetul : cu încetul,cel: mai: r&ii din acestă: luptă
pentru esistință:
bitorilor săi,.dar' s'a răsbunat defoarte. mult din teren şi di. numă ul ina;
această pierdere

moditicătoriii asupra graturilor cu. cari s'a Mee
Stind astieliii : lucrurile în privinţa,

prin aceea

e

ia

cesta : FIUînri vit

„puterii. vit
acesta în Daciiea Trăiană ŞI în peninsula
Balcanică, să ne întrebăm. acum
i a stat graiul coloniilor
mai întiiă şi 'ntîiă
mai îndelungat în luptă de esistință curomane.
şi timp
graiurile

rte
achen

in

ihrem

îndigene?... . ŞI
timp
uşor şi” limpede. Graiul

Verhăltnisse

zum

Lateinischen';
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poporan roman îi străpiîntat, -prin -decurs de 82 de ani, dela.228—146
n. d. Cr., mai întiiiişi 'ntiiii în partea miadădiiială apuseană a peninsulei
Balcanice,

şi.a

stat aici,

mărginit.numai

la acest teritoriii,

194.de ani, dela

228—34 n. d.- Cr., în atingere.
cu. graiul grecesc poporan din părţile acestea,
precum şi cu al Dalmaţilor, al Dardanilor şi Ilirilor..
a
Intr” acest răstimp, graiul. coloniilor romane de-aici.
ma stat locului
în nemişcare şi nedesvoltare, ci a trebuit să se abată, în multe privinți,
dela graiul poporan. rămas în. ltaliiea, precum şi. dela cel străplintat în
provinţile apusene ale: împeriului. Această diferinţare s'a produs şi s'a întărit nu numai prin vieţuirea separată a coloniilor sub .deosăbite împrejurări soţiiale şi. climatice, ci şi prin înrîurirea graiului îndigean, ba poate
şi prin absorbirea unei părţi, fie cît de mici, a locuitorilor îndigeni.
lată dară aici. primul teritoriii.şi primul răstimp, unde şi cînd graiul
poporan roman, străplintat în răsăritul miadădiiial-al Europei, a prins, mai
întiiii.şi 'ntîiă, a se diferință şi a pune începuturile la-îndividualisarea şi
la caracterul graiului. romînesc de astădi.
a
a
Cucerirea Romanilor în răsăritul Europei.nu s'a mărginit, precum am
vădut

mai

sus

($.27),

numai

la acest. teritorii, ci între

anii 34

n. d. Cr.

şi 46 d. Cr., prin decurs de optdeci de ani, fii:supusă şi.partea .miadănoptală răsăriteană a peninsulei Balcanice. Şi în aceste ţinuturi s'aii adus
colonii proaspete, dese şi numă&roase. Aceste colonii. noaiiă încă vorbiati
graiul roman poporan, dar' acesta nu mai puteă îi întru toate identic cu
cel vorbit de coloniile aduse. mai de demult în partea miadădiiială apuseană a peninsulei; iel .trebuiă neapărat.să fi presîntat-măcar.oarecari
nuanţe de diferinţare saii.în pronunţă, sait în compunerea unor espresiuni,
saii Chiar şi în unele cuvinte, precum le aveâ, în. alte privinţi, cel adus
încoace între anii 228 şi 146. n. d. Cr. Această diferinţare primordială,
oricît. de neîns&mnată să fi.fost iea, a continuat mai departe procesul .săii
de desvoltare şi pe acest noi teritorii, dar aici sub înrîurirea altor factori,
decit aceia ce fuseseră mai înnăinte. Aici grâiul noaiiălor. colonii a venit
în atingere, pe -de-o parte,-cu graiul Tracilor, Mesilor, Geţilor, Sciţilor. şi
cu cel grecesc, iar'pe de altă parte cu graiul vechilor colonii romane din
partea miadădiiială apusenă a peninsulei; cu cele dintiiii a stat în :necontenită luptă.pentru esistinţă, cu. acest din urmă - în. sprijin şi ajutoriii 'recideşi în diverse
proc, primind însă dela îmbele înriurinţi modificătoare,
sensuri. .
PI
e
a:
DRE

lată
pentru

dară
graiul

şi în

partea

aceasta

poporan roman

din

noii

un al-doilea-centru
adus,

dar totodată

de diferințare

şi un noii succes

de împrospătare şi de întărire pentru cel străplîntat de -mai înnăinte în
,
|
o
partea miadădiiială apuseană a peninsulei!

Dar Romanii mai

rămas

cu marginile împeriului pînă la Dunăre și

marea Neagră, ci aii trecut Dunărea spre miagdănoapte şi, după o vecinătate de
deodată
şesedeci de ani, nu prea bună, aii cuceritşi Daciiea.: Aici aii. adus.

cari toţi vorbiaii graiul
o mulțime nemărginită (infinitas copias) de. coloni,
nu. deplin identic nici
privinţi
poporan roman,de bună samă că în multe
partea miagănoptală
din
cel
cu
nici
apuseană,
cu cel din partea miadădiiială
resăriteană a peninsulei Balcanice; numai colonii. recrutaţi din părţile acestea,

şi de bună samă că nu vor îi fost puţini de iei, ai vorbit ca pe acoleă.
Aici, în Daciiea, noii coloni .romani ai. petrecut împreună cu remăşiţilein
din urmă
vechilor locuitori, cu Dacii, Geţii şi Sciţii,. numai .165 ani

acesta îi
răstimpul întreg de 500 (228 n. d. Cr. 272 d, Cr.. În timpul numai
de
nu
.ocasiune
îndeajuns
acestea
părţile
din
romani
colonii
avut
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a'şi unitică nuanțele diferinţătoare din graiul comun,

dară şi de a desvoltă

mai departe această unificătură. Într acest înterval de 165 de ani graiul
poporan din Daciiea, precum şi acela din drepta Dunării din îmbele teritorii, ma putut să rămînă, ca-la început, nealterat, ci a trebuit să se
tot
modiiice, ba în una, ba în alta, chiar şi atunci cînd m'ar fi venit în atingere
dilnică
cu alte graiuri străine. Dar, precum pe aiuria, aş şi în Daciiea,
poporăciunea îndigeană n'a fost stirpită cu desăvărşire, Ci numai
rărită
mai tare decit în alte provinți. prin Sîngeroasele răsboaie;
iea însă s'a
romănisat curînd, precum ni dovedesc acelea familii dacice,
carile aii dat
împeriului roman chiar şi împărați. Această romănisare n'a
putut rămîne
fără de vreo înrîurință asupra diferinţării graiului poporan
roman adus
încoace cu ocasiunea cuceririi țării!
!
“lată dară -atlat şi un al treilea centru de contopire
şi de _diferințare
a graiului poporan roman, Daciiea Trăiană.
Distanţa timpurală cea mare între colonisarea
acestor trei teritorii,
separarea lor unele de altele prin munţi şi rîuri,
precum şi considerarea
că coloniile romane n'ai fost trecute din unul
în altul, cel puţin în partea
cea mai mare nu, ci aii fost aduse din ltaliiea,
saii chiar din alte țări ale
împeriului, ne constring să: admitem, chiar
din
capul locului, începuturi
dialectale în -graiul poporan roman: din
aceste trei centre, diferinţi cari
S'aii tot desvoltat mai departe în decursul
timpului, însă nu sub înriurinţa
unor graiuri diferite, ci sub a unui şi aceluiaş
graiii, acelui dacotracoilirie.
Aceste diferinți. dialectale
fi

fost,

cu

neas&m&nare,

mai

mari

Balcanice şi cel din Daciiea Trăiană,
miadănoptală r&sariteană a peninsulei decît dintre acesta. şi acela din partea
.
celui roman a ținut în răstimpul acest - Înriurinţa graiului îndigean asupra
miadădiiială apuseană a peni a (228 n. d. Cr. — 279 d. Cr.) în partea
ns' ul
Balca
ei
nice 500 de ani, în cea miadănoptală răsăriteană 306, iar' în
urmare în cele doaiă teritorii Daciiea Trăiană numai, 165 de ani; prin
dintit
consolidă mai tare, decît în' Daci ii ea s'a putut stăveri mai adine şi
iea unde, pe lîngă aceasta, încă
porăclunea îndigeană ierâ mai
şi porară.
Identitatea graiurilor din luptă
aceste irei teritorii ni va esplicâ
pe
îndeajuns unitatea graiului
diferinţat în iele, iar diversitat
roman vulgar
ea duratei acest

ei lupte ni va Motivâ
gințile lui dialectale cîte se. află. - diverAcuma un lucru; dacă toate aces te
considerări, precum şi firea lucr
însu'şi, ni îndică şi ne împing
ului
să admitem

îndividualisare

a graiului Tominesc,

trei centre de înc
oare esistă într” adevăr trei hiegare şi
dialecte în

$ 32. Urme de trei dialecte
în graiul romînesc,
Pină nu demult s'a credut în
uni
tat
ea deplină şi desăvărşită a
mine:
graiului
P!
nea
S!
|
voiă să admită vreo dif
ii; nimene nu
erinţare dialectală în

iel, măcarcă aci D.. Can
( 1723)) Cestătă, maj „multe
temir
'diverginți în pronunţă
şi în unele espreSiunii, , pre cari | însă le atribuiă
înriuririi graiurilor mode
coesistente.
Tn
i
i
.
i
„e
Cercetări mai noaiă însă
Slre
umvecine şi
Ancuta
aii
a
i
scos
la
„Sa
lumi
năginți
nu numai diverein
pronunţă şi în unele espresiuni,du ci Si chiar diver
ginţițiî în
|
mai adînci şi mai
1) Descriptio Moldaviae,

Bucureşti,

1872,

Pg.

151—152.

SR

să

2

trebuie
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caracteristice, ce se.

graiului,

şi chiar

cită

numai

aici

arată “în

sonetică

şi

în

unele foarme flecsionale ale

în însu'şi : materiialul lui romanic.

pre

unele

mai

marcante

şi

Dintre acestea vom

mai bătătoare la ochi. Aşă

găsim la Rominii de prin vechiea Traciie, Macedoniie, Tesaliieşi din Epir:
1. că nu rostesc deschis, întreg şi deplin pre î de dinnăintea lui m şi n
dela începutul cuvintelor, ci mai mult închis şi împreună cu următoriul
m Şi n, aşâ că “ţi se pare că nici n'audi doaiiă sonuri destinse, ci numai
unul,

un

m

şi n cu o nasalare

vocalică

represîntă prin o literă propriie,
descu, 'ncarcu, 'nadeveru, etc.; .
2. că în lăuntrul cuvintelor,
aude mai mult sonul ă, saii . chiar
petrec;
s. lana

ahtandu
= lînă,

= atit; cando
mănă s. mană

pănă = pină, prandu
3. că sonirile n

dinnăinte;

de aceea

unii

nici

nu'l

ci scrii, d. e. 'mpartu, "mvălescu, *ncăl|
Mi
unde la noi se aude sonul î, la iei se
a ori e, precum: me bănduredu =— mă

s.
=—

căndo
mînă,

= cînd, cămpu = cîmp, lănă
cătu == cît, nascăte =— nişcite,

şi prăndu = prind, senţire — sîmţire; etc.
şi |, deşi muiate, se păstreadă încă înnăintea

E
lui i;

d. e. iinie = vie, intenia =— întiiea, cuniu: =
cuiii, gutunie ==: gutiie,
ună = 0, stranie = straie, cliamă.— chiamă, elii = iei, găliină = găină, încliisu == înclis, liait == iaă, liepure = iepure, liertăciune =— iertăciune,:

ocliu =

ochiii, oclii == ochii,

taliat

vechiii, vigliare == -veghiare ; etc.

— tăiat,

ureclie

|

== urechie, vecliu

A

=

4. că sonurile e şi g netrecute ca la noi înnăintea lui e şi i în & (ci)
şi & (gi), ci în ţ şi d, (dz, cu-sunet aspru),. d. €.: aţelu = acel; ţinţi ==
cinci; ducu, duți, duțe == duc, duci, duce; faţi = îaci, fîaţe = face; papuţi

= păpuci,

ajungu,

ajundi,

ajunde = ajung,

ajungi,- ajunge; fugu, fudi,;

fude = fug, fugi, fuge; lăndidu = linged lundimu ==. lungim, nierdemu
== mergem; strigu, strigi, stride = strig, strigi, strige; săndi = sînge; etc.

5. că diltongii ea, ia şi ieâ nu trec, ca la noi, în e deschis, cînd în
silaba următoare se află e; precum; englezaşte — anglezeşte; franțudeaşte

== îrănțuzeşte; lătineaşte — lătineşte; leade = lege; lipseaşte == lipseşte;
şeade s. şade — şede; leamne =: lemne; chiaptine = pieptene; etc. Di
6. că sonul

am,

u ie păstrat

anu = an, bunu =

pretutindenea:la finea cuvîntului,

bun,

cămpu

d. e. amu

== cimp, capu = cap,

fecior, făcătoru — făcătoriii, prandu = prind, omu = om; etc.
7. că articolul măsculin

are în

sîngural: foarma

=

ficioru =

lu, care se adauge

la

Substantiv după elăsarea lui u, în plural îii, iar cel femenin are în genetiv
şi dativ sîngural [ii, înlocde foarmele noastre-l, i şi ei sai i; d.e. a
mulierilii = muierii;, ascultatorlu, ascultătorlii = ascultătoriul, ascultătorii;
caplu = capul, cuceanlu, cuceanlii= cocean, cocenii; făcătorlu,. facătoriii
== făcătoriul, făcătorii; ficiorlu, ficiorlii = fecior, feciorii; a 'citaţilii == ce-

tăţii; bună

noastre

—

disposiţione

case;

căţelei,

8. că

a

a steaolii

în

naolii casilii

doamnilii
=

foarmele

a noastrei

=: doamnei;

stelei:

etc.

pronumelor

personale

nii =
sonetice dela cele usitate la nof; precum:
ne; țe sai ţi —

îţi sai i; vă —vi

=—

buna rîndueală a noaiiei

a adunărilii

=

m

scurtate

şi vă; lii=

îmi sait

simplu

se

încă

fineşte la conjugăciunea

”

E

sînt diferinţi

'mi, nă =

îi sai "i,lă

îl sait "|; [ii = îi sai 'i, u = o; şă = îşi saii şi, etc.
9. că perfectul

adunării, a: catilii

ni şi

=; lu =

e

întîiea în: ai, aşi,

ă, ămu, atu, ară, înlocde: ajii, saii ăţii, aşi saii ăşi, ă, arăm, arăţi, ară;la
a doaiia în: uiti, uşi, &, umu, utu, ură, înlocde: uiti, uşi, îi, urăm, urăţi,
ură; —

la a treia

în

şu,

seşi,

se,

semu,

setu,

seră,

înlocde

seiii,

seşi,

„144

se, serăm, serăţi, seră, saii ca şi la a doaiia; .— la a patra în: i, işi, i,
imu, itu, iră, în loc de: iii, işi, i irăm, irăți, iră; etc...
ȘI
|
10. că mai esistă un condiţional pentru timpul viitorii, carese
fineşte
la conjugăţiunea_întiiea în: si . . . arimu, ari, ari, arimu, aritu,
ari,
si calcarimu, si. calcari, etc. si m& chieptirarimu; „etc. — la a doaiia precum:
în: si...
urimu, uri, uri, urimu, uritu, uri; d. €. şi vedurimu, etc.;
— la a treia sai

ca la 'a doaiia, saiişi în: si —- serimu, seri, Seri,
serimu, seritu, seri, precum: si arupserimu, etc., şi baturimu, etc, si jecerimu,
etc; — la a patra în:
si irimu.

”
1].
sîmplu,

iri, iri, irimu, iritu, iri, precum:

si fudirimu, etc.; şi, avdiri

mu, etc.
că mai ieste încă: şi un condiţional' present
, imperfect, perfect
format nu ca în graiul dacoromînesc cu: aş,
ai, ar, am, aţi, ar,

ci cu: si furi că ei, tu...

şi cu respectivele

cipal, d. e. si furi'că ieit batu, -arupu, fugu,
calcai, am calcată,- aveam calcată,- etc.

timpuri: ale

etc;

—

si furi

:

verbului: prin-

că iei

călcamu,

12. că şi timpul preatrecut compus nu se formea
dă cu „am fost« Şi cu
participiul "perfect al verbului principal,
ci: cu „aveam“
şi participiul femenin dela verbul principal; d.-e. aveam
calcată, bătută, avdită; etc.
|
„13. ca-diferinţi în materiialul romanic
al graiului găsîm în cuvinte ca:
alegru = voios, contentu = mulțămit,
cunachie == locuinţă, -cadu = întîmplare, di adunu = împreună, escu'
== sînt, fede = credinţă, iiptu = pîne,
mesu == lună, obligatu =: dătoriii,
vătămatu = ucis, etc.
:
”
Romînii din Îstriiea de astădi, pe
lîngă multe din părticularităţile
dialectului macedonean, arătate.
maj
propriie ale sale, apoi cel puţin desSus, mai ait unele, dacă nu esclusiv
voltat
la: e
iei întrun mod mai estins
şi. mai întărit decât la alţii. Între
acestea vom aduce aici înnăinte:
facerea lui n'în.r între doaiă “Voc
1. -priale din cuvintele romanice, d.
== arina, buru = bun, cărburu:
e.: ariră
== cărbune, dumirecă ==.
duminecă, fariră
== fărină s. fănină s,. făină, gălir
ă = găină; iirimă = inimă;
lură = lună, marăncu = minî
lăra = lînă,
pîne; smăntără = smîntînă; nc, mire = mine, omiri = oameni, păre=
verir
„2. Că sonul o cu.ton, urma u = venin, ete.
t de a, ă, e, nu s'a bisonat.
cojă= coajă, cose = coase
în oa, d.e.
; : forte = foart

meni, ploie == ploaie, pote =
poate; etc,
8. Că atuncia

e; .oie

=

o

oaie,

omeri

=

oa-

cînd după labiiale urmeadă
un y Scurt, se viră între labiiale şi luni; d. e. cliept
s. pliept = piept; flier —
mliel = miel,. plierd =
fier; mliere = miere;
pierd;. vlierm s. lierm —
vierme; etc,
4. Că condiţionalul (doritivul
) pres
aş, etc, CI Cu:

răz,

răi, ră, Taâm,

ent se formeadă

raţi,- ră,

nu

ca

la

noi

cu

şi cu nefinitivul
bului principal;d. €. raz
present al verarde = aş arde, raz. veri amna =. aş îmblă, raz. vede.— aş vede, .raz
Aceste diferinți Sint atit=— deaş veni; etc,
|
d
considerabile,
natură

ca să ni zguduiească

încît sîngure de sîne sînt

de
şi să ni Tăsipească toat
unitatea graiului rominesc
ă
utindenea, . apoi cel credința, dacă nu în
tatea lui. Numărul lor însă denu pret
se mărgineşte numai la puţin
cele înar&taunifo
te rmimai
sus, iel ieste cu, mult mai
mare,
chiar
după
Cunoştinţile de astădi,
va arătâ încă mai mare atunc
şi se
i, cînd vom
poşed€ studii amărunţite
cumse vorbeşteîn toate locur
despre
Pînă acuma numai
aciiea Trăiană ieste mai Cunoile.
graiul Romînilor din
scut şi mai ce
“Desi

sltemînă a sin
n t aproape ră.
de PIORiIe, nu

aul

Komînilo

„cam pilrigeşte, deoa
rece aceşti
graraiiu „Să,
ăi ba; „înînc
căă cei,cei. didi n
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- Cu graiul Romînilor măcedoneni s'aii ocupat pînă acum
Cunoştinţi despre iel
săii Ilgwzezagiz.

aă

răspîndit:

Veneţiiea, 1770,

un

romîneşti, greceşti şi albăneşti.—

Cavalioti

feliii de vocabulariii

de

opul

1070 de cuvinte

Daniil, tot din Moscopolea,

Eicavorprin îmaszahiz, S.. |. 1802,
un îeliii de

foarte puţini.

din. Moscopolea în
în opul

carte de conversaţiune

săii

spre. a

învăţă romineşte, greceşte, bulgăreşte

şi aibăneşte. — Mihaiii G. Boiagi în

Tpauuaztrit ovar,

Vieana,

so

paredeninayw,

1813,

greceşte. şi

nemţeşte.

— Macsim |. în Gramatica macedono-romînă Bucureşti, 1862; — Atanasescu Dim. în Gramatica romînă tra Romînli din dreapta Dunării, Bucu-

cureşti, 1865. — Petrescu. Vangeliii în. Mostre
romîn, Bucureşti

1875. — Weigand Dr.. G. Die Sprache der

Einleiţung,. iiber Land und Leute, Leipzig,
„-- De graiul Rominilor din' Istriiea s'ai
" dintii,

carele

de

dialectul

macedono-

1881. — Picot.Emil:. Les Romains de la Macedoin,

a tras.atenţiunea

asupra

Olymyo-Walachen

1888. etc. .
înteresat încă

lor,

a

fost

lon

Paris,

nebst einer

puţini.

A
Cel

Maiorescu,

ale

mai

cărui studii s'aă publicat abiă după moartea sa decătră fiiul săii Tit Livii
Moiorescu, sub titlul de: Itinerarii în Istriiea, şi vocabulariii istriano-romîn,
laşi, 1874;— apoi a urmat
Dr. Fr. Miklosich, carele a publicat un studii
foarte înteresant sub titlul: Rumâănische Untersuchungen. |. Istro- und
Macedo-Rumâănische Sprachdenkmâhler, 1—2 :Abthlg, Wien, 1881—1882,
pe temeiul a doaiiă scriieri citate de dînsul şi împărtăşite lui una de Dr.
Antonio Ive (Aufzeichnungen, 1. c. ], Wien, 1881, pg. .2—52) şi alta de

Dr. Theodor

Gartner

Istrien, |. c.I. Wien,

(Materialien

zum . Studium

des

Rumănischen

in

1881, pg. 53—84);
— şi în fine Ion Nădejde,în „Istoriea

limbei şi literaturei romîne, laşi, 1886, pg. 37—62*....

.

Dar cu toate acestea studii preţioase sîntem încă departe de a po:
şed& cunoştinți ajungătoare şi depline asupra graiului Romiînilor din părțile acestea, Ceea ce ni-ar pute dâ înformaţiuni esacte asupra lor, ar îi
nişte gramatici speciiale, bine întocmite, şi apoi o gramatică comparativă
asupra graiului Romînilor de pretutindinea; dar' tocmai aceasta ni lipseşte

încă. Cu toată lipsa această însă, învățații de astădi nu.

se

siiiesc a

de-

chierâ, pe temeiul cunoştinţilor ne'ndestulătoare ce le poşed, că şi în graiul
romînesc se află dialecte, şi anumea trei: unul dacoromînesc, vorbit de
Romînii de pe teritoriul Daciii Trăiane şi de cei de pe rîpa dreaptă a

Dunării, din Sirbiiea, din Bulgariiea şi din Dobrogea;
romînesc sai

al doilea, macedono-

macedonean, vorbit de Romînii din Rumeliiea, Macedoniiea,

Tesaliiea şi Albaniiea;

şi al treilea, istriian, vorbit de o rămăşiţă de Ro-

mîni cari se mai păstreadă încă prin IStriiea şi pe unele insule din marea
Adriiatică.
i

Diterinţile. dintre aceste trei dialecte nu .se mărginesc numai la vreo
modulare în pronunţa unor cuvinte, saii. la împrumutarea: unor numiri

străine şi diferite pentru acelaş lucru, ca să se poată esplicâ, precum credeâ
D. Cantemir, prin vreo înrîurinţă foarte

tărdiie

a

graiurilor

circumvecine

şi conesistente, ci aceste diferinţi trec mai afund şi cuprind întreaga mişcare
a sonurilor, însă'şi flecsiunea cuvintelor, şi chiar materiialul romanic al

graiului. Deci, esplicarea.
lor trebuie căutată

mult

mai

adinc

în

istoriiea

graiului, chiar în primele lui. timpuri de diferinţare şi de îndividualisare.
Aceste diferinți sînt atit de remarcabile şi caracteristice şi de astieliii de
natură, că numai atunci se pricep şi se esplică

în mod

firesc şi mulţămi-

torii, cînd recunoaştem ceea ce ni, demustră şi istoriiea, adecă întîi, trei
centre de diferinţare şi de îndividualisare, deosăbite unele de altele nu
10
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numai local, dar' şi timpural, şi apoi în aceste centre conesistinţa a aceloraş
graiuri concurente ca agenți modificători. _
" intr'această socotinţă
ne sîmţîm întăriți foarte

mult

a
încă şi prin feno-

menul limbistic, dis al rotacismului. lel constă întraceea că sonul n dintre
doai&

buru

mină,

vocale trece în cuvintele

saii

bunru

mără

sănătos,

=

=

bun,

mină,

tătîri —

romanice

făntără

=

pure =

tătini,

urulu

Acest fenomen ieste comun

îîntînă,

pune,
=

în r saii nr; d. e. ariră = arină,
irimă

rugaciure

unul,

veriru

=

=

=

inimă,

lumiră

rugăciune,

veninul,

=

lu-

sărătos =

etc.

tuturor dialectelor romiîneşti, dar' nu se gă-

seşte “în toate în aceeaş estensiune. In dialectul dacorominesc îl
„găsim
numai în puţine cuvinte, dintre carile în unele deplin consolida
t, iar' în
altele alternînd
ciconia,

,: după plac, cu n, precum: în: cărunt = canutus, Cucoară
=
fereastă = fenestra, mormînt — monumentum, părinc
= pahicum,

rață == anatem, sîngerâ — sanguinare, vergură == virginem
; amerinţ şi
ameninţ =— adminitare, nimărui -şi nimănui == neminis,
pără
şi pînă =
penes, rîndurică, rîndunică == hirundinem.1) etc.
In dialectul macedonean încă se află în cuvinte ca
marmăntu = monumenturm, răndură şi lăndură = hirundinem,
virghiru = .Virginem, viTinu = venenum, 'nvertnă = inveninare, etc.
In dialectul istriian însă ieste în floare pînă
astădi,
bur
= u
bun, cărburu = cărbune, dumirică.= duminică d. e. arelu = inel,
, fontără == fintînă,
galiră = găină, lindiră — lindine, marăncu
=
mănînc,
omirii == oameni,
pliru = plin, Rumeri
=

un,

vViru

Această

=

vin.?)

== Romîni,
etc.:

sămiră

părticulăritate, foarte marcantă

=

n

sămănă,
a

tin&ru

=

tînăr,

uru

şi distinctivă
în

dialectele rodin pluralitatea centrelor
de formăciune a graiului Şi din succesivitatea
încoloniierii lor, iar' nicidecît
din vreo înrîurire mai tărdiie a graiurilo
r străine.
a
mineşti,

credem

că nu

provine

de

aiuria

decit

Eruditul B. P. Hăjdău5), întrun studii

foarte remarcabil. şi înteresant
asupra rotacismului, caută să demustre
că acest fenomen limbistic a îost,
întrun grad înnalt, o părticulăritate
noaşte din puţinele cuvinte păstrate, a graiului tracoiliric, ceea ce se cu.şi Laedenata, Dinogetia şi Dirigothia, ca: Zhowvâs Şi -fhoupâs = aur, Laederata
oraşe lingă Dunăre, etc., precum
din aceea că esistă şi pînă astădi,
şi
mai în. toată vigoarea sa, în
Albanenilor, cu deosebire în dialectul
graiul
toscic, graiii care iest
înveţaţi ca o remăşiţă prețioasă
e
. privit
de
a
dialectel
or: dacic, tracic şi iliric.
_
Cit despre dialectele romineşti,
dice Hăjdăii că fenomenul rotacism
se ajlă foarte rar în dialectul
ului
dacoromînesc, mai
. des în cel macedonean
şi foarte des în cel istrilan, şi că

s'ar îi strecurat
graiului tracoiliric, şi.
că ar îi aşadară un fenonion în ele prin înrîurința
specilic romînesc-albănesc, Răspindirea „eegală
acestui fenomen pintre dialectal
mo esplică Hăjdăii, ca noi, a prin
e romîneşti
a
înirîurinţa acelui
pi
d
1

răstimpuri heegale,

|

ci prin doctrina

i

aş

agenti

iiicătoriii
modificăt
oriii

în
în

însănătoşarea“ sonului, adecă prin aceea Că graiurile lui Ascoli despre
pot reveni,şi revin întradevăr
la sonurile primitive, făcînd
zu timpul
0 prifacere
Fără

de

a

ne

opune

') Burla: Studii filologice

retrogradă,

cu tăriie acestei doctri

a

!

Consonalismus L. pg. 62—64,. , laşi, 1880, Pg. 28-29 şi 69—70. —— 2) Miklosich: Beit
-— *) Hăjdăi B. P. Cuvent
e din bătrăni, ţ. 2 pg. 9—1
8 rise,

1147!
„ Admiţind.. fenomenul. rotacismului ca o. părticulăritate eminentă a.
graiului dacotracoiliric, trebuie să concedem numaidecit că în acele locuri,
unde . graiul . coloniilor romane a stat mai de timpuriii şi mai îndelungat
în atingere cu graiul tracoiliric al poporăciunii îndigene şi unde mai mulţi
din această poporăciune s'aii romănisat, că acolo a îost cu mult mai espus
unei înrîuriri modificătoare din partea acestuia, decît acolo unde această
înriurire a durat mai puţin, saii. unde poporăciunea îndigeană a fost mai
rară şi unde s'aii romănisat mai puţini. In Daciiea Trăiană poporăciunea
îndigeană fusese foarte rărită şi împuţinată cu ocasiunea cuceririi iei, aică

mai

tărdii, chiar. cu sute de ani mai în urmă, ait venit coloniile romane

în atingere cu jea; nu poate fi dară mirare că tocmai aici fenomenul. rotacismului ieste mai rar în graiul romînesc.
|
|

Cumcăîn Munţii. Ardealului de pelingă Abrud, prin Măhaciii, se mai
allă şi - astădi rotacismul,!) ni'l 6splicăm prin aceea că tocmai în părţile
acestea, pentru estragerea metalelor, aii: fost aduşi băiaşi iscusiţi din Dal-

maţiiea,?) unde. elemîntul roman fiind mai de timpuriii decit oriunde în
atingere cu elemîntul îndigean, aii adoptat dela acesta datina prifacerii
sonului n dintre doaă& vocale în r, precum se vede la Rominii istriieni
de astădi, cării şi iei. nu's alta decît o rămăşiţă din.cele mai.vechi colonii
romane.de pe teritoriul tracoiliric, aduse s'aii deadreptul acoleâ, saii izbite

încoace

mai

tărdiii

de curentul barbarilor năvălitori.

Datina rotacismului

uşor s'a putut strecurâ în graiul coloniilor romane din munţii Abrudului
şi prin mulțimea îndigenilor romănisaţi, aşâ încît cei ce aii păstrat pînă
astădi această părticulăritate limbistică sar pute privi mai mult ca. Daci
saii ca lliri romănisați, decît ca adevărați coboritori din coloniile romane.

_Colonii dalmatine ieraii prin Ardeal. în -Ampelum saii Ampoi delîngă
Aurăriiea Mare, Zalatna de astădi,. Alburnus-- Maior sait Vicus Pirustarum,
saii Cetatea Mare lingă Vereşpatac,
rosum Maius,în Cartum, Cernerum,
Iveala . rotacismului ia sonul n
nului | sîmplu în r, tot între-doaii&

Dar' precind
pînă astădi,

contră'i
precum

trecerea

trecerea

în Caviertium, în Deusara, în Immeetc.
|
îşi are corelativul săit în trecerea sovocale şi numai în cuvinte romanice.

lui | în r s'a consolidat în graiii şi a rămas în iel

lui n în r a fost

izbită de un îfeliii de reacțiune în-

păstrindu-se saii reîntroducîndu-se n înnăintea lui r, tocmai aşă
se păstreadă în dilele noastre decătră unii în pronunţa vulgară

sonurile b, p.şi m cînd acestea trec înnăintea lui i şi chiar e în ghi, gi,
chi, ci şi ni, precum: bine-bghine-ghine-gine-bgine; albi-alghi-albghi-albgi;

albeşte-alghieşte-albgeşte; a pili-chili-pchili-pcili; pileşte-pchileşte-chileşte;
milă-nilă-mnilă; ete.
CCC
|
:
Deci, revenirea sonului rotificatr la pronunţa sa primitivă saii „însănătoşarea“ lui, precum 'se espiimă Ascoli, îşi găseşte esplicarea sa firească
în nişte ivele similare ce şi asțădi le întimpinăm pe la unele sonuri din
grajii. Zace aşadară în firea “organelor de vorbire ale Romînului ca să
priiacă

unele

odată şi sonul
nunţă

sonuri

în

primitiv

altele sub împrejurări date, însă să păstrede tot-

pe

reamintirea . sonului

lingă cel prifăcuț, lucru care întreţine în pro-

primitiv. curat, şi, prin urmare,

de a se restăbili în pronunţa îngrijită
1)

Frincu şi Candrea:

„Rotacismul

şi poşibilitatea

şi literară sonul primitiv. În monu-

la Moţi şi Istrieni“, Bucureşti,

1886; —

şi „„Romînii

din munţii apuseni, Moţii“, Bucureşti, 1888. — 2) Jung Dr. J. Rămer und Romanen, InnsInnsbruck,...
des rămischen Reiches,
rack, l SL pg. 107; — şi Die romanischen Landschaiten
a
DE
|
.
,

pg.

0.

|

-.

-

105

_
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mintele

literare cele mai vechi găsim pre n dintre doaii& vocalenu numai
prifăcut întrun r curat, ci şi întrun nr ca şi la 'sonurile
b,:p
care a făcut ca să dispară mai pe urmă r şi să se întrebu şi m, lucru
jarăş
numai sonul primitiv n. Numai în puţine cuvinte s'a consoliinţede
dat
pentru
totdeauna pronunţa rotifăcată, precum am amintit mai înnăinte
.
În- partea miadădiială apuseană a peninsulei Balcani
ce coloniile romane se aşădaseră cu sute de ani mai curînd decît
pe aiuria; poporăciunea: îndigeană: rămăsese întreagă pe aici şi multă
din iea se şi romănisase cu timpul. Deci, ce lucru mai firesc putu fi
decit acela, că în părţile
acestea înrîurinţa rotacismului din graiul dacotracoiliric
asupra celui poporan roman a fost mai puternecă şi mai străbătătoare,
şi
că acest fenomen
s'a strecurat şi s'a încuibat aici may bine şi s'a
înrădăcinat mai afund în
graiul coloniilor romane. iată. de unde vine
rotăcismul cel: atit de: înflorit
în dialectul istriian romînesc.
DE
In partea miadănoptală răsăriteană a penin
sulei Balcanice coloniile
romane veniseră întrun timp întermediiar,
dar mult mai aproape de acela
în care se încoloniiase Daciiea Trăiană,
decit acesta, că şi astădi găsim ținuturi Deci, ce lucru mai firesc poate fi
pe unde fenomenul rotacismului
stă la mijloc în privinţa răspîndirii şi
înrădăcinări
luiă:în graiul romînesc.
Cumcă în. partea miadănoptală răsăr
itean
ă
a
penin
sulei Balcanice, ba
chiar şi prin unele. ținuturi din partea
conservat elemintul roman, s'a redus. iei miadădiiială pe unde s'a mai
aşă încât graiul romînesc de pe aici foarte tare fenomenul rotacismului,
puţin ce se difereşte în privinţa. aceas
de cel din Daciiea, causa ieste
ta
că, de la anul 272 d. Cr.. încoa
ce,,s'a urmat
o necontenită mişcare, fluctuare
şi aniestecare, între urmaşii colon
mane din Daciiea şi ai acelora din
iilor ro“dreapta

Dunării, pină prin Macedoniiea

Cumcă

nu S'aii produs

dife

tearnă a graiului „FOminesc, în rinţi încă maj marcabile în structura însonurile şi flecsiunea lui, iest
mai mult că la închiegarea
e o dovadă
şi
individualisarea lui, în tust
acestea, aii predomnit aceleaş
rele
centrele
cause: unitatea graiului popora
omogenitatea graiului
n roman şi

poporăciunii îndigene,
aci închiegat. şi consolidat
în caracterul săii

şi că

graiul

romînesc

ierâ

icular ca noi
aceste ceitre ai fost separete unele de altele! părt
i, cînd
prin aveai sigraiiaşăd
permanentă printre iele şi într'îns
area
ele a popoarelo
Slav

r barbare, cu deos&bire a
ilor şi a Bulgarilor.
urirea acestora se constată
Strițarea graiului romînescInrîPrin
mai mult în împe;
Cuvinte luate :din graiuril
alterare: şi modificare a sonu
e lor, decit în vreo
rilor şi flecsiunit-lui.

Dialectul romînesc cu rota
Tat
a
:
L cism
mai bătrin,

- cur
Cultural ea
rădică,

pre
) dominant

?
iest
iest e

Si

ă
i vechii
s'a consolidat mai de timpuriă
, şi.a constitet aragana Vec
hi
neţiooman

în locul

:
a
pînă” aci
ni
înai tărgiii.

]e, din
-

lui, graiul

cina SV

>

Iaje282

peninsulă

Poporan.

ca

râtinesc

literar.

Balcanică,

avind

de oralit

tîndurala Şi fis i î
grai.Încecult
î
a Incepind
iarâs

.
să
întrebuințede mai întiiii în
primele începuturi” se litera
re ronin cunoscute
mai într acest dialect, Precum vom
vede

Sbiera 1. G. Codicile Voroneţean, Cer
năuţ, 1886, pg. 329—353
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Cind şi-a

finit graiul romînesc îndividualisarea sa definitivă?

Cunoscînd teritoriile unde "şi-a luat graiul romînesc începuturile sale
în toate dialectele lui, credem -a::nu fi de prisos nici întrebarea despre
timpul apropiiativ, cînd a ajuns la consolidarea definitivă a foarmei sale
înterne, la stăverirea sonurilor sale constitutive, la închiegarea definitivă
a flecsiunii şi a ţ&săturii materiialului săi? Spre a determină, cam peaproape, acest timp, purcedem dela faptul astădi constătat şi pus mai pre
sus de orice îndoială: că graiul romînesc ieste o continuătură şi desvoltătură firească şi în mod propriii, sub înrîurinţi părticulare, a graiului
poporan roman, a acelui graiii pre care, în diverse răstimpuri, "l-ati adus

coloniile

romane

în

peninsula

Balcanică

şi în Daciiea Trăiană spre în-

țelegere comună de toate dilele, iar' nu spre cultură întelectuală şi spre
administrare politică.
Odată stăverit acest punct de plecare m'avem decît a ne ţine mai

departe de legile!) cari direg diferinţarea unui graiii din altul, spre a determină începutul lui, prima lui concepţiune. Se ştie că o colectivitate de
oameni grăitori, desfăcută din trupina sa şi aşădată pe alt teritoriă,. pintre
alți oameni şi sub alte împrejurări climatice, spre a duce aici o viiaţă
propiie părticulară, nu poate ca să vorbească, timp îndelungat, tot aşă cum

vorbise innăinte de despărţire, ci trebuie numaidecit
cu încetul

ba în modularea

sonurilor,

să'şi

modifice graiul

ba în înmulţirea cuvintelor,

ba chiar

şi în flecsiunea şi în ţ&sătura lor în vorbire. Oricît de neînsemnate şi de

nebăgate în samă ar fi acestea. dintru început, iele devin, după deci şi
sute de ani, remărcabile, bătătoare la aud şi distinctive.
|
Dintr' acest punct de vedere nu mai poate încăpă nici pic de îndoială
ca graiul

românesc,

să'şi fi luat
întiiaş dată
din cele trei
doilea, dela

„_

ca graiii

deriiiat

din graiul

coloniilor

romane,

trebuie

întiiele” sale începuturi! de diferințare din timpul, cînd pentru
s'aii aşădat colonii pe diferitele teritorii, deci pentru cel dintiiii
teritorii cunoscute, dela anul 228 n. d. Cr. încoace, pentru al
34 n. d. Cr., şi pentru al treilea, dela 107 d. Cr. încoace.

Dar' dacă începutul diferinţării se poate cunoaşte şi fipsă cu oarecare

siguritate, nu ieste tot aşâ de uşor cu cunoaşterea şi fipsarea punctului
al doilea, a capătului din urmă .unde s'a deplinit această diferinţare astfelii, că' a ieşit un graiii noii, deosăbit de acela carele se vorbiă la în-

ceputul diferinţării. Greutatea aceasta -se măreşte foarte tare şi devine nedelăturabilă prin aceea, că nu esistă, că nu ni s'ait păstrat documinte
literare succesive, din carile 'am put urmări această evoluţiune. Cu toată
greutatea aceasta noi totuş credem că se poate pune un termin ultim,

preste carele n'a putut trece diferinţarea definitivă fară de afi dat graiului
altă părticulăritate, alt caracter. decît acela ce ni'l presintă astădi. Acri

A. Tr. Laurianu?). a găsit
în, lipsa 'de espresiuni
vorbirea

în

a:'doaiia

persoană

sîngurală

cătră

formă

definitiv,

şervile şi umilitoare, în

oricare persoană, fie iea

oricit de sus pusă pe treptele soţiiale, precum şi în titularea romanică de
domn şi de împărat, ce se dă pînă astădi decătră Romîni capului statului,
a găsit dic în toate acestea un punct de râdim spre a afirmă cu tăriie,
Că graiul

romînesc

nu

s'a

putui

oamenii ce'] vorbiaii ieraii. domnitori

decît întrun

timp,

cînd

şi egali între sine; cînd nu cunoşteaii

ce va să dică domniie străină, jug şi apăsare; cînd nu aveaii trebuinţă de
a se rugă
1) Vâgi

cu

umilință

pentru

mai sus pg. 7, Nr.7. —

făvoruri şi iertăciuni, aşadară
*) A: Tr. Laurianu Tentamen

întrun timp

criticum pg. LII-—LIV.
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cînd Romanii înşi'şi ieraii . împărați, domni, diregători. şi judecători;
cînd
cirma statului ierâ deplină şi nestinghierită în mîna-lor. Necunoscînd
lucrul,
.
iei nu cunoşteaii, n'aveaii espresiunile pentru iel.
Lu
,
Emiţi

nd A. Tr. Lauriânu această opiniune atit de îndreptăţită
, s'a ferit
de a îipsă anul pînă la care trebuiă graiul romînesc
să fie format gata în
toate părticulărităţile sale. Noi însă, carii ' de aseme
nea! credem că graiul
Tominesc "şi-a căpătat caracterul săă îndividual numai
în deplina nedepindinţă a poporului roman, ne vom încercă să facem
şi
Purcedînd dela cugetarea Că: graiul romînesc, după aceasta.
geniul săii, numai
în deplină libertate, egalitate şi nedepindinţă a
popor
caracterul săi părticular, dicem că cîrma statul ului, 'şi-a putut căpătă
diferinţare şi de îndividualisare a graiului romîn ui în tustrele ceritrele de
esc a fost în mîinile Romanilor, cu tările şi cu Succes, numai pînă
la
anul 272 d. Cr. De aici
înnăinte, un centru din aceste trei, şi încă
cel
mai
îns&mnat din iele, Daciiea Trăiană, îi despoiat de legiunile
apărătoare şi lăsat în ştirea lui
Dumnegeii, în voiea întimplării, şi pe sama
înţelegințeişi a braţelor locuitorilor din iel. Unii din împărații
următori, ca Constantin cel Mare
(306—337) şi Justiniian -I (527—565),

puţin să stăbilească o comunicare între ai căutat să'] alipească, sai cel
iel şi imperiii, dar' silinţile lor s'aii
arctat zădarnice; iel a rămas pierdut

pentru tot timpul cîta esistat împeîntreg, şi cel răsăritean în părticular.
Deci, numai pînă la anul 272 d. Ce.
aii fost în tustrele centrele, dela
încoloniiarea lor încoace, aceleaşi
graiur
i
în lupte de esistință unul cu
altul, numai pînă la acest an
rominesc în unul şi acelaş mod s'aşi putut diferință şi îndividualisă graiul
căpătă acelaş caracter. De aici înnăin
na mai fost aceasta cu putință;
te
presurut, timp după timp, centrelenoaiă popoare cu graiuri diferite ai îmRominilor, le-ati tot prădat
pinăce, în fine, unele din aceste
Popoare ai isbutit a se.-aşădâ şi devăstat,
niciie printre iele şi pintre
cu stătorlocuitorii lor.
.
Petrecînd Romînii din Daciiea
Trăfan
ă,
separați Politiceştde
e confrații săi din împeri dela anul 272 d. Cr. încoace,
riul roman,

ii, şi necesitați fiind a duce
aici0 viiaţă propriie părticulară
sub
nişte
împre
jurări foarte
Sura şi ;Străbătuţi. fiind de
popoare străine, dintre carile vitrige şi îni
unele ai r&mas
pintre ici şi în vecinăta
tea
lor: sub astfeliă de împrejurări
graiul lor, dacă m'ar îi fost îndivi
fatale,
dualisat pe deplin şi nu
caracterul săii părticular încă
'şi-ar
fi
fost
primit
de mai înnăin

te, de bună Samă că
m'ar îi putut remîn€ în sonuri
acum
, în flecsiune, în țăsătură
una cu al coniraţilor săi din împeri
şi în materiial tot-

ti, pînă la părticulărităţile

AL

UI

CUL

Sd ÎI ]

Proveniinţă,

iel

ar

despre

fi trebuit

cari

nea-

devină graiit noii şi diferit
, alt caracter
ar îi trebuit să
ferit de al celor din Italiiea de al celor din împeriii, precum a r&mas di,
din
Isp
ani
iea
şi din
implat un lucru ca acesta,
iiea. Pentrucă nu s'a
noi conchidem, că graGal
centrele trebuie să'şi îi
iul
romînesc din tustrele
avut aci
ctură

de mai înnăi

nilor, a autor Si mal pe urm
ă a Bulgarilor şi prin petrec
gi,
erea lor, secule
impreun:
Ominii, formîndu şi încă
pop

, mai tărdiii, unele din aces
oare Chiar şi Staturi
te
anul 275 (erâăul rominescPropriie împreună cu dînşii
!
din tustrele centrele nu
7%
Ielvidualisarea sa; dacă pînă "şi-ar fi fost deplinit pînă la

la. acest an nu s'a? îi: fost
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măturit şi consolidat definitiv caracterul săi în toate părticulărităţile; în
scurt dacă în tustrele centrele m'ar fi esistat acă la anul 272 d. Cr. un
graiii romanic format gata: atunci graiul Germanilor şi al Siavilor întruunele centre, al Bulgarilor şi al Grecilor în altele, preş&dind la închiegarea
graiului romînesc, "i-ar fi întipărit fiecare părticulărități din caracterul săi,
şi ar fi făcut astfeliii din iel trei graiuri romanice diferite unul de altul,
ia” nu numai trei dialecte ale unui şi aceluiaşi graiii, dialecte cari şi iele

succesi-

dela

virtos

nu provin atita dela înriurirea acestor graiuri, ci mai

vitatea încoloniierii centrelor. Dar această ivire de graiuri noauiă romanice
graiul
nu s'a întimplat în aceste trei centre, de unde iarăşi urmeadă că
graaceste
de
nt
nedepinde
romînesc îşi dobîndise aci de mai înnăinte,

.

iuri, caracterul săi îndividual întrun mod definitiv.

Ş 34. Trăsături şi urme din viiaţa publică şi privată a coloniilor romane.!)
idei
Din orgănismul politic şi soţiial vom atinge aici numai cîteva
e
timpuril
în
ire
desăvărş
cu
t
întuneca
s'a
nu
altele,
cari, pe lingă multe
sarîn'
susţine
se
a
t
turburoase ale înmigrării popoarelor, ci aii continua

băda şi sărăcuţa, dar neîntrerupta viiață publică şi privată
mai

esistă ca atare, şi toate

încetă

avut-o
de

a

propriietate a Romanilor.

lui deveniaii

ale

aii

ce

coloniştii romani în Daciiea dela părăsirea iei încoace.
După închipuinţa Romanilor, un popor învins şi supus

publicus,
Înswşi teritoriul pe care locuiă deveniă pămînt public roman, ager
îmiunea
disposiţ
la
urmă,
din
e
timpuril
proprietate a statului, pusă, în
“proalte
prin
ți
strămuta
ieraă
nu
cari
supuşi,
şi
învinşi
Celor
păratului.
drepică li
vinţi ca sclavi şi muncitori pe propriietăţile publice şi private,
dar nu
romani,
coloni
la
ite
neimpărţ
ile
pămîntur
se permiteâ să cultive

Aceste

deciuială.

plătind

ca propriietari, ci numai ca posesori,

vederi

le

şi atunci cînd
găsim predomnind la Romini, urmaşii coloniilor romane,
e propriie
domniiat
Trăiane,
Daciii
l:
teritoriu
din
parte
o
aii înfiinţat, pe
Ţării Roal
pre
delături,
pe
şi
naţionale, mai întijă în centrul iei şi apoi
a
mîneşti şi pre al Moldovii.
colonii, spre
Pe pămînturile cultivabile din ţările supuse se aducea
se dădeaii
ori
vindeaii
se
saii
lor,
îndigeni
înfrinarea şi desnaţionalisarea
împărţiă
se
şi
măsură
se
coloniile,
vreo
aşădă
se
care
pe
în arîndă. Pămîntul
comună
păşune
pentru
r&mîneâ
în loturi pintre coloni ca propriietate; alta
pentru
arîndă
se
treia
a
şi
tocuri,
unele
pe
saii toloacă cum dic Romînii
întreţinerea cultului religios şi a edificiilor publice.
here-

numiaii
Păminturile împărțite pintre coloni ca propriietate se eredi
sait rădeşi.
heredes,
lor
stăpinii
iar
rădeşiie,
saii
dium, adecă erediie
ari, ca eredi,
nearabile

Pămînturile

ci numai
pămînturi

le ocupâ

cine

voiâ, însă

nu

ca posesori plătind statului deciuială de
le

pute

luă

statul

oricind

îndărăpt,

ca

pe
le

propriiet

folosul
puteâ

lor.

împărți

Aceste

pintre or

,

coloni, vinde, ori dărui.

şi cuprindeâ
Teritoriul unei colonii ieră adeseori foarte larg şi întins, municipium),
(civitas,
cetatea
nu numai vatra coloniii, oraşul (urbs) saii
sai din alta
ci încă şi săticele de locuitori din poporăciunea îndigeană
(vicus), lar locustrăină. Aceste săticele se numiaii pagi (pagus) şi vici locuitori
nu erau
itorii lor pagani (paganus) şi vicini (vicinus). Aceşti
1) Marquard |. ct Th. Mommsen:
Staatsverwaltung Leipzig 1881—1884.

Handbuch

der

rămischen

Alterihiimer
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,
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propriietari pe locurile de pe cari se nutriaii, ci numai
toriţi a lucră pămînturile coloniii sait ale propriietariul posesori şi îndăui. Dela pagus avem
pînă astădi cuvîntul pag, însă în înţeles de : loc
micuț de altă coloare pe
corpul unui animal, sati într'o pănură, şi cuvîntu
l păgin spre a îns&mnă
pre necreştin, pre cel ce nu crede întrun singur
Dumnedeii,) „Şi anumea
din. causă fiindcă creştinismul s'a lățit mai
întiiti prin cetăţi şi . abiă maj
tărdiii prin paguri, pe la pagani. Dela vicus
şi vicinus avem terminul
vechii juridic romînesc:de vecin spre a
însămnâ pre un om fără propriietate teritoriială, dar aşădat pe un petec
de pămînt dintro moşiie străină pentru hrana sa, însă cu îndătorirea
ca
să
lucre pentru propriietariul
acelei moşii.
Mulţi dintre rădeşişi posesori, nefiind
harnici a'şi împlini cu esactitate îndătoririle sale cătră stat şi comună
, sait neputind resistă unor vecini lacomi la pămînt, îşi vindeaii
altora rădăşiile saii posesiunile, şi
aşă
î
1
î
i
îi sati rădeş pămînturi întinse, cari se numiati mansiones,
adecă moşii, ori latifundii. Moşiieşii puteai dispune pe moşiiea
sa şi de iea după “placul săi,
voiea sa, deaceea se şi numiaii
voieri. (valones) şi boieri (barones). după
şiile întinse părticulare, ca şi teritori
Moul comun al coloniii, se
regulă, de Sclavi saii de străini,
cultiva
ă,
de
aşădaţi pe iele în săticele, numite
vici saă pagi.
şi acestea
comune; apoi pre primarii ŞI
esecutive ale concluselor şi pre viceprimarii lor numiţi duumviri, ca organe
pre un patron saii defensor directivelor consiliului comunal; mai departe
preun cercetătorii (quaesto , carele aperă înteresele comunei față de stat;
r), carele stringeâ venituri
carii grijiaii de edificiile publ
le; pre: edili, aediles,
rile publice; şi pre preuţi, ice, de împărţirea griului la săraci, de jocu(sacerdotes), carii purtaii
„Toate oraşele şi satele
grijă de cultul religios.
dacă se înmulţiaă Romanii cu: locuitori străini, dacă se: romănisaii,.
ori
în tele în precumpenire,
cari drepturi de îngrijire
căpătaii Şi iele Oareproprie, de autonomie,
şi se numiati municipii;
u tim Pese ase
e
se men
aii
co
la pe depli
p n în drepturi i cu colo ii
niile, ba capătaii
tai une Teritoriul coloniii, Precum
şi
al: întregii ţări supuse,
colonii. Fiecare colon mili
îl apăraii înşi'şi
Verat al pămîntului ocupat, tar, fiind însu'şi şi Singurul propriietariă
adegăsi
ă
în sîmțul 'de propriietariă,
îndemn puternec la cele
de moşiiaş, -un
mai mari sacrificii pent
ru apărarea moşii
Instituţiunea militară rom
a pătr
ană n'a perit din depr
inderile şi din spiretul iii
minilor nici în timpul înva
siun
Roilor
barbare. Cohortele rom
curți romineşti, jar' mem
ane -ai devenit
brii lor Singuratic,
militarii, ai prins a se
„pe romineşte curteni,
chiemă
Călăraşi
cînd: trebuia
cal pentru şerviciul oştă saă
să ţină cîte un
sesc. Tot sub aceste
nume îi găsim chiar
înființarea domniiatelor
şi dup
naţionale in Daciiea Tră
înstituţiunea cohoartelor
iană; dovadă mat mult ă
şi spiretul militar s'a
păstrat, fără întrerupere, Ca
deprinderile, în mintea şi în graiul
în
Rom
ini
lor
,
.
1...
Aceste deprinderi de a griji
“rupere,
în
, Îie-care localitate în pari
împreună, de înteresele prop
e: şi mai. multe
riie părticulare a şcolit
elemîntul : Toman aşă
de bine şi "l-a făcut atit de
țină şi să'şi apere esistinţa apt, încît nu "i-a fost prea greii ca să'Şi sus.
în toate pericolele şi faţă
cu toţi duşmanii.
1) Baronius: Annales cecle
ici sub anul 35], cap. 16.
chronologica sub anul 351, cp. șiast
— Pagius:
5.

Critica „historico-
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Răstîmpul

al doile

272—476

d. Cr.

Ş 35. Motivele fipsării acestui răstimp şi caracteristica lui.
„* Răstimpul acesta al doilea îl ducem. pînă la anul 476 d. Cr., cînd
partea apuseană a largului împeriă roman a cădut sub. domniiea unor
popoare barbare, de săminţiie germanică, carile o împărţiră . între -dînsele

întemeind acoleă domniiate propriie. lel are o durată de 204 ani.

Se

Am ales căderea împeriului roman apusean ca fine ai răstimpului al
doilea, fiindcă din anul 476 înnăinte poporăciunea romană. din împeriul
răsăritean nu s'a mai putut rădimă, cu elicacitate, pe sprijinul şi ajutoriul
confraţilor săi din patriiea mamă şi din celealalte ţări din desfiinţatul împeriii, n'a mai căpătat dela dinşii sucurs şi avint.
"Răstimpul acesta ni se presîntă, „chiar din capul locului, ca o pornire
pe clină, pe povîrniş periculos, şi spre desmembrare şi desfacere. lei a început cu părăsirea unei provinţi dintre cele mai bogate.şi mai împoporate
ale împeriului şi cu. desmembrarea şi sacrificarea unui număr foarte îns&mnat de colonii romane şi de coloni romani. De aci înnăinte avem 'Romani şi în afară de întinsul împeriii roman, în părţile Daciii Trăiane părăsite, în stînga Dunării,şi Romani în dreapta Dunării sub aripile şi scutul
împeriului roman.
a
i
De
Această decădinţă ni se -manifesteadă în mod vederat mai întiiii prin
împărţirea. vastului împeriii roman în doaiiă părţi nedepindente, în una,
apuseană şi alta răsăriteană, îmbele cu cîte un împărat propriii în frunte.
Această împărţală se săvărşi, în mod definitiv, în anul 395 după moartea
împăratului Teodosiii 1 (379—395), decătră fiii acestuia Arcadiii (395—408) şi
Onoriii (395—423),nu atita din greutăţi şi neajunsuri administrătive, cit mai vîrtos din considerări familiiare şi din ambiţiuni personale. Dela acest
evenemiînt înnăinte s'a sfărmat, pentru totdeauna, unitatea împeriului roman
şi s'a micşurat îoarța şi energiiea lui de resistință şi de îniruntare cu
succes a pericolelor ce îl ameninţait din parte diieritelor popoare barbare.
Prin această împărţală definitivă şi nechibzuită bine aii rămas Romanii din
partea răsăriteană rupți pentru totdeauna dela trupina sa, dela patriiea

mamă, dela vatra părinţască, dela mulţimea confraţilor. săi din apusşi lă-

saţi singuri singurei, pe sama -vitalităţii sale, în mijlocul mai multor popoare
deosăbite şi mai ales pe lîngă un popor vecinic rival atit în cultură cît şi

în politică, pe lingă vigorosul şi energicul popor al Elinilor s. Grecilor, şi
în mijlocul înţeligentului popor daco-traco-iliric, dreptcă înfrint politiceşte
şi cultural, dar' neasimilat încă în mare parte şi prin multe locuri, şi în
iine espuşi neîncetat necontenitelor năvăliri ale : popoarelor barbare dela
miadănoapte şi dela răsărit, carile căutaii pe teritoriul roman, mai mănos
şi mai îndămînatec,
noaiiă locuinţi mai comoade şi mai plăcute.
Ia
In. împeriul roman răsăritean ieraii Romanii puţini la număr faţă cu
popoarele cele multe şi diferite, preste carile domniaii, şi totuşi iei singuri

trebuiaii să represînte, cu stăruinţă şi cu înţelepciune, videiul. (ideiea)

de

stat roman şi de cultură romană, să îl susțină şi să'] apere tocmai în nişte
timpuri de amestecare şi fierbere politică şi soţiială,.de zguduireşi surpare
a unei lumi întelectuale învechite şi de întroducere a altor vederi şi cugetări noaiiă despre om, despre soțiietatea omenească şi despre stat .ca orgânism al..acesteia.
”
Romanii din r&masul împeriii răsăritean sar îi mănţinut la înnălţimea
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misiunii şi a videiurilor, (ideialurilor) sale. naţionale şi ar îi învins toate
greutăţile şi piedicile ce le întîmpinaii în urmărireaşi esecutarea acestora,
dacă pătu
lor. ra:
dirigentă. nu “şi-ar “fi. fost împăinjănit vederile intelectuale

prin o cultură nenaţională, prin cultura grecească; dacă lea nu
şi-ar fi
fost corupt moravurile simple. strămoşeşti prin viețuirea sa orientală
lucsoasă şi desirînată, şi dacă nu s'ar îi fost abătut, tot din
ce în ce mai

tare, dela sănătoasele cugetări strămoşeşti
aspiraţiuni naţionale universale

în acord

şi de

la

şi în însoţire

Răstimpul acesta ni se presîntă din capul

loculu

sublimele avînturi

şi

cu toate popoarele!

istoriiea evolutivă a neamului nostru. Avem Romîn i cu o bifurcare în
i înafară de împeriul
„roman, în părăsîta provință Dăciiea Trăiană, şi,
în Ddreapta unării, Romini
sub scutul împeriului, în peninsula Balcan
cei dintiiti prind a ave o
„esistință propriie, deosăbită, din anul 272 ică;.
d.
Cr.
înnăinte, precînd cei din
urmă continuă şi mai departe a fi membri
întregitori ai întreg elemîntului
roman din împerii.
|

__Romînii din. Daciiea Trăiană ferată

poare străine şi duşmănoase; iei n'aveaii încunjuraţi, din toate! părţile, de pocrede, saii pe carele s'ar fi. putut sprijinpre nime în care să se poată îni cu Siguritate. Această nevoie
mare a strîns pre. toţi la o laltă prin
locuri
mai. îndămănatice de apărare,
de regulă prin codri şi munţi, “i-a
lipit tare unii de alţii şi aşă i-a
prins a duce frățeşte împreună o
viieaţă propriie naţională, ferindu-se destrăini şi apărindu-se cu toții în
de
contra atacurilor duşmănoase.
__
Deci, pentru Rominii : despărțiți
. din Daciiea Trăiană răstimpul
ieste primul început de esistință
acesta
propri
ie Părticulară, primul răstimp
cercare şi de probare a vitalităţii
de înnăscut, dar părăsit de născătoarea lor; . iei se pot as&ămănă cu copilul noii
sa în leagănul prunciii şi lăsat pe
ingerului său păzitorită şi la
sama
copii din poveste, duşi de răulgraţiiea împrejuraşilor săi, sai cu cei doi
maşterii

tatăl lor şi lăsaţi acolea, cu înşElăciune, sale în pădure decătră însu'şi
în voiea întîimplării şi a chibzu„Rominii din peninsula
ică însă, scutiți de braţele
dedară, mai fără grijă, gustăriBalcan
legiunilor, se
i
bunuri
lor viieţii, nu se prea îngriji
se petreceaii prin împrejurul săii
aii de cite
şi
prin'
cercurile dirigente, nu se prea
riaii de străini, de “amestecul
fecu ieişi de înrîurința lor, de
a pierde, încetul cu încetul, din prepon
aceea prinseră
deranţ

a seculară politică şi naţională, şi a face loc, tot din
ce în ce mai mult, elemîntului
vigilant şi de năzuitoriă la predom
grecesc atit de
nire.
:
4 aeniru Romini din împeriii răstimpul, acesta
feste primul răstimp de
ecădinţă Politică şi naţională,
căusat
ă
Prin impărechieri civile
pentru domniie, prin primirea
prin certe
ca cultivători de pămint, saii barbarilor pe teritoriul roman sa ca coloni
ca funcţi
pe aiurea,

saii ca militari

în

oastea

Aceste: altuiri- prea cu grămada,

onari

pe

împeriială,:

la

şi

curtea împărătească 'şi
chiar
ca

comandanți

prea timpurii şi prea pripite,
un agent dissolvant în corpul
aii fost ca
împeriului roman, "l-aii slăbit
lui constit
în
utivi
toţi
şi
membrii
ati
întunec
at,
|
în mintea bărbaţilor dirise
„Rl

nţi
ce mai tare, videiul (ideea) de
i, tot dini ce iîn
stat curat roman, adecăIrigenţ
Susținerea necontenită a poporăciunii romane
sait tomănisate la cîrma statulu
strarea naţionalităţii romane,
i, şi de
păa graiului roman, în toate
întelectuale şi de stat.
manifestările vile ii
a

|

ej
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“I. Privire fugitivă

asupra

întîmplărilor

politice.

Ş 36. Împărţala. administrativă şi apoi separativă:
a împeriului-roman.
„În urma viieţii: uşuratice şi desfrînate a unor. împărați. romani dela

Comod

(180—192) şi mai ales dela împăratul Caracala (211—217) încoace,

'a amestecării ostaşilor pretoriiani în delăturea şi proclamarea . împăraţilor,
precum şi a' deselor răsboaie civile şi cu popoarele năvălitoare şi cu unele
împerii vecine, se desorganisase întinsul împeriii. roman. Împăratul : Gaiit
Aurelii Valeriii Diocleţiian (984—305), deşi de origine joasă şi născut în

Diocleiea în Dalmaţiiea, îşi propuse ca să mărească şi să întărească. autoritatea împăratului şi să deie împărăţiii altă organisare. - Ca

să'şi

uşurede

cît mai tare sarcina de împărat şi ca să poată administrâ împeriul cît mai

cu folos, mai cu facilitate şi comoditate, îşi luâ trei conregenţi, unul cu
titlul de August, iar doi cu titlul de Cesari, şi împărţi, în anul 292, împeriul
în patru părți, dînd Italiiea şi. Africa spre administrare lui Macsimiian ca
August (285—305 şi 307—310), provinţile aşâ numite ilirice lui.. Galeriii
(292—311) şi. Galiiea, Ispaniiea şi Britaniiea lui Constantiii Clorul (Palidul,
292—306) ca Cesari, iar Traciiea, Asiiea şi Egipetul le păstrâ pentru sîne,
precum şi conducerea supremă a întregului împeriii.!)
Această împărțală puţin precisă în apoi îndeplinită şi precisată decătră
împăratul Constantin cel Mare (306—337), dupăce învinsese în anul 324
.săi şi întrunise în mînile sale frînele întregului îmd. Cr. pre conregenţii
periii. jel. adecă împărți împeriul roman în patru prefecturi pretoriiale, fiecare prefectură în mai multe diecese şi fiecare diecesă în mai multe pro- vinţi,

şi anumea:

|. Prefectura

Orientului

aveâ

|

cinci diecese:

A. a Traciii cu şese provinţi, 1. Europa;

2. Traciiea;

Emimuntele;:5. Mesiiea înferioară, şi 6. Scitiiea.
_B. a Asiii cu dece provinţi: 1. Helespontul;
4. Liciiea;

5. Pamifiliiea;

6. Licaoniiea;

.
2.

7. Pisidiiea;

3. Rodopa;

Cariiea;

3.

Lidiiea;

4.

8. Frigiiea Pacaţiiană;

9. Frigiiea Salutară, şi 10. Insulele.
|
|
Ă
C. a Pontului cu dece provinţi: 1. Bitiniiea; 2. Galaţiiea; 3. Galaţiiea
Salutară; 4. Honoriiea 5. Paflagoniiea; 6. Pontul Polemoniiac 7. Helenopontul; 8. Capadochiiea Primă; 9. Armeniiea Primă, şi 10. Armeniiea Secundă.

D. a Orientului cu cincisprădece provinţi:1. Ciliciiea Primă; 2. Ci-

liciiea Secundă; 3. Ciprul; 4. Isauriiea; 5. Osroena; 6. Euiratiiana; 7. Mesopotamiiea; 8. Siriiea; 9. Siriiea Salutară; 10. Feniciiea; 11. Feniciiea Libanului;

12. Palestina Primă;

13. Palestina

Secundă;

14. Palestina

Salutară,

,
_
şi 15 Arabiiea.
E. a Egipetului cu şese provinţi: 1. Libiiea Înferioară; 2. Libiiea Superioară;

3. Tebaida;

4.

Egipetul;

5. Arcadiiea, şi 6. Augustana.

II. Prefectura lIliricului aveâ doaiiă diecese:
A. a Macedoniii cu şese provinţi: 1. Creta;

Vechii;

2. Ahaiea;

Epirul -Noă; 5. Tesaliiea, şi 6.. Macedoniiea;

-B.a Daciii cu cinci provinţi:
3. Mesiiea Superioară; 4. Daciiea
III. Prefectura Italiii aveâ
A. Diecesa [lirică cu şese
Panoniiea Secundă;-4.
ricul Rîpean;

Panoniiea

2) Vogel: Der Kaiser Diocletianus,

seine Zeit, Leipzig

1869.

3.

.
Epirul

|

1. Macedoniiea Salutară; 2 Dardaniiea.
Mediterană şi 5. Daciiea Ripeană.
trei diecese: _Cu
provinți: 1. Saviiea; 2. Dalmaţiiea; 3.
Primă; 5. Noricul
Gotha,

Mediteran,

1857. — Preuss:

şi 6.

|
Kaiser Diolectian

No-

und
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B, Diecesa
Reţiiea Secundă;

Italiii cu şeptesprădece . provinţi: 1. Reţiiea Primă;
2.
3. Alpii cotiari; 4. Veneţiiea; 5. Emiliiea (Aemil
ia); 6.
Liguriiea; 7. Valeriiea; 8. Sardiniiea; 9. Corsic
a; 10. Flaminiiea

'şi Picenul
Anonariă; 11. Picenul Suburbiiacăriă; 12. Tuscii
ea şi Umbriiea; 13. Campaniiea; 14. Lucaniiea şi Buţii; 15. Apuliiea
şi Calabriiea; 16. Samniul, şi
17. Siciliiea. -.
:
,
"
C. Diecesa Africei cu şese provinţi:
Mauritâniiea Sitiseană; 4. Mauritaniie Cesare 1. Bizaciul; 2. Numidiiea; 3.
ană;
5. Tripolisul, şi 6. Africa
Proconsulară.
.
IV. Prefectura Galiilor avea trei
diecese:
A. a Ispaniii cu şepte provinţi: 1.
Betica;.2, Lusitaniiea; 3. Galeciiea; 4.. Taraconiiea; 5. Cartagineana
; 6. Tingitaniiea, şi 7. Baleiar
ele.
___B. a Galiilor-cu şeptesprădece
provinţi: 1. Viieneana; 2. Lugduneana
Primă; 3. Germaniiea Primă; 4.
Germa
6. Belgiiea Secundă; 7. Alpii Maritimi; niiea : Secundă; 5. Belgiiea Primă;
8. Alpii Penini şi Grai; 9. Macsima
Secvanilor; 10. Activitaniiea Primă;
11. Acvitaniiea Secundă; 12. Novem
puli; 13. Narboneana Primă; 14.
po15. Lugduneana
Secundă; 16. Lugduneana Terţiie Narboneana Secundă;
, şi 17. Lugduneana Senoniie.
C. a Britaniilor cu cinci provin
,
țiiea 3. Britaniiea Primă, 4. Britaniieaţi: 1. Macsima Cesareană; 2. ValenSecundă şi 5. llaviiea Cesareană.!
Această împărțală dreptcă îmb
y
unătăţi foarte mult administr
riului, dară necesită urcarea
area împecontribuţiunilor
cătră

tesaurul

public,

dintre

ţindu-l între fiii săi, dînd
fiului mai mare, Consta
ntin ]I, (337—340), provinţile din prefectura Gal
iil
fectura Italiii; fiiului al doil or dimpreună cu Africa Proconsulară din preprefectura Orientului, şi fiiuea, Constanţiii (337—361), toate provinţile din
lui al treilea, Constant (33
din prefectura Niricului
7—350)
provinţile
şi din aceea a Italiii.2)
păstrede unitatea şi tări
Aceşti fii însă înloc
iea împeriului, începură
între Sine şi cu consîn
a se certă şi a "se răs să
genii săi, spre dauna
boi
întregii împărății, şi
MICI între sine. În urma ace
a se nisto
r
cert
e
pen
tru
pretindenţi consingeni
domniie. dintre îraţi şi
alţi
şi Constant în anul 350,şi neconsîngeni fn ucis Constantin II. în anu
l
iar
340
Con
sta
nţi
ii
reu
şi
ŞI Să remină sîngur dom
nitoriiă asupra întreguluîn anul 353 ca să
i împeriii roman. :
_
Tot sînguri domnitori fus
eseră şi urmaşii săi Ju
363) şi Joviian (363—364),
liian Lep&daţ
1-2
dar
urm
aşu
l
acestuia, Valentinitaa ay
dete îrăţini-săuă Valinte (36
E6L
4—378) spre domniie pro
Orientului. Prin. această
vinţile din
ore
faptă se împărți împeriul
roman întrun

lentiniian 1. ca conregent August
După moartea tătîni-săii numi pre fiiul săi de noaiit ani, Graţiiai
—
ca conregent
patru ani, Valentiniian II. (87 Graţiian
5—399), dîndu'i spre August Dre (2077389)

domniie Provinţile din
prefectura lliricului şi din
în: doaiiă, precuni fusese sub a ltaliii, astfeliti că şi împeriul apusean se împă
rți
feciorii lui Constantin celui
Mare, între 337 Şi'340
') Pagius: Critica historico chronologi
ca sub anul 37, cap.

eccl. sub anul--39. —. 2) :Soz
omenus;
1897, cartea 7. cp. 4:

Istoria :biser,

4—7, în Banica

trădusă de Iosif Gheorghian,

ii:
pg

iale3

„

PISLIOTECA CE
UNIYOR.

5

NT

SSSUREsr;

RALĂ

După moartea împăratului Valinteîn 378 alese împăratul
Graţiian ca
conregent August pre. valorosul şi: viteazul. beliduce Teodosiii |, numit.şi
cel Mare (379—395), şi'i. dete spre domniie mai întiiii provinţile. din . prea. Iliricului,
fectura Orientului, apoi şi pre acelea din prefectura teritoriială

poate de aceea fiindcă atit toată. prefectura pretoriială a lliricului cît şi toată

diecesa Traciii din. prefectura Orientului ieraii. necontenit.prădate şi pustiite
de popoarele barbare. Prin. această disposiţiune se întroduse o noaiiă împărțală.în împeriul roman, astiel că de aci înnăinte începură provinţile din
pretectura lliricului a. se ţine de împeriul roman r&săritean, deslipindu-se
de cel apusean, la carele rămaseră numai provinţile din diecesa 'Iliricului,.
carea se ţineâ de prefectura pretoriială a Galiilor.. Această. noaiiă împărţală
a devenit, mai pe urmă, un izvor de certe pentru jurisdicţiune între episcopul

din Roma

noaită (Constantiniiana) şi cel din Roma. vechie; cum vom.ved6

.
a
N
mai la vale ($63)...
După uciderea! împăratului Graţiian în anul '383 fi recunoscut decătră
Teodosiii |. ca. împărat preste ţările din prefectura pretoriială: a: Galiilor
doritul de ostaşi Macsim (383—388), dar' voind acesta ca să alunge din
prefectura pretoriială a Italiii pre tîn&rul împărat Valentiniian II. (375—392)
tă învins lîngă oraşul. Sisciiea delingă Sava decătră împăratul Teodosiii
şi ucis în anul 388 atit iel cît şi conregentul săii fiiii, Victor, rămînînd acum
Valentiniian Il. ca sîngur împărat asupra noului teritorii al împeriului
roman apusean. După patru ani de singură domniie în ucis decătră Frîncul
Arbogast şi înlocuit cu un Eugeniii (392—394). Impăratul Teodosiii. însă
răsbunâ moartea lui Valentiniian II., ucise pe împusul împărat Eugeniii în
anul 394 şi se proclămâ ca sîngur împărat asupra întregului împeriiă roman.
Această sîngură domniie însă: nu ţinu îndelung, căci împăratul Teodosiii |. :
muri în 17 lanuariii 395, iar îmbii săi fii îşi impărţiră împeriul între sîne,
cu. astădată pentru totdeauna, luînd Arcadiii (395—408).:
sub sîngura: sa
domniie, ca împeriii roman r&săritean, provinţile din prefectura pretoriială a Orientului şi a Iliricului, iar' Honoriii (395—423)
provinţile din
prefectura pretoriială a Italiii şi a Galiilor ca împeriiă roman 'apusean.!)
Aceste doaiiă împerii avură de aci înnăinte cite o -soarte propriile păr-:
ticulară.
Sa
ă

“S 37. Împeriul roman

sub numele de Romăniea.1)

Teritoriul asupra căruia îşi întinseseră Romanii domniiea în decursul
timpurilor îl numiră împeriii roman (imperium romanum, împărăţiie ro;

mană). Această numire aveă dintru început mai mult înţelesul, că Romanii

sînt aceia carii poroncesc, carii dispun: de toate, carii ati pretutindinea dirigenţa, chiar şi la acele popoare carile se numiaii. soţi (socii), dar' carile

ieraii dătoare să plătească Romanilor. tribut anual şi să li deie ajutoriii în
timp.de răsboaie.

Abiă

-2) Baronius: Annales

mai

tărdiii,

dupăce

legile

eccl. sub a. 340 cp. 43; a. 350, cp.

romane,
1;

înstituţiunile

a. 153, cp. 6; a. 361. cp.

18; a. 364 cp. 4—12; a. 375, cp. 6; a. 378 cp. 26; a..379..cp. 8; a. 383, cp. 7; a. 388, cp.

64; a. 392, cp. 6; a. 395, cp. 21. — Pagius: Critica historicochronol. sub a.. 340, cp. 26;
a. 350, cp. 2; a. 353, cp. 3; a. 361,:cp. 4; a. 364, cp..3—4..a. 375, cp. 15; a. 278, cp. 7;
a: 379, cp. 5; a. 380, cp. 3—9.'a: 383, cp. 9—11; a..385, cp. 8—9; a. 388, cp. 6; a. 390.

cp. 7—9. a. 89%, cp. 3—6; a. 395, cp. 7. — Giildenpenninp .und lfland: Kaiser Theodosius
der GroSe Halle 1878. — 2) Pagius:: Critica historicochronol. în Analele eccl. ale Baronius,
sub anul 381, cp. 3. — Du Cange: Glasarium mediae et. infirmae. latinitatis sub voc.
Romania. —

Georges

K. E. Lateinisch-deutsches

Handwărterbuch,

sub voc. Roma.

B,.C, F;
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soţiiale romane, graiul roman

şi cultura romană. se lăţiseră şi prinseseră ră-

dicini adinci şi.la celealalte popoare supuse; abiă dupăce multe din aceste
.
popoare. adoptaseră moravurile romane şi însu'şi graiul roman şi se romă-

nisaseră: abiă acuma căpătâ. împeriul roman înţelesul

unui, teritoriti naţional,

ai căruia locuitori trăiesc după datinile Romanilor şi duc împreună
o viiață romană. Această naţionalisare romanică a împeriului roman
-Ssugerâ
unor scriitori din secului al patrulea încoace cugetul .ca să deie
domnit de Romani o numire, în care să se .esprime şi calitatea teritoriului
naţionali-

tăţii lui, şi aşă începură a'l numi Romăniiea

(Romania),

iar prin calificătivul de romănesc (romaniensis, . Tomanensis) ar&tati
orice lucrare care
se r&poartă.la naționalitatea romană.
Numele de Romăniiea, înlocde împeriii . roman, îl
găsîm întrebuințat
mai întiiit de scriitoriul bisericesc Atanasiii cel Mare
1), “+ 12 Maiii 373, carele, vorbind
despre Ariiani,

dice că iei n'aă cruțat pre

episcopul. Romei,
Liberiu (358—366), şi n'a: respectat Roma,
care ieste căpitala Romăniii.
Alt scriitoriiă” bisericesc, ' Epifaniii2) (7.403),
ni. spune
în. eresiiea 46,
că Manes,:părăsînd Persiiea,
a întrat în Romăniiea, iar' în eresiiea
49 dice
că Constantin,a trimes prin toată .Ro măniiea
scrisori încontra lui Arii,

Invăţăcelul şi- autorul de pe la anul 432 al
viieţii Sîntului Augustin (354—
430), Passidius,%) încă numeşte împeriul
roman Romăniiea dicînd (cp. 30)
despre Vandali că iei sînt răsturnătorii
Romăniii (Romaniae eversores).
Numele de. Romăniieaîl găsim încă şi
pe la alţi scriitori din secului
al cincile.şi
a al şeselea d. Cr. „Precum: la preutul
Paul „Orpsiii,?) născut
în Ispaniiea pe la anul 390, la episcopul
Idaţiii5) din Ispaniiea (395—470),
la episcopul lordanis€) s. lornandes,
născut pe la anul 500 d. Cr. şi la episcopul poiet Venanţiii. Fortunatul
7) c.
o
„Numele de Romănitea se întrebuință535—600. |
dintru început spre a îns&mnă
cu iel tot împeriul roman, întreg,
fără
Şi :resăritean.: Mai pe .urmă însă, după privire la împărţirea lui în apusean
desfiinţarea . împeriului roman apusean, numele de Romăniiea s'a
păstrat
imperii

spre

roman

a îns&ămnă

cu

ie]

pre

r&masul

răsăritean, Precum resultă
aceasta din mai mulţi scriitori
posteriori ca, d. e., Constantin Porfiroge
nitul
(905—959),3) Ion Brompton?)
Anton Pagii 10), şi alţii.

Da
!
Deaceea a fost lucru prea firesc
ca
Romanii
nedesnaţionalisaţi din
acest împeriii să păstrede pentru
Sine, ca numire genetică, numele
trecut în
de Roman,

Romăn, Romin, Rumîn,
numer precumpenitoriă numele de iar pentru teritoriile ce: le locuiaii în
mănească, nume. pre care popoarele Romăniiea, Romîniiea -şi de Ţară Rostrăine conlocuitoare şi. circumvecine
l-aii trădus în graiurile proprie

Wâlschen,

Wâălschlan

prin cuvintele: Valachia,

». Wlachenland,;

Walachei,

:

pepercisse, nec reveritos fuisse. Romam
,

Metropolim

etc.

Vlachia, , Blachia,
,

a

io Episcopo |

esse Romaniae, ELI

po,

Ramano)

:

non

0. — 4) Orosius
s: Historiarum libri
43. — 5) Idacius s.Paulu
pa anos, |.
Hydatius:. Chronicon. şi VIL. adversus
i 17
Fasti.:— €) Edo.
Getarum, cp. 25 şi. 50. — 2) Venan
î Ciu tadib A
tius Fortunatus: Misceltanea,
tinus. Porphyregenitus: .De cerem
1. 6. cp. 7. — 8) Const:
aulae byzantinae
pg. 295; — si De administrando oniis
împerio, Bonnae, 1840,libri duo, Bonnae 1829 l..1. c 65

cp. 9,
212; cp. 53, pg. 270. — 2) lohannes. Bromp
79; 1. cp. 45 unu 208 i
ton,. abas lorvalensis,pg. sec.
588—1198 in Ricardo 1: Tota Romania
XV. Crătari S
terra firma est, et est de domin

io .
stantinopolitani . . . . caput Rumaniae
Ș
est civitas Constantino olis, et R In
Sclavoniae, Hungariae et Histriac. -—
umania ' jungitur
19). Antonius Pagius:
Critica hist orico-chronolog
în Annales ecclesiastici. alelui Baronius, sub.3
ica
81, p-aci
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Numelede romănesc (romaniensis' romanensis), în înţelesul: de cevâ
fiind de origine romană, încă se găseşte întrebuințat de unii scriitori,. dar”
mai ales prin înscripţiuni, “lucru care ne face a crede că îmbele: cuvinte:
Romăniiea şi romănesc, ieraii cuvinte poporane, răspîndite .pretutindinea
şi păstrate în toată curăţiiea sa pînă astădi numai de Romini în graiul lor
vulgar şi literar, şi de Italieni în cuvîntul Romagna, “spre a numi cu iel
teritoriul fostului domniiat roman din ltaliiea cu capitala Ravena -de pe
timpul domniii Goţilor şi a Longobardilor acoleâ.
:
-- .
0 monetă

semnificătivă..

„ Dela împăratul roman Juliian .(361—363). ni s'a păstrat o monetă care
are o valoare deosăbită pentru Romini, din care causă îi. şi reproducem
aici chipul.
.
-

Pe îaţa iei încujurată de un şirag de mărgele, stă. chipul împăratului .
DNFLCLIVLIANVSPEFA
cu o înscripțiune pe împrejur:
V G

=

Domnul

nostru

Flaviii Claudiii

Juliian P. F. Augustul, iar” pe dosul

de un şirag de mărgele, îigureadă, pe un şes,
iei, de asemenea încunţurat
un bour sait taur întreg cu o steâ cu opt'rade între coarnele bourate în
sus şi cu alta, tot cu opt rade, deasupra spinării. spre picioarele. de din-

năinte.. De desubtul botului stă, pe o floare pare-se,

un vultur cu

aripile

întinse, cu o steâ în dosul capului şi cu clonţul îndreptat spre.pieptul taurului: Cam dela genunchii picioarelor de dinapoi, în semicerc, pe dea:
supra bourului pînă
la aripa stingă a vulturului, stă înscripţiunea: SE C
VRITASREIPVB

=

Siguritatea

sului iz care stă bourul se află în. linie

republicei,
iar' de

dreaptă

desubtul

şe-

înscripţiunea: TCO

“” Bourulşi vulturul de pe această monetă aii mare asemănare cu

bo-

urul şi vulturul din stemele foastelor domniiate: al Ţării Romîneşti şi al
Moldovii. .Să nu îie oare şi aici vreo legătură şi moştenire între stemele .
romineşti şi moneta împăratului Juliian?
ca

$ 38. Causele decăderii împeriului roman.
şi ale desființării părţii .Iui apusene:
Pină în răstimpul acesta împeriul roman 'şi-a păstraţ, cu multă şi deostbită rigoare, atit centrul săii de. acţiune, cit şi caracterul

săii naţional,

a

) Baronius” Annales eccl. sub a.: 362, &p. 84. —-Pagius 1. c. sub a. 362cp. 8.
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considerînd ca cetate principală, ca capitală a imperiului, numai Roma,
iar ca cetăţeni, ca membri egali ai săi, numai pre Romanii de origine şi
pre cei ce se romănisaii; şi încă pre aceştia nu deodată, ci treptiş după
gradul romănisării şi al contopirii lor. Dar dupăce atinseseră Romanii
Culmea: estensiunii sale; dupăce cunoscuseră bunătăţile şi civilisaţiunea
tuturor popoarelor de vreo. valoarea istorică şi 'şi le supuseseră; dăpăce'şi
creiaseră un: îns&mnat capital întelectual şi materiial: se. ivi curînd o stare
staţionară, un timp de petreceri şi desfătări, şi apoi o repede repăşire.
Aci din răstimpul precedent, dela efeminatul împărat Elagabal (Elagabalus, Heliogabalus, 218—222)-. încoace,: decînd prinseseră Romanii a

acordă străinilor cetăţeniiea romană

dirigentă

începri clasa

grămada,

cu

a scăpă din vedere naționalitatea” împeriului şi a băgâ în samă mai mult
universalitatea lui, partea lui materiială, veniturile, finanţele lui. Dar acela,

carele poate cu intenţiuni bune, însă cu urmări foarte stricăcioase, a dat
împeriului român altă 'direcţiune, opusă celei de mai innăinte, îu energicul

şi vălorosul împărat Diocleţiian (285—305), născut în Diocleia în Dalmațilea. el, prin. disposiţiunile. sale orgănisătoare,: a: pus: împeriul pe clina
descompunerii şi a desnaţionalisării lui. Voind să rădice' persoana şi mafestatea împăratului în regiuni. cereşti şi să'i. deie o: aureolă şi autoritate
deiască, o deslipi şi mai tare, decit ieră, de popor, îi-creâ un cerc părticular de înterese egoistice, şi o încunjurâ' cu un cerimoniial oriental foarte
pompos, se feri.de a petrece.în mod mai. familiiar”
cu .împrejurimea sa, şi
începi a purtăpe cap coroană împărătească şi. a se numi: Domn
(Dominus, Domnus), ca cum. tot împeriul roman ar. fi: fostal săi propriii, şi
ca cum toți cetăţenii ar îi fost domesticii şi 'sclavii "lui. Împăratul nu se
mai consideră, ca mai înnăinte, ca cel dinfiiii cetăţean. sirgitincios al împeriului,
ci ca un cap de familiie (pater familias) preste ici, ca singurul
Domn şi dispunătoriă asupra lui şi asupra veniturilor lui.

Ca să'şi uşurede cît mai tare sarcina de împărat şi totuş ca să poată
administră împeriul cit mai cu folos,' mai. cu facilitate şi: comoditate, găsi
Diocleţiian
cu

cale
ca să înfiinţede pe lîngă sîne trei

demnități:

un

Ău-

gust şi doi Cesari,şi să împartă împeriul în patru părți, dînd Augustului

spre administrare
Britaniiea,

Galiiea

ltaliiea

şi

Africa, unui

şi Ispaniiea,

iar'. pentru

Cesar
sîne

provinţile lirice,
îşi păstrâ

celuilalt

Traciiea

Asiiea

şi Egiptul, precum şi conducerea supremă a întregului împeriii. " Această
împărțală dreptcă a adus momentan oarecare ordine şi stăbilitate, dară
a avut mai
unitatea

Roma

sa

apoi urmări foarte rele. Împeriul îşi perdii, încetul

și centrul

săii de

acţiune

începri a'şi pierde îns&ămnătatea

şi de

gravitaţiune.

sa politică

De:

cu
aci

încetul

şi de capitală. a

înnăinte

riului, căci conregenţii apuseni reşădeaii unul în Milan (Mediolanum)

împe-

şi ee

Ialalt în Arelata (Arelatum, Arles), ori în Trier (Augusta Treviroruin) iar
împăratul însu'şi mai puţin în Roma, şi mai mult în Nicomediiea
din Bi-

tiniia din Asilea Mică.
„_

A

Împărţala aceasta mai avi şi altă.urmare nu mai.puţin

lea adecă. deşteptă în mulţi locoţiitori, Auguşti

saii

Cesari

stricăcioasă
polite

ambiţi-

oase, dorinţi de nedepindinţă, cari încurcară adeseori . împeriul în certe

răsboaie civile, unele mai dăunăcioase decit altele. Cu deosăbire se
N
aceasta în anul 305. după abdicarea voluntară a lui Diocleţiian,
ci a e
rădicară dintre locoţiitorii lui şi dintre alţii mai mulţi împărați deodată,

cari ţînură împeriul, spre dauna lui şi spre bucuriiea

în necontenită

popoarelor

barbare.

si

agitaţiune şi tulburare, pînăce isbuti, în anul.324, Constantin
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cel Mare ca să strîngă în mîna sa îrînele împeriului, şi să restăbilească,
pe scurt timp, autoritatea împărătească şi unitatea împeriului.
,
* Cu întenţiunea ca să întărească şi mai bine ordinea, dădu Constantin
cel Mare împeriului o. noaiiă împărțală mai bună şi mai precisă, dar' tot
întemeiată pe aceea a lui Diocleţiian. lel adecă împărți împeriul în patru.
prefecturi cu
treisprădece. diecese şi cu o sută şeseprădece provinţi,
precum am arătat mai sus. ($ 36).
,
|
Tot Constantin cel Mare întemeiâ, pentru partea răsăriteană a împeriului, un noă centru, o noauă capitală, pe locul vechiului Bizanţ, numindu-o Roma Noaiiă şi înaugurindu-o cu mare pompă în Mâii 330,

iar urmaşii lui îi deteră numele de Cetatea lui Constantin
stantiniiana,

pe

greceşte

Constantinopolea,

jel. Această a doaiia capitală a accelerat

în

saii de

Con-.

onoarea : întemeietoriului

şi mai tare

definitiva

desbinare

şi desnaţionalisare a împeriului, şi a preparat căderea şi apunerea lui.
În urma acestor prifaceri şi reorgănisări se întemeiâ puternec domniiea
unuia
“ sîngur, monarhiiea absolută, dar' numai cu părţile iei rele, fără
de stăbilitate şi ordine bună într'însa, căci nu isbuti a întronâ o singură

casă domnitoare (dinastiie), care să fi ferit împeriul de stăşiieri, şi săi fi
păstrat unitatea. Acum voinţa împăratului absorbiă toate voinţile părticulare;
jeâ erâ sîngura lege, căriia trebuiaii să ?i se supună cu toţii, şi cine-cutedă să se opună, îşi plătiâ cutedarea cu viieaţa.
Dispărind astfeliii voinţile îndividuale şi. contopindu-se în. aceea a
împăratului, dispărură şi agenţii motoriai întreţinerii unei mişcări -întelec-.
tuale necontenite şi vioaie, şi, prin. aceasta, se. întunecară totodată şi ideialurile- şi: aspiraţiunile naţionale romane, avinturile - nobile ale unor inimi..
generoase, carile găsiait o plăcere şi o mulţămire deosăbită cînd puteaii
conlucră spre binele comun şi spre mărirea gloriii naţionale. Înlocul culturii ideilor, al aspiraţiunilor naţionale şi al avînturilor nobile, o lăcomiie
nesăţioasă şi o năzuinţă hăpsînă. spre traiii bun şi comod cuprinseseră-ini-

mile clasei dirigente

astieliii,

încît

pornirile :iei ieraii

spre îndestularea unor înterese curat personale,
nele public

şi spre

o“ activitate

neobosită.

Viiaţa

decit

aţintite

îndreptate

mult

mai

spre

bi-

activă. de. mai înnăinteÎn

înlocuită cu o viiaţă de plăceri şi de desfătări. Acestea iarăş, continuînduse totuna, descordară încetul cu încetul. puterile întelectuale,. şi moleşiră
pre cele corporale pînă într'atita, încît foarte
. mulți -se rescumpărară cu
bani de la eserciţiul nobil al armelor şi dela serviciul militar. Aceasta făcit
ca încurînd armata romană, care mai înnăinte ierâ compusă din îloarea:
tinerimii romane, din tot ce aveaii- Romanii mai valoros şi mai nobil, să
se recrutede mai. mult din sclavi şi din. străini. Aceşti străini numai de
ideialuri şi de aspiraţiuni. naţionale: romane nu puteaii fi însuilețiţi, numai:
înterese naţionale romane nu' căutaii să apere, ci îmblaii după aceia cari
li plătiaii mai mult şi îi țîneaii mai bine. Pe timpul lui Teodosiii | (378—:
395), în. partea ultimă a domniii lui, armata romană numai romană nu
ferâ;, lea 'se compuneâ, în parte mare, din. străini, din chiar popoarele

barbare cari năvăliai în împeriă, ba încă ferâ şi condusă şi comandată:
de străini! Se deschiseseră străinilor porţile nu numai în împeriii, dar” şi la comanda împeriului! Ba încă ce ieră mai mult, se primiseră străini în împeriii.nu.

numai ca coloni pe ici coleă şi ca sîmbriiari în armată, dar' şi cu mulţimea, acor-:
dîndu-li-se, mai ales în partea apuseană a. împeriului, .teritorii întinse şi
dîndu-li-se permisiunea de a se orgănisă pe iele în mod propriii părticular.
Aceste

noaiiă creiaţiuni părticulare

.

se întăriră pînă

într'atita,

încît aşteptaii

N

.
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. numai ocasiunea binevenită ca să fărmăturească împeriul şi să “se desiacă
de iel; ceea ce şi făcură în anul 476 ($ 39 şi 41).
_
o
' Pelîngă 'această mare nechipzuire şi lipsă de prevedere mai veni
şi altă nenorocire, izvorită din despărțirea imperiului roman în doaiă încă
părți,

„în un împeriii roman răsăritean şi altul apusean,

în 395.

Se iscară

adecă
curînd rivalități între bărbaţii dirigenţi ai îmbelor curţi împărăte
şti.
Aceste
rivalități aă înstrăinat pre un împeriii de altul pînă într'atita
, încît încetase
de a se mai consideră ca unul şi acelaş, ca împeriii
roman adecă, şi
prinse a se încuibă cugetareaşi închipuinţa nu numai
despre un împeriă
grecesc pelîngă cel roman, dar' încă şi despre nişte
împerii germanice.
Pelîngă causele amintite aici, toate destul de puternec
e pentru a pune
un împeriii, oricît de tare, pe clina decădinţii şi
a. descompunerii, se mai
ar&tâ la Romani pe timpul împăraţilor încă şi
o nepăsare, tot din ce în
ce mai mare, de cultul religios curat roman,
de
credinţile şi de datinile
strămoşeşti, şi o aplecare deosăbită cătră
culturile religioase străine.
Această nepăsare de legea strămoşască, de
credinţile şi de datinile religioase strămoşeşti, ieste considerată de
_istoriog
raful Zosimos1) de sub
împăratul Teodosiă II (408—450) ca causă
principală a decădinţii împeriului roman. „_
Tocmai acuma se ivi; ca din providinţă
dumnedeiască,'un noii curent
de idei nu: mai puţin periculos şi corosiv
pentru temeliiea 'pe care ieră
clădită soţiietatea păgină, în speciial
ea romană şi statul roman.
Acest noiă 'curent, această noaiă lume soţiietat
„bună veste“ pentru mulţimea împilată de cugetări şi de aspiraţiuni, această
şi Suferindă, ierâ creştinismul, Lumea romană, statul 'roman
ierâ întemeiat, ca toate staturile
” atunci, pe deosăbirea dintre om
de pe
tatea dintre păturile soţiiale'şi peşi om, dintre popor şi popor, pe neegalinişte dei proprii, naţionali. Creştinismul dincontră ştergeă. toate
deostbirile acestea;
iel propăgâ un sîngur
Dumnegeiă ca Tată al tuturora,
făceă aşadară pre toţi oamenii
între: sîne - şii egalisâ între: sîne,
frați buni
privilegiile dintre iei. Aceste cugetărinimicind astieliii toate: prerogativele şi
de. îrăţiie şi de egalitate între
şi de in Singur Dumnedeii
oameni
“ca Tată a] tuturora, produseră.
duire în vederile învechite ale
o
'mare
Zguoamenilor şi O nespusă 'confu
siune în spirelor şi la romănisarea: lor,

ade

că la întemeiarea unei
Versale, acum, cu ivirea cre
domnii romane uniştinismului, se propăgâ că
vederi şi deşerte aceste năzuinți
rătăcite sînt aceste
numai pe ascuns, dar” mai tărd . Aceasta se făcea dintru început cam cu sfiială şi
iii,
țimea poporului, se spuneă chia dupăce creştinismul prinsese rădăcini în mulsă se vorbească numai de Rom r pe față că nu mai ieste cu cale şi cu temeiii ca
indcă toţi oamenii, ca fii ai unuian saii de Elin, saă de ludeii sait de barbar, fişi aceluiaş Dumnedeii, sînt
ŞI că, cu toţii împreună, com
pun 0 sîngură, mare şi num îrați buni între sîne
liiea
ăroasă
lui Dumnedeii, omenimea înt
reagă adecă,şi că aşadară cu familite, famimaţi a moşteni pămîntul,
toții sînt chiese bucurâ de o potrivă de
toţii cetățeni egali dreptcă a tot
bunătăţile lui şi a îi cu |
ai unei împărăţii univ
eline, Sail - jidăneşti,

ci a unei

ersale, dar nu romane

împărăţii universale de
ciproacă şi de dreptate, ai
îrățiie “de iubire remînt, ai unei împărăţii aşâunei împărăţii cum nu a mai fost alta pe pănd cereşti, dumnedeieşti
Aceste doctrine mu întărdiidicî
|
ară a întune

1) Zosimos: Historia nova, Il. 7.

că în Spire romane tot din
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ce în ce mai tare cugetarea de naţionalitate romană,de stat naţional
„roman şi universal, şi a predispune, încetul:cu încetul, . spiretele: romane
ca să primească şi să sufără pe lîngă sîne încă şi alte eleminte străine

nu numai-ca îndividi, dar' şi. ca colectivităţi, ca

naţiuni,

ca

staturi

egal

îndreptăţite şi egal chiemate a se desvoltă şi perfecţionă în deplină libertate şi concordare cu altele.
In modul..acesta s'a ar&tat creştinismul ca un agent disolvant în

întinsul şi largul împeriă roman,

„Ştinism alta, decit o cale
lăţirea şi întărirea lui.!)

iar

statul

preparativă

şi

roman. n'a

fost pentru

un. mijloc îndămînatec

$ 39. Împeriul roman răsăritean moştenitorii legetim al celui apusean

cre-

pentru
desfiinţat.

Mare nenorocire a fost pentru împeriul roman împărţirea lui în doaiiă,
“dar” mai mare desastru pentru iel fură rivalităţile ce se încuibaseră între
ambele curţi şi între bărbaţii lor dirigenţi. Aceste rivălități nu numai aii
înstrăinat pe un împeriii de altul, dar” le-aii şi slăbit foarte în lăuntru. Cu

deosăbire funeste se 'ar&tară rivalităţile dintre bărbâţii dirigenţi în împeriul

apusean precum şi ticăirea şi nimerniciiea împăraţilor lui. Pe teritoriul
acestuia se aşedară, de timpurii, cu puterea sait cu învoirea, pe la anul
409 Vandali şi Svevi în Ispaniiea, pe la 418 Goţii apuseni
în. Galiiea
miadădiiială apuseană, pe la 429 Vandali în Africa, pe la 449 Anglosac-

soni în Britaniiea, iar de pe:
la 406 şi mai ales pela 457 Franci în -Galiiea de mijloc şi miadănoptală. Aceste.popoare germanice se geraă, pe
teritoriile ocupate, mai mult saii 'mai puţin ca nedepindente,- iar' din 'anul
476 înnăinte, decînd rugiianul Odoacru se pusese în fruntea ostaşilor mer-

cenari nemulțămiţi din Italiiea-şi luînd ajutoriii de pe la săminţiile germanice de prin Panoniiea, Noric şi de prin -valea Dunării, detronâ pe

împăratul roman Romulus Augustulus şi se făci iel însu'şi sîngur 'stăpîn
asupră lItaliii: se desfăci orice unitate dintre ţările împeriului apusean. In
realitate iel încetâ de a mai funcţionâ ca atare. Atunci Odoacru, spre a'şi
conservâ posiţiunea sa şi a lor săi în ltaliiea, şi spre a măguli curţii împărăteşti din Roma Noaiiă saii Constantiniiana, trimese acesteia însemnele
împărăteşti ale împeriului apusean, şi îi lăsâ iei mai departe dreptul şi
grija de a cugetă la mănţinerea unităţii împeriului în forma şi marginile

lui de mai înnăinte-de împărțire.) -:
Prin această faptă a: lui Odoacru

- - e
fu restăurată unitatea împeriului

roman în foarmă şi după drept.'"'"
:
:
« ---Curtea împărătească din Constantiniiana
luâ- posesiune de această
cădință, -de' această succesiune îndreptăţită, şi împăratul Zenon (474—491)

de pe atunci făcii'act de moştenitorii legal primind însemnele împărăteşti
ale împeriului apusean şi recunoscînd pre Odoacru ca particii. Dar nici
iel, nici urmaşii lui nu fură în

stare aşi

esercită,

pe

deplin,

autoritatea

asupra întregului teritoriii ce îl cuprindeă împeriul apusean, ci numai asupra

unor ţări din iel, precum: asupra. unor părţi din ltaliiea, din Ispaniiea şi
din Africa, dar şi asupra acestora nu pentru totdeauna. Popoarele germa-

nice, aşădate de mai 'înnăinte

pe

teritoriul

împeriului

voiră. să;se supunăşi să recunoască, în toate,

autoritatea

apusean,

nu prea

împăratului:
din

1) Jăger Oscar: Istoria Romanilor, Bucureşti, 1885, pg.
şi 528-537 şi 545
| „SL — 2) Jăger 'O. Istoria Romanilor. Traducere Bucureşti.512516
1885, pg. 563. — Malchus:
[lei mpze8tuv în Corpus scrip. hist. byz. Bonnae 1829, pg.
235—238. — Pagius: Critica -..
hist. sub. a. 480, cp. 4-5,
|
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Constantiniiana, ci fiecare năzui şi căutâ să divină. deplin stăpinitoriii pe
teritoriul ce îl ocupase; lucru în care şi isbutiră în fine..
„În răstîmpurile următoare însă atit papa din. Roma, cit şi regii Francilor, şi mai. pe urmă şi ai: Germanilor, se încercară, fiecare la rîndul săi,
să pună mîna pe această moştinire şi să se gerede ca moştenitori şi restăurători ai împeriului roman, nu nu numai apusean, dar' şi universal,
dar' dintre toţi numai papa din Roma isbuti, pe timp mai îndelungat,
a'şi întemeiâ şi a'şi esercită o autoritate Oarecare, pre care o are şi astădi,

însă mărginită numai la cele bisericeşti şi religioase, dar dreptul legal de
succesor

şi moştenitoriii adevărat a rămas necontenit în competinţa împeriului
roman r&săritean, în a elemîntului roman din iel şi în competinţa urmaşilor
acestuia.
Si
Vor pricepe iei oare această misiune provedinţiială?

. : $ 40. Continuarea luptelor pentru Daciiea Trăiană..
După împăcarea cu Goţii ($ 7 la fine) isbuti împăratul
. Aurelian în
vro cîțiva ani să restăbilească, momentan, pacea -şi
ordinea în împerii;
deaceea fi numit. Restituitoriii al împeriului. Cu toate
acestea însă poporăciunea romană atit din răsăritul miadădiiial al
Europe
i cit şi de pe
aiuria ma îost cu mult mai fericită decit cea părăsit
ă
din
Daciiea Trăiană
orientală, căci liniştea ce se arătâ dintru început,
nu durâ. mult.. Curînd
iarăş se porniră atit certele civile. cât şi încurcă
turile cu popoarele barbare
din Britaniiea, dela Rin, dela Dunăre, dela
Euirat şi Nil, încurcături cari
aii ținut puterile împeriului în necontenită
harţă şi le-aii slăbit pînă într'atita, încît le-aii făcut neresistibile. Noi
vom aminti aici mai mult întîmplările dela Dunăre, din Europa răsăriteană
miadădiiială, decît pre celea de pe
aiuria.
!
a
„La începutul acestui răstimp al doilea
avea împeriul roman, în părțile acestea, ca vecini nu prea priincioşi
în cimpiile răsăritene ale. Daciii
răiane, pre Goţi şi mai spre miadănoapte
in cîmpiile iei cele apusene şi mai departe dela: dînşii pre Sarmaţi, iar
în -sus dealungul Dunării şi în
stînga iei pînă în Cărpaţi şi spre miagăn
oapte
dela. dinşii pre Carpi pre
Bastarni, pre Vandali şi rămăşiţe
Cvadi şi de. Marcomani. Toate aceste
popoare, parte îmbulzite de aitele de
prin îndărăptul lor,. parie atrase
bogăţiile provinţilor romane, întreprdeindeaă,
una şi una, escursiuni prădă-de
toare în iele. În faţa acestor popoar
e a“ trebuit. să steie împeriul
necontenit cu armele în: mîni.. Împărat
roman
ul Marc Aureliii Probui (276—2
deşi bătu şi fugări mai adeseori
84)
pre aceşti oaspeți îndesători -dela
nile împeriului, tot îi nevoit în fine
marei.
să. acoarde, în anul 279, mai
Bastarni locuinți chiar în dreapta
Dunării, unde se pierdură printremultor
porăciunea de pe acoleă, şi
ponumele lor
necesitat şi energicul împărat Diocleţiia dispării din istoriie, Asemenea fn :
n
(285
—305
„_cu:to
mai adeseori victorioase, Să îngăduiască
£ ia anu) 295 Ca e uuptele sale
Cărpaţi şi Dunărea de mijloc. locuri
Spre
Aureliiană, unde de asemenea se stînseră aşădare în aşă numită Daciie
pe încetul.

Împăratul Constantin cel Mare, atît ca conce
sar cît si ca
su
a
părat (306—323 şi 323—337), înfrînse
din stînga Dunării de jos, ba chiar făcii mai adeseori cutegarea ISU, AN
şi un pod preste dînsa, în dreptul
Cileiului, aproape de v&rsătura
ului, şi, trecîndu'şi: legiunile. răsbă
„prin Daciiea Trăiană, şi învinse Argeş
ta i
pre Goţi în anii 331 şi 339” şi Duse
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stăpînire pe o parte din iea.!) Dar' cu toate acestea tot n'avii mai pe urmă
încotr6, ci trebui
.să permită Vandalilor Asdingi din. Silesiiea şi Moraviiea de astădi ca să se -aşede în Panoniiea romană, iar' şervilor Sarmaţilor, cari se r&sculaseră încontra Goţilor cînd împăratul avi răsboiă cu
aceştiia, ca să treacă Dunărea. şi. să .se:aşedeîn Mesiiea.:
Sub Constantin Il. (337—361) se-primiră de asemenea în împerii,.în
anul 348, o mulţime de Goţi, cari trecuseră la creştinism, dîndu-li-se locuri
spre aş&dare pe sub poalele Emului, iar' în anul 358 mai multe cete de
Sarmaţi.
.

În anul 368 Goţii Greutungi

şi Tervingi

încurseră

din

noii

în

provinţile împeriului de pe lingă marea Neagră. Împăratul Valinte (364—
378) se sculă, în anul 369, cu oaste asupra lor, îi r&spinse îndărăpt, îi
atacâ de prin Mesiiea înferioară şi de pe la gurile Dunării în Daciiea
Trăiană r&săriteană, îi urmări aici pînă prin tufişuri, şi'“i băta cumplit, chiar
cu ajutoriul îndigenilor, punînd preţ pe capetele de Got.
În anul 375 răspinse cu succes împăratul Valentiniian (364—375) pre
Cvadii cari devăstaseră Panoniiea. .
|

Ş 41. Emigrarea şi amestecarea popoarelor.
Pe la anul 370 apăru, deodată, în ţinuturile dela Don un popor noi,
uricios şi mai sălbatic decît toate popoarele barbare de pe atunci, numit
Huni (Hunni). Aceştia ieraii de rasă mongoală şi locuiaii ca şătraşi sait
nomadi pelîngă Volga de jos. De aici năvăliră mai întiiii asupra Alanilor călăreţi din Sarmaţiiea europeană şii împrăştiiară pre unii spre
Caucas, pre alţii spre marea Baltică, şi mai pre alţii îi aşerviră şi'i luară

cu sine. După.aceasta năvăliră Hunii asupra.

Goţilor

răsăriteni

dintre

Don şi Nipru şi'li nimiciră, în anul 375, domniiatul întemeiat aici. V&dîndu'şi Goţii răsăriteni domniiatul desfiinţat, năvălirăşi iei asupra altor
popoare r&spîndind groază printre iele; aceste popoare. îngrozite porniră
asupra altora, şi astieliii se produse o mişcare generală printre popoarele
din răsăritul mijlociiial Europei, cunoscută în istoriie sub numele de
Emigrarea popoarelor,) mişcare care a grăbit căderea şi. desfiinţarea
1) Sozomen: Istoriea bisericească, trăd. de mitop Iosif Gheorghian, Bucureşti, 1897, pg.
14, Cartea 1. cp. 8. — 2) Wietersheim: Geschichte der Vălkerwanderung, neu bearbeitet

von

Dahn, 2. Bd. Leipzig

1880—1881. — Pallmann: Geschichte

der Vălkerwanderung,

2

Bde Gotha und Weimar. 1863—1864. — Baronius: Annales ecclesiastici sub anii:. 279 cp.
5; a. 281 cp. 2; a. 292 cp. 2; a. 319 cp. 2—5; a. 330 cp. 49—50; a. 364cp.15; a. 366 cp.

3; a. 876 cp. 7; a. 378

cp.

16; a. 379 cp. 4; a. 395 cp. 2, 13—15;

a. 39%

cp. 3;

a. 403

cp. 50; a. 408 cp. 7—11; a. 410 cp. 2; a..412 cp. 32; a. 414 cp. 1; a. 415 cp. 60; a.
cp.-4, 11—15; a. 427 cp. 1-—19; a. 428 cp. 1—15; a. 430 cp. 76—78; a.:440 cp. 3—8;
442 cp. 1—2; a. 444 cp. 834—42; a. 446 cp. 27; a. 450 cp. 50; a. 451 cp. 33—48;, a.
cp. 53—58 a. 454 cp. 22—23; a. 455.cp. 5—13; a.456 cp. 5—7; a. 465 cp. 32—93; a.
cp. 10—12; a. 468 cp. 11—26; a..474 cp. 16—21; a. 475 cp. 1—3; a. 476 hp. 1—7.
E agius: Critica historicochronologica sub anii: 277 cp. 5;.a.:279 cp. 3; a. 294 cp.

a. 295 cp. 1; a. 297 cp. 4-5; a.

318 cp. 4; a. 319 cp. 3; a. 323 cp.

3; a. 330

332 cp. 3; a. 334 cp. 5; 364 cp. 3; a. 368 cp. 4; a. 369 cp. 18; a. 373 cp. 6;
a. 378 cp. 6; a. 380 cp. 10; a. 386 cp. 6; a. 395 cp. 10—11; a. 39% cp. 3;
a. 399 cp.-4; a. 400 cp. 7—8; a.:403 cp. 6—9; a. 406 .cp. 2—13; a. 407 cp.
408 cp. 20; a. 410 cp. 2; a. 412 cp. 20; a. 415 cp. 23—25; a..418 cp. 8l; a.

11—12; a. 427 cp. 2—5, 20; a. 428 cp. 2—10;

cp.

&

425
a.
452
466
—
5;

a.

a. 376 cp. 5;
3.39% cp. 23;
6—7, l0;.a.
425 cp. 6—7,

a. 429 cp. 8—9, 30; a. 430 cp. 29——30;

a.

432 cp. 18—19; a. 435 cp 43; a. 436 cp. 9-—10; a. 437 cp. 7; a..438 cp. 8; a.439cp.5—8;

a. 442 cp, 2—5; a. 443 cp. li; a. 444 cp. 13;.a. 446 cp, 13—14; a. 447 cp. 9—12; a. 449
cp. 21—22; a. 450 cp..13; a 451 cp. 4—96; a. 452 cp. 5—6, a. 453 cp. 21—23; a. 454 cp.
8—9; a. 455 cp. 4;.a. 456 cp. 2—10; 459 cp. 7; a. 460 cp. 9; a. 461 cp. 15; a.464cp. 2—
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împeriului roman apusean, schimbînd cu desăvărşire
configuraţiunea poporistică a Europei. lată cum ni se presîntă, în
răstimpul acesta, această
emigrare.
o
,
Goţii răsăriteni, bătuţi şi fugăriți de Huni,
apucară, o samă, spre
Chersonesul Tauric (peninsula Crimeiană de
astădi) şi spre munţii Caucasului; alţii se împreunară cu Goţii apuseni,
şi încă mai alţii se îndreptară spre apusşi trecură, prin Galiţiiea de
astădi,, munţii Cărpaţilor în
şesul Dunării. şi în cîmpiile. apusene ale Daciii
Trăiane,: unde căutară să
se aşede cu stătorniciie pelîngă rîul Tisei.
Goţii apuseni însă, adecă acei așădaţi
între Cărpaţi şi Nipru, neputînd resistă Hunilor la Nistru, o tuliră
parte spre. munţii răsăriteni ai
Daciii Trăiane centrale, unde'şi îngropară
.tesaurul :de aur, cunoscut astădi
sub numele de Cloşca cu. puii de aur,
parte
spre Dunărea de jos, cerînd
aici, cu stăruinţă, dela împăratul Valinte
(364—3
78) ca să fie primiţi în
împeriii; ceea ce li se permise: sub
condiciunea ca să deie ostătici pentru
credinţa şi supunerea sa. Implinind această
condiciune, căpătară vro doaiă
sute de mii de Goţi apuseni sub
conduc
erea
lui Fridighern, locuri. de
şădere prin Mesiiea înferioară şi prin
cară neînţelegeri între Goţii strămutați Traciiea.?) Dar în anul 377 se isşi ducii romani Lupicin şi Macsim.
Goţii se revolt
în. ară
Marciiana (Marci
turile de pe împrejur, trecînd înnăin anopolea) şi prinseră a prădă ţinute în Traciiea. La Sălci (ad Salices
apoi la Adriiana (Adrianopolea)
) şi
li ieşi innăinte împăratul Valinte,
învins în anul 378 şi ucis, iar' Goţii
dar” fu
apuseni, ajutaţi acuma şi de
răsăriteni delîngă Tisa, de -Taifali,
Goţii
de
Alani şi de. Sarmaţi, continuară
departe a prădă şi a pustii nu
maj
numai prin Mesiiea şi Traciiea,
Panoniiea şi Dalmaţiiea. Sub
dar şi prin
aceste împrejurări critice se
impăratul Graţiian (376—383)
rădicâ delă apus
asupra năvălitorilor din. Panoni
iea şi Dalde. pe acolea.
|
Graţiian primi pre Goţii răsă
|
riteni şi pre unii Alani
apusean şi'i aşăgâ parte ca
în împeriul. săă.
colo
parteîi înrolâ cu militari sîmb ni prin Panoniiea şi prin Italiiea de sus,
riiaşi în oaste, iar Hunilor
li plătească tribut anual
[i promise să
num
ai să se astimpă&re prin
paseră din teritoriul Daciii
locurile ce le ocuTră
ian
e
dela
Goţii rEsăriteni, dela cei
şi dela Sarmaţi. Impăratul
apuseni
Tesalonic, colonisâ, în anu Teodosiii însă, întrîngînd pre Goţii apuseni la
l
382,
mulţi din iei: prin Mesiie
Superioară, prin. Traciiea şi
a înferioară
de mii îi primi ca sîmbriiari chiar prin Asiiea. Mică, iar pre vro patrudecişi.
în armată.
aa

„In modul acesta

drepică. se făcu pa

ceşi se restăbili, pe “scurt
nu spre bine
timp
iel. Acuma barbarii nu ieraleă imperiului, nici a] Poporăciunii romane din,
opri
ți,
ca mai înnăinte, la marginil
riului, şi nu prădaă numai
e. împeîn lăuntrul lui! Ca militari din cînd în cînd provinţile lui, dar ierau chiar
şi funcţionari publici, mai:
chiar ca comandanţi de oşti,
ales pe la curte, şi
aveai aceşti străini o part
în “mînă şi puteaii face
e bună de putere:
în împe
ordinea, dar'

astieliii de împăcăciuni

riii ce voiaii. Pericolul
ce puteă resulta din
îl Sîmţi şi”] TeCunoscii, în curî
nd, Poporăciunea. ro-

6; a. 465 cp. 711;
a. 466
475 cp. 3, 6—9; a. 476 cp: cp: 7; a. 468 cp, 3-5; a. 469 cp. 2—3; a. 472
2—3; a. 480 cp. 8—6, —
Jung

cp.-6_7:-a.

den Donaulindern. 2 Aufi.
DE J Rătner a Riroei
în
laşi, 1888. t. [. pg. 311—332.Inns—bruk 1887 Pg. 179—186. — Xenopol A. D. Istoriea Romî
nilor.
1) Sozomeri Istoriea bisericească
Crt. V.. cp.. 37. —
!
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mană de prin ţinuturile pe unde căpătaseră barbarii locuri spre şedere, şi.
prinse a strigă şi a se tingui, că noii conlocuitori sînt neastimpăraţi -şi
prădători, că ostaşii simbriiari de prin oraşe se poartă cu dinşii cu aroganță şi mai mult duşmăneşte, şi că acum ai duşmani stătornici pe capul
săi, dar toate aceste tinguiri şi văierări ,r&maseră fără ascultare! Această
tristă stare ni-o arată mai adeseori contimporeanul şi compatriotul scriitorii

bisericesc, Sîntul leronim (831—420)1), dicind că „dela marea Neagră pînă la Alpii Juliiani

nu ieraii ale

noastre

celea ce

sînt ale noastre,

şi,

prin

trei-

deci de ani, dupăce fi îrînt hotarul Dunării, se. pumnuiaii prin mijlocul
țărilor împeriului roman“ — şi în alt loc adauge că „sînt doaiiedeci de
ani şi mai bine decînd mai că în fiecare gi se varsă sînge roman între

|

Constantiniiana şi Alpii Juliiani“. -

“Împăratul Teodosiii, dupăce înnăduşi, cu ajutoriul ostaşilor sîmbriiari,
mai multe răscoale prin: ţările întinsului împeriii, precum în. Italiiea de
sus în: anii 388 şi 394, în Antiohiiea în 387, la T esalonic. în 392, etc.,
ajunse în fine a întruni în mînile sale toate frînele: împeriului, a restăbili
unitatea lui şi a întări autoritatea pretutindenea, dar' aceasta îi ca ultima
ilacără vibrindă a unei lumini ce se stinge, căci Teodosiii, simțindu-se aproape
de moarte şi îngrijat fiind de soartea fiilor săi încă tineri, dispuse ca împeriul să
se împartă, de aci înnăinte, între îmbii săi fii, Honoriii şi Arcadiii, ceea

ce se şi făcri după moartea lui întimplată în Milan în lanuariii 395. d. Cr.

Honoriii căpătâ partea apuseană, adecă ltaliiea, partea apuseană a Iliricului
adecă Dalmaţiiea, Panoniiea, Noricul şi Reţiiea, apoi Galiiea, Britaniiea;
Ispaniiea şi Africa, iar' Arcadiit partea răsăriteană a împeriului, adecă
: apuseană sait Orientul, şi
partea răsăriteană din: liric, Traciiea, Asiiea
anul 395 mai departe, tăiat,
din
roman,
imperiul
r&mas
a
aşâ
Egipetul. Şi
rupt în doaiiă, nemai împreunîndu-se niciodată.!)
Îndată după moartea împăratului Teodosiii|. şi după împărţirea îm-

periului între fiii săi Arcadiii (395—408) şi Onoriit

(395—423),

porni

teritoriilor

ocupate

din

noii mişcarea pintre popoarele străine, aţiţate acum de lăcomiiea lor pentru
pradă şi îmboldite de stremurul firesc de a locui prin ţări: mai îndăminatece şi mai mănoase decit acelea ce le aveaili, precum şi ademenite de
moleşiiea şi discordiiea dirigenţilor împeriului roman.
Hunii, ca cei mai sălbatici şi mai neastîmpăraţi dintre popoarele
barbare,

nu

încetară

Goţi dela Romînii

cu. năvălirile

sale nică asupra

din Daciiea Trăiană, nici asupra

de

vecinilor Slavi, numiţi *

şi Sloveni, aşădaţi pe timpul acesta pe la cursul superior al Donului şi.
al Nipriilui pînă la marea Baltică şi pînă la cursul mijlocii al Vistulei,
nici asupra săminţiilor germanice de pe ambele laturi ale Cărpaţilor de
mijloc şi apuseni, numite Vandali Astingi şi Silingi, Suevi, Rugii, Turcilingi
|
Heruli, Gepidi şi Longobardi.
Toate popoarele acestea, înloc să se unească şi să se opună, împreună, sălbaticilor şi fioroşilor Huni, apucară unele asupra altora şi toate

asupra ţărilor din

împeriul

tari şi mari. Din țările ocupate

roman.

Din

causa "aceasta: rămaseră Hunii

dela Slavii şi dela Goţii dintre Don şi Nistru

apăsară Hunii cumplit asupra Goţilor! răsăriteni de pe acoleă şii împinseră tot mai spre apus şi spre miadădi, necesitindu'i să treacă Dunărea
Julios non crant
1) Hieronymus; Epistola 123, '17: „a mari Pontico usque ad Alpesîn' mediis Romani
nostra, quae nostra sunt et per annos irigniia, fracto Danubii limite, .quod
inter Constanimperii regionibus
tinopoiim et. Alpes

pugnabantur.“ — viginti et co amplius anni sunt,
Julios cottidie fere Romanus sanguis efiunditur.“

E
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şi prin Mesilea, iar pre
în împeriul roman şi să se aşede prin Panoniica
turile Tisei şi să treacă
vă&rsă
spre
tot
ă
retra
se
Longobordi îi făcură să
, în anul 426.

Sava şi Drava
Dunărea în ținutul Simiuluă între
Goţilor apuAceastă răscolire de popoare avi înrîurinţă şi asupra împeriului prin
ul
lăuntr
în
te
înnăin
mai
de
i
aşădaţ
seni celor primiţi şi
cerea ducelui Alaric
Mesiiea şi prin Traciiea. Aceştia se răsculară sub condu
şi prin Pelopones.
a
Helad
prin
pradă
de
er
cuirii
şi făcură, în anul 396, un
tului apusean
împăra
cele
belidu
ho,
'Stilic
de
397,
anul
în
bătuţi,
Aici fură
dar' scăpară
i,
Arcadi
tean
răsări
i
Onorii, trimes întrajutoriii împăratulu
r&săritean
tul
împăra
cu
se
înduîmpăc
timp,
cîtva
ură
în Epir, unde petrec
402 şil
anul
în
r
Goţilo
al
Arcadiii. Acesta recunoscă .pre Alaric ca duce
această
de
şi
bucuro
Goţii,
ea.
.Italii
din
ho
Stilic
celui
ațițţă apoi asupra belidu

îmboldire, plecară iarăş spre Italiiea de sus, de o prădară în anii 402—403,

dar' îură bătuţi de Stilicho, şi, ca să”i poată întrebuinţă încontra împăratului
răsăritean, făcu pace cu dînşii, lăsîndu-li spre locuinţă prefectura Iliricului,
care se ţineâ de împeriul roman apusean. .
_ n timpul acesta se porniră Hunii ca potopul spre îmbele laturi ale
Cărpaţilor de mijloc asupra săminţiilor germanice de acoleâ şi le înspăimîntară atit de cumplit, încît foarte multe fămilii din iele o tuliră în lumea
largă din apus, iar cite r&maseră pe loc se supuseră Hunilor, carii se

aşădaseră acii cu statorniciie în şesul Dunării de mijloc, pe lingă riul Tisei.
Preste doaiiă sute de mii de Vandali şi de Suevi porniră, pe la anul

406, sub conducerea lui Radagaisus, preste Alpi

de sus, dar

la Italiiea

fură întimpinaţi acoleă de beliducele roman Stilicho, care îi nimici, omorînd
pre unii, pre alţii vîndindu'i ca sclavi şi încă pre alţii primindu'i în
oastea sa.

i Boca

mai mare parte de Vandali însă, împreună cu mulţi Suevi, Alani

urgundi, apucară

şi

Galiiea, o prădară

în anul

407

Dunărea

în

sus,

prin mai mulţi ani dearindul,

trecură

şi apoi

preste

Rin

în

trecură în anul

09 preste munţii Pirinei în Ispaniiea de o jăfuiră.
Cam deodată cu Vandalii se arctară alte săminţii germanice în Galiiea,
numite
ranci şi Burgungi, şi prinseră, de pe la anul 406,.a se tot
aşădă în iea în partea cea mijlociie şi miadănoptală, mai întiiii ca consoți
ai Roman
pe la anul 457 înnăinte, > decîn
n
f fruntea
îndd se puse îîn
: ilor,id iar' de be
Francilor voinicul Childeric (457—481), începură a îngriji mai mult pentru
binele
fine, nu mai vrură să ştiie
ştife d de Romani,i mai i ales
. , înUI
A i, pînăce
după proprii

după omorirea ultimului împărat Roman,
în anul 476, şi, întemeiară

Romulus. Augustulus

astieliii în Galiiea

un

domniiat

(475—476)

proprii

nede-

pindent, diîndu'i numele de Franciiea, iar' iei se romănisară cu timpul.?)
a
i
a - Curin
rined după
pă plecarea Vandalilor
se sculară= dindi noii- GoţiiN apuseni

lui UL şi,gi condu
şi de , ducele | Alaric, C, t trecurăă îîn ltaliiea
in 1408.
prefectura
lliricu
ilea . înî
CONUUS
IC
î
anu
,? înconjurară
în
doaiiă
rinduriN Roma, 3 iar' a trei
reia oară,ăi în anul
20
pi
410
ă. De
, tot prădî
d spre Sicilii
„o şi ocupară şi o prădar
aici porniră
prădin
icilii ea,
nd,
Ma,
bnică
t
dar
ea
aceste
iuni funeste.
icesteii escursiuni
a
An Alaric i puse capăt
din Ccă a lui
Coseriţa grabni
Delaar moart
ela
osența
in alabriiea se întoarseră Goţii apuseni sub alt duce
Atauli, îndărăpt, se împăcarăd cu împăratul
a apusean Ş Onoriii,Ii, şi şi: 'apoi i trecură3
1 419
î
în Galiiea
în

Galiiea în anu

» unde

se luptară,

ca consoţi,

împreună

cu

oastea

romană încontra unor usurpători. După aceasta se oştiră şi în' Ispaniiea
încontra Vandalilor şi a Svevilor, jar' în anul 418 căpătară spre icuinţă

- permanentă

dela : împăratul: Onoriii,

drept

răsplată . pentru

ajutorul

dat,

3) Junghan: Geschichte der îrănkischen Kănige Childerich şi Chlodovech, Găttingen, 1857
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provinţa Acvitaniiea din Galiiea miadădiială apuseană. Aici îşi întemeiară
sub ducele Teodoric (419—451) un domniiat propriii, dintru început ca
consoți şi Romanilor, iar' mai pe urmă pe sama sa propriie. Acest domniiat se estinse şi asupra Ispaniiişi se susţini pînă'n anul 711, cînd îi

nimicit de Arabi.

|

Vandalii din Ispaniiea însă trecură în anul 428 în Africa şi, după
mai multe lupte victorioase cu oastea romană de acoleâ:şi după cucerirea
Cartaginiiiîn anul 439, înfiinţară şi iei un domniiat propriii, care se sus-

țin pînă în anul 533, cînd fi cucerit de împeriul roman r&săritean.!)

Tot pe la începutul acestei mişcări de popoare îi şi Britaniiea bintuită
de Picţii din Irlandiiea şi. de Scoţii din Scoţiiea. Neputind căpătă Romanii
de acoleâ ajutoriii dela legiunile romane din Galiiea, chiemară într'ajutoriii
pre Anglosacsonii din lutlandiiea. Acestora li plăcii Britaniiea pînă
întratita, încît se aşădară acoleâ cu stătorniciie, şi prinsetă a apără şi administră ţara pe sama sa cam din anul 449 înnăinte, şi astieliă începu
Britaniiea vechie a se chiemă Ţara Anglilor, Angliterra, saii simplu Angliiea.2)
Cînd ierâ împeriiil roman apusean mai zguduit în temeliile sale şi
cînd provinţile cel compuneaii începură a se desface unele de altele, -se
sculară şi Hunii-sub viteazul lor conducătorii Atila (433—453), carele
Ea
se numiâ însu'şi pre sîne „varga sait biciul lui Dumnedeii“.
ruinele
pe
iel,
şi
întemeiede
să
Acesta credeâ că acii sosise timpul ca
împeriului roman, o împărăţiie hunică. Mai întilii îşi cercă norocul cu îm:
periul roman răsăritean, ale cărui provinţi pînă spre Constantiniiana le
prădâ în anii 440, 442 şi 447, dar, găsîndul încă destul de viguros, preieri să se împace în anul 448-cu împăratul deacoleâ, Teodosiii II. (408—
450), în schimb cu mai multe aprovizionări în natură şi cu un tribut anual
După aceasta se sculâ Atila cu o mulţime de Huni, de Gepidi şi
în bani..
Heruli de sub ascultarea sa şi porniră cu toţii spre Galiiea, tot prădînd
şi pustiind. În Galiiea ajunseră pină la Cetatea Aureliiea (Civitas ' Aurelia,
Aureliana, Orleans de astădi). Aici îl întimpinâ beliducele roman Aeţiii cu
oastea sa şi'] băti cumplit pe cîmpiile Catalaunice (Catalaunum, Châlons
pe Marna) în anul 451. După această. poticală neaşteptată se întoarse
Atila cu: rămăşiţile oştii. sale îndărăpt, însă nu deadreptul spre locuinţile
sale dela Tisa, ci o apucâ spre ltaliiea în anul 452 şi o prădâ pînă la
Mantua. Aici îl întîmpinâ papa Leon 1. (440—461) şi'i înduplicâ ca să se

întoarcă la locurile de mai înnăinte de lingă

Tisa, unde

şi muri

îndată

după sosire în anul 453..
“După moartea lui Atila se desbinară iii săi. şi începură-a se oşti
între sîne. De această ocasiune se folosîră săminţiile germanice de sub
ascultarea Hunilor, se răsculară toate asupra lor şi'i nimiciră în lupta dela .
riul Netad din. Panoniiea. Mulţi din Huni se împrăştiiară pe unde apucară .
în pripă, iar citeva cete mai număroase se retraseră spre “gurile Nistrului
şi- ate. Niprului,de unde mai încercară învasiuni de pradă prin provinţile
împeriului roman de pe lingă marea Neagră şi dela Dunărea de jos, precum
în anii anii 460, 469 şi 474, dar' fură totdeauna bătuţi şi alungaţi. De aci
"
o
_
înnăinte dispar pe încetul din Istoriie.?
După răsîpirea Hunilor în anul 455 ocupară Gepidii locurile lor,
avind ca vecini spre miadădi rămăşiţe de Heruli, de Rugii, de Svevi, de
Entstehung
% Aschbach: Geschichte der Westgothen, Frankfurt, 1897.— Helfierich:
u. Geschichte des Westgothenreiches, Berlin, 1858. — Papencordt: Geschichte der vandalischen Herrschaft în Afrika, Berlin, 1837. — 2) Kemble: Geschichte der Angelsachsen, deutsch

von Brandes, 2 Bde, Leipzig, 1852—1854.—3) Thierry: Geschichte Attilas, Leipzig, 1874.

170

Turcilingi, de Sciri, de Longobardi, de cari se deosăbiaii numai prin nume,
nu
şi prin” graiii: şi datini!) iar” spre răsărit şi spre miadănoapte
Romîni,: pre Sarmaţi şi Schiţi. Asupra acestor săminţii poporist râsărit pre
ice se încercară Gepidii ca să'şi căştige oarecare supremăţiie.
|
a
Intre anii: 455 şi 476 se manifestă în împeriul roman apusean,
atit
de
împestriţat şi de sfirticat de săminţiile germanice aşădate
în
lăuntrul
lui,
o disordine şi o nestabilitate în dirigența lui aşă de
mare, încit, la scurte
întervale, un împărat răsturnă pre aitui. Oastea romană
ieră compusă pe
timpul acesta, în partea cea mai mare, de ostaşi
sîmbriiari.:
din săminţiile
germanice, Aceşti ostaşi sîmbriiari, sătui.de atitea
zbucium
ări
în toate părțile, cerură ca să fie stătorniciţi în Italiiea ca
coloni pe a treia parte de
pămînt. Neacordîndu-li curtea împărătească
răsculară sub conducerea energicului rugiian :această pretensiune, ici se
Odoacru, ostaş sîmbriiariii şi
iel. Acesta chiemâ într'ajutoriii voinici din
săminţiil
e germanice din valea
Dunării: Goţi, Rugii, Heruli, etc., şi aşă,
în fruntea unei oşti împunătoare,
puse mina pe-cetatea Ravena în anui
476, prinse şi detronâ pre ultimul
împărat, Romulus Augustulus (475—476),
Italiiea, trimese. împăratului roman răsăritease proclamâ pre sine ca rege în
n Zenon (474—491) - însemnele
împeriului roman apusean spre păstrare
şi
moştenire, “şi: începi apoi a
domni sîngur cu cetele sale germanice
asupra. Italiii întregi. În s&mn de
acceptare denumi împăratul Zenon
pre Odoacru Patriciiă roman, precum
afirmă aceasta. retorul Malchus ($
39).2.
Prin această faptă se desfiinţâ,
desfăcindu-se în mai multe domniiatcu desăvărşîre, împeriul roman apusean,
e
frunte: în domniiatul Italiii cu Rugiian părticulare cu săminţii germanice în
i,în al Africei cu Vandali, în
cu Goţi apuseni şi cu-Svevi,în
al Ispaniii
al
Galiii
cu Franci, cu. Burgundi şi
Alemani, în:al Britaniii cu Anglosac
cu
soni, şi în al Panoniii
cu Gepidi.

_$

42. Traiul Rominilor în Daciiea Trăi
ană.

„Ce s'a ales de Daciiea Tră
în iea după retragerea legiunil iană şi: de poporăciunea romană r&masă
or romane, nu putem şti
cu deplină siguritate, pentrucă ni lipsesc ştiri
.
deadreptul
observările
ce le găsim pe : la: scriitorii de pe acele timpuri, şi pentrucă
contimporeni şi mai tărdii
foarte vage, -contradicătoare,
şi
nu
atin
g
ceea. ce ne-a resă mai sînt
aproape, adecă petrecerea Rom
de
inilor în. Daciiea -Trăfană : înter
sării lor cetăţeneşti (politice)
şi
în
iea.
De
acee
a
cîte vom.
alta, decit consecinți scoase
din firea lucrurilor, sa reflspune aici nu sînt
poporale romîneşti.
ecsul tradiţiunilor
A fost

lucru

prea

firesc

cu 0 samă de locuitori din ca atunci, cînd s'aii retras . legiunile romane
pe deprindind veste despre acea Daciiea. Trăiană,
sta, să se fi năpustit asuo parte barbarii vecini
pra centrelor de cul:
tură din lea, asupra munici
pii
Xar' pe de altă parte, ca locu lor. sait Oraşelor,-şi să le fi prădatşi. devăstat
itorii. îndigeni, neputindu-li
stare -a'i alungă, să se fi. retr
resistă şi nefiind în
as, cu. cite aii putut
mai

greii de străbătut

şi mai

uşor de ap&rat,

luă cu -sîne..

pînăce barbarii

Al

rin

locuri

rebus Halle, 1869. —2) Pagius: Critica în Anale
le eccl. ale lui Baronius Eee ek: De Gep
Hertzberg Dr. G. F. Geschichte des, rămis
idarum
kaiserreiches,
1880 PE 55
Jiger Oscar: Istoriea Romanilor, trăducere, chen
834__8
83.
Bucureşti, 1885, pg.Berlin,
„545.567
8
a
Rimer u. Romanen in den Donaulăndern. '2,
Auil. Innsbruck i887 pg. 184—00

8 Dr.

lul, _
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tolit setea de jătuire şi se vor fi întors pela locurile sale de mai înnăinte,
saii pînăce se vor îi dus în alte părţi după. pradă. Despre vreo : ocupare
a Daciii întregi însă decătră vreun: popor străin, despre aşădarea lui. permanentă în iea, şi despre înfiinţarea: vreunui: domniiat naţional. străin
pe teritoriul iei întreg, în' toată loarma şi regula: despre toate acestea n'avem
ai admis
Romini,
nicio ştire.. Drept ieste că unii scriitori moderni, chiar

succesiv,

şi admit încă stăpînirea Daciii Trăiane,

po-

mai multe
decătră::

poare barbare, dar aceasta nu se poate adeveri, cel puţin nu în. privinţa
întregului iei teritorii. Înşi'şi. Goţii, poporul cel dintiiii care: a. bîntuit Daciiea în mod serios şi constant, şi cu care: împeriul roman a avut “mult
de lucru şi timp foarte îndelungat, m'aii întemeiat, în părţile acestea, . nici
un stat, nici m'aii ocupat întreg teritoriul Daciii Trăiane.1) - lei aii petrecut
aici, tot timpul de mai bine de o sută de ani, mai numai în părţile r&săpe:
ritene ale Daciii Trăiane, mai numai între Cărpaţi şi marea Neagră, mai mult
preTisei,
riul
pelingă
apuseană,
Daciiea
lîngă aceasta din urmăşi mai puţin în
diri
cum ni arată espediţiunile lor de pradă în provinţile împeriului roman
în Cărpaţilor
munţii
străbătut
dreapta Dunării şi din Asiiea Mică. Că Goţii ar fi

Daciiea centrală, în Ardealul şi în Olteniiea de astădi, şi-că ar fi petrecut
- nici
e dela
pe aceste locuri timp mai îndelungat, n'avem nicio mărturii
patrulea
al
seculului
începutul
scritori contimporeni, ca Flaviii Vopisc:(la

d:
d. Cr.), Eutropiii ($ pe la 370 d. Cr.) şi. Ammiian Marcellin (330—390'
Casca
ilor,
istoriiea-Goţ
Cr.), nică dela scriitorii cari sait ocupat anumea-cu
îndicii:

siodor (480—575 d. Cr.)şi lordanis (e. 551—552 d. Cr.)
Raportul

Goţilor cu Rominii

nitoriăi şi de domnit,

rămaşi în. Daciiea Trăiană

alte.

nică

n'a fost. de :dom-

de stăpin.şi de supus, ci de duşmăniie, de pradă;

ni aduce
cel puţin aceasta resultă învederat din cuvîntul hoţ, sîngurul carele neaşădat
omul
pre:
însamnă
aminte de Goţi, cuvint care pînă astăgi
. cu
şi prădătoriii, pre. omul care trăieşte din strinsura altora, răpindu-li-o
a
”
a
ati
a
puterea.
popoaatit
firesc,
“mod
în
îndicat,
a
Daciii
pămîntului
" Configuraţiunea
oprească
se
să
şi
străbată
să
unde
.
pe”
relor străine şi năvălitoare calea

locurile

cît şi poporăciunii 'îndigene

în- emigrările sale spre miadădi,

pe

aceea-ce ni spun
unde să se adăpostească.de râul lor. Dacă ne ţinem de
* barbare
popoarelor
emigrarea:
despre
şi
scriitorii despre timpurile acestea!
năvălit asupra
aii
popoare
aceste
că
vedem:
Trăiană,:
Daciiea
cu
($ 41) faţă
adecă, sai dela
teritoriului iei din doai& direcţiuni piegişe convergente,
miagdănoapte
dela:
saii
Goţii,
începutul”
făcură!
precum
miadănoapte răsărit,
apus,

precum

urmară

şi anumea totdeauna

Carpii, Vandalii, etc.,

Bastarnii,

prin cele muntoase
prin locurile iei şesuroase şi deschise, jar' nicicacum ' alungată
şi compriPoporăciunea îndigeană însă, spăriiată,
şi păduroase.
mată

de năvălitori,

se 'retrăgeâ

din;'locurile cele: deschise, - şi -anumea - Cea

apus, Şi cca dela
dela: miadănoapte spre miadădi, cea dela: răsărit-şi spre
Ardealului şi-- al
codrii
munţii
însă. totdeauna: spre.
apus spre răsărit,

năvălitori şi foarte
Olteniii de astădi. Aică-în criierii munţilor; puţin rîvniţi detimpuri” de. răstrişte,
în
greii de străbătut de iei, îşi aşădaii Rominii vetrele
însă se mai liniştiaii timşi: petreceaii acoleă cît ţine timpul 'urgiii. Cînd de străini, Rominii se lă-

purile şi şesurilese deşărtaii,

ori se mai răriaii:

1, — Xenopol
critică a Romiziilor, Bucureşti, 1875 pg. 249—30
2) Hăjdăti B. P. Istoriea
— şi Teorfea lui
în Daciea vol. 1. |. laşi 1888, pg. 310-—320.

A. D. Istoriea-Romir:lor
Rosler, laşi 1884.

A

:

.

i

.

.

.

.-

-

-

:

i

.

,

:.

;

172

țiaii spre iele, spre a se retrage iarăş cînd ieraii
timpuri grele. Un sîngur
popor; Mongolii (Tatarii) din secululal 13-lea
se abătură dela această cale
seculară, şi ai luat-o deadreptul spre munţi
spre
păţit-o nepăţită, aii. fost nimiciți cu desăvărşire. Daciiea centrală, dară ai
Strimptorirea din toate părţile a Romînilor
spre munţi şi constrîngerea
lor de a petrece acoleă timp mai îndelungat
ai adus după sine doaăă urmări, Carile ai împiedicat mult desvoltarea:
marea de domniiate naţionale. Cea: dintii mai repede a Rominilor şi for-a fost, că toate centrele de
cultură, toate municipiile vioaie şi bogate
din
tîmpul domniii Romanilor,
se pustiiră şi se: stînseră cu nume cu
tot; iar' a doaia urmare a fost, că

cetățenească

(politică) şi soţiială

a Romanilor,

tipurile

acestei orgănisări,
şi
ileaţa Romiînilor.
Nu putem negă însă că la nimicire
a . viieţii municipale din Daciiea
Trăiană a contribuit foarte mult
cetăților şi a municipiilor a fost şiaceeîmprejurarea, că tocmai poporăciunea
a care, în parte foarte mare, a
şertat Daciiea dimpreună cu legiu
denile de aptrare, aşă că acuma
ieraii eleminte îndestulătoare şi
nu maj
ajun
gătoare carile să Continue aceas
viieață orăşănească şi să o desv
tă
mult agricultori şi păstori, decit oalte” mai departe.. Cei rEmaşi ieraăi mai
îndustriiaşi,

i

i

inile

meseriiaşi şi litera
Trăiană du părăsită nu numai
de legiuni, dar” şi de" floarea ți. Daciiea
„roman din iea, de Cei mai capab
ili, .mai bogaţi şi mai cu stătornici poporului
De aici vine că Rominii din
ie în iea.
părţile acestea,
dela distrugerea primelor
lor vetre de cultură, dela emig
trecerea lor mai mult ca fugar rarea elemintelor lor orăşăneşti, dela pei prin codri şi munţi, .nu
Popor. fundătoriii de oraşe
S'aii mai arătat ca
şi ca popor 'îndustriial,
comerciial şi cultural,
fiindcă „eraii vecinic impiedec
aţi de -năvalnicii barbari
solidară mai mult ca popor
prădă
agricultor şi viticultor, Eiect tori, ci se conderi seculare se Obsearvă
la Romiîni “Chiar şi mai tărdi ele acestei deprindomniiatelor naţionale, ba
ii după întemeiarea
demult cînd îndemnai pre chiar şi pînă în diia de astădi,: căci pînă nu
unii la muncă mai întensiv
avere părticulară, de capitaluri
ă şi la formarea de
, audiat r&spunsul

că, dece să string avuţiie
câci, cum oblicesc străinii,
îndată de "ţi-o răpesc, ori hoţii şi îurii, că ai strîns: cevă avericică, vin
cade în mîna Tăsîpitori

Deci, leagănul Poporului romî
n din stinga

toul) încunjurat de „munţii

lor,.

: !

Dunării a fost plaiul (plalătineşte

unde aii făcut Romînii. numeCărpaţilor, numit
ardua tellus, de
le pentru această ţară,
în această „ardua tellus“
dicî
ndu'
i Ardeal. Aici
s'a născut şi a crescut
Poporul romîn din stin
Dunării; aici prin castre (coşt
a
eiură
,
castella) şi curţi. (cohortes),
ŞI văi a petrecut sute de
prin
muză
ani,
necl
ătin
du-s
e
din loc. Aici a adi
romîn destule Comori pentr
l
fărmecătoare, dar a avut u un traii bun şi plăcut; .aici a Garstat? oporu
lacer
i
şi
amar
uri
cumplite, căci. jocurile acest
morile naturale din iele ai
ea :, Coatras
asup
ra
sa
o. mulţime de. lăcomo i
cete şi săminţii de popoare.
inşi,
său prin iscusinţi, aii isbutit săMulţi din aceşti venetici lăcomoşi,
n
lu
ie
se
aşed
e
în
apropiiarea Romii
unele locuri chiar printre
i re
dînşii,

şi să ii împună feliu
Gemeaii bieţii Romîni înnăd
i
s id
uşiți sub aceste greutăţi rite dări
răbdare la acest jug apăsătorii
Striv
itoar
e:
i
fait cu
i, ca doară "l-ar irînge
şi ar scă â de
Dar' cînd reuşiaii a se eliberă
fel!
în afară de acest castru firesc şi a'şi căută Scapare şi traii iai c cd
, Spre şesuri

largi şi mănoase
dată, alţi venetici mai sălbatici
şi mai lăcomoşi, li ținea se ivi de ocalea şi muri
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jăsaii să fugă, să se îndepărtede; îi. împingeaii din noii spre zidurile: muntoase ale acestei fortărețe naturale. şi în. lăuntrul iei. Un destin. misterios

tot şoptiă tainic Rominilor şii admonestă: „Nu „v& îndepărtați, acoleâ
staţi! Pentru voi. în lumea mare nu ieste scăpare. În -leagănul vostru. vE

pitiţi, dacă vreţi ca să trăiţi! Va veni şi pentru. voi mîntuire din nevoi, . şi
atunci, cu strălucire, veţi ieşi toţi .Ia ivire, şiți încinge-o horă mare preste-a
aa
o
voastre vechi hotare!“ .
Năvălirile popoarelor migrătoare dreptcă aii. vărsat asupra Rominilor
focuri,

multe

multe

suferinți,

multe

chinuri,

dar

tot iele

i-aii. ținut

la :un

loc şi "i-aii împiedicat, ca să se împrăştiie în lumea largă şi să fie absorbiţi, precum păţiră mai multe săminţii germanice, mongoale şi slavice..

Ş 43. Orgănisarea Romiînilor din Daciiea Trăiană.
A presupune

că,

audînd

de retragerea

Daciiea Trăiană

din

Rominii

definitivă a legiunilor din ţară, iei sar îi mărginit. numai saii în a trece:
cu. legiunile preste. Dunăre, saii în a. apucâ fuga la munţişi codri şi a'şi

căută aici scăpare şi mintuire momentană

îi. îngrijit, întru

s'ar

şi.că. nu

nimic, de chipzuiri şi puneri la. cale pentru soartea sa viitoare, ar îi a nu
cunoaşte firea omenească şi a nu ţîn€ samă de deprinderile omului, devenite a doaiia natură a lui. Romînii din Daciiea' Trăiană ieraii prea învăţaţi
la o viieaţă regulată şi cu ticnă, ieraii prea deprinşi la . un. traii. bun şi:
comod, ieraii prea concrescuţi cu nişte înstituţiuni seculare strămoşeşti
cari li procurait tot ce puteâ îndulci viieaţa. şi regulă traiul, ieraii . prea
dedați cu civilisaţiunea romană, decît să fi fost în stare a se desface de
toate aceste

bunătăţi

şi plăceri

soţiiale

cetăţeneşti

a

şi

se

întoarce .la

o

viiață curat păstorească. Neputînd dar, după firea. lucrului, rămîne .nepăsători în privinţa sorții sale viitoare, Rominii trebuiaii, numaidecit, - să'şi

îi pus întrebarea: cum să trăim mai departe, cum să ne ferim de. pericolele amenințătoare, şi cum să ne scutim de ele?
Şi întru adever aşă a şi fost, măcarcă niciunul

o
scriitorii . contim-

.din

sai:
poreni, nici din cei mai tărdii, nu ni amintesc nimică despre. aceasta, nişte.
despre.
vorbească
să
poate că. m'aii ştiut, saii poate că Ii ieră ruşine
izconiraţi. părăsiţi, fără motive detot binecuvîntate!,. Dară . esistă doaiiă. ni,
voare nu mai puţin împortante decît mărturiile scriitorilor „contimpore
cel puţin unul din iele valoreagă cu. aceştia, dacă nu'i. şi întrece prin ve-:
chime şi scrupulositate. Aceste izvoare sint: o tradiţiune poporală, păstrată
prin vii grafii, din generaţiune în generaţiune, pînă astădi 1); şi o cronică vechie, cronica aşă numită a lui Hurul, dreptcă criticată şi huiduită de mulţi, dar
al cării conţinut stă în deplin acord cu tradiţiunea poporală în punctul principal,

şi despre a - cării. autenticitate controversată

vom . vorbi mai

a

tindul săi...

pe

ID

larg,

la

aa

numai
Aceste doaiiă. izvoare ni. povestesc, unul, tradiţiunea .poporală;
făcut-o
a
ce
a
'împresiune
atît
larg,
pe
mai
cronica,
celalalt,
iar
îndegetînd,

cît şi. modul
asupra coloniilor romane vestea despre retragerea legiunilor,acest
e
. izvoare,
cum

"şi-au

orgănisat

şi dires

traiul

mai. departe.

Îmbele

combinate la'un loc, ni spun în privinţa aceasta cam

următoarele:

.

“din.
-- Audînd. Romiînii din Daciiea; Trăiană, despre retragerea: legiuriiloradunat
s'aii
'
aceea
de
şi.
viitoare,
sa
soartea
de
foarte
îngrijorat
țară, S'aii
discurs”
1) Sbiera Dr. |: G. Traiul: Rominilor înnăinte de de fundarea staturilor naţionale,

Cernăuţ, 1890.
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la sfaturi pe la centrele :lor principale şi aii chipzuit împreu
nă, ce să facă
„ în..aceste împrejurări grele şi “cumpenicioase, ori să
părăsească şi. iei saii
nu vetrele strămoşeşti, şi aii decis, în comun
acord,
să treacă cu 'legiunile:să aibă voie să se ducă, iar. că aceia cari vor voi
remînă pe lingă vetrele strămoşeşti. şi oasele părinţe ceialalţi, „moşnenii, să
învoi, cum vor pute, cu popoarele străine şi barbare şti, ŞI:să caute a se
, cari 'ar veni asupra
“lor. La aceste consultări îşi împărțiră țara în
mai multe ținuturi, sat mai
bine dicînd, îşi căutară în cuprinsul Daciiei
ferite şi apărate de duşmani -prin posiţiunile Trăiane mai multe ţinuturi,
lor configurative, dar' în le:
gătură strinsă 'unele de altele
în iele

şi aleseră,

după

;:se retraseră la năvălirea barbarilor prădători

datina: vechie,

din

mijlocul săii, pe cîte trei sat
cinci ani, cîte trei saii mai mulţi bărbaţi
deştepţi şi înţelepţi, carii să pună
trebile comune la cale, să ţină buna ordine
între toți locuitorii, şi, la timp
de pericol, să“ prevestească ca să se
poată întruni, feri şi apără. Aceşti
dirigenţi purtaă numele de Senatori
saii Bătrini, iar' cînd adunat poporul
pentru luptă, luaii numele de Ducă, de
în mişcare, xrwnsâs'cel ce pune în mişcareBeliducă, de Cneaz (dela z+w a pune
şi o conduce sati chiar de Domn.
Astfeliii 'de ținuturi, mai scutite
de încursiuni barbare ni se amintes
mai. multe: 1. Cel mai spre miadănoapte
c
răsărit, între Nistru şi Prut, aă
. fost renumiţii codri ai Tighieciului,
carii şi mai tărdii .aii jucat un rol
semnat în istoriiea Rominilor din
înMold
ova;— 2. Între Prut „Şi Sirete,
găsim mai tărdiii un domniiat, numit
unde
a] Bârladului; — 3. Între Sirete
munții. Cărpaţilor, pe .unde. întîmp
şi
inăm mai tărdiit vestitele -Tepubl
Vrăncii şi. a Cîmpulungului moldov
ice: a
enesc; — 4. În partea miadăn
apuseană a Daciii centrale,
optală
unde
mai tărdii; — 5. În partea. miadădi .ierâ cetatea Porolisum, Maramurăşul de
iială răsăriteană a: Dacii,
raşului de mai tărdii; — 6. În
în
munţii r&săriteni-.aj Cărpaţilor ţinutul Făgădomniiat al_ Ţării Romineşti
. din fostul
poate şi ai Banatului . Temeşan.pină spre Olt; — 7...În munţii Olteniii şi
de
astădi;
— şi 8.. În munţii Abrudului
din Ardeâl, între Murăş şi Someş
(Samoş). .

preunindu-se,

aii dat mai tărdiiă naşter
ela un domnia
în Daciiea centrală.şi apusea
nă, şi la doaiiă. în Daciiea:. naţional mai mare
şi boreială, adecă .la. consolida
australă oriental
neşti şi al Moldovii.. .... rea domniiatului Ardealului al. Ţării Romi-ă
c

i

|

Ş 4,

toinînii ca Popor Sub num
ele

Ca deştindenţi.aj Poporăciu
nii romane
din primele secule. nu
put

de Ausoni şi de Rumăni
!

din: răs

ări
înii
întregului Popor roman, ură ave şi purtă aici alt aL idurop pie
fca
ade
pan
că
il
de
Romanus, -Ro
vulgară a cuvîntului, de
pronunţa
Romăn, “Romăni, saă mani, sat după
de Romin "Romini?
Greciie de Pouzies, Poa
te,
ori
pe
a
__Abiâ de. prin seculul.
!
,
P
a] cincileaşi a] şesele
a încoace,
şi pe teritoriul lui, şi
decînd numele de Ro
manu
mult înțelesul .de cetăţe
an roman, decât de naţ s Si Pope ile ete ul
iun
numele de Romanus şi
de Puya nu mai dis e romană; decind adecă
onalitatea romană de
tin
gea,
cu
recisiune
cel
naţimarginile lui, abiâ din ealalte "naţionalităţi :din împeriăă E
de
timpurile acestea înc
oace se arăta“ necesipe Ii a
tatea Se
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la unii scriitori de a dâ şi poporăciunii romane de jos din. răsăritul -Europei, adecă Romînilor, un nume mai semnificativ, prin carele să li se arete
nu atita cetăţeniiea lor romană,.cît mai vîrtos originea, naționalitatea lor.
Cel dintii nume sub carele apar Romînii ca popor deosăbit de celealalte popoare, ieste acela de Auson, Ausoni. Acest nume îl găsîm
numai la Prisc Ritorulşi Sofistul,. scriitoriă tîmplăturist (istoric) din imperiul roman răsăritean. lel ierâ născut în oraşul Panion din Traciiea, a trăit

şi a scris în seculul al cincilea

d. Cr. Dela

dînsul. avem

păstrate. doaiiă

scriieri istorice, dintre carile cea întitulată: 'Iszopizs: sports Seal.mept
mpesdiwy Pouziuv mp E9mro5s, ne întereseadă mai deaproape. În anul. 448
întimpinăm pe Prisc ca sol trimes la Atila de împăratul Teodosiii II (408
—450); iel dară cunoşteă cu deamăruntul popoarele din împeriii şi dela
Dunăre, căci deosăbeşte bine în scriierea sa nu numai pre popoarele bar-

bare unele de altele, dar' şi pre Greci de Romani, ba încă şi pre Romanii
cei vechi (rgecfsis 'pwuxio,!)

precum

se găseşte în. însu'şi titlul scriierii):de

cei noi, adecă de Romîni. Descriindu'şi soliiea cătră Atila

carele

petreceâ

în regiunile rîului Tisei de astădi, Prisc ni spune despre barbarii. din părțile acestea că iei, „ fiind o.adunătură de oameni, pe lingă graiul săi
barbar, mai vorbesc sai pre al FHunilor, saii pre: al -Goţilor, sait pre al
Ausonilor aceia din iei, carii aii comerciii cu. Romanii, şi nu uşor vreunul din iei vorbeşte greceşte, afară de captivii pre cari “-ai adus din
Traciiea şi din lliricul maritim“.2) Şi iarăş mai departe ni spune :că: la
ospăţul dat de Atila în onoarea solilor, dupăce s'aii cîntat şi s'aii istorisit
multe, veni şi un măscăriciii, carele făcii mesenilor mult haz, amestecînd
în graiul Ausonilor preal Hunilor şi pre al Goţilor, şi că unul din cei dela
„masă, carele şedeâ lingă dinsul, încă ştiiă ausoniceşte ca şi Prisc. .
» Prin „graiul Ausonilor“, Prisc ma putut înţelege pre cel literar roman,
căci pre acesta n'aveaii cum să'l înveţe Hunii, precînd pre cel poporan
roman, pre al coloniilor romane de prin ţinuturile acelea, îl deprindeait
prin comerciul lor de toate dilele. Prin numirea de -Ausoni şi de graiii
ausonic a voit Prisc să esprime, că în împeriul roman răsăritean şi prin
țările din stinga Dunării ocupate de barbari locuiâ un popor, carele se

deosebiă

de aceia

nu. numai

de

cari, pe timpul

ceiealalte. popoare

lui,

se mîndriaii

barbare,

cu

numele

darşi de Greci şi

de Puya

sai

Ro-

manus, popor carele nu vorbiâ- graiul literar al Romanilor 'saii “Pouziv, ci
un graiii foarte vechiii roman, precum se îndătină - odinioară în ltaliiea,
carea în vechime încă se numiâ Ausoniiea.
Cumcă întradevăr prin cuvintul Ausoni. se înţelegeâ cevă bătrinesc,
foarte vechiii, de prin.-timpurile primitive romane, se poate cunoaşte şi din

scriierile lui Constantin Porfirogenitul (905—959), .carele, descriind
toarea Brumaliilor la curtea împărătească,
că ar păcătui,

dacă

Romanilor. păgîni.2)

le-ar sărbâ

după

dice că ar fiîncontra

datina

vechilor

sărbă-

pietăţii şi

Ausoni,

adecă.

a

m

1) Prisci Historia, în Corpus scrip. h. byz. Bonnae, 1829, pg. 190 — &unyzhv3zs Vp Eres 2ets
720 Ti Adaovioy. Ezos
<f cozzipa Bapăipo Vhosen 2noari î zi 05, d să DOsYw
câ mpos “prouzicus Enuiia şi 7 cu padius sie Ge Erhmize si cov, TĂI 9
ăztaanțo xipuzhozoy mo hi Oparizs va "Thhopidos mxpanioy — şi pg. 206 sf Văp
Absovloy zi 2 Dimov vai sp 269 TisYuvy mzpaarrs "hbrra mbrnzg Eee? nai
aztaczov Eputica fEhioza Rxpeovedazz, Th Asstiha d TXp272Y îs Băopaposy cuie!

=

Avsoviov tors. —2) Constantini Porphyrogeniti de ceremoniis Aulae Byzantinae libri

duo, vol. |. Bonnac, 1829, pg.
“pouaizte Ppovughiser

606: cot, Zizarev ete

masă mă hau

EViuazza

Aus
"
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Numele naţional.al Rominilor, reprodus chiar după rostirea
gară romană, îl găsîm încă cu mult mai înnăinte
de soliiea lui

Atila,

dar'

nu. aplicat

la coloniile

romane

din

r&săritul

lui vulPrisc la

Europei

adecă la. Romiîni în speciial, ci la Romani în genere. Episcopu ca atari,
l Goţilor
Uliila,:) trăducînd goticeşte, pe la anul 380, Sinta Scriptură (Bibliiea
),($ 46) numeşte pre Romani Rumoneis şi trăduce titlul scrisorii lui
Paul cătră Ro-.
mani

„du Rumonim“,. Această pronunţă de Rumoneis (= Rumîni)
înlocde
cea literară „Romani“ n'a luat-o Ulfila din graiul literar
al Romanilor, ci.
trebuie să

o fi deprins dela rostirea vulgără a coloniilor romane
. din r&săritul Europei, pintre carile petrecea împreună cu.
Goţii săi. Această pro-:
„nunţă de Rumăn şi. Rumîn se aude pînă astădi
în gura poporului pelingă
cea de
Romîn..

.

n

Numele de Rumîn îl mai întimpinăm şi la istoricul
nandes,?)

Iordanis saă

lorcarele ierâ pe la anul 530 episcop al Goţilor
răsăriteni în Ravena, însă întrun loc din scrierile lui, carele
nu e pus . mai presus de.
orice îndoieală. le adecă, vorbind. în opul
săi „De rebus Geticis« despre
originea Slavilor şi despre locurile ocupate
de iei, dice că „Sclavinii locuiesc dela Cetatea Noaiiă . şi dela cea Sclavin
o-Rumunească şi dela lacul
Musiian (Buzăiian) pînă la Danastru (Nistru)
„ Aceste :puţine. îndicii. ni probeadă, credem, şi pînă la Vistula.«
îndeajuns, că poporăciunea
romană din r&săritul Europei, în pătura
sa de jos, în aceea în carea nu
se mai vorbi graiul roman literar, în
carea esistă numai. graiul poporan
rustic cu pronunţa lui diferită, treceâ
prin
seculul al cincilea şi al şeselea
în Ochii unora ca popor nu: numai
diferit de celealalte popoare străine,
dar' chiar şi de clasa dirigentă, de
vorbi între sîne numai în graiul acei bărbaţi din. iel,. carii preferiai a.
literar roman, saă în graiul cultural
grecesc, şi a se numi pre sîne Romani
Şi “Pouzia, iar pre cei de carii
se deslipiseră, Ausoni saă
Rumăni.,
:

;

I. Privire fugitivă asupra, miş
cărilor religioase dintre
|
a
212 şi 476.
i
a
$ 45, Creștinismul triumfătoriăi şi
religiune publică” oficiială,

Creştinismul genuin și primordi
ial ieră atit de Superior şi de
sub
urile sale şi în făptuirile dilnice
soţiiale ale primitorilor lui, încît lim în întat s'a bucurat de o îmbrăţişare
ie] neînce-:
ginită la toţi oamenii neegoistici călduroasă şi sînceră şi de o favoare nemăr-carii veniaii la cunoştinţa lui;
de stimaţi şi de iubiţi ieraii,
nu tot aşă
siaii puşiîn fruntea comunelor din nefericire, mulţi dintre aceia” cării se gă-:
lăţirea şi cu întreţinerea învățătu creştineşti, sati carii erati însărcinaţi cu:
rilor lui în toat

lor. Păcătoşiiea acestora
pe de o parte,
leranţa preuţilor păgineşti,
carii vedeaă
benefici

ă

curăţiiea

şi limpediiea:

iar' pe:de altă parte ura
şi netoscădîndu-se
şi împuţînundu-li-se-

ile dilnice, tură Causa
țiră necesitaţi ca, din cind în adevărată, dece unii împărați romani se sîmcînd, să tragă, cu asprime,
aceia carii nu se ţinea de Creş
la răspundere pre
tinism cu sînc

eritate! şi

cu desînteresare.

_2) Ulphila: V. et N. Test. vers
ioni
de Gabelenz et Dr.|. Loebe. Altenbur s gothicae fragmenta quae upersunt;. edid.
gae” et Lipsiae€ tos. 1. Pg.
G..
nales gymn Blasensis pro 1857
221. — Cipariii Tim.H. Anpg. 6-8..— *)
Lindenbrogius, Hambur
i, 1611, pg. 85.. „Sclavini Iornandes: de” rebus Geticis,
edit - Frid
a civitate Nova, - et Scla
et lacu qui appelatur Musianus
vino-Rum
rantur. — Petru Maior: Istoria, usque ap Danastrum, et in boream Vistula tenus, unense.
pentru începutul Rominilor în
commo.Daciiea; 'cap. VIII SI
-

177
Acest verdict resultă, fără îndoieală, din descriierea

stării creştinilor dela

începutul răstîimpului acestuia, ce o face contimporeanul şi marturul ocular,

învățatul episcop şi timplăturist Eusebiii Cesareanul!) :(c. 267—340 d. Cr.),
dicînd că, mai înnăinte de a fi fost decretat împăratul: Diocleţiian (284—
305 d. Cr.), în anul 303,.0 persecutare asupra creştinilor, „înv&ţătura adevăratei pietăţi, ce a predicat-o oamenilor Mîntuitoriul“,
aveâ * printre toate
popoarele „o stimă şi un renume atît de mare“, şi că creştinii. „se bucurati
de atita libertate şi linişte“, încit lui îi vine cu greii a descriie aceasta cu
destulă „demnitate“,şi apoi adauge că „simpatiiea ce o aveaii împărații
cătră creştini şi onoarea ce li făceaii încredințindu-li guvernămiîntul - provinţilor, fără de a'i oblegă ca să jărtfească deilor păgineşti, sînt probe însămnate despre aceasta“; că principii permiteaii curtenilor de a îndeplini
dimpreună cu femeile, cu copiii şi cu şervitorii lor, dătorinţile religiunii
creştineşti şi de a o esercită în public şi în fiinţa lor de faţă“, şi că - „ii
onoraii şi'i iubiaii mai mult decît pre ceialalți“; că, „episcopii se vedeaii
onorați şi iubiţi de popoare şi de guvernătorii provinţilor“; că o mulţime
nespus de mare de oameni „veniaii pe fiecare qi de'şi mărturisiaii cre-

şi că

dința“; că o mulţime de biserici „se rădicaii în toate cetăţile

cetăţile şi că toate
mită

astieliii că vechile

şi laudă,

nu

zidituri

puteaii

mai

toate

muliţă-

lui. Dumnedeii

se grăbiaii să aducă

popoarele

cuprinde

atita

mulțime de oameni şi că trebuiaii să se facă altele noaiiă; şi că „acest
progres şi această înmulțire nu putură fi împiedicate nici de ochii cei răi
ai demonilor,

nici de răutatea

de carea se bucuraii

oamenilor“,

dar'

că

creştinii, slăbise: între

libertate

„preamarea

dînşii

vigoarea

disci-

plinei“ pînă întratita, încît iei „începură a se certă cu cuvinte înjurioase şi înveninate“, iar „episcopii, îniierbintaţi unii încontra
altora, aţiţară certe şi disordini printre popoare“, şi că atuncia
„cînd răutatea şi înşălăciunea ajunseseră la culme, rădicâ dreptatea dumnedeiască braţul săii şi pedepsi pre creştini,de o camdată, uşor după datina sa.« Observind însă dirigenţii păgâni că „creştinii rămîn într'o nepesare

condamnabilă“, că, păstorii lor dispreţuesc legile cele sînte ale pietăţii“,
că trăiesc unii cu alţii în certe şi în neînţelegeri, „că întreţin duşmănii şi
uri“, şi că se sfădesc pentru întîietate ca pentru o demnitate lumească

şi ca pentru domniie“, credură că'i vor aduce „la mai bune sîmţăminte“,
dacă vor face mai întili presiuni asupra creştinilor ostaşi. Un „beliduce
roman puse ostaşilor săi creştini alternativa: ori să se supună ordinelor
împărăteşti şi să se ţină de datinile religioase păgineşti, ori să se lepede
de oaste, dacă vor să păstrede învăţăturile şi datinile creştineşti. Vădind
însă dirigenţii păgini că foarte mulţi ostaşi creştini, chiar dintre cei cu
graduri militare înnalte, părăsesc şerviciul ostăşesc, apucindu-se de alte
ocupaţiuni, nu 'mai întrebuinţară acest mijloc pentru coregerea apucăturilor

rele (|. c. cp. 4.), ci împăratul Diocleţiian (284—305), dorind
plece pre
părinţilor,

acei

creştini,

ca

să îndu-

cari „se depărtaseră de: învăţăturile Şi „de datinile

să revină la sîmţăminte

împărăteşti

mai

bune“

şi,

nevrînd

aceştia

a se siul-

„din sumeţiie şi cutedare“ (|. c. cp. 17), decretă

pune ordinelor
mai aspră, carca
în Mart 303, la îndemnul cesarului Galerii, o priveghiiare cele
mai crincene
dintre
persecuțiune”
într'o
însă degenerâ, pe unele locuri,

unde
şi mai cumplite asupra creştinilor oponenți, dărimîndu-li-se editiciile
cp.
c.
(|.
pisericeşti.
comune
şi
se adunaii, ardîndu-li-se averile părticulare
|
|
"
17 şi cartea 9. cp. 9.) :
1) Migne: Patrologiae cursus, tom. |. 20, pg. 739—746.
Iosif, fost mitropolit primat, Bucureşti, 1896, pg. 247—249.

—

Trădusă

în

romineşte
12

de
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Creştinii drepică avură
- de suferit multe neajunsuri
şi chinuri, mai
ales cei din Asiiea răsăriteană, din Palestina şi din Egipet, dar cu toate
năcazurile lor, tot nu conteniră. dintre iei „ambiţiunile multora, hirotoniile
nechipzuite şi nelegale şi desbinările dintre mărturisitori“; ba încă unii
„tineri

revoluționari“

nu

încetară

„a

mahină,

cu

zel, în contra

remăşiţilor

(relicviilor). bisericii, născocind tot lucruri noaită, zgîndărind, fără cruţare,
nenorocirile persecutării şi adăugînd tot rele peste rele“.1)
_
Această persecuţiune ţini mai mulţi ani şi avi, cu astădată, urmări
foarte rele pentru tot împeriul roman, căci provocăâ în iel şi o mişcare
politică dintre cele mai periculoase, care ameninţă cu distrugere
unitatea
lui. Se proclamaseră, succesiv, decătră ostaşi, printre cari ierai
o mulţime
de crsştini, mai mulţi împărați, aşă încît în. anul 308 erati
în
roman şese Auguşti, carii riîvniaii la întăietate şi la supremăţiie, împeriul
adecă:
Galeriti (305—311) în Orient, Macsenţiii (306—312) în
Italiiea, Macsimitan
(286—308) în Italiiea şi Galiea, Constantin cel Mare
(306—337) în Galiica,
- Macsimin (307—313) în Orient şi Liciniii (307—324)
mai întiiii în Iliriiea,
apoi în toată partea răsăriteană a împeriului. Între
aceştiă
ieră mai ales
Constantin, carele se dete, pin convingere şi cu
sînceritate,
pe
partea dreptăţii şi a creştinilor adevărați. Această aplecare
şi compătimire le moştenise,
dimprennă cu blindeaţa firii, dela părinţi, şi
cu deosăbire dela tatăl săă
Constanţiii, Dardan de origine, Cesar în Spaniiea,
Galitea şi Britaniiea
(292—305), apoi August acoleă (805—306),cu
înclinări
priincioase pentru
creştini şi îndeit de Romani: după moartei
: pentru “faptele lui cele bune,
căci vădind acest împărat, cum unii funcţionari
împărăteşti, puşi în alter-

nativa de a'şi pierde funcțiunile saii de

a sacrifică deilor păgineşti, alegeaii
pre aceasta din urmă, îi declărâ de. necapabili2)
pentru diregătorii publice,
spunîndu-li, că „fiind necredincioşi.
împăratului lor“, şi lăudâ pre cei ce lui Dumnedeii, iei n'ar fi credincioşi
rămăseseră. creştini, dicîndu-li „că
mar Îi mai puţin credincioşi împăratului,
ici
decît ai fost credincioşi Dumnedeului lor,şi că vor aperă împărăţiiea
cu mai multă bărbăţiie decit ceialalţi, şi că iel va face din iei

principala: putere a împărăție,
o:
După ce se simţise mai în putere,
cu conimpăratul Liciniii şi înduplecară se împriieteni împăratul Constantin
amindoi pre conîmpăratul Galerii
cultul

pi

cuvenit“,

,

dar nu

se înduplecai

A

»Dumnedeului

săi

înnăinte, ci că persistaii, cu tot 'adin a veneră “pre deii cereşti de mai
sul, în convingerile sale şi
„aceea iei, împărații, revenind
că de
la „iubirea de oameni şi la dati
na cea vechie“
„de a trătâ pre toți oamenii în asemene
mod, aii decis
„ca, de aci înnăinte, creştinii să'şi restăure
de ziditurile în cari se adu
nat şi ca
să nu mai fie împiedicaţi de nime a face
cevă încontra: învă
ţăiurii propriile“.
|
|
_
Tot într'acest decret de revocare
spun cei trei împărați mai depa
Că, prin scrisori părticulare, iei aii îndăt
orit pre toţi judii împeriului E rtesă
apere. pre creştini, pentru care

„îndulginţă iei, creştinii, sînt dători să
se
roage Dumnegeului lor precum pent
ru mîntuirea împăraţilor şi a repub
licei,
N

1) Euscbiii Cesar:

Cartea despre martirii Palestinii. e. 12.
în tră
primat Iosif pg. 288, 2 2) Eusebiii Cesar
: Viaţa împăratului Constanticuceresa
Satrologiae
ia
CUrSUS
,

pg8..1—9;

iar1 î în

traducerea

încasc
romin
eascăă

de

i

itului

IP fo ni

;
Iosifîmimitropolitul
pg.:
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aşâ

şi pentru

prosperede

mîntuirea

sa

propriie, ca preste tot. locul şi republica să

şi iei.să poată trăi liniştiţi la vetrile propriie“

(|. c. cp. 17).

In decretul, prin carele .vestise Macsimin. supuşilor săi din Asiiea şi
din Egipet decisiunea celor trei împărați, motivâ revocarea decretului lui

Diocleţiian prin aceea că, convingîndu-se împărații cei pioşi şi cu fire
dumnedeiască, că cei mai mulţi: creştini sut&r mai bucuroşi toate crudimile,
decît să se lepede de învăţăturile creştineşti şi revenind ia vechiea lor iubire de oameni, ai poruncit tuturor curatorilor, magistraţilor şi preposiţilor
din satele fiecărui district ca, de aci înnăinte, pre niciun creştin să nu]
mai tragă la r&spundere, ori să'l .persecute din causa esercitării cultului
dumnedeiesc. Neconformîndu-se însă unii din funcţionarii publici cu ordinele primite, .mai repeţi. împăratul Macsimin decretul săi de mai înnăinte ordonînd cu mai multă precisiune, ca creştinii să fie lăsaţi detot liberi
în eserciţiul cultului lor şi în celebrarea Duminicii, şi să li se răstituiască
şi averile confiscate.!) Rămînînd în anul 313 dintre cei opt împărați numai” doi, Constantin

şi Liciniii,
cei mai aplecaţi şi “mai priinciosi creştinilor, se întălniră amîndoi
„în Mediolan (Milan) spre a se sfătui împreună asupra mijloacelor! de în-

trebuinţat pentru a aduce printre cetăţenii împeriului pacea şi liniştea dorită şi a asigură prosperitatea tuturora. lei se învoiră să publice împreună
un decret împărătesc, prin carele proclamară pentru toţi deplina libertate

a cugetului şi a conştiinţii, principiul adecă că, de aci înnăinte, toți

țenii împeriului,

de orice confesiune

religioasă

ar

fi iei, creştini

saii

cetă-

ne-

creştini, să aibă dreptul necontestat şi deplină libertate de 'a'şi alege şi a
păstrâ acel cult dumnedeiesc, care'l voiesc şi doresc, mai ordonînd totodată

pentru creştini în speciial, ca să li. se înăpoiede, fără . bani, atit bisericile
cît şi averile părticulare şi comune, confiscate, vîndute saii însărcinate, şi
ca cumpărătorii lor să fie desdăunaţi din tesaurul public.2)
In urma acestui decret ieşi victorios creştinismul
din luptele sale de
pină acum şi deveni o religiune publică oficiială în tot cuprinsul împărăţiii romane, cu dreptul, la caz de nevoie, de a îi scutită şi apărată de puterea publică a statului. Buna conţălegere dintre sîne o sigilară îmbii împăraţi prin o încumnăţire, măritind adecă Constantin pre sora sa Constanţiiea
după Liciniii şi-prin împărțirea împeriului. Constantin luâ partea apuseană,
Jar” Liciniii:
pre cea răsăriteană.
$ 46. Prosperarea creştinismului în Daciiea Trăiană şi încreştinarea Goţilor.

Aşădîndu:se Goţii prin unele părți din Daciiea

Trăiană

($ 40 şi 41),

şi venind în :necontenită atingere cu colonii romani creştini de pe acoleâ,
cu Romînii adecă, se făcură cunoscuţi cu creştinismul şi se predispuseră
pentru jel. Nu mai puţină înrîurinţă avură asupra Goţilor şi acei creştini,
pre cari îi prindeaii iei în escursiunile sale prădătoare de prin Mesiiea,
Traciiea şi Asilea Mică, de prin Pont, Galaţiiea şi Capadochiiea, şi”
aduceaii cu sîne a casă ca.sclavi. Aceşti creştini romîni şi aceşti. sclavi
creştini aveaii aci demult în Daciiea Trăiană preuți şi episcopi proprii,
căci acoleâ esistă creştinismul încă de pe timpul Apostolilor (Ş 24).
Aceşti creştini îşi apăraii acoleă creştinismul
cu zel şi cu sacrificii
1) Eusebiii Cesar, Ist. bis. crt. 9. cp. 1 şi c. 10, la Mignel. c. pg.. 798—802 şi 832—
836 şi la mitropolitul Iosif, 1. c. pg. 291—292 şi 303. — 3) Eusebiu, Ist. bis. cartea 10 cp.
5, la Migne 1. c. pg. 879—886, la mitrop. losif, |. c. pg. 820—9821.
.
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de

viiaţă.

Drept

dovadă

despre

acest

mirea de „Muntele Crestianilor“ din Cărpaţii

adevăr

.avem

nu

numai

nu-

miaglădiiiali ai Ardealului,:)

încotr6 se reiugiaii creştinii de.pe lîngă Dunăre pe timpul persecuţiunilor
pornite asupra lor, cu deos&bire sub împăratul Diocleţiian, în anul 303,
dară şi represintanţa lor la conciliul universal niceian din anul 325
prin
un episcop propriii, cu numele Teofil, subscris al Goţiii,?) fiindcă
se află
cu reşedinţa în părțile Daciii Trăiane, stăpinite unele din iele de
Goţi ca
soţi ai Romanilor. Istoricul bisericesc, contimporeanul Eusebii
(c.
267—
340), ni spune, că împăratul Constantin cel Mare (305—337).
a învins pre
Sciţi (Goţi) şi pre Sarmaţi şi "i-a supus împeriului roman.
Aceasta o afirmă şi
istoricul bisericesc Sozomen (c. 400—450), iar' mai tărdiii
istorici
ai imperiului
roman răsăritean, Teofan Isauricul (758—817) şi Cedren
dela
finea
seculului
al 11-lea saii dela începutul celui de al 12-lea; adaug,
că împăratul Constantin
cel Mare nu numai din considerări politice, ci
şi
creştinismului a făcut pod preste Dunăre şi s'a ostit din respect cătră puterea
319 şi 331, cu Goţii, numiţi şi Schiţi, şi cu Sarmaţii în doaiiă rînduri, în anii
de prin Daciiea Trăiană.3)
Acela însă, care s'a încercat cu tot adinsul
ca
să înduplice pre Goţi
la îmbrăţişarea creştinismului, a fost episcopul
Audeiii Audaeus). Despre
dinsul ni spune contimporeanul episcop
iprului, Epifaniă
(364—403), că ieră născut în Mesopotamiieadin Salamina
—
Miedărîur
eana;
că ierâ de o
curăţiie esîmplară în moravuri; că, în
ochii lui, creştinismul nu constă atita
în admiterea învățăturilor doctrinare
dilnică

a învățăturilor

morale

de pe atunci, cît mai vîrtos în făptuirea
şi soţiialiste ale lui Isus Cristos;
de aceea

şi înfruntă, fără cruţare şi în iață,
pre oricare episcop şi preut, carele
înveţă şi alta făceă, carele trăi în
una
voluptăți şi în delicii, sati Carele
învățături false, ori esplicâ greşit aşădăminte
lăţiă

le

Constanţiii II.

(337—361),

bisericeşti.

Această

rigori-

ca să fie

desțărat. Ca bătrîn veni Aude
părțile Scitiei, străbătii pînă
iii în
afund
în părţile ocupate
de „Goţi,
acoleă biserici şi mănăstiri,
înte
meiâ
înd
să se ţină strîns de neîntrecutelemnînd pre creştini ca, în făpturile dilnice
e şi umanitarele învățături
Cristos, iar! pre necreştini la
ale lui Isus
îmbrăţişarea creştinismului,
se găsiră foarte mulţi Goţi
Şi întru adevăr

cării, cu plăcere
trecură
Se înființară deci mai multe epis şi cu convingere,
copii. Ca episcopi contim oren la
şi urmaşi ai lui Audeii sînt Uraniă şi
i
Silvan.+)
P
Cumcă degenerarea morală a mult
or dirigenți bisericesti
desordinilor şi a' neînțele
creştinism.

gerilor
contimporeanul episcop din Cesa de printre “osul de aa i pausa
reiea Capadochiii, Vasile cel
"379), într'o scrisoare adresată
Mare (329 epis
dice) că, din causa mulţimii păca copului Ascoliii din Tesalonic, în ca ea
cesc creştinii; că numai. acestor telor dirigenţilor bisericeşti, se sălbăt .
păcate trebuie
de atribuit răspi
țăturilor alegareţe (a eresiilor); că
i
a pierit dintre dînşii iubirea; că rea
învăţătura creştinească şi se înneacă
se
credinţa

.

1) Xenopol A.

Istoriea

Rominilor

t. 1. Bucure ti

AR

1888

pg.
Conciliorum collectio t. |. pg. 320. — Baronius: Annales ccel, D293

G. Cronica Rominilor sub anul 325. —

nota 4 10 a

3) Eusebiă: Viieaţa

învă
ă

Surpă

i
Harduini

lui Constantin că!
IV. cp. 5—6. — Sozomen: Istoriea bisericească Cartea |.
Saciu
cp. 8; crt. 2. cp. 6, — MȚEL : fpartea
Chronograrhia, Bonnae 1839—1841, pg. 40. — Cedrenus Synops
is hiustoriarum 1 cop anes:

pg. 517. —

4) Baronius:

Annales

ecci.

sub anul 341, cp. 38—43;

a. 370,

cp

114-115

5) Migne: Patrologiae curvus, t. 4. pg. 637-—6
38. — Erbicean C. Ulfila, Bucureşti 1898,

„L

pg '73.
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Opera începută de Audeiii o continuâ cu mai mult succes şi o consolidâ cu temeiniciie Urilă, precum îl numeşte contimporeanul istoric bisericesc, Filostorgiii (368—425), saii
istorici bisericeşti Socrat (380—440)

Ulilă, precum îl numesc nemijlociţii
şi Teodoret (420—457), saii UItilă, sub

care nume ieste mai bine cunoscut astădi.1) Acesta ierâ născut cam pe la
anul 311 d. Cr. oareunde pe teritoriul fostului domniiat al Ţării Romîneşti;
se trăgeă din unul dintre sclavii creştini, răpiți de Goţi din Capadochiiea
pe la anul 259, vorbiă foarte bine lătineşte, goticeşte şi greceşte, şi fi
sînțit pe la'anul 341 ca episcop al Goţilor decătră renumitul Eusebiii,
episcop al Nicomediii ( 342), fiindcă se destinsese într'o solie trimeasă

de un rege al Goţilor la împăratul Constanţiii II. (337—361).2)
cu rară însuileţire şi cu mare

iscusînţă în aceste

trei

limbi,

prin aceasta, o deosăbită vadă şi o necontestată autoritate

ducii

acestora,

fiindcă

unii

din

aceasta

din causa

printre Goţii apuseni, se născură

iei, cu

ducele

certe

în

Fritighern

căştigă,

printre toţi lo-

cuitorii de pe acoleâ, chiar şi printre Goţi.

Lăţindu-se acum creştinismul foarte repede pintre Goţi,

lel predică

şi'şi
|

E

deosebire

cu

printre

înfocate

în-

se

frunte,

creştinară, iar alţii, cei de sub conducerea lui Atanaric, apărai încă cu
tărie legea păginească strămoşască. Se iscâ un lung răsboiii civil între

dinşii cam

între

anii 348 şi 355. Atanaric poronci, ca toți creştinii să fie

saii atraşi la păginism, sai alungaţi de prin locurile cuprinse de. iel. Un
episcop, cu numele Nichita, fiindcă se opuneâ cu convingere, îi chinuit
şi aruncat în foc, iar un sîmplu ţăran, Sava, fu bătut şi înnecat în rîul

Buzăului. Celalalt duce gotic, creştinul Fritighern, ceri dela împăratul
roman Constanţiii II. (337—361) scut şi adăpost, şi căpătâ permisiunea ca
cu episcopul

să se aşede în dreapta Dunării dimpreună
cu poporul de sub ascultarea sa.

Urilă

s.

Uliila
a

şi

Aceste mişcări religioase. se repeţiră printre Goţi şi prin anii dela
365—370. Pe la anul 373 se iviră.mari.turburări politice printre Goţii din

stinga Dunării şi de pe ţărmul apusean şi miadănoptal al marii Negre,
fiindcă năvăliseră asupra lor, de după marea Azovică şi din stinga rîului
Donului, sălbatecul şi urîciosul popor al Hunilor ($ 41). Neputindu-li_resistă cu succes, fi necesitat şi păgînul Atanaric ca să ceară,în anul 376,

dela împăratul roman r&săritean,. Valinte (364—378), scut şi permisiunea
„de a trece în dreapta Dunării şi de a se aşădă în Traciiea. Împăratul Va-

linte îl primi dimpreună cu toţi Goţii de sub conducerea lui. Aceştia se
încreştinară acum, şi primiră doctrina ariiană, fiindcă şi. împăratul favoriă
ariianismul. Această doctrină s'a lăţit apoi printre toţi Goţii şi s'a păstrat

necontenit printre dînşii. Ca să”i ţină pentru totdeaunala
duse goticeşte episcopul Urilă'sai

toată Sinta

Uifilă,

cam

creștinism,

între anul

377

şi

tră-

380,

Scriptură, afară de Cartea împăraţilor, fiindcă conțineâ îndem-

nări la răsboaie, şi deveni aşă, cu drept cuvînt, Apostol al Goţilor. lel răpăosâ în Constantiniiana în anul 381, unde se ailâ ca membru la ai doilea
conciliii universal,

convocat

de împăratul

Tot în anul acesta muri acoleâ
poasă, îngrijită de împăratul

Teodosii

şi Atanaric,

|; cel Mare (378—395).

a căruia înmormîntare

pom-

Teodoslit [. cel Mare, întări şi mai mult pre

Goţi în religiunea creştinească.?)
._*3)

Esbergii Uliilas, Gothorum

episcopus, $ 1. —

Erbiceanu

C. Uiiila, pg. 26. not. 3.—

2) Photii epitome Philostorgii, 1. 2. cp. 5 Moguntiae, 1679, pg. 470. — 3) Socrates: Hist. eccl. 1.5.

cp. 4. — Theodoretus: Hist, eccl. î. 4. cp. 11, 32—33. 2 PE omenos Hist. eccl. 1. 6 cp. 37. —
Orosius: Historiarum libri VII. |. 7. cp. 7. —Zozimus'in Velentinianum et Valentem, |. 1V. —
Socrates Hist. eccl. 1. 2. cp. 41. — Baronius: Annales eccl. sub anul 364, cp. 15; a. 366,
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Creştinismul drept că s'a păstrat şi mai departe

printre Goţi, nu însă

şi graiul lor la cultul dumnedeiesc, şi aceasta din causă mai ales,
fiindcă
iei nu aveai nici locuinţi stătornice prin țările unde petreceaii, nici
nu isbutiseră a'şi întemeiă prin iele domniiate propriie neatîrnate. La domnilat
e
propriie ajunseră Goţii abiâ cu o sută de ani mai tărdiă cînd
nu
ştiiaă
nimică de trăducătura lui Urilă saii Ulfila.

$ 47. Creştinismul. consolidat într'o direcțiune jidănistă.
În urma decretului împăraţilor Constantin şi Liciniă
, din Mediolan
313, creştinii ar fi putut realisă uşor împărăţiiea
cerească, pre care o învocaii în toate dilele în rugăciunea „Tatăl nostru“,
recomîndată lor de Isus
Năzăreneanul, recunoscut acum ca Cristos, adecă
Dumnedeii, şi aceasta cu atita maj vîrtos, fiindcăca Uns saii Ales al lui
împăratul Constantin
studiiă neîncetat scripturile sînte şi făptuiă însu'şi
publică, prin ajutorări, prin milostenii şi împăcă , în viiaţa sa privată şi
ale lui Isus Cristos, dară, din nefericire, mulţi ri,!) neîntrecutele învățături
dintre dirigenţii şi răspînditorii creştinismului nu se puteaii scutură
şi cotorosî de slăbiciunile şi ambiţiunile omeneşti,ci continuati a fi Stăpîni
se certati neîncetat asupra unor învățături ţi de ele pînă într'atita, încit
de un ordin curat întelectul, înțelepciunistic s. filosofic, şi apoi se
desbinaii, se împărechiai şi se combăteau unii pre alţii pînă la violinţă
şi vărsări de sînge.

De unde la începutul creştinismului

se adoră un sîngur Dumnedeă,
pe deplin unitariii, ca eşistinţă primor
diială şi ca izvor nesecat de
viiaţă
părticulară, îndividuală şi colectivă,
deci ca putere absolută creiatoare,
sufleţitoare şi susținătoare, începură
înunii învEţaţi şi dirigenţi ai comunelor
creştineşti a r&spîndi şi a Susţine
cu feliurite arguminte, unele mai
oase şi mai seducătoare decît altele,
capţică Isus. Năzăreneanul mar fi numai
sîmplu fiiii al lui Dumnedeii ca
toți: ceialalţi Oameni, carii de
consideraii pre Dumnedeii ca Tată
aseme
al tuturora şi”! şi numiati dilnic nea
nostru cel din ceriii, ci că iel a
Tatăl
fost de aceeaş fiinţă şi că a
avut aceeaş

împăcaţi cu Dumnedeii, să aibă
traiă cu ticnă şi viiaţă îndelung
ată. În urma
acestor învățături necontenite
începură unii creştini, pe încet
ul, a admite şi a
crede, că Isus Cristos a fost şi ieste
aievea Dumnedeii adevărat. că
lui a fost numai o ar&tare „Yed
întruparea
ibilă a
pre pămînt,

şi că priceperea

şi

lui -Dumnedetii

printre

oameni

aici

înţelegerea decătră oameni
nedeii, a legilor lui eterne şi
a
universale, nu's alta decîţ efec voii lui Dumsai spiretului lui Dumnedeii, care
le vine în minţile omeneştitul sufletului
dela Dumnedeii în urma prom
ca purces
isiu
prin. neîntrecutele lui învățături nii şi a trimeterii lui decătră Isus Cristos
umanitare soţiiale. Ba încă maj
doctrinari creştini făcură din spir
etul adevărului şi din mâîngăietori mult, unii
ul promis

cp. 3; a. 369, cp. 67;

DD. a.:996, cp. 5—15;

a..370

cp.

105—116;

a. 397 cp. 14—19;

a, 372, cp. 114; a. 376. cp. 7-8.

10. — Şincai, CiSnica fa
8L st
anii 366—38]. — Waitz: Uber das Leben a.und405,die cp.Lehre
Uifilas, Hannover, 1840. — Bessel;
Uber das Leben Ulfilas, Gottingen 1860.

Erbicean C. Ulfila, Bucureşti 1899 pg. 56-80;
— 1) Eusebiă, Viaţa i Constantin, crt. —1.'cp.:32
, 41—45, la Migne 1. e. pg. 947şi 955—
osii, pg. 346 şi 350—352, . .
.

960; la mitropolit.
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de Isus Cristos că li] va trimete

mai tărdiii

dela

Dumnedeii,

ceresc ($ 22), o fiinţă noaiiă deosăbită de Dumnedeii

Tatăl

dela

Tatăl

şi de

Dum-

nedeă Fiiul şi o numiră Spiret Sînt, Duh s. Duc Sînt. Esistinţa din veci
a acestei fiinţi dumnedeieşti căutară învățătorii. creştineşti să o învederede
şi să o întemeiede parte pe unele espresiuni din Testamentul Vechii, unde
se vorbeşte mai adeseori de Spiretul (Duhul) lui Dumnedei, de Spiretul
(Duhul) Domnului, carele dă materiii desorgănisate viiaţă, carele întreţine
viaţa şi sporirea iei pretutindenea, parte pe altele din Testamentul Noii,

şi mai ales pe socotinţile înţelepciuniştilor (filosofilor) din Alesandriiea
Egipetului, carii susțineaii esistinţa unei ființi dătătoare de minte, de înțelepciune, de cuvîntare, numită Înţelepciune (sophia) saii Cuvînt = Aces,
Verbum) saii Ajutoriii ori Mîngăiare (Paracletus).1)
,
Aceste învățături nu găsîră la toți cugetătorii primire necontradisă, ci
unii din iei le combăteaii,

de vedere,

şi

periul roman

alţii din

o mişcare

le întregiaii,

sati

le răspingeai

altul, şi astfeliii se produse

întelectuală

locuri, pînă la desbinări, împărechieri,

doctrinară,

care

roman;

iel ordonâ,

mai

Constantin

întiiii,

degenerâ,

certe violente şi vărsări

şi turburaii astieliii ordinea şi liniştea publică.
De potolirea, împăcarea şi delăturarea acestor

înteresâ mai ales împăratul

dintrun

în

certe

Roma

pe

de

unele

sînge,

A:
necreştineşti

partea apuseană

episcopului din

punct

pretutindenea în îm-

se

a imperiului

ca să convoace acoleă

pre mai muiți dirigenţi bisericeşti ca să se înţeleagă între sîne şi să restăbilească pacea şi ordinea soţiială şi să trăiască cu toţii în unire şi „voie
bună, delăturînd scandalurile. Decisiunile acestei. întruniri nu fură însă Tecelor presînţi fusese prea mic.

cunoscute şi primite de toţi, fiindcă numărul

Constantin ordonâ o revizuire a acelor conciusuri

prin. altă

adunare. sub

conducerea episcopului din Siracusa, dar şi conclusurile acesteia nu ură
primite de toţi ca valabile. Ba încă mai mult, convingindu-se împăratul
Constantin că învăţăturile creştineşti sînt folositoare pentru prosperarea şi

întărirea împărăţiii, dete dirigenţilor comunelor bisericeşti mijloace bănești

şi alte scutiri, ca doară 'şi-ar îndeplini, mai cu acurăteaţă, dătorinţile chie-

mării sale.2)

|

|

PR

e

In partea răsăriteană a împeriului însă steteait mult mai r&ii afacerile
religioase creştineşti. Conimpăratul

Liciniii de acoleă,

puţin iscusit în

mai

potolirea aprinderilor şi a pasiunlor omeneşti, .se înduşmăni cu mai mulţi
episcopi şi mai pe urmă şi cu Constantin însu'şi, din care causă fin şi
omorît în anul 324.3)
a
|
Ă
Aa
Fiind acuma Constantin sîngur împărat în toată împărăţiiea romană,
apiecâ, cu rigoare şi în as&mene mod pentru toți, şi în partea iei r&săriteană

promulgatele legi religioase liberale .şi. egalitare, şi publică o. scrisoare
cu tendinţă păstorală şi juridică +), prin carea vesti popoarelor din răsărit,
că Dumnedeii

ieste „unicul

autor al tuturor bunătăţilor“;

că numai, aceia

cari se poartă în viiaţă cu dreptate şi cu bunătate reuşesc în toate întreprinderile,“ iar aceia cari „cu nechipzuință se rădică încontra Celui mai
') Baur:

Die christliche Lehre von der Dreicinigkeit u. Menschiwerdung

Christi, 3. t

Tiibingen 1841—1843. — Dorner: Entwickelungsgeschichte der Lehre von der Person Christi
2. t. 2. Edit. Stuttgart 1856. — Schultz: Die Lehre von der Gottheit Christi, Gotha 1881.—
Kehnis: Die Lehre vom Heiligen Geist, Leipzig 1847. — 2) Eusebiii: Istor. bis. crt. 10. cp.
5—7, la Migne pg. 887—894; la mitrop. Iosif pg. 321—324: — 5) Eusebiiă: Ist. bis. crt. 10
cp. 8—9; şi Viiaţa lui Constantin -crt. Î. cp. 49—56; crt. 2. cp. 1—18; la Migne, t. 20, pg.
894—901; 965—970 şi 978—998; la mitrop. Iosif, pg. 324—8328; 854—857 şi 360—367. —
*) Eusebiii: Viiaţa lui Constantin crt. 2. cp. 24—42,
mitrop. Iosif pg. 370—377.
-

la

Migne,
.

î. 20 pg.
A

1002—1020
Pe

şi

la
.
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puternec (a lui Dumnedeii),“

saii

carii -„m'aii

nicio privire

cătră

neamul

omenesc, ci cuteagă să fugărească pre oameni, să li pătede onoarea, să li
Tăpească averea, să'i scoată din ţară, să'i ucidă ca pre dobitoace, şi multe
altele de acestea, neavînd nicio remuşcare de cuget“, capătă răsplata ce o

merită, nimicindu-se; că molepsiţi fiind foarte mulţi

cetăţeni de astieliii de

apucături nelegiuite şi neomenoase, adevăratul Dumnedei, acela carele are
o putere vecinică“, "l-a scos din toate pericolele viieţii „spre a şervi iel
pentru îndeplinirea voinţii Lui;“ că P-a dat putere asupra împărăţiii întregi
„ca să stirpească din iea toate r&utăţile şi nelegiuirile, să îndemne pre
Oameni la pădirea legii dumnedeieşti, şi, cu ajutoriul Lui, să lăţască pretutindenea credinţa cea mai fericită, adecă cea creştinească; că iel, împă„Tatul, fiind convins că „într'adevăr sufletul săi întreg şi tot ce resuflă Şi
toate cite se petrec în cele mai din lăuntru ale cugetului săi le dătoreşte
numai prea marelui Dumnedeii“, şi măcarcă ştiie că „acela cari pun sperînţa întrînsul m'aii trebuinţă de binefacerea omenească“; totuş, „ca. împărat care şerveşte aceluiaş Dumnedeii“ ca şi creştinii, se simţeşte îndătorit în cugetul săii ca să ieie sub scutul săi şi sub apărarea sa pre toţi
aceia cari aii fost persecutați pentru cultul dumnedeiesc, şi deaceea ordonâ funcţionarilor statului ca să reîmpătriiede pre cei desţăraţi, să eliberede pre cei condamnaţi la munci sîlnice, să reprimească pre cei alungaţi
din diregătorii, să liberede. pre cei aşerviţi, să deie posesorilor
îndărăpt
averile confiscate, şi dacă mar mai îi în viiaţă şi nu vor ave moştenitori,
să le dee bisericii, adecă comunităţii lor creştineşti; şi, în fine,
îndemnâ
pre toţi la pietate cătră Dumnedeii şi la respectul cuvenit
celor ce şervesc
cultului Lui, adecă preuţilor.
”
După aceasta se adresâ împăratul Constantin cătră
nelor creştineşti dicîndu-li că, încetînd acum persecutarea dirigenţii comulucrătorilor Mîntuitoriului, şi delăturîndu-se, cu provedinţa preamarelui
Dumne
deii şi prin
cooperarea sa, dela administrarea republicei acel bălaur,
Liciniii adecă, şi
restătornicindu-se ierăş libertatea deplină a cultulu
i, socoteşte că, fiind acu
puterea dumnedeiască

vădită tuturora, se vor
ce iarăş la adevăratul
şi dreptul traiii al viieţii aceia cari sai lepădaîntoar
t
de
iel de teamă sait de
necredinţă, şi admoni apoi pre episcopi, pre
preuţi şi diaconi, ca, cu zel,
să îngrijască de restăurarea, lărgirea şi zidirea
bisericilor creştineşti, cerînd
dela guvernă

torii provinţilor şi
Îi de trebuinţă.!)

dela

prefectul

Tot acuma adresâ împăratul Constantin
adecă locuitorilor din răsărit, o scrisoa
re cu

:

pretoriului

bani

şi provinţiialilor
adevărat păstorală,

unde

vor

răsăriteni
prin carea

se dechierâ părtidan al creştinismului,
şi'şi esprimâ convingerea
că toți
aceia carii, cu cugetare sănătoasă şi cu
legile vecinice ale firii (naturii), nu pot vederi limpedi şi s&nine Studiiadă
ca să nu vină; mai curînd sati mai
tărdiii, pe de-o parte, la cunoştinţa adevăra
tului: Dumnedeii care r&splăteşte, după merit, precum virtuțile aşâ şi fărădelegile
omeneşti, iar pe de
altă parte, ca să nu „priceapă că trebuie
să esiste, printre oamerii socotinți
şi credinți feliurite şi deosebite, dar' carile
trebuiesc respectate
şi tolerate
la fiecarele; că iel ca şi tată-săii Consta
nţii
aii fost totdeauna Su ă datina vechie, pentru tolerarea liberei

rite prin graiii şi prin cult estern,

cugetări şi a manifestării Tel ine aoţ a:

dar că ceielalți

causa firii lor mai aspre şi mai -rustice
.şi

din

1) Eusebii, Vitaţa lui Constantin,
crt. 2, cp. 46. la Miere
ce 9 Ja Migne

Iosif, pg. 879.

foşti

causa

conimpărați

Sumuţării

PE

din

preuților

|
P&. 1022-1024, la mitrop.
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lui Apoline, aii persecutat, cu grele şi mari chinuri,

pre foarte

mulți. cre-

ştini pentru credinţile ce le aveaii şi pentru cultul lor dumnedeiesc, şi'i necesitară ca să'şi scape viiaţa înafară de îimpărăţiiea romană, pe la popoarele

barbare,

carile îi primiaii

cu

blindeaţă

şi'i adăpostiaii,

şi că, prin

aceasta,

acei împărați aii pătat numele cel bun de Roman; că iel, remînind sîngur
împărat în apus şi încredinţat fiind că apără numai sînta dreptate, a luat
pre Dumnedeiă într'ajutoriii, a pus în fruntea ostaşilor săi ssmnul creştinesc,
al crucii, a învins pre adversarii săi şi a restătornicit pacea. şi liniştea
printre toţi locuitorii împărăţiii prin aceea că priveşte pre toţi cetăţenii ca
egal îndreptăţiți şi cu deplină libertate în păstrarea şi manifestarea cultului
lor părticular dumnedeiesc, fiindcă iel a fost şi ieste convins că şi cei rătăciţi nu vor întărdiiă ca să'şi recunoască rătăcirile şi greşelele, şi că se

vor întoarce la calea adevărului, a dreptăţii şi a binelui şi, în fine, dupăce'şi mărturisi înnăintea lui Dumnedeii întenţiunile şi scopurile sale rugindu'l pentru ajutoriii şi sprijin, îndemnâ pre toţi cetăţenii ca să fie blindi,
toleranţi şi păcinici ca să poată trăi cu ticnă împreună.)
|
|
Cu tot îndemnul acesta al împăratului Constantin spre toleranţă şi împăcare nu încetară, prin unele centre de cultură religioasă mai înnaltă,

întelectuală,

curat

o ordine

de

discutările aprinse asupra unor învățături

întreținută cu multă stăruinţă şi înfocare decătră înțelepciuniştii (filosofii)
şi cunoştinţiiarii (gnosticii) creştini. Aceste discusiuni se reportaii mai ales

la personalitatea lui Isus Cristos şi la calitatea Spiretului Sînt promis de
jel învăţăceilor săi, precum şi la referinţa lor faţă de Dumnedeii ca îfăcătoriii al universului întreg şi ca Tată primordiial ai tuturor oamenilor,
şi tindeaii într'acolo ca să facă atit pre Isus cît şi pre Spiretul Sînt Dum-

nedei adevăraţi, de aceeaş fiinţă cu Dumnedeii Tatăl.şi uniţi cu lel în mod
nedespărţii, dar'. avind fiecarele cîte o persoană deos&bită.

Acela carele combăteă cu mult zel şi chiar cu depăşirea bunei cuviinți
deietatea deplină a lui Isus Cristos eră Ariii, preut în Alesandriiea egip-

teană, mort în anul 336,
similară

(homoeusia)

cu

nu

iar”

Tatăl,

a lui Dumnedei

aceea

o fiinţă

are numai

lel susţineâ că Isus Cristos

şi

una

aceeaş ființă (homousia) cu el, şi întrâ, prin aceasta şi prin modul arogant de discusiune, nu numai în conflict urit cu episcopul local, dar” stirni
prin provinţile asiiatice şi africane

antiştii bisericilor

împeriului între

ale

(câ 'erzinsiue mpâs3es:), nişte certe foarte înfocate în această

privinţă. Fie-

carele'şi apără, cu sumeţiie şi cu împroşcături, socotinţile sale; scăpâ din
vedere învățăturile creştineşti de iubire şi de îrăţiie, de blindeaţăe şi de

modestiie, de bună învoire.şi de
(invidia,

pace, şi. cu

căutaii să atragă mulţimea

e9&ss),

feliii împărechieri şi desbinări

pe

toţii, conduşi

de

nevediie

partea sa, şi produceaii ast-

atit de uricioase

şi de

scăndăloase, încit

adversarii creştinismului începură prin teatre, la spectacole publice, aşi
bate joc de aceşti creştini necreştineşti, de desbinările şi de certele lor

_

_

N

-

nesocotite.2)

Audînd împăratul Constantin de toate scăndalurile acestea, încercă
să potolească certele.şi duşmăniile, trimeţind episcopului Alesandru şi pre-

utului Ariii o scrisoare
scrisoare,

Chiar

plină de poveţe adevărat
ici,

la începutul

spune

împăratul

1) Euscbiii, Viiaţa lui Constantin, crt. 2. c. 48—60,

losi
mitropolitul.
Iosif

Gheorghian,

pg. Seo

Bucureşti,

para

1997,

Sozomen:

pg.

Ist.
—

14—16.

biser.

creştineşti.?). Înti'această
foarte

Îa mitrop. Iosif pg.387—391.

.

iel

la Migne t. 20. p. 1025—1034, la
|. 1,

2) Eusebiu:

cp.

8,

Viiaţa

trăd.

de, mitropolitul

lui Constantin

c. 61, la Migne pg. 1036, la mitrop. Iosif pg. 380—384. — 5) |. c. cp. 64—72,
1037—1048,

că

lămurit

-

e

la

ei.

a

A
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urmăreşte nu numai scopuri religioase, dar' şi politice împărăteşti, dicind
că 'şi-a propus ca să contragă închipuinţa, tuturor popoarelor
espre geietate întru una sîngură, comună tuturora, şi să însănătoşede, prin aceasta,
corpul

locuirii

comune,

al statului

adecă,

fiindcă

ieste

convins

că,

dacă va

isbuti să însufle, prin rugăciunile sale, tuturor şervitorilor lui Dumnedeii
0 cugetare comună, atunci, prin cunoştinţile pioase ale tuturora, ar căpătă
şi administraţiunea republicei o prifacere unitară.
_
SR
După

aceasta ni spune că se întristeadă foarte cînd vede că chiar în
părţile r&săritene ale împărăţiii, de unde s'a revărsat asupra popoarelor
înveţaturi

luminoase şi legea sîntei religiuni, se găsesc unii conducători ai
mîntuirii popoarelor, carii îşi pun nişte întrebări zădarnice, asupra
cărora
mar trebui să împărtăşască altora cugetările sale, şi, dacă
le împărtăşesc,
nu S'ar cade să discute asupra lor cu nesocotință şi apoi
să se „certe cu
înverşunare şi cu sumeţiie, să provoace uri, desbinări şi
lupte, şi să tulbure pacea şi liniştea credincioşilor, căci aceia cari sînt
„puşi ca şervitori
ai marelui Dumnedeii“ se cuvine „să fie unanimi între
sîne usupra aşădămîntului religiunii“, şi „să aibă despre provedinţa
gură credinţă, o sîngură înțelegere, o sîngură învoialădumnedeiască o sîndespre Cel atotputernec, iar' dacă unii alţii dintre iei ar ave socotinţi
diferite
asupra unor
întrebări (cestiuni) subiile şi nu S'ar pute înţelege
asupra
lor
în urma
unor discusiuni îngăduitoare, să le păstrede, fiecarele,
în iundul inimii sale,
ca să r&mînă între dînşii neclintită iubirea
verată şi respectarea legii celei privitoare la reciproacă, credință cea adeDumnedeii şi la cultul Lui.
Această scrisoare atit de înțeleaptă m'avi
efectul dorit; turburările continuară cu furiie, nutrite fiind de geloşiiea
necesitat împăratul Constantin ca să învite ambiţioşilor. De aceea se aflâ
pre toţi dirigenţii comunelor
creştineşti la
o sfătuire generală,

la

concilii universal (Guvces ctrovuzwzih)
în oraşul Victoriii, adecă în Niceiea un
Bitiniii.!
La) acest concilii se adunară
în anul

325, din toate țările împeriului
de episcopi şi împreună Cu iei o mulţimeroman, preste doaiiă sute cincideci
tori şi de alte persoane. Insu'şi împăratul de preuţi, de diaconi, de şerviîl deschise în persoană prin
scurtă cuvîntare lătinească, esplicată
greceşte decătră un tălmaciii prin careao
îndemnâ pre episcopi ca iei,. „ca miniştri
ai lui Dumnedeii şi ca buni servitori ai Domnului şi Miîntuitoriului
dînşii causele desbinării şi să deslege,comun al tuturora, să delăture dintre
în pace, toate neînțelegerile“.
Şi întru adevăr, Conciliul împlini
voiea
împăratului şi decretă, prin
majoritate, pentru toţi creştinii un
simbure
de
credinţă universală (symbolum fidei. cotholicae christianae,
ste ziereog zadodie /ptostanate),
numit Cred şi formulat astfeliă:2) ciy20dz
„Credem

în Dumnedeii Tatăl, atotputernecul, făcătoriul celor vădute şi
nevădute. Şi în Domnul Isus Cristos,
născut din Tatăl, şi de un gen,
adecă din fiinţa (substanța) Tatălui, Dumnedeii din Dumnedeii,
lumină din lumină, Dumnedeii
din Dumnedeii adevărat, generat
(genitum), nu făcut şi de aceeaş
(consubstanţiial) cu Tatăl, prin carele
fiinţă
pe pămînt. Carele pentru noi oamenii toate Sînt făcute atit în ceriuri cat şi
şi pentru mîntuirea noastră
gorit şi s'a încărnăt şi s'a făcut om,
a patimit şi a înviiat a treia di,s'a şi pos'a

fiul lui Dumnedeii,

1) Eusebiii: Viiaţa
Constantin cert. III, cp. 4—22,
1057—1083 şi 1173, iar lui
şi crt. IV. cp.
la mitropolitul Iosif, pg. 395—405 şi 440. Ph
eccl. anul 825, cp. 73. — Teod

26,

16—19. —

i

la

Mi

Baronius: nas
oret
Veniamin Costachi Şi tipărită de $-: Cinci cuvinte asupra. ist, bisericeşti, trăduse de mitrop.
Erbi
cean
u, pucureşti 1894; Cuvântul |. cp.
— Sozomen:
Istor.
biseric. tradusă
Il pg. 40—44
de mitro . Iosif,
Revillout: Le concile de Nicte
,

Bars,

1881.

Gheor: hian,

e

-

B

suresti,,

1897

er [cp

:
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suit în ceriuri, de unde

are să vină să judece

Şi în Spiretul Sînt. == Credimus

pre cei vii si pre cei morţi:

in Deum, Patrem omnipotentem, omnium

visibilium et invisibilium creatorem. Et in Dominum Jesum Christum, Filium Dei, natum ex Patre, et unigenitum, hoc est, ex substantia: Patris,
Deum ex Deo, lumen de lumine, Deum verum ex Deo vero, genitum, non

factum et consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt tam in caelis,

quam in terra. Qui propter nos homines et propter nosrtam salutem discendit, et incarnatus est, et homo factus est, passus est, et resurrexit tertia

die, et ascendit in caelos, venturus inde ad judicandum vivos et mortuos:
Et in Spiritum sanctum“.
Prin acest concilii universal

creşiinească, în mod oficiial

şi

:
şi s'a întemeiat

s'a întrodus

în biserica

autoritativ, sălutara datină ca toate certele

religionare să se curme numai prin concilii universale ori provinţiiale;
'ca
organismul bisericii şi modul iunctionării lui tot numai prin iele să se stăbilească, şi că toţi creştinii trebuie să primească şi să se supună decre-

telor lor. Această datină însă, atit de înţeleaptă şi de bună în sine, nu s'a

stătornicit şi nici nu s'a practicat totdeauna întrun spiret şi înţeles adev&rat creştinesc şi într'o direcţiune detot sănătoasă, şi anumea din doaiiă
cause mai ales. Una ierâ că domnitorii creştini ca şi cei păgini nu se
puteai desbărâ de simţămîntul atotputerniciii şi autorităţii nemărginite,
iar”
alta că capii bisericilor creştineşti nu se puteaii desface de sîmţămîntul şi
de închipuinţa jidănismului ca cum numai preuţimea în genere şi Preutul
cel Mare în speciial trebuie să fie şi să.remiie sînguri vestitori ai voinţii
dumnedeieşti şi sînguri judecători în cele religionare.
o
Simburele de credinţă, formulat în conciliul niceian, în partea lui privitoare la persoana lui Isus Cristos, nu stă, după părerea multora dintre
membrii conciliului, în deplină concordanță cu învăţătura despre dinsul
păstrată în cele “patru Evangelii, căci aici Isus. s'a numit pre. sîne tot-

deauna

„filă al

omului“,

vojaii să
tatea cea

considere
decretată

celoralalţi

oameni,

şi

de

aceea

mulţi dirigenţi bisericeşti dreptcă

pre Isus şi ca fiii al lui Dumnedeii, dar nu în calide majoritatea conciliului, ci în alta mai înferioară

decit aceea a lui Dumnedeii Tatăl, şi mai superioară decit aceeaa tuturor
consideraţi

şi

iei

înse'şi învăţăturile lui Isus Cristos.

ca fii ai lui Dumnedeă

Tatăl după

a

Împăratul Constantin încă nu pare a fi fost prea încîntat de această
formulare a conciliului, căci nu. se grăbisă între, formal, în comunitatea
creştinilor botedindu-se, dar' se ar&tâ foarte mulţămit, fiindcă vedeâ în
această conţelegere a marii majorităţi a preuţimii presînte un început bun
pentru unirea' tuturora în aceleaş vederi şi în aceeaş credinţă despre _un
sîngur Dumnedeii ca făcătoriii şi dirigent al universului întregşi ca Tată
al tuturor oamenilor fără deosăbire de neam, şi de aceea trătâ tare bine
pre membrii conciliului, îi dărui împărăteşte, şi vesti apoi pretutindenea

buna lor învoială prin o scrisoare din partea sa, în carea puse în vederea
tutorora scopurile ce! le .urmărise şi resultatele la cari ajunsese. La finea
acestei

scrisori

îndemnâ

împăratul

pre

toţi cetăţenii

ca, cu bucuriie, să

primească acest „ordin adevărat dumnedeiesc“, fiindcă „toate cîte se decid
în adunări de episcopi se fac după voiea lui Dumnedeii“.
|
,

Tot

întraceastă

scrisoare.

apare,

oficiial separarea creştinilor decătră

pentru

jidani

prin

întiiaşdată,

aceeea

rostită. în

mod

că se adoptă

giua

Soarelui, numită acum diita Domnului sait Duminică, pentru. sărbarea
beteişi a Paştilor jidăneşti,

iar'

mai

pe

urmă

şi

prin

ceea

că se

Sim-

opri

188
Jidanilor de a ţină şervitori creştini. Această separare se făcu
din causă, că Jidanii nu înceta a combate, prin . toate „mijloa mai ales
cele şi în
toate chipurile, lăţirea şi întărirea creştinismului ca religiun
e universală
pentru toate popoarele, şi nici nu se puteaii desbără de
giînfarea, de egoismul, de separatismul şi de hăpsîniiea Sumețiiea, de întrinşii, că cum numai iei sînguri ar fi fii ai lui Dumneg înrădăcinată Îndomni preste toate celealalte popoare, privite de dînşii eii, destinaţi a
ca necurate.
De aci înnăinte îşi dete împăratul Constantin
toată silinţa, pe de
oparie, ca să facă pre păgîni să înţeleagă, că
nu idolii păzesc şi scutesc
pre oameni, ci numai însu'şi Dumnedeii, iar pe
duplice pre creştinii cei cu învățături părticulare de altă parte, ca să înpre atunci Novaţiienii, Valentinitenii, Marcioniţii, deosăbite, precum ieraii
Pauliienii şi Catairigiienii
(Montaniştii), ca să se lepede de iele şi să
se unească cu cei ce primiseră
şi primiaii încă decisiunile conciliului
niceian.!
Foarte remarcabilă ieste scrisoarea ce împărat
ul Constantin a trimes-o
regelui Perşilor Sapor II (309—380) în făvoare
a
creştinilor. Într'însa dice
Constantin că iel, de mic, s'a deprins „a
sub a cărui apărare“ a ajuns la atîta putereadoră pre un singur Dumnedei,
şi mărire; că iel „despreţueşte
Versarea sîngelui, mirosul ce iese din
mărunta
iele animalelor sacrilicate,
şi lumina cea întreţinută cu materii
scoase din pămînt;« că Dumnedeit
pre car
îl adoară
e
iel, „ieste Domnul

Dumnedeii

nu

cere

de

la Oameni

alta

şi Tatăl tuturor oamenilor;“

că acest

ceva „decît un suflet curat şi o
ştiinţă nepătată, ale cărij fapte le
conjudecă;*
modestiiea şi blindeaţa;“ că acest Dumned că acestui Dumnedeii „îi place
şi desprețuieşte pre cei ce aţiță turburăr eii „iubeşte pre oamenii pacinici
ă; că doboară pre cei îngînfaţi;
umileşte pre cei ce se înnalţă, şi
că
înnalţă pre cei umiliţi, şi că
pre principii cari guverneadă cu
ocroteşt
e
dreptate, li întăreşte puterea şi li
dă pacea.“
„Cit a trăit împăratul Constantin,
a
lucrat foarte mult, prin fapte
cuvinte, ca' creştinismul să rămînă
şi prin
pentru “totdeauna religiune a
romane, căci iel a ordonat funcţionarilor
împărăţiii

publici şi ostaşilor
Duminica şi memoriiea martirilor
să sărbede
creştini, formulînd însu'şi capentru
o rugăciune comună.2) ostaşi

__
Din toată activitatea cea atit
de mănoasă şi atit de bine
impăratului Constantin se vede
chipzuită a
lămurit,
că iel se convinsese în lunga
domniie, că numai prin tolerare
sa
a liberei cugetări, prin
şi îngăduitoare, prin lăţirea
discusiuni serioase
lită a, umanitarelor învățături liniştită şi prin înrădăcinarea grădată. şi nestşi întinsa sa impărăţiie va îi creştineşti printre variile popoare din larga
un stătornic şi pacinic traiti in stare să le înfrățască şi să le deprindă la
comun; de aceea îşi! alese
comunităţilor creştineşti, pre
pre dirigenţii
Preuţime, ca agenţi de frunte
realisarea scopurilor sale. La un ospăț
şi siguri pentrit

impăratul cătră

ce îl dăduse odată episcopilor,

dînşii apriiat: „Voi în cele din
dise
lăuntru ale bisericii, iar ieii
în cele din afară sînt pus de Dumnedeii
ca să fiii priveghietorii — episcop.3)
părat şi episcopime, şi puse.
Creştineşti în opunere cu împă temeliie. trainică - pentru desvoltarea împărăţiii
răţiile necreştineşti, carile
COncentraii absolută
') Eusebiii: Viiaţa . lui Constantin cart.
3, „cp... 17-—20:, cp.. 30—32: 52-66.
Migne pg. 1089—1093 şi
-la
1111—1114,.la mitrop.
Iosif

pg. 408—41
sebiii 1. c. crt. 4. cp.:'9—13; 18—38,
—
la Migne Pg.:1158—1162 ; Ia 0milt si 417—
—. 5) Eusebiăi 1. c. crt.i 4. cp. 24, A?
op, los
Zi
233445,
Yar
"AA duzta Ea0 e07 elev)
aa
Da hisizae s, t, Aa
s
zăâs
"Eu
s
==
ep
Zyae
23e
toi
6»
a
"epnze Und Dacă pr2zoratuss EniG/o
oz "dnri

Iosif cp. 23, 'pg. 438.

1». la. Migne t. 20. pg.

1172, tar' la mitrop.
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şi suprema

putere saii în persoana

domnitoriului

ca

la împărații

romani

păgini, sai în persoana Marelui Preut ca la Jidani.
De aci înnăinte a rămas creştinismul în ochii domnitorilor creştini ca
mijloc
puternec atit pentru înfrățirea şi unirea popoarelor, cît şi pentru
atragerea. acestora sub ascultarea şi domniiea lor, iar preuțimea creştinească şi mai ales priveghietorii iei începură a se reînsuileţi de cu-

getarea jidănismului ca cum numai

„de a cunoaşte

şi de-a vesti voiea

represintă chiar printre iei, precum

iei. sînguri ar fi cei esclusiv destinați

lui Dumnedeii

făceâ

printre

aceasta

Marele

Prin aceasta se „reînviiâ printre creştini atît separatismul
toleranța lui. (vedi şi $ 51).

După esimplul împăratului Constantin, carele

se

oameni

Preut

şi de a'l

jidănesc.

jidănesc cît şi ne-

priviă

pre

sîne

ca

ministru al lui Dumnedeii şi ca unul dintre episcopi,!) precum se considerait şi împărații romani păgîni ca cei mai mari preuţi (Pontifex Maximus),
începură mai pe urmă şi domnitorii creştini a se întitulă ca domnitori din
„graţiiea. lui Dumnedeii“.
”
Salutare întenţiuni nutriă împăratul Constantin, dar' foarte puţini se
găsiaii, carii să se avinte pînă la înnălţarea cugetărilor lui limpedi . şi senine şi pînă la judecata lui nepreocupată, căci iel oprimă' numai abusurile
şi specula ce se făcei cu cultul religios necreştinesc, dar nu şi însu'şi
cultul ca atare!

Inşi'şi

fiii împăratului

Constantin:

nu

se

purtară

creştineşte

chiar

între sine; iei reapucară iarăş certele de mai înnăinte pentru domniie şi
pentru preponderanță. Mulţi dintre preuţii creştini, vădînd pre coreligionarii
săi la dirigenţa împărăţiii romane şi sîmţindu-se puterneci, uitară dilele
triste şi întunecoase de mai înnăinte, deveniră din umili superbi şi vanitoşi,
din apăsaţi şi persecutați înşi'şi netoleranţi şi persecutători, şi începură şi
ici, ca şi preuţii jidăneşti şi păgîneşti, a vină mai mult după foloasele posiţiunii sale, decit a se direge şi a se purtă după umanitarele şi blindele
învățături creştineşti. Această sumeţiie se mări pînă într'atita, încît unii
episcopi nu se sfiiră a mustrâ pre împăratul Constanţiii II. (337—361). şi
ai ţin în nume de răii că se prea amestecă în afacerile religionare.2) Se
ținură chiar concilii locale la' Constantiniiana, la Antiohiiea, la Roma, la
Sardica, Mediolan, Agripa, Coloniiea, Alesandriiea, Cartagena, Niceiea Traciii, Sirmiii, etc. pentru şi contra sîmburelui de credință împus de 'conciliul universal niceian,?) dar discusiunile şi decretele lor aţiţară şi mai tare
spiretele aprinse.
Această schimbare în starea lucrurilor împinse, pe nevrute; pre nepotul
de frate al împăratului Constantin I, pre blîndul şi învățatul împărat Fiaviii
Clandiă Juliian (361—363), numit şi Lepădatul (Apostatul), ca să părăsască
creştinismul greşit înțeles. şi urât făptuit, şi să se lipească, din toată inima
şi cu convingere deplină, farăş de vechiea, blînda şi toleranta religiune
păgină romană, şi să caute să”! redeie valoarea şi -posiţiunea de mai înnăinte.5) lel se puse dar' să reformede. preuţîmea: păgînă, să.o îndemne
1) Eusebiii, |. c. crt. 2. cp. 55, 69, 71, 72; crt.3. cp. 17; crt. 4. cp. 24 (23). — 2) Teodoret.
Cinci cuvinte asupra ist. biser. Cuvîntul 2. cp. 23. — 5) Teodoret. |. c. Cuv. 3, cp. 1—1l. —
Sozomen: st. biseric. trădusă de mitrop. Iosif, Gheorghian, Bucureşti 1897, crt. 5. cp. 1-5;
cp. 16—19, cp. 22; Crt. 6. cp. 1—2..— Baronius:
Annales eccl, sub anii 336, cp. 9—68,
"a. 841 cp. 2—60; a. 344, cp. 6; a. 346 cp. 5—12; a. 347, cp. 1-—108; a. 848 cp. 17; a. 350
cp. 19 a. 853 cp. 22; a. 355, cp. 2—89; a. 359 cp. 1—94. — Pagius; Critica historico-hronolocica

sub anii 536, cp. 4—7; a. 341, cp. 3—37; a. 344, cp. 3—7; a. 348 cp. 4;
359 cp. 6. — Rode: Geschichte der Reaction Kaiser Julians
lena 1877..— Jăger O: Ist. Romanilor, trad. Bucureşti 1885

a.849 cp. 6; a.

gegen die christliche
pg. 535—537.

Kirche,
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- ca. să 'se abţină: dela spectacule

desfătătoare,

dela

înbuibătoare şi
dela plăceri deşerte, să întiințede înstitute de binefacospeţe,
ere
şi
să întreacă, cu
simplitatea traiului şi cu amabilitatea purtării, pre cei
mai
distinşi dintre
creştini; îi dete o organisare graduată (ierarhică) mai
modear
nă; scrise
Chiar mai multe

opuri spre a apă&râ credinţa sa înțelepciunistică
(filosofică)
în dei şi spre a combate pre cea creştină în
direcţiunea iei greşită; dar'
toate aceste năzuiri şi opintiri r&maseră zădarni
putu împiedică şi opri nici în lăţirea, nici în ce. Creştinismul nu se mai.
apucată; iel cucerise, pentru totdeauna, inimile desvoltarea sa în direcţiunea
clasei dirigente şi ale mulțimii supuse şi ascultătoare, şi căută acum,
singur şi deplin stăpînitoriii şi să esercit în toate modurile, ca să se facă
ede, prin episcopimea sa, o înriurință predomnitoare în împărăţiiea romană
.

Decretările conciliului niceian privito

are la Sînta Treime şi la calitatea
şi referinţa reciproacă a persoanelor
din iea găsîră aderenţi 'sînceri, zeloşi
şi înfocaţi mai ales în trei dirigenți
biserice
(230-390) în Vasiliii cel Mare (829—3 şti, în Grigorii din Nazianz
79) şi în Grigorii - din Nyssa
331—894). Cu toată vada şi autoritatea
curmară certele dintre preuţii înveţaţi acestor trei meritoşi bărbaţi tot nu se
ai timpului. Mai ales la creştinii
partea răsăriteană a împărăţiii, unde
ieraii mai multe centre de cultură din
înnaltă, înţelepciunistă (filosofică)
mai
şi religionară, se întrețîineai
a
i.
discusiuni

410 d. Cr.) că apostolii, mat

creştinismului,

cumva

ar

fi compus,

unii să înveţe întrun

înnăinte de a se despărţi
împreună,

un

sîmbure

pentru
de

răspîndirea

credință

ca nu
felii cele Ce aveaii să crea
alţii într'alt feliui. Alt scriitor bise
dă creştinii, iar
rice
sc,
jeronim *) (Hieronymus c. 340
420 d. Cr.) dice apriiat, că
—

acest Sîmbure. de credință
ar fi îost scris decătră
în mintea fiecăruia din
lei. Zelosul scri4—430) ni pune înnăinte
lui primitivă în cuprinderea (35
însă'şi formularea
urm
ăto
are: „Petru a dis: Cred în
Tatăl 'atotputernec. lon a dis:
Dumnedeii
a gis: Credşi în Isus Cristos, Făcătoriul ceriuluişi al pămîntului. Iacob
Fiiul lui, unicul
Apostoli,

iar' nu

numai

întipărit

itoriii bisericesc Augustin5)

nostru

Domn.

Andreiii

şi a fost înmormîntat. Toma a dis:
S'a coborit la fa „a treia
dîs:
din morţi. Vartolomeiiia dis: S'a suit
la ceriuri, Sie dreia Spre a sculat
Dumnegeii Tatălui atotputernec.
Mateiii a gis: De unde va
pre cei vii şi pre cei morţi.
b al lui “Alfeii: Cred Şi în veni să judece
în sînta Biserică Universală. laco
Spiretul Sînt
Simon Zelosul: În comuniunea
tarea păcatelor. Iuda al lui
Sînţi
lor, în ierb: În înviiarea trupului, Mati
In viiaţa vecinică, Amin. -= Iaco
ia
a
plinit:
Petrus dicit: Credo in Deuri Patrem înde
omnipotentem. Ioannes dicit: Creatorum
caeli et terrae. Iacobus dicit;
Credo et in
1) Sozomen: Ist. biser. Crt. 6. cp. 22. — Kahnis:
Lehre vom
PR
|
Leipzii, 1847. — 2) Teodoret: Cinci cuvinte asupra st. biser.DieCuvîntul
2..c eiligen Geist,
16—17, 20—24 şi cp. 27. Cuvintul 4. cp. 7—8; Cuv. 5, cp. Il. — Sozomen; Ist.
Disc Ce
3. cp. 5, IL, 19, 22; Crt. 4,cp.6,9, 19, 17, 22 —*) Rufinius Turanius _s.
Tyrannius E
positio Symboli Apostolorum, în pacaţă — 4) Hieronymus,
61.
5) Augustinus
De temps ermo 115. Cart. 5 cp. 12; Crt. 6. cp. 4. 17; 2. 23; Epistola
Crt. 7. cp. 2. cp. 7,
,

a
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lesum Christum

Filium

eius,

unicum

Pontio

Pilato,

Dominum

Qui conceptus est de Spiritu sancto, 'natus

ait: Passus

sub

ait: Descendit

ad infernos;

cruciiixus,

nostrum.

ex: Maria

mortuus,

tertia die resurrexit

a

Andreas

Virigine.

et

sepultus,.

mortuis.

dixit:

Philippus
Thomas

Bartholomaeus

dixit: Ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis. Mat-

thaeus dixit: Inde venturus est judicare vivos et mortuos. lacobus Alphaei:
Credo et in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam Catholicam. Simon Zelotes:
Sanctorum

communiorem,

remissionem

peccatorum.

ludas

lacobi:

Carnis

resurrectionem. Mathias complexit: Vitam aeternam. Amen.!)
Aceşti trei scriitori bisericeşti aii trăit şi aii scris după conciliul universal niceian din anul 325, unde s'a stăbilit pentru întiiaşdată, în mod
oficiial, sîmburele credinţii creştinilor de pe atunci; iei dară ai stătut sub
nemijlocita şi marea înrîurinţă a celor discutate şi decretate în acest conciliti. Această împrejurare ne scorneşte să nu admitem ca adevărată esistința

unui

Cred

formulat

de

Apostoii,

şi aceasta

fiindcă niciun scriitorii! bisericesc, înnăinte
ca acesta.

cu

atîta

de dînşii,

n'a

Dorind însă marele împărat Teodosiii |. (379—395)

mai

vîrtos

nu,

afirmat un

ca să

lucru

liniştească

spiretele aţiţate, să potolească discusiunile şi certele înfocate de prin conciliile provinţiiale şi locale, să împace şi să delăture diverginţile desbina-

un al

ților (sectarilor) numeroşi, convocâ în anul 381, la Constantiniiana,

doilea conciliii universal. Acesta a călcat, întru toate, pe urmele conciliului
universal niceian, a adoptat Credul formulat atuncia, dîndu'i acum o sti-

lisare mai largă şi mai precisă, şi adăogindu'i credinţa într'o sîngură biserică universală, în înviiarea morţilor şi în viiaţa vecinică. Împăratul Teo-

'dosiii | aprobâ

această noaiiă formulare şi rupse, în faţa tuturora,

hărtiile

pe cari îşi scriseseră capii desbinăturilor (sectelor) religionare Credurile apă-

Tate de dinşii.?)
”
* Acest concilii a mai făcut încă un conclus, carele s'a înterpretat răii
mai pe urmă şi a dat ansă la desbinarea bisericii creştineşti într'o biserică
răsăriteană grecească şi în alta apuseană romană, conclusul adecă ca,
în onoruri, episcopui Romei vechi să îie cel dintiiii, iar' episcopul Constantiniianei, ca al Romei noaită, să îie al doilea după iel (canonul 3).

Vădînd împăratul Teodosiii cum prospereadă
timpul şi sînguri de sîne să'l îmbrăţişede,
__%)

Baronius:

Annales

creştinismul - în ' direcţi-

doaii& concilii universale, nu lăsâ pre păgâni ca cu

unea dată de numitele

ci se

pripi

—

Lisco:

eccl. sub anul 44, cp. 15—17.

anul

în

de opri,

Glau-

Das apostolische

bensbckenntnis, 2. Aufl. Berlin, 1872. — Hahn: Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln

der alten Kirche, 2. Aufl. Breslaii, 1877. — 2) Teodoret:

istor. biser.

Cinci cuvinte asupra

Cuv. 5, cp. 5—9, 11. — Sozomen: Istor. biser. crt. 7. cp. 7, 9, 12. — Baronius: Annales
eccl. sub anul 381, cp. 17—19, 29, 35. „Credimus in unum Deum Patrem omnipotentem,
factorem caeli et terrae, visibilium et invisibilium. Et in unum Dominum Jesum Christum
Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante saccula, Deum de Deo, lumen de lumine,

Deum verum de Deo vero;

Patre substantiae) per quem

natum, non factum; homousion
omnia

Patri (hoc est ciusdem

facta sunt. Qui propter nos homines

et nostram

descendit: Et incarnatus est de Spisitu sancto ct Maria Virigine humanatus
fixus pro nobis

est:

Et

cum

salutem

cruci-

sub Pontio Pilato, et sepultus: Et tertia die resurrexit: Et ascendit in caclos

“sedet ad dexteram Patris: Et iterum venturus

est cum

gloria

judicare

vivos

et

mortuos,

cuius regni non crit finis: Et in Spiritum sanctum: Dominum et vivificatorem, ex Patre
“procedentem, cum Patre et Filio coadorandum ct. conglorificandum; qui locutus est per
In unam Catholicam et Apostolicam Ecclesiam. Confitemur unum baptismum in
rofetas.

remissionem

"culi. Amen.“

peccatorum.

Et expectamus resurrectionem mortuorum,

et vitam venturi sae-
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392, cultul

idolilor, decretînd

vreo opunere serioasă.1)

dărimarea templurilor lor, fără de a întimpină

-

Acum ieraii episcopii creştini la largul săii, se sîmţiră atotputerneci,
călcară cu paşi siguri în urmele Marelui Preut jidănesc, şi unii din iei se
încercară, cu tot adinsul, ca să înfiinţede, sub diriginţa propriie, o împărăție în numele lui Dumnedeii şi ca sînguri înterpretători. ai voinţii Lui, şi

ca singuri ministri ai Lui, fără amestecul

împăratului.

În

fruntea

acestui

curent ieraii pe atunci doi episcopi de mare valoare întelectuală şi cu multă
energiie. Unul din iei, Augustin (354—340), episcop în Hippo din Africa,
apără curentul acesta mai ales în scriierile sale „De civitate Dei libri XXII“
şi „De doctrina christiana libri IV“, iar al doilea, Ambrosiii (340—397),
episcop în Mediolan (Milan), prin cutedarea şi bărbăţiiea sa faţă de împăratul Teodosiii I. Venind acesta. în anul 394 la Mediolan şi voind să
între în biserică spre a se rugă lui Dumnedeii, îi ieşi Ambrosiii înnăinte
şil opri, ca pre un păcătos vulgar, ca să între în biserică, pînăce nu se
va
spElă, prin o pocăință mai îndelungată, de “uciderea. mai. multor
mii de
oameni, decretată în mîniie şi săvărşită la Tesalonic în anul 390,
Religiosul împărat ţînii sama de disposiţiunile sale -suileţeşti. şi de cîrtelele
creştinilor, împlini o faptă de abnegare împărăteascăşi dete un
esimplu nemaipomenit, primind, cu umilinţă, nu numai mustrarea publică
a episcopului şi pocăinţa împusă de iel, dar' şi vestind o lege, prin
carea
însărcină
pre esecutătorii ordinelor împărăteşti ca, de aci înnăinte,
să
nu
îndepli- |
nească condămnările la: moarte, decît după o lună dela.
pronunţarea lor.
Asemenea aprobâ umilul împărat. Teodosiii şi. regulămîntul
episcopului
Ambrosii, ca împăratul să Mu se mai aşede, ca mai
înnăinte, în altarii în
timpul şerviciului dumnedeiesc, ci să steie înafară
de iel, în fruntea lumenilor şi după clerul asistent la rugă.2).
Acest esîmplu de pocăință şi de umilinţă împărătească
îmbărbătâ foarte
pre episcopi, abăti creştinismul din desvoltarea
lui dată de împăratul
Constantin cel Mare,

şi lăsâ în grija episcopimii. Aceasta însă, zeloasă
şi dorită ca cît mai curind.să vile împărăţiiea
lui- Dumnedeii şi să se împlinească voiea lui precum în ceriii aşă şi pe pămint,
presupuneâ, cu convingere, că

numai aşă va ajunge la realisarea acestui
vis “creştinesc, dacă
va perseverâ pe calea apucată, dacă va
pedepsi
şi
va
îngrădi
şi va mărgini
libera cugetare şi discusiune, şi dacă
va pedepsi
nitatea creştinească pre toți aceia cari nu primesc, şi va scoate din comuorbeşte, decretările şi
esplicările date de iea în părticular sai
în
Din această causă repeţi episcopimea întărireaconcilii locale, ori universale
Credului între it în conci-

liul universal constantiniian din anul

381 . încă de doaiiă ori > odată sub
x
împăratul
Teodosiiiîn II (408—450) .în conciliul
anul 431, şi altă dată sub împăratul Marciian universal] ținut în Efes în
(450—457) în conciliul uni-

-

pînă astădi în biserica răsăriteană grecească,
iar' în cea apuseană romană
cu un scurt adaus de „Filioque = şi dela
Fiiul“ despre purcederea Spiretului Sînt nu numai dela
Dumnedeii

Tatăl, ci şi dela Fiiul.3)

1) Teodoret, 1. c. Cuv. 5, cp.
2. Edit. Erbi
7. cp. 20. Ediţ. Iosif Gheorghian, pg:20_—2
300, — zi Tcodoret, pE Ce —5, “ezo
237. — Sozomen, |. c. Cart. 7 cp.
men, oz “Sat
25, Pg. 306—308. — Fărster:

Mailand, Halle 1884. — Baunard: Gesch
ichte
Bindemann: Der heilige Augustin,
3 tom.
eccl. sub a 390, cp. 2—82. — Guldenpe
1878. — 5) Baronius: Annales eccl. sub nnig
anuj

Ambrosius,

des heiligen Ambrosius

Stuttgart,

1877—1878.

Freiburg

-— Baronius;

Bischof

1879.

V.,

—

u. Ifland: Kaiser Theodosius der Gross Annales
431, cp. 61; cp. 97, şi sub anul 451 e, Halle
cp 107.
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De aci înnăinte creştinii religioşi şi pioşi nu mai
a'şi dă sama, prin sîne înşi'şi, despre variile nedume avură libertatea de
riri ce se iviaă. în
mintea lor asupra multor întrebări despre deietate şi despre
cu Dumnedeii, căci îndatăce se abăteaii dela cele decret legătura omului
ate
universale şi locale, saii dela interpretările şi afirmările. autorit în „conciliile. are ale cutărui ori cutărui episcop, erai dechieraţi.ca ieretici, adecă
ca alegareţi, ca
sectari s. desbinaţi, şi necesitaţi ca să'şi renege convingerile
şi să primească,
fără cîrteală, socotinţile împuse, ori de nu, ieraii nu numai
lepădaţi din

comunitatea creştinească, dar” adeseori, supuşi

la

feliurite

pedepse

unele
mai grele-şi mai barbare decit altele. În chipul acesta se înnăd
uşiră,.
sati
se stinseră în sînge o mulțime de scîntei dumnedeieşti, scăpăr
ate prin
mintea unor

bărbaţi

de

mare

valoare

întelectuală

şi. adînc cugetători.

Această îngrădire şi încătuşare a liberei cugetări şi cercetări întele
ctuale
decătră majoritatea episcopimii bineîntenționate, dar' mărginite şi
împăinj&nite la vederi, aii rămas ca un măr de discordiie şi de împărechiare
printre
creştini şi ca o piedică pentru mulţi de a îmbrăţişă creştinismul.:
$ 48. Cultul religios creştinesc desvoltat în direcţiune păgînistă. .
"Cultul religios al tuturor popoarelor, înnăinte de răspîndirea şi înrădăcinarea creştinismului printre iele, şi în speciial al Romanilor, se diregeă
după ivelele principale din natură, după solstiţii şi echinopţii, şi ieră împărţit parte

între puterile

naturale

cari produceaii

acele ivele, şi carile ieraii

personificate ca fiinţi luminoase, ca dei, saii ca îiinţi întunecoase, producătoare de rele, şi parte între geniii distinşi din viiaţa soţiială omenească

($ 10—15). Cultul religios constă mai ales într'o înfăţişare mimică a _ivelelor naturale şi în cîntări şi ceremonii, precum de bucuriie, de veseliie şi
de mulţămită, aşă şi de pocăință şi de împăcare, săvărşită în, onoarea şi
venerarea deilor luminoşi şi întunecoşi. Printre aceşti dei, ca puteri personificate din întreaga natură, se strecurară cu timpul şi citeva _persoane
meritoase naţionale, precum şi însămnate şi memorabile întîmplări „naţionale, carile de asemenea se sărbătoriaii. Cu aceste sărbători păgîneşti jeraii
împreunate întruniri, ospeţe, chiefuri şi jocuri şi, ca consecinţă a acestora,
părăsîrea munciişi a lucrului în decursul lor SI).
î
Această datină, în carea se oglindiă de-mii de ani toată desvoltarea
întelectuală, culturală şi soţiială a omenimii, n'a putut ca să nu esercitege
o înriurință puternecă şi decisivă asupra cultului dumnedeiesc creştinesc

şi a ceremoniilor.lui religioase. Cine urmăreşte cu atenţiune desvoltarea
treptişă a cultului religios 'creştinesc se convinge despre acest adevăr la
tot pasul. Sacrificiile şi jertfele păgânilor, ospeţele lor sacrificiiale, cîntările,

procesiunile şi spectaculele lor le întîmpinăm şi în cultul religios creştinesc,

deşi foarte simplificat şi, dintru început, cu un înţeles moral mai superior.
Dela recunoaşterea oficiială a creştinismului ca doctrină generală în

împărăţiiea romană

decătră împăratul

Constantin

cel Mare

dechierarea cultului unui sîngur Dumnedeii ca religiune

toţi cetăţenii, dar' cu

respectarea

($ 45) şi

dela

universală pentru

convingeri
. părticular
lore

îndividuale,

a

luat cultul dumnedeiesc creştinesc cel atit de sîmplu şi de treaz pînă atunci

un avînt puternec şi un zbor repede în desvoltarea sa. Zăceă în firea omenească şi ierâ lucru prea firesc, ca această desvoltare să depăşască mar:
din
ginile îndicate de întemeietorul creştinismului şi să adoapte o mulţime
ceremoniileşi chiar din vederile şi credinţile cultului păgînesc şi mosaic
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de mai înnăinte, cel atit de înrădăcinat printre oameni şi învăscut cu toată
firea şi fiinţa lor dela naştere şi pînă la moarte. De aceea nu ne va prinde
mirarea,. dacă. vom găsi stătornicindu-se, pe încetul, printre creştini credinţi,
ceremonii religioase, rugăciuni şi sărbători, cari nicicînd mar fi fost admise
şi aprobate de întemeietoriul creştinismului.
,
leră lucru prea firesc ca Isus Năzăreneanul, întemeietoriul creştinismului, să devină, şi să rămiie obiect de venerare pentru toţi aderenţii învăţăturilor lui. Şi întru adevăr, numele şi memoriiea lui r&maseră pururea
vii printre creştini şi se bucuraii la iei de o întimpinare foarte respectuoasă
şi de o venerare binemeritată. lel fu considerat nu numai ca Ales şi ca
Uns saii ca Mesiiea trimes de Dumnedeii ca să mîntuiască pre oameni
din păcate şi se întemeiede printre dînşii o împărăţiie cerească de iubire
şi de înfrățire, de adevăr şi dreptate, de sprijin şi. ajutoriii reciproc, .dar'
încă şi ca Fiii sai Înger al lui Dumnedeii,. şi dela întiiul concilii universal din Niceia, din anul 325 încoace, chiar şi ca Dumnedeii-om şi ca
om-Dumnegeii, cam tot aşâ precum credeai păgînii că cei mai luminaţi
şi mai distinşi bărbaţi ai lor aii fost concepuţi decătră vreo femeie deadreptul dela vreun deii, chiar dela mai marele deilor, din care causă îi şi

îndeiaii după moarte. De aci înnăinte cultul lui Isus Cristos s'a făcut totuna

cu cultul unui sîngur Dumnedeii, al lui Dumnedeii Tatăl, şi a devenit un
cult religios adevărat dumnedeiesc, luat după cultul eroilor păgîneşti, mă-

carcă se mai găsiaii, pe ici coleâ, unii învăţători şi dirigenţi bisericeşti
carii nu voiaii să recunoască lui Isus Cristos, întru toate şi pentru tot-

deauna, o deplină egalitate cu Dumnedeii Tatăl. |
Tot la acest concilii universal

Ii

i

s'a dechierat ca persoană dumnedeiască

aceă facultate întelectuală, care face pe om ca să se deştepte şi

să se luminede,
ca să se înțelepțască şi să se încuminţască, ca să pătrundă
şi să
cunoască adevărulşi legile dumnedeieşti, după cară se
ivesc, se desvoaltă
şi se descompun fiinţile din lume şi după cari sîngure se
poate întemeiâ,
printre oameni, un trajii 'soţiiăl plăcut şi bun, aceâ
facultate
întelectuală,
care ieste calificată de binevestitoriul Ion ($ 22,
pg. 106—107) ca Spiret
al adevErului, al. mîntuirii şi al mîngăierii,

Cristos că'l va trimete

ca Spiret. sînt, promis de Isus

învăţăceilor 'săi dela Tatăl

ceresc.
|
Prin dechierarea: lui Isus Năzăreneanul precum!
şi a Spiretului Sînt
ca persoană saii faţă dumnedeiască s'a alterat
întru Citva, închipuinţa
creştinilor despre

un sîngur Dumnedeii,

adoră ca Dumnedeii

în trei îeţe (persoane

şi ai

început -a'1 consideră,

Ymoszăc=s)

al

ca Spiret Sint, ca o Sîntă Treime de una şi acefaşi ca Tată, ca Fiii si
ființă şi nedespăi tă
Astieliii se acomodă, întru cîtva, închipuinţa

creştinilor dest re un psi zur
Dumnegeii cu aceea a păginilor, carii încă subordinaii
pre deii
daţiune tot mâi- Superioară, pînăla unul sîngur ca Tată şi Domnsăi, în cra.
al tuturor
deilor, de unde la Romini s'a păstrat
piriă astădi:
astădi: cuvintul
i:
Î
i
pină
i
de
Dumnedeii,
adecă
Domn
ca Tatăde sali
cuU iel ie] pre un Dumnedeii i singur
ca î al Deilor, spre a esprimă
espr
si
:
i ca „inceput al | tuturor a fiinţilor
din universul întreg.
un în comori ate

g
De e unde

cu această noaiiă şi singură închipuinţă admisă
despre
umnegeii capătâ şi cultul dumnedeiesc
oa
ifi
mai
adorară creştinii
: înnăinte
inii pre Dumnedeii Oareşcare modilicare.
a
acorară

orice loc, începură' acum

întrun cult

privat

şi altul

a împărți, ca şi păginii
public,

anumite ca file festive pete

si 'a

Se alestină

țînere dela lucrul mînilce şi dela Flare

culare.

Pentru

cultul

public

destin

al'lui D
i

Stări

Ei

pentru

în

cul fiecare di ŞIşi în

Cultul

cultul

Şi găCluni,

dumnedeiesc
public

dle

parte în ab-

a ca rebuinţi, şi, aiaceri “părti:
Dumnegeii
Tată ceresc .s'a. aşădat
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Dumineca (dies Solis la păgînii romani) în locul Simbetei: jidăneşti, iar
pentru adorarea lui Isus Năzăreneanul ca persoană dumnedeiască şi ca
Fiii

încă s'a stătornicit o di anumită, în carea să se celebrede ivirea lui
ca deii pe pămînt. Această sărbătoare s'a numit Ar&tarea Domnului, greceşte
îmgăuea, Şi se celebră decătră creştinii răsăriteni într'a şeasa. di a lunei lui
lanuariii mai mult în amintirea botedului lui Isus, deunde la Romini numirea de Boboteagă, iar decătră creştinii apuseni mai cu deostbire în
amintirea naşterii lui şi a venirii celor trei Magi (regi, crai) la îel. Mai pe
urmă se despărţi de această sărbătoare diiia naşterii şi se aşedâ pe diiia
de 25 I)ecemvre, fiindcă Romanii păgini celebrai tocmai într'această di
diita natală a neînvinsului Soare (Dies natalis invicti solis). Această coîncidinţă încă contribui foarte mult ca Isus Cristos să fie şi să r&miie considerat şi venerat ca dei al luminii întelectuale..
o
”

O consecinţă a r&spindirii şi a consolidării

cultului

lui Isus Cristos

ca Dumnedeii a îost şi cultul Măriii, al Maicii lui. Deşi maica lui Isus
jeră considerață de tuspatru evangeliştii, de autorul Faptelor Apostolilor şi
de apostolul Paul“) ca mamă a mai multor feciori şi îete, totuş iea s'a bucurat, printre creştini, de o considerare deos&bită din causa îngeniosului
şi străordinariului iei fiiii Isus. La o venerare speciială şi la un cult părticular ajunse iea însă abiă dupăce începură unii învăţători creştineşti “a
consideră pre Isus nu numai ca om străordinar, ci şi ca adevărat îiiă al lui

Dumnedeii şi ca însu'şi
sideră pre maica
dar' şi ca

pururea

Dumnedeii.: Acuma

lui Isus nu

mai

fecioară,

curată,

începură mulţi creştini a con-

mult ca pre o mamă
necunoscută

rară

şi esîmplară,

de bărbat, şi ca născătoare

de Dumnedeii
(9:o:î42).
Măcarcă
patriarhul: Constantiniian,
Nestoriii
(428431, “i 450), nu voiă să recunoască Măriii calitatea de născătoare de
Dumnedeii, ci numai pre aceea de născătoare a lui Cristos, a Alesului sai
Unsului lui Dumnedeii, dicînd că Isus a avut doaiiă firi, una dumnedeiască, şi alta. omenească, şi că Măriiea a întrupat şi a născut numai firea
lui cea omenească: totuş socotinţa lui fii condamnată în anul 431de conciliul universal din Efes în urma energicei întreveniri şi combateri a patriarhului din Alesandriiea, Ciril (412—444). De aci înnăinte cultul Măriii s'a
generalisat şi s'a înrădăcinat tot.din ce în ce mai tare,cu toate că cearta
asupra calităţii iei mai continuâ încă vro doaiiă sute de ani.?)
„Tot în răstimpul acesta s'a înrădăcinat şi s'a generalisat şi. cultul
crucii. Crucea, care se consideră pînă 'acum şi se preţuiă mult decătră
creştini:ca s&mn de luptă, ca steag în apărarea convingerilor şi în supunerea adversarilor, a căpătat în răstimpul acesta o valoare nemaipomenită,
mai ales dupăce puse Constantin cel Mare, în virtutea. unei vedenii străordinare, crucea în fruntea steagului împeriial, numit labar (labarum), şi
învinse apoi pre toți duşmanii „săi, restăurînd unitatea împărăţiii romane,
Triumiarea lui Constantin. asupra duşmanilor săi a fost totodată şi triumfarea creştinismului şi a venerării crucii. Constantin se. grăbi de - desfiinţă,
în anul 322, pedeapsa pe cruce, şi ordonâ ca .s&mnul crucii să fie pus şi
pe armele ostaşilor.
:) Matei cp. 12, v. 46; cp. 13, v. 55. — Marcu cp. 3, v. 31; cp.6, v. 3. — Luca
cp. 8, v. 19—21 şi Ion cp. 2, v. 12; cp. 7, v. 3—5. — Faptele Apostolilor, cp. |, v. 14. —
Paul. ]. Corinteni, cp. 9, v. 5; Galateni, :cp.:1, v. 19. — 2) Lehner: Die Marienverehrung

in den

ersten

Jahrhunderten,

Stuttgart, '1881. — Gayer:

Maria,

ihre Stellung im Reiche

Jesu Christi, Regensburg, 1886. — Baronius:: Annales eccl. sub a. 373, cp. 30; a. 403;
cp. 26; a. 428, cp. 30; a. 429, cp. 23; a. 436, cp.4, 40; a. 431, cp. 179, 180;.a.446, cp.16;
a. 451, cp. 127, 155; a. 457, cp. 6; a. 474, cp.4.

13%
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Mănosul, scriitoriii bisericesc, Augustin!)

(350—430),

făcu

crucii

cre-

. ştineşti: o descriiere deosăbită şi îi dete şi o îns&mnare părticulară dicînd,
brațele iei însamnă faptele cele bune, săvărşite cu iubire largă; că trupina
dela braţe în jos însamnă stătorniciiea în fapte bune pînă la stărşitul viieţii,

iar' partea din sus de la braţe înnaltul scop cătră carele aii să tindă toate

faptele omeneşti.

.

|

De aci înnăinte se întrebuinţâ crucea decătră creştini ca o putere apă-

rătoare de spirete necurate şi rele şi ca dătătoare de învingeri, şi se purtă
la git, pe piept şi pe veşminte; se aşădă prin biserici şi pe la morminte,

şi se duceâ înnăintea procesiunilor religioase. Inse'şi bisericile
începură a se zîdi în forma crucii!
e
=
Crucea

pe care se răstignise

Isus Cristos

sălim în timpul domniii lui Constantin

încă a contribuit mult la întemeiarea

să se fi descoperit în

celui

Mare

însemnătăţii

r&spîndirea cultului iei. În anul 401 se decretă

şi

iei,

leru-

această. întimplare

la venerarea

şi la

chiaro di anumită ca săr-

bătoare pentru cultul crucii.2)
,
a
Tot la conciliul niceian întiiti 'se decise, în mod
Ştinii de pretutindenea, în locul Simbetei, să serbede
ținere dela lucrări corporale, iar Paştile nu deodată
mineca următoare.
E

Tot în răstimpul acesta

creştineşti
,

Ss'aii întrodusla cultul

|

|

definitiv, ca toţi creDumineca prin abcu Jidanii, ci în Du-

religios un noii cere-

moniial cu noaăă cîntări şi rugăciuni. Vasiliii
cel Mare fi acela carele, în
calitatea sa ca călugăr (857—360) şi apoi ca episcop
în Cesareiea din Pont
(370—379), nu numai a orgănisat traiul călugăresc,
dar' a şi compus
"pentru cultul: dumnedeiesc un ceremoniial
noii,
cunoscut
sub numele de
'şerviciii public, pe greceşte liturghiie
(hetzouoyyia dela Asizos, heizos, 1fizeş
Mises, public, şi acestea dela ass, popor). Acest
înfăţişă, prin ceremoniialul săii, întreaga activitate şerviciii religios “public
învăţătorească a lui Isus
Cristos dela prima sa paâşire în public
pînă la. moartea. sa întîmplată pe
„cruce, şi consta:[. din admirabile
rugăciuni
.menilor şi pentru traiul lor bun şi ticnos; 2. pentru împăcarea tuturor oadintro predică despre vreo
înveţătură a lui

"

Isus şi aplecarea iei în viiaţa dilnică soţiială, şi 3. din
nişte. semne, cari aducea
aminte,
publică a lui Isus Cristos, şi se finăîntimplările.. înai fruntașe “dia viiaţa
4. cu

împărtăşireă celor de -faţă cu
tărmături de prescure şi cu Puțin vin,
luate din potir, „Carile începură a se

figuntur, et significat perseverantiam în longitudine tempori
:
:
câcumerie, quod transversum lignumm sursune vers
extendit,
ct
Significati
quo cuncta opera referuntur. Serm' 118. — 2) Euscbiii: Istor. biser. Cart,nem-9 „alta9 est în:
Viaţa lui Constantin
cp.

5. —

Baronius,

Cart. 1, cp. 28—81. — Sozomen, Istor. biser. Cart. 1, CP

Annales

eccl.

c. sub a. 286, cp. 21;

a. 293,

cp. st

30:

Pi Fă

; Sa:

306, ep. 1; 908, cp. 19-20; a. SII, cp. 28; a, 812, cp.'20
54 09:40
păr AO 09,7cp. 2.318,
Bi a.
ep. 13; a. 317, ep. 11-12; a. 818, cp. 5; a. 324, cp. 105106:
a, gpo2,

"826, cp. 42—50; a. 327, cp. 28; a. 328% cp.
12—13;
330, cp. 15—16, 51; A 336, «
a. 351, cp. 9; a. 353, cp. 5, 23—25; a. 362, cp. 20,a. 27,
6;
44, 279; a. 363 ci 15. CP asa

Cp. 10:; a.a, 70, „ cp.
IIS, 2 s.a.
378, EA „cp.
46; 8,
Cp.

9,

a. 404, cp. 60.

P

cp.
9; a., cp.394,87; cp. a. 2-3,
a. 4

P

>

10: d.P. 395 , “e

p

ie

401, cp. 3, 37, 45, 58:

»
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Această liturgiie ierâ

însă

cevă

cam lungă, de aceea în înlocuită cu
se întrebuință la toate sărbătorile de Ion Gură-de-aur (347—407), carea
preste an, afară de dece dile, cînd
se cîntă tot liturgiiea lui Vasiliii.1)
a
Trimeşii (Apostolii) lui Isus Cristos încă
S'aii bucurat printre creştini
de mare respect şi de venerare cuven
ită. Dar nu numai iei, ci încă şi
urmaşii lor întru răspîndirea creştinismului,
multe şi mari chinuri şi'şi sacrificaii chiar şi mai “ales aceia, carii suferiat
viiața pentru lăţirea şi apărarea
convingerilor sale religioase, saii carii
duceaii o viiaţă retrasă, sînguratică,
lipsită de plăceri şi de desfătări şi petre
deieşti şi în fapte bune. Aceşti bărbaţi se cută numai în cugetări dumneveneraii ca Mârturi sai Martiri,
ca Sinţi,ca Cuvioşi, ca Drepţi, ca
Făcători'de minuni şi chiar ca
Trimeşi (Apostoli). Fiindcă aceşti bărba
viiaţa pămintească pe lingă puternecii dileiţi întreveniait mai adeseori în
pentru alţi nevoiaşi şi suierindi,
şii scăpaii de suferinți şi de necazuri saii
de pedepse disciplinare bisericeşti, se acreditâ, curînd, printre creştini,
după moarte în raii, pot întreveni şi pelîn credinţa ca cum iei, petrecînd
gă Dumnedeii pentru toţi aceia,
carii li onoreadă memoriiea, se roagă cătră
dinşii şi li cer mijlocirea. “Această
credinţă dete ansă la un adevăraț cult, prec
um ierâ la Romanii şi la Grecii
-Păgîni cultul pentru deii înferiori şi
pentru eroii lor. naţionali. De unde
mai înnăinte se sărbătoriă amintirea Marti
rilor şi Şînţilor numai spre a fi
luaţi de alţii ca esimple vrednice :de imita
numai a citi, prin. întrunirile sale religioase re, începură acuma creştinii nu
, prin biserici, descrierea viieţii
şi a faptelor memorabile săvărşite de
dînşii întrun mod miraculos, dar'
şi a li esecută cîntece de laudă: şi a recită
rugăciuni pentru întrevenirea
lor la Dumnedeii, la Isus Cristos şi
la Maica lui, a li adună moaştele,
a le păstră prin biserici şi a zidi biseri
ci pe numele lor. Dirigenţii bisericeşti destinară pentru acest cult dile
mai îruntaşi dîntre dinşii, cît şi gener anumite, atit părticulare pentru cei
ale pentru toți împreună, dîiia Sinților. Înzădar se încerc
uniiar
creşt
ă:
ini,
ca Vigilanţiii pe la tinea seculului
al. patrulea, a : împiedică lăţirea şi
înrădăcinarea cultului martirilor şi al
r&măşiţilor. lor pămînteşti. Acest cult
fii cu succes apărat şi propagat decătră mulţi dirigenţi bisericeşti din
seculul al patrulea şi al cincilea, cui
deos&bire decătră sîntul leronim
alta,

compusă

de! dirigentul - bisericesc

(340—420),
e să fi scris şi:un Cu(martyrologium) despre dînşii. Păturilecarel
de jos ale poporului creştinesc încă ieraii iare însuileţite pentr
u cultu
vintariii

l Sînţilor, fiindcă găsiai în
iel o desdăunare pentru delăturatul, dar
adînc. înrădăcinatul şi drăgălaşul
cult al deilor înferiori 'păgîneşti, al geniilor
şi eroilor. naţionali de mai. înnăinte, şi 'continuară a'] săvărşi nu
numai prin şervicii religioase, prin
cîntări şi rugăciuni, dar şi prin întruniri
publice, prin ospeţe şi destătări,
adeseori prea întrecute.2)
PR
e
Inse'şi chipurile 'Sinţilor şi ale Martirilor
se depingeaii saii se sculptaii
şi se 'păstraă prin case priva

te şi

localuri publice, întrun mod “similar,

1) Neander:

Johannes Chrysostomos, 3. Aufl, Berlin,
:1848. — Bohringer: Johannes
Chrysostomos, în opul: Die Kirche Christi und
ihre Zeugen, Bd. 9. 2. Auil, Stuttgart, 1876.
Annales .eccl. sub

—.î) Baronius:
286, cp. 14; a.
a.:328, cp. 82;
a. 372, cp. 2%;
a. 387, cp. 32;

a. 270, cp. 3, 9; a. 975, cp. 10; a. 277,
cp. 2,30; a.
302, cp. 30, 103; a. 319, cp. %; a. 324, cp.
114—116; a. 326, ep. 35, 82;
a. 330, cp. 4; a..360, cp. 38, 39; a. 362,.
cp. 97, 114,129, 130, 138, 145;
a. 373, cp. 30; a. 377, cp. 14; a. 378, cp.4;
381, cp. 41; a. 386, cp. 51;
a. 389, cp. 81, 82; a. 394, cp. 9%:a. 395,
cp. 11; a. 40%, Cp. 12, 13; a.401,
a: 403, cp. 32; a, 406, cp. 44, 45, 50, 55;

cp. 54;
cp. 20;.a. 415, cp. 18; a. 416, cp. 21—27;
a. 440, cp.

a. 410, cp. 54;

a. 413, cp. 80;

a 414,

419, cp. 96; a. 424, cp. 17, a..425, cp. 5—6;
17; a. 448; cp. 39; a. 451, cp. 46,a. 58;
a. 461,.cp. 4; a. 475, cp. 21; a. 477, cp. 4.
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dupăcum

făceaii

şi păgînii

bisericile creştineşti unde

cu

deii

şi cu eroii săi.

se afJai imagini saii icoane

Cu deosăbire, ieraii

de. bărbaţi religioşi.

Păreţii lor ieraii, adeseori, decorați nu numai cu chipuri de Sînţi şi

dar' şi cu întîmplări din viiaţa lor. Insu'şi Dumnedeii cel nevedut Martiri,
Şi necuprins de mintea omenească ierâ figurat, ca şi la păgîni,
ca
moşneag
cărunt, cu barbă lungă.şi cu globul ceresc într'o mînă;
mai pe urmă, ca
Sîntă Treime, .aveâ la dreapta pe Isus Cristos şi deasupra
un porumb ca
Spiret Sînt.
i
Toate îniigurările acestea se făcea dintru început
cu scopul nobil de
a produce închipuinţi religioase în mulţimea necărturară
şi necultă Şi spre
a îndemnă la cucerniciie, la eviaviie, la fapte bune,
şi mai ales la apărarea credinţii sale creştineşti pînă la săcrificarea
viieţii propriie. Acest
scop a fost ajuns cu desăvărşire,.
dar” privirea admirătoare, repeţită adeseori, a stirnit pînă şi în sufletul oamenilor cărturari
şi culţi nu numai un
respect cătră aceste chipuri, dar şi O venerare
, şi chiar adorarea lor Şi
credința că sînt făcătoare de minuni şi că aduc
oamenilor ajutoriii la nevoie.
Chiar” şi icoanele împăraţilor. ieraii” puse
printre ale Sinţilor, şi întim-

pinate cu venerare.1)
Un lucru ne suprinde în desvoltarea
răstimpul acesta. Pecînd. cultul Martirilor,
ia proporţiuni tot din ce în ce mai mari
moniial estern foarte. ostentativ, rămîne

|

:
. cultului religios la creştinii din
al Sînţilor şi Chiar al Împăraţilor
şi se consolideadă

într'un

cererarea Ingerilor şi a ducilor lor primari,
a Arhangelilor. Această diferinţă
nu ni-o putem esplică altfeliă, decit
doară prin considerarea că abiâ acuma,
după triumiarea creştinismului asupra
păgînismului şi a mosaismului, începură diversele credinţi în Ingeri,
în
Genii.
şi în Demoni, a se străbate,
a se limpedi şi a .se unifică în una
singură, cumună Romanilor, Grecilor
şi Jidanilor . încreştinaţi, . precum
şi celorlalte popoare ce se încreştinaii.
Această credință s'a stătornicit
în înțelesul, că. Îngerii întrevin
creştini în luptele lor încontra
pentru
necreştinilor, că îi apără în pericole
scapă din ele, -că li aduc veşti
şi'i
şi'i
înspiră spre bine, şi că chiar fiecare
Om are, ca padiitoriii, cîte un Înger
Ingerii şi la creştini de mare respect propriă. Intr'acest . înțeles se bucuraii
lor estern şi comun nu s'a stătornic şi de deosăbită venerare, dar' cultul
it încă în răstimpul acesta.2)

—_

într'o Simplitate uimitoare vene.-

Ş 49. Crăciunul rominesc, orig
inea cuvîntului şi a sărbătorii.

Cuvîntul

Crăciun,

în înţeles

de di a Naşterii Domnului, dies
Domini, se ailă şi în graiul
natalis
rusesc cel vechiii_ (ipauoyu.
cel bulgăresc (kraun),. în cel'
Opotoyu1) în
cehe
sc “(krazun), în cel. rutenesc
vezer) şi în cel maghiaresc (kar
(keretunj
cel slovenesc. Lipsa cuvîntului acson), nu ' însă şi în graiul sîrbesc şi în
beadă că la aceste doaiiă pop din aceste doatiă graiuri din urmă ni prooare s'a întrodus şi s'a într
mai mult. prin agenţii bise
eţinut creştinismul
ricii apusene, decît prin
aceia ai bisericii r&săritene, prin Romani (Romîni) şi Greci.
1) Baronius:

Annales

eccl.

a. 312, cp. 68; a. 324, cp.
a. 325, cp. 58,.206-—207; a. 326, sub
;
cp. 36, 81, 95; a. 335, cp. Bă ]: SI,
cp. 4; a. 862, cp.
7, 27; a.
cp.0,
65; 'a. 388, cp. 55; a.. 892, cp. 48, 53, 96,102, 35
a. 395, cp, 11; a. 407, cp. 13;37
85, 57, 59 60;
a.412, cp. 14; a. 425, cp.
6;a, 432, cp.
a. 440,

cp. 16; a, 451, cp. 83;

a. 458, cp. 20; a 461, cp. 9. 3 Baronius:
sub a. 301, cp. 34; a. 302,
les eccl!
cp. 19; a. 812, cp. 42; a: 304 cp.Anna
68; a. 330.
cp. 18; a. 961, ep. 17: a. 362,cp. cp.106;159:a. 308,
a. 386,
'35;'a

340, e

93;

cp. 124, 29, 42.
a. 407, cp. 16; a. 425, cp. 2. — Oswald:
cp. 44; a. 401.'cp. 60:
Angelologie, Paderborn, 400,
1883. .? *
»CP-0%;
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Originea cuvîntului ieste încă foarte dubioasă. Învăţatul Fr.

Miklosich
= Miclosiciit!) presupune că acest cuvînt ar stă în legătură
eparbtib == Scurt, din causa scurtimii dilelor de: pe: timpul cu însuşitivul
acestei sărbători, numite de Romani şi Brumalia dela brevima = brevissima,
cea mai
scurtă di, iar A. de Cihac?) îl derivă dela cuvîntul bulgăresc
kraăi-să.şi
dela cel sirbesc koraăiti = a se crăci, a face paşi înnăinte, şi crede
că
ar însemnă tot aceea ce însamnă şi cuvîntul lătinesc adventus (dela
advenire) din biserica apuseană. Înv&ţaţii romîni A. T. Laurian şi |. Massim
u5)
revindică graiului romînesc originea cuvîntului, derivîndu'l saă dela
carnatio = încărnare, fiindcă pe timpul acesta s'a încărnat, s'a întrupat Cuvintul, adecă Domnul nostru Isus Christos, sait dela cresco, crescere şi!
crescăciune, fiindcă din timpul acesta încep a. creşte

tori romîni,
derivat dela
începe de
vegetală de

dilele.

Mai alţi scrii-

ca C. |. Tacit şi Aron Densuşanu,4) pretind că cuvîntul ar fi
lătinescul creatio — creiaciune, fiindcă Moş-Crăciun (Saturn)
pe timpul acesta a croi saă a creiâ din noi distrusa 'viiaţă
pe pămînt.
|
,

Invăţatul H. Schuchardt5) vede originea cuvîntului Crăciun îri cuvintele

lătineşti

Christi

ieiunium

=

Christ-iun,

iar

înv&ţatul

B. P. Hăjdăii6)

în

cuvîntul lătinesc vulgar crastinum, fiindcă după Glossarium mediae et inf.
latinitatis al lui Dufresne Du Cange îns&mnai cuvintele lătineşti medievale:
Crastina,

crastinatio

şi crastinum

ajunul

oricarii

sărbătorii

mari

creştineşti

şi în speciial Crăciunul, ca „Crastin de la Nativite de Notre Seigneur“. leii
însă, în prelegerile mele universitare, mai puneam originea cuvîntului
Crăciun în legătură încă şi cu cuvintele lătineşti cratis-gratiie, grapă, şi
cratio-cratire = ieii grap, fiindcă în Ajunul Anului Noii îmblă colindătorii
cu' aratrul (cu plugul) şi a doaiia di cu sămănatul şi grăpatul, precum şi

cu cuvîntul din-Du Cange,
rusticum,

„craccia* == staul, ţarc, coteţ, (ovile, praedium

ubi nutriuntur oves,

cu cuvîntul

vechiii

caprae, etc.). Îl mai

romînesc Crest în loc

puneam

în legătură

crestiian, creştiian, creştin, creştiun, Creciun, Crăciun. În. timpul

propune

învățatul

romîn

macedonean,

şi

de Christos, de unde cuvintele

Pericle

Papahagi”)

altă

din urmă

derivare

dela cuvîntul calaţio = chiemare, strigare, fiindcă la Calendele fiecării luni
se vestiaii poporului decătră şervitorii (calator, calatorius) ponteficelui toate
sărbătorile din decursul lunei, şi fiindcă Rominii macedoneni aii făcut din

cuvintele lătineşti: vindemio, vindemiare == a culege viile, şi..din vindemiatio = culesul viilor, pre cuvintele sale „propriie:. avidmu, avidmare,
avidmăciune şi din avidmăciune cuvîntul masculin avidmăciun, spre a
astfeliii luna lui Septemvre ca lună pentru culesul viilor, şi acestea numi
din

causă fiindcă ici. nu numesc, ca noi, lună! lunile anului, ci cu cuvîntul
masculin mes din lătinescul mensis, de unde mes avidmăciun.
"oare cuvîntul Moş Crăciun în vreo legătură cu mes Crăciu Să.nu steie
n? -

Pentru

oricare

derivare . din -acestea propuse s'ar decide învățați

i, un
lucru ieste şi rămîne sigur,că Romanii, atit ca păgîni cît şi
ca creştini,
aii sărbat, prin. mulţi seculi, solstițiul de iarnă, diiia Soarelui Neînvins din
25 Decemvre, dies natalis Solis invicti, precum şi Calendele lunei lui lanuariiă
ca

An

Noii, cu

acelaş ceremoniial,

în

acelaş mod, cum se sărbeadă de

1) Lexicon palacoslovenico-graeco-latinum, Vindobonae 1862 sub Eparzoyurt şi: Die Sla-

vischen

Elemente im Rumunischen, Wien,

Daco-romane, -El&ments

1861, pg. 26.—

slaves . . Frankfort a/M.

2) Dictionnaire d'etymologie

1879, sub crăciun. —

3) Glossariii, Bucureşti 1871 sub Crăciunu. — +) Traian, diariti pro 1869, pg. 212. — Derisuşanu
A. Istor. lim.
şi lit. rom. ed. 2, laşi 1894, pg. 111. — 5) În Literaturblatt fiir germ. und romanische Philolologie,

Jahrg.

1886,

Nr.

4,

Pg.. 154.

—

5) Etymologicum

*) Convorbiri literare, anul 37, pg. 670—672. -

Magnum,

vol. 1. pg. 615.—

”
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Romini

pînă

în diiia de astădi, mai ales în pătura de jos şi mijlociie a

poporului, căci învățatul roman, Marcu Terenţiii Varron (116—27 n. d. Cr.)
ni spune în opul săit despre limba lătinească (VI, 28) că „An Noii“ erai
numite Calendele

lui lanuariii dela Noul

Soare

==

ut novus annus Kalendae

Januariae ab novo sole appellatae. Foarte înteresante. sînt în privința
aceasta celea ce le găsîm adunate în citatul Glosariii al lui Du Cange
sub cuvintele: Cervula, Cervulus şi Kalendae. Aici ni se spune
că la
scriitorii vechi se numesc Calende saii Festivitatea Calendelor acele
jocuri
şi veselii publice şi superstiţioase, pre cari'la Calendele lui
lanuariii, cu
carile se. începe anul, le făcea mai întilă paginii şi pre
cari le primiră
(usurpară) apoi şi creştinii, şi pre cari le hîdiră şi unii
şi alţii cu hore
necuviincioase, luînd chip şi veşminte de muieri şi
de fere (dobitoace,
buhai, viței, etc.). Întrun vechiii manuscript, păstrat în
biserica din Camerac
(St. Cambray) în Flandra, ni se descriie sărbătoarea
aceasta aşă: „Sara
spre Anul Noi s. Calende se scoală nişte băiaţi şi îmblă
cu scutul. Unii
dintr'înşii sînt miînjiţi pe faţă sati măscaţi; colind
ind (sibilando) sună clo-:
poțelul, îmblă pe ia case, încunjură scutul, clopoţ
elul sună, masca colindă
(sibilat). Finind jocul capătă daruri dela domnu
l casei, În aceea di mănîncă!
din toate legumele. A doaiia di, demineaţa,
se scoală doi dintre băiaţi,
iaii ramuri de oliv şi sare şi întră prin case;
sălută
casa dicînd: bucuriie
şi veseliie să fie în casa aceasta; atiţi fii,
atiți purcei, atiți mniei, şi de
toate cele bune doresc.: Şi mai înnăin
te de a .r&sări soarele, mănîncă saii
fagur de miere, sati alta cevă dulce, ca
tot anul să li fie dulce, fară ceartă
şi fară mare muncă.
,

Cam tot aşă colindă Rominii şi în dilele
noastre!
.
___Pe timpul lui Isus Cristos ieră
în
floare
la şcoala înţelepciuniştilor
din Alesandriiea egipteană învăţătura despr
e Cuvânt, greceşte Logos. Aceşti

adînccugetători” înţelegea prin. numel
Versală înmanentă, însu'şi cugetul ce e Cuvînt -saii Logos o minte uniîl aveai Dumnedeii despre lume mai
înnăinte de a o face,.şi conform

cărui cuget şi prin

carele o şi făcu mai

evangeliştii) Mateiii (cp. 14, v.
33; cp. 16, v. 16; cp. 26 v. 63),
(eu lv. 1) şi Luca (cp. 4, v. 41)
Marcu
ca Fiii al lui Dumnedeii, îl consdechiară pre Isus N zeus ad numai
Ion atit ca. Fiii
(cp. 1, v. 49; cp. 6, v. 69; Cp. 11, v.iderâ binevestitoriul

Dumnedeii. Despre acest Cuvînt dice 27), cît şi ca Cuvint s. Logos al lui
Ion, că întrânsul ierâ_viiaţă, şi viiaţ
ieră lumina oamenilor, şi lumina
a
luminead
ă în întunerec, şi întunere
o a cuprins saii învins (cp. l, v.
1—5); că acest Cuvînt:a venit cul nu
în lume
adecă Isus Cristos, ca să luminede
Dumnedsii pre toți aceia cari îl vor pre tot omul şi să facă Fii ai lui
primi
'acest scop s'a
întrupat Cuvîntul şi a petrecut printre oameni, şi(cp.că 1, spre
v. 9—14); şi, în fineşi
că acest cuvînt, adecă Isus Cristos, ieste lumina lumii
şi că aceia cari îi
urmeagă nu îmblă în întunerec, ci aii în sine viiaţa vecinic
ă (cp. 8, v. 12);

Această

învăţătură

a binevestitoriului

Ion „despre personalitatea
lui
Isus Cristos ierâ foarte bine cultivată în “Şcoala
deistică (teologică) creştinească din Alesandriiea1) prin învățătorii. de acolea, numiţi
cateheţi Sai
-) Dunker, Zur Geschichte der christlichen Logoslehre, Gătiingen, 1848. ——
Heinze

M.:. Die Lehre von Logos in der griechischen Philosop
hie,: Oldenbur

Dr.: Logos la sîntul ev. lon, Cernăuţ, 1896.

:

Durg, » 1872. — Saghini st.
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Sirăvorbitori (zaznn=f5), şi ajunsese -la culmea sa tocmai
prin seculul al
treilea d. Cr. cînd şi cultul Soarelui ($ 13) se serbă printre Romani
cu un.
festival plăcut şi atrăgătoriii, şi predispuse chiar pre împăratul
Alexandru:
Severul (222—235) ca să primească şi pre Isus Crestos printre
Larii săi

familiiari. (Ş 14).

As&mănătăţile dintre învăţăturile păgîneşti despre cultul Soarelui Neînvins şi dintre cele creştineşti alesandrinene despre personalitatea lui
Isus
Cristos îndemnară pre propăgătorii creştinismului. ca să se folosească
de
iele, să le combine şi să facă din doaiit doctrine diferite una singură,
şi
dintrun cult păgînesc un cult noă creştinesc. Deci începură a combat
e
datinile cele păgîneşti dela solstițiul de iarnă -şi dela Calendele lui lanuari
ă
nu din punct de vedere al sărbării triumfului „dilelor lungi asupra
celor
Scurte, adecă al luminii asupra întunerecului, nici din acela al sărbării
triumiului sămănăturilor şi culesurilor asupra înghieţurilor, gerurilor şi

nimicirilor, adecă a triumfului viieţii asupra morţii, cît mai vîrtos din causa.
degenerării în desfrînări şi în batjocuri a. jocurilor şi veseliilor împreunate
cu numitele sărbători păgineşti. Începutul în privinţa această îl făcii valorosui

despre

scriitor
- biserice
iit
sc,

idololatriie.

(cp. 14),

Tertuliian

cătră

(160—230

ginți

d. Cr.),

în scriierile

sale.

(II. 2. 9.), în cele apărătoare saii

apologetice (25). Acest bărbat fi cel dintii, carele răspîndi vestea că guvernătoriul Palestinei, Pilat, ar fi scris împăratului Tiberiă (14—37) despre

faima înviierii lui Isus Cristos, şi că mulţi îl priviaii.ca dei; că împăratul.
Tiberiii încă ar fi fost de această socotinţă şi că ar îi comunicat-o Se-

natului_ Roman, dar'. că acesta
ar fi fost răspins-o, fiindcă n'o esaminase
încă. Dela Tertuliian încoace găsim stătornicindu-se, pe încetul,o noaiiă
sărbătoare creştinească, aceea a Arătării lui Isus Cristosca Fiii al lui
Dumnedeii, numită greceste Epifaniiea, (221932), fiindcă prin acest cuvint
înţelegeaii atît Grecii cit şi Romanii ivirea printre oameni a vreunui deii
în chip omenesc. Această sărbătoare se celebră decătră creştinii răsăriteni
într'a 6. lanuariii mai mult în amintirea botedului lui Isus, iar decătră
cei

apuseni mai cu samă în amintirea naşterii lui şi a venirii la iel a celor
trei Magi sait Regi dela răsărit.
|
După

triumfarea

însă definitivă

a creştinismului asupra

păgînismului

sub împăratul Constantin cel Mare ($ 45) începură unii dirigenți zeloşi ai
comunităţilor creştineşti din împeriă a combate, în mod sistematic, nu
atita ceremoniile religioase cele adînc înrădăcinate şi de tot învăscute cu
deprinderile şi firea oamenilor, cît mai vîrtos înțelesul lor cel păginesc precum

şi necumpătările şi destrinările împreunate cu dinsele, încercîndu-se totodată

a le esplică şi a le pune în armoniie cu noaiia înveţătură despre un sîngur
Dumnedeuîn trei feţe, aşă precum se vestise iea în Credul formulat de întiiul *
conciliii universal niceian din anul 325 (Ş 47). Printre zeloşii luptători încontra

idololatriii păgîneşti în genere şi în speciial încontra aceleia dela solstițiul de

iarnă şi dela: Calendele

lui lanuariii şi printre înfocaţii apărători ai geietaţii lui

Isus Cristos punem” aici în frunte pre valoroşii scriitori şi dirigenţi bisericeşti, pre priveghietoriul (episcopul) din Mediolan, Ambrosiii (340—397,

sermo Il), pre priveghietoiiul: din . Amasiiea, Asteriii (+ 410, Umilii), pre
primpărintele (patriarhul) din Constantiniiana), lon Gură de aur (347—407),
şi pre priveghietoriul din Hippo, Augustin (353—430, De tempore 215;

de civitate Dei VI, 7, VII, 13, XVII, 13)...

-

a

a

„De aci înnăinte gasîm -că creştinii din împeriul roman apusean făcură
un. pas înnăinte în adorarea lui Isus Cristos ca dei al luminii şi al viieţii
prin

aceea,

că făcură din sărbătoarea din diita a şeasa: a lui. lanuariii doaiă
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sărbători,

una

Regi

răsărit,

nedei

dela

rămasă
carii,

şi'l şi adorară

pe

această

cei dintii

ca atare

di întru amintirea

recunoscură

prin

aducerea

pre

Isus

celor trei Magi Saii
ca. Filii

de daruri, iar'

al lui Dum-

a doaita săr-

bătoare. în amintirea naşterii lui, pre care o aflăm pusă, din anul 354 în-

coace, pe diiia a 25-a a lunei lui Decemve, tocmai pe diiia sărbării Soarelui Neînvins. Creştinii din împeriul roman răsăritean însă r&maseră
în
privința aceasta pe lingă datina vechie pînă sub” împeratul Justiniian
(527—565), carele dispuse prin o lege, ca şi creştinii resăriteni să
sărbede
naşterea lui Isus Cristos tot într'a 95-a Decemvre, iar întra 6-a
lanuariii
să se sărbegde numai botedul lui. Sărbătoarea cea dintii se
numeşte „de
Romiîni: Naşterea Domnului, saă Crăciun, saă Moş Crăciun,
iar a
doaiia: Botedul Domnului saii Boboteadă. Cumcă şi la
riteni tot identificarea lui Isus Cristos cu Soarele Neînvins creştinii răsăa fost îndemnul
pentru 'bifurcarea sărbătorii dintr'a 6-a lanuariii, ieste
dovadă următoriul
cîntec ce pînă astădi se cîntă nu numai în biserică,
dar' şi la colindarea
preuţilor -pe la. casele oamenilor: „Naşterea Ta,
Christoase Dumnedeul
nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţii, că printrînsa
cei ce se închinaii
stelelor s'aii învăţat să se închine ție, Soarelui
Dreptăţii şi să te cu-

noască

pre

tine

Răsăritul

cel

de

sus,

Doamne,

In urma împăcării vederilor păgineşti despre
Marduc, etc., cu vederile noaiă creştineşti despre
Dumnedei, că Răsărit de sus, ca Lumină
ştinţii, ca Soare al Dreptăţii, continuară printre a

mărire

ție“.

Sol Invictus, Mithra, Mitra,
Isus Cristos, ca Fiiă al lui
lumii, ca Lumină a cunomarea mulțime a păginilor

încreştinaţi datinele păgineşti cele ațit de
Soarelui Neînvins, dela Calendele lui lanuariii.drăgălaşe dela diiia natală.a
ca An Noii, şi dela acelea
ale lui Mart, cunoscute “sub numele

de Mărţişoare. Deaceea găsîm pre
dirigenţii bisericeşti luptîndu-se, prin -concilii
locale, pentru stirpirea acestor
datini şi mai ales pentru delăturarea
preunate cu iele. Chiar şi un conciliti destrinărilor. şi a scăndalurilor îmunive.rsal,
al.şeşelea, cel ținut în
anul 681 în palatul împărătesc Trula
din Constantiniiana, încă condămnâ,

în canonul al 62-le, necuviinţile
dela aceste datini şi datinile înse'şi.

dela începutul creştinismului, şi că
nu sînt venitela dînşii.de aiuria
cu ceremoniialul, nici cu numele
nici
lor,
şi că dela dînşii au trecut şi la
poarele 'circumvecine încreştinate
poSlavice, carile se aşădaseră pe lingă mai tărdiii, cu deosăbire la popoarele
şi printre Romini.
.

Comunele

$ 50. Orgănisarea comunelor creştine
şti.
bisericeşti ati făcut

desvoltarea sa organică. Prec
înd
creştine sînguratice numai.
prin

în răstimpul

acesta

un

în răstimpul. precedent se
municipii şi cetăţi, şi încă

pas înnăinte în
aflati. comune

un numer r&strîns de membri,
aici numai cu
în
cipiilor .deveniră creştini, formîn răstimpul acesta -mai toţi locuitorii munid cite o comună bisericească
astfeliii. că cei ce 'locuiai prin
deosăbită
' paguri Şi vicură,. pentrucă
creştini, purta, în oposiţiune
nu ieraă încă
cu aceştia, numele de Păgîni,
de unde pină astădi la Romi
îni cuvintul . păgîn (paganus) şi de vecini
omul necreştin în genere. .
însamnă pre
Sa
i
De prin aceste centre şi prin
îngrijirea dirigenţei comune
i creştine din
iele, se răspindi creştinismul pe
la sate, prin Pagurişi vicuri
îormară şi pe aici comune bise
riceşti cu -dirigenți. proprii. . Acesadecă şi se
te com
însă, pentrucă ieraii întemeiate de
acelea de prin municipii, .steteati une
oare-
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cum .Sub autoritatea şi priveghiiarea diregentului primarii din comunele,
dela cari îşi trăgeaii originea, de unde şi: nurnirea: pentru iele de comune
fililale. sai fiice faţă. de comunele mame sai maice. Cu cit o comună bisericească. din vreun municipii .saă :din vreo cetate ferâ mai zeloasă şi
mai activă întru -lăţirea creştinismului, cu atita mai larg ierâ cercul iei 'de
priveghilare şi cu atita mai tare creştea îns&mătatea. şi autoritatea iei. În
modul acesta -prinseră a se formă şi desvoltă doaiă feliuri de comune
bisericeşti, unele. sîmple, numite bătrînii, “pe -greceşte . presbiterii, ori
vecinii, pe.greceşte parohii, iar. altele numite priveghietorii, pe greceşte episcopii. Cînd priveghietoriile se aflait în cetatea capitală a vreunei
provinţi, purtâ.numele de priveghietoriie capitală saii maică, pe greceşte

e

a

i

e

de mitropoliie.

Neînţelegerile cari nu se puteaii. împăcâ în comuna bisericească prin
dirigenţa iei părticulară,. precum şi îndoielele ce se iviaii la esplicarea Sintei
Scripturi, saii la săvărşirea cultului religios, se trimiteaii, spre deslegare,
la priveghietoriie (episcopiie) ca: la un loc 'cu bărbaţi mai esperţi, mai
versaţi: şi mai cu autoritate în învăţăturile creştineşti. Aceştia le aplănaă
cu binevoinţă şi dedeaii, cu plăcere, desltişirile cerute. În chipul acesta'se
puse, în răstimpul de îaţă, temeliiea la sistemul presbiteral, episcopal,
mitropolitan şi “patriarhal, : din biserica creştinească. - Împărţala împărații
romane în apuseană şi răsăriteană, precum şi aceea în prefecturi, diecese
şi provinţi, săvărşită sub - împărații Diocleţiian (285—305) şi Constantin
cel Mare (306—337), încă a avut mare şi decesivă înrîrință asupra formării,
stătornicirii şi consolidării orgănismului estern bisericesc în parohii, episcopii, mitropolii, patriarhii şi chiar primăţii.1)
|
Aa

„„_

Diferinţile

de

opiniuni .ce se

iviai

prin diversele priveghiietorii. şi

şi episcopii asupra înţelesului învățăturilor creştineşti, saii asupra: cultului
religios, şi carile deteaii ansă la certe înfocate şi învierşunate,şi chiar
la urişi persecutări, neputîndu-se delătură prin scriieri şi discusiuni păr:
ticulare, începură a se pune la cale prin adunări de bărbaţi competenți.
La astieliu de adunări se stringeai bărbaţi erudiţi 'saii numai
de 'prin
” unele
priveghiietorii (episcopii) ori mitropolii bisericeşti, saii de prin toate. În

cazul dintiiit aceste adunări se numiaii concilii sai sinoade 'locale ori
provinţiiale, episcopale şi mitropolitane, iar în cazul'al doilea
concilii saii' sinoade generale, saă "universale (ecumenice).. Într'acest
chip

s'a întrodus

şi

s'a 'stăvărit

biserică. Sistemul cu concilii

sistemul

augurat. de împăratul Constantin cel Mare
320, dar temeliiea la toate ierâ pusă încă
maşii

lor.

-

deliberativ'

sai sinodalîn

universale şi ecumenice fii recunoscut şi în-

_

,

prin conciliul niceian din anul
de Apostolii lui Isus şi de ur|

.

„Tot în răstimpul acesta găsim că unele priveghiietorii se consultaiă cu
altele, mai ales cu acelea: în 'carile dirigentui-lor- 'ieră bărbat-mai „căpabil,
mai erudit şi cu renume mai mare, sait reşedeă în vreun municipii! mai

însemnat. Asemenea

gasim

şi bărbaţi de aceia prin unele priveghiietorii,

mai ales' prin acelea'unde' petreceâ împăratul 'saii 'vreun locoțiitoriii al" lui,
bărbaţi cari se înteresaii cu -căldură de soartea criştenismului de pretu:
tindenea, şi de aceea trimeteaii 'scrisori învăţătoare cînd observait pe
undeva că nu prea merg lucrurile bine şi că se pericliteadă creştinismul.
Aceste consultări dintre unele priveghiietorii însă, precum şi aceste trimeteri
'1) Pagius: : Critica. istorico:c

Annales

eccl.'sub anul 39. .
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de scrisori. înstructive, nu .stăveriseră decit abiă spr
: finea
e
răstimpului
acestuia o datină constantă şi un feliu de depindinţă
a
consult
ătorilo
r de
cei consultaţi. Tot aşă nici amestecul vreunui bărbat
zelos în mersul şi
desvoltarea creştinismului de pe aiuria nu întemeiase
jurisdicţiune pentru sîne şi urmaşii săi, asupra acelora încă vreun drept de
de cari se înteresaiă
şi grijiaii cu atită binevoinţă, decît abiă după
triumiu
l
definitiv al creştinismului. Acuma se puteă observă că privegh
ietoriul bisericii din Roma
Vechie, ca unul care ieră în centrul împeriu
lui, precum. mai
pe urmă şi
acela din Roma Noaăă sai Constantinitana
doilea. centru al împeriului, căpătară oarecar (Constantinopolea), ca din al
e
tuturor celoralalți, precum şi aceia din capital precădere şi onoare înnăintea
ele vreunui ținut administrativ
faţă de cei de prin celealalte municipii
din iel. Cele patru consilii universale din -răstimpul acesta formulară
Oarecari. regule în privinţa aceasta.
Conciliul niceian, cel dintiiă univers

al din anul 325, prin canoanele 4—7,
al doilea concilii universal din Consta
nonul al 2-lea şi al 3-lea, şi al patrulea ntiniiana din anul 381 prin caconciliă universal din Calcedon din
anul 451, prin canonul al 9-lea,
al 17-lea,

scură şi

legiuiră pe de-o

parte principiul

al 19-lea şi al 28-lea recunosălutar că orgănismul estern bi-

sericesc trebuie să se direagă, în desvolt
area sa, după orgănismul împărăţiii
(conc. IV. c. 17 şi 9), iar

unde se află

pe -de altă parte sistemul deliber
ativ:

presviteral saii protopopesc,

al .provinţiial, mitropolitan
universal saii ecumenic (conc. episcop
diecesan, şi
|. c. 5; IV..c. 19), ar&tîndu-se totodat
ă
NEele ce se uvine, să le, aibă episcop
preii. din Roma Vechie, din şiRoma
(conc. | e. Goia
onstantn
iniiana
,
i dinn 4 eAle saudriiîăea, dinin Antioh
Antiohii
iiea şi i dindin]lerusăl
Aliim
„_ Tările locuite -astădi
. de.
ticeşte, parte de împeriul JOman_Romîni se țineaii în. răstîmpul acesta, polir&săritean,
Brovinţile: Europa, Traciiea, Hemimuntele, şi anumea diecesa Tracică cu
„Rodopa, Mesiiea Secundă şi
citiiea; parte de - împeriul apusean,
pârțită în doaiiă diecese, a Macedoniii și anumea prefectura lliricului îmdoniiea, Creta, Tesaliiea, Epirul vechii cu şese provinţi: Ahaiea, Mace-

provinţi: Daciiea: Mediterană,

Prevalitană,: Partea Macedoniii
pinăm
precum

amintite icipiie Pl
în

municipiile

şi Epirul noii; şi a Daciiicu cinci
-Primă,
iiea
Sălitare, În. aceste provinți saii Dardan
ţări întim-

Daciiea

Ripeană, Mesiiea

acesta mai multe" episcopii
sai priveghietorii,

cetăţile
Apele,
Dorostorul, Marciiana (Marci ): Singedunul
Raţiariiea
anopolea),
Tesalonica,a, Hereclei
$ dica,
iea, „€ etc, etc. siŞi iîn GotiiOdesul , “Tomi
ter
oţiiea. . o îm
„Sardica,
IN

Novele,

isul,
Naisul,
,

$ 51. Tendinţi spre primăţ
iie şi spre suprimăţiie.

|
Zacee în, în, firea omenească, Ăieste oar
ecu
n
m
pos
u
tul
ata îîmperios
omeneşti, ca pluralitatea,: mul
ios alal minminţi
ţiii
ţimea, să culminede
în „unitate “prin o inci

Prin acest postulat

se esplică formarea „speciilor dintre feliuritele
fiinti, a
numite domni
cultului unitar dumnedeiesc. lerâ darăi, regate, împărăţii 'saă staturi
lucru. prea îiresc. ca şi în soțitatateiaa
creştinilor, în biserică, să se tindă
soţiietăţilor

omeneşti,

la O dirig
unitară, la dispunerea
şi
domniiea unui. sîngur, la sîngurite saii monarenţă
hiie.
az
S
„ Episcopul din Roma vechie, pentrucă aveă
reşidinţa în cea mai vechie, mai
mare

“începi

şi mai însemnată cetate a impărăţiii romane, în capit
ala jel primitivă
cu timpul a se .sîmţi Şi
a

se

consideră

oarecum, ca. ce]

dîntiiii
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episcop printre “ceilalți şi a se numi, de preferință, Papă, adică Tată al
tuturor creştinilor, dela cuvîntul zzzzzs, papa, întrebuințat -de copiii cei
brudii. alăturea cu cuvintul tată înloc de pater, părinte. În toată partea
apuseană a - împărăţiii romane ierâ Roma sîngura cetate, care se făliâ ca
. fundată.
cea dintiiii comună creştinească
, de apostolul Paul şi cercetată
mai apoi de cătră apostolul Petru; prin membrii acestei comune bisericeşti
De aceste
mai ales s'a lăţit creştinismul pretudinea -în părţile apusene..
doaii& împrejurări se iolosi talentosul şi energicul papă. Victor 1. (190—202)
pe la fineaseculului al doilea spre a întreveni, cam în mod autoritar, cu
- şi cu socotinţile sale, în certele - unor; episcopi asupra timpului
siaturile
" sărbării Paştilor şi asupra altor certe doctrinare.!) Împăratul Constantin
cel Mare fu cel dintiiă, - carele ar&tâ episcopului din Roma, Melchiade
(211—314), oarecare distingere, însărcinîndu'l în anul 312 cu potolirea
unor certe religioase prin convocarea unui conciliii local la Roma, şi apoi
a
|
Ș
'dăruindu'i acoleâ un palat spre. locuinţă.2)
din Roma
Un pas înnăinte pentru învalorarea autorităţii episcopului
.
asupra celoralalţi, cu deos&bire .asupra celor. din partea r&săriteană a îm-

părăţiii, carii nu i-o recunoşteaii, ci apăraii paritatea, îl făcu papa Juli I.

(836—352).

Întrevenind
conciliul

formulat de

şi înteres în favoarea

acestacu mult zăl
niceian

încontra

şi

celui

formulat

Credului

de Arii,

scrise

episcopilor din Orient, că unii din iei calcă regulele bisericeşti țînînd concilii
că ar îi :esistînd,un canon, care defără ca să'l învite, şi li aduse aminte
chiară nevalabil orice se decreteadă prin concilii fără de participarea episcopului din Roma. Nebăgînd însă în samă unii episcopi răsăriteni aceste
pretensiuni, ceri papa Juliii |. întrevenirea împăratului apusean Constant
(837—350) pe lîngă împăratul răsăritean Constanţiii II. (337—361), ca.să
trimată la dînsul, la Roma vechie, pre unii episcopi răsăriteni, spre a'şi dă
“samade cele făcute de dînşii în biserică. -Se convocâ apoi şi un conciliii
la Sardicaîn anul 347, la carele se adunară aproape trei sute de episcopi
din apus şi. şeptedeci şi şese din răsărit. Acest conciliii se puse, în de-

din Roma vechie, şi
al. episcopului

pe punctul de. vedere.
liberările sale,
dete, prin aceasta, prima ansă

la o desbinare,

la condămnări şi afurisîri

reciproace şi la ură între episcopii răsăriteni şi cei apuseni, aşâ, încit,
în urma acestui concilii, n'a fost. cîtva timp împărtăşire între bisericile
răsăritene şi cele apusene, şi că .episcopii.cei din. apus nu mai aveaii împărtăşire dincolo de Traciiea, nici cei din răsărit dincolo de Iliriiea, dice

istoriograiul Sozomen.2) Din aceste cuvinte ar resultă că oarecare împărtăşire între biserici se.mai păstră doară numai în diecesele politice: Traciiea,

„Macedoniiea,

Daciiea

şi

lliriiea,

va să dicăîn nişte

precumpenire încă poporăciunea romană,

locuri

unde

ieră în

adecă Rominii. Aceste neînţelegeri

regretabile şi aceste certe şi uri contrare spiretului creştinismului, se continuară

apoi prin mai multe concilii locale, şi se curmară abiă
din Constantiniiana
universal

din anul: 381

prin

aceea,

în al doilea concilii
că se întăriră,

din

noii, prin canonul întiiii, .decisiunile conciliului universal niceian, relative
la doctrine, şi prin canonul ai doilea cele relative la jurisdicţiunea epi1) Baronius: Annales

eccl. sub a. 194, cp. 2; a. 196. cp. 1, 4; a. 198, cp. 2, 10, 15,

18, 19; a. 201, cp. 9; a. 203, cp. 1—2. — Pagius: Critica historico-eron. sub a. 192, cp. 4;
a. 201, cp. 5. — 2) Baronius, |. c. a. 312, cp..80—85. — Eusebiii Ces. Istor, biser. crt. 10,
cp. 5, la mitr.

10—13.

—

Iosif,

pg. 322. —

3) Sozomen:

Baronius:: Annales: eccl.

sub

Istoriea

anul! 346,

biser.

cp. 5;

Cart. 2., cp. 27;

Cart. 3, cp.

a. 347, cp, 1-48; a. 348, cp.-

1—17; a. 350, cp. 12; a. 357. cp. 2; a. 358, cp. 6; a. 359, cp. 1; a.:370, cp. 16;a. 372,
cp. 24;a. 373, cp.1. .
.
”
Ii

-
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scopilor din

Pontul,

prefectura Orientului,

Asiiea,

Orientul

compusă din diecesele politice: Traciiea,

şi Egipetul, şi prin

corectură la cele dispuseîn canonul al şeselea
ciliul niceian şi se recunoscit episcopului din
onoare şi în demnitate, iar” celui din Roma
rîndul al doilea după iel printre episcopii din

canonul

al treilea se făcii o

şi al şeptelea decătră ConRoma vechie întiietatea în
noaiiă sai Constantiniiana,
Alesandriiea, Antiohiiea şi

lerusălim (Eliiea Capitolină).2)
Ii
a
E
a
„Această întiietate în onoare şi în demnitate însă nu acordă
episcop
ului
din Roma vechie niciun felii de jurisdicţiune - asupra celorala
lţi episcopi,
dar'

rangul întiti şi al doilea, acordat de conciliul
Roma vechie şi celui din Roma noauă saă Constan acesta episcopului din
tiniiana nu fu de bun
Ogur, căci iel scorni, mai pe urmă, ambiţiun
i:
şi:
certe
între imbii titulari.
lată cum se petreci aceasta.
a
i
În urma împărţirii împeriului roman întrun
împeriii răsăritean şi altul
apusean şi în urma sepărării definitive
a acestor doaiiă imperii unul de
altul la moartea împăratului ' Teodosiă |.
în
deauna sub ascultarea împăraţilor romani anul 395, rămase pentru totrăsăriteni şi prefectura pretoriială a Iliricului “cu îmbele iei
diecese politice: Macedoniiea şi
Daciiea, carea mai înnăinte făceâ, de
regulă, parte din împeriul roman
apusean ($ 36) şi steteait bisericeşte
Roma' vechie. Această faptă însă: înduplisub priveghiiarea episcopului din
câ pre împăratul răsăritean -Teodosiii ÎI. (408——450) ca să dispună,
ca toate îndoielele relative la afacerile
bisericeşti din provinţile prefecturei
“aci înnăinte, decătră episcopul din pretoriiale a lliricului să se curme, de
Roma noaiiă, deci să stele in legăt
bisericească cu acesta, iar nu:c
ură
u acel din Roma vechie. Episco
pii
de acoleâ
însă îşi apărară, cit putură, drept
urile căştigate prin us, dară fără
pină la conciliul universal al pa
succes
tr
din
ul
Calc
ea
edon din anul 451 de sub
împărătul răsăritean Marciian (450
—457), cînd, la' întrevenirea talen
şi energicului papă Leon |; numit
tosului
şi cel Mare (440-—461), se decre
canonul al 28-lea, pe. de o parte reîn
tâ, prin
noirea recunoaşterei rangului
în biserica creştinească pentru.
episcopul din Roma: noauă sait al doilea
tiniiană, iar' pe de altă parte se
Constan-.
pre mitropoliţii din : diecesele polidispuseca iel să aibă a hirotoni numai
numai pre episcopii din ținuturile tice-: a Traciii, a Asii şi a Pontului, şi
făcîndu-se nicio amintire despre: barbare ale numitelor trei .diecese, necele doaiiă diecese: a Macedoniii
Daciii, din' prefectura pretoriial
şi a
ă “a Iliricului.': Deşi nu: se
dispuse nimică
apriiat în privinţa acestor doaiiă
diece
se,
totuş se ordonâ prin
9-lea, fără de nici-o restrîngere
- la anumite diecese, dacă: vreucanonul al
saii cleric S'ar gâlcevi cu epis
n episcop
copul
muirii, sait la scaunul. împărăteşti săi, să năzuiască sai 'la esarhul ociîrcetăţi a Constantiniianei, şi
se judice, iar” în canonul al
la acela să
17-lea se dispu
de

noai€

episcopii

saii

se, tot în general, ca la creja
rea
„ordinea bisericească să
se acoşi politiceştie.2
ai
mitropolii,

modede ordinii civile
“Disposiţiunile din aceste „trei
patrulea mulțămiră momentan „Pre canoane ale „Conciliului universal al
pre episcopul din Roma vechie cum pre îmbii împărați TOmani, aşâ şi .
şi din cea noaăă poate de aceea
fiindcă 1) Sozomen: Istor. biser. Cart. 3, cp. 13; Cart. 7,
cp. 4—9
9. — .—Baron
sub aaa cp. 29—35. — Pagius: Critica sub a, 3831, cp.
2) ius:
Bas niennales eccl.
eccl. sub anul 421, cp. 3; a. 451, cp. 144—1
51.
— Pagius: Critica hist. sub a. 421 cp.
4—10;_ a, 422, cp. 7—9; a. 437, cp. 34;
a. 451, cp. 62. — Arend
t: Leo der Grosse "usi
seine Zeit. Mainz,

1838. —

Perthel:

Leos

Leben

und

Lehren.

Jena,

1843.

)
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dedeaii fiecăruia cîte cevă, dar' nu limpediăti întrun mod precis şi lămurit
cestiunea. litigioasă relativă la jurisdicţiune. Episcopul din Roma noauă
îşi esercită jurisdicţiunea acordată prin. canonul al 9-lea, iar papa Leo 1.
din: Roma vechie continuâ. a se consideră pre. sine nu numai ca întiîiul
între episcopii creştini, dar” şi ca cap al întregii biserici. creştineşti şi. a se
întitulă pre sîne, după datina Jidanilor şi a Romanilor păgâni, Mare Preut,
Întiiul Pontitice (Pontifex Maximus, Pontifex summus). În împeriul roman
apusean se recunoscit episcopului din Roma vechie, fără greutăți, această
posiţiune priviligiiată la care tindeă, şi tocmai această recunoaştere faci
pre urmaşii papei Leon Î. nu numai ca să'şi mănţînă şi să'şi apere dreptul
de întiietate

în

onoare .şi

în demnitate,

ci încă să

năzuiască

necontenit

la -întemeiarea .unei supremăţii jurisdicţionale
asupra
tuturor episcopilor creştini de pretutindenea şi prin aceasta a unei domnii absolute
asupra lor.

"$ 52. Organismul bisericesc în ţările locuite astăgi de -Romîni.
Prima determinare precisă asupra organismului bisericesc din ţările
locuite astădi de Romini o găsim în disposiţiunea . canonului al 28-lea al

conciliului universal

al patrulea . din Calcedon din anul 451. Aici se dice

apriiat că episcopul din cetatea împărătească a lui Constantin, Roma noauă,
să aibă a hirotoni .din diecesa Pontului, a Asiii şi a Traciii numai pre
mitropoliţi,: iar' din ţinuturile barbare ale acestor trei diecese încă şi
pre episcopi.
. :
a
Na
„De diecesa Traciii însă, şi prin urmare de episcopul din Roma noaiiă,
se țineaii următoarele şese provinţi romane, astădi cu mulţi Romîni .în
iele: 1. Europa, 3. Traciiea, 3. Rodopa, 4. Emimuntele, 5. Mesiiea înierioară şi 6. Scitiiea, saii cum am dice astădi partea r&sariteană miagănoptală a peninsulei Balcanice, partea răsăriteană-a regatului. Romăriiii şi
cîteva „ţări miadădiiale din împăraţiiea rusască.
E
Încît despre țările din partea apuseană a peninsulei Balcanice şi din

partea

răsăriteană a împărăţiii Austroungare

de

acum, tinde încă locuesc

astădi foarte mulți romîni, apoi iele compuneaă,.pe timpul conciliului
universal calcedonean, diecesa Macedoniii şi a Daciii din prefectura
pretoriială a Iliricului, şi diecesa. Ilirică din prefectura pretoriială a Italiii
($ 36). De şi ierâ ceartă între- episcopul din Roma vechie şi cel din Roma
noaiiă în privinţa jurisdicţiunii lor asupra acestor trei diecese, şi măcarcă
împăratul Teodosiii II. (408—450) decisese în favorea episcopului din Roma:
noauă ($ 51), totuş conciliul universal calcedonean ma decis nemică apriiat
în privinţa aceasta, dar fiindcă iel anumit lămurit diecesele în cari aveă
episcopul din Roma: noaiiă sait Constantiniiană să hirotonească mitropoliți
şi episcopi, urmă neapărat,că în diecesa Macedoniii, a Daciii şi în cea
lirică aveai să se hirotonească mitropoliţii şi. episcopii după datina de

mai înnăinte, deci de episcopul din Roma vechie.
Aşadară, o parte din ţările locuite astădi şi de Romîni aveaii să se

țină

bisericeşte,

din Roma noaiiă.
„Această

samă

unitatea

de

episcopul

împărțală

din

bisericească

teritoriială

a

acestor

Roma

a

fost

patru

vechie,

iar' altă parte

nefericită, fiindcă

diecese,

de

acela

nu băgă

în

şi de aceea nici n'a

durat îndelung, curmîndu-se după principiul că organismul bisericesc trebuie
să se direagă după organismul civil politic.
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Ş 53.

Creştinismul

la Armenii şi Giorgiieni.

Fiindcă la espunerea întîmplărilor. petrecute pe terenul bisericesc vom
ave uneori a ne ocupă şi de:Armenii aşădaţi printre Romini în decursul

timpurilor, aflăm cu cale ca să arătăm, pe scurt, modul încreştinării
lor şi
direcţiunea religionară în care s'aii desvoltat.. .
:
Armenii, popor. de săminţiie arică sai indoeuropeană, avură
o soarte
- politică foarte schimbăcioasă. Deşi aveaii dintru început regi
proprii, trebuiră mai apoi să recunoască: Superioritatea regilor din Asiriiea,
apoi din
Mediiea, pre a lui Alesandru Macedoneanul, şi, după acesta,
pre a regilor
din Persiiea. De pe la anul 69 n. d. Cr. veniră în atingere
cu Romanii
şi o parte din iei fură supuşi, întrun tărditi, de împăratu
l Trăian, iar alţii
rămaseră sub Perşi, cădînd din anul 636 d. Cr. încoace.
subt. Arabi.
Învățăturile creştineşti aii început Armenii a le cunoaşte
de timpuriă
şi, după o legendă, chiar dela trimesul Iacob, numit
mediul creştinilor din Mesopotamiiea, dar creştinis şi Tadei, prin întermul se lăţi şi să întemeiâ printre iei abiă între anii 301 şi 331 d.
Cr.
prin Persul arsachid,
Grigoriii, carele, din causa aceasta, căpătâ
conumele
de Luminătoriul
(Lusavoriţ), şi începi atit iel, cît şi urmaşii
părinte universal sai Patriarh ori Catolicos săi, a purtă numele de Primal Armenilor. De aci înnăinte
se înrădăcinâ.. creştinismul printre Armeni
şi
prin. aceea, că în cearta reînviiată prin întiiea primi un colorit chiar naţional
de arhimăndritul din Constantiniiana, Eutihiii jumătate a secului a cincilea
(Eutyches), despre o sîngură
iire în Isus Cristos, se deteră pe partea
acestuia; convocară în anul 435 la
Artişat un. concilii localşi se dechierară
unofirişti (uovoguctns), iar la cinci
ani
după

acest

„Conciliii . local,

în

-anul

că
- învățatul
secretarii
regesc, Mesrop, de născoci pentru: Armeni 440, se apu
un,
abeceii
propriii
şi li trăduse
în graiul naţional armenesc Bibliiea
as
a
cea folosită pînă atunci în test sirit
an.

şi părticulară. Ceialalţi creştini de-p
dintre dînşii şi se adunară în anul 451,e aiuria căutară să delăture desbinările
la Calcedon, întrun noii concilii universai, în al patru

lea, şi decretară că
miră conclusul acesta. Folosîndu-se Isus are doaiiă firi. Armenii însă nu priPerşii de certele religionare ale creşt
se încercară a împune acestora,
inilor,
şi în speciial Armenilor de
subt ascultarea
sa, cultul lui Mitra, adecă al
Soar
Isus Cristos, dară se lăsară. curîn elui Neînvins, cu carele se unifică şi
d de aceasta şi deteră, în 485,
libertatea cultului religios. Arme
tuturora
nii
se folosiră de această binevoin
decretară din noii, în 500,
ţă şi

întrun concilii local ţinut în Tevi
acest conclus dreptcă 'Şi păstrarăn, o singură
asupra bisericii naţionale, dar'
"dispunerea
se despărțiră formal

fire la Isus Cristos.
cari admiteaii
SI Întracest
»

părintele. lor

Prin

doaăă firi în Isus.
separatism
.

remaseră

universal, Zahariie,

Niceiea, Vahan, convocâ

decătră ceialalţi creştini
|

-

-

.v

Armenii Pină
Po

la . întrevenirea

us

.

la anul

-

862,

cînd

primpriveghietoriului

prim-

din
un conciliii Părticular,
primit decisiunile conciliului
universal din Calcedon desp în carele aă
firi ale lui Isus şi, prin această
re cele
, aii restăbilit unitatea doctr doaită
creştinii din împeriul roman r&sărfaptă
inară cu
itean.1)
1) Baronius: Annales

la Şaragvan

eccl. sub a. 311,

cp. 2297, — Mo Ş
:
|
,
der Armenier, iibersetzt von
Regensburg, 1869. — Troiţki:
rusește, 1875. — Hamachod: Lauer,
“Rat
pprenar,
Geschichte
logical succesion o Armenian patriar
— Dan D. Monoiisitismul în Chrono
chs, London 1885;
biserica -armeană orientală,
Cernauţ, 1902.
”
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Giorgiienii,') numiţi de Irani Gurgistani,: de. Armeni Vrostani, de
şi de Romani Iberi, cu locuinţa în părţile miadădiiiale ale munţilo Greci
r Caucasiieni dintre marea Neagră şi cea Caspică, să fi. căpătat cunoştinţă
despre
creştinism - prin trimeşii (apostolii) Andreiii şi Simon, dar' s'a înrădăc
inat
şi: s'a întărit printre dinşii abiă sub regele Mirian (265—342) d. Cr..prin
stăruința primveghiietoriului (episcopului). Eustatiti şi prin înrîurinţa împăratului roman Constantin cel Mare şi a urmaşilor lui. Întemeiîndu-se
în
anul 455 d. Cr. oraşul Tiflis,.s'a stătornicit acoleă şi reşedinţa dirigentului
superior bisericesc al Giorgiienilor, şi carele începi, de aci înnăinte,a se
consideră ca cap bisericesc al Giorgiienilor, a. se întitulă Priveghiietoriii sai
episcop universal sai catolicos, precum făceâ şi capul bisericesc.al Armenilor. Ameninţaţi fiind de Perşi pe. timpul regelui
. Daci (499—528),

chiemară Giorgiienii

într' ajutoriii

pre împăratul Justiniian ], (527-265 ,

recunoscură superioritatea împăratului roman răsăritean.şi rămaseră apoi
în legătură politică: cu acesta pînă ce fură supuşi de Arabi în anul 787.

III. Privire fugitivă asupra mişcărilor culturaleşi
.

„literare dintre 272 şi 476.

.

Ş 54. Starea culturală la Romanii din împeriăi şi la cei rămaşi în Daciiea
|
Trăiană părăsită.
Sa
Si
Ca şi în privinţa politică aşă şi în cea culturală a esistat o mare deostbire între Romanii din împeriii şi cei rămaşi în Daciiea Trăiană părăsită. In lăuntrul împeriului s'a continuat şi s'a, desvoltat mai departe învăţămîntul primar prin întermediul literătorilor.s. grămătiştilor, pentru cel secundar sait umanior prin întermediul literaţilor s. grămăticilor, şi pentru
studiile mai înnalte şi speciiale prin acela al oratorilor s. retorilor (rhetores),.
al drepturiştilor s. jurisprudinţilor (juris expositor) şi al înţelepciuniştilor
s. filosofilor...
Aici în împeprin
riii
înmulţirea.
,
şi prosperarea municipiilor,
a acestor centre de viiaţă soţiială cetăţenească, căştigă foarte mult cultura
întelectuală, căci iele totdeauna aii favorit şi subvenţionat pre cei ce se
ocupatii cu predatul învățămîntului de toate gradele. Pelîngă vechiele centre
de cultură ca Roma vechie, Atena, Alesandriiea, Antiohiiea, Cesareiea
capadochiiană, Efesul, Laodiceiea, Amasiiea galateană, Nicomediiea, etc.

se

mai

iviră

şi începură a

înflori în răstimpul acesta încă multe altele,

precum Roma noaiiă, numită mai pe urmă Constantiniiana (Constantinopolea), ca întermediiară a culturii din Europa, Asiiea şi Egipet, Cartaginea
africană, în Galiiea municipiile: Augustodunum (Civitas Aeduorum, Autun
de astădi), Burdigala (Bordeaux), Massiliiea (Marsalia, Marseille), Narbo
(Decumanorum colonia, Narbonne), Pictavium (Urbs Pictavorum, oieri

Remi s. civitas Remorum. s. Durocortorum (Rheims), Tolosa (Toulouse),
Treviri (Augusta Trevirorum, Trier), etc., în ltaliiea de sus Mediolanum

(Milano, Mailand), în Sardiniiea Caralis (Cagliari), etc. Chiar şi împărații
începură a. se înteresă -nu numai pentru creşterea copiilor proprii şi ai

consîngenilor, dar' şi pentru a altora, fiindcă şcoala dâ împeriului mulţimea

de funcţionari, de cari aveati neapărată trebuinţă la administrarea împeriului.
1) Brosset: Histoire de la Georgie,

2 vol. Sint-Petroburg,

1850—1859.-

4
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Aceasta resultă din nişte disposiţiuni din
păstrate în Codicele Teodosiiean.!)
.

anii

370:şi 376, ce le găsim
_
,
,

O învioşare şi o pîrghiie puternecă dobiîndi înstrucţiunea şi cultura
în părţile răsăritene ale împeriului cu deosăbire prin aceea, că s'a înte-

meiat aici, în vechiul Bizanţ (Byzantion), o a doatia

cetate capitală, nu-

mită dintru început Roma noaiă.
: Prin aşădarea scaunului împărătesc aici
şi prin petrecerea curţii împeriiale în părţile acestea s'a strîns împrejurul
iei o mulțime de demnitari împeriiali şi, prin iei, o mulţime de învăţaţi

şi de învăţători, carii aii esercitat o înrîurinţă favorabilă: asupra

înmulţiri

şcoalelor şi asupra avîntării culturii întelectuale prin toate: municipiile.
„Inse'şi mişcările religioase, atit de vioaie în răstimpul acesta, aii contribuit foarte mult la întreţinerea” şi răspîndirea culturii întelectuale
prin
şcoale. Zăceă chiar în înteresul bine înțeles al propagandei creştinismului
ca să se apuce de şcoală şi. să se folosască de iea ca de mijlocul
apt pentru scopul acesta. leste ştiut că, prin o înrîurire potrivită cel mai
asupra
minţii iragede şi nepreocupate a copilului, dobîndeşti resultate
mult mai
mari şi mai durabile, decît cu argumintele cele mai puternece
adresate unei minţi mai mature, îndoctrinate şi preocupate. şi mai iscusîte,
Înmulțirea dară
a comunelor religioase creştineşti şi întărirea lor ati
fost o binefacere pentru
şcoală şi pentru cultura întelectuală. În dirigenţii
comunelor religioase creştineşti, în preuţii lor, a găsît cultura întelectuală
şi
cea morală nişte agenţi
precit de deştepţi şi erudiţi, pre atita de zeloşi
şi
de
activi; iei se făcură
adevăraţi învăţători ai poporului în toată puterea
cuvîntului; iei răspîndiaii
lumina nu numai la cei adulţi în adunări,
prin biserici, dar' şi la copii
prin casele părinţilor şi prin Şcoale, .
|
Acest avînt cultural: însă a fost: stinghieritE
şi întrerupt adeseori prin
întîmplările soţiiale cetăţeneşti şi - prin ' desele
încursiuni
ale popoarelor
barbare, cu deosăbire în partea : răsăriteană
miadănoptală a împeriului;
de aceea nici nu se putii întări şi desvoltă
pe aici cultura întelectuală în
acelaş grad, precum începuse a se avintă
împeriului, unde s'aii păstrat necontenit mai iea prin provinţile apusene ale
multe. centre ioarte îns&mnate
de cultură.2)
da
ae
i
„_
Cu.totul

altieliit ni'se

presîntă starea culturală.la Romanii s. 'Romînii

iru
dinşii urmări triste şi rele nu Numai în privinţa
'soţiială cetăţenească,
dar şi în aceă culturală întelectuală; iea a:
lost
semnalul
spargerii şi al
desființării. tuturor centrelor 'de cultură
Străine şi lăcomoase năvăliră asupra “lordin: țară. ($$ 42, 43) Săminţiă
gropînd sub ruine. toate semnele de cultură de le. prădară şi. devăstară înşi răsipind în toate părțile pre purtătorii: întelectuală-romană, îngrozînd

şi propagatorii iei. Stingîndu-se
astfeliti, încetul cu încetul, toată viiaţa -comunală:
îngreuiat foarte mult ' continuarea şi răspîndirea soţiială: cetățenească, s'a
culturii întelectuale prin
şcoale.. Poporăciunea romană de' acoleâ nu
aveă acum la îndămînă, ca
mai înnăinte, nici pre învățătorii necesari,-căci
nime nu se încumătă să
vină, de bună voie, în părţile acestea pustiite -de' străini,
şi pe lîngă aceasta
iea nici nu dispuneă de mijloacele. trebu
i incioase.
pe aiuria. Chiar şi celealalte
spre
'şi'i procură de
„împrejurări soțiiale „cetăţenN aeşti
numai favorabile pentru întreţinerea unei cult
uri: întelectuale nu ieraii; de acee
a aii
1) Codex -Theodosia
XIV, 9, 1 şi XIII, 3,11.— Marquarăt-Momr
der rămischen Altertiimer, num
:.
Ha
5. Bd. 2. Aufl. Leipzig, 1884, DE.
106—108. — =) Teutfer gap bach
Geschichte der rămischen Literatur, 2. Aufl.
Leipzig, 1890, $ 385, 391,

—

Christ W.

Geschichte der” griechischen

Literatur, Miinchen

400, 439, 453,

1898. $$ 448, 579-582.

466.
-
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trebuit Rominii de pe aici
cu păstrarea grijuliie, prin
a datinilor şi a credinţilor
rămaseră aşadară întrun
beadă, între. altele, şi .prin

să se îndestulede,-pentru timp
graiii viii, a culturii întelectuale
strămoşeşti, fără a le desvoltă
felii de piroteală întelectuală,
lipsa totală de înscripţiuni din

foarte îndelungat,.
de mai înnăinte,
mai departe; iei
ceea ce se pro.răstîmpul acesta

şi prin neamintirea.la scriitorii contimporeni a vreunor cetăţi ca. centre de
cultură întelectuală şi ca vetre pentru întreţinerea unei viieţi comunale cetățeneşti. Cu toate aceste împrejurări nefavorabile totuş credem că m'am
îi împreună cu adevărul, dacă am admite, că poporăciunea romană, rămasă
în Daciiea Trăiană,. ar fi fost lipsită, cu desăvărşire, de toată cultura întelectuală şi de bărbaţi ştiutori de carte. Aceştia ieraii detot necesari,
dacă nu pentru alta cevâ, apoi cel puţin pentru întreţinerea cultului. religios,
şi tocmai aceasta -ne împinge să credem-.că o. cultură oarecare întelectuală
trebuie să fi esistat şi pe aici, dacă-nu la toţi iruntaşii poporăciunii, apoi
măcar la unii din iei, şi de bună. samă la preuțime, oridece confesiune ar

fi dispus cineva s'o' creadă, păgînă sati creştină ($ 46). De ce feliii însă a

iost această cultură: şi cum se: împărtăşiă iea, nu sintemîn stare a o
spune .cu siguritate, din. lipsa de ştiri contimporene. Dar ieste de admis,
fără greş, că deprinderile vechi în această „privinţă aă continuat şi mai
departe a se păstră, conformîndu-se împrejurărilor timporale, şi că ştiinţa
de carte, în margini foarte modeste, ma încetat de a esistă tot sub îngrijirea capului familiii ca mai înnăinte, dar folosîndu-se acuma mai mult
de membrii preuțimii, cu deosăbire de cîntăreţii bisericeşti, decît de în-

vEțători

speciali, preparaţi

în ţară. saii aduşi de pe aiurea.

Această de-

prindere a devenit a doaiia natură la Romîni, căci pînă nu demult se
mai
aflaii, pe ici coleă, învățători îmblători, carii răspîndiaii cunoştinţa cititului
şi a scrisului prin unele familii sătene.
E

Ş 55. Graiul cultural, literar şi oficiial din acest răstimp.
„ŞI întracest răstimp a rămas graiul lătinesc, biiurcat cum
ierâ în graiii
literar şi vulgar, sîngur ca graiii oficiial şi administrătiv în
tot cuprinsul
largului împeriii, fiindcă.
iel ierâ acela, carele .ţîneâ pre toți Romanii uniţi

în imperii ca într'o sîngură câsă şi-o 'sîngură familiie, şi careledă
împeriului un timbru părticular..
şii înfăţişă caracterul lui naţional. Niciun

iuncţionariii

al statului,

oridece

origine străină

ar îi fost iel, nu

cutedâ

să
întrebuinţede,; în oficiul săii, alt: graiii, decit numai pre cel
lătinesc.
|
Altmintrea se petreceaii lucrurile în familiie şi în învăţămînt. În
familiie
vorbiă mulțimea poporului roman numai în graiul săii vulgar.
saii rustic;
în învEțămiînt însă s'a întrebuințat şi acuma, ca şi în răstimp
ul precedent
($ 26), tot: doaiiă graiuri culturale, cel lătinesc ca roman naţional
, şi apoi,
pe lingă iel, cel grecesc, ca unul carele treceă în ochii claselor culte
romane
ca. graiii eminent cultural, şi carele deschideâ celor ce] ştiiait o
mulţime
de tesaure literare ce. nu se aflaii în literătura romană, mai
ales nu în
poesiie, filosofiie, medecină, şi în Cărţi religioase, şi, pe lîngă aceasta,
li
facilită îndeplinirea studiilor mai înnalte pe la şcoalele renumite greceşti
din prin Atena, Alesandriia, etc.
|
a
Dar' nu numai ca graiii curat cultural fu întrebuințat de Romani graiul |
grecesc, ci încă şi ca graiii de conversaţiune familiiară şi soţiială. Atît de
gustat ierâ iel în clasa dirigentă a împeriului şi prin familiile alese romane,
încit foarte multe din ele se folosiaii.de iel în conversaţiunea de toate
dilele ca de un graiii familiiar şi naţional, cam aşă precum şi astădi multe.
14%
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familii romîneşti se folosesc, chiar în cercul familiiar, de graiul
nemţesc
ori de cel îrănţuzesc nu numai ca de nişte graiuri curat culturale,
ci chiar
şi ca mijloc. de convorbire dilnică între membrii săi. Această datină
O găsîm
în

răstimpul acesta mult mai generală şi mai înrădăcinată la familiile

Îruntaşe romane din partea răsăriteană a împeriului, decît la
celea din partea
apuseană. La această deosăbire aii concurs mai multe împrejur
ări. Înnăinte
de toate, în partea răsăriteană a împeriului poporăciunea
grecească ierâ la
sîne a casă şi, pe unele locuri, în numă&r mult maj
mare, decit poporăciunea romană; contactul dară între familiile romane
şi cele grece ieră
aici nemijlocit şi mult mai des,. decit puteă îi în
părţile apusene. ale împeriului. Pe lîngă aceasta, centrele de cultură
grecească ierai numai în
partea răsăriteană a împeriului; învățătorii greci
ieraii aici în mulţime şi
la: îndămînă; de aicia vine că..şi înriurinţa lor
ierâ
acoleâ mai puternecă
şi mai efectivă, decit
oriunde prin mijlocul şi în părţile apusene ale
împeriului. În ce direcţiune diregeaii . aceşti învăţăto
ri învețămîntul public şi
privat şi ce scopuri urmăriat

i iei cu iei, se vede cu lămurire, între
altele,
şi din doctrinele şi din tindinţile eminentului
înţelepciunist s. sotist Himerios

(315—386), carele numără printre audito săi
pre renumiţii deişti Grigoriu
de .Naziianz (328—8390) şi Vasiliu cei Marerii
(8329—3
79), şi carele susţinei,
cu convingere înțlăcărată şi vervă

capțioasă, că Elinii (Grecii). înving mai
virtuţi, şi că „poporul cel mai măreț
şi mai
iscusit din celea de sub soare ieste socotit
poporul -Elinilor“.1)

întiiii prin

arme şi apoi prin

„La această stare a lucrurilor se mai
adauseră, în răstimpul acesta,
încă doai& împrejurări, carile dădură.
în părţile răsăritene ale imperiului
graiului grecesc

şi spiretului grecesc un avînt nemaipom
enit asupra graiului
a împeriului roman, şi triumful creştini
smul
Strămutîndu-se curtea împărătească ui asupra religiunii romane păgine.
în a doaiia capitală a împeriului,
în Roma noaiiă (Constantiniiana,
ferinţă aici,îi împresurată, încetul Constantinopolea) şi .petrecînd de preŞI şervitori greci pentru şerviciul cu încetul, de o mulţime de funcţionari
iei, şi de. o pleiadă de învăţaţi
profesori pentru înstrucţiunea
şi de
şi cultura membrilor iei. Prin
cel mare, prin calitatea lor de
numărul lor

aţi 'şi de profesori, de poieţi
filosofi, Grecii isbutirăsă famililaînvăţ
şi de
risede "atit erte
a împărăte
familiile romane îruntaşe din
părţile răsăritene ale împeriului ască, cit şi
Cu
graiul grecesc, încît membrii

versarea de
cel propriii

împărăteşti,

nt

grecesc

a

ed

toate dilele, mai

naţional,
cit

şi

de cel

familiilor

decit roman,

mu Wei

lor prinseră ase

mult de graiul

pînă 'ntr'atita
folosi între sîne, în con-

cultural

grecesc,

"decit de
Această. împrejurare dădi atit
curţii
puternece
roman.

din

şi le despărți” şi le

aPOPorului,

pinăce, în

Părţile

acestea

"ndepărtă,

îine, se

un

tot

aspect

mai

din ce în ce

înstrăinară

cu

desă-

Deodată cu întemeiarea
şi creştinismul triumful săii acestei a doaiia căpitale a împeriului îşi sărbâ
definitiv asupra păgînismuluj,:
lui ieraii aci demult trăduse
Cărţile săcre ale
locului în graiul grecesc. Aşă' greceşte, şi unele chiar compuse din capul
greceşte de 70 de Cărturari găsim că Testamentul Vechii eră trădus
în

Alesandriiea

pa

1): Himerios: Ace: V. 10:
e

PASI),

—: Asros XV. Sl:

> EXAnze

u&gosoy,

NS

moăzeaay

ai

ZÂhh!ST0V

îDorepoy

încă

Ba

Erhois.

din 'seculul al treilea
vu

aa
a

Xozoie

maxytas

28 50 To
— Veves mentezivea, — Christ W. Geschichte der ari
d 36 e ra
it:
Miinchan-1săa
|
nr. 602. — 2) Christ W. Geschichte der
gricch. tree "gLita Miinchen, 1898, PE. e
781 si 807,

“>

_
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n. d. Cr. sub domniiea regelui egiptean Ptolomeiii II. Filadelf
ul (285—947
n. d. Cr.); iar cărţile. Testamentului. Noii erati toate, chiar
la concepțiunea
lor, compuse în original greceşte din causă că graiul
grecesc ierâ pe
atunci graiii universal cultural; chiar şi Evangeliiea lui Mateiii,
precum şi
scrisoarea “lui Paul .cătră Evrei încă. ai. fost concepute
în greceşte; opi-:
niunea unor scriitori bisericeşti că aceste doaiiă scrieri ar
fi fost compuse
în original 'evreieşte s'a. ar&tat ca neintemeiată.!
:
ME

Pintre Greci creştinismul a găsit pre cei dintii şi: mai înflăcăr

ați propăgători. Toate aceste mominte ai contribuit foarte mult ca,
împreună cu
creştinismulsă
, se lăţească şi să se încuibede pretutindenea, dar' mai ales
în părţile răsăritene, graiul grecesc; iel deveni prin aceasta,
pe
tatea . sa de graiit curat cultural, încă şi ca un feliii de graiii lîngă caligrai religionar, în ochii mulţimii, şi, cu: deos&bire, în ochii sacru, de
dirigenţilor
bisericii, în ochii preuţimii creştine, Această considerare şi mai
demnat şi a înduplecat pre familiile romane, culte şi fruntaşe mult a în, din părţile
răsăritene ale imperiului -roman, ca să-se folosască de graiul
de un graiii familiiar, creştinesc şi naţional totodată. Cînd Romani grecesc ca
i începură
şi iei a trăduce în. graiul proprii naţional cărţile sacre ale
creştin
cam de prin secului:al doilea încoace, stăpîniă aci graiul grecesc ismului,
cu tăriie,
cu puterea vechimii şi a deprinderii,tot
: terenul cultural
literar bisericesc
de pretutindenea, dar mai . cu samă pre cel din părţile şirăsărit
ene ale împeriului, şi a continuat a'l stăpini şi mai departe, sprijinit
, întru aceasta,
parte de mulţimea 'preuţilor de origine greacă, parie şi
de activitatea lor
literară pe terenul bisericesc, urmată tot în greceşte.
“Concursul “tuturor acestor cause ati dat, în părţile
răsăritene ale împeriului,. graiului grecesc o preponderanţă vederată.
şi
neconte
stată : asupra
graiului roman şi asupra culturii romane, şi chiar
asupra spiretului roman
şi a direcţiunii lui pînă "ntratita, încît curînd
îşi pierdii pătura dirigentă
toată conştiinţa naţională romanăşi se grecis
cu. desăvăr
â:
şire. ($ 73).

Ş 56. Producţiuni literare în împeriul roman între 272 şi
476.2) -:
Diferinţa dintre graiul roman vulgar şi cel literar se
făcuse foarte mare
şi bătătoare la aud în răstimpul acesta şi se
obser

„__.

toate provinţile împeriului.

vă „pretutindenea prin
Ba încă mai mult;în răstîmpul acesta se ar&tâ

o diferinţare chiar şi în graiul roman vulgar dupăcum
ierâ iel vorbit prin
celor Patru prefec
($ 36), şi prin aceasta
se puse temeliiea la ivirea noaăelor graiuri romanturi
ice de astădi. În literătură
însă S'aii ținut Romanii tot de. graiul literar naţion
cel lătinesc, dară acum nu totdeauna în deplina al de mai înnăinte, de
lui curăţiie, ci uneori
amestecat
unele provinţi din diecesele

scriieaii

şi împestriţat cu cel vulgar roman,
cărți religionare creştineşti. Se găsîră

mai
însă

ales

decătră cei ce

chiar şi Romani de
aceia carii preferiră a se folosi, în produsurile sale literar
graiii cultural, de cel grecesc adecă, precum, făcii aceast e, de al doilea
a chiar un împărat,
Flaviă

Claudiit Juliian Lepădatul (361—363).

Din aceast

învederare,că mai ales Romanii din partea răsăriteană ă faptă resultă cu
a împărăţiii nu se
țineaii, cu rigoarea de mai înnăinte, de graiul săii
naţional.
„i

„ Considerînd producţiunile “literare lătineşti, şi chiar multe din
cele
greceşti, ca scrise în graiul literar şi cultural at strămoşilo
r noştri din

') Tischendorți: Haben wir den echten Schriitte
Leipzi „ 1873. — 2) Teutfel-Schwabe:
Geschichte der răm. Lit. 2, Bd., $Ş 385—476. — xt?Christ
W Geschichte der griech. Lit.
Miinchen, 1898,

$Ş 579—712

ia
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răstimpul acesta, vom aminti
s'ai folosit Rominii şi atuncia,
părticular, separat de pătura sa
adevărați, deci cu deosăbire pre
(istorică), la cea drepturistică
cea înțelepciunistică (filosofică).

aici: numai pre unele dintre acelea, de cari
cînd ati început a se manifestă ca popor
derigentă grecisată şi considerată ca Greci
cele privitoare la literătura tîmplăturistică
(juridică), “la “ cea deistică (teologică) şi la
!- -

Ramura literară tîmplăturistică o găsim represin
prin mai mulţi
scriitori, carii s'ai ocupat cu scrisul întimplărilor mai tată
memorabile atit din

present cit
alte împerii,
romană, pe'
omenească.
Solinus cu
Spartianus

cacius

şi din trecut, şi nu numai din împeriul roman, ci
şi de prin
şi astfeliii ată continuat, pe de-o parte, tîmplăturistica
naţională
de altă parte ati pus temeliiea şi la o tîmplăturistică
universală
Ca timplăturişti naţionali romani înşirăm aici
pe C. Julius
opul săii Coilectanea rerum memorabilium; —
de pe la finea seculului al. ireilea, Julius Capito pre Aelius
linus, Vol-

Gallicanus,

Trebellius

Pollio,

Aelius

Lampridius şi Flavius
Vopiscus de pe la începutul seculului al
patrulea,.
ale 'căror scripturi sînt
adunate şi cunoscute sub numele de Scriptores
historiae augustae, şi conţin
întîmplările împăraţilor romani dela anul
117 pînă la 284 d. Cr.; — apoi
pre Aurelius Victor, carele ni-a descris,
sub titlul de Caesares, întimplările
dela împăratul Cesar August pînă la împărat
ul Juliian în 'anul 360, iar' sub
titlul de Epitome viieţile şi moravurile
pînă la împăratul Teodosiit ] (379—395); împăraţilor tot dela Cesar August
— .pre doaiit: scrieri cu autori necunoscuţi, una răspîndită “sub titlul
de
Chronographus din 354, iar' a
Pi
doaiia care trăteadă despre Originea
ginţii romane (origo gentis romanae)
Ruius

populi

Festus,

romani,

Valinte; —

carele

tot

dela

ni-a

pre Claudius

lăsat

şi iel..un.

întemeiarea

Romei

Mamertinus

cu

breviarium

rerum

încoace pînă
Cuvintarea

la

gestarum

împăratul

sa din anul 362

test grecesc; — pre familiiea
Nicomachus. Flavianus, ai
nică S au ocupat cu timplăturist
cării membri
ica
— pre renumitul Ammianus Mar romană, scriind nişte Annales şi Epitome;
cellinus (c. 330—400) din Anti
carele a descris întîmplările din
împe
riul roman dela împăratul Nervobiiea,
la Valinte, 96—378, Sub _titlul
a pînă
de
Rer
um gestarum libri; — pre
Vegetius cu opul săă Epitom
Fla
vius
a rei militaris, în care se
decăderii oştii romane de pe timp
iînguieşte asupra
ul săi din

a doat
jumătate a seculului
Hieronymus. (331—420)ia din
Stridon cu opul
omnimodae historiae, în. Car
elese desc

al patrulea; pre renumitul

săi

Chronicon

riii mişcările reli-

opul săi Historiarum libri VII adversus
paganos.
în
c€
:
= amp
plărite dela Adam pînă în anul 410 d. CL;
Ste Prospe!cagă "4005
“din Acvitanilea cu „Cronica
. sa ca
nuare a croniceilui
. leronim. dela
379——455; pre Idacius s. Hydatius conti
(c. 395—470), carel
e încă
'a continuat
cronica

lui Ieronim dela 379
semnăciune a consulilor romani pînă la 468, mai lăsîndu-ni încă i 0 condela începutul republcei pînă la
— pre Victor Vitensis cu opul
d. Cr.;
săi: Historia - persecutionis 48Afric
anae
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provinciae temporibus Geiserici (428—477) et Hunirici (477-—484), regum
Vandalorum.!)
|
Ca opuri carile. conţin descriierea unor ţări, cetăţi, căi de cumunicare
şi călătorii amintim din răstimpul acesta .pre ltinerarium provinciarurm
Antonini, pre Itinerarium Alexandri, pre Itinerarium Burdigalense, pre Tabula
Peutingerana, şi opul lui Rufius Festus Avienus, scris în viersuri şi întitulat Orbis terrae descriptio.?)
Scriieri timplăturistice greceştis) mai înteresante avem din răstîmpul
acesta dela Helikonios din Roma noaiiă o privire repede asupra întîmplărilor dela Adam pină la Teodosiii | cel Mare, întitulată xppcuzi Exrscui;
— dela episcopul Eusebios din Cesareiea (4 340), o primă istoriie bisericească, din care causă a fost pronumit Tată al istoriii bisericeşti, şi încă
Vifeaţa lui Constantin celui Mare, ş. a.; — dela Eunapios (născ. 346) din

Sardes

o continuare

a

Cronicei

lui Dexippos

dela 270 pînă la 404, în-

titulată pei, tasegiz — dela Olympiodoros din Teba, din prima jumătate a seculului al cincilea, o. espunere a întimplărilor din împeriul roman
apusean dela 407-——425, întitulată zece îsseprze! în 22 de cărți; — dela
Philostorgios (368—430) din Capadochiiea, care a scris, ca Ariianist, o
istoriie dela anul 300—425; — dela Priskos din Traciiea, o îzzeșta svozdri
şi alta Pugaeuri: — dela Sokrates Scholasticus (n. 380) o istoriie bisericească,

descriind

întîmplările

dela

306—439;

—

dela

Sozomenos

(n. 400) iarăş o istoriie bisericească dela 323—439; — dela Theodoretus (ş 457) asemenea o istoriie -bisericească dela 322—498; şi alte
scriieri despre credinţa în Isus Cristos şi în Sinta Măriie; — şi dela

Zosimus, de sub împăratul Teodosiii II (408—450) precum cred unii,
Saii de sub împăratul Anastasiii (491—518), precum presupun alţiit); acesta
a descris,

în

şese cărţi, întimplările

mai. memorabile

de sub împărați,

pe

şcurt pînă la anul 270, iar de aci înnăinte mai pe larg pină în anul 410.

In cartea

a

doaiia

la

cp. 7 afirmă

că decăderea

împeriului roman

ieste

căusată prin abaterea Romanilor dela credinţile şi datinile strămoşeşti.
Activitatea pe terenul literar juridic a constat mai mult în culesul

şi comentatul

decretelor

s. constituţiunilor

împărăteşti.

O

culegătură

de

feliul acesta ieste cea cunoscută sub titlul ds Codex Gregorianus, făcută
sub împăratul Diocleţiian (285—305) şi carea conţine decretele împărăteşti dela
Adriian (117—138) pînăla Diocleţiian (284—305), Şi alta sub titlul de Codex

Hermogenianus,

Valentinilan

care ajunge

(364—375).

Tot

pînă la anul 365

în domniiea

împăratului

o culegătură de astieliii de decrete ieste şi

cea cunoscută sub titlul de Fragmenta

Arcadius Charisius a scris mai multe

Vaticana.

— Un jurist Aurelius

cărți privitoare la dreptul public

ŞI privat, ca Liber singularis de officio praefecti praetorii; Liber de muneribus

civilibus; Liber de testibus. Cea mai însămnată culegătură de notițe juridice
ieste cea făcută în anul 438 şi cunoscută sub titlul de Codex TheodoSlanus şi carea conţine, în 18 cărţi, decrete împărăteşti dela Constantin

cel Mare încoace. La acest codice s'aii adaus

numite novellae leges, de' unde

şi numirea de

apoi toate :decretele noaiit
Novele pentru dînsele. Un

*) Teufiel-Schwabe, |. c. $$ 389, 392, 402, 413——417, 423, 428, 429. 432, 441, 444, 453,
455, 460, 471. — 1) Teuitel-Schwabe, 1. c. $$ 412, 420. — *) Christ W. 1. c. $$ 592, 5%,
595, 703, 704. — 4 Zusiuzv tosegias vzăs biina E2. ex recensione Imm. Bekkeri, Bonnae,

1837,
pg. XXII—XL. —'
E 593, e
— Corpus

onnae,

,

Christ. W.
scriptorum

Gesch, der pgriech. Lit. Munchen, „1898, PE. 797,
historiae byzantinac, editio B. G. Niebuhrii, part. 1,

|

216

jurist J. Cuiacius

a: comp
din amintiţi
us
i 'codici o scriiere' întitulată Con-

sultatio veteris cuiusdam

iuris consulti ca manual

pentru

advocaţi.! |

În ramura literară deistică (teologică) găsimîn răstimpul
acesta o
mişcare foarte: vioaie şi chiar combătantă ca nicicînd mai
înnăinte; erati
doară doaiiă lumi întelectuale în luptă “pentru esistinţă,
una străvechie,

păgînismul, care'şi apără esistinţa şi- orgănismul, şi
alta -mai noailă, creştinismul, care abiâ se ivise şi se întărise, şi care căută
nu numai să străbată cu esistinţa şi cu orgănismul săii noii, ci încă
să
şi doboară şi să
nimicească
pre adversariul săii bătrn şi gîrbovit. Mişcarea
aceasta provocâ
o considerabilă literătură lătinească?) şi grecească?);
pre
cea
lătinească o
porni orătoriul Arnobiii din Sicca în Numidiiea,
carele scrise, cam pe la
295, îndată după trecerea sa la creştinism,
nişte Disputationes adversus
paganos în şepte cărți, în cari vEdeşte nu prea
adîncă pătrundere în scopurile creştinismului. Lui. îi urmâ învăţăcelul
săi
Lactantius Firmianus
cu mai multe scriieri în prosăşi în versuri,
ca: Divinarum institutionum
libri VII, în: cari espune şi apără învățăturile
creştineşti;. De opificio dei,
în care arată întrevenirea lui Dumnedeii în
viieaţa omenească; De ira dei
—— despre mîniiea lui Dumnedei; ş. a: —
O scriiere tendinţioasă: Despre
moartea persecutătorilor = De mortibus
persecutoruin poartă numele unui
L. Caecilius. — Preutul din Ispaniiea
C. Vettius „Aquilinus Juvencus
esplicâ în versuri Evangeliile. — Ajt
creştin, cu numele Firmicus Maternus, provocâ la surparea păgînismului
şi Constant (337—350) printro scriere pre împărații Constanţiii (337—361)
neşti = De errore profanarum religio despre rătăcirile religiunilor omenum. — Luptele religionare dintre
creştinii ariiani şi atanasiiani ($ 45,
47) încă aă zgîndărit activitatea literară
a mai multor bărbaţi. Aşâ” găsim
pre priveghiietoriul bisericesc din
Pictavilor (Poitiers), Hilarius.. (300—36
6), parte esplicînd cărţile cetatea
mentului Vechii şi ale celui Noii,
Testaconciliul niceian din 325 despre: Sînta parte ap&rînd „credinţa stătornicită la
Sardiniiea, Lucifer (371), întrecîn Treime; — pre priveghiietoriul din
d pre_ Hilarius.. în apărarea.
credinţii
despre Sînta Treime prin nişte
scriieri: ca:. De non conveniendo
reticis;. De regibus apostaticis;
cum
haePro Sancto Athanasio; De non
parcendo in
deum delinquentibus; Moriendum
: esse Pro. filio. dei, etc,;— pre
ietoriul din Ispaniiea, Priscillianus,
priveghi.

apărindu'şi. cu fervoare credinţile
sale creştineşti prin mai multe.
385 ca alegareţ. (haereticus); =— scriieri, din care. causă.în omorit în anul
pre Damasus (305—384), papă
vechie, glorificind în. versuri pre
în Roma
lor creştineşti; — pre Proba, soţiiea„cei ce muriaii chinuiți pentru credinţile
prefectului urban Claudius Celsinu
Adelphius, versificînd
s

întimplările descrise. în Testamentul
Vechiti şi Noii;
— pre Pacianus, Optatus şi Philas
— pre Rufinus Turanius s. Tyranniustrius formulînd doctrine creştineşti;

(345-—410), carele. sa distins mai
lui. Origen şi Eusebiii Cesareanul; — pre Prudentius Clemen
s (348—410) cu poesiile
învăpăiare pentru glorificarea
rilor, a viieţii şi a credinţisale pline de
precum și a celor ce'şi vărsaii învățătu
şti
sîngele
pentru apărarea lor; — prei creştine
Paulinus
din Burdigala (353-431), carele
de
asemene
a
scrise mult pentru
creştinismului;— pre un nenumit
rea
carele ni-a lăsat o scriiere premări
teresantă sub, titlul Lex dei's.
foarte înCollatio legum. mosaicarum et
romanarum
în „lătineşte

a .scriierilor

0 Teufiei-Schwabe: 1, e. $$
404, 459, 401, 462,
2) Tcuttel-Schizabe: "1, d
3 096,997, 100, 408, 418,422, 398,
433/4386, 440”
4
3
”
da)
gLentiel-Schwabe: “1 c,
Cst W? GOo 08, dle Sriech. 424,
Lit. SS 685-412
413, 455-460, 165, 468-470,
—

pre

trăducerea

met

ales prin

217

— pre călugărul Pelagius dela începutul seculului al cincilea, carele întemeiă O şcoală noaiiă, a Pelagiianilor, cu învăţăturile sale asupra păcatului strămoşesc
şi a urmărilor lui. — Dar” o înrîurinţă decpentru
isi
consolidar
vă ea creştinismului pe temeliiea doctrinară-pusă de primul conciliii universal niceian din 325.
o esercitară cîţiva bărbaţi romani şi greci din răstimpul acesta, mai ales valorosul şi zelosul episcop din. Mediolan, Ambrosiii (340—397),
prin scriierile

sale doctrinare (dogmatice) şi moralistice ca: de fide; de spiritu sancto; de poe-'

nitentia; de mysteriis, de sacramentis, de viduis, de virginitate; de officiis clericorum de iuga saeculi, etc.; — apoi eruditul preut :leronim (Hieronymus

331—420) din Stridon prin o mulțime de scriieri esplicativeşi moralistice,

epistole, legende despre bărbaţii ilustri creştini; iel -a 'retrădus şi Sinta
Scriptură, cunoscută sub numele de Vulgata; — şi - episcopul: african,
Augustin (Augustinus Aurelius, 353—430), carele combătă cu zel..şi cu
înfocare învăţăturile Donatiştilor, ale Maniheilor, Ariianilor.şi - Pelagiianilor,
“şi contribui, în mod eminent, la stătornicirea şi întărirea noaiiei direcţiuni,
în care începuse a se desvoltă şi consolidă creştinismul. Tot pentru apă-

rarea convingerilor propriie aii mai

scris:

Marius

“Mercator,

Joannes

Cassianus, Vincentius Peregrinus, papa Leon (440—461), Prosper
din Acvitaniiea, Salvianus, Mamertus Claudianus, Faustus din Reii,
Buricius, Arnobius junior, şi.încă mulţi alţii.-.
e
In ramura literăturii deistice s'a scris foarte mult şi în graiul cultural
grecesc, cu deosăbire. decătră. Greci de origine. Între aceştia punem în
frunte pre episcopul Atanasiii -din Alesandriiea (295—373), adversariul
cel mai înfocat al preutului Ariii (Arius) şi urditoriul principal al doctrinelor
deistice universalisate de conciliul 'niceian din. 325.— Vasiliii cel Mare

(330—379)

ni-a- lăsat,. pe lîngă. scriieri doctrinare, încă şi o Regulă că-

lugărească şi o.Liturgiie, cari ait valoare Şi astădi.— Frate-săi . mai mic,
Grigoriii din Nyssa (331—394), a scris o mulţime de opuri: doctrinare şi
esplicative, predici şi răvaşe înstructive. — Grigoriii din Nazianz (330—390)
a căpătat pronumele de Teologul s. Deistul din causa feliuritelor şi îns&mnatelor sale scriieri deistice. — Ion Gură-de-aur s. Chrysostomos (344—407) a
fost pronumit aşă tot din causa diverselor sale scriieri deistice, şi mai ales
fiindcă ierâ măiestru în arta oratorii. — Libanios.Teodoros din Mopsuestii
s'a distins
ea prin scrieri critice şi esplicative. — Procopiii din Gaza
a combătut pe timpul împăratului Justiniian 1 (527—565), neoplatonismul propagat de Proclu.— Epiianiii (367-—403), episcop în Constanţiiea în Cipru,

s'a făcut renumit prin opul săi Pineriii sa leacuri încontra tuturor, eresiilor —

midatoy vază, mas să aiptezoy — Eîrim Siriianul (306—378), pronumit
Prorocul Siriianilor şi Stilpul bisericii, s'a distins prin compusul mai multor
cintări şi rugăciuni creştineşti, întrebuințate şi astădi în biserica răsăriteană.

—Ciril,

patriarh în Alesandriiea (412—444),

"şi-a

ca adversariii al doctrinelor deistiale.
ce'
lui. Nistor

căştigat renume parte

(Nestorius), patriarh în

Constantiniiana (428—431), şi ale lipaşilor lui, parte prin scriierile sale despre

religiositatea creştinilor, despre credinţa lor în Isus Cristos şi în Sinta Măriie.
Luptele iscate nu: numai pentru -“răspîndirea creştinismului şi pentru

predomnirea lui în viiaţa soţiială cetățenească, dar şi pentru delăturarea şi
nimicirea credinţilor religionare. păgineşti şi pentru” stătornicirea unui es-

clusivism religios doctrinar

nemaipomenit

pină

atunci.

printre popoare

a

provocat printre înţelepciunişti: (filosofi)în genere, şi 'cu deosăbire printre

unii Romani,

un felii de reacțiune întelectuală,

Dintre aceştia: numim. numai. pre Cornelius
deii

Penaţi, despre Apoline. şi

oraculele

dar fără de niciun succes.

Labeo,

lui, despre

carele a scris despre

sărbătorile“ romane
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de preste an, despre deii animali,

Maternus,

despre demoni,

etc.; —

pre Firmicus

care ni espune în opul săi! Matheseo
libri
s VIII credinţa despre
înriurința stelelor asupra viieţii de pe pămînt; — pre
mai mulți membri

din

familiiea

romană

a

renumit

însă

Symmachilor

şi

Nicomachilor,

carii arată în
scriierile sale mult sîmţ şi . alipire cătră religiunea
.strămoşască; — pre
“Vettius Praetextatus (325—8384), . carele favoriă
printre. Romani studiile
înțelepciunistice ca armă încontra Sumeţiii
. şi netoleranţii unor creştini;
— si pre Macrobius Theodosius, carele sa făcut
renumit prin opul săi
Convivia. Saturnalia, în. care espune datinile,
credinţile şi ceremoniile religioase strămoşeşti.!)
o
a

_-

Cel

mai

în

privința

aceasta

ieste: împăratul Flavius
Claudius Juliarus (n. 331, împ. 361—363),
carele,
vEdind purtarea necreştinească a consîngenilor săi împărați,
certele gălăgioase ale unor învețaţi şi dirigenţi bisericeşti creştini, şi tindinţa
multora din iei spre nimicirea liberei cugetări, spre 'esclusivism
religionar şi: spre netolerare, s'a
lepădat. de creştinism, de unde şi pronumele
lui de Lepădatul = Apostata;

iel a publicat un edict de: toleranţă şi a început
a lucră la restaurarea _religiunii romane celei lipsite de -

orice esclusivism
aspru. cu “unii: creştini, numindu'i Jîdanişi netoleranţă, dară se
sai Evrei din causa
esclusivismului lor şi retrăgindu-li privilegiile
acordat
e
de
împărații năintaşi.
Graiul lui cultural a fost cel: grecesc,
deaceea a publicat într'însul mai
multe scriieri: doaită satirice foarte
înteresante, una întitulată Sumare
Kgimz = Ospăţul 'saii Sărbătoarea
lui.
Cronos, în care ni descriie, în mod
sarcastic, ospeţele ce le fac în ceriii
îndeiţii
împărați, şi alta sub titlul de
Msezoroy == Ură încontra barbei,
purtâ ca înţelepciunist, povestindu-niîn care îşi justifică şăgalnic barba ce o
din tinereţele sale; - apoi opt oraţiuni totodată multe lucruri despre firea sa
, optdeci şi trei de epistole
Basis serile Iu religionare
şi patru
se pot cunoaşte mai ales din
epistolele 25,
art

cam

„_Pelingă aceste producţiuni. întelect
uale, literare lătineşti. şi greceşti
, aii
şi acuma, ca în toate timpurile,

esistat

se produceaii: de

necărturari,

„Cu

încă

deosăbire

de

şi

altele

nescrise.

păturile: mai

Acestea

de. jos ale poporului, în graiul Cel dilnic şi vulgar,
şi se păstraii în iel din tată în filă,
din generaţiune in Seneraţiune.
Aceste

producţi
uni
: întelect
constituiaii adevărata literătură
uale nescrise
- poporană romînească. Dintrac
dacă nu chiar şi: din cel.
est răstim
precedent ($ 28), trebuie.să
dătede multe din
colindele noastre,. mai. ales acelea
de. conţinut: religios
din „poveştile privitoare la.
Isus Cristos, la Sînta Măriie creştinesc, multe
unele din legendele Sinţilor. Se înţelege “de
laSSi Petru,
:sîne că aceste
Ic Cr ȘIşi
i
i
a
IC
1
poporane nescrise
producţ
iuni
nu
s'a
păstrat
pină
astădi
cari ait fost produse - pentru întiieaş
în cuvintele şi rostirea în
dată, ci modificate du ă desvolt
ce a luat-o graiul în decursul timpurilor.
i
ai
pă
esvo area

“Răstimpul al treilea, 476-88
1.

$ 57. Motivele fipsării acestui răstimp şi
caracteristica lui.

... Răstimpulal treilea îl întinderi

pînă la anul 861 d. Cr, cînd se în.
creştinară Bulgarii, carii isbutiseră
a 'se aşădă, cu stătorniciie "pe
mai multe
-3) Teuife

l-Schwabe 1. c, $$ 390, 406, „407, 424; 495. __ „i
—. Rode: -Geschichte der
Reaktion Kaisers: Julianus
; gegen dc

.
tit

li

95, 608--604.
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teritorii europene

miadădiiiale răsăritene

din . împeriul roman

răsăritean

a întemeiă acoleă, în anul.679, un împeriii propriii nedepindent.
ae
AC
E
aa
darăo durată de: 385.

şi

Are aşaDe

Indemnul la''alegerea.acestui an ca îine a .răstimpului al treilea:a fost,
că încreştinarea Bulgarilor a. avut multe urmări foarte ponderoase nu numai
din punct de vedere al lăţirii creştinismului, dară şi .din punct'de vedere

politic, soţiial, cultural şi naţional. Această întimplarea şters totodată,
deşi “numai superiiciial, marea deos&bire ce esistâ pînă atunci atit între

împeriul roman r&săritean şi cel bulgar, cît şi între creştinii Romani, Greci,
din -iele,
Bulgari, Slavi şi Dacotracoilir
i a 'apropiiat pre unii de alţii şi a
căutat ca să'i înirăţească, punind printre iei temeliiea unei culturi universale
în înţ&lesul creştinismului, şi dînd năzuinţilor lor politice, şoţiiale şi culmai priinun traiit comun şi plăcut altă direcţiune
turale naţionale pentru

o CO
Cioasă şi mai armonică.
Intr' acest răstimp ni se presîntă” numai -Romanii din împeriul roman

"răsăritean ca sînguri

politiceşte, ca sînguri cu un împeriă

nedepindenţi

propriii naţional, dară nu mai mult cu o-conştiinţă vioaieşi curată naţională
Ci cu

romană,

o aplecare, tot

din

ce în ce mai împulsivă, cătră

graiul

grecesc şi cătră cultura grecească. Această împăinjănire şi întunecare
a conştiinţii naţionale romane avi ca resultat întroducerea definitivă. şi
stătornică a graiului grecesc nu numai în conversarea familiiară, dară şi
în „toate .afacerile publice:şi chiar în administraţiunea împeriului. Deci

răstimpul acesta ni se presîntă, mai întilii ca grecisare.definitivă a
păturii romane . dirigente din împeriul roman r&săritean, ca ieşire. din
corpul iei a sufletului roman. . Grecisarea acestei pături romane dirigente
avii mai departe ca urmare desînterisarea iei de păturile mai de jos ale
poporului roman din părţile acestea, cu deosăbire de Romanii rămaşiîn
Daciiea Trăiană, ca şi de cei petrecători în împeriul bulgar, precum şi de

păturile lor mai de jos din însu'şi împeriul roman răsăritean. Această desuitarea

înteresare avii mai departeca consecinţă

unora

şi înstrăinarea

de alţii.şi considerarea reciproacă nu, numai ca pături soţiiale deosăbite
ale aceluiaş popor, ci ca înse'şi popoare diferite unele de altele prin:
graiii

şi

aspiraţiune. părticulară.

dară grecisată,

Scriitorii

din

şi cei ieşiţi din sînul poporului

pătura dirigentă

romană,

grecesc, începură a con-

„ iundă pre Romanii rămaşi. în Daciiea. Trăiană, pre cei petrecători în îm„periul: bulgar şi chiar şi pre cei din împeriul roman răsăritean, uneori.cu

Dacii şi Geţii,

alte

dăţi

cu

Sciţii şi Meşii, cu Dardanii şi Ilirii, şi a” şi

numi dintru început aşă, iar' mai' pe urmă îi numiră Vlahi saii Blahi.
pre sine, în graiul săii vulgar, Romăni,
Aceştia însă nu încetară a se numi
„Romări şi Romîni, iar teritoriilor pe cari locuiaii mai mulți împreună„li

deteră numirea de Romăniie, Rominiie 'saii de Ţară Romănească.. Această
„uitare unii de alţii şi această înstrăinare naţionalăa diferitelor pături
soţiiale ale 'aceluiaş popor avii iarăşca consecinţă. mai departe

ştergerea

totală a caracterului roman a împeriului răsăritean prin -aceea.că, de
lătinească de
încetâ limba e,.
sub împăratul Mauriciii ($ 582—603) înnăint
.a mai îi folosită ca limbă împeriială, ca limbă administrativăşi legislativă
în cuprinsul împeriului, iar' în locul iei se întroduse esclusiv numai graiul
grecesc,

şi

numirea

lui

decătră. unii

de împeriii grecesc,

după

graiul

„Cultural şi administrativ din iel, iar decătră alţii de împeriii bizantin după

,
numele vechiii al cetăţii lui capitale($ 71 şi 73).
„_De aci înnăinte împărații şi dirigenţii împeriului roman răsăritean m'aii
mai represîntat în iel, în biserica şi în cultura lui, videiul (ideiea) romă-
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nismului,

ci al. grecismului. Romanii nedesnaţio

nalisaţi din păturile neculte
din, împeriii şi - de pe. teritoriile smulse
din iel de popoare de alt neam
fură reduse nu numai la înferioritate politi
că, dar' şi la înferioritate soţiială,
constrînşi fiind a înmulţi numerul lucrăt
orilor de pămînt, al crescătorilor
şi al păstorilor.de vite domestice. Graiul
literar saii lătinesc precum Îi numit lor. cultural naţional, graiul roman
acum de preferință, îi nu numai
delăturat din oficii şi din- biserică, dar
şi
urgisît mai pe urmă din causa
certelor . pentru supremăţiie în biseri
că,
vechie. şi patriarhul din Constantiniiana reînviiate' între papa din Roma
saii Roma noauă în urma neînțelegerilor lor asupra cultului icoanelor
şi'
a jurisdicţiunii asupra Bulgarilor
încreştinaţi ($ 64).
NE
E
|

I. Privire fugirivă asupra întîmplăr
ilor politice
a
dintre

476 şi 861. i

$ 58. Continuarea emigrării şi ames
tecării popoarelor.!)

_

La: începutul "acestui

imp aveai Romanii (Romînii
imperiii_ roman: răsăritean prerăstGepi
)
di ($ 41)ca vecini la Dunăreadin r&masul
cu un Domniiat propriii. Ori
de mijloc,
şi asupra Romînilor, Sarmaţil de 'Şi-ati: estins aceştia sai nu supremăţiiea
or
şi
Sciţilor din' Daciiea
ştiie cu siguritate. Unii învăţaţi
o admit, iar alţii o neagă,?)Trăiană, nu se
teritoriul mişcării Gepidilor
susținînd că
at fost, cu deosăbir

şi munţii

apuseni

ai

e,

Daci

şesurile! dintre Dunăre

prede prin Panoniiea, prin ii MesTrăiane, de unde căutaii să se lăţască şi să
iiea şi prin celealalte provinţi
răsăritean. Despre învasiuni
ale împeriului
de ale lor în cuprinsul Daci
ii Ttăiane centrale

nărea de jos:nu ni amintesc

.„ Romînii,: Sarmaţiă Şi Sciţiscriitorii: contimporeni.
i de pe. teritoriul Daci
trăit, prin ținuturile ocup
de dînşii, mai mult sat ii Trăiane par să fi
nestinghieriţi cam, pînă ate
mai puţin liniştiţi
de al şeselea, dar de acispre finea' seculului al cincilea şi începutul celuşii
înnăinte începi şi pentru
dinşii un noii răstimp
') Bar
oniius
us:

Anna

les" eccl, . sub anii: : 481, „+
a. 487, cp. 7—9; a. 488,
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de turburăr..şi
i de; răstrişte, fiindcă. se: porni; -dela miadănoapte răsărit, o
noaiiă mişcare printre popoare, care:aduse :cu sine o.noaiiă- deslocare a
unor părți din iele.
O
Re A
Da a a N
ara
Indată după 'sfărmarea împeriului roman apusean: şi. după urcarea pe
tron a rugiianului: Odoacru ca rege al Italiii..(476—493), căutară şi Gepidii
ca să'şi estindă domniiatul nu numai spre apus asupra Herulilor şi Rugiilor
de prin ţinuturile munţilor alpini, şi asupra Longobardilor de prin Moraviiea de astădi, dară şi asupra Panoniii romane din dreapta Dunării de

mijloc. Goţii răsăriteni de pe acoleă

riu.voiră să se. supună Gepidilor, ci

unii dintre :dînşii plecară: sub conducerea lui. Videmir. la confrații "din
Galiiea miadădiiială şi din Ispaniiea,
iar alţii, sub conducerea voiniculuă -

Teodoric

(475—526)

preferir' ăsă

r&mînă în legătură cu. împeriul roman

răsăritean, şi deaceea se retraseră. prin Mesiiea' în jos, dar' nu. se, stătorniciră prin locuri. anumite, ci tot cutriierait:
din “loc. în loc, neliniştind. po-

a

a

DE

porăciunea îndigeană laborioasă.:

Inzădar
.se sili împăratul. Zenon Isauricul :(474—491) ca săi astimpere
şi să'i înduplice ca.să se aşede cacoloni prin. locuri. deşerte, de aceea
chiemâ întrajutoriii asupra lor, de cîteva ori,.pre vecinii Gepidi; după
aceasta comise neprudinţa de a chiemă, în anul 482,1) asupra lor întru
ajutoriii chiar pre un popor de .rasă mongoală de pe lîngă riul Volga,

numit

sait

Volgari

Bulgari.

mijloacele

Toate

acestea .nu constrînseră

pre Goţii răsăriteni ca. să se astimpere. Abiâi'la îndemnul principelui
Tugilan Frideric, atacat: de: conaţionalul săii. Odoacrudin
: Italiiea, se:deciseră Goţii ca să ceară permisiunea împăratului Zenon, ca cu toţii să

plece la ltaliiea
acoleă

pentru

asupra

lui

Odoacru,

totdeauna. Împăratul

se

şi, dacă'l
învoi

-vor învinge, să rămînă

bucuros

la această

cerere.

Deci Goţii r&săriteni se strinseră în anul 488 la Cetatea Noaiiă (Novae)

din Mesiiea înferioară în număr .de preste doaiiă sute de mii, şi plecară
cu toţii la Italiiea, cu armele în mini făcîndu'şi:
drum prin Panoniiea Ocupată de Gepidi. Gepidii li se opuseră, dar fură învinşi.: O parte din aceştia
urmară pre Goţii răsăriteni spre Italiiea. Aici învinseră Goţii. răsăriteni pre
regele Odoacru în mai multe: rînduri, îl constrinseră : să li se:predeie, şi

mai pe urmă îl omoriră în anul 493. Acuma proclamară pre conducătoriul

săii, pre. Teoderic, ca rege al Italiii, iar

recunoaşte ca atare.2)

împăratul

Zenon

se grăbi de a'l

AR

De aci .înnăinte steteră Goţii răsăriteni în necontenită luptă cu
Gepidii dela Dunărea de mijloc, iar aceştia cu vecinii dela 'apus miagă-

noapte,

cu

Longobardii,

carii. se “desfăcuseră

de Herculi în 493 şi 'şi

întemeiară un domniiat: propriii prin Moraviiea de astădi, Austriiea de jos
.ai împeşi Ungariiea pînă.la rîul Strigonului, precînd -dirigenţii: deştepţi
riului roman răsăritean pîndiaii ocasiunea binevenită . ca :să: poată înfringe

cerbiciiea unora şi” a altora şi să'i supună. Şi întru adevărli succese în
anul 553 ca să învingă pre Goţii răsăriteni din Italiiea şi să'şi restabilească
domniiea asupra întregii Italii.. . E
i
De învălmaşala aceasta se folosiră acuma Bulgarii. Aceştia ieraii,
ca şi Hunii cu carii se înconsîngeniaii, popor curat păstorii, îmblătoriti

din loc în loc cu turmele sale, mai ales de cai;: de aceea Căutaiica să şi
Subjuge popoarele cele agricole, şădătoare -pe un loc şi cu:mai multe
„ 1) Fragmenta .hist. graec. edit. C.. Miillerus, -vol..4, Paris,.1851, pg. 619. — 2). Cassio-

dorus: Libri XII de rebus gestis

Gothoruin, folosite de Jordanis. —

Procopius:

Historia sui

temporis |. 1—A4. — Prokopius Der Gothenkrieg, iibersetzi von Dr. D. Coste, Leipzig, 1885.
.......
Manso: Geschichte des ostgothischen: Reiches in Italien, Breslau, 1824. . .....
—
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turme de : vaci 'şi de oi. Cunoscînd iei acuma, din ;anul: 482, la. Dunărea
de jos, nişte locuri mai pre sus de acelea.ce le cunoşteaii pînă acuma
în privinţa configuraţiunii şi a mănoşiii lor, se deciseră: ca să le
şi ocupe
pentru totdeauna. De aceea nu încetară, de -pe la anul;499 încoace,
de a
tot face escursiuni.de pradă în părţile acestea. Prin aceste escursiu
ni puseră
în mişcare -pre vecinele săminții - slavice dintre Volga: şi Nipru,
şi dintre
marea Baltică şi cea Neagră, cunoscute pe atunci sub: numele
de
Siîrbi
(Ser: bi,
Sorabi, Sorbi, Surbi), de Vendi (Venet
Venedi,
er,
Wenden),
.
de
Sclavini s. Slovenişi de Anţi.: Aceste săminţii slavice: ierată
popor
mai
mult agricultor decit păstorii, iar nicidecit numai îmblători
ii din loc în
loc şi prădători, precum fuseseră Hunii şi cum se arătat,
acuma
Bulgarii.
Spăimîntaţi şi strimptoriţi . de Bulgari apucară mulţi
dintre, Slavii r&săriteni, numiţi şi Anţi, spre părţile Daciii Trăiane
orientale şi .miadădiiale,
asupra Sarmaţilor, Sciţilor şi Romiînilor de pe acoleâ,
boreiale şi apusene porniră mulţi dintre Slavii.apuseni iar' spre. părţile iei
,. numiţi mai ales
Sloveni, dînd acoleâ preste domniiatul Gepidilor
şi al Longobardilor.
“Cit de afund “ai: străbătut Slavii rEsăriteni,
acum .şi mai după
aceasta, : spre centrele muntoase ule..Daciii
Trăiane,
nu
'se poate şti cu
siguritate; atita ieste însă lămurit că, dintru.
început, iei s'aii răspîndit
numai prin şesurile şi cîmpiile de pe lingă
centrele muntoase.şi că traiul
lor cu poporăciunea îndigeană . de mai înnăin
te,:cu Romînii, cu Sarmaţii
şi cu Sciţii de.pe acoleă, m'a fost -:nesufe
ritoriă şi duşmănos, ci tolerant
şi pacinic.
De cumva Sarmaţii aă' fost Slavi de naţionali
tate, atunci învaSiunea acestor noatiă Săminţii slavice -li-a.
adus un sucurs naţional foarte
preţios în lupta lor: de esistință cu:
Romînii din părţile. acestea, precum
de altă parte Sarmaţii n'aii putut îi,
în.cazul acesta, decit numa yi de mare
la. Dunărea de jos şi mai apoi şi
la
aa
“Invasiunile Bulgarilor se Tepeţcea de mijloc.
IE
lor de a se aşădă prin țările dunărene iră cu atita mai adeseori, şi dorința
de jos: deveni cu atita mai mare,
cit şi iei fură împinşi din
cu
Li

locur
Marea Neagră decătră alt popor, iletot ocupate de pe lîngă Volga, Don şi
de aceeaş : viţă. cu:dînşii, de Avari,
carii şi iei fură învinşi şi rostogol
iți asup
ra “Bulgarilor,: decătră
carii: locuiaă . pe . atunci : pelî alt popor
ngă marea

asilatic, consingean, “de Turci,

aspică.

=

n
înspăimîntării
Bulg
aril
or, . năvăliră.. asupra . săminţiilor
manice de pe. îmbele laturi ale
gerCărpaţilor apuseni,şi. pro
Slavii

apuseni,

acestora - decătră

îmbulziți

învasiunile

de

cei

răsăriteni:în urma

duseră o mişcare
poporistică printre Gepidi şi
printre Longobardi, - carii
aveaii domnliiate
părticulare spre miadădi şi
miagănoapte apus. de Cărpaţispre apus de : Cărpaţi. Longobardii dela
năvăliră

resărit de Cărpaţi,

iar

stentului imperiit roman

aceştia asupra

re Săritean.

cei împînşi
ulgari,
şi
Avarii căi învinşi de: Turci

“Spre a scuti măcar capitala

Tot

asupra Gepidilor dela miag
ţărilor rămase sub ascultarea ădi
esi-

aici
- căuta
ară refu

gii şi Slavii
Bulgarii cei î
îți
i
i
sa : ca imbulgiţi de, Avari, prec
um. ŞI

împeriului, . Constantina.
prindere neplăcută, trase
l Anastasii 1 (91
un'.val marede apărare,împăratu
Brgianae, de ureo su
înce
pînd
dela
Der
con
delingă marea Neagră
pînă la Selibriiea lingă Proponti
înnăinte, să nu: mai cugete barb da. Această construcţiune făci ca, de aci
îndrepte năvălirile spre țăril arii la- capitală, ci din- capul locului să'şi
despre apus -Şi
arătă îndată la învasiunea eîntrmai
miadădi, ceea ce se
icoşată” din

.

apus 517, ;cînd Bulgarii şi
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Sclavinii prădară:şi devăstară cumplit ţările pînă în Macedoniiea,

i Epir.

ia

Vitaliian

(510—520)

e

Tesaliiea

Sa

Sa

ăi Sub împăratul Justin (518—527) ai continuat prădăciunile Bulgarilor
şi ale Sclavinilor: în:ţînuturile din dreapta Dunării..
Sub acest împărat ieste
remarcabilă răscoala poporăciunii romane din Mesiiea superioară sub
toriul necesar'de

încontra împăratului, carele

apărare încontra

năvălitorilor.

nu .puteă să li.deie aju-

:

|

:

a

Sub înipăratul -Justiniian (527-565) .repeţiră barbarii iarăş năvălirile
în dreapta Dunării, dar' fură -bătuţi şi răspinşi îndărăpt, în anul 529,
Sclavinii de prin- prefectura Iliricului şi Bulgarii 'de prin Traciiea. Spre
a pune captt acestor încursiuni, Justiniian credi a fi găsit un.mijloc eficaciii în restăurarea castelelor vechi şi în zidirea altor noaiiă. De aceea se
puse de trase o; linie de castele (coşteiuri) prin -Mesiiea şi Dardaniiea,
legînd oraşele Ulpiiana, numită de dinsul Justiniiana Secundă (astădi
Prisrendi), Tauresiul, numit acum Justiniiana Primă, (astădi Ohrida), fiindcăi fusese locul natal,!) Germana şi Sardica. Mai după aceasta trase altă
liniie de castele pe îmbele. laturi ale Dunării dela Singidon (Bălgradul
sirbesc de astădi) pînă la marea Neagră; apoi. încă alta: în lăuntrul peninsulei Balcanice, începînd din Epirul noii, trecînd prin. Macedoniiea şi Tracilea şi ajungind pînă la valul lui Anastasiă de “lingă Constantiniiana. În
lăuntrul acestor linii şi spre: miadădi de iele,. prin Tesaliiea pînă la Termopile, se zidiră şi se repărară încă o mulţime de castele. pentru apărarea
ținuturilor şi pentru adăpostirea locuitorilor.. Istoricul contimporean, Procopiii Cesareanul (î c. 558 d. Cr.), numeşte în opul săii despre edificii
vro-181 de castele numai în Traciiea, iar prin Dardaniiea,. Macedoniiea,
liriiea, Tesaliiea şi Epir vro 382.
.
o
.
DIE
3
Dupăce fuseseră întărite laturile Dunării, ducii romani străbătură mai

adeseori cu oastea prin şesurile

Daciii Trătane, fugărind pre barbari dela

marginile împeriului.. Dar cu toate escursiunile acestea de urmărire.în
stinga Dunarii şi cu toate întăriturile atît ale Dunării cit şi ale provinţilor
din peninsula Balcanică, învasiunile şi prădăciunile barbarilor dela margine

nu

mai: conteniră,

căci. iei se

convinseseră:

curînd, că,

în oastea. romană,

nu maj esistă acum -virtutea şi însutleţirea cea atit de temută mai înnăinte,

şică ostaşii:romani consideraii cetățuile mai mult ca. nişte cuiburi.de
ascundere, decit ca nişte puncte de radim' în. operaţiunile militareşi vitejeştide pe cîmpiile deschise. .
e
a

____ În anul 534 se sculară Bulgarii, Anţii şi Sclavinii.în număr mai
mare, Surprinseră oastea romană, omoriră pre ducele iei şi.o împrăştiiară,

Tăsbiră apoi prin

liniile de. întărire.şi prinseră a prădâ în toate părţile. .

„In anul 540 repeţiră aceste escursiuni:de: pradă şi de robire pînă prin

“Greciiea,

-.

au,

In anul :546 ajunseră Sclavinii

şi .Anţii

pa

prin: Traciiea. Împăratul

căutâ să'i împace concedindu-li castelul Turnul din
iei tot nu se astimpărară.
i
Ca

Vedind

aceasta

împăratul Justiniian,.
îşi. luă

lel adecă găsi cu' cale ca să se folosască:de

stînga Dunării, dar
IE

refugiul la o strategiie.

un popor învins, împuţinat

şi slăbit, încontra altor popoare mai numeroase şi. mai puternece, şi chiemâ
asupra - Slavilor -răsăriteni şi asupra Bulgarilor pre 'Avari, numiţi Ogori.
Aceştia

ieraii

popor

de

rasă

mongoală

şi de

săminţiie

urală

altaică,

şi

ocuiaii pelîngă marea Caspică; se înduşmăniră însă cu săminţiiea consîngeană
1 Procopius:

Ilzzi z6

„ready

(de aedificiis) Bonnae vol.3. pe. 266.

|

„924

a Turcilor; fură

învinşi

de

aceştia

şi nimiciţi, iar” mai

rejugiră în ținuturile miadănoptale ale munţilor Caucas mulţi din iei se
ului, De aici în
chiemâ împăra
' Justinii
tul
an,. în: anul' 558, într'ajutoriă asupra Slavilor r&săriteni şi asupra Bulgarilor.. Atacaţi dintro parte de
Avari, iar din alta
decătră

împăratul Justinian, se astimpărară deocamdată

Slavii

şi Bulgarii.
De această chibzuinţă în luptă se folosîră şi strimtoriţii
Longobardi,
numiţi aşâ sai dela lungile bărdi ce: le. întrebuinţaii
în lupte, păstrate
pînă astădi la Romîni sub numele de bardă şi de
băltage, sai dela lungile
bărbi ce le purtaă, şi chiemară şi dînşii,în anul.
562, pre Avari într'a-

jutoriii asupra resistenţilor Gepidi, şi îrinseră împreună
învingindu'i în anul 566 cu desăvărşire -şi: nimicindu- cerbiciiea acestora
li domniiatul.!)
Drept răsplată pentru

ajutoriul căpătat primiră Longobardii pre Avari
ca
să se aşede cu stătorniciie în, şesurile Dunării
de mijloc şi pelingă Tisa.
Domniiatul Avarilor. În urma acestei stătorn
iciri, stirpiră Avarii nu
numai pre învinşii Gepidi, dar” se. purtară 'şi
cu.
domnit
orii Longobardi
astieliii, încît îi constrinseră, în anul 568, ca.
să părăsască țările acestea şi
„să plece, împreu
cu mai
nă.
mulţi Săsoi (Saxon
sub ducele lor Alboin (561—373).. Aici cucerir es), preste Alpi la ltaliiea
ă Longobardii dela împeriul roman 'răsăritean. Italiiea de sus în
anul:
571, :se .stătorniciră -acoleă
Printre Romani şi printre - Goţii răsăriteni
propriii, care durâ pînă în anul 774, cînd şi'şi- întemelară un domniiat
îi cucerit de Carol cel Mare
(768 resp. 771—814). Fiind Longobardii
pe''acoleâ în numer precumpenitoriii, deteră părţii “acesteia numele
de Longobardiiea,
diiease
, încreştinară
cu toţii începînd din: anul 591: încoaceastădi Lombar, şi, primind,
prin creştinism, cultura: romană, 'se.
romănisară pe încetul. şi iei cu
precum se romănisaseră şi. Goţii r&sărite
toţii,
ni.2) . -.
Sa
E
După

plecarea Longobardilor. la. lialiiea
în. anul 568 r&maseră Avarii
singuri stăpîni asupra ţărilor. dela Dunăre
a
de
mijloc. Aici îşi” întemeiară
un domniiat propriii şi primiră

într'însul,: pe încetul, pre Slavii
refugiaii în părţile, acestea cînd
:ce se
ieraii împinşi şi strîmtoriţi de alte
popoare.
Despre Avari nu se ştiie,-în mod.
cert, oride 'Şi-aii estins sait nu
su-

sa în părţile dela Dunărea de mijl
oc şi dela Tisa, popor despre
bravură vom vorbi îndată.($ 60),
. a căruia
at
Sia
Sîmţindu-se Avarii bine întă
riți
'prin ţările ocupate, nu se astî
locului, ci întreprinseră escursiuni
mpărară
de prâdă, mai întîiă spre apus
în grave conilicte ' cu Frîn
, şi întrară

cii
răsărit oştindu-se cu împărați (Franci) pe la anul 572, apoi spre -miadădi
i romani răsăriteni prin anii
iarăşi cu Frâncii prin anul 596;
în anul 610 se încăierară. cu579—58]. apoi
din Italiiea de sus; în anul
Longobardii
619
întîmpinăm: prădînd Yarăş
roman r&săritean şi în anul 656 îiîncu
prin
împeriul
njurind însă'şi căpitala lui,
:
Între anii 620—630 găsîm.
dintre săminţiile . slavice:
venişi pre Croaţi. (Horvaţi)
apusene pre Sloindu-se, Cu stătorni
superior şi mijlociit. al 'rîurilor::. aşăd
,:pe ia cursul
Sava şi Drava, iar pe ciie
la cursul lor. înferior pre Sîrb
- numi
i,ţi ' de Romîni ' pe -atu
ncia
anul 638.
NaSîrbli, Serbli, cam
CAN pe pe “la

*) Aschbach: Geschichte der Heruler und
i
De Ospidazun rebus
t, 1835.
, Halle 1869, — 3), Flega, EP Roni
Kroba
:
ereiai de, A005 —a rop
cipzig,
.
.
e
|
, “isniea, ,
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Din anul 630 înnăinte prinseră Avarii a se încăierâ şi cu Bulgarii,
carii, în lăţirea sa spre ţările dela Dunărea de jos, ajunseseră acuma: pînă
în ținuturile Daciii Trăiane orientale, împingînd neîncetat spre miadădi şi
spre apus pre Romini şi pre săminţiile slavice ce le întălniaii pe acoleă,
şi produseră astieliii o noaiiă răscoală poporistică.
-

Slavii apuseni cei de pe la riul Moraviii şi al Albei din

Moraviiea şi

Bohemiiea de astădi, precum şi Slovenii. şi Croaţii dela Sava şi Drava,
îmbărbătați de voinicul Frinc, Samo, cercară a se desface de domniiatul
Avarilor şi a întemeiă .un domniiat propriii, saii nedepindent saă în legătură cu domniiatul Frîncilor, ceea ce şi isbutiră. Slavii cei din Bohemiiea
şi Moraviiea de astădi se orgănisară acoleă în domniiate propriie, cei din
Bohemiiea sub numele speciial de Cehi, iar' cei dintre Dunăre şi Morava
(Maraha, Morava, March) sub numele local.de Moravi. “Croaţii însă, cupringind teritoriul Dalmaţiii.de astădi, se organisară şi iei acoleâ în legătură cu împeriul roman răsăritean.şi îmbrăţişară creştinismul încă sub împăratul Iracliii (610—641)..
.
|
e
DI

- Sîrbii dela Drava şi Sava înferioară, din. Sîrbiiea de astădi,. se su-

puseră împăraţilor romani răsăriteni.
Bulgarii însă isbutiră, sub conducerea voinicului Cubrat, a'şi eluptă,
pela anul 634, o supremăţiie asupra Sclavinitor. şi Rominilor din Daciiea
Trăiană răsăriteană, însă nu în mod nedepindent, ci în legătură cu împeriul roman răsăritean şi ca consoți ai lui. Pentru această supunere căpătâ

Cubrat dela împăratul Iracliii (610—641) titlul de patriciii al. împeriului.
„ Astieliii se vădură Avarii încunjuraţi deodată de săminţii slavice vi-

goroase, de Frînci carii tindeati la lăţirea domniiatului săi spre răsărit, de
Romiînii din Daciiea Trăiană carii nu voiaii-. sa renunţe: la guvernarea
_Propriie pe teritoriile .ocupate, şi, în fine, de Bulgari carii. năzuiaii spre
înființarea unui domniiat propriii la Dunărea de jos. Sub astfeliii de împrejurări soartea tristă a domniiatului Avarilor ieră de. prevădut, mai: ales
fiindcă firea' cea neastîmpărată nw'i lăsă să trăiască în' pace cu popoarele

şi domniiatele circumvecine. Cu deosăbire funeste pentru dînşii ai iost
încăierările cu domniiatul Frîncilor. Sumuţind adecă Avarii pre vasalii
Frincilor la nesupunere şi la răscoală, îşi propuse regele acestora, : Carol"
cel Mare (768—814), ca să”i stirpească cu desăvărşire; întreprinse aşadară

serioase răsboaie asupra lor, îi bătii în mai multe rînduri de'i prăpădi, iar!
în anul 79% li nimici şi domniiatul,: făcîndu-se însuşi stăpîn asupra
țărilor de sub ascultarea Avarilor. Avarii drept că încercară în anii 799
şi 803 nişte răscoale pentru recăştigarea neatîrnării, dar fură ucişi fără
cruţare aşă, încît se împuţinâ foarte numărul lor, şi curînd dispărişi numele lor din istoriie.
“
o
|
“După nimicirea Avatrilor se sîmţiră mai libere nu. numai. sămințţiile
germanice, slavice şi romanice de pe teritoriul stăpînit de dinşii, dar şi
Romînii de pe teritoriul: Daciii Trăiane, cu. deosăbire cei din Daciiea cen-

trală, carii vădură acum stărmat zidul care'i țineă strimptoriţi prin văile şi
afundăturile munţilor. Micele lor domniiate, orgănisate. în modul coloniilor

şi municipiilor romane (Ş. 43), începură acuma a'şi lărgi teritoriile spre
văi mai largi şi cîmpii mai mănoase, a întemeiă prin tele sate ŞI Oraşe, Cali
pînă astăgi poartă nume romîneşti chiar în graiul Maghiarilor şi al Saşilor,
veniţi mai tărdiii asupra

lor, precum: Ampoiţa,

mag. Baiesd; Buiea, mag. Bolya, nemţ. Bell;

mag.

Galiş,

Ampolyicza;

mag.

Galyis,

Băieşti,

nemţ.
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Galisch; Porumbac, mag. Porumbak, nemţ. Bornbach;
Porceşti, mag. Porcsesd, nemţ. Portscheschi; Rece, mag. Recse, nemţ.
Rătsch; Rucăr, mag. Rukur,
nemţ. Rukendori; Stină, mag. Isztina, nemţ. Walac
hisch Stein; Valea, mag.
Valya, nemţ. Wallendori; Vlădeni, mag. Viadeny,
aceste împrejurări politice mai favorabile nu ținură nemţ. Vladein; etc. Dar
mult, precum vom vede
mai la vale.
"
Începuturi de domniiate slavice miadădiîii
ale.
„De nimicirea Avarilor se folosîră încă
şi săminţiile slavice aşădate
pe teritoriul stăpînit de dînşii, şi începură
a
a'şi întemeiă domniiate propriie, dintru întîncercă şi iele din răsputeri
iii
în legătu
i.ră cu împeriul Frîncilor, saii cu împeriul roman rEsăritean,
iar
mai pe urmă îşi eluptară
neatirnarea,
|
.
De aci înnăinte a avut împeriul roman
răsăr
itean
ca vecini la
Dunărea de jos pre Bulgari cu o Suprem
ăţiie asupra Romînilor şi a Sclavinilor de pe acoleă, iar' la Dunărea
Supremi asupra sămințiilor germanice de: mijloc pe Frînci ca domnitori
şi slavice. şi asupra Romiînilor
pe aici, împreunaţi cu toţii întrun
domniiat proprii cu caracter slavic de
supus Frîncilor.
şi
|
Ş 59. Domniiatul Bulgarilor în desv
oltarea sa.1)
Bulgarii se ar&tară dintru înce
put circumspecţi şi cu - oarecari
siderări faţă de conlocuitori şi
con:
însă, cam pe la anul 664, strînsede vecini. După moartea ducelui Cubrat
pe lingă sîne fiecare dintre cei
remaşi cîte o parte de conaţion
cinci fii
ali, şi se aştdâ cel mai mare
locurile strămoşeşti dintre Volg
, Butaiea, pe
şi Nistru; al treilea, Asparuc, a şi Don; al doilea, Contarag, între Don
între Nistru şi Dunăre pe lîng
făcîndu'şi acoleă o întăritură, numi
ă marea Neagră,

cincilea trecînd Cărpaţii prin trec tă. Honglon (Unghii); al patrulea Şi al
ătorile din Galiţiiea de astădi
Lisi şi ale Dunării, se, aşăd
în ținuturile
â

iar, eeza
Giim
celaiallt (662
se -673
duse). Ja

unul aici şi se supuse caga
nului Avarilor,
Italiiea şişi întrâ în Ş ervicei ul
regelui i Longobardiloi r,

Dintre aceşti cinci fii numai
Asparuc începi a tinde la
domniiat propriii bulgăresc
înființarea unui
şi cu Sclavinii din Daciiea şi nedepindent. jel se împriieteni cu Romînii
Trăi
ană răsăriteană spre a
ŞI apoi începu, din anul 666
îi sigur de dînşii,
escursiuni de pradă în ţăril
dreapta Dunării de jos pînă înnăinte,
e din
prin Traciiea.
In anul 679 isbutiră Bulg
arii Cei: dela v&rsăturile
cerea lui Asparuc, a Tăpi
Dunării, sub conduDunărea de Josşi munţii dela împeriul Toman răsăritean toț teritoriul dintr
cuitorii Romini şi Sclavini Emului, astădi Bălcanii, a'şi supune pre e
lotrînşii în munţi spre Traci din părţile acestea, împingînd pre o parte
iea
din-şi
Mace
doni
iea, şi a pune astieliii
unui domniiat propriii
începutul
început, spre miadădi numa bulgăresc, Acest domniiat se întindeâ, dint
ru
i
pînă
la munţii Emul
marea Neagră, ŞI Spre
apus pînă la Cărpaţi şi ui, Spre răsărit pînă la
valea Timocului din Sirbiiea
pînă la munţii ce formeadă
de astădi;. spre.

miadănoapte nu se ştiie
cu

1) Constantinus Porphyrogenitus:.
De thematibus et de admini
1810,
pe. Syme
6,on71, Magis
78, ter,
8i, Geor
108, gius
146, 158Comeniata,44-4
Mona176.
chus, 7Bonnciae,Theo
1858hanesg.

165, 342, 664—666. —

Şincai G. Chronica

Geschichte der Bulgaren, Prag,

1876.

,

Rominilor,
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Cgag
ae69
15, 25,irpe31.ri "651
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siguritate pînă unde, dar' de bnuă samă că va fi stat în legătură cu Bulgarii cei remaşi în ţinuturile Nistrului, Niprului şi ale Donului.!) Aceste
margini însă n'aii r&mas necontenit aceleaş.
După înființarea sa a căutat domniiatul bulgar să trăiască în pace cu
împeriul roman răsăritean, dar' o pace durabilă nu se putii stătornici,
fiindcă interesele şi năzuinţile lor se încrucişai la tot pasul, iar' dirigenţii
lor nu se purtaii unii cu alţii cu deplină şi stătornică sînceritate. Aşă
vedem cum Bulgarii, sub domnitoriul 'săit “Terbeliii (c. 683—727), ajutară
pe detronatul împărat JustinianII (685—695
şi -705—711
. ) ca să'şi recucerească tronul.în anul '705, dar că acesta, măcarcă dăruise împărăteşte pre
domnitoriul bulgar şi”! distinsese şi cu titlul de. Cesar, totuş mai pe urmă
"i se ar&tâ nemulţămitoriii şi se sculâ cu răsboiii asupra lui, dar' fu învins
în anul 708. În anul 716 iarăş găsim pre Bulgari în răsboiii cu împeriul

roman cucerind dela acesta Traciiea miadănoptală şi storcînd dela iel alte

foloase anuale în bani şi în diverse produsuri naturale. În anul 755 se
oşti împăratul Constantin V. Copronimul (Spurcatul, 741—775) cu Bulgarii
şii învinse cumplit, dar în anul 759 se răsbunară Bulgarii asupra lui sub
conducerea lui Cormesiii (727- 760).
aa
După moartea lui Cormesiii se iviră tulburări înterne în împeriul
bulgar. Poporăciunea de acoles, nemulțămită cu dirigenţii săi, se sculâ
asupra lor și ucise în anul 760 pre toți urmaşii din familiiea domnitoare
şi'şi aleseră pre alţii în loc. Printre noii dirigenţi întîmpinăm nume ca

Sabin (763—764), Pagan (764—770) şi Sever, principe al Sclavinilor pe la
anul
765,

ceea ce ne face să credem

că locuitorii

romani,-adecă

Rominii

din părţile acestea, căutaii acum să vină farăş la valoare şi să pună.
mîna
pe dirigenţa imperiului!
___De aceste turburări dreptcă se folosîră dirigenţii împeriului
roman
resăritean şi cercară necontenit ca să recucerească dela Bulgari
ţările pier-

dute, dar' nu mai ieraii aci, nici la dinşii, nici în oastea

virtuțile

militare

simplul

pretest

Sirămoşeşti

şi

videiurile

s. ideialurile

condusă

de iei,

naţionale

cari îi
însuileţiaii odinioară! Ba încă la atita neprevedere ajunsese
împăratul
Constantin Copronimul, încît v&di „pre toți oamenii săi
de încredere ce'i
aveă în Bulgariiea, domnitoriului de acoleă Teleric (c. 770—777)
, numai la

că

acesta

ar trece bucuros în tabăra împărătească,

dacă
împăratul “i-ar spune, carii sînt Oamenii săi de încredere în
Bulgariiea, ca
cu iei impreună să o poată părăsi şi să treacă cu toţii la
dînsul! Această
vEdire neprecugetată avi ca urmare omorirea. încreduţilor
împărăteşti. din
*

Bulgariiea, şi însă'şi moartea împăratului de supăra
re!
___ Măcarcă. omorise atiţia creştini, tot nu căştigâ Teleric iubirea popor
ului
săi, carele doriâ dela iel victorii şi prădi, şi de aceea se refugi
la
Const
antiniiana, unde se botedâ, avînd ca nănaş pre împăratul Leon
IV (775—780).2)
„Sub
Cardam (777—807), urmaşul lui Teleric, găsîm
căierindu-se din noii cu împeriul roman răsăritean, şi anumepre Bulgari înanii 790,
791 şi 796 cu tînărul împărat Constantin VI Porfirogenitaul în(780—
797)
tocmai pe un timp, cînd începuse acesta a se desbină de
maică-sa Irina,
şi cînd regele Frîncilor, Carol cel Mare, nimiciă domniiatul Avaril
or în
anul 796, şi căută să pună mina şi pe împeriul roman răsăritean,
şi să
:) Ravenatis anonymi cosmographia. edid, Pinder et Parthey, Berolin, 1860

Dr. D. Onciul, Teoriea' lui Roesler în

ropol AD.
777, cp. 1.

Istoriea
|

Rominilor
|

„Convorbiri

t. 1. pg.

literare, anul XIX

401—414, — 2) Baronius:
|
|

pg. 329

Annales

pg. 185. —

4, —

Xe-

eccl. sub-a,
|
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“se căsătorească cu frumoasa

împărăteasă

Irina (78

— 792),
0
conregentă tutoare, şi sîngură regentă (797—802).
„De aceste încurcături se folosi crudul şi cumpli
gariii, Crum (807--820), şi cercâ ca să cucere tul domnitorii al Bulască iel împeriul roman
resăritean, şi prinse a se oşti amarnic în
anii 809 şi 811 cu împăratul
Nichifor (802—811), în anul 812 cu împăratul
Mihaiii 1 Rangaba (811 — 813)
şi în anii 813 şi 819 cu împăratul Leon V
Armeanul (813—820).. iel isbuti
să pună mîna pe mai multe

să strămute

în

stinga

Dunării,

tinuturi din Traciiea şi din Macedoniiea și
pe
teritoriul

Daciii Trăiane, în anul 81 ,
pre o mulţime de locuitori din cucerita
şi deprădata . cetate. Develtul, dimpreună cu episcopul de acoleă, iar în
anul 813 preste 12.000 de bărbaţi,
ae
muieri, din asemenea. cucerita şi prădat
a cetate Adriiana (Adrianopolis

).

|

.
Aceşti locuitori, Romanişi Greci de
origine, aii înmulţit şi reinvioşat
atit pre Rominii. din părţile acestea,
cît şi cultul lor dumnegeiesc creştinesc,
căci îi vedem pornind o agitare de
încreştinare printre Bulgari.
Nu mai Puțin norocos în lăţirea margin
ilor domniiatului săi bulgăresc
se arătâ şi Critagon (Omortag s.
Mirtagon s. Mutragon, 814— 833).
folosi de o şireţiie; se împăcâ adecă
iel se
în
săritean pe treideci de .ani, şi apoi anul 817 mai întiiit cu împeriul roman r&se îndreptâ spre apus şi spre
“noapte, aducînd sub ascultarea
miadăsa
pre Romînii din Daciiea Trăiană
trală şi occidentală, pre Bulgarii
cenRominii cei din Valea - Timocului. aşădaţi de Avari pe la rîul Tisei, şi pre
Toţi aceştia însă nu se înţelegeaii
tendințile supremătiste ale lui
Critag
on,
ci căutară a se desface de Bulgarcu
"şi a întră în legătură cu regele
i
Frîncil
Dar Critagon li ieşi pe dinnăinte or, Ludovic cel Bun şi Blind (814—840).
şi întrâ şi iel, în anul 824, în
cu Ludovic, sub pretest
pertractări
de. bună vecinătate, dar
în realitate numai spre
a cunoaşte mai deaproape
. țările despre apus; de aceea
827 Panoniiea ŞI în anul
şi cuceri în anul
828 Dalmaţiiea, astfelită încît
domniiatul lui deveni
deodată, unul dintre

Critagon

cele maj estinse,
țîneâ mult la păgînismul

|

săii strămoşesc;
spre -finea. domniii sale, să
ute amarnic pre creştinii deaceea începi,
săi, mai ales cînd Vegit că persec
din domniiatul
şi 813 în. stinga Dunării, în Romînii şi Grecii . cei strămutați în anii 812
Emanuil, porniră O mare agitarefrunte cu îndepărtatul episcop al Adriianei,
nu numai printre creştinii
contra neomenoşilor dirigenţi
. bulgari, dar încă şi. printre de acoleâ înbulgară şi slavă, spre a.0o
poporăciunea
aduce la creştinism. , Critagon
nu numai pre episcopul Emanui
chinui şi omori
l,
dar, împreună cu dînsul,
alţi trei episcopi din părţile
încă şi pre
acestea şi 374
de captivi. Această

certe precum

creştinismului.

pentru domniie

aşă

şi

De aceste neînțelegeri

al Romînilor şi Grecilor, trecuți

crudime

pentru favorisarea sai pers
area
înterne se folosi magistrul ecut
militariă

de Crum în stînga Dunării şi
ceri,
anul 835, dela împăratul Teofil (829
pela
-—842) ca să'i trimată corăbii pe
Neagră spre a se întoarce
mâre
a
în patriie'şi

dela Dunăre, trecti la dînşii, şi se înci . Sîmţind aceasta comitele bulgar
nse o bătăliie mare. Rominii şi Grecii
învinseră sub ducii Cordole şi

Tanţa, iar Bulgarii abiâ putură scăpâ
Ungurii cei porniţi din Caucasiiea
la
Acii sosiră şi corăbiile împărăteşti, darăspre teritoriul Daciij Trăiane (Ş 78)

bătăl

şi Ungurii;

se încinse din foi o

iie, în carea fură înfrinţi Ungu
patriie'şi Rominii şi Grecii cei strării şi Bulgarii. Acuma se întoarseră în
mutați în stînga Dunării. Printre
aceştia

229

a îost şi Romînul macedonean, Văsile, carele deveni mai pe urmă împărat
(867—886), întemeind în împeriul roman răsăritean, o dinăstiie valoroasă
carea domni acoleâ, cu puţine întrerumperi, pînă în anul 1056, şi deveni
funeastă domniiatului bulgar, precum vom vede mai la vale.
Bulgarii păgini nu mai putură resistă creştinismului, ci se încreştinară

şi iei între anii 845

şi

861 cum vom

arătă mai la vale, dar chiemarea

într” ajutoriii a asiiaticilor Unguri dete ansă la o noaiiă deslocare poporistică.

Ş 60. Un domniiat romiînesc pe teritoriul Daciii Trăiane.
- Am arttat mai sus ($$ 8. 42, 45) că colonii romani de pe teritoriul
Daciii Trăiane aii rămas acoleâ şi dupa retragerea legiunilor romane în
anul 272 d. Cr., dacă nu toţi apoi de bună samă că partea lor mai mare,
şi că aii trăit în orgănisme propriie părticulare, mai ales prin locurile
muntoase şi păduroase mai uşor de apărat. Despre esistința. între anii 568

şi 576 d. Cr. a unui atare

orgănism

soţiial

saii domniiat

prin Olteniiea

şi Ardealul apusean de astădi ni vorbeşte un scriitoriii contimporean,
Menandru.!) Acesta ni spune că, aşădindu-se Avarii cu stătorniciie în locul
Longobardilor pe la Dunărea de mijloc prin ținuturile dintre riurile Tisa
şi Sava, şi supunîndu'şi poporăciunea romană, germană şi slavică de pe

acoleă, trimeseră şi la domnitorii din Daciiea Trăiana apuseană şi centrală
soli ca să li ceară supunere şi tribut anual. Acestor soli i răspunse ducele

Daurite (Azugizas, Azvtystoc) împreună cu ceialalţi conducători ai poporului
de pe aici: „leste oare om sub soare care să poată supune şi îmbliîndi puterea noastră? Noi sîntem deprinşi.a domni asupra ţi-

nuturilor altora, iar nu alţii asupra ținuturilor noastre; şi aceasta
ieste ia noi sigur, pinăcînd vor mai fi răsboaie şi săbii“!
„ Infuriindu-se solii Avarilor de acest .r&spuns sumeţ, săriră la arme,
dar' fură ucişi cu toţii. Această Sumeţiie şi bătjocură fără margini nu
se

grăbiră

Avarii

să

o

răsbune,

şi tocmai

credem că locuitorii Daciii Trăiane centrale

această

grijă celor ce cutedaii să'i atace saii săi supună.

Avarii să se răsbune asupra
prin suprindere.

(574,

Pe

resp. 578—582)

la

acelor

ne face să

Abiâ

mai tărdiîii: cercară

duci, dar' şi acuma nu deadreptul, ci

începutul

prădară

împrejurare

şi australe însuilaii respect şi

domniii

Sclavinii

împăratului

din

Daciiea

Tiberii

Constantin

orientală ţările din

dreapta Dunării de jos ale împeriului roman răsăritean pînă spre Greciiea.
Fiind ocupată oastea împărătească încontra Perşilor, ceri împăratul Tiberiu

ajutoriăi dela Avari, permiţindu-li ca să meargă asupra . Sclavinilor prin
țările romane din dreapta Dunării. Avarii purceseră pe acoleă asupra Sclavinilor, trecură Dunărea în stînga şi'i atăcară, dar nu gasiră la iei aceea

ce aşteptară, adecă mult aur, şi de aceea

se duseseră,

fiindcă

încurînd

resariteni pentru ocuparea

după

aceasta

se întoarseră îndărăpt pe unde
îi vedem

Sirmiului de lingă

în luptă

cu Romanii

riul Sava de jos. Că ar îi

atăcat Avarii cu această ocasiune pre ducele Daurite din Daciiea australă
Şi centrală apuseană, nu ni spune scriitoriul Menandru, dar' din toată

povestirea

lui resultă

destul: de

chiar, ca iel' confundă pre Sclavinii din

—————

p

| ”) Eu

sis iocopias Mewănâgau

Ilporizaezos

pg.waX:0ws.
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Daciiea orientală cu locuitorii din Daciiea austra
lă şi centrală şi pre ducele
acestora, pre voinicul şi sumeţul Daurite, cu
ducii Sclavinilor, făcîndu
duce al acestora. La această. conclusiune trebui
e să ajungem, dacă considerăm şi aceea ce ni spune alt scriitoriii, tot
conti
mporean,1) Jornandes
s. Jordanis. Acesta dice apriiat că pe la mijloc
se întindeaii Sclavinii în Daciiea Trăfană orient ul seculului aj şeselea nu
ală şi australă mai departe

Rumănesc (Slăvenii de astădi din dreapta Oltului)
şi pînă la lacul Musiian
(Buzăiian?), iar' spre miagănoapte

miadănoapte pînă la Nistru,
de pe acest teritoriti.2)

apus pînă la Vistula şi spre r&sarit
avînd ca cetăţi locurile băltoase şi pădur
oase

Mai deparie n'am aflat că Avar
esistinţii domniiatului lor, asupra ii S'ar mai fi sculat cîndva, în decursul
deaceea credem că locuitorii Daci ducelui Daurite saii a urmaşilor lui, şi
ii Trăiane australe şi centrale
aii fost lăsaţi în pace decătră
apusene
Avari, şi că aă trăit nedepind
enţi sub duci
proprii
Din împrejurarea însă că duce
le Daurite apare la Men
nu destul de lămurit, ca
duce al Sclavinilor, aii înce andru, în mod
moderni, Slavi de origine, ca
put unii scriitori
Jire&ek Const. J..5) a vede in
ca şi în multe alte nume
numele Daurite,
roma
nice
, un nume Slavic, Dobren
Menandru îl numeşte şi Daur
ta, fiindcă
în numele Daurite pre romineentios. Noaiii dincontră ni vine a descoperi
scu
astădi la Rominii bucovineni, l nume familiiar Aurite, carele esistă pînă
„lei înswmi -am avut de prin
înnăinte pre un Grigoriii
anul 1862
- Aurit, născut în satul
Tereblecea, ca învățăcel
gimnasiast, şi Carele acuma
ieste învăţatoriii comunal
de lîngă Cernăuţ.*)
în satul Mologhiiea
„.
Să mai adaugem însă Şi
altă considerare. Răs
şi al consoţilor Săi cătr
ă solii Avarilor ni adu punsul viteazului Daurite
ce
şoarecele, broasca şi cele
cinci săgeți, pre cari Dac viii aminte de cucoşul,
515 n. d. Cr. regelui per
ii le trimeseră, în anul
san, Dariă (n.

la cererea

-550 + 485 n. q.

Cr.), ca răspuns
de a i se supune, cu
înțelesul
in aier ca paserile, de
nu se vor ascunde în adecă că, de nu vor zburâ
pămînt ca şoarecii şi
de nu
lui

+ 423 n. d. Cr.), că iei
pe lume

Hu se tem

de nimică alta, decît doa
ră ca
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_-“ Similarul răspuns ce "l-a dat Daurite cu ai săi solilor Avarilor cam
pe la anul 576 d. Cr. să nu fie iel oare vreo moştenire strămoşască în
conformitate cu legea atavismului? . . . Noi credem că dă, şi că, prin
urmare, acest Daurite represînt pre Rominii din Daciiea Trăiană de-pe
atunci.
i
În povestirea sa ni spune Menandru că, pe lîngă Daurite, mai Yeraii
şi alți duci (îy&u2»2s). carii întîmpinară pre solii Avarilor. Această spusă
confirmă foarte tare tradiţiunea poporană, după carea Rominii rămaşi în
Daciiea Trăiană trăjăii acoleâ prin mai multe ţinuturi, orgănisaţi după
modelul coloniilor şi municipiilor romane, alegindu'şi pentru conducerea
afacerilor publice mai mulţi bătrîni cu cîte un cap sait domn în frunte
($ 43). Cumcă Rominii din Daciiea Trăiană ai avut mult de lucru şi de
suferit din partea Avarilor ni dovedeşte cuvîntul căpcîn, care însamnă la
Romîni pre omul sălbatec, lăcomos, hăpsîn şi urit la înfăţişare. Şi întru
adevăr găsîm pre unii scriitori contimporeni numind pre domnitorii Avarilor
după graiul acestora, cu titlul de Chaganus şi de Capganus,!) de unde
ai făcut Rominii căpcîn.
|
$ 61.

Urmările nemijlocite ale amestecării popoarelor.

In ţările împeriului roman resăritean din dreapta Dunării ierati la
începutul acestui răstimp (476—861) Romanii ca popor dirigent şi domnitoriii. imperiul roman răsăritean rămase al lor şi la disposiţiunea lor.
Pelingă Romani însă ieraii Grecii cu ţară propriie din vechime. Aceştia,
ca popor eminent cultural şi comerciial,
nu ieraii mărginiţi numai la ţara
ce o numiaii a sa, ci ieraii răspîndiţi, ca învăţători şi ca comerciianţi, prin
toate oraşele, şi mai cu samă, în număr mare, prin acelea de pe ţărmurilea mărilor şi de pe ale Dunării.

in lăuntrul acestor ţări, prin

locurile

muntoase

mai ales, încă tot se

mai găsiaii Dacotracoiliri nedesnaţionalisați; ca 'popor însă nu aveai
aceştia nici o însămnătate politică, pentrucă toţi cei ce fuseseră mai înteligenţi, mai culţi şi mai bogaţi printre dinşii se desnaţionalisaseră aci

demult, şi nu mai

r&măsese

din iei decit pătura cea mai de jos şi mai

brudiie a poporului ca cultivătoare de vite saii ca sîmpli agricultori.

Printre aceste eleminte

poporistice

principale se mai găsiaii prin Pa-

noniiea şi prin Mesiiea aşădaţi, ca nomadi, încă Goţii răsăriteni. Mulţi
dintre aceştia, precum şi din alte săminții străine, şerviaii ca mercenari în
oastea

împeriului,

carea,

pe. timpurile

acestea,

nu mai

ierâ compusă,

mai înnăinte, numai din voinici romani, ci din tot soiul de venetici.

ca

In decursul răstimpului acestuia isbutiră, precum am vEdut ($ 58),
a se aştdă, cu stătorniciie, printre elemintele poporistice indigene (moşinaşe)

încă şi altele străine, precum Slavii răsăriteni prin Mesiiea şi Tracilea.de
pe la începutul seculului al şeselea încoace; prin ţările dela cursul superior
şi mijlocii. al

riurilor Sava

020 încoace, iar prin. acelea
superioară

şi Drava -Horvaţii
: sait

dela

cursul

Croaţii de pe la. anul

lor înferior

şi de prin Mesiiea

Siîrbii (Sirblii, Servii) de pe la anul 630 încoace.

Tot pe timpul

acesta reuşiră Bulgarii nu numai ca să se .aşede.cu stătorniciie pe teritoriul Daciii orientale şi prin Mesiiea înferioară,
dar chiar ca să şi în1) Baronius:
a. 805, cp. 3.

Annales eccl. sub a. 805, cp. 2. — Pagius:

Critica historicochronol. sub
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temeiege acoleă, pînă la "munţii Emului,
din anul 679 încoace.

În urma acestor dese şi numeroase

un propriii

domniiat

nedepindent

învasiuni

de popoare barbare se
rări tare poporăciunea îndigeană de prin
unele ținuturi ocupate de iele,
jar de prin altele mai deschise şi mai
mănoase
se retrase pe la locuri
muntoase, mai strimpte şi mai uşor de apărat
.
Lu
„Această împrejurare avi urmări foarte
juneste pentru poporăciunea
romană din părţile acestea. Imperiul roman
dirigenţii lui nu mai ieraii conduşi, ca mai r&săritean, sai mai bine dicînd
înnăinte de videiul (ideialul)
național roman ($ 38); nu mai răspin
geaii, ca: în timpurile vechi, pre
străini dela oficiile siatului şi din
armata lui; nu mai Stăruiaii, precu
m
odinioară, ca străinii întroduşi în împeri
ii să devină Romani prin graiii şi
prin cultură; acuma dirigenţilor împeri
ului li ierâ totuna din ce felii de
eleminte poporistice se compune
ostăşimea şi funcţionărimea lui, şi
ce
soiuri de oameni locuiesc pe teritoriul
lui; dirigenţii statului ieraii acum
prea mulţămiţi şi îndestulaţi, dacă
strînge de pe la dînşii contribuţiunile aveai locuitori mulți, şi dacă puteaiă
şi celoralalţi funcţionari ai împărăţiii. necesare curţii împărăteşti, ostăşimii
De aceea nu'şi făceaii niciun scrupu
cînd colonisaii locurile deşerte saii
l,
rărite
de locuitori cu cete de săminţii
străine carile, cînd nu mai aveati
ce prădâ şi jăfui, cereaii
'ca să fie dînsele
aşădate pe locurile pustiite chiar
de
In modul 'acesta se făcii că, în iele înse'şi !
decursul răstimpului acestuia,
dară, cu stătorniciie, nu numai
se aşădin dreapta Dunării” dela marea pe teritoriul Daciii Trăiane, dar şi pe acela
locuitori străini, Slavi, Germani Neagră pînă la cea Adriatică foarte mulți
şi Mongoli de origine,
acoleă unii din iei, ca germa
nii Gepidi şi Longobardi şi înființară pe
Avari, nişte domniiate propriie
şi ca mongolii
timpurare, iar mongolii Bulgar
priii domniiat permanent.
i un proPoporăciunea romană din
Surată şi străbătută de săminţ ținuturile acestea se trezi deodată împreii. poporistice străine, unele
ŞI mai num&roase decît altel
mai vigoroase
e,şi “nu'i -rămase alta de
cingă cu
făcut decît să îndînsele O. luptă tainică şi
pacinică pentru esistinţă naţion
luptă care a avut drept resultat
ală,
că săminţiile

„Pârură cu timpul, iar Poporăciunea
romană
pe acelea . locuri,
pe

unde

se subţiiase

germanice şi mongolice disse absorbi decătră cea slavă

şi se: rărise tare în urma
deselor
prin. locurile muntoase, se
„co
nse
rvă
şi absorbi şi iea din pop
slavă mai. puţin compactă
orăciunea
de pe împrejur. Această
făcu că foarte multe din vede
absorbire Teciproacă
rile
,
cred
inţile, datinile Şi înstituţiuni
ale demult civilisatei pop
le soţiiale
viiaţa întelectuală şi soţi orăciuni TOmane trecură: în deprinderile şi
ială a poporăciunii Slav
în
e, carea abiâ acuma
ceput a întră pe calea cult
înurii

şi a civilisaţiunii, Precum
vor fi trecut la Romîni mul
şi dela aceasta
te
.
deprinderi Şi credinţi de
ale Slavilor, dar abia dup
'ale Bulgarilor şi
ă
.
sla
vis
are
a Bulgarilor şi. după încr
lor. Bagajul întelectual
eştinarea:
. şi Poporistic fiind cu
Poporăciunea romană
neas&mănare mai mare
decit la- cea: slavică
la
bulgară; nu încape înd
aceasta va fi împrumutat
oială că
dela
Rom
âni
mul
t maj mult, deoarece ieră,
timpurile „acelea, cu des
pe
rşîre barbară faţă de
greacă printre care se încăvă
poporăciunea romană
uibase.
şi
- Scania
.
a,
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Ş 62. Împeriul roman

răsăritean în luptă pentru moştenire şi pentru esistinţă.1)
Dupăce recunoscuse: împăratul . Zenon (474—491) pre regele
Odoacru ca Patriciii al împeriului roman şi, prin urmare, ca Supus Italiii:
şi ca
soț al.acestuia, nu se mai înteresâ, în mod serios, de supunerea şi
a celoralalte domniiate străine, înfiinţate pe teritoriul fostului împeriii roman
apusean,

fiindcă ierâ necontenit

cu apărarea marginilor
lătoare. Urmaşul săii,

oferită

de

Teodoric,

ocupat

cu

potolirea

unor

turburări

înterne

şi

împeriului decătră popoarele năvălitoare şi răscuAnastasiii1 (491—518), primi, ca superior, pacea

regele

Goţilor din Italiiea (493—526) după moartea

lui Odoacru, aperâ împeriul încontra Perşilor, şi apoi, tot ca represîn
tant
al. desființatului împerii roman apusean, conferi, în a. 505, lui Clodovi
c,

regelui

Frincilor

din

Galiiea

cu

mai

(481—514),

demnitatea

de

Patriciă, stătornicind astfeliii o însoţire politică cu dinsul.
Acela

carele

mult

succes

a lucrat,

prin

Consul

oamenii

sai de

săi,

pentru
esercitarea drepturilor moştenite asupra desființatului împerii roman apusean
şi pentru apărarea celui răsăritean a fost împăratul Justiniian 1 (527—565).
lel
feciorul unui agricultor din Tauresii?) din provinţa Macedoniiea Salutară
din diecesa Daciii a prefecturii Iliricului, crescut bine în Constantiniiana
decătră unchieşul săă dela soră, de împăratul Justin (518—527),
cu deamăruntul sîmțămintele şi aspiraţiunile poporăciunii romane cunoşteâ
domni-

toare din toate păturile iei soţiiale de jos şi pînă sus; primi, la
suirea sa
pe tron, pacea şi buna înţelegere oferită decătră Atalaric, regele
Goţilor

din Italiiea (526—534), precum şi patrociniul asupra lui; desfiinţă, în
anul

529, şcoala îilosofică păginească

din Atena; public, tot în 529, un codice

1) Baronius: Annales eccl. sub anul 493 cp. 4; a. 508 cp. 1; a. 527 cp. 23—37,
45—56;
a. 532 cp. 1—2;
cp. 41—64; a. 534 cp. 51—59,
71; a. 935 cp. 29; 539 cp. 10; a. 540 cp. 82—36; a. 541a. 533
3—5; a. 542 cp. 1-4; a. 543
cp. 1—14; a. 544 cp. 1—6; a. 545 cp. 11—14; a. 549 cp.cp. 4—6;
a. 551 cp. 1; a. 553 cp.
15—19; a. 554 cp. 10; a. 555 cp. 12—14; a. 556 cp. 43;
cp. 11; a. 561 cp. 2—12;
a. 568 cp. 1—5; a. 578 cp. 1—8; a. 579 cp. 5; a. 610 cp. a. 6;558 a.6ll
cp.1; a.613cp.1:
a. 614 cp. 14; a. 616 cp. 4; a. 619 cp. 6; a. 621 cp. 9; a. 622
cp. 7; a. 623 cp. 3; a. 626
cp. 2; a. 628 cp. 3; a. 631 cp. 1; a. 633 cp. |; a. 634 cp.
1; a. 635 cp.2;a 635 cp.1;
a. 639 cp. 18;
a. 929 cp. 21—924; a. 530 cp. 6—10;

-a. 648 cp. 20; a. 651 cp. 26; a. 654 cp. 7;
672 cp. 13; a. 675 cp. 7; a.'676 cp. 8; a. 678 cp. 12; a. a. 669 cp. 4; a. 67l cp.3;a.
691 cp. 5; a. 096 cp. 3; a. 726
cp. 1—3, 10—13; a. 730 cp. 10—11; a. 740—4—13; a. 742 cp. 4, 12;
a. 752 cp. 16; a. 753
cp. 2—4; a. 754 cp. 1—10; a. 755 cp. 1-6; a. 757 cp. 2—7; a. 758
cp. 1—2; a. 760 cp.4;
a. 766 cp. 3; a. 774 cp. 1-9; a. 78. cp. 1—3; a. 784 cp. 2; a. 785
cp. l—5; a. 786cp.l;
a. 787 cp. 1—8; a. 788 cp. 5; a. 799 cp. 1—5; a. 809 cp. 8—11; a.
8092 cp. 1; a. 810 cp.
4—6; a. 812 cp. 7—8; a. 824 cp. 10-11; a. 826 cp. 19—21. — Pagius:
Critica historicachronologica sub anul 480 cp. 4—5; a. 508 cp. 2—4; a. 527 cp. 5—6;
a. 529 cp. 15—19;
a. 530

cp. 8—10; a. 533 cp. 5—7; a. 534 cp. 4—7; a. 535 cp.
a. 536 cp. 2—3;
a. 537 cp. 3—4; a. 538 cp, 2—5: a. 539 cp..2; a. 540 cp. 8—13; 15-—16;
a. 541
12—13;
a. 542 cp. 2—7; a. 543 cp. 2—5; a. 544 cp. 2—4; a. 545 cp 2; a. 549 cp.cp. 2—8,
2—6;
cp. 2; a. 551 cp. 2; a. 552 cp. 5—16, 29; a. 553 cp. 34; a. 554 cp. 10; a. 556 a. 550.
20;
a. 538 cp. 3—7; a. 561 cp. 9—11; a. 565 cp. 3; a. 568 cp. 2-6; a 571 cp. 5—7; cp.a. 572

cp. 14; a. 572 cp. 14; a. 573 cp. 7; a. 574 cp. 3;

a. 575 cp. 5—7;

a. 576 cp. 6—7;

cp. 8; a. GUI cp. 2; a. 612 cp. 3; a. 614 cp. 38; a. 615 cp. 2;.a. 621 cp. 2—6;
cp. 9; a.
631 cp. 2;

a. 632 cp. 2;

a. 634 cp. 3—A;

a. 636 cp. 2; a. 637 cp. 2—3;

a. 610

a. 627

a. 639

cp. 10—11; a. 641 cp. 13, a. 646 cp. 2; a. 647 cp. 1; a. 648 cp. 18; a. 651 cp. 10; a. 666

cp. 10; a. 669 cp. 5; a. 676 cp. 14; a. 678 cp. 3—4; a. 69% cp. 13; a. 726 cp. 1, 3643;
a. 729 cp. 1; a. 730 cp. 1—5;

29—32;

a. 752 cp. 3—15;

a. 732 cp. 1—2;

a. 753 cp. 1—12;

a. 739 cp. 5; a. 740 cp. 18, 19; a. 742 cp.

a. 754 cp. 1—15;

a.755 cp. 24-28;

a. 766

cp. 21—22; a. 774 cp. 6—7; a. 781 cp. 1—3; a. 787 cp. 1—40; a. 788 cp. 2—3; a. 799
cp. 6—12; a.:800 cp. 1—8; a. 802 cp. 1; a. 810 cp. 18—19; a. 812 cp. 12; a. 817, cp. 19;
a. 824 cp. 17; a. 8% cp. 62. — 2) Procopius ex recensione.-G.. Dindoriii, Bonnae, 1833,

vol. L. pg. 51, 60, 123—129, 513; vol. 3, pg. 42—46; 266—287.

.
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de drept

civil .(corpus

juris

Civilis),

în

anul

533

„0 colecţiune de Păreri
juridice scoase din scriptele mai multor (39)
jurişti renumiţi întitulată
Pandecia s. Digeste, şi în 534-0 noauă ediţiu
ne, Codex repetitae praelectionis, şi, succesiv, încă 168 de noaiiă legi
întră apoi în ne'nţelegere atît cu regele domni saii de novele (Novellae);
iatului vandal din Africa,
pre care îl desființă şi'] încorporâ în anul
534, cit şi cu Totilas, regele
Goţilor răsăriteni din Italiiea (541—552),
al cărora domniiat îl nimici şi
cuceri în anul 554 după un răsboiii de
doaii&deci de ani, şi înfiinţâ, în
locul lui, o locotenință împărătească sub
în Ravena, iar în anul 555 cuceri şi dela numele de Esarhat, cu reşedinţa
multe cetăţi şi ținuturi, astieliii încât deveniGoţii apuseni din Ispaniiea mai
împărat şi asupra celei mai
Alemanicus, Gothicus, Francicus, Germanic
us, Anticus, Alanicus, Vandalicus,
Airicanus, Pius, Felix, Inclytus, Victo
r ac Triumphator, semper Augustus
.
Această stare de lucruri însă n'avi
a
împuternicitului împeriii roman r&săritean lungă durată, căci stirnj asupr
No
rivalităţile duor popoare răsăr
itene,
răsboaie îndelungate dela 540 pînă
iei, r&mînind în stăpînirea Laziii la 561 cînd se împăcâ timporariii cu
şi a Colhidei delîngă marea Neagră
miagădiăală răsăriteană.
:
Dela moartea împăratului Just
iniian 1 înnăinte începit şi
roman r&săritean a: pierde,
împeriul
pe
nu atita din causa valorosităţi încetul, din teritoriul săi țară după ţară,
i popoarelor năvalnice, cît
causa împărechierilor înterne,
mai ales din
a luptelor necontenite pentru
tron, a certelor
doctrinare religioase şi a desf
rînărilor în viiața privată şi
cuceriră Longobardii în anul
publică. Aşă
de Alpi, iar Perşii în anul 568 ltaliiea de sus şi Galiiea cea dincoace
574 o parte din Mesopotamiie
răspinşiîn 579. În anul 610
a, dar fură
reîn
ȘI Cuceriră dela iei în anul 612 noiră Perşii luptele cu Romanii răsăriteni
Capadochiiea, în 614 Palestina
615 Egipetul Şi. Arabiiea,
şi în anul
dar le Pierdură iarăş între
anul 624 pierdură Romanii
anii 621 şi 627. În
rEsăriteni posesiunile din Ispa
apuseni de acoleă, acuma Toma
niiea cătră Goţii
nisaţi şi iei prin înrî
dela anul _634 „Pînă la
639 fură necesitaţi să lese urinţa preuţilor, iar
Saracini, Palestina, Feniciie
Arabilor, numiţi şi
648 Ciprul, Şi în 651 Persi a şi Egipetul, în 677 0 parte din Africa, în
iea. Pînă
- întru atita 'se îmbărbătaser
încît ţinură Şi capitala împe
ă Arabii,
riului, Roma noaiiă
„ jurată dela anul 668—675.
s. Constantinitana încunÎn anul
dela Dunărea

679 Pierdură Romanii

de Jos. pînă

răsăriteni ţările

în munţii Emului, unde înte
un domniiat propriii, lăţi
meiară Bulgarii
ndu'1 pe „încetul şi asup
Dunării supuse împeriului
ra altor ţări din dreapta
roma
n.
În 696 Cuceriră Arabii
posesiunile romane din
s. Saracinii toate
cuceriră apoi şi Ispaniiea, Atrica, unde se aştdară mulţi din iei şi de unde
___ Chiar şi în Italiiea incepcăpătînd acoleâ şi numele de Mauri..
ii să scadă autoritatea
resăriteni- parte “de aceea,
şi înrîurința Romanilo
fiind
tot adinsui in certele doctrina că împărații lor. începură a se amestecă r
cu
re religioase, luînd
ce răs

pingeaii,
sub Scutul săi pre cei
- ca lucru
biserică, şi persecutind pre necreştinesc, întroducerea şi cultul icoanelo
r în
cei ce stăruiaii în stătornicire
a acestei înnoituri:
iar, pe de altă pate fiindcă episcopul
din

Roma vech
nedepindent şi puternec prin
se sîmţiă- acuma
siunile întinse ce leie aveâ
patrimoniii biserice
sc al Sintului pose
ltaliiea ca'
Petru
,
şi începi a se pune în încont
cu împărații romani Tesărite
radicere
ni 'şi a

pre aperătorii

întroducerii

icoanelor

Susține, cu toate mijl
le. posibile
în biserică "şiai cultuoace
lui lor: (Ş 66).
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Voind locotenentul domnesc din Ravena să esecute ordinul dat
de
păratul Leon Isauricul (718—741) în anul 726 de a îndepărtă icoanele îmde
prin biserici, se sculară asupra lui luptătorii pentru cultul icoanelor,
numiţi
şi Dulăii icoanelor, stzevcc5ăz:, îl afurisîră şi]. alungară. Fiecare
cetate alese, în locul locotenentului împărătesc, pre_cîte un duce proprii, numai
Neapolea rămase credincioasă împăratului. . De aceste turburări se folosiră
|
Longobargii şi încercară să -ocupe iei în Italiiea posiţiunea împăraţi
lor
romani răsăriteni. În anul 726 cuceriră Ravena dimpreună cu mai multe
cetăţi de împrejur, ca Osimul, Boloniiea şi Lutri, şi voiră să pună
mîna
şi pe cetatea Romei, dar' papa de acoleâ, Grigoriă II (715—731), se
îm-

păcâ cu iei, primind dela dînşii, în anul 728, ca dar pentru biserică cetatea

Sutri cu ținutul iei. Împăratul răsăritean, Leon
drepturile sale asupra -Italiii şi confiscâ, în
de acoleă, dar şi papii din Roma nu se
departe încontra împăratului, sprijiniți fiind
bardilor Luitprand (713—744), dară, întrind

Isauricul, îşi ap&râ cu energiie
anul 730, posesiunile papale
desbărbătară, ci luptară mai
.mai întîi de regele Longopapa Grigoriii IIl (731—741)

şi acuma scut şi ajutoriit nu dela împăratul
ieră înduşmănit cu iel din causa certelor

Romanilor
bisericeşti,

cu acesta în conflict pela anul 739, chiemâ într" ajutoriii pre regele Frîncilor, Carol Martel s. Ciocanul (714—741). Acesta făcii pace între dinşii.
La împăcare căpătâ papa Zahariiea (741—752), în anul 742, dela
Longobardilor, ca dar pentru biserică şi patrimoniii al Sîntului Petru, regele.
încă
cinci cetăţi pe' litoralul mării Adriiatice, mai spre miadădi de Ravena.
Ocupînd însă în anul 751 regele Longobardilor, Aistult (749—756), Ravena
şi Istriiea, se iscâ un noii conflict între iel şi papa din Roma. Acesta
cert
Frincilor,
grăbire;

teritoriul

dela

se

Pipin

sculâ

cel

Mic

(741

resp.

747—768).

cu oaste asupra Longobardilor;

răsăriteni, fiindcă
ci îot dela regele

Acesta "i'l oferi cu

cuceri în anul

Locoţiitoriii împărăteşti (Exarchatus), dar' nw'l

754 tot

opri pentru sîne,

cil dărui bisericii din Roma ca patrimoniii al Sîntului
Petru drept recunoştinţă, fiindcă papa Zahariiea consimți, în anul 751,
ca să fie ales ca

rege al Frincilor, iar' papa Stefan III (752-75
încoronâ ca atare în
anul 754, şi şi recunoscii ca patriciii roman 7)şi îlca şi protector
al bisericilor

de sub jurisdicţiunea sa, conferindui încă şi denumirea
episcopilor în
regatul lui.
IN
.
Astfeliii pierdi împeriul roman răsăritean Superioritatea
sa asupra teritoriului din Italiiea de mijloc şi din cea superioară şi
chiar
asupra
regilor
Fiîncilor, mai r&mînînd numai cu ltaliiea de jos şi cu Siciliea.
Îndeşărt
se incerc

împăratul Constantin IV Spurcatui s. Copronimul
5)
ca să atragă în partea sa pre regele Pipin cel :Mic, trimiţind la (741—77
bărbaţi
de încredere ca să se înţeleagă asupra părţilor diferinţiiale din ieldoctrine
le
bisericeşti, şi că să”i peţască o copilă pentru fiiul săi Leon, ca aşă, încuscrindu-se, să rămînă şi mai departe în legăturile amicalede mai înnăinte
dar. papa din Roma vechie, considerindu-se ca.cap al bisericilor creştineşti,
şi năzuind, neîncetat, 'spre întemeiarea unei împărăţii universale, ştiusă

zădărnicească această năzuinţă spre .o bună înţeleger
e. între
Frincilor
şi împărații Romanilor răsăriteni, aţițind şi nutrind necontenitregiiambiţiu
nea

celor .dintiiii spre a restaurâ

iei

destiinţatul

împeriit

roman

apusean,

atita
: mai virtos, fiindc.şi
ă Frâncii se romănisaseră .cu desăvărşire.

-”

Legăturile de prietenie între papii din Roma

se Strinseră

şi

mai “tare,

dupăce

îşi

supusese

cu

_.:

vechie şi regii Frîncilor

Carol

cel Mare

(768.resp.

771—814) pre Longobardi în anul 774, nimicindu-li domniiatul, şi dupăce
recunoscuse. din .noii propriietatea papilor asupra teritoriilor dăruite lor
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decătră Pipin cel Mic. Ba îel mai adause la iele
citeva părţi din Tusciiea
şi din Sabina, carile ieraă încă sub superioritea
.
Săriteni; luâ apoi chieile dela mormîntul Sîntul împăraţilor romani r&ui
Petru din Roma spre
„păstrare şi, spre sămn, că, de aci înnăinte
iel
sesiunilor împăraţilor romani răsăriteni din ltaliie feste superior asupra poturor bisericilor creştineşti din Europa apuseană; a şi protector asupra tu-.
pre papa Adriian 1 (772—795) ca să încoronede iar' în anul 781 înduplecâ
lui, pre Carloman, sub numele de Pipin (781— ca rege al Italiii pre fiiul
puse Carol. cel Mare temeliiea la resta 810). Prin această iaptă
urarea
fostului împerii
TOmân apusean pe sama sa. Vădind
aceast
a
împăra
tul Romanilor r&săriteni, Constantin VI cel născut în palatul
cu porfiră s. Portirogenitul
(780—797), saii mai bine dicînd tutorii
lui, căci iel Yerâ abiă de dece ani
cînd a urcat tronul sub tutela mmîni-sale,
a Irinei (780—792), căutară să
delăture pericolul amerinţătorii, pe de-o
parte,
prin o încuscrire cu Carol
cel Mare, cerînd în anul 78] mina
fiicei lui pentru tîntrul împărat,
iar pe
de altă parte prin împăcare cu papa
din Roma vechie, învitîndu'l la un
Conciliul universal drept că s'a ţinut
în Niceiea Bitiniii în anul 787 ca
şeptelea
al
la număr şi 'şi-a ajuns scopul
admiţindu-se cultul icoanelor,
dar proiectata încuscrire cu Caro
l
dauna împeriului roman TEsăritean cel Mare s'a zădărnicit în anul 788 în
, căci de aci înnăinte a fost
Carol cel Mare numai de înteresul
condus

săii propriii, stăruind cu tot adinsul
ca să întrunească sub ascultarea sa,
cit
cu putinţă, pre toate popoarele cu
domniiate nedepindente din
Europa
întemeiede

o împărăţiie

puternecă,

apuseană, şi izbuti, într adev
carea se întindeă spre miadădi ăr, să
pînă la

impărat. Dar' şi pre acesta
îl căp&tâ dela retugitul papă
carele fu readus la Roma
Leon III (795—816),
de
Carol cel Mare şi carele,
pentru această faptă, îl înc
drept recunoştinţă
oro
tului Petru ca impărat rom nâ, întra 25 Decemvre 800, în biserica Sinan apusean. Asti
ostul

Romanii

împeriii

Ioman

resăriteni,

apusean,

şi

eliii

ca

să

se privi ca restaurat

Ccăştige

pentru sîne şi
dori să -iaie în căsători
ie pre vădana împărăteapre
Irina. Împărații romani r&să
să
ca. să recunoască pre Caroriteni însă nu voiră nici această căsătoriie, nici
l cel Mare ca împărat.
Urmară pertrătără de
irătări nu fii altul decit
Că
impăraţii Romanilor
„I€ Consimțămintul numa
i la atîta ca domnitorii rEsăriteni îşi deteră, în
întitulă împărați ai
din apus să se poată
ncilor, ai Longobardi
Romanilor, poate de Prî
lor, etc., dar nu şi
ace
ea
ai
că
nu
voiaii să'şi piardă pretensiu
Ifaliii, a patriii sale originare
nil
e
asu
pra
,
pre
cum
şi
înr
iurința asupra papilor.
Carii aveaii recunoscută înt
din Rom
_ Aceste Ieserve însă, desiietatea onorifică între toţi preuţii creştinilor. a
tul
'
de
înd
rep
tăţite în
să stirpească certele înt
erne şi desirînarea moravu sîne, 'nu fură în stare ca
gustatul
ril

or din atit de tare
imperii roman
iel ca să Se invigoroşede rEsăritean, şi să facă pre locuitorii romani îndin
şi să -se avinte iară
tuţilor strămoşeş
de aceea Pierdurăşi mai ş la punerea în fapte a virdep
din cuprinsul ti;
art
e
cînd
o. .
ţară cînd. alta
lui. Aşă
Creta şi în. anul 827. insu cuceriră Aratii s. Saracinii în anul 826
la . Siciliiea, iar Bulgar
ins
ii îşi estinseră marginula
ile
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domniiatului asupra unor părți din Traciieaşi din Macedoniiea,
precum
şi asupra Dalmaţiiişi a Panoniii aşâ încît, la finea răstimpului
acestuia,
se îngustase detot întinsul teritorii al împeriului roman răsăritean, remînîn
numai cu ţările din Asiiea Mică, cu părţile miadădiiiale din Traciiea d
şi
din Macedoniiea, cu Greciiea şi cu Italiiea de jos.
Ş 63.

Un noii

orgănism

politic

soţiial în lăuntrul împeriului roman r&săritean.
Pela îinea domniii împăratului Leon 1 (457—474) venirăla Roma
noaiiă s. Constantiniiana trei tineri săraci, păstori de vite, numiţi Zimarh,
Ditibist şi Justin, carii ait întrat în oaste ajungînd pînă între pretoriiani,
fiindcă ieraii de stătură arătoasă. În ce legătură consîngenească fuseseră
aceşti tineri, nu ni spune contimporeanul timplăturist (istoriograf) Procopiii
Cesareanul, dar” dice1) despre .Justin că acesta a fost din Bederiiana din
Dardaniiea, un ţinut dintre Traciiea şi Macedoniiea,. şi că a ajuns a fi
chiar împărat în Juliii 518, măcarcă nu ştiiă carte, proclamat fiind ca atare
decătră colegii săi pretoriiani; iar alt contimporean, istoriograful biserices
c
Evagriii (lib. 4. cp. 1—2),2) ni spune despre dînsul că ierâ Trac de origine.
Cu toate însă că se născuse din părinţi fără de cultură, ajunşi a îi păstori

de vite şi agricultori,

totuş

originea

lui

a fost nobilă

romană;

se trăgeă

din familiiea Aniciilor şi a Flaviilor, fiindcă unit scriitori ni spun, că iel
se întitulă Anicius şi Flavius. Neavind acest împărat copii dela soţiiea
sa
Lupicina, adoptă dela soră-sa Aniţa (Anicia) pre un baiat, numit Justiniia
n,
şi pre o copilă, numită Vigleniţa (Vigilantia). Băiatului îi dete o
creştere
îngrijită şi apoi titlul de nobilisim, înduplecind pre senat ca să'l
proclame
ca August saii împărat în 1; April 527, iar pre nepoată-sa o mărită
după
un nobil curtean, numit Dulcisim, al cărora fiii, Justin II, deveni.
împărat
„după Justiniian 1. Murind Justinîn luna August 527, îi urmâ
în domnie
nepotul săii Justinian 1 (527-565). Acest împărat arătâ,
în
. delungatei sale domnii, multă şi mare, grijă pentru prosperarea timpul înpatriii sale
natale şi a conaţionalilor săi din.-iea. lei se născuse adecă
în anul 482 în
Tauresiii în Dardaniiea, o tară la cursul superior al Moravei,
vechiului Marg, încunjurată. de. munți despre răsărit, miadădi adecă al
şi despre
apus.

Din localitatea Tauresiii

făcă. Justiniian, precum - ni spune

contimporeanul Procopiii Cesareanul în opul săii despre edificii
(|. 6. IV. cp. 1.
1. c. pg. 266—268), o cetate foarte frumoasă, încunjurată
cu zid în pătrunghiii, cu. turnuri pe unghiurile zidului, cu palate, biserici,
apăducte,
grădini şi pieţe graţioase într'însa, şi o numi, spre amintire,
după numele
„Săii, Justiniiana Primă. Asemenea înfrumuseţă şi castelul (coşteiul) Bederiia
na
de lingă Tauresiă, locul natal al unchiului săă Justin, şi reedificâ
şi vechiea
cetate Ulpiiea, numindu-o Justiniiana Secundă. Cetatea Justiniia
na.
o dechierâ ca capitală s. metropoliie. pentru diecesa politică DaciieaPrimă
din
prefectura pretoriială a. Iliricului (Ş 36) şi pre episcopul: din iea, ca arhiepiscop şi mitropolit, carele. să fie înlocul . celui din: Tesalonic şi să
esercitede drepturile ce le aveă mai înnăinte episcopul din Roma vechie asupra
episcopilor din provinţile: Macedoniiea .de
. sus 's. Salutară, Dardaniiea,
Prevalitana, Mesiiea Superioară, . Daciiea Mediterană şi Daciiea Ripeană,
1) Prokopius ex recensione G. Dindoriii,

Bonnac, 1838,

vol. 3. pg. 4246;

206—267;
360-371. — 2) Evagrie: Istoria bisericească, trăducere” de Iosif Gheorghian, Bucureşti,
1899,

Cart. 4, cp. 1-—, pg. 130. — Baronius: Annales eccl. a. 518, cp. 2—3; a. 527, cp.
1—2;
a. 535, cp. 55-57; a. 555, cp. 6;-a. 570, cp. 9—12;.a.: 593, cp.21; a. 594, cp.16. — Pagius:
-Cyitica a..518, cp. 2—3; a. 207 ip. 2-4; a. 535, cp. 8; a.: 555, cp. 2—7;
a. 570, cp. 35,
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şi încă

şi asupra

cari seamEnă

că

celora
se

ţineati

maţiiea. (Novela nr. 131.)
Această. înnoitură în

din
pe

Panoniiea

de

sus şi Panoniiea de jos, de

atunci şi foastele

orgănismul

provinţi Saviiea

3
împeriului roman

şi Dal-

răsărite

an o făcu
împăratul Justinian anumea pentru conaţionalii şi conconfesionalii
săi din
țările numite, de aceea şi începură aceştia, de aci înnăinte
, a' luă parte
cu mai multă inimoşiie la mişcările naţionaliste romane,
a'şi apără patriiea
cu mai mare bărbăţiie şi a o şi numi Romăniiea, după
pe unele locuri însă o mai specificară cu numirile de: numele să genetic,
Romăniiea de sus
saii Romăniie
- Munteană
a , Romăniiea Maritimă, Romăniiea Neagră,
etc.
precum vom ar&tâ la răstimpul următoriă.

Romînii din părţile acestea steteaii în legătură
din Daciiea Trăiană australă, centrală şi apuseană bisericească cu Romînii
($$ 55 şi 65); iei dară
trebuie să fi esercitat asupra

lor şi vre-o înriurinţă
apoi măcar prin susținerea şi cultivarea conştiinţ politică, dacă nu altfeliit,
ii despre originea comună
şi prin păstrarea aceleiaş culturi religioase.
-

II. Privire
|
$ 64.

Lupte

fugiiivă asupra mişcărilor
dintre 476 şi 861.

pentru

Supremăţiie

în

biserica

: creştinească

“ afacerile timporale.

religionare
|
şi

desbinarea

iei în

Căderea împeriului roman apusean
sub domniiea barbarilor în anul
476 d. Cr. şi punerea însemnelor.
lui împărăteşti decătră Odoacru
sposiţiunea împăratu
la di-

Stărniră,- succesiv,

lui roman rEsăritean, Zenon Isaur
(474—A91, $ 39),
în unii episcopi din Roma noauicul
ă
s.
Constantiniiana
de a

dorul şi tindința
revinidecă acum pentru sîne întîi
etatea şi preponderanţa în biserica creştinească,
sai cel puţin de-a nu stă îndă
răptul episcopilor . din Roma vechie, iar' în
aceia din Roma vechie ambiţiun
encrgiiea nu numai de a'şi mani
ea şi
festă, la orice Ocasiune, întii
fică ce i-o flecretase
etatea onoriPRR

ră

eInelă, fot

Prima

ansă

la

conciliile

in

ce

o

încordare

în

dete papa Felice INI (483-492
),

ce

universale,

mai

dar” şi de a'şi afirmă şi de

adinc, O supremaţiie

Jurisdicţională

uricioasă

carele reprobâ scri
(de unire), prin carea voiă acest soarea împăratului Zenon
a

numită Henaticon
să împace pre cei ce se
certaii asupra firii şi fiinţii lui
Isus Cristos, şi condămnâ,
episcopul din _Roma noatiă
în anul 484 pre
cel. din Antiohiiea, ŞI Provocă, s, Constantiniiana, Acaciii "(471—488) şi pre
între bisericile creştineşti din prin aceasta, o desbinare prin vr'o 34 de ani
rătoriii al supremăţiii episcopu r&sărit şi din apus. Cu deosăbire mare apă
lui din Roma: vechie, dacă
apoi măcarîn apus, se arătâ
papa. Gelasiii I (492—496) nu' pretutindinea
papa Hormisdas (514—523),
şi, după dînsul
căruia însă îi Succese . maj
19, ene
pe urmă în anul
de a si spulb
sărit
că eră, pe cîtva
timp, neînțelegerile - iscate
A
1
IScate şîntre tre biseri
şi cele apusene.
biseri
cilecile ră-ră
Aceas
blicate de împăratul Justiniian ta se cunoaşte şi din legile bisericesti
pu(527—565), mai ales din Nove
carea se sancţioneadă din
la 13;
in
noii canoanele celor patr
u concilii universa]e,

239
recunoscîndu-se

papei

din

Roma

vechie

primul,

iar” celui din Roma

al. doilea rînd în onoare şi demnitate bisericească.)

noaiiă

Această bună înţelegere se turbură din noii, prin anul 588,
cînd rigoşi energicul. patriarh constantiniian, Ion Ajunătoriul sai
Pustnicul
(586—59

rosul

5), se folosi

de

un concilii adunat

în Roma

noatiă s,

Constantiniiana spre a se rosti asupra apelului patriarhului din Antiohi
iea, înculpat
pe nedreptul, şi'l predispuse ca să”i recunoască titlul de patriarh
universal
în biserica creştinească. jel adecă susținea doctrina că, precum
împărații
din Roma noaiiă sînt domnitorii întregului împeriii roman, aşă
şi episcopul
de acoleă să aibă autoritatea supremă în biserica creştinească.
Pe partea
să aveă şi pre împăratul Mauriciti (582 -- 603). Audind de aceasta
episcopul
din Roma vechie, papa Pelagiii [ (577 —590), se adresâ cu
o scrisoare
cătră episcopii adunați, prin carea se încercă să demustre că
nu
convocă un concilii universal fără de consîmţămîntul săii, şi'i se poate
sfătui ca
să nu recunoască episcopului constantiniian titlul de patriar
h universal
s. ecumenic, căcă prin acest titlu iel s'ar rădică asupra .tuturor
episcopi, chiar şi asupra celui din Roma vechie, care sîngur celoralalţi
are întiietatea.2)
|

Un adversarii şi mai decis şi. mai energic îl găsi Ion Ajunăto
riul în
urmaşul lui Pelagiii II, în papa Grigori I-cel Mare (590—6
04). Acesta
combăiii doctrina lui lon Ajunătoriul, măcarcă jea se întemei
ă pe canonul
al 17-le al conciliului universal calcedonean din anul 451,
carele dispuneâ
ca orgănismul bisericesc să se direagă după orgănismul civil
al împărăţiii,
şi căutâ ca să o presînte ca purceasă din ambiţiune şi
sumeţiie personală
şi ca necontoarmă cu învățătura despre umilinţă a lui
Isus, carele diceâ
Mateiii, cp. 18, v. 4; cp. 20, v. 26-28; cp. 23, v.
11. — Marcu cp. 9,
v. 35, cp..10,v. 43 —44) că cel ce dintre învăţăc
eii săi va voi să fie mai
mare între ceialalţi, să fie şerb tuturora, şi de aceea
începi a se subscriie
ŞI a se chiemă pre

sîne „şerbul şerbilor lui Dumnedeu“ (servus servorum
Dei).3) Aceste cuvinte drepică aii rămas de aci înnăint
lătura episcopilor din Roma vechie, dară fără ca e necontenit în titufăptuirile sale, după înţelesul dat lor de Isus Cristos ! iei să se fi dires, în
Cearta aceasta dintre

îmbii episcopi primari asupra supremăţiii.
lor s'a curmat prin întrevenirea
împăratului Foca (603 —610), carele „opri, în anul
606, episcopului constantiniian, Chiriiac (595 —606), de a mai purtă
titlul de patriarh.universal.t)
Ceea ce însă a favorisat foarte mult şi în mod decisiv
tindința episcopilor din Roma vechie nu numai de a'şi păstră
întileta
tea
în biserica
creştinească, decretată pe timpul cînd această cetate
se consideră încă ca
capitală a întregului împeriii roman, dar” şi de a
o desvoltă întrun feliii
de jurisdicțiune atit asupra tuturor episcopilor cît
şi
lumeni, a fost mai întiiit, că împărații nu 'reşede asupra domnitorilor
în capitala împeriului, ci în Romia noauă s. Constantiniiana; al aii
doilea,
fiindcă după
cădere împeriului roman apusean _locoţiitorii (duces,.
exarchi) împăratului
răsăritean deasemenea nu locuiati în Roma vechie,
ci' în Ravena; şi al
treilea, fiindcă episcopii din Roma vechie căpătaseră,
pe încetul, o mulţime
4) Baronius:
a. 493, cp. 8—40;

17, cp. 2—48;

Annales ecci, sub a. 482, cp. 26; a. 484, cp. 35—37; a. 491,
cp. 4; a.
a, 494, cp, 2—27; a. 500, cp. 2; a. 514, cp. 6;'a. 516,
cp. 13—16;a.

a. 518, cp. 63—85; a.: 519, cp. 2—55;

a. 520, cp. 53—54;

a. 522, cp. 16;

a. 534, cp. 83—39; a. 54, cp. 20—21.
2) Baronius: Annales eccl. a. 587, Cp. 1—20. —
Pagius: Critica a. 588, cp. 4—7. — 3) —Baronius:
Annales a. 595, cp. 2—56. — Pfahler:
Gregorius der Grosse und seine Zeit, Frankiurt am Main,
1852. — +) Baronius: Annales
a. 606, cp.

2—5,

po
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de

pămînturi

($ 61)

atit în

cetate

şi pe lingă iea, cît şi prin celealal

te
părţi din Italiiea şi pe aiurea, pre cari le administrati înşi'şi pentru
folosul
bisericii păstorite de dînşii, ca cetăţeni ai împeriului roman
r&săritean.
Impăraţii romani răsăriteni dreptcă căutaiă să'şi esercite autorita
tea sa
lumească, întrevenind ca domnitori atit la administrarea acestor
moşii
bisericeşti, numite patrimoniii al Sintului Petru, cît şi la
alegerea şi înstălarea episcopilor precum pe aiuria: aşă şi în Roma vechie,
dar' această
întrevenire nu contribuiă întru nimic a şterge întiieta
tea episcopilor din
Roma vechie, nici a zădărnici tindinţile unora din iei
de a'şi priface această
întiietate onorifică într'o jurisdicțiune universală, de
aceea se încercară ca
să facă să se aleagă acoleâ ca episcopi numai Greci
şi isbutiseră în răstimpul dela anul 684 pînă la 754.1) de origine, ceea ce
Dar şi această încercare nu'şi atinse scopul, căci sub împăratul Leon
III
Isauriul (711—741)
se ivi o cumplită neînțelegere şi înduşmănire
mai întilii între dirigenţii
bisericeşti cei răsăriteni şi cei apuseni: asupra
păstrării sait delăturării
cultului icoanelor, carele prinsese 'a se desvoit
ă foarte tare în înțelesul şi
în direcţiunea păgînilor, şi apoi, în speciial,
şi între împăratul din Roma
noaiiă şi papa din Roma vechie, Grigoriu
]i (715—731), sîngurul negrec
de origine în răstimpul amintit.
|
In anul 726 ordonâ împăratul Leon III.
Isauriul
nimicire
a icoanelor
de prin biserici încontra voinţii patriarhului constan
tiniian, Gherman (715-730)
carele înştiinţ despre aceasta pie papa
Grigoriii II, şi] îmbărbătă spre
resistință. Acesta încă *i se opuse,
şi escomunicâ.

pre locoţiitoriul împăesecutarea ordinului împărătesc. Se iscase voi să constrîngă pre papa la
afară de ducatul neapolitan. De această deci o răscoală prin toată Italiiea
învălmăşală generală se folosi
regele Longoba
ratului

din

Ravena,

carele, . cu

puterea,

rdilor, Luitprand (713—
supună şi pre celealalte ducate ităliieneşti744), şi, cucerind Ravena, voiă să'şi
de sub Superioritatea împărătească,
şi împresurâ Roma. Papa Grigoriii
II
însă,
-înlocde a se pune în privinţa
aceasta în conţelegere cu împăratul
Leon
ca Superior (suzeran) al săă,
iel se impaca cu regele Luitprand
şi primi dela acesta, în anul 728,
dispunere liberă, cetatea Sutri. Această
spre
resistință a papei încontra ordinulu
impărăt
i

esc şi învoiala lui cu regele
Longobardilor pentru
toriilor ităliieneşti de sub superior
itatea împăratului Oţăriră pre ocuparea teriLeon Isauriul
pină "ntratita, încît detronă, în anul
toate posesiunile papale din ltaliiea, :730, pre patriarhul Gherman, confiscâ
numite patrimoniti al Sîntului Petru,
şi luâ de sub jurisdicțiunea papei
din Romaîncă
. şi toate episcopiile
din. pre
A Ilir
mpărţită

în “doaiiă diecese politice, a Maceoniiişi a Daciii, şi anumea_
din
provinţi
le: Ahaiea, Macedoniiea
Tesaliiea, Epirul Vechii şi Epirul
Creta,
Noii; Daciiea Mediterană,
peană, Mesiiea Primă, Dardaniiea
RiPrevalitană şi Partea MacedonDaciiea
iii Solatare, ba încă şi pre cele. din “Calabri
iea şi din Siciliiea. Această
măsură
impărăt
ească puse temelilea, pe de-o parte, la dci
creştineşti în doai&
dară
biseric
ilor
Părţi, în una răsăriteană
şi alta apuseană
căci şi papa Grigoriă III (731—741)

aprobînd întrun concilii local

cultul

încă călcâ pe urmele năinta ului săii,
icoanelor
şi afurisînd pre

cei ce îl

241:
Întrind papa.Grigoriiă
-1l (731—741) şi. uumaşul săii Zahariie (741—752)
în conflict cu Luitprand,.regele Longobardilor, .din causa tindinţii acestuia

de

a'şi subjugâ toată, Italiiea, ceru
- ajutoriii:ră şi: scut' dela 'domnitoriul

Frincilor,: Carol Martel (Ciocanul,:714—741), “care “1 şi
La împăcarea sa: cu regele Luitprand în anul 742 căpătâ
ca patrimoniii al-sîntului. Petr
cinci 'oraşe
u, pe litoralul
mai spre miadădi dela Ravena. -Această: împăcare însă

oferf:cu grăbire.
papa dela acesta,
mării -Adriiatice,
nu durâ mult. În

anul 751 'ocupâ regele Longobardilor, Aistulf (749—756), Ravena şi Istriiea;
şi, prin“ aceasta, se ivi un noii conflict între:papa - din: Roma şi iel. Papa
cerii şi acuma scut şi ajutoriii

dela

regele-Frincilor, -Pipin cel Mic: (741;

respect. 747-—768).: Acesta ”i'1 dete îndată; se” rădicâ cu 'oaste-asupra Longobardilor; cuceri dela iei în anul 756; teritoriul Locoţiitoriii împărăteşti
(Esarhatul), dar nul opri pentru sîne, ci îl dărui papei Ştefan III (752—757)
drept recunoştinţă, fiindcă papa Zaharie consîmțise,

în anul 751, ca' Pipin

să fie ales rege al Frîncilor în Sueson (Soissons), şi fiindcă papa Ştefan III
îl şi încoronase ca atare în anul 754. Pe-lîngă acest dar, Pipin mai supuse

papei încă şi bisericile din

regatul

săii şi primi -ca să fie numit! patriciiă,

adecă suzeran şi apărătorii al Romei):

. ...

:

Sa

“Prin această faptă a 'regelui Pipin însă întrară papii din'Roma.în
rîndul domnitorilor lumeni, avind “însă înnăintea acestora avantagiul, că
acuma esercitaii doait& puteri, puterea 'spiretuală “bisericeascăîn mod. ne:

mărginit,

iar puterea

timporală lumească “în mod mărginit. Această su-

perioritate în putere 'stirni şi aţiţă în unii papi mai ambiţioşi şi mai energici,
tot din ce. în ce mai tare, năzuinţa de a se consideră. ca fiind mai: pre

sus decit toţi oamenii, ca locoţiitori chiar af lui Dumnedeii 'aicia pe pămînt,
şi de a tinde într'acolo, ca-şi puterea lumească

să 'Şi-o .manifestede

şi să

0 esercitegeîn mod nemărginit nu numai astipră supuşilor de pe teritoriile
propriile, ci şi asupra tuturor” oamenilor, şi chiar-asupra domnitorilor,-a
regilor şi a împăraţilor!
ce
e

„_: Dăruirea făcută .decătră Pipin cel Mic fă nu -nimai recunoscută şi de
Carol cel Mare (768, resp. 771—814), după
îşi supusese
ce
pre Longobardi

în anul 774, dar' încă o şi mări prin citeva teritorii din Tusciiea şi din,
Sabina. Acuma luâ Carol: cel Mare chieile dela '“mormintul sîntului Petru
din Roma spre păstrare şi spre sămn că, de acti înnăinte,
iel ieste superior
5. Suzeran asupra posesiunilor împăraţilor, romani răsăriteni din Italiieaşi

protector asupra tuturor bisericilor creştineşti din Europa

apuseană.

......

„. “Prin „această „procedură a lui Carol. celui Mareşi în conformitate. cu

disposiţiunea

canonului “al

17-le

al

conciliului

universal

Calcedon, ca ordinea bisericească să se, acomodede.

al patrulea

ticeşti, se desfăcură,în cele timporale; pentru totdeauna bisericile
decătră cele răsăritene; "mai .r&ămînînd între iele :numai o“ debilă
doctrinară dogmatică, :slăbită şi aceasta prin diferitele vederi asupra
icoanelor şi a multor ceremonii religioase la cultul, dumnedeiesc.

această

debilă

legătur„se
ă zdruncinâ

încurînd

şi.se

din

ordinii civile,şi poli-

desfăcui

şi iea!

apusene
legătură
cultului.
„Dar. şi
..

.:

1) Baronius: Annales a. 726, cp. 1—8; cp. 25—43; a. 730, cp. 1—2. — Pagius: Critica

a. 726, cp. 1-A şi 6—15; a. 730, cp. 1—12;

a. 758, cp. 1—2. — Hasse: Vereinigung der

eistlichen und weltlichen Obergewalt im rm. Kirchenstaate, Haarlem,

1852. —

Sugenheim:

eschichte der Entstehung
und Ausbildung des Kirchenstaates, Leipzig, 1854. — Hefele
K. J. Konziliengeschichte, e reiburg, 1873, vol. 3. pg. 237 şi 375.'.
|
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Ş 65.

Biserica

Rominilor

în Daciiea

Trăiană,

Ce soarte a âvut biserică creştină la Romînii
din Daciiea Trăiană în
răstimpul acesta, nu putem şti cu sigur
itate; m'am dat încă de veşti de
prin timpurile acestea, carile să ni-o îndic
tristele împrejurări politice de pe atunci, e măcar.. Dar”, judecînd după
trebuie să dicem că soartea iei
numai îmbucurătoare ri'a putut fi. Romiî
nii creştini din părţile acestea aii
îost necontenit împresuraţi şi străbătuți
toate barbare şi păgîne, ca Hunii, Gepidde feliii de felii de popoare străine,
ii, Longobardii, Sclavinii, Anţii,
Bulgarii, Avarii, etc, Toate aceste

şi favorabilă n'aă putut
iele nu W-aii putut dă

popoare păgine numai înriurință bună
să _esercite asupra bisericii romineşti;
dar' dacă
niciun avint, apoi de nimicit încă
m'aiă putut-o

nimici, căci popoarele păgîne şi noma
de nu îmblaii după convertiri şi
proseliți; mai curind iele ai primit
o
înrîurință binefăcătoare dela popoarele creştine, cu cari. veniaii în
ating
ere,
căci acelea din iele, carile aii
isbutit să se aşede cu stătornici
tărdiii, ai devenit înse'şi creştine. ie pintre creştini, mai curînd saă mai
|
i

_
În tot decursul -răstimpului
Justiniian (527-—565) înnăinte,. acestuia, dar mai ales dela împăratul
ati esistat
a Dunării
cu tinuturi întinse pe împrejurulmai multe castele pe rîpa stîngă
lor, carile se țîneaii de împeriul
1Oman răsăritean. Însu'şi împăr
atul Justiniian mărturiseşte
în novela sa a unsprădecea
aceasta dîcînd
nedeii, s'a mărit împărăţiiea că „în timpul de față, cu ajutoriul lui Dumnoast
ră
“aşă, încît îmbele ripe ale
sint pline. de cetăţi :de ale noast
Dunării
Literata, cari sînt preste Dunăr re şi că atit Viminaciul cât şi Recidua' şi
e, ni sînt din noi supuse
noaiiî“.1)
_„ Aceste castele m'aii fost
|
cari trăjaii prin iele şi prin ocupate numâi de oaste, dar' şi de locuitori
tinutu
rile.
lor, şi aveaii comer
cuitorii de pe împrejur; din
aceste castele ru odată. s'aii ciii dilnic cu 1ospre lăuntrul Daciii Trăia
făcut espediţiuni
ne

litori. Toţi locuitorii castelelorspre a alungăşi fugări pre duşmanii năvăşi. ai (inuturilor acestora
căci feraii din împeriul roman
aii "fost creştini,
Sati
se ţineaii de iel, unde creşt
în iloare. Aceşti locuitori
inismul ierâ
cu aceâ poporăciune TOmîn aii trebuit.să vină mai adeseori în atingere
ă,
şi.
Carea trăiă maj departe
tocmai prin acest contact
în lăuntrul țării, şi
s'a
tot
învigoroşat şi s'a susţinut
pe la toţi Romînii din cuprinsul
creştinismul
Daciii Trăiane.
|

ciliului al patrulea uni
la întrarea în Bosfor,versal, ţinut în.ânul 45] în Calcedon oraş în
Novela XI şi CXXXI a în faţa. Bizanțului s. Romei: noaiie şi Bitiniiea
împăratului : Justinitan
par
ciliului calcedonean se Sup
1. Prin canonul 28 alte din
useseră, precum am văd
(Ş 52), priveghiierii
ut la răstimpul precedcon
episcopului” din: Rom
ent
a noatiă: s.: Constanti
poliţii. şi episcopii din
ustrală, cpentrală ŞI apu Daciiea „Orientală şi boreială, iar' cej niidinana mitroseană, remăseseră sub
Daciiea
ascult

area episcopului din

„1 Quum igitur
Tipa Danubii iam nostin presenti, Deo auctore, ita nostra. res
ubli -auc
Literata, quae trans Danris civitatibus frequentatur et tam
Vim cuau eta 5
ubium Sunt, nostrae
iterum ditioni subiecina
tae Sunt.

Reid
-

e
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Prin Novelele citate însă făcu împăratul Justiniian o noaiiă împărţală
în partea. apuseană miadănoptală a împeriului săi, înfiinţînd acoleă, din
întreaga diecesă politică Daciiea şi din doaiiă provinţi din foasta diecesă
lirică, un noi orgănism politic. cu o noaiiă capitală în noaiia cetate Justiniiana Primă ($ 63). .După această înnoitură trebuiâ, canoniceşte, să se
direagă şi ordinea bisericească. dintr' însul. Deaceea şi. înfiinţâ Justiniian
în noaita capitală, în. Justiniiana Primă, o arhiepiscopiie şi mitropoliie înlocul celei din Tesalonic şi acordâ titulariului iei, în conţelegere cu papa
Vigiliii (537—555) din Roma vechie, dreptul de a fi iel sîngur superior
asupra episcopilor din părţile :acestea şi de a esercită asupra lor jurisdicțiunea ce o aveă mai înnăinte” papa.
|
|

„ Această înnoitură a împăratului Justinian a avut feliurite. şi îns&mnate

urmări precum în privinţa păstrării

cilor,

aşă

şi în privința

desvoltării

bunei

înţelegeri între dirigenţii biseri-

soţiiale

a locuitorilor din acest noii

orgănism politic şi bisericesc. Deşi îşi dăduse papa Vigiliii consîmţămîntul
la această înnoitură jurisdicţională bisericească, totuş mai ţărdîi nu vrură
să ştiie de aceasta unii papi, mai ales cînd vădură că şi alţi episcopi de

Sub jurisdicţiunea

lor,

ca

cel

din Ravena, din Acvileiea şi din Gradisca,

năzuiesc a se face nedepindenţi şi a se' numi principi ai preuţilor, adecă
patriarhi. Mai ales papa Grigoriii 1 cel Mare- (590—604) se arătâ aprig

apărătorii al autorităţii şi supremăţiii episcopului

din Roma vechie(Ş 64)

şi nui veniă la socoteală disposiţiunea împărătească a lui Justiniian |. Cu

toată displăcerea papilor din Roma vechie, înnoitura împăratului Justiniian.I
'Şi-a găsit aprobarea generală. prin canonul 38 al conciliului universal al
şeselea,

numit

şi Trulan,

ținut în

Roma - noaiiă

s. Constantiniiana

în anii

681 şi 691 subi împărații Constantin IV Bărbosul (668—685) şi Justiniia
n II
(685—695), nu deadreptul, ci numai dicîndu-se ca „ordinea bisericea
scă să
urmede foarmele' politice şi publice“.
Ie
!

____Recunoscîndu-se astfeliii de un concilii universal noaiia arhiepis

şi mitropoliie din Justiniiana Primă, întrâ titulariul iei în eserciţiul copiie
drepturilor şi dătorinţilor ce le aveai mai înnăinte, în părţile acestea,tuturor
arhiepiscopul şi mitropolitul din Tesalonic, respective
cel din Roma vechie. Şi
fiindcă dela conciliul universal calcedonean din anul 491 încoace
se țineati

"de jurisdicţiunea papei din

Roma vechieşi creştinii

din

Daciiea

Trăiană
australă, centrală şi apuseană, şi fiindcă dela: disposiţiunea'
împăratului
Justiniian | încoace întrase înlocul lui arhiepiscopul şi mitropoli
tul : din
Justiniiana Primă, urmă, neapărat ca creştinii din părţile numite
ale Daciii
Trăiane să rămînă mai departe sub

întru

adevăr

aşă ati

_jurisdicţiunea noaiiei arhiepiscopii. Şi

şi fost, căci Rominii

din Dacilea Trătană

totdeauna, cînd aveai lipsă, după cărți, după preuţi şi după poveţetrimiteaii
pentru
învățătura” legii, sai la arhiepiscopul din. Roma noaită s. Constantiniiana,
.
saii
la cel din Justiniiana Primă, mai pe:urmă
-Ş

în 'Ohrida:1)

66. Mişcări religionareşi doctrinare
la Romînii din împeriit.

In r&masuly împeriii roman răsăritean ieră vatra creştinismului; aicăa
înfloriăa cu buieciie,
nemaifiind combătut de nimene. Dirigenţii lui nu se.
1) Vedi şi: Miron Costin, in Cronicele Rominici, edate de M. Cogălniceanu,

Bucureşti, .

1872, t;-l. pg. 140, nota 1. — Şaguna A. Istoriea bisericească, Sibiră, 1861, t. 2, pg. 61—63.
—
Enaceanu Ghenadie: Creştinismul în Dacii,- Bucureşti, -1875, pg.. 26—49 şi.5/—77.
Grama Dr. A. V. Istoriea bisericii romineşti unite cu Roma, Blaj, 1884, pg. 30—35. .

16%

—
.

„944.
-îngfijiaii'acuniă; în

prima 'liniie; de: lăţira.

lui,::ci -mai

virtos de -aprofun-

darea învățăturilor.
lui, de esplicarea, de-chiarificarea.
şi: de desvoltarea lor;
precum, -şi “de : stătornicirea * orgănismului = &sterior. bisericesc şi de -amplificarea cultului religios:. Toate aceste: cestiuni-dădură aci în răstimpul pre.
cedent. ($$ 45, 47, 48) ansă-lă

diferite

socotinţi,.la diverse: neinţelegeri şi

la certe înverşunate, cârilenu se:putură împăcă

şi: curmă: atunci prin

cele
-patru concilii -universale, ci continuară şi, în decursul: răstîmpu
lui acestuia.
Deîndatăce. rădicaseră dirigenţii bisericilor creştineşti,prin: diverse
pre Isus Cristos. la “persoană. Supraoinenească. şi'l:' şi îndumned doctrine,
eiseră; se
iviră „printre: iei - o -mulţifne: de nedumetiri “asupra: fiinţii
şi firii lui celei
adevărate
.

|

.

:

„... “Unil din, jel” se: certati: asupră întrebării,

N

PI

oride

OR

:trupul” lui

.

Isus

.

E

a fost

reial, ori numâi aparent?
ar” alţii. asupra “întrebărilor,
Isus a avut
o singură fire (ese), o.sîngură voinţă (9zAnc:5) şi o ;sîngură oride
energiie
(îigez+a),
Saii doaiiă,

una omeriească şi alta dumnedeiască? Oride:acestedoaiă firi,
voinţi:şi energii aii fost sait nu amestecate. între : sîne,.
ori num
: ai
împreu„nate şi coesistente? -Care. din .iele a. fost prepondetantă?
..
Care
şi:
cînd
s'a
ananifestat mai, mult? ş. a.
ps
DR
e TA
î*.. Chiar unii împărațise amestecară în aceste.
certe doctrinare. Împăratul
Vasilisc (Basiliscus, -476—477) . se . dechierâ,
enciclică,. pentru o sîngură fire, iar” împăratul „Prin :0, scrisoare circulară s;
“Zenon: Isauricul (474—491)
pentru .împreunarea îmbelor. Îiră, :publicînd
în:. anul, '482.0 scriiere în privinţa aceasta . cunoscută.
sub. numele: Henoticân-(Împreunare).: Împăratul
Justiniian însă.a convocat, în anul 553,
la Roma. noaiiă.s. Constantinitana
“un: conciliii:tiniversal, .al cincilea, - în carele
se condemnară mai multe
Scriieri şi învățături, între! carile şi învăţătura
despre.0
'sîngură fire în Isus.
„Dar. şi.această: întrevenire conciliială:
universală:
nu: curmâ .discusiunile şi
certele doctrinare; deaceea vedem pre“
împărații. Iracliit (610—641) şi Constant. II (641—668). cercînd;; în :.conţelegere
cuunii::dirigenţi” bisericeşti, să
potolească certele: prin

nişte
împărăteşti. din. anii 633, 638 şi 648,
dară nu isbutiră,. Împăratul decrete.
Constantin. IV. „Bărbpsul. (668.685) convocâ
în 681 la Roma ; noauă 18: Constantinițana
“iar -un concilii - universal, al
Şeselea, cel. aşă numit Trulan, în cârele
se.cond
emnată. părerile unofiriştilor
(monotisiţilor) şi ale. unovoiştilor:
doaiiă voinți şi doaiiă : energii, în' (monoteleţilor) şi. se admiseră în Isus .
conformitate. cu cele doaiiă firi împreunate, dară neameştecate
în iel, însă aşă

că; voinţa

. omenească din îel urmeagă şi se. supune voinţii - celei dumnedeieşti.
De aci înnăirite. încetară
pe. încetul toate certele despre. calităţile
lui Isis Cristos,
Tot la Roma „noauă 's, Constantiniiana,
- şi anumea' că continuare
a
conciliului universal:
din
681
se
mai
adunară
dirigenţii. bisericilor încă şi
în anul. 691- subt împăratul Justiniia
n II. (685—695)
şi formulară
disposiţiuni (canoane). disciplinare. şi adininist
mai multe
rative.., i
Aa
„_„Altă

nu mai puțin înfocată şi înverşunată fii aceea astipră
păstrării oriceartă
delăturăriă icoanelor din
bisericile creştineşti şi a zugrăviturilor
religioas
e de pe

„păreţii lor. Oricît
le-ai admis,şi oricît
de.
se
păstrarea lor, totuş nu” îngenioa
mai.
puţin
ieră o imhitaţiune păgiriească şi că

de- bune

ŞI
că
lui Isus
Aceasta
“lor,
mai Cristos.
şiȘi-Causa
ales atuncia
causa
cînd a fost
yes

10%

tă
moi,

a

mint

afac
Tpoozbnat

aă fost îniențiuei

ce
erati .esplicările ce.se. dedeaii Caru
pentru
adevărat fămîneă, că întroducerza lor
inw'si găsiă
găsia ' aniicâa,
că întroduce
nu'şi
rea
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mişcare

mai - serioasă

împrotiva :icoanelor

șe- -ar&tâ-.în “răstimpul

acesta mai înfiiii printre Samariteni pe la anul 574, dar Simion Siilpnicul

(Stylita) păşi” încontra--iei, şi: scrise împăratului Justin II (565-—578) dicînd,
între altele, că, dacă cei:ce bătjocuresc icoanele
: şi. statiile împăraţilor:se
pedepsesc cu moartea, cu." atîta .mai: vîrtos trebuiesc pedepsiţi aceia carii
se arată. nereverenţioşi înnăintea ' icoanei lui Isus: Cristos şi a: maicii lui:
Această. mişcare ' se. arătâ 'şi .în Frînciiea pe la anul:599,: cînd episcopul
din Marsiliiea (Marseille), Seren, scoase icoanele
de prin biserici şi le îrînse.
lel însă fit cîrtit: pentru“ această faptă decătră papa Grigori 1 'cel Mâăre
(590—604), carele îi scrise că îi laudă zelul pentru lupta lui încontra adoTării. lucrurilor. făcute de “mînă omenească, -dară că desaproabă frîngerca
icoanelor, fiindcă acestea şi zurgrăvi
s'a:tura
întrodus prin biserici pentru
cei ce nu -şiii carte, 'ca şi. aceştia,.uitîndu-se la iele, să vadă Şi să în-

țeleagă cine şi ce aii făcut :şi aii suferit pentru: creştinism. Ri
Certele asupra cultului. icoanelor, asupra“ închinării "(apeezbwnais) Oră
adorării lor (hazgsta), se continuară prin tot decursul seculului al. şeptelea,

și izbucniră, cu Oarecare vehemenţă, abiâ : sub împăratul. Leon Il Isauriul
(718—741), carele: dechierâ în anul'726; printrun decret, cultul icoanelor

ca închinareja

idoli

saii- ca idololatriie, şi opri, sub aspre pedepse, în-:

chihareala iele; iar' în anul 730 poronci ca'să se scoată icoanelde
e prin
biserici «şi să se ardă, iar cele zugrăvite pe păreţi:să se radă şi să se
steargă, albindir:se. Papa. Grigoriă ÎII- (731-—741) însă se 'opuse, acestui
Ordin împărătesc, aprobâ cultul icoanelor: întrun concilii local. ţinut: în
Roma în Noerivre::731 şi .afurist -pre toți cei ce îl combăteaii. ' Se -iviră

apoi “mulţime de scriteri, unele aperind, iar

altele condemnînd:

cultul
icoanelor. Această 'ceartă continuâ şi sub; împăratul: Constantin Copronim
s. Spurcatul (741-—775), carele convocâ:-în anul 754, un concilii local ulla
|
Roma noaiiă s: Constantiniiana, şi înrîuri într acolo, ca cultul
să „fie _condemnat şi afurisit. - Asemenea şi împăratul -.Leon IV icoanelor
Cazarul
(775—780) combătă cultul icoanelor. Abiă împărăteasa Irina, ca-tutoar
ă
(780—792) „a - fiiului săii: Constantin VI Porfirogenitul se: ar&tâ.
mare
'apărătoare a- cultului

. icoanelor,convocâ în 'anul 787
lă Niceiea
,
Bitiniii, un
conciliă universal, al şeptelea,: carele. desrădicâ' afurisîrea: din. anul 754,
şi
restătorhi

ci cultul “icoanel
ca' închiriar€or”
: număi, a” riu „şi ca -adorare.:.Cu

toată decretarea aceasta izbucni. din-noi, în anul 815, lupta încontra
cultului icoanelo
sub. împăratul
r. „Leon -Armeanul: (813—820), şi. fii: susținută

şi de împărații. Mihaiti Balbul (820——829) şi Teofil .(829—849), dară “împărăteasa Teodoră, ca țuțoară (842—856)a fiiulpii săi MihaiitIII (842—-867
),
întreveni

din noii pentru cultul, icoanelor şi. convocâ, spre.scopul acesta;
în anul 842, un concilii-la Roma 'noaităs. Constantiniiana,
Acestă întări
decisiunile -:conciliu

lui* universal: „al..şeptelea

şi restătornici, pentru. totdea-

ună,: cultul icoaneloi, :decretînd “şi: 0-.sărbătoară: anuală, Dumirica Dreptcredincioşiii s. : Ortodocsiii, . ca. întiieă : Duminică din Ajunul.
cel .mare de
înnăintea

sărbătorii Paştilor, în 'carea- se-'afurisiaiitoţi .ceice cutedâii a: se
Opuițe aceștui .cult,1):" ÎN
SR
O
RTS
oa ,
COCIC

III-A

=

ACCESE AD

RC

E

N 20

A

NINE

N
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ăi

„i. 1) Evagriust:Istoriea biser. cit..3, cp. 4; cp. 14t.crt.:4, <p: 38-40; crț:.5.-tp. —. Baroniusi
Annales, eccl.
sub a, 476,:cp.'30—35;

a. 482, cp..26—32;

a. 485,.t%p..9,'cp;

18—19;

a. 535,
cp. 29—83; a. 553, cp.:20--247; a. 574, cp: 6; 'a.1599,'cp. 17s'a. 602,-cp: 3; â-603,cp:
1:
a. 607, cp. 10; 2026, cp..6; a. 631, cp.:-1; .a.:633, cp.'3:=55;-a. 639,
cp.-l;. a: 645, cp,:4;
a.-648, cp,'1; a: 656, cp. 1-+36; a. 657, cp. 15; a, 6Â0, cp. 4;. a..681, cp..15; a. 692, cp.l:
a5712, cp. .1—7.-a:*726, cp.:1—30;-a: 707;.-cp. 10-90; a.730, cp21-4;
a. 741, cp: 12;

a: 754,.cp.:17—97::a1-765;
cp:.7;: a. 767, cp:-29; :'2.*780, cp. 3; a.:787, cp.'1--A41:a. 814;
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67. Amplificarea cultului “religios creştinesc
_- Aceea ce a făcut ca în răstimpul acesta
atit cîntările şi rugăciunile religioase, cât şi
ce o răspîndiai, cu sîrguință, printre creştini
riceşti, că Dumnedeii ieste foarte sîmţitoriă
ştinilor; că tare Îi plac cîntările lor de. laudă
acestora trimete oamenilor pre îngerii Săi

ceriii

încă

întrevin, cu

succes

tot în direcţiune păginistă.1) N
(476—861) să se înmulțască
dilele, festive, a fost credinţa
înveţătorii şi dirigenţii biseşi înduplicabil la rugile creşi de mulţămită;
că în urma
întru ajutoriii; că îngerii din

la Dumnedeii,

saii
. sar

oamenilor şi deadreptul întru ajutoriii şi. spre înspirare, dacă aceştia
rugăciuni şi cîntări; că şi Martirii şi Siînţii creştini li se adreseadă prin
lor. încă se fac tmijlocitori la Dumnedeii pentru nevoile şi neajunsurile
oamenilor, dacă aceştia
li venereadă memoriiea şi se roagă cătră dinşii;
şi că însă'şi crucea, pusă
undevă saii purtată la sîne, şi chiar s&mnul
crucii, făcut cu mina asupra
sa sati a altora, alungă de acolo spiretele
necurate şi fereşte de ispite şi
e rele.

Aceste credinţi ait contribuit foarte mult
generalisat şi s'a stătornicit, în comunele că tot în răstimpul acesta s'a
persoanelor, darşi cultul unor întimplări creştineşti, cultul nu numaial
ce aduceaii aminte de Isus
Cristos şi de Maica lui, ca: Inviiarea
lui din morţi, Înnălţarea la „ceri,
Schimbarea la faţă, Buna Vestire, Adormi
rea Maicei Domnului, Aflarea
Crucii, Înnălţarea Crucii (a. 628), etc., precum
şi cultul înse'şi r&măşiţilor
pămintene ale Martirilor şi ale Sînţilor
.
ăi
_ Datina de a închină locaşurile
Sînt în genere, Maicei lui Isus Cristos, de rugă comună, bisericile, vreunui
vreunei întîmplări din viiaţa acestuia,
Ingerilor primari Mihaiii şi Gavril,
şi înse'şi Sîntei Treimi, avi, ca urmare,
sărbătorirea

titularilor prin diverse
şi rugăciuni, compuse în onoarea,
lauda . şi glorificarea“ lor. Cultul cîntece
sărbat în diverse dile de preste an, acestor patroni de biserici părticulare,
se răspindi curînd prin toate comunele

cp. 5; a. 817, cp. 20—34; a.
Critica sub a. 476, cp.'8; a. 818, cp. 6—38; a. 822, cp. 1; a. 842 c
12—27. —.
Pagius:
482, cp. 21; a. 553, cp. 3 Fog.
a. 622, cp. 2; a. 629, cp. 2—7;
a. 574, pi.
132 a. ie
a. 630, cp. 3; a. 633, cp. 5;
6;
a, 677, cp, 2-4; a. 679, cp.
a. 639, cp. 2—4; a. 640, cp.
2; a. 681, cp. 4; a. 692, cp.
2;
1—8; a. 737, cp. 8; a. 730,
2—17
;
a.
712,
cp.
2;
a.
cp.
726, cp.
5; a. 794, cp. 10—20; a.
817, cp. 16; a. 818, cp. l;
787,
cp..
1—6;
a.
814,
a.
cp. 14;
842, e. 7—15. — Schlosser:
ISaiser, pranfurt, 1812, — Liidt
Geschichte der bilderstiirmende a.
ke: Die Bilderverehrung
n

in
": 4) Baronius: Annales eccl.
sub
a.
477,
cp.
4;
a. 485,
cp.:4: a. 514, cp. 7-—12
37; a, 517, cp. 70—7
cp. 19;: a. 526, cp. 8; ,a. 34,
530, cp. 30; a. 534, cp.3; 2;a. 5]
a.
Z

SL cp. 505,2
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den ersten christi. Jahrhunderte
n,
c
19;
a:
43;
a:
819; a: E cb: 27:
537, cp." 17; a. 540, cp. 38a. 303)
40;
cp.

, SP;
, cp. 7i 3.555,
9:
7, 12; a. 560 cp. â; a. 564
587, cp. g; d. dog 97 2; Cs 2-54
22:
a. S7â,'cp. Gil
3—9; a.a. 587,
a
cp.
:ice:
18:
a,
589,
cp,
PeOb”îi
55,
80,
ai
590;.
cp.-13-—18, 278
a. 598, cp. 31; a, 599, cp. 1951;
“3507, ep. Aa
0, e.:
a
601.
cp.
30;
a.
ep.
603,
1-9;
cp.
a.
610,
1,
cp.
.'604. cp. 28. 2607;
21: a'cp.614, 2: ci,
a. 627, cp. 2-4 9892—15,
hq 23,da 32da603- 35;
8. 628,
cp.a. 625,14'-a
ep Gui
„.
cp. 3-6; „CP.a. 626. ep. 13: :
7
.
, Cp. 1—2, 63,
;
a,
.
—22:-a.
4 3 33.600, (Qi Zi 24672, €p. 18; a. 673, cp. 14; a. io Q 307 000224
, 5757
123
cp. 16
cp,
sia cp 1P Î7
ai, cp. 12; a. 717, îp.2;
a, 791, CB: 223 a. 192, cp. S-7i-as 741, cp. 9, 13, 16; a: 745, cp. EPA
45, 10, ; 7
787
!
8; a. 767, i 17: 3.

709, cp. 7;

a..770,.cp. 19;
38.2. 842, cp. 12,1
—— Pagtus6.
: „Critica hist. supa 8, cp 38” ai goi
1719,
Daniel: Codes
.
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creştineşti . şi deveni general.. În .modul acesta se înmulțiră aşă de tare
dilele festive ale creştinilor, încît înlocuiră cu succes pre ale păginilor, şi
contribuiră astieliă foarte mult la îmbrăţişarea creştinismului decătră aceştia.
Acuma se stersese maj toată deos&birea fiinţiială între cultul religios estern
al unora şi al altora. lerâ un. timp cînd înveţătorii: şi dirigenţii bisericeşti
grijiai mai mult de cultivarea unor credinţi, decit de punerea în fapte a
neîntrecutelor învățături umanitare creştineşti!
|
,
„“ Tot'după datina Romanilor păgîni s'a stătornicit, în răstimpul acesta,
un ceremoniial părticular cu feliurite rugi şi cîntări, întrebuințat la naşterea
copilului,

la

botedul

lui, la cununiie,

la. înmormântare,

la întîmplări

cim-

pestre şi politice, la sînţirea clericilor, la mărturisîrea păcatelor, la cuminecătură, la ungerea morboşilor, şi la alte întîmplări din viiaţa omenească,
publică şi privată.
„Aceea însă ce a apropiiat foarte mult cultul religios
'al creştinilor de
acela al păginilor, a fost nu atita întroducerea prin biserici şi prin casele
private a icoanelor Sînţilor şi chiar ale împăraţilor, precum şi zugrăvirea
pe păreţi a unor întîmplări religioase, cît mai vîrtos admiterea, în anul

842, prin un concilii, a venerării lor, după o luptă crincenă de vro doaiiă
sute şeptedeci de ani şi înstituirea unei dile de sărbătoare întru amintirea

triumiului cultului icoanelor, numită
aus

Duminica

Dreptcredincioşiii

s. Orto-

docsiii, cea dintiiii din Ajunul cel mare înnăinte de sărbarea Paştilor ($ 66).
Aceia carii aii contribuit foarte mult şi în mod

ditede,

cu multe

Pentru

decisiv ca să se acre-

să se generalisede şi. să. se înrădăcinede puternec cultul religios
şi

diverse

rugi

şi cîntări

rugele ce le făceai,

aii

fost săhastrii şi călugării ($ 20).

iei împărțiră

dia

de 24 de oare în şepte

răstimpuri. Demineaţa, la răsăritul soarelui, făceaii lui Dumnedeii rugi de
mulţămită pentru r&săritul Soarelui Dreptăţii, adecă pentru ivirea şi răspîndirea creştinismului; pe la noaii& oare înnăinte de amiadădi (după

calculul vechiii pe la oara a treia de qi) se întreţineaii

întru amintirea judecării lui Isus Cristos

la

cu cîntări şi rugi

moarte şi întru amintirea

po-

goririi Spiretului Sînt asupra Apostolilor; pe la amiadădi (oara a şesea de
di) întru amintirea răstignirii lui Isus; pela trei oare după amiadădi
(Oara a noaiia de di) întru amintirea morţii lui Isus pe cruce; sara, la:
apusul soarelui, mulțămiai lui Dumnegei pentru binele primit peste di;
apoi pe la noaiiă oare de. noapte se rugati pentru iertarea păcatelorşi
- pentru O moarte uşoară; iar la miedul nopţii cînta şi se rugaii întru
amintirea înviierii lui Isus, Pe lîngă aceste rugi şi cîntări generale se mai
făceaii decătră dinşii rugi speciiale în fiecare: di şi anumea: Lunia pentru:
Îngeri; Marţia întru amintirea sîntului lon Botedătoriul;, Miercuria .în
onoarea Crucii şi în amintirea sfatului Jidanilor ca să prindă şi să omoară

pre Isus; Joia în onoarea Apostolilor şi a cinei de despărţire şi de aminlire etearnă; Vineria tot în onoarea crucii şi întru amintirea răstigniri luk

Isus

pe

iea;

şi Duminica

Simbăta

întru amintirea Martirilor şi a Sînţilorîn general;

întru lauda -lui Dumnedeii

viierii lui Isus în special.

- :

în genere

a

şi întru amintirea în-

a

Afară de această împărţală a cultului religios. estern se imai stătornici
ca sărbătoare: mare, cu abţinere dela lucrările dilnice, încă şi sărbătorirea
celor mai distinşi patroni aleşi ai comunelor 'creştineşti, lumene şi călu-

|

găreşti, precum şi a celor mai memorabile întîmplări din ivirea şi desvoltarea creştinismului şi chiar”
din viiaţa politică şi soţiială a vreunui popor,
cu diverse cîntări şi rugăciuni, compuse anumea 'spre acest scop, şi ast-
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felii

se. treziră “creştinii : cu “un” călindariii . festival, carele. țineâ cumpănă

dreaptă călindariului festival .păgînesc, „şi cu "o mulţime. uimitoare
-de 'cîntări şi:de rugăciuni, carile S'ait întrunit apoi,.pe încetul, în mai multă
cărţi
„întitulate: Liturgiieriti, Orologiii s.. Orologiieriii -s. Orariii (Ceaslov
), Octoih
s. Optvoceriii, Euhologiii 's. Rugăciunariii, Mineiă.s. Lunarii, Martirol
ogiă

s. -Cuvîntariii despre “martiri, etc.

Aa

”

-

A

e

Spre a arătă pînă la care înnălţime întelectuală'se avintară
unii autori
de rugăciunişi de laude * în închipuința - sa despre un sîngur Dumnede
i,
împărtăşim aici numai.una: dintre rugăciunile cele dilnic,
întrebuințate de
creştini,
şi care sună astfeliii: -, mpărate ceresc, Mîngăietoriule,
Spirete al
adevărului. carele. pretutindine: zieşti. şi toate le îniplineş
ti, Vistiieriule al
bunătăţilor, Dătătoriule . de viiaţă, vină .de. Te :sălăşlui
eşte întru noi şi ne
curăţeşte pre toţi de toate spurcăciunile, şi mîntuiest
e,. Bunule, . suiletele
noastre“!

ge

CS
„.

68. Islamismul Saii_Mohamedanismul.:) ! .

. Arabii, ca şi -alte

lectuale şi: soţiiale,

popoare“

credeai

de pe: primele

“că: în' toate

fiinţile

trepte

ale desvoltării înte-

din. lume

eşistă o viiaţă
Similară ca şi - într înşiă; şi. că: iea difereşte
întensivităţii şi -al tăriii,.în -carele:se manifes -de.a lor numai prin gradul
teadă; că: cel ce o produce, o
întreţine şi o .maniieste
adă.
încă
-ieste o fiinţă, dar' de o ordine tot mai
Superioară; că

fiinţi de feliul „acesta
viieţi părticulare esistă; că” corpiirile şisînt tot atit de multe şi de varii cite
regiunile pe unde se ăţlă sînt pentru
aceste .ființi ca locuinţile şi țările

pe unde
trăiesc între sîne Cam :într” aceleaştrăiesc: Oamenii; că“acele “jiinți
' referinți, precum, trăiesc şi' oamenii
între olaltă; . că printre iele, ca
şi printre: oameni, esistă o. necontenită
î»
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'sub a. 607,. cp.-10; a. : 630, cp.
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2; a.
a. 671, cp. 4; a. 672, cp: 13;-a.'675
, cp. 7;-a. 676, cp-8--9; a. 685,654, cp..7; a: 669, cp.4;
a. 698,. cp. 15; a. 699-cp. 8i.a. 713,:cp,
a: 696, î9713:
17,:23; a. 714, cp. 6; a. 716, cp.cp. -4, 12—14
;-a. 717,

cp.

3; a. 718, cp.
a. 725;"cp.:1—9;'
cp, 42; -a...727,'cp. 7, 15.20; a..728, cp.!
8, 5, 8; a. 729, cp. l—6;7; .a..731,:cp. 31; a: 738,a. 726,:
cp. 26; a. 746, cp. 1;"a. 763, cp, 25; a.*778, cp. 7—8; a. 741, cp..6; a. 742, cp. 4;.a. 744,
tp. 5;- a.:-780,
cp. 20; a. 805, cp. 1; a. 807, cp.
793,-cp. 1—8;a. 801;
1—3;-a. 820, cp. 20, 23,29;cp. a. 2;:a.
a. 826, cp. 62; a. 827, cp.:14:—16
821, cp. 58; a. 822, cp. 0;
;: a.:829, cp. 9; a. 834,:
cp..1
0;
a:
841
cp. 3; a. 842, cp.
4; a. 845,.
cp. 20;-a. 844,c ::15—16; a.:846, cp. 1—5; a 847,.
a. 852, cp. 18, —„Pagius
, 24; a..849 cp: 6—11;
: Critica -hist. 'sub' a. 622,..€p. 7;.. a!cp..9
627 cp. '26; a. 630 cp. 2;
3.631, cp.. 2; a. 632, cp. 2; a. 633,cp.-2;:a. '634, cp. 2-4, a: 635 ,

3- 637,cp. 23;

cp.-10—11'; a.
cp. 18ePa: 650, cp..9
cp-:8;.a. 666, cp.-1a.0; 639,
a. 669, cp, 5; a..676648,
, cp. 8;a. 691, .cp..5; a.;

cp. 3:

a7.636. cp. 2;

a. 651, cp. 10a.;65
696
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3; a. 710 cp.
a
ZII "cp.
; a. 752,
cp.:9cp..--15:19_90- 715 4; a, 7I7, cp.:1; “cp,a 7i8,
746, cp. ls a. 8747,16-17
cp, lă: a.712,:
cp.l;a. e
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CP.
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Tia. 1
„15 a:777,cp:
6;—7;
“cp
CP.
20:
a 797: a. cp.759,2 cp. i15;
2789,
4; â. 79
co. Îl;
3,
cp. va,4; 755,
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luptă pentru" supremăţiie; şi că printre iele,..ca:?şi printre:.oameni, se .află
o fiinţă, care. iește. -mai: puternecă,
. decit: toate celealalte. şi: câre domneşte
asupra tuturora.. Pre. aceste: fiinţi le considerată Ara
: ca'.şi
bii
-celealalt
, e
popoare, sait,ca bune saii carele, dupăcum ieră priincioasă saii.nepriincioasă,;
folositoare .saii nejolositoare. înriurinţa . ce 0 ..esercitaii
.iele asupra. viieţii
oamenilor şi asupra traiului; omenesc.. lele: erati 'deii .lorzşi 'se. veneraă.: şi
se..adoraii.
de dinşii sai spre a [i;-păstră binevoin
“sait.ţa,
spre :a. li--delăturâ
Superarea, 'miniiea şi răsbunarea: Aşâ se formase
'şi la.Arabi un cult religios;
cultul deilor mulţi. şi diverşi, al: căruia loc. principal ierâ “oraşul: Mecca” de
lîngă marea Roşiie. Spre a..ave -pre aceşti. dei mai la îndămină :atit:la
ajutoriii -cît..
şi; la. adorare; şi. închipuiati:
Arabii sub diferite figuri: ome:
neşti saii dobitoceşti, saii "chiar. prin. diferite obiecte, „puse: pe scaune: şi
pe. paturi cu mese înnăintea;
lor, pe cari se aşădaii daruri, mîncări: şi“bă&uz
turi_ pentru iei, în realitate însă pentru cei. ce „îi păstraii: şi îi -pădiai:'în
templul lor.
Măcarcă

<a
Arabii - ieraii-+ popor de săminţiie

Bi
semitică, ca şi: Jidanii, şi

șteteaiiîn legătură consingenească şi cu popoarele. de. săminţiiea hamitică
din Africa miadănoptală: răsăriteană, totuş iei r&maseră îiidărăptul acestora
în desvoltarea sa întelectuală, fiindcă erai mai : îndepărtați. de. centrele
..de
cultură ale acestor popoare, precum şi:de acelea ale popoarelor .din: să- .

minţiiea

arioromanică. De .aceea - găsîm :la dinşii păstrate, cu multă sîn-

ceritate, pînă în seculul al şeptelea d..Cr., atit. credinţ: aîn dei. rhulți, .inai
ales în aceia cu locuinţa pe stele, cât şi adorarea lor sub :diferite. figuri,
numite idoli saii ..făp
. (facticius,
tici feitico,. îstiche,: Fetisch): Atit. de înră-

dăcinat.ierâla Arabi cul
deilor
tul
-idoli:sai făptici, cultul stelelor,: încît. nu
se putii, delătură nici atunci, cînd: se: aşădaseră printre: .dînşii Jidanii cu
mosaismul

şi.mai

pe urmă,

în secului

al. patrulea

d.: Cr., Abesinii.cu

crez

ştinismul : săii. Trebui -să: apară “din - mijlocul: lori
bărbat, carele-să -li
deschidă ochii împăinjăniţi -şi săi rădice la: cult
unuiul.
sîngur' Dumnedeii:
„Acest bărbat se chiemă; Abul. Casem ben (fiul: luă) -Abdălă,numit mai
apoi Mohamed ' (Muhamed,; Muhamet), 'adecă cel -Lăudat sai Lăudatul:
lerâ din săminţiiea. arabă a Coreişiţilar, carea. stă în îtuntea cultului defesc

şi poşădeâ chieile templului central :din.' Mecca; . se născuse. în April:57
d.. Cr.;: şi aveâ. aci din: naştere o fire esaltată, 'cu disposiţiuni năbădăioase1.
(epileptice); -se făcuse de .timpuriii: cunoscut: cu. Testamentul. Vechită . şi

cu

Din

cel--Noii,

precum -şi: cu. -doctrinele : Ariianilor: şi- ale..: Nestoriianilor:.

studiul “acestor. -doată: Cărţi. religionare. -şi din doctrinele învăţaţilor

„creştini, se convinsese + Mohamed uşor ' despre: înterioritatea “religiunii co:
naţionalilor
şi, cil

săi şi despre. nimicniciiea cultului”: mulţimii -deilor, .al:steletor,;
deosebire, al chipurilor. cari; îi- :represîntait. Apoi:: observâ că atit

Jidanii -cît şi creştinii. contimpo
nu. înţelegea
reni
ii.cum se; cade învăţăturile
cuprinse în: cărţile lor religionare, şi că-nici nu: se țineaă :de: iele
în viiaţa
:
dilnică.: Asemenea nui: scăpâ. din vedere::că Jidanii ;încă tot mai 'aşteptaii

pre „un. Mesiieasai
, Mîntuitoriii, carele.să -li ajute a'şi. realisâzaspiraţiuneă .

naţională, adecă domniiea „lor, în. numele

-1ui::Duimnedeii;: asupra "tuturor

celoralalte popoare, şi-că creştinii, înloc-să continue cu înfrăţirea. popoarelor ca fii ai. aceluiaş-Dumnedeit. şi Tată ceresc, şi să „vieţuiască- împreună: ct

iubire şi cu” dreptate;

iei: nu .încetaii.:a

:se. cerță

între. sîne asupra. firii şi:

fiinţ
lui ii
'Isus Cristos şi: asupra Treimil. unui. singur .Dumnedeii, .a -se: înduşmăni şi a se .persecuţă.: unii ; pre. alţii: ca- şi:păgînii; şi.că,: din: această
causă,; mulți; dintre: dînşii. aşteptat un-Paraclet

„ Sînt, carele. să'i facă

a> înţelege cu

saii;Mingăietoriii,. uri Spiret

adevărat;, învăţăturile.

umanitare

"ale; lui:
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Isus şi a se țină de iele în traiul lor dilnic.

în. Mohamed

închipuinţa,

că

iel

Aceste

observări produseseră

ar fi aşteptatul Mesiiea

doritul Miîngăietoriit. al unor creştini, şi că iel ar fi destina al Jidanilor şi
t de Dumnegeii
a face, nu prin înfrățire
. şi iubire, precum scoposiâ Isus Cristos, ci prin
împunere cu ascuţişul săbiii, ca să domnească
“printre oameni voiea lui
Dumnedeii, şi că Arabii ar fi acel popor, căruia
îi încredinţeagă Dumnedeii

puterea,

precum

consîngenilor

lor.

o încredinţase

Stăpinit. de

această

mai

înnăinte,

închipuinţă

prin

adeseori pîna la o esaltare învăpăiată şi
zeloasă atit
determinâ ca să'şi părăsască afacerile comerciiale
şi să.
ocupă şi a meditâ esclusiv asupra noaiiei.
sale chiemări
credeâ firm că o are.. Neîncetata cugetare
în direcţiunea
cea esaltată şi desele visuri şi viziuni
ce "i se arăta,

mult

în credinţa
aceasta, dară tot nu cutedă

Moise,

Jidanilor,

şi însufleţit de dinsa

de mare, încit se
înceapă a se preprovedinţiiale ce
aceasta, firea lui
îl întăriră şi mai

ca să păşască în public cu
noaiia sa. misiune provedinţiială. Abiă
dupăce află credămînt şi îndemn
cordiial la soţiiea. sa, la “fiicele sale,
şi la. vrocîţiva amici casnici, păşi
Mohamed, cam. de pe la anul 610
d.
Cr. încoace, a predicâ în public
încontra mulţimii
deilor „şi a: adorării
prindere întrâ în conflict cu neamurile . chipurilor lor. Prin această întreCă'şi vor pierde veniturile ce le trăgeaii sale, cu Coreişiţii, carii se temeaii
dela venerarea şi adorarea decătră
public a deilor făptici în marele
templu central din. Mecca, dacă
nalii lor îşi vor schimbă credinţile.
conaţio
religioase şi se vor lepădâ de cultulmulţimii deilor. .:
PE
.
a
Ca .să'şi salvede pusătura şi
venituri
le,
se
apucară
neamurile sale;
Coreişiţii, ca să descreditede
pre Mohamed
înnăintea publicului, dechierîndu'l ca năbădăios, ieşit
din
minte şi chiar nebun, cam tot
cum făcuseră şi Jidanii cu Isus
aşă preCristos ($
17 pg. 89).

Mohamed

însă nu
învățăturilor
Convingă şi :să. însufleţească pentru
pre mai mulţi peregrini din
noaiia sa credință
săminţiiea Hazragi
se dete

sale.

abătut din

el. isbuti -să

Coreişiţii

acest

calea * apucată,

Succes

ci: continuâ

cu

răspîndirea

lor din oraşul jatrib. Vădînd

al
Fariseii pre Isus Cristos, -dar'lui Mohamed, .căutară „ca să'l omoară, ca şi
Juliii 623, din Mecca la latrib, Mohamed prinse de veste şi fugi, intra 15-a
Aici îşi zidi maj înțiiii un
noul cult religios, se puse.în
templu pentru
fruntea lipaşilor

săi Iatribeni nu numai ca
profet venerat, dar Şi ca
căpitan. recunoscut de dinşii,
"iei o luptă cumplită pentru
porni împreună cu
săminţiile arabice, şi: învinse,: răspîndirea noaiiei confesiuni printre . toate
în anul 624, lîngă
din ținutul Higea, pre
Coreişiţii din Mecca. Aceştiaorăşelul Bedru (Bedr)
bătară; ci se rădicară in
însă nu se desbărprimăvară anului 625 din
şi a lipaşilor. lui-.şii bătură
noii asupra lui Mohamed
la muntele

Mohamed

ierâ

printre

Ohod

de lîngă: Medina.: Însuşi

bun ogur -pentru dînşii cei răniţi. Această întîmplare o luiară. Meccanii
şi împresurară, în anul
să prindăşi să ucidă
627, latribul, cu scopul ca
pre.
ca
Moham
ed
şi să: stîrpească
fesiunea religioasă propagată
cu desăvăr îre conde iel.

Dar nici "Mohamed: nici:
nu'şi pierdură însufleţirea
adetenții: lui
şi devotarea pentru Causa
ce o apăraii. Mohamed

grinaj

la -templul

de. aco

leâ. “În ariul 630 îmb
religiune, nimicind toţi
idolii ce îi. aveaii în: Mec răţişară şi Coreişiţii -noaiăia.
lalte săminţii arabice la.
ca: :Acuma trec
noaiia confesiune,şi deo
ca proiet recunoscut
dață se trezi. Mohame
:de. toţi Arabii. şi .ca
d
'întemeietoriii al un
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pre careo numi „islam“, adecă deplină „devot
într'un;.are
sîngur - “
Diimnegeii, şi pre carea voiă să o împună: tuturor popoarelor. -lel învitâ aşadară la îmbrăţişarea religiunii sale nu numai pre principii nearabi circum-

vecini,.ci
se adresâ: şi cătră însw'şi împăratul Romanilor răsăriteni, cătră
împăratul Heraclii (610—641) din Constantiniiana,cu provocarea
ca, de

bună voie, să primească noaăa religiune. şi: noul cult dumnedeiesc, la
dinconiră
va îi silit spre aceasta cu puterea. Mohamed însă nu ajunse să
se oştească pentru religiune cu împeriul roman răsăritean, fiindcă muri
întra 7-a Junii 632.
SE
ci
Ea
A
:

Neavind

Mohamed

dela

multele

sale

soţii niciun fecior,se născură

după moartea sa, între socrii şi ginerii săi, neînţelegeri asupra succesiunii,
dară se: curmară' curind în favoarea socrului: Abu: Becru: (632—634), carele
fu dechierat şi recunoscut ca locoţiitoriii al lui Mohamed,; pe arabeşte

califâ,.de unde apoi numirea de Califi- pentru domnitorii Arabilor. Abu,
Becru culese,. din amintire propriie şi de pe la alţii, învăţăturile lui Mohamed,
întruni apoi sub domniiea sa toate săminţiile din întreaga Arabiie, supuse
şi pre Perşi şi voiă să plece şi asupra: Siriii, dară. răpăusâ, denumind pe

patul morţii ca urmaş saii .locoţiitoriit al.profetului pre alt socru al lui
Mohamed, pre. Omar | (634—644). Acesta cuceri Emesa de lîngă riul
Oronte în 634, Damascul de: lingă rîul Barrada (Hrysorrhoas = Izvoritoriul
de aur) în 635, şi'şi.supuse toată Siriiea; în anul 636 îşi supuse Mesopotamiiea şi Mediiea, în 638:cuceri lerusălimul, prifăcînd în templu islămesc
saii moşeie (mesgid =— casă de rugăciune) templul lui Solomon, âpoi
oraşele Aleppo, Antiohiiea şi Cesareiea în 640 şi cu iele toată Palestina;

în 641 cuceri Alesandriiea. şi -Egipetul şi după aceasta Libiiea şi Tripolitaniiea din Africa miadănoptală, astfeliii încît Arabii şi religiunea lor
deveniră deodată un făptoriii: foarte însămnat.în desvoltarea şi: gruparea
ulterioară a popoarelor de săminţiie hamitosemitică şi. indoeuropeană. _

Caliiul Omar 1. nu: se preocupă numaicu lăţirea islamului şi cu întemeiarea domniii -Arabilor. asupra altor popoare,ci şi -cu organisarea
înterioară
a împeriulu
.i săii, construind cetățişi înfiinţînd temple şi şcoli,
îndestrindu-le cu: moşii. jel întroduse
şi: o :noaiiă computarea anilor, 'părăsînd punctul de plecare . al Jidanilor, zidirea lumii, ca' cevă nesigur, şi

se contormâ, întru cîtva, creştinilor, dară nu adoptă ca aceştia “timpul
riaşterii înv&ţătoriului lor, ci iuga 'lui Mohamed dela Meccala Iatrib. numit:

acima Medina, adecă oraş al profetului, arâbeşte: -al Medina, Medinet
en nebi. Această fugă, arabeşte hegiră, o' puse pe dia de .15 Juliii 622
şi începii a călculă, din. această 'di înnăinte, anii esistinţii Arabilor în această

noaiiă transformare întelectuală, anii hegirei.:

i

—_-Urmaşul lui. Omar. 1. fii: un ginere de. ai.lui Mohamed, cu numele

Otman, - (644—656).

Acesta

îşi căştigă

mare merit prin aceea, că 'revădu

învățăturile. lui . Mohamed, adunate de, Abu .Becru, şi:le publicâ, în. mod
oficiial, fără. de nicio: sistemisare,. întro

carte

numită

„al Coran“, 'adecă

„Recitarea“.
sai -„Citirea“ celor. descoperite de: Dumnedeii.: CE

'se află gata dela începutul începuturilor;
Mohamedanii. cred'că Coranul

-în al şeptelea
că. se. păstrâ' de Dumnedeii

fură descoperite lui Mohamed,

ceriii, şi că

învățăturile din iel

pe încetul, decătră. îngerul primariii Gavriil.

In realitate .însă toate învăţăturile din Coran nu's alta, decit 0 sîmplă.; şi : ale Noului Testament şi din
compilătură . din '.disposiţiunile' Vechiiilui
credinţile şi datinile înrădăcinate ale Arabilor; compilătură făcută de Mohamed

cu. puține “modificări şi
săi. Cele

mai

multe

mai :pe -înţelesul. conaţionalilor. şi al aderenţilor

învățături

-şi

disposiţiuni

.soţiiale din

iea

sînt luate:
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din Testamentul, Vechiă
- şi .din tradiţiunea . arăbească ca. doaiiă izvoare, în
cari mai limpede şi: mai--precis.:se oglindiă firea semiticăa Jidanilor
.şi:a

Arabilor. Din Testamentul Vechiii--şi: -din “tradiţiunea arăbească sînt luate
mai: ales acele disposiţiuni, cari. se: referesc la credinţa.în Dumnedei
i, în

îngeri buni -şi răi,în - nemurirea sufletului, în înviiarea morţilor,
întrun
judeţ de pe urmă şi într'o răsplată amăsurată faptelor fiecăruia
, împreunată
cu urgisîrea. necredincioşilor, apoi .disposiţiunile „cari regulead
ă ceremoniile
cultului dumnedeiesc, Organisa
reai :şi păstrarea ordinii în'iel,
- împeriulu
precînd cele privitoare la distribuirea dreptăţii, la urgisîrea
:amăgirii Şi a
mMinciunii,. la ajutorarea. săracilor. şi a neputincioşilor,
şi
la
cultivare
a iubiforilor de

::

învăţătură par a-fi: luate mai cu 'săină din Testamen
Mohamed admite şese - descoperituri făcute „de .Dumnedeitul cel Noii:
oamenilor:

prin Adam, prin :Noie, prin Avraam, prin Moise, prin
Isus, fiul Mariii (Isa
ben Miriam), şi prin 'sîne: însw'şi, de'. aceea
şi
în dicătură: Dumnedeii.îi Dumnedeii, şi Mohameculmineadă înveţăturile lui
d îi profetul Săii, şi încă
cel de: pe urmă,şi că :deaceea
toți. trebuie
; să se:supună acestui profet şi
Jocoţiitorilor lui, dacă vor să scape de::ascuţişul.'săb
iii :în viiaţă, iar' după
moârte de urgisirea vecinică.:la -judeţul” cel.:de
pe
urmă.
;
i
„„* Intr” această dicătură. se. cuprinde . totodată
„Şi 'deos&birea cardinală-ce
esistă “între mosaism, - creştinism şi: islămism,
respective. între doctrinele
religioase umănitare. conţinute :în.. Testamen
tul -Vechiii,: în cel Noi şi în

sine întru

acee
că a
le. admit: ca

finitive, dar' se deosăbesc îritre: olaltădepline, desăvărşite, nealterabile Şi deprin aceea,;-că Jidanii; chiar. şi după
desființarea . domniii sale în ” pătriiea.
originară, încă tot mai: aşteaptă” un
Mesiie
- sai
a Mintuitor;iii
carele
, . săi Tădice ca domnitori-asupra
;tuturor
celoralalte popoare, în: conformitate
le proieseaqă, -iar'creştinii aşteaptă. cu:-doctrinele . religioase: naţionale ca
înţelegerea ŞI priceperea adevărață.şi -dela - Spiretul Adevărului, adecă, dela
deplină. a învățăturilolui
r Isus Cristos
sosirea printre oameni, a “împărăţiii
. cereşti, întemeiate: de. dînsul pe:
sîmţă:mîntul. -întrăţirii, „al iubirii” şi: al-.
dreptăţii, -precînd. Mohamedanii
cred că
numai: cu :puterea- armelor, cu lupte
,
să primească: învățăturile lui. Mohâ brutale, 'vor : înduplecâ- pre- oameni ca
şi :să : se:-confoarme. cu -iele. în
viața, dilnică. DEEE CO med:. ap.
URII
Ie
3. O estensiune mare; şi o .întărire'
.pute
rnecă
căpătă 'islămismul.
Casa. domnitoara:a Omeiadilor (661—750
abiâ.
sub
), şi anuma. sub întezieieeetă
Muaviiea. (661-679), şi: apoiSb.
a :domni. preste- popoarele

marea

Mediterană,

sub Velid 1:(705—715), cînd ajunseseră:
Arabii
ţările : asiia

: din

tice +dela': rîul - Indului -pînă

la

din ţările. africane miadănoptale

dela
a Roşiie- pînă
la: Oceanul :Atlantic;:şi-.
din celea. -din+ Ispaniiea: miadădiiiamare
lă.: . Remarcabil
ieste că:sub :domniiea lui Velid-A.
:prim

iră Maurii: din Africa -miadănoptal
nu numai-islămismul, Ci. încă
ă
şi” limba
.
şi :cultura arăbească,. devenind
felii, împreună cu. iei,:un.sîngur.
ast:
popor
alte dăţi Mauri,' Mori; 'Morişti.:De , numit de: scriitori uneoii Arabi,
, aci. înnăinte veniră. Arabii mai.
ori: în' conflict cu :împeriul Tomari:
adese'r&săritean "Pentru estensiuneaşi-.asi ujarea „posesiunilor. reciproce :.($ 62::pg..23
6)/- dar mai. apoi. sumeținduese
şi: trăind mai muit:în destătări:
şi: desirinări,. se: îricuibară şi print
re dînşii
germinii periciunii, :şi:prinseră a. decădă, mai ::ales
Sub .casa: domnitoare -d
Abbasidilor.: (750—1258), cînd: dispără. şi
împărăţiiea, lor. :ISlămismul-însă
rămase.în ''conştiinţa., multor- oameni işi care:
Şi „astădi, aprope de 2181

milioane
.de confesionali, iar!. creştinismul:-preste 446 de milio
ane: şi moi
Saismul: a vro Gpt:miil
as
ioane;-.
--...
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Ş.69.: Maniheismul reîn
în viia
pauliciianism,!)
t. :... - .: -:
„Pe timpul împăratului,
Con tans II. (641-—668);
tocinai atuncia” cînd îşi răspîndiaii Arabii":cu împetuositate' noaiia confesiune religionară,
islamismul, printre popoarele din Asiiea miadăditială apuseană .şi' din, Africa
miagănoptală, “cucerind dela, împeriul .roman: r&săriteaia: țară după ţară!şi
insulă“după insulă, şi. pecînd posesiunile ''acestuia din Europă, dela Du” nărea de jos, ieraii: amenințate cu cucerirea decătră Bulgari, :popor
de rasă
mongoală şi de săminţiie 'urală altaică: tocmai pe timpurile acestea de
mate . şi grea cump&nă: -se împrospătară în. țările asiiatice ale împeriuliui
învățăturile religionare ale cunoştinţitarilor Man
.şi es
Paul. din Samosata
($ 22, pg. 112). decătră un Constantin
din Ciboasa în Armeriiiea.. Acesta
a trăit în 'seculul' al şeptelea, păşi în: public cu' învăţăturile sale pe'la
anul: 660 şi fu ucis cu-pietri în anul 684 în urma poruncii unui func:

ționariii împătătesc,. Simion cu: nuriele, :carele deveni 'apoi un zelos lipaş
şi

Îi ars'pe rug în anul 690. Constantin, Cibosanul.se ţineâ strîns de înveţăturile apostolului Pâul, şi: ca să: apară înnăintea' oamenilot.ca “înspirat
de: acest mare apostol al lui Isus Cristos, 'adoptâ atit iel cât şi nemijlociţii

săi învEţăcei

numele” învăţăceilor

apostolului

Paul.
, Pre 'sîne 'se- nuimiă

Silvan;'iar” învăţăcâii săi: Simion se chiemă Tit; losit, Epafrodit; Sergii,
Tihic; ,Genesii, Timoteiii; „doi. dintre dinşii însă, Zaharie” şi Baan, fiindcă
înterpretașeră învățăturile creştineşti şi în ' înteres "propriii părticula
r, căpătaseră
“ dela contimporeni şi „urmaşi .porecle caracteristicecel
, dintii
„porecla
de sîmbriiaş saii arindaş (pi:c9oz4s), Yar al:doilea porecla de nur:
dar saii zgircit (pomapig):
i
a
=“ Dela” conformarea “acestor” bărbaţi cu învăţăturile apostol
uiui. Paul
despre creştinism căpătară lipaşii. lor numele de Pauliciian
i,. iar! riu delă
legătura în care steteaii aceste înveţături cu ale cunoştinţiiariului
Paul 'din

Samosata precum cred unii.
Ne
Da
„Învățătura acestor Paulicitani. ca şi aceea”a vechilor
Manihei
citani, carii -scoposiaii să împreune şi :să contopea şi Pauli:
- zoroastri
scă
sinul şi.
budismul cu creştinismul, purcede : dela “închipuinţa,
că, mai. înnăinte dea 'se fi făcut lumea 'precum esistă şi astădi, se aflait
doaiiă. puteri începă:
toare, doaiiă principii (350 âpyai), adecă principiul viieţii vecinice al în=
suileţirii, al binelui, şi principiul materiii, adecăal întrupări
i, al înfigurării,
al prifacerii: necontenite; al -r&ului; că principiul binelui
a croit lumea sufletelor (spiretelor, . geniilor), iar” principiul 'materiii”
sai al răului lumea

trupească, cu toate aplecările şi pornirile sensuale, nepriincio
şiase
stricăcioase din inşi. (dracii, diavolii, satanele);
“că principiul bineliti n'are

nicio putere în lumea de acum, dară că '0 va av în
cea. viitoare; că. aşa:
dară numai principiul binelui; creiatoriul suiletelor se
numeşte Dumnedeii
şi Tată ceresc; iar' nu şi. principiul “răului, făcătoriul:
lum
ii , ma:
corporale
teriiale;
nedeii

de. aceea nici nu admitea formula

Tatăl

din Credul niceian, că Dum-

ar îi şi „făcătoriul pămîntului, al “tuturor :celor.ce le: vedem

1) Baronius: Annales eccl. sub a. 277, cp..2—A46; a. 287; cp.
a. 377, cp. 6, a. 378, cp. 33; a. 381, cp. 113; a. 382, cp. 68;a. 385,1; a. 372, ep. 111—113;
-cp.. 35; a.:387, cp. 67;

a. 389, cp. 62;a. 399,cp. 81; a. 402, cp. 43; a. 419, cp.'107, a. 420, cp. 6; a. 425, cp.9;
a. 428, cp. 25; a. 443, cp. 1—5; a. 444, cp 25; a..445, cp. 7;.a. 447, cp. 6; a. 49,
cp. 53; a. 503, cp. 31; a.:514, cp. 14;.a, 918, cp, 7, 13; a. 538,-cp. 23, 34,38: .a. 653,
cp. 12-19; a. 696, cp. 14; a. 720, cp. 1-4; 2.:730,.c
a.-755, cp. 47; a.
cp. 6;
a..810, cp. 5—6; a. 812, cp. 1—2: a. 845, cp.:9—10. p:'2;
— Pagius: Critica hist.: 802,
sub: a. 277,
cp. 4; a. 278,'cp.

6—8; a. 372, "cp. 24; a. 399, cp. 17; a.:405,.cp..11;
407,cp.2;
a. 408, cp. 9; -a. 419, cp. 87; a. 400, cp. 6;-a. 443, cp. D; a: 44 :cp, 2; a.a. 593,
cp. 4;
653, cp. 6; a. 755,

cp. 22; d. 812, cp.Î.
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şi nu le vedem.

(mowmsfv. vai

“fs,

Spa

|

se my

1

va ăapăzw), adecă şi al

nedeplinătăţilor din lume şi dintre oameni.
|
„, „Pauliciianii nu consideraii Testamentul Vechiii ca carte sîntă religio- "
nară, fiindcă acoleâ se atribuiesc lui Dumnedeii multe slăbiciuni şi rledeplinătăți omeneşti, ci se lepădaii de această carte, ca de o operă a principiului r&ului, a făcătoriului făpturilor sensuale şi a înspirătoriului doctrinei
jidăniste, separatiste şi esclusiviste, primiaii însă scriierile celor
patru
Evangelişti şi ale apostolului Paul, dar” cele spuse în iele nu le
esplicaii
în mod materiial, în înţeles ordinariii al: cuvîntului,ca cei mai mulți
creştini,

ci altmintrelea (44%), întrun mod figurativ

totdeauna

cuvintelor

şi diselor

un

(îDumpreerns), dînd

înţeles curat întelectual,

diceaii. iei, că la cina .cea de pe urmă n'a înțeles Isus Cristos

adecă

mintesc. Aşă

într' adevăr
trupul “şi “sîngele săi, cînd a dat trimeşilor săi pîne şi
vin şi li-a spus,
să laie să mănînceşi să beie, ci numai învăţăturile şi
esîmplele date de
dînsul în decursul viieţii sale păminteşti. Asemenea şi
Botedul nu'l priviai
Pauliciianii ca sacramînt saii taină religioasă, ci îl esplicaii
ca primire cu
conştiinţă a învățăturilor lui Isus “şi ca decisiune
stătornică
de a viieţui
după iele, fiindcă

Isus a dechierat (lon cp.4, v.
că numai iel dă
oamenilor „apă viie“, adecă învățături priincioase 10—15)
şi
folosit
oare
'sub toate
împrejurările în -veci.
Ma
Tot din causa esplicărilor curat raţionale
nu admiteaii Pauliciianii

nici pre celealalte sacraminte sait taine întroduse
cu timpul şi pe încetul
în ceremoniialul religios al creştinilor. Cu
deosăbire nu voia să ştie
nimică de o pătură părticulară soțiială ca învăţători
ai creştinismului, nici
_de gradaţiunea stăverită între iei în
decursul timpurilor (zprodinzpze za
domol ispeic), şi se consideraii cu toţii ca
deplin egali (cuvrârues), şi fiecarele dintre dinşii aveâ dreptul să vorbească
şi să predice la întrunirile

religioase. Înse'şi locurile de întruniri
(cuvi2zcv). nu le numiaii,
ca ceialalţi creştini, biserică (îzzAnsta) religioase
sai biserică întreagă şi deplină
(za9oheză Exxhe!a), ci locaşuri de

rugăciune (zp2o2wy5). Nu considerati
pre
nime ca deplin sînt, de aceea nu veneraii
nici pre profeţi, nici pre martiri,
nici pre Sînta Mariie ca născătoare de
Dumnedeii (Yeozâzc=), nici pre Petru
ca. primapostol (apuwraztoroho3), nici pre
decătră Ceialalţi creştini. Nu, se închinaii ceialaiţi Sînţi, admişi şi veneraţi
nici la „Cruce, nici la icoane, nici
nu. le sărutaii, fiindcă le. Piiviaii.
ca lemne şi ca înstruminte înjositoar
e
70
2Vhov

(05 ASXaEpXuEvov

pp).

e

a
a
„. Pauliciianii trăkaii între sine şi cu ceialalţi.
oameni
foarte.
bine
şi
creştineşte, dar' nu întreţineaii legături

familiiare şi soţiiale” cu cei ce mar-:
turisiaii alte credinţi şi vederi
re, de aceea . era
r&ii
persecutați decătră fanaticii. altor „Teligiona
confesiuni. Din causa aceasta se v&duţi şi
cadin şi Jidanii, adeseori de şovăiri şi de minciuni „numai ca să scapefolosiai
vreo strimptorare. Aceste şovăiele şi minciunişi
teferi
chiar lepădări momentane de confesiunea sa nu erati „Consider
ate decătră ceialalți Paulicitani.
ca faptă IUŞinoasă şi înjositoare, numai
mai pe, urmă iarăş la ai săi. Paulicilanii nu dacă respectivul se întorceă
cereaii unii dela alţii sacrificii personale pentru Credinţa religionară;
ierai oameni detot pacinici.
Cu toate că

ae
Tării icoanelor,

Pauliciianii, , ca atari,
n'aă provocat lupta î
pipe
„alari, naii
încontra
fiindcă aceasta isbucnise
încă de pe ia anul 574 d.veneCr
pg. 197),

incoace ($ 48
cu mult mai înnăinte
Constantin din Ciboasa deci
cu noaiitle. sale învățături, detotucînd păşise în public
îles ar
f fost
întrebuinţaţi. decătră împărații

răsăriteni “ca înstrumiute încoiest.
aperătorilor cultului icoanelor, romani
căci. împăratul ConstantinV Spurcatul
s.:
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Copronimul

Armeniiea

(741—775),

şi din

aprig adversarii

Siriiea, pe

la anul

al cultului icoanelor, strinse din

752, o mulţime de Pauliciiani, şi”i

aşedâ în Traciiea şi în Macedoniiea spre a apără
marginile împeriului
încontra Slavilor şi-a Bulgarilor. Pe timpul crînce
nelor lupte încontra
cultului icoanelor se lăţiră aşâ de tare învăţă:
Pauliciianil
tur
ile
or, încît
ajunseseră aceştia a întemeiă şese mari biserici sati dieces
e: în Macedoniiea
cu reşedinţa în cetatea Castelul s. Castron, Castoriiea de
astădi,şi alta în
cetatea Filipi de lîngă Traciiea, apoi în Ahaiea,
în Laodiceiea
din
Frigiiea, în Ciboasa şi în Manalea din Armeniiea. Avuseseră
biserici maice

şi în cetatea Colosa din Frigiiea şi în cetatea Efes

din Lidiiea, dar'

acestea
doaii& nu r&maseră îndelung credincioase. Prin traiul săi cel.
blind, păâcinic
şi familiiar, Pauliciianii ai avut, cu învăţăturile .şi. credinţile sale
religioase,
o înrîurință foarte. mare asupra Romiînilor creştini din Tracii
ea şi din
Macedoniiea, fiindcă găsîm . păstrate la dinşii pînă astădi multe din
vederile
lor religioase, măcarcă dela anul 842, decind s'a stătornicit,
în. mod definitiv cultul icoanelor,
aii fost! aprig persecutați.
Pauliciiani cei aduşi în Traciiea şi în Macedoniiea seamănă să fi
fost,
dacă

nu

toți, apoi

cei

mai

mulți

dintre

dînşii

Armeni

de origine,

carii

s'aii romănisat încurind printre. Romînii
. din părţile acestea, căci numai
aşă ni putem esplică, în mod firesc, numirea lor de Armăni s. Armiîn
i saii

de Arămăni s. Arămini înloc de Romăni s. Romini.

III. Privire

fugirivă

asupra

literare dintre
Ş 70.
„- În lipsă

.

mişcărilor culturale şi
476

şi 861.

Starea culturală la Rominii din Daciiea Trăiană şi din împeriă.
de

ştiri

contimporene: nu ni

putem

face

nicio” închipuință

precisă despre starea. culturii întelectuale la Rominii din Dacitea Trăiană,
Judecînd însă după - împrejurările “cetăţeneşti soţiiale de atunci, trebuie să
dicem că această stare numai îmbucurătoare n'a putut îi.. Neavînd un
orgănism soţiial: unitariii şi consolidat, Rominii din părţile acestea
nu
puteaii cugetă la cultivarea, în mod regulat şi sistematic, a facultăţilor sale

întelectuale. La aceasta se' cereâ linişte, siguritate întru toate, întărire
soțiială cetăţenească şi oarecare:
bun traii, şi tocmai acestea li lipsiaii cu

desăvărşire. ei erai bucuroşi că'şi puteaii păstră teafără viiaţa trupească
şi naționalitatea; desvoltarea” unei viieţi întelectuale maj superioare "şi-o
reservaseră, înstinctiv, pentru nişte timpuri mai favorabile. lei presîmţiait că
undulările vijilioase ale popoarelor barbare, carile se rostogoliaii cu furiie
asupra vretrelor lor strămoşeşti, nu-vor ține în etern,că vor trebui să. se li:
nişteascăşi să înceteze odată, căci îşi diceai, în înţelepciunea sa cea cu
amar şi cu suferinţi căştigată: „apa trece, iar pietrile rămîn“! Dar' cu toată

Supunerea aceasta în voiea -ursitei, dictată de împrejurările cele triste, iei
maii putut să: nu întreţină oarecare cultură oricît de rudemiîntară, măcar
pentru păstrarea tradiţiunilor iamiliiare
'şi poporistice şi pentru îndestularea
recerinţilor”

religioase “şi “a : săvărşirii

cultului

dumnedeiesc,

precum

am

II) Cedrenus Georgius: Historiarum compendium, edid. Im. Bekkerus, Bonnae 1838—39,
t. 1, pg. 756—761; t. Ș pg. 10, 839, 153, 209, — Şedătoarea, redact. de Artur Goroveiii,
anul ÎI, pg..98—105; anul Ii, pg. 1—11. — Schmid: Historia Paulicianorum, Kopenhagen, 1826.
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amintit şi la răstimpul precedent.($ 42, 54).. Această

cultură: însă, puţină 'cită

“a,fost, debunăsamăcă. nu :s'ă -estins asupra: unei - părți mari din -popo„Tăciune,: ci a-r&mas mărginită mai mult la . dirigenţii bisericii şi poate şi
„la familiile conducătorilor poporului” din.:diferitele ţinuturi. ($ 43), pe unde

jeraii adăpostiţi bieţii Romini..

.:.

a

In răstimpul. acesta, ca şi în cel precedent, numai o
şi familiiară. tradiţională “a -fost. cu putinţă, şi aceasta
cele mai înguste 'şi „strîns necesare. -.De însuşirea-'unor
„carea: unor arte, nu credem că: s'aă :putut. ocupă Romiînii
timpuri 'turburoase şi. nesigure. *
Ie
IE

AIR

cultură 'religioasă
încă în. marginile
-ştiinţi, de practide aici în. aceste
E
_

>. „La Rominii: din împeriii însă : mergeaii
! lucrurile cu totului tot altmintrea. Aici. aii esistat şi: acum, deşi. nu: tocmai.ca şi mai înnăinte, toate

„condiţiunile recerute peritru. întreţînerea. unei. culturi întelectuale cetăţeneşti
îni toate ramurile şi gradurile iei.--Administrătura' împeriului şi a comunelor
mari şi mici .creştineşti şi: mănţînerea' bunei ordini în iele aveai trebuinţă
de o mulţime de bărbaţi cu. feliurite cunoştinţi. Pre 'aceştia numai şcoala
şi înstriicţiunea regulată - “îi. puteâ. procură. : Cultură dară trebuiă să 'esiste

aici pretutindenea, .căcă pretutindenea
eră trebuinţă de bărbaţi cu ştiinţă

de
carte. Aplecare şi. îndemn cătră şcoală încă- n'a putut să lipsască
aici, mai
ales nu. în clasa: superioară şi. dirigentă, deoarece şcoala nu. numai
că
puneă în mişcare facultăţile : întelectuale. ale omului şi îl lumină
în
lupta
sa pentru esistință, dar' iea îi şi deschideâ calea la
iuncţiunile împeriului şi ale bisericii, şi'i procură astfeliii un traiti maitoate
bun
şi mai comod.
„___ Aceste trebuinţi dilnice ai adus cu Sine, că în
toate cetăţile, şi cu
deos&bire -pe-la bisericile mari, se “întrețineaii : şcoale pentru
înv&ţămîntul
primar şi secundar, iar' în capitala 'împeriului şi.la
Atena, în Alesandriiea,
în Antiohiiea şi în cîteva” alte oraşe esistait încă
şi şcoale superioare cu
profesori bine salariaţi. .. -.
E
In răstimpul acesta se esoperâ însă O schimbare
foarta “mare şi marcantă în. dicepciunea culturii. Pecînd mai înnăinte
eră
cultura întelectuală
detot liberă, margirită: numai de. înţelegința
.omului:
şi “de bunele
moravuri, se ar€tă în jurătatea

a doâia a:răstimpului precedent năzuinţa

vădită de a preferi. şi de. a favorisă lăţirea
numai
ale

unor “doctrine, iar pre
altora
“de ale urgisişi de ale împiedică cît cu a putință.
; Această tindinţă
răul si de. a împiedică. libera cugetare
triumiâ
pe deplin, în Tăsacesta. taşi în paşi cu' întărirea domniii unuia
Sîngur, a monarhiii
absolutistice, şi paşi. in. paşi

de 2

părăsirea înfăptuirii învățăturilor, creştinismului despre înirăţirea iuturor cu oamenilor
prin iubire şi ajutorare. reciproacă,cu prifacerea

lui în doctrină
lui definitivă în direpciune jidănistă şi credinţă oarbă şi.cu consolidarea
control asupra învățăturilor -ce se şi păgînistă, a urmat neîncetat şi un
răspîndeaii prin şcoale, mai ales: prini
cele, mai înnaltc,,şi O.oprire a tot ce
nu.se! potrivi cu. vederile şi cu socotinţile

împăratului, sai cu ale conducătorilor

comunelor mari biserice tă
Ințelepciunistica (filosofilea) vechie, . sistemele - liberilG
cugetători. despre
„univers, despre pămînt

şi ceriii, despre Dumiedeii

'şi suflet, despre o vilață
vecinică în ceea lume, despre Organisarea liberă
şi în. comun acord a viieţii
soţiiale cetăţeneşti,
îură eschise' „lin şcoale ca nişte rătăciri
ale minţii omeneşti, toate-acestea'
permiţindu-se
de dirigenţii comunelor creştineşti numai acele înveţături, cari se aprobaii

mosaismului

ŞI, cu. ale

şi de împăratul ca confoarme cu vederile

creştinismului

îngustat

de conciliile universale
locale decătră unii: înţeligenţi şi meritoşi
şi
scriitori şi învățători bisericeşti
la nişte doctrine vecinic. discutate „şi discutabile.
“Această schimbare în
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noaiia cultură întelectuală se arătă în mod vederât Cind împăratul Justiniian |

trimesese, în anul: 259, la . Atena un edict, prin . carele opriâ cursurile înțelepciunistice (filosofice), admiţînd numai esplicarea legilor împeriiale ce
le publicase tocmai atunci sub tittul de Corpus juris civilis. Această opreală
măhni pre mai mulţi profesori înţelepciunişti pînă întru atita, încît preferiră să părăsască Atena şi să treacă în Persiiea, spre a'şi continuă acoleă
cursurile sale în deplină libertate de cugetare.1)
„* Această priveghiiare şi îngrădire a învățămîntului avi mai departe ca urmare că iel treci detot pe sama împeriului şi pe mîna bisericanilor,
carii începură “a dispune, ce, cît şi cum trebuie să se propună prin şcoală:
Inlocde focariii. nestinghierit
al înţeleginţii şi al cugetării omeneşti,
şcoala se prifăcii, încetul cu încetul, întrun înstrumînt puternec şi eficaciii
în mîna dirigenţilor împeriului şi ai bisericii. Domniiea sînguristică şi

lumeană în numele mulţimii

dîndu'şi

înnăinte,

mîna

pentru

tot din

şi

sprijin

şi

dirigenţa bisericească în numele deietăţii,
ajutoriit reciproc,

aă întrebuințat de aci

ce în ce mai.mult, şcoala nu atita. pentru cultivarea şi

respindirea ştiinţilor pentru luminarea minţilor şi limpedirea cunoştinţilor,
cit mai vîrtos pentru lăţireaşi întemeiarea acelor doctrine, carile favoriait

şi îndestulaii mai cu prisos înteresele lor părticulare, mai mult egoistice
decît generale şi universale.
-

Ş 71.

Soartea

graiurilor

culturale şi literare la Romanii din desființatul şi din
remasul împerii roman.

„_
În decursul esistinţii împeriului roman în întregimea sa se răspindise
şi se înrădăcinase pretutindenea în fel civilisaţiunea şi cultura romană“ aşă
de tare şi de adinc, încît încursiunile popoarelor barbare şi mai pe urmă
desființarea în anul 476 a părţii lui apusene prin săminţii germanice nu
fură în stare să o nimicească, ci o împiedicară numai în avintul ce îl
luase, şi schimbară totodată şi soartea graiurilor culturale şi literare din
iel, adecă a celui lătinesc şi a celui grecesc.
induplecînd Romanii
pre una din multele săminţii germanice, pre Goţi
adecă, ca să îmbrăţişede creştinismul, şi dorind ca să'i şi înfrățască ca
popor părticular pentru înfăptuirea comună a neîntrecutelor şi umanitarelor
învățături creştineşti, li trăduseseră, între anii 376 şi 380, Sînta Scriptură
în graiul lor ($ 46), dar' iei nu fură .în stare să se folosască necontenit
de această trăducătură, una fiindcă -nu erai deprinşi cu o cultură întelectuală întensivă şi literară, şi alta fiindcă nici nu aveai un teritoriii propriii şi stătornic, ci petreceaii dintru întîiii cînd ici cînd cole. prin ţările
părţii răsăritene

a împeriului

roman,

deci nici nu sîmţiait

în sîne îndemnul

întern la cultivarea graiului proprii, nici trebuinţa neapărată de a se folosi
de iel la săvărşirea ceremoniilor împreunate cu cultul dumnedeiesc creştinesc,
căci conducătorii lor preferiaii cultura în graiul roman, fiindcă o găsiaii

în înteresul săii personal.

:

-

o

Ba încă ce ieste şi mai mult, iei nu se folosîră de graiul propriii nici
atunci,

cînd

isbutiseră

1) Johannes Malalas:

a'şi

întemeia

Xgsveozziz,

Ilzz <7c Tovszunauoă Bastizias, edid.
Grundriss

der

griech. Literatur,

domniiate

părticulare,

şi chiar nede-

edid. Dinndori, Bonnae, 1831, pg. 451. — Agathias:

Niebuhr,

Bonnac, 1828, pg. 131. — Bernhardy G.:

|. Th. Halle, 1876, BE:

schichte, în „Alilgem. Encyklopidie der Wiss. und

673. —

Hopf C.:

Kiinste“, Bd. 85, pg. 87.

Griechische
17

Ge-
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pindente, prin ţările uesfiinţatului împeriiă roman apusean şi a se consideră pretutindenea pre sîne ca pătură domnitoare şi dirigentă.
.
lei rămaseră şi acuma pe lingă graiul lătinesc ca gratii cultural şi
literar, poate mai mult în virtutea deprinderii îndelungate, devenite acum
a doaiia natură şi poate şi de aceea, fiindcă începuseră a'l privi şi ca
graiii sacru, deoarece numai iel sîngur se întrebuinţă la şerviciul dumnedeiesc prin biserici şi în afară de iele pretutindenea prin ţările ocupate
de dinşii pe sama sa.
Această pătură germanică domnitoare şi dirigentă prin ltaliiea de sus,
prin Galiiea şi Spaniiea, se folosi dintru început de graiul lătinesc, cultural

şi literar

îndemnată

cam

tot

pătura

din

cultă

acele

şi

considerări,

din

cari

dirigentă din împeriul

desvoltării şi a universalisării sale, ca

să

se simţi,

roman,

întrebuinţede

la timpul

săi,

plecat pe calea

şi graiul cultural

grecesc pe lîngă al săii propriii naţional roman. Deos&birea însă
îu, că
pătura cultă romană ieră conaţională cu celealalte pături soţiiale
cetăţeneşti,
precînd amintita pătură germanică ierâ numai o pătură suprapusă
, diferită
naționaliceşte de păturile supuse şi predomnite de dinsa.
Fiind
pusa pătură germanică puţină la număr şi debilă culturaliceşte suprafaţă de
păturile stăpînite, fi necesitată ca să adoapte graiul
vulgar roman ca
grajii de conversare dilnică şi chiar ca graiii familiiar.
Prin această adop-

tare se as&menâ cu poporaciunea romanică predomni
şi, stind necontenit
sub puterneca înriurință a culturii şi a bisericii tă
romane
(lătineşti), se
romănisâ pe încetul cu desăvărşire şi prinse apoi
a
privi
pre
strainul graiii
lătinesc numai ca “graiii cultural şi literar. Prin
romănisarea deplină a
păturii germanice predomnitoare
de prin cele mai

multe din țările iostului
decătră dînsa a graiului vulgar
roman ca graâiii propriii naţional, se desprinse
cu desăvărşire graiul vulgar
roman de graiul lătinesc, şi începi a se
mult, ca graiii noii şi naţional al locuitorilormanifestă, tot din ce în ce mai
se fini deplina dilerințare a graiurilor romanicede prin aceste ţări, şi astfeliii
de prin iele. Graiul lătinesc
îşi pier na galita ea sa de graiu naţional
şi
viii
al unui popor şi r&mase,
d
fe
»
numai cu calitatea sa de graiii curat cultural
şi literar şi
le graiu sacru şi unitar la toţi creştinii
din ţările acestea.
împeriii

roman apusean

şi prin

adoptarea

„=. Altă soarte însă avi graiul lătinesc naţional
roman literar şi cultural
în împeriul roman Tesăritean, carele reuşi
a'şi
din amarnica sa luptă pentru

scăpă şi a'şi păstră esistinţa
dînsa. Aici ar fi putut rămîn€ graiul lătin
esc

ca şi imai înnăin
ca te
graiii naţional roman, literar şi cultu
ral, dacă pătura
romană şi dirigentă din iel nu.S'ar
fi abătut dela datinile aspiraţiunile
năzuinţile -vechi străm
i; dacă nu s'ar fi lăsat înbuimăcită de culturaşi
grecească, direasă în oşeşt
înţeles Curat
părăsit, pe

încetul şi tot

din convorbirea

dilnică

naţionalist grecesc; dacă lea mar
fi fost
din ce în ce mai mult graiul proprii
naţional

familiiară

încit să nu se mai folosească

şi publică, şi aceasta pînă într”
atita

de iel, ci să

întrebuinţede înlocul lui pre
străinul săti grant „cultural, pre cel grecesc. Prin
această procedură curioasă
p
p
Irigenie romane

de acoleă încetâ, cu timpu
lătinesc, de a mai figurâ ca &raiii
naţional, cultural şi literar; iel l,pierigraiul
din

vulgar
carele, începii a
aA îi IN
consideratăroman,
ca poporăciuni „IOmane fi
a

privit, de aci înnăinte, ca graiă
iea însă'şi începi
Noi popor, diferit de pătura 'cultă şigrecisată.
negrecisate,
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„Dară şi graiul grecesc, adoptat acuni ca graiii propriii naţional
decătră .
pătura romană dirigentă n'a r&mas în strînsă legătură cu graiul
grecesc
vorbit de păturile mai 'de .jos ale poporului grecesc din împeriul
roman

resăritean, ci s'a. diferințat
'de iel'pînă într atita, încît a devenit neînțeles

decătră

acestea

roman,

doaii&

şi "s'a

graiuri

format

'astieliii şi la poporul

naţionale,

unul

grecesc, ca şi la: cel

literar şi cultural,

puţini, şi altul vulgai, vorbit de' marea mulțime

vorbit

a poporului.!)

numai

-

de

asa

i Si

Ş 72. Producţiuni literare.
"Şi

în răstimpul acesta

romane,
în cel lătinesc şi în

țările desființatului” împeriii

s'a

scris numai

în

îmbele

graiuri culturale

cel. grecesc, cu. aceâ deosăbire însă că prin

roman

apusean s'a. scris numai lătineşte, far

prin acelea: 'din cel, răsăritean dintru început în îmbele graiuri, iar: din
secului al 'şeptelea: înnăinte' numai în cel grecesc. Produsurile literare din
răstimpul. acesta se diferesc în mai multe privinți de acelea: din răstimpul

precedent. Scriitorii de atunci încă, tot ţineai foarte mult la corectitatea şi

la eleganța graiului literar întrebuințat: de: iei, şi, prin această năzuinţă,
mărginiait, pe nevrute şi pe nescoposite, cultura intelectuală
mai numai la
pătura superioară, cultă şi avută a poporului, iar”. scriitorii din răstimpul
acesta îi vedem tindind, tot: din ce în ce mai tare, la răspîndirea cunoştinţilor întelectuale şi prin păturile soţiiale cetăţeneşti: mai de jos; căutaii
deci ca să fie înţeleşi de iele şi de aceea se folosiaii- adeseori,şi tot din
ce în ce mai mult, de cuvinte şi de espresiuni luate din graiul vulgar, ca;
de esimplu, medicul Antim :(Anthimus) de sub regele
: Goţilor Teoderic
cel “Mare (475—526), în.opul' săii: despre: mîncări = de observatione

ciborum,

saii

câ

timplăturistul

grec,

Ion

Malalas

(oras

Mahdhăs)

dintre

anii 491 şi 578, în opul''săii Descrierea: timpurilor "(Xpovovoăeia:).2) "Altă
deosăbire a produsurilor literare din răstimpul” acesta de acelea de mai
înnăinte o găsim într'aceeă, că iele părăsesc, tot mai mult, terenul universal al liberei cugetări; al ştiinţilor în genere, şi al înțelepciunisticei
(filosofiii)
în speciial, şi se complac mai mult
în apărarea şi răspîndirea
unor doctrine, deistice (teologice) patronate de puternecii dirigenţi ai comunelor creştineşti, decit în năzuinţa de a stărui; cu îndemnuri împuisive,
la înfăptuirea dilnică a: umanitarelor şi” generoaselor învățături ale creştinismului original.
o
e
|
„>. Literătura
din răstimpul acesta .are pentru noi Romînii mare înteres
nu

numai :de aceea, fiindcă

iea - îi produsă

lătineşte

mai

mult

de. scriitori

neromani, dară romănisaţi, şi . greceşte de Romani grecisaţi, ci şi pentru
aceea, fiindcă numai prin iea s'a întreținut
. cultura întelectuală cîtă s'a
putut strecură şi păstră la Romanii grecisați din r&masul împeriii roman
răsăritean.
.
“

Şi la răstimpul acesta vom aminti numai opurile mai valoroase, cu
deostbire pre acelea cari, după socotinţa noastră ar merită să fie trăduse

romîneşte

pentru

a

1) Teuifel-Schwabe:

nr. 447.

—

Krumbacher

pute

urmări,

studiiă

şi cunoaşte

mai

uşor

şi mai

cu

Geschichte der rămischen Literatur. Leipzig 1899, Bd. 2, pg. 1227,

K.:

Geschichte

der byzantinischen

Literatur,

Miinchen

RE. 17, 7871—197. — 2) Teuitel-Schwabe: Gesch..der rtm. Lit, Lpzg., 1890, pg.
1. 487. — Krumbacher K., Gesch. der biz: Lit., Miinchen, 1897 pg. 325, Nr. 140,

174

1897,

1263,
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. -..

amăruntul cursul desvoltării viieţii întelectuale
țările locuite pînă astădi de Romiîni.

şi soţiiale cetăţeneşti de prin
_
|

: Incepem cu ramura tîmplăturistică (istorică). În fruntea acesteia punem
pe valorosul ltăliian Casiodor, (Magnus Aurelius Cassiodorus Senator,

cam
apoi

între 468 şi. 562 saii 480 şi 575), mai; întiiii, funcţionarii public şi
călugăr benedictin în Vivariii (Vivarese) din Calabriiea, carele, pe

lîngă scriieri

învăţămîntale ca:

De

orihographia liber, de arte

gramatica,

de artibus ac disciplinis liberalium artium, ni-a lăsat încă şi o istoriie
universală dela Adam pînă în anul 519 d. Cr., întitulată Chronicon, com:
pusă după diverse isvoare pînă la anul 496, iar de aci înnăinte din esperiienţă propriie, o, istorile speciială despre 'Goţi: Libri XII de rebus gestis

Gothorum; o istoriie bisericească: Historiae acclesiaticae tripartitae libri XII,
de „documinte . contimporane, . întitulată: Variarum epistolarum libri XII. — lliriianul Marcelin (Marcellinus Illyricianus), comite, ni-a
descris cetatea Constantiniiana sai Roma noaiiă şi lerusălimul, şi apoi întîmplările din împeriul roman răsăritean dintre anii 379 şi 534. Întîmplările
din Airica ni le-a desris episcopul Victor din Tunnuna pînă în anul
566,
şi o culegătură

r

„iar

din anul

567

pînă

la

590

le continuă

abatele

Ion

Biclaro în
„Ispaniiea (Johannes Biclarensis), Got de origine. — Episcopdin
ul
din
Lausana în Helveţiiea (i 594) a continuat cronica lui Prosper dela Mariii
455—581.
=

Alanul

ŞI episcop

Jordanis

în

cetatea

saii Jornandes,

Croton

din

notariii

la curtea regească,

Italiiea de jos,

a scris

apoi

preut

pe la anul 551
întimplările Goţilor sub titlul: De origine actibusque
Getarum
(Gothorum);
tot pe timpul acesta a compilat şi o istoriie
universală dela Adam pînă
în anul 592 d. Cr., întitulată: De breviatione chronicorum saă
De regnorum
Succesione. — Episcopul din Turon (Tours)
în
Franciie
a,
Grigoriii
(538—593), a scris în stil rustican mai multe opuri, ca:
Historiarum Francorum libri
X; Miraculorum libri septem; De vita patrum
liber unus (),
ş. a. — Episcopul spaniol însă, Isidor din
Hispala, (Sevilla de astădi,
Isidorus Hispalensis, cam dela 570—636), s'a nevoit
pe lîngă nişte opuri limbistice şi deistice ca: Origin să scriie în stil clasic,
um sive” etymologiarum
libri XX; De diiferentiis Sive proprietate
verborum; libri “tres; Liber glos-

pînă la anul 615 d. Cr. cunoscută sub titlul
Chtoni
mundi usque ad annum quintum Augusti Heraclii de (610.
045) Ab "eeexordioi
Gothorum regis, principatum, in Care:s&
te la urmă despre origin
Goţilor şi despre domniiea Svevilor şi :a vorbeş
Vandalilor, —:Aethicus Ister eaa

a pămiîntului (cosmographia), iar' pe la finea
seculului. a] şeptelea un neGeographus Ravennas,

numit, citat sub

mîntului

(cosmographia).

—

Mai

amintim

sub numele Fredegarius Scholasticus,

aici

o veritabilă descriiere a
încă

o

pă-

scriiere cunoscută

care conţine istoriiea Francilor
pînă în anul 752 întrun graiii lătinesc
detot barbar şi corupt în
pronunța
flecsiunea şi ţăsătura cuvinteloi. — Renu
mit ca tîmplăturist ieste? i pai
Diaconul (Paulus Diaconus, c. 725—797) în opuri
le sale: Historia * mana
pînă la împăratul Justiniian |; Historia
Longobardorum

şi cu un op deistic, întilutat: Omiliarius,1)
În r&masul împeriit roman răsăritean

———

”

găsim

maj

pînă

la”

ul 744

anu
,
mulți bărbaţi, cari
>

2 Teufiel-Schwabe: Geschichte der rămischen Lit. Lpzg,
499, 500. — Thorbecke: Cassiodorus Senator, Heidelber , 18 1699, __ nr. 483, , 486, 496, 497
:
Cassiodorus, Breslau, 1872.
8,
1867,
Franz: M. Aurelius
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sai

ocupat

şirăm după

chos

din

cu

descriierea întimplărilor din trecut şi din present.1) Îi în-

timpul

viieţii lor, punind

Filadeljiiea

Palestinei,

în frunte pe grecisatul Siritean Mal-

carele

a continuat

sub titlul de Butavs:ază dela 474 pînă la anul 480,
nişte veşti culese” despre bătrinii trimeşi-de Romani
nale la popoarele circumvecine “şi de acestea cătră
"Ezizţa mspi zpecbiuy E9vuv ape “Poyalzvs, Şi “Popaiw»
veşti culese ni-a lăsat şi iliriianul Petru Patriciul

între 500—577).

—

Dela

Ion

Laurentiă

Lidul

istoriiea lui Priskos

şi apoi a scris încă şi
în afaceri înternaţioRomani, întitulindu-le
zpie 29. — Asemeni
(Iesges Ilzsptres, cam

(Tone

Anupiwes

Ad3es,

cam între 490 şi-568) avem păstrate trei opuri foarte înteresante asupra
vechietăţilor şi credinţilor romane: Despre magistraţii împeriului roman =
Ilzzi ăp/â» îs “Pupaiov mohszias; Despre semne miraculoase = Ilspt dtcenuziwv,
şi Despre lunile anului = Ilzzi prvâv. — lon Malalas (Ioiwss Mahdias)
a trăit între anii 500 şi 578 şi-a scris o făbuloasă istoriie universală =
Xpoetpagia îv Divers îsi va! Za, dela Adam pînă la anul 563, care a devenit
tipul altor cronici călugăreşti. — Procopiii din Cesareiea Palestinei (Mgcreztos,
cam între 490 şi 562) a scris trei opuri istorice de o valoare foarte mare, unul
despre răsboaiele Romanilor răsăriteni cu Perşii, cu Goţii şi cu Vandalii, întitulat: “Jozoguriv Ev frâ)ies 2 ; al doilea are titlul de "Aviz3ora şi conţine multe

destăinuiri din vijaţa şi năzuinţile împăratului Justiniian 1 şi ale soţiii lui;
şi al treilea Ilegt zây 705 dzomirov 'louazenicd uzeaudzv Xeo 2, despre
cetăţile construite de. acest împărat pentru apărarea împeriului încontra
barbarilor năvălitori, “cetăţi în numirea cărora se găsesc primele urme
despre graiul roman vulgar de pe acoleâ, adecă despre graiul romînesc
de astădi. — Agatias ('Ayadixe, 536—582) a scris, pe lingă possii,
încă' şi întimplările dela 552—558 din domniiea împăratului Justiniian
sub titlul de "Ex fs "Izvozraycd Pacelas îv frâiere mâne, şi “apare astieliii
ca continuătoriii al lui Procopiii...—: Menandru Protectorul (Msiva3pes
Ilecstzswp), născut pe la mijlocul seculului al şeselea, a continuat pre Agatias,
descriind întimplările dela anul 558—582, din care scriiere ni S'ait păstrat
numai nişte rămăşiţe, tipărite în Corpus scrip. h. b. sub titlul de "Ex îs
tocegias Mavavâgov Ilposizzcpos îrhorţal zept mprepiuv 2997 po “Pouzizus Şi Poualw»
zets E9wm — Dela un advocat din Epifaniiea din Siriiea şi stătornicit în

Antiohiiea,

Evagrii

(Eodyptes, 537-—594), avem

păstrată o istoriie biseri-

cească în şese cărţi, carea ni descrie întimplările dela conciliul universal
efesean din anul 431 pînă în 593, şi carea s'a trădus şi romîneşte.2) —
Teofan Bizantinul (Ozcgns Butawes), de pe la îinea seculului al şeselea,

a descris întimplările petrecute în împeriul roman răsăritean dela anul 566
pînă la 581. — Egipteanul Teofilact Simocata (Ozegiharzce Smpezdzsne),
secretariii împărătesc.
sub împăratul Heracliii (610—641), s'a făcut renumit
nu numai cu descriierea întîmplărilor din împeriii dela 582—602 sub titlul
de “Iezeptar î» fefihies Za, în carea -se află şi cuvîntul romînesc de retoarnă
— gezâpva (|. 2. cp.'15), ci încă şi prin alte doaiiă scrieri foarte înteresante,

unul

despre .diverse

întrebări

fisice

şi răspunsurile

lor == Ilsși dtagăptov

- gvotzâw. ăseprudiw za, Exthbses- adr», şi altul conținînd răvaşe despre morală,
despre petrecerea la ţară şi despre partide = "'Ezrozoa! d9erai, depporzeral, Exaperal.

— lon

Antiohiiea

din

(lwozwrng 'Awztoyabs)

scriitoriii de pe la începutul

1) Christ W.: Gesch. der griech. Lit. Miinchen, 1898, pg. 498—802, nr. 594—597 ; pg. 920—923,

nr. 704—707.

—

Krumbacher

K.

Geschichte

der

byzant.

Literatur,

Miinchen

1897, pg.

226—231, nr. 96—105; pg. 319—346, nr. 138—144. — Corpus scriptorum historiae byzantinae;
editio B. G. Niebuhrii,
Îm. Bekkeri ... Bonnac, 1828, 1829, 1831, 1838. — 2) Istoria bisericească de Evragrie. Trăducere de Iosif Gheorghian, mitropolit primat, Bucureşti, 1899,
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seculului al şeptelea, ni-a 'lăsat o istori
ie universală dela Adam pînă în
anul 610 d. Cr. — Altă istorie universală
ieste cea cunoscută sub titlul
de Chronicon Paschale = Eztsepi,
ppt
zâa âmd "ASzu zis a. 1, fără
numede autor, şi care ajunge pînă în
anul
629.
— Georgiii Sincelul
(Tepes Sbm=Xăes), mort în anul 810
sai 811, încă. a scris O istoriie universală pînă la anul 284 d. Cr, — Aceas
tinuată de Teofan -Confesorul. (Ozcg tă istoriie universală a fost conăwrs"5 poorns T 818), sub. titlul de
Xpovsyexsta, însămnînd: întimplările
dela anul 284 pînă la 813 d. Cr,
unde se găsesc şi renumitele cuvinte
şi
romîneşti de SEz00, Sâpva, ppăzpi,
...De aci înnăinte pînă în seculu
numai în studiul întîmplărilor trecute l al decelea a întrat o piroteală nu
şi în înregistrarea celor contimporane,
dar! încă şi în celealalte ramuri
ale literăturii lumeşti. .
ÎN
Foarte însămnate şi. de valoare
nepe
rito
are
sînt
prod
usur
ile literare
juridice.) După zguduiturile
476-şi 500 se sîmţiă neaperatăşi răsîpiturile soţiiale cetăţeneşti dintre anii
treb

iscatele noaită referinți soţiiale cetă uinţă. de a concordă şi de a regulă
ţeneşti. Mai ales în desfiinţatul
împeriii
apusean se sîmţiă această treb
uință împerioasă. De aceea vede
mai întîiii pre Euric (Eurichus),
m
rege
le Goţilor apuseni din Galiiea
Spaniiea (466—484), : publicînd
şi
din
aşă numita Lege a Visigoţilor
romana Visigothorum,
= Lex
pre care o întregi şi o înde
plini fiiul săi, Alaric Il
(484——507), în anul 506, şi care
ieste
cuno
scut
ă şi sub titlul de
Alarici. Acest 'esîmplu îl imitâ
viarium
şi regele Goţilor 'r&săriteni Bre
Teoderic cel. Mare (475—526),.
din Italiiea,
însă
rcin
înd - pre înţeligentul şi valorosu
prefect, : pre mai sus amintitu
l
l Casiodor, ca să compun
ŞI noatle romane, pentru îndămîna
ă din legile vechi
magistraţilor, o cari6;. pre care
pe: la anul 500. şi Carea
0 publicâ
derici regis.— Şi regeleieste cunoscută sub numele de Edictum TheoBurg
undilor din Galiiea, Gun
făcu în ultimii ană ai lungei
ad (473—516),
sale:domnii'ca să se compdob
tele legi “romane şi să se Publ
ilede din esistennumele de Lex romana Bur ice un noii codice de. legi, cunoscute sub
gundiorum. — În remasul
răsăritean fu împăratul.
împeriii roman
Just
inii
an. (527—565) acela,
merite - neperitoare pentru
carele. îşi căştigă
reor
gani
sarea prin: legi potrivite
soţiiale cetăţeneşti atit pe
a referinţilor
în Faur 528, pre dece juriş terenul civil, cît şi „pe cel bisericesc, Îel însărcină,
ti eminenți, între cari
Oman

(j- 546) “Şi -Teoiil,'ca din legil
ieraii şi renumiţii Triboniian
e împărăteşti (constitutio
compună un noii codice,
nes imperatorum) să
pre care'] şi publicâ în
ieste cunosc
Apri
l '529. Acest codice
sub nume
utle
530 mai însărcinâ împăratu 'de Codex vetus' şi Codex" Justinianus. În anul
l Justinian pre Tri
bon
alți 16 jurişti, să estragă
din scriierile Juriştilor iian ca împreună cu
de: maj înnăinte vro 39
număr ($ 56),. toate doctrine
la
le Şi observăril
lor e
încă de magistrați, să, le împa
rtă şi să le coordineze câte se pot întrebuiiţă
după
coordinată în 50 de cărţi.
rii. Această
(libri) poartă nurmejemate
(Pandectes, Pandectae = atot
de
Pandecte
împărțitură şi rînduială după cuprindătoare) sati de Digeste (Digesta =
riie). Tot la îndemne]
stiniian compușe. Triboniian, mate
împăratului Juîmpreună cu “juri

culegătură

ştii Teofil]. şi Doroteiii:
usul şcoalelor juridice Şi
Care poartă. titlul de
cate de împăratul Justiniian în „anul 533 dindu-li-se Valoare
de legi. Co-

încă 0 carte, menită pentru

Ii

5) Teuliet-Schwabe,

Liter., Miinchen,

1. c. nr.

488. — Krumbacher K. Geschich
Th. Mommsen u. T. Kriiger,.teCorpder byzân
tinis
cti en
zanti
nisch
.
:
SUIS
,

1897, pg. 605, nr. 258. —

3, Aufl. Berlin, 1882.

..

.
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dicele cel: vechiii din 529 fi revizuit şi întregit în
legi împărăteşti şi publicat din noi cu valoare deanullege534 cu noaiiele
sub titlul de
Codex repetitae
praelectionis. Aceste trei codificături formeadă renucivilis al împăratului Justiniian. Acest împărat a

mitul. Codex

juris

publicat

aci înnăinte,

şi de

legi noaiă,

novellae

în

decursul

leges,

domniii

ulterioare,

vzaeai Gizsdâue, sati simplu

vio 168 la număr, dară mai pre toate în limba

încă

multe alte

Novellae,

grecească,

Neapxi,

mai ales pre

acelea, cari se referiaii la orgănismul şi la dirigenţa comunelor
creştineşti,
şi anumea sub îndemnul ca să fie mai uşor înțelese şi esplica
te (Novela 7,
Cp. 1).

La

grecisarea

legislăturii

tindeaii

şi -juriştii Teofil şi Dorotei

(Ozzpâce, Acps9ecs), carii trăduseră greceşte Instituţiunile şi părți din Pandec ii
te.
ăi părți din Codex Justinianus încă fură trăduse greceşte pe timpul
acesta.
ub împăratul Leon Isauriul (718—741) se publicară numai greceş
te
toate opurile împăratului Justinian | dimpreună cu alte legi privito
are la
agricultură, la marină şi la milițiile (Nipeg “fzwzsprzâe, vaweate GTpasuor
iude),
Ramura deistică, a literăturii a fost cultivată foarte puţin în graiul
lătinesc,!) şi aceasta numai prin unele locuri din ţările desființatului
îm-

perii roman apusean. În părţile acestea s'a ocupat cu deistica, in mod
eminent, numai papa Grigoriă 1 cel Mare (540—604), carele a regulat
călugăr
ismul,

a stătornicit

ceremoniialul

şi a îndreptat şi potrivit melodiile

Pater ceremoniarum.

dela

şerviciul

cîntărilor, de

public

unde

dumnedeiesc

şi conumele

lui de

Dela dinsul s'a păstrat.şi în biserica r&săriteană o a

treia liturgiie, cea aşă numită „A celor înnăinte sînţite“. Ca opuri
mai
îns&mnate dela iel cităm pre Regula pastoralis, ca îndreptariii pentru
cu-

noaşierea

şi îndeplinirea

călugări, şi pre Dialogorum

conume de Dialogul.

dătorinţilor

'libri quatuor,

preuțeşti

de unde,

şi ca - îndreptariii pentru

pentru îel, un al doilea

Ca .literători deistici cu graiul lătinesc mai amintim

încă pre timplăturiştii Isidor din Sevila şi Paul Diaconul. .
.
Aa
In r&masul împeriă. roman răsăritean însă se obsearvă şi în timpul
acesta o mişcare vioaie pe terenul literăturii deistice,2) dar nu.ca mai
înnăinte în deplină libertate insuală de cugetare şi de socotinţă, ci- numai
în cercul. îngust

admise

al doctrinelor

primite

de

conciliile

universale

şi locale

Şi

de ciţiva scriitori de mai înnăinte, numiţi acum părinţi bisericeşti

(patres ecclesiastici). La această întutorare. a cugătării creştinilor a contribuit, în mod eminent, pe de-o parte: desfiinţarea decătră împăratul

Justiniian „| a şcoalei înţelepciunistice din Atena
altă parte conciliul universal

prin canonul al 19-le împune

în anul 529, iar” pe de

al şeselea din anul 681, respective 692, carele

tuturora. ca

directivă pentru scriierile: ce le

Vor compune sai pentru învăţăturile ce -1e.. vor răspîndi, să se ţină
cu
stricteață de tradițiune şi de învăţăturile cuprinse în 'scriierile recuno
scuţilor

luminători

şi. învăţători bisericeşti,

socotinţi propriie, căci

numai

să nu tindă

astfeliii

a ave sai a manifestă

se vor. feri pre sine de rătăciri şi

vor scuti şi pe alţii de iele. Deaceea găsim pre. foarte mulţi scriitori întrebuințind arguminte şi întorsături capţioase şi seducătoare, dară
nu Spre

aşi întemeiă şi apără părerile propriie, precum făceaii înţelepciuniştii
(filosofii) şi cunoştinţiarii. (enosticii) de mai. înnăinte, ci numaicu scopul
ca doară

ar. pute

scăpă,

prin

iele, tejere

vărşire, socotinţile. greşite .saii' necorect

saii

măcar

esprimate

nenimicite

ale unor

cu

desă-

recunoscuţi

') Teuftel-Schwabe, 1. c. nr. 493—494, 496, 500, — 2) Christ W.1. c.. pg. 916, nr. 700.
—aKrumbacher K. |. c. pg. 37—41; pg: 54—72, nr.7—17; pg. 122-180,
nr. 46-50; pg.
189—151, nr: 55—62; pg. 160-—165: nr. 70—73; pg. 176—185, nr. 82—83; pg. 29%,
nr. SI;
pg. 600, nr. 254; pg. 662—677, nr. 271-276.
E
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;
luminători şi învățători bisericeşti ($ 47) despre firea (g5z:s) şi voinţa (9ihna:s)
lui Isus Cristos, despre Spiretul Sint, despre Sînta Treime, despre calitatea
de născătoare de Dumnedeti (9z0scs) a Sîntei Mării, despre Sinţi, despre
cultul icoanelor şi a r&măşiţior pămintene ale Sînţilor; etc. În chipul acesta

se croi o literătură deistică cunoscută sub numirea de scolastică (scholasiica,
Scholastik, Scholasticismus). Între aceşti scriitori deistici punem

Leontiii din Bizanţ (Aezwstos Buăvacg c. 485—543)

în îrunte pre

cu scriierile sale încontra

Nestoriianilor, Eutihiianilor, Apollinariştilor şi ale altor alegareţi (eretici); —
pre Efrim, patriarh în Antiohiiea (“Eepamp, 529—545), cu scriierile sale
pentru apărarea doctrinelor admise de conciliul universal calcedonean din

„anul 451; — pre: împăratul

Justinian

l. (527—565)

cu întrevenirea sa,

prin edicte şi cuvîntări, la potolirea certelor doctrinare religioase şi, prin
legi, la restătornicirea ordinii. în afacerile bisericeşti, şi cu cîntările sale

religioase; — pre Anastasiii (Avzczăstş), patriarh în Antiohiiea (559—599),

cu scriierile sale despre întruparea lui Isus -şi despre Sînta Treime; —
pre Macsim Confesorul (Mazuyss 6 âpshern=âz, cam 580—662) cu mai multe
scriieri, prin cari saii combăteă învăţăturile altora sai esplicâă testuri grei

de înţeles din Sînta Scriptură, sait espuneâ

socotinţile

propriile, ca despre

suflet, ş. a. — pre Anastasiit Sinaitul ('Avaczdcteg Swatene, €. 640—700),
cu mai multe scriieri doctrinare, între cari cea mai de frunte ieste cea
întitulată “Ore
= Conducătorii la combaterea
învățăturilor despre o
sîngură fire în Isus Cristos; — pre lon Damaschinul (lozrrns 5 Azyzr%00s),

născut pe la finea seculului al şeptelea şi mort înnăinte de anul 754,
carele apără părerea, că nu se cuvine împăraţilor să deie bisericilor legi
(co Basrituv Ess! vopoYeraty si Exrhrnsiz), şi publică, între multe alte scriieri în-

contra combătătorilor cultului icoanelor, un. op
poreni

şi

urmaşi,

întitulat

Mmepă “pwoszwz

—

foarte apreţuit de contim-

Isvorul

cunoştinţii,

şi altul nu

mai puţin înteresant, plin :de proverbe, întitulat 'Tă îzeă mapdănqhz: şi pre
Nichifor (Nrrreâece), patriarh în Constantiniiana (800—815, + 829), cu
scriierile sale despre cultul icoanelor.
Ca. bărbaţi carii aii urmărit, prin scriierile sale, introducerea printre
oameni în genere şi printre călugări în speciial a unui traiii mai întelectual,
mai contemplativ şi mai conform cu voința dumnedeiască, numim aici pre

lon Scărariul (luzrs Rmipa:, c. 525—600) cu renumita sa scriere aschetică

saii esercistică despre dissensualisarea omului şi întelectualisarea lui treptişă, -

numită Kifpa? = Scară; —

pre Simeon

Stîlpnicul

cel Noii (Suzi 5

stă oeoicre, C. S21-2396), cu „mal „multe tratate despre o viiaţă virtuoasă,

bisericeşti,
—
feși e
arhimandrit
că Special,
Şi cude mai
Die ce saselea
mal ritu MD
Doroteiii
(AwpiYz05)
pe lamulte
finea cîntări
secuC
ŞI
inceputul celui de al şeptelea cu feliuritele sale învățături

„despre viiaţa. călugărească,

'întitulată

Ar3zapa)iae

călugărul Antioh ('A»ziz/e4), carele a făcut,

inveţături morale sub

apă E
viiaţă

titlul

de IlzBeErras sia dțiae pazit; 2

ot =3) Gin, mănăstirea

contemplativă

dd

pre egumănul

Studion din Constantiniiana (759—829)

şi > orBiivitoare „la-

de conciliile universale şi

Woywgzheis ddpopz: — pIe

pe la anul 620, o culegere de

mişcările _soţiiale

bisericeşti,

la 0

a aperarea credinţii

religioase, stătornicite

in Antiochila (570—593); pre Modest (Mescozi2),

patțiaiii
“ta [orusălim

CONIC
J
ale
şi,
deostbire, la apărarea cultului icoanelor. —
Ca. însămnaţi oratori bisericeşti numim
pre Grigoriii (Cenyâe2s),,
patriarh

ae Patriarh în lerusăli
(631-634),şi pre: Andreia Câszias) cat Marteipaiit
— Ca descriitori de vieţi. de Siti i
it în Creta. (mort cam 726).
din Schitopolea
p

Galileii

alei,

de

născut

Sînţi şi Martiri

cam. pe

(-peyezșe)

numim. pre Ciril

la anul 514 şi mort-după anul .
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557, — pre lon Moshul (lwzns M:syss), pronumit Eorezsăs = binecumpenitul (3 619); pre Sofroniii (Ewzpnss), patriarh în lerusălim (638);
pre Leontiit (Azâwt05), episcop în Neapolea Ciprului (c. 590—668), şi pre
Epiianiii (Eztgănos) de pe la finea seculului al optulea. — Tot în răstimpul acesta începură a se face estrase din opurile scriitorilor bisericeşti şi a le rindui după materiiea trătată. Aceste estrase con-

ținea, pe scurt, tot ce eră mai însămnat şi mai de valoare faptică din
vreo scriptură, şi urmăriait scopul de a face de prisos cititul cel atit de
'al originalului lor. Aceste culegături de estrase bine coordinate
obositoriii
sînt cunoscute în literătura bisericească sub numele Catene saii Lănţuituri
|
(Spai, Catenae).
Ca compunători de cîntări bisericeşti s'aii distins mai mulţi bărbaţi,

diaconul Roman

în fruntea cărora stă

(“Poyzvss) de pe la începutul secu-

lului al şeselea, carele, pentru mulţimea cîntecelor sale religioase, a căpătat
dela contimporeni şi dela -urmaşi conumele de Cîntăreţul = & uzrwâee,

a întrodus în biserica

Patriarhul constantiniian, Sergiii (Since, 610—638),
răsăriteană

pentru eliberarea

noaptea

decătră

dinde), ci stînd,

Creteanul
al

esistă

cetăţii

ş&dînd

Canon,

numite

cel

Canonul

Mare

Canoane

=

Maica Domnului

carea s'a cîntat. toată

ŞE-

ca alte rugăciuni (KaViapara =

şi numele de "Azs9iszes

de unde

cătră

Avari,

decătră

(650—720), arhiepiscop în Creta, ieste

rugăciunilor

carele”

încunjurării

cetățeni, nu

pînă astădi sub numelede

o rugăciune

696

anul

în

compunind

Acaftist,

cunoscute

şi rugăciunile

cîntările

5 pia;

Stindă. —

=

Andreiii

considerat ca urditoriii
=

(zăw

îndreptariii),

uăw» — lon

dela

Damaschin

(c. 690—754) trece ca urditoriit al cîntărilor cu diferite melodii, şi ca autor
al opului liturgic, cunoscut sub numele de Octoih = 'Ozzur/es.= Opt-

voceriă.

Şi Toader

(759—826),

Studitul (Ozu5cees Szevdiere)

egumen

în

mănăstirea Studion din Constantiniiana, încă ieste renumit ca scriitorii de
A
cîntări religioase liturgice.
Şi în celealalte ramuri ale literăturii, în cea înțelepciunistică, oratorică,
şi poetică, etc., găsim oarecare activitate, dară iarăş mai mult în graiul
cultural grecesc.i) Dintre represîntanţii acestor ramure numim aici numai
pre eminentul poet Georgiii Pisides (Tzoeyos 5 [l:ci2ns), din întiiea jumătate a seculului al şeptelea, cu mult cititul săii Op “Ezofpzpov A rospoveyiz ==
Şesedilnicul saii Facerea lumii, şi pre călugărița Casiiea (Kasiz, Tizasia),
din seculul al noaiiălea, cu multe poesii despre viiaţa călugărească şi cu
una, prin care pune în as&mEnare împeriul roman cu cel ce voiă Isus
Cristos” să'] înființede, dicînd că Romanii ait căutat să împreune toate
domniile păminteşti întru una: sîngură, iar Isus domniile mulţimii deilor
Sa
în domniiea unuia sîngur.
Despre această femeie ni spune analistul Simeon, Magistrul2) că iea a
fost propusă împăratului Teofil (829—842), împreună. cu alte copile, spre
ca mireasă. Uimit de irumuseaţa iei, esclămâ împăratul că abiâ
alegere

acuma cunoaşte iel „cum de din femeie

curseră

cele

rele în lume = &ş

ăpa Bă nfonaris Enpyn să gata“, la care esclămare răspunse îndată Casiiea cu
reverință: „Dară tot din femeie isvoriră şi cele bune = â)4ă ză. dt "odata
mrepăze să zpzizewx, Acest răspuns sumeţ făcii pre împăratul” ca să'şi aleagă
K.

Gesch.

der

Lit. pg.

byz.

428—432,

nr. 181—183; pg. 450—456,

1) Krumbacher
pg. 600—602, nr..254-—255; pg. 613, nr. 259;
nr. 187—190; pg. 499-509, nr, 214—215;
pg.
2 620, nr. 260; pg. 631, nr. 21; PE 635, nr. 262; pg. 639—651, nr. 263-267; hist.
06—717, nr, 292—597.

—

2) Symeon

" byz. Bonnae 1838, pg. 624—625.

Magister:-: Hronographia, :; în: Corpus scriptorum

|

-
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pre: altă

copilă

ca

soțiie,

iar” biata Casiie îşi zidi o mănăstire şi petreci

într: însa toată viiaţa sa.

Ai
Lătineşte.
ai. scris puţîni.!) Dintre aceştia amintim pre Boetiii„
?)
(Anicius Manliu
. Torquat
sus Severinus Boethius, c. 470—525), ale cărui
scriieri înţelepciunistice, ca: De syllogismo
categorico, De syllogismo
hypothetico, De
definitione, De diiterențiis topicis,. Categoriae, AnaIytica, Elencha sophistica, Hermeneia, ş. 'a., croite
(584—322 n. d. Cr.), ati pus: temeliie la înveţăturile toate după Aristotel
aşă numite scolastice
din evul medii, la scolasticism, iar scriierea
lui De consolatione philosophiae a rămas ca un luceafăr luminos în
întunerecul timpurilor ce aii
urmat. Dela grămăticul african Fulgenţii (Fabiu
c. 480—550) avem o esplicare figurativă (alegors Planciades Fulgentius,
ică) o mitologiii antice,
întitulată Mythologicon, o. asemene esplicare
a Eneidei, întitulată Vergiliana,

apoi De

aetatibus

mundi,

unor cuvinte vechi.—

un

feliă

de

istoriie

Expositio .sermonun

universală,

antiquorum

'saii
sermonibus, iar” dela grămăticul din Consta
ntiniiana, Prisciian
dela finea

şi

De

esplicătura

abstrusis

(Priscianus,

seculului ai cincilea şi începutul
18 cărţi, întitulat Institutiones grammaticae, celui de al şeselea), un op în
cea mai bună gramatică a
limbii lătineşti, întrebuințată foarte
mult în. decursul evului medii. Dela
învăţăcelul. acestuia,
- dela

de verbo în doaiiă cărţi.

Eutyches, ni

s'a

păstrat o scriiere întitulată Ars

“$ 73. Grecisarea şi bizantinisarea împer
iului roman răsăritean. Am ar&tat la răstimpul precedent
($
55),
în ce moda căpătat graiul
grecesc o preponderanţă asupra celui
cepură a'l folosi chiar şi la prod . jătinesc şi cum unii Romani înucţi
deranţă se. prifăci, în răstimpul ace uni literare ($ 56). Această preponlui decătră pătura cultă şi dirigent sta,în domniie esclusivă, şi folosîrea
ă
afacerile publice ca şi în cele priva a împeriului deveni generală în toate
te. Căderea împeriului roman
în mini străi
apusean

ne contribui foarte
fiu provocată nu numai de 'năvamult la această prifacere. Această cădere
.. şi stăruitoare a popoarelor
barbare, dară Şi de „neînţelegeri, la' violentă
certe şi. desbinări înterne între
imperiului, Prin încetarea
dirigenţii

Poporăci
tiinţatul imperiii roman: apusean,unii romane de a fi domnitoare în desa pierdut şi aceea din r&masul
Omar resăritean foarte mult
împeriă
din

autoritatea şi prioritatea
imperiul roman resăritean, ieraii
Romanii cu. desăvărşire în minosa.ritaAici, în
de Poporăciunea îndigeană,.
te față
dintr insa. Înloc însă să. semăcarcă iisbutiseră a romănisâ o mare parte
folo
seas
că
de nenorocirile şi pătărăniile
ferite; să şi stringă rîndurile
.suşi să păşa

scă. uniț
. şi.icu .vioaje conştiinţă.
naţională innăinte spre conserva
rea insualităţii (individuălităţ
şi Româănisaţii de acoleă
ii) sale, Romanii
continuară şi. mai departe
interne pentru domnii.eşi
desb
' destătările sensuale, întrecut inările Şi certele
Aceste slăbiciuni soţiiale
e şi nechipzuite.
„Cetăţeneşti ale. Romanilor
imperiu un avint puter
' deteră Grecilor din

ce ierau, nicicind

nec, mai ales fiindcă 'iei,
ca popor .eminent. cultural
de a ave O

n'aii încetat

vioaie! conştiinţă naţională, şi
de. a'se manifestă, pretutin
dene
ostentare de graiul săi propr a, ca atari, folosindu-se necontenit şi cu
ŞI Prin scriierile sale.. Avînd iii naţional atît. în viiața de toate dilele, cît

moşească, O mare aplecare acri Pătura cultă romană, ca moştenire străcătră cultura şi literătura
grecească, se folosiră .
„_-::4) Teuffel-Schw

abe, 1. e. nr, 478-482,
5 Sut
Eichstătt, 1852. — Berg
i
stadt, De vita et scriptis— Bob
i 737 pocthius,

der

letzte

Rămer,
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de această predilecţiune agerii .şi abilii. Greci spre a .'şi-o .aşervi, culturaliceşte, cu desăvărşire, ceea ce li. şi-succese îoarte uşor. Curind ajunseră
se înveţă
şcoalele din împeriii: a fi numai greceşti, “iar graiul lătinesc.
numai întru. cît. mai ierâ trebuinţă.de dînsul' la darea legilor şi.la admini. provinţilor, 'iar' nu ca. un. adevărat graiit naţional roman pentru
strațiunea
:
o.
împărtăşirea întregii culturi şi a tuturor ştiinţilor.” Prin şcoală devenise graiul grecesc cunoscut de toţi cei culți şi prinse a:
iel ierâ
[i întrebuințat de dînşii şi în viiaţa privată şi în afacerile dilnice, fiindcă
totodata şi graiii al majorităţii locuitorilor. Atit de tareserăspîndise graiul grecesc
prin şcoală şi prin comerciiă, încât îl găsim întrebuințat şi ca graiii de conţelegere
înternaţională, ca un mijloc de curăspundinţă cu domnitorii din împeriile circumvecine,1) cam tot aşă cum se întrebuinţeadă astădi graiul frănțuzesc.
„Şcoala sîngură însă, cu toată iscusinţa învăţătorilor greci din iea, n'ar

i fost în stare:să deie graiului . grecesc. avintul, prioritatea şi chiar esclu-

sivitatea ce le căpătase în răstimpul acesta .faţă de graiul cultural, literar
şi administrativ. lătinesc, dacă nu “i-ar fi venit, pe nesimţite şi pe: neîntenționate, într ajutoriii fapta, că cărţile religionare ale creştinismului ieraii
scrise toate în graiul grecesc ($ 29, 56); că prin iel se răspîndiâ creştinismul
în părţile. acestea; că . la ' cultul „dumnedeiesc, la. şerviciul lui public mai
ales, îşi cucerise,în virtutea -deprinderii seculare, chiar esclusivitatea, şi
că, prin această împrejurare,. devenise şi treceâ în ochii creştinilor ca: graiii
ales, ca graiii sacru şi sînt,.şi de aceea nime. nu -cutedâ ca să combată
şi să se opună folosirii. lui: esclusiviste -mai întiiii. în afacerile cele reli-

gionare bisericeşti, şi apoi: şi în

cetăţeneşti -soţiiale. Pînă într atita

cele

se încuibaseşi se înrădăcinase pretutindenea în împeriul roman răsăritean
stima şi respectul cătră -graiul grecesc ca -graiii eminent -religionariil. şi

al romănismului din iel, precum

. suprem
cultural, încit nici represîntantul
nu' mai

ieră împăratul,

îi

grecisătoriii.. Chiar renumitul

Roman

origine

de

stare

“în

($ 63),

resiste, cu . succes,

să

şi valorosul

fii. apucat

şi

împărat

acestui

curent

Justiniian 1 (527—565),

copleşit. de acest curent greci-

sătoriii. La' începutul domniii sale îndetungate, între anii 528 şi 534, dispuse ($ 72, pg: 263) ca să se culeagăşi să se publice numai-lăti-

neşte toate legile valabile din împărăţiie

şi toate cărţile legistice admise

juriştii
prin şcoale şi Carile ieraii.şi la îndămina magistraţilor, dară doi din
se
Doroteiii,
şi
Teofil
legilor,
coordinarea
cu
însărcinați cu culegerea şi
legi
aceste
din
părţi
greceşte
'trăduseră
şi
propriii,
îndemn
.
din
apucară,
şi însăşi cartea Institutiones,: menită pentru - învăţămînt. Vădind împăratulşi
Justiniian. că trăducăturile . greceşti ale numiţilor jurişti sînt binevenite

bineprimite în împeriii; începi:
moşască:

şi

a

publică:

legile

“mai ales pre cele: privitoare

şi iel a. se abate dela: vechiea datină. stră-

sale

mai

noaiiă, pre aşă numitele Novele,

la "comunele creştineşti şi la clerul din. iele,

elinesc,
-nu mai 'mult în! graiul: patriii, în graiul: părinţesc, ci. în graiul
numai
fiindcă
şi
culţi,
oamenilor
tuturor.
.
cunoscut
ierâ
graiii.
fiindcă acest.
mărturiseşte
“precum
şcolar,
prin iel se esplicaii legile la învățămîntul
pa
ae
înswşi în--Novela a-şeptea la cap: întiiii.2)'
'scriptorum historiac
1) “Eiznomgai meci mpeobetuy == Exerptade legationibus, în Corpus
Sprachen bei den
fremder
Gebrauch
byzantinae. — Dirksen [H. E. Uber den difentlichen
1820, pg. 62-65. —
Rămern, în „opul săi: Civilistische Abhăndliingen, vol. |. Berlin,
t. II. 1607, pg. 28.2 zi
2 Authenticae seu Novellae Constitutiones, notis D. Gothofredi,mobi se nai Edi, baza

a
masgin coif 7 situ covetpăvauz, Ghz 52557) Zi
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facilem interpretationem.
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Esimplul dat de împăratul Justiniian pentru întrebuinţarea graiului
grecesc în legislătura bisericească fi imitat, fără de nicio contradicere,
şi în legislătura civilă, lumeană. Ion Laurenţiii Lidul,1) scriitorii bizantin,

născut în anul 490 şi mort cam .pe

la anul 565,.ni spune că la Romani

jeră lege vechie, ca toate afacerile cîte vin înnăintea prefecţilor, pretorilor
şi a magistraţilor, adecă' înnăintea - funcţionarilor împeriali, să
nu fie pertratate în alt grafii decit numai în cel lătinesc, şi că esistâ chiar
rociie de pe timpurile lui Romul, păstrată : de scriitoriul roman şi o proFonteiii în
opul săă despre învăţăturile Etruştilor, prorociie care diceâ, că
norocul nu
va părăsi pre Romani decît atunci, cînd iei se vor lepădă
de graiul
proprii naţional, şi apoi adauge că Romanii
aii fost tari şi mari
şi temuţi de toţi, pînă cînd s'aă țînut de datinile
începură a nu le băgă în samă şi a le călcă,: prinseră vechi, dar cînd
îndată a slăbi, a
decăde şi a li merge tot din ce în ce mai reii, căci,
ni spune mai departe,
că pe timpul săii se găsiră unii magistrați, carii
cutedară a călcă
datina'cea vechie şi a scriie greceşte decrete,
şi
feliii, dimpreună cu graiul roman, şi norocul a îndepărtă astcei priise pînă
atunci.
|

„
Dintr” această mărturiie.a lui Ion Laurenţiii
că, pînă la începutul seculului al şeselea, s'a Lidul resultă cu. învederare
întrebuințat în împeriul
roman r&săritean ca graiii
legislativ şi administrativ

esclusiv

numai graiul
din comoditatea
funcţionarilor, cari în cea mai mare parte ieraii
Greci (“Eivas 2, ac5 mheleves
&as,|. c. pg. 262) şi nu voiaii să înveţe
o limbă străină lor şi neînţeleasă
de locuitori, începti a se întroduce şi graiul
administrătură, ne “mai vorbind de biserică grecesc în magistrătură şi în
unde ierâ chiar din capul
locului şi. de preferinţă. “Această călcătură
a
datinei strămoşeşti de a nu
mai întrebuinţă în administrătura şi în
magistrătura împeriului alt graiii
decît numai cel lătinesc 'ca grai naţional
roman, se generalisâ, ca prin
minune, prin tot împeriul roman răsăritean
aşă
de tare, şi graiul grecesc
se încuibâ în locul celui lătinese
şi
puternece, încît graiul lătinesc încetprinse pretutindenea rădăcini atit de
cu desăvărşire de a mai iuncţionă
ca oficiial şi ca graii cultural
roman

literar,

adecă

cel

lătinesc,

dar'

că

de

aici înnăinte,

“de. sub împăratul Mauriciii
(Maurikios,
582—603) înnăinte precum cred. unii,2)
saii de sub împăratul Foka (Phokas,
602—610), dupăcum pretind alţi8

,
Conţelegerea păturei dirigente romane
la acest pas atit de îns&mnat
şi decisiv în privinţa caracterului.
naţional al împeriului 'roman răsăritea
ni probeadă îndeajuns, că jea
n
acu deplin grecisată şi că'şi
detot conştiinţa insualităţii sale ferâ
pierduse
romane,

iar tăcerea

păturelor

mai de jos
că, pe la finea
Seselea și Re dea a ICeputul celui
de al şeptelea, graiul lor de
încit ma
rea, î
are de cel naţional cultural,

ale coloniilor

secul al
adecă,

romane de

pe

aici ne constringe-să

dp incit nul mai înţelegeaii
cu ajutoriul unui profesor.

Vării a această 3 faptăN
i

ş

Sa

ay

a naţională

admitem

şi trebuiaii să'] înveţe
-:
a
a,

pierdut împeriul
y

romană

de cel lătinesc
ca şi: străinii numai
i

roman răsăritean cu desăşi a luat, în realitate, o fire curat
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grecească. Înzădar .se mai numiă, de aci înnăinte, grecisata pătură dirigentă pre sine Romani = “Puusi, şi. împeriul. stăpinit de iea împărăţiie
romană =— fuuzri Basdasiz, căci toţi. străinii consideraii acuma împeriul
roman răsăritean ca împeriii grecesc, numit şi. bizantin după numele
vechiei capitale Bizanţ, iar pre împărații şi pre dirigenţii lui ca Greci
bizantini spre destingere de adevărații Greci sai Elini de origine. De
aici vine că la Romini are şi astădi cuvintul „bizantin“, pe lingă înţelesul

primitiv, încă şi. un înţeles. umilitoriii, acela
om care 'şi speculă patriotismul.

Ş 74. Venirea

naţionalist .nesîncer şi de

de

Ie

.

la iveală a graiulului roman vulgar ca graiii naţional romînesc,
şi timpul lui preistoric.
|

În proporţiunea, în care dispăreâ graiul naţional cel cultural lătinesc
din clasa dirigentă a poporăciunii romane din răsăritul Europei şi se înlocuiă cu 'cel grecesc, în. aceeaş. veniă .la iveală, tot din ce în ce mai
marcant, graiul păturilor de jos, graiul dilnic al mulţimii, graiul roman
rustic, ca graiit părticular al unei colectivităţi de oameni deos&biţi de toţi
ceialalţi. ce se folosiaii intre 'sîne .de alte graiuri. Cind graiul -naţional

cultural lătinesc a dispărut din folosirea clasei dirigente a. împeriului, cînd
a fost

scos

aiară

şi

oficiile. şi

din. toate

şcoalele

lui şi înlocuit cu cel

grecesc, a r&mas în răsăritul Europei singur numai graiul poporan roman
Ca graiii naţional

al acelei mulţimi de. oameni. cari, în decurs de secule,

se deprinseserăa se folosi de iel .în afacerile dilnice ca de un mijloc propriii
e
: reciproacă,
de conţeleger

părerea

graiului

lătinesc

adecă

din

ca grajii

usul. clasei

naţional

al .Romînilor.

Dis-

dirigente: şi de prin oficiile şi

şcoalele împeriului a dat graiului poporan roman îns&mnătatea şi caracterul
de grai părticular şi naţional. Vorbitorii lui prinseră,.de aci înnăinte,
a apare atit în ochii săi proprii, cît şi în ochii străinilor, ca popor deosăbit,

'să'şi elupte şi să'şi
ară,
carele trebuiâ
ca concurent noii la o viiaţă părticul
dobindească o posiţiune convenabilă în împeriul -în care r&maseră ca nişte
orfani după desnăţionalisarea : şi .grecisarea clasei lor dirigente. Vorbitorii
graiului poporan roman i-am pute compărâ acum cu nişte. copii minori,

carii r&mîn în casa şi pe moşiiea părințească

dupăce ai 'r&păosat părinții

lor, dar nefiind iei în stare să grijască sînguri de conservarea viieţii şi
de creşterea sa, aii luat alţii în mînă această sarcină şi grijă. Dar”, precum

la copiii minori se întîmplă adeseori

că tutorul strimbătăţeşte.şi. despoaiă

a fost condus mai departe sub firma

pupililor, dar în dauna lor. Tutorii

pre pupilii săi, aşă s'a întîmplat şi aici. Împeriul roman r&săritean dreptcă

poporăciunii romane de. jos, clasa dirigentă a împeriului, ait continuat. a
se numi. şi mai departe Romani, sait în graiul lor de acum “Pwoyzăct, iar
moştenirea pupililor, Romăniiea saii. pe. vorba lor .cea. noaiiă 'Pouzra
Bactsiz, sait chiar “Popauia, dar ati administrat-o necontenit pe -sama Sa,
în folosul săi, nu cu întenţiunea de a restitui cindva pupililor,: moşiiea
strămoşască, ci de a se folosi iei în veci.de iea. Elementul roman din
răsăritul Europei, rămas teafăr pînă la finea răstimpului acestuia, plerdindu'şi clasa dirigentă, "şi-a pierdut superioritatea .politică, iar delăturindu-se graiul naţional cultural, nu s'a mai putut cultivă şi desvoltă în
mod propriii naţional, a trebuit să aştepte timpul pînă se-vor rădică,

din "mijlocul săi, bărbaţi provedinţiiali

inimoşi

şi cutedători, carii săi 1e-

dobindească măcar o parte din _moşiiea strămoşâscă răpită, şi” carii, din
graiul dilnic, săi creiede un noii grâiii cultural naţional. La acest resultat
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a-putut. ajunge poporăciunea romană
stăruinţă şi de opîntire necontenită.
Pince vom îi la timpul cînd vom
Poporan roman ca noii graiii cultural
în iel, ne vom încercă să schiţăm aici
acum despre esistinţa lui,
e
Astădi nu esistă pe faţa pămîntului

nu

se află niciun graiii viii fără

de

negrecisată abiâ după seculi de
E
pute vorbi despre folosîrea graiului
şi despre producţiuni literare scrise
măcar urmele ce: le cunoaştem pînă
a
popor fără de graiii-propriii, precum

vreo

colectivitat

e de oameni, carea să']
vorbească. Numai la: începutul ivirii rasei
- omeneşti pe.pămînt să se fi
aflat, după socotința unor învăţaţi, colectivităţi
de oameni fără
„Inceputurile.
unui graiii coincide. totdeauna cu începuturile de graiii!
poporului
care îl vorbeşte. Aşa şi începuturile graiulu
i romînesc trebuie neapărat să
coincidă cu începuturile poporului romîn.
Îriceputurile poporului: romîn
le-am pus între anii 228 n. d. Cr. şi anul
107
d. Cr, iar': închiegarea lui
definitivă între anii 107 şi 272 d. Cr.
Tot într-.aceste timpuri trebuie să
cadă şi începuturile. graiului romiînesc,
diferințarea şi consolidaiea lui definitivă ($ 31—83).
.
aa
a
Deşi . începuturile unui popor şi ale
graiul
ui. săii cad tot într. acelaş
timp, nu tot deodată lasă . unul şi
altul,în cartea întîmplărilor, urme
de
esistenţa sa. Faptele - poporului “pot
mare-prin lume şi să lese urme neşterdemult să răsune şi să facă zgomot
se despre iele, pecînd despre graiul
lui să nu se ştiie nimică, fiindcă nu
.
s'a
fipsat, sai nu s'a păstrat, niciuna
din creaţiunile lui întelectuale în
iel.- Un popor, ca şi un îndivid,
mai
curînd îşi manifesteadă. şi'şi pune
în valoar
: e . esistința sa corporală,
vilaţa sa întearnă, dorurile şi aspira
decit
ţiunile sale; ba- chiar şi atunci
pre acestea prinde a le. manifestă.
cînd şi
prin
nu le păstreadă pentru urmaşi altielii :-cîntece. şi poveşti, nu le fipseadă,
deodată cu sonurile ce 'l-aii produs; i, decît prin graiii viii, carele dispare

sîne decît memoriiea

celor

ce

le-aii

iele. dară nu pot lăsă alte urme despre
asculta

t! şi s'ait desfătat cu iele.
bună oară, faptele .răsboinice ale
Aşă,
Hunilo
r,
Gepidilor, Longobardilor, Bulgarilor, Avarilor, etc., aă fost zgomo
ai fost înregistrate decătră acestea toase; aii -atins pre multe alte popoare
întelectuală, despre graiul numitelorîn cartea întîimplărilor, dar. despre vileața
popoare, nu ştim nimică, fiindcă
înse'şi nu aii trecut'o în produs
iele
uri literare; iea a dispărut
dimpreună cu
numele lor. Săminţiile germanice şi slavice,
cîte S'aii conservat, deasemenea
făcură foarte de timpurii, să răsune
numele lor, dar viieaţa lor întele
abiâ tărdiii prinseră.a o conservă
ctuală
în literătura graiului săi, -:
Dela această regulă universală.
nici Romiînii m'aii făcut abater
Un graiii, fie iel oricit de
e!
apt

pentru -oglindirea viieţii întelectuale

ție iel oricit de bogat în creiaţi

uni întelectuale, -nu”] poţi .prinde şi urmări
în calităţile şi părticularităţile lui,în
ma devenit graiit cultural şi. literar, stadiile desvoltării iuş evolutive, pînce

pînce .nu s'a fipsat prin scrisoare
a'şi conservă creiaţiunile sale
în literătură, Pină. într'a
momînt toată mişcarea lui, toată
desvoltarea: lui: rEmîne un mister
o şimilitură pentru cine
iă,
s'ar apucă să'i scrie istoriiea
dela
lui. Esistă aşadară între: primel
începu
tul.
iviriă
ale unui graiii şi. conservarea
creiațiunilor întelectuale prin iel e unînceputuri
timp. mai mult saii maj Puțin
şi gol, carele constituie timpul
întunecat
preistoric. al graiului, Îndiciile
le găsim ici: coleâ într acest răstim
ce.
p despre graiă, 'espunîndu-sşie, urmele
fac preistoriiea
pînce- ma

cest

început

lui.
E
Timpul preistoric

pentrucă

Romiînii

prea

al

i
graiului

Ş
Ra
TOminesc a .fost

tărdii ar fi prins

a se folosi

|
ae
„.
foarte lung, nu atita

de iel-ca grai cultural
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şi literar
întelectuale

şi

a'l

fipsâ prin scrisoare, cît mai vîrtos fiindcă produsurile

literare nu

s'aă

putut

conservă,

decit

abiâ

de pe

la finea

lor
se-

culului al 15-lea .saii de pe la inceputul: seculului.al 16-lea încoace. - Deci,
timpul -preistoric al graiului romînesc. se estinde -dela anul 298 n. d. Cr;
pînă cam pe la anul 1480 saii 1525, şi are astieliii o durată de mai bine
de 1700 de ani.
o
Causele, din cari nu S'aii putut fipsâ saii conservă, prin scrisoare,
produsurile viieţii întelectuale a Rominilor, aii zăcut în împrejurările vitrege
în Cari aii trăit iei, şi se oglindesc vioiii în întîmplările soţiiale cetăţeneşti,
pre cari le vom înregistră la răstimpurile următoare, dar” viiaţa înteleciuală,
ca atare, a continuat a.esistă neincetat ($ 28 şi 56) şi a stratificat, ne-contenit, în viul graiii multe din dorurile şi durerile inimii şi din năzuinţile
şi credinţile Rominilor. Mai ales ace parte din literătura poporană nescrisă, care se refereşte la sărbarea Crăciunului şi a Anului Noi ($ 49),
la cultul Sinţilor şi al Icoanelor, 'şi-a luat începutul în răstimpul acesta;
avind ca model cintările bisericeşti şi descrisele viieți ale Sînţilor.
Ş 75.

Isvoare pentru preistoriiea graiului rominesc.

Pentrucă graiul .rominesc s'a . diferinţat şi s'a desvoltat.
din graiul poporan roman, nu încape îndoială că tot ce -poate contribui la cunoştinţa
mai de aproape a acestuia trebuie să şervească :totodată şi la înfiriparea
şi lămurirea preistoriii grâiului romînesc.
e
Graiul poporan roman răsare mai vederat din. monumintele literare
romane cele mai vechi, fiindcă pe atuncia diferinţa dintre graiul vorbit şi
“cel scris al Romanilor feră mult mai mică, decît în timpurile mai de din-

coace, precum ni. mărturisesc mai mulţi scriitori romani.ca Cicero (106—43

n. d. Cr.) în De oratore, Marcus Terentius Varro (116—97 n.d. Cr.) în
De lingua latina, Marcus Fabius Quintilianus (85—118 d. Cr.) în Insti-

tutiones oratoriae, Sextus

Pompeius

Festus (sec. al 2-lea d. Cr.). în opul

săii De 'signilicatione verborum, şi alţii, carii constată că, pe timpurile lor,
jeră mare diversitate în pronunţă, în foarme flecsionale şi în sintacsă între
graiul roman viii şi cel scris.
|
i
Inscripţiunile lapidare de prin toate timpurile şi locurile încă sînt de
mare însemnătate pentru cunoaşterea graiului vulgar, fiindcă conţin o
mulțime de cuvinte şi de foarme .usitate mai mult într” acesta, ceea ce se
poate vede din colecţiunile lor din Corpus inscriptionum latinarum, edat
de Mommsen, . din Epigraphische Nachlese zum Corpus inscript. lat. aus
Dacien und Moesien de O. Hirschfeld;. din Arhiv pentru filologie etc. de
Cipariii, anul 1867; din Revista lui Tocilescu (Bucureşti, 1882—1885), etc.
Asemenea sînt şi mai mulți scriitori romani, carii nu S'aii sfiit a adoptă,
în scriierile sale, multe din graiul vulgar de toate dilele şi a se acomodă
lui cît cu putinţă nu numai în cuvinte, dar şi în pronunţa lor, făcîndu-se
astieliii preţioase fîntîni pentru cunoaşterea graiului poporan. Între. aceştia

numărăm

pre

Plautus (254—184 n. d. Cr.)

şi pre

Publius

Terentius

Aifer. (185—159 n. d. Cr.) în toate opurile lor şcenice, pre Caton cel
“Bătrîn (234—149 n. d. Cr.) în opul săii De re rustica, pre Petronius

Arbiter în Satirarum liber de pe timpul lui Neron (54—68), pre Vitruvius
de pe timpul lui August (31 n. — 14 d. Cr.) în opul De architectura, pre

Apuleius de sub Marc Aureliii (161—186) în scriierile sale: Apologia,
Florida, Metamorphoseon. libri XI, .De. deo :Socratis,. De dogmate Platonis
şi De mundo; cu deosăbire însă pre medicul Anthimus dela începutul seculului

-
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al şeselea

în opul săă De observatione ciborum, : unde se găsesc o. mulţime

de cuvinte din graiul vulgar cu pronunţa. lor, şi pre Scriptores rei rusticae

şi pre Agrimentores, între cari pre cei mai tărdii de prin seculul al 4-lea
şi S-lea, ca Junius Nipsus şi Innocentius, precum şi. pre scriitorii
bisericeşti din timpurile acestea. Un studii. comparativ între graiurile romanice moderne, carele ar constată tot ce ati iele comun între sîne, ar fi
de cel mai mare preţ pentru cunoştinţa graiului poporan roman din carele
aii purce
- toate.
s Astieliii de studii. încă ni lipseşte, deşi ştim, că lon
Budaiii Deleanul (+ 1820) a avut în vedere această ideie la
compunerea
dicţionarelor sale şii şi dete espresiune în precuvîntarea ce o
puse.în
îruntea - dicţionariului rominesc-nemţesc în „Ccurmişul“ al' treilea;
dar
n'a
isbutit a o şi întrupă.
|
Cu. studiul comparativ al graiurilor romanice, mai ales
vedere gramatical, precum şi cu constatarea unor părticulari din punt de
tăţi din graiul
vulgar roman, s'aii ocupat mai mulţi bărbaţi, precum
ni dovedesc nişte
scriieri ca ale lui: Fr. Diez: Grammatik der romanischen
Sprachen, ediţ. 2
Rom 1870—1872; — Aug. Fuchs: Die romanischen
Sprachen in ihrem
Verhăltnisse zum Lateinischen, Halle 1849; —
Corssen: Uber Aussprache,
Vocalismus und Betonung der lateinischen
' Sprache, 2. Auilage, Leipzig
1868—1870; — Hugo Schnehardt: Der Vocalismus
des Vulagărlateins
vol. 3 Leipzig, 1866—1868; — Sitti Carl: Die
localen
Verschiedenheiten
der lateinischen Sprache; — etc. etc,.
De mare îns&mnătate pentru preistoriiea
graiului rominesc sînt şi
scriitorii istoriii împeriului roman răsăritean,
de cuvinte, nume propriie mai ales, cari în cari se găsesc o mulţime
lucruri din sonetica şi din flecsiunea graiului ni permit să întrevedem multe
romînesc, precum se întîmplă
(geaata

mai

ales

în scriierea lui

Procopiii Cesareanul

despre edificii -

i
„De asemenea împortante sînt pentru
uricele vechi slavoromîneşti, bulgarosîrbeşti. preistoriiea graiului romînesc.şi
şi ungarolătineşti, căci în iele
găsim 0 mulţime de numiri romîneşti
clusiuni asupra gradului de desvoltare şi de diceri, cari 'ni permit conflecsionară şi sintactică a graiului
conclusiuni precum le găsîm făcute
ici coleâ de B.P. Hăşd&ii:în „Archiva
Romîniei“,

publicată

de

la Bucureşti în 1865 Şi în -articulul
„Limba
Slavică la Rominis, tipăritdinsul
în
giiarul
„Trafan“ din 1889-1870.
4»
Nu mai puțin preţioase pentru Construire
a preistoriii

graiului romînesc
"Scriierile relative la acele Sraluri
cu cari a stat cel romînesc in
tact necurmat „dela Venirea sa în
răsăritul Europei încoace, mai ales conrelative la graiul dacotracoiliric,
cele
Sînt, între altele, scriierile: Hahn:
Albanesische Studien, Jena 1854; precum
Dozon:

albanaise,
Paris
:

1878; , —

Giacomo

Manuel de [a largue. chkipe ou
Jungg:
Regol
cal
ge
egole grammatica
li sulla

lingua albanese, Scutari, 1880; — D. J. Urban
Jarnik: Zur albanesischen
Sprachkunde în „Sechster Jahresberi
cht
der. k. k. Unterrealschule

in der

înnăinte de Romani, Bucureşti 1880, compusă
cu multă critică şi în deplină
cunoştinţă de causă, folosîndu-se
de tot Ce

se. scrisese pînă atunci despre
Eruditul B. P.. Haşd&ii încă
s'a ocupat adeseOri prin scriierile sale preţioase
dacotracoiliric asupra celui romî cu constatarea unor înrîuriri ale graiului
limbei romîne, elemente dacice«,nesc,- precum în „Fragmente pentru istoria
Bucureşt
aceste săminţii de popoare.

i 1876; în „Dîna Filma, Goţii
şi
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Gepidii în Daciea“, Bucureşti, 1876; în „Cuvinte din b&trăni“
+, 2, Bucureşti,
1860; pe: 9—18 şi 609—687; . în '„Istoriea critică a Rominil
or“, Bucureşti,

„etc.

|

sa

De. recomîndat. pentru acest scop mai ieste încă studiul graiului bisericesc „vechii slovenesc, "precum şi . al “graiurilor slavice de miadădi
căci în iele găsim multeşi preţioase urme de înrîurinţa graiului romînes ,
c,
esercitată - parte prin o convieţuire seculară, „parte prin o absorbire
reciproacă. Un studiii comparativ între graiurile. slavice de miadădi şi cele de
miadănoapte ni-ar permite a găsi urmele lăsate de graiul romînesc
în
sonetica, flecsiunea şi dicţiunea graiurilor slavice circumvecine, precum
şi. diferinţile graiului romînesc de celealalte graiuri romanice ne-ar duce
la cunoştinţa înrîurinţilor ce iel le-a suferit.
a
Pentru studiul. graiuril
. slavice
or
ieste de mare preţ opul învățatului
slavist Miklosich: Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen, 2. Aufl.

Wien

1879. . .

Sa

IE

„O preistoriie'” deplină a graiului romînesc, scrisă în mod sistematic,
încă nu, esistă, pentrucă lipsesc încă o mulţime de studii preparatoare..
Ceea ce s'a scris pîn”. acum în privinţa aceasta sint mai mult nişte încercări de recunoaşterea terenului, unele din iele însă foarte preţioase. Afară
de- încercările brăzduitoare ale luj Petru Maior în „Desertaţie asupra limbei
romiîne, în „Istoria pentru începutul Romiînilor“ şi ale lui A: Tr. Laurianu în
„Disertatio de linguis a latina derivatis, et in specie de lingua Romana
in Daciis vigenti“ în „Tentamen criticume, şi cu deosăbire ale învățatului
T. Cipariii depuse în opul săi „Principia de limba si de scriptura, Blaj,
1866, pg. 2—86 şi „Despre limba romana, Blaj 1877«, mai amintim aici,
cu laudă şi cele ce aii scris lon Lazariciii, în Istoriiea literăturii române,

Sibiiii, 188
pg.4,
2—24; V. A. Urechie

în

Schițe

de

A

istoriiea literăturii

romîne, Bucureşti, 1885, pg. 11—65;, A. Densuşanu în Istoriiea limbei
şi lit. rom., laşi 1886 pg. 41—50,. Ediţ. 2. Iaşi, 1894, pg. 51—64; şi Al.
Philippideîn Întroducere în istoriiea limbei şi lit. rom. laşi, 1888, pg. 19—42.
„În timpul din urmă se încearcă învățatul profesor din laşi Alesandru
Philippide a ni dă o istoriie a graiului romînesc sub titlul de '„Istoriea
limbii romîne“.. Pînă acum însă a ieşit numai volumul|. „Principii de

istoriea

limbii, laşi 1894«.:—— Asemenea

şi eminentul profesor de limba

şi literătura romînească dela universitatea din Bucureşti, Ovid Densuşeanul, a publicat, îrănţuzeşte, o scriiere foarte înteresantă sub titlul: Histoire
de la langue roumaine, Paris 1901—1902. Această. carte ieste sorţită a
delătură lipsele semnalate mai sus şi a fi un îndreptariă sigur în 'studiile
viitoare asupra _ivirii. şi înfiripării graiului romînesc. Mărturisesc însă cu
părere de rii că, pînă acum, nu m'am putut folosi de această carte foarte valoroasă
.şi bine apreţuită de cei ce s'aii ocupat,de iea!
$ 76. Urme de începutul graiului rominesc şi sonurile lui constitutive.

Cine s'ar încumă&tă să scriie o adevărată preistorile a graiului romînesc,
ar trebui. să înceapă cu cîte se cunosc despre graiul poporan roman şi
apoi să'i urmărească, pas cu pas, diferințarea sa în graiii romînesc, întru
cît permit aceasta isvoarele: Noi însă nu sîntem în stare să întreprindem

aceasta,
ateste

ci ne

vom

esistința.

romînesc

de

mărgini numai

graiului poporan

astăgi,

la. înşirarea citorva date, cari să ni

roman

în

răsăritul Europei,a graiului

şi să-ni permită a întrevedâ, cam

culărităţi a avut acest grafii.

ce feliii de părtie
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en
Astielii-de urme sînt: e
ripe
i
e e pt
ani
.
Ati
1. Într'o înscripţiune din” anul 157 -d.: Cr. - găsim: cuvintele:. Statio
Tsiernensis, astădi riul Cerna.)
E
a
2. Într'o tablă cerată din anul 160 d: Cr., găsită în- Ardeal; citim cuvîntul

segnai,

mai în. aceeaş

foarmă ca şi modernul.

s&mnaiii: saii semnării.?)

8
Runc, arunc = a curăţi de pădure, un: loc gol.şi înnalt.5)
E
4. În tabla cerată din -anul 167 găsim cuvintele: remasisse, reddedisse,

abere, curăspundătoare
cu modernele: rămăsese,
5. Într'o înscripțiune.
din seculul al patrulea

mormâînt cuvîntul

pausavit,

aproape cum

rededese, avere.)
se citeşte pe o piatră de

dicem

şi astădi „aice r&pausă“.5)

6. Toi din seculul al patrulea, însă. în altă înscripţiune, găsîm cuvintele
domno'et domna, fărăi, ca astădi domn şi doamnă...
o
|
7. Pe o statuă găsită la Partas în Ardeal, represîntînd pre Amor.ca
genii al primăverii, . se “citeşte în înscripţiune „Primavera“ tocmai aşă
precum, dicem şi astădi.7)
:
ÎN
Na
„8. În altă înscripţiune, tot din Ardeal, dela Roşiiea, găsîm numele
propriii Ploetoeia cu manţa sonică ve pentru modernul oa, nume propriii
care şi astădi îl găsim sub foarmele Pletea,Pletosul şi Pletoasa; apoi
cuvintul nepta înloc de modernul nepoată.
„___9. In lecsiconul lui Hesichius, scriitoriii grec din seculul al patrulea,
găsim nişte cuvinte romîneşti, scrise în dialectul curat poporan, cu schimbarea sonului v în ghi şi j, a lui b în-gh, ca votes = ghin= vin; csprpet ==

sierghi

= : cerbi;

yiw= =

ghinter '=

vintre;

“voăzusts == ghinăriciii =

vinarici.
Me
SN
|
|
|
„10. Remarcabil foarte ieste: un cuvîn
din' anul
t.448 'd. Cr. ce îl găsim
la Prisc “oratoriul. Descriind . acesta trecerea sa prin bănatul Temeşan
de .
astăgi cu o deputaciune trimeasă de împăratul Teodosiii II
(408—450) cătră
iegele Hunilor, Atila, dice că „de prin sate ni se aduc
eă
ca: nutremînt
înloc. de gri, miei, şi înloc de vin, mied, numit astfeliii în
graiul ținutului
de acolo.5) Cuvintul usos == mied, ce “se află în graiul îndigean
de. pe
acolo, . se găseşte şi astădila toţi Romînii, şi însamnă
o băutură făcută
din mursă de miere. Acest cuvînt, deşi se “află şi
în' celealalte graiuri
indoeuropene, totuş, în foarma păstrată: -de. Prisc,
ieste
curat rominesc,
precum. O demustră aceasta, în mod neatacabil,
profesorul din laşi, Vasile
Burla, într un articol erudit, publicat în 'Revistai. 2. pg. 283—307 şit. 3-pg. 89—98, sub titlul Tocilescu, Bucureşti, 1883,
„Hunfalvy şi teoriea lui
Roesler“. _Esistenţa acestui "cuvînt "în: graiul “îndigean.
ni probeadă “mai
departe că, pe la anul 448'd. Cr., locuiaii în bănatul
Temeşan Romîni ca
şi astădi, şi ni esplică,în mod firesc, dece
saii ausoniceşte, precum se esprimă: Prisc, unii Huni ştiiati romîneşte
spre a distinge prin: această

lătinese ($49.
;

4) Corpus

graiul Poporân

înscriptionum

roman Sail rominesc, de cel literar sai

lat. î.“111 nr.

3, — 2)

Corp.
tab. XXV.
— Cipariă T. Table' cerate, 'în
A
AP
pg.:61-—115; şi — Despre limba romînă, Blaj,Ante
1877, pg.:45. —

literare,

anul

-XXV.

inserici! lat

4

ag

iseripE. lat. 1. Spa
988,
5) G. Popovici în Convorbiri

pro 1891, pg. 705—716:;— + Corp.
. inscript: lat f
tab. ]..— „Ciparie T. Despre liniba romînă,
pg. 45 Ps Corp.
are. 9297. —) Ephomeris epigraphica, secululBlaj,IV, „1877,
ne. 1171: —"'7) Fitschtetă
Nachlese, Wien, 1874,
nr. 37. —:5) Eownvobreo “38 ut pai vbuaş
Cusou A LSTAP08 Ii CE Ctiev O: usăos : Ezwypiuoa: AaihObpeveg.
Priscus,
pa. 183.

3»

in PE

924.927,

lat.

£.3

VER dat ra

cpoozie dci păy
edit. Bonn, 1829,

,
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11. Cu un secul.mai tărdiii, alt scriitoriii din împeriul roman răsăritean,
Procopiii..Cesăreanul cu numele, încă ne face .a. întrevede oarecari
părticulărităţi -sonetice şi flecsionale ale graiului romînesc de pe timpul
săii. Procopiii Cesareanul ierâ contimpurean cu împăratul Justiniian |
(527—565) şi ni-a .descris,. între altele, toate zîditurile şi reparaturile
de
castele, săvărşite

sub

acest împărat.

În cartea sa „De aedificiis == "Iovszwiausv

asiewdzw Xăe: 22“, găsîm o mulţime de numiri de castele sai de coşteiuri
precum: dice mai nimerit Miron Costin, reproduse toate cu pronunţa lor
poporană de atunci, întru cît se pute face aceasta .cu literele: greceşti,
neajungătoare spre a' represîntă prin iele sonurile. graiului romînesc. Între
aceste numiri sînt unele, cari se găsesc şi astădi în graiul romînesc sai
ca nume propriie, saii ca nume comune; precum:-"Agix = Ariiea, în Dardaniiea; "Agia =— Arină, în Traciiea; — Arsa' =— Arsa, în Dardaniiea; —

Boveyovăizoy = Burg alt. sai

nalt, lingă Dunăre; — Kaziuxăfz =

Capu

nalba, în Dardaniiea; — Raozexiwlo = Castelul noii,:în Traciiea; —
Khecptonra = Clisa vestită, . în liric; — Nupsovăc5pa — Curtea sură: (2), în
Rodope; — Acpsarăhos = Drăştior şi Dorostor, lingă Dunăre; — Acbspavss =
Duşmanii,

menul,

în

în liric; —. Waphyopzs

Epirul

noii;

—

=—

Fără nori,

în Iliric; —

'Iovhri?ahăx == Juliii-Vale

Tepevog

său Valea

=

Gea-

lui Juliii,

în Iliric; — Asuzegarova == Fîntina Lupului său Fîntina lui Lupul,în Iliric; —

Nopegtovozntană = Noaiia Justiniiană, în Traciiea; — “Peăowszz = Rubustă,
în Traciiea, — “Pose = Rotundul, în Dardaniiea; — Szapes = .Scări; —
Xaovăvs = Scaune; —-. Xiperes =— Sîrete său Sîretiul, în Dardaniiea; —
Xnevoropea: =— Curtea Stînei saii Szehezepra = Curtea Stelei, în Iliric, —
Zone: = Strunge, în liric; — Xotpae = Sura, în Traciiea; — Teste
swthious == Treideci Tei; — Bo)ţai — Vilve, în Iliric; — Bray
== Văsc,
în

Rodope;

—

Brzaida

=

..Vicul

noi,

în liric; — Davis

== Vuliva,!)

în Epirul vechii; — Zugizzpcov — Tirsul de jos, în Rodope;— Pywofhaes =
Băile de sus, în Dardaniiea; etc.
A
„12. Alte numiri din acestea ni presîntă nişte sufipte derivative, pre
cari şi astădi le întîmpinăm în graiii, ca: an, ană, ariii, aţ, aiit, clu, clă,
Chit, chie, €t, ie, în, ină, işcă, iţă, on, oană, ul, ulă, ură, şi altele, precum
“Apyevsa
== Argintari,
pse în Iliric;— "Agsăta = Arşiţa, în: liric; — Rodap=
Candilariă,
în. liric; — Kzscăza =" Clisura, în Traciiea; — Kovezavrra =
Constanţiiana, în Traciiea; — AsvwpâcuNin = Turbulie s. Turburie în Dardaniiea; — "Bă = ledana, în Macedoniiea; — 'Ezasti =— ledeţu,- în

Dardaniiea; — paysha» == Frăcelans. Frăţelan, în Tesaliiea; — Dpzppaptz =

Ferăriie,
în:

Iliric;

— Piwpowiaa
! =

Florenţiana,

în

lliric;

—

'Teuz2ăo-

uzăwses = Gemălăii-Munte, s. Muntele Gemălăului, în Traciiea; — Adâovsla=
Lăbuţa, îri”'Dardaniiea; —' 'Azvstovzs s.' Azwtovs = Lănțoni, în Iliric; —
Movsttormzdee)hov = Castelul Muţiian saii al lui Muţu, în liric; — Noyezo ==
Nucetu; — Ioa = Pescine, în Epirul Noii; — Meriti = Petriceni,. în

Dardaniiea; — [lgestevgizg = Preţuriie,în Iliric; — Pouznoă = Romaniiana,
în ținutul Sardicei; — “Poyohava — Romuliiana, în lirica; — Serobpiaua =>

Securiscă, în Mesiiea; — Zzpzâmy = Strădeni, în Epirul Noii;— Xsgowry3hov =>
Strungulon, lîngă ' Constantiniiana; — Toia = Turiclă s. Turniclă; —

Typraws — Turican s. Turnican, în Epirul Noii; — T(dsrhteS. Tlbrhis. =
Ţencliii s. Ţenchiit, în 'Traciiea; — Tţzotewovtas = Ţîrdinudă 5. Ţirţinuţă
-

3) Vuliva ieste în Bucovina

Bilca şi Frătăuţul Noi.

-

numirea

unei pădurici

pe o coastă de muncel

-

între satele-

pe
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în lliric;t): — Ttveov = iŢiidon, în Traciiea; —: BEptova = Verdania, în
Dardaniiea; — Brzo5hea — Viculeiea, în Iliric; — Beyoato = Virginaţu, în
Traciiea; —
Opezâv == Ulmet, lîngă Dunăre; — Ozziowţo.—— Odriuţu, în

liric, ca şi mai' tărgiii Odriiii sai Udriiii
polea;
sai

—- Oipâazows =

Zdraveni,

13.
fac să
graiului
grecesc,
şi î; de

Pîndul,

Urdaii, în

în Rodope;

—

înloc :de Adriiana său Adriano-

Rodope;

etc.

—

Zăfigiv

NR

s. Zăzpli:— Zdravăn
i

i

Mai sînt şi alte numiri carile, cu toată scriierea lor. ticăită,.
to!
r&sară din iele tocmai acele sonuri, cari.sînt.mai părticulare
romînesc, şi carile nu:găsiaii semn de represîntare în abeceul
precum sînt sonurile înfăţişate: prin d, ş, ţ, c (e, e); g(e i),j,ă,
esîmplu: sonul d în: [let=. Pindă, în Dardaniiea; — IMzez =

în Rodope;

— Biptava

=— Verdana,

în Dardaniiea; — zane =

Zine, în lliric şi lîngă Dunăre; — Zips Zirne, lîngă "Dunăre; — Zmasu„cere = Cortul lui Zitnu, lîngă Dunăre; — Săephiv s. :Zăszptu =— Zdrav&n; etc,

Sonul ș în:

"Apoza == Arşiţa, în liric; — Snensezăcas ==. Şepte “Case,

în Iliric; — Acdsumes = duşmani, în lliric; etc.
E
a
Sonul Î în; "Agoata — Arşiţa; — “Edeztiu — ledeţu, în Dardaniiea;
—
Teva = Genţana; — “Iztas = lţe, în Traciiea; — Acâowta =
Lăbuţa; —
Acistoho == Luţul, în Iliric; — Movitrawerdorehov ==: Castelul Muţiian,
saă
al lui

Muţu în liric; — Mestas = Punţi; —. Ilo5stas = Puţe sait Puţuri,
— "Ttouspazo — Țutratu, în Iliric; — Ttuszoy. = Ţiidon, în
Traciiea; etc.
ă
:
|
a

în Îliric;

Sonul c (e, i) în: Ilespittry =: Petriceni, în Dardaniiea;
— poate şi în
Doza == Frăcelan, pentru Frăticelan, în Tesaliiea;
— rodtpmhes: = Covencile, dela coveancă, în Dardaniiea; — .Nuvţzzo
==. Nucetu, în Iliric; —
mezat — Pescine (în Epirul nou), etc:
:
a
Se
E
„Sonul g (e, i) în Movyszozyivzs — Muntele Reginei,
în Traciiea; --:
Bipywato= Virginaţu, în Traciiea; etc,
DI
Sonatul | în Zosizspec» = Tirsul de jos, în Rodope; Ma
etc. . -

„ Sonurile ă şi.î ni se pare că se sirăv&d în scrisul
numirilor ca Bips:z =
Iliwta ==

Birsiiea “sait Birsa; —
Pîrvula s. Părvula; —

Pinda; —. Iltvtog = Pindu; — Ilze3cvăa =
Stănda s,. Stînda;
Szevas = Stăne sait
Stîne; — Xsptârv = Strădeni; — Zog = dîne; — —
Zepvss Z Zîrne; etc. ..
„Bisonul oa samcnă a îi oglindit în Kaczedhâva
== Casteloană, în Dardanilea, SCIISă Cu & cu circumilecs, înloc
de o ca în zaszehdov nu mâl
puţinşi în Iudea
Ssivăe

=

= Poala
în Tracilea; ete, —
Di
_14. Mai găsîm numiri şi.de Mindră,
acelea, în cari întimpinăm, pe lîngă alte
schimbări de sonuri, încă şi iveala

rotacismului, precum în: Bowctăz
Burteptu — Bonum Tectum, în. Traci
—.lea;
Bovpăiueva = Biiră Domină ==
Bona domina, în .Iliric; —

Kacceh)ofpisag
z- Bătrăru sai Castelul
= . Castel”
veteranum “sai veteranorum, în Dardaniiea,
numit
romîneşte ca şi alt castel în Tesaliiea, numit
pe areciie Tepoviizt:

bătrărilor = castellum

—
"Maosavd
Mnwă. = Măniiana, în Dardaniiea; etc,
Sp
- ea
15. Mai aflăm printre castelele acestea
că poartă articolul sufipt, ca si astăgi, unele numiri, la carile je vederat

sai

în urma

sa; precum în: Acostoyo =
Luţulu,: în ]liric; —.Atize-== Dioana sati Dioana”
Sai Diana; în Epirul

Noii; —— Teocosbzzzs —

ia;— Oapodvăzua == Tirsîndala = Tirşinda
în. Rodope; — KehiyrihesTusudeal
Covencile, în Dardaniiea, dela Conveancă sai
Adîncată, de cari nume —întimpinăm
mai multe şi astădi; — Teipotiuns ==
7) În Rominitea Moldovenească, în judeţul

“Ţirţescu Stefan. Monitoriul oficial pro

1804. d

ăi;

i si

astădi o familira

ci

Dacă ; se ailă şi astăgi o familite cu numele
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Turule,

lîngă Istru, dela Turu, ca şi mănule dela mînă. Acest cuvînt îl
găsim şi .fără de articol în Tovpcis:== Turu s. Turnu, în liric, şi ca maj
deminutivîn Tovgzia == Turicla.
,

-16. În -îine mai găsîm printre aceste numiri”de castele şi cuvinte de
acelea,.în cari recunoaştem urme.de dechinăciuni şi de formarea pluralului, precum în: 'Azvâs şi "Aze = Ape; — "Apyivrapse = Argintari; —
Bves

=

Bane

Moowepepiuz

=

=. Băi;

—

Derzes

Muntele reginei;

şi Bobus ==: Buţi;

—

Mezpiţqv. ==

—

Kadar

Ş

== Galaţi; —

Petriceni; — Szovzvse =

Scaune; — Sisarzs= Schitaci; — Erpe3my.= Strădeni; —: Xrăgis = Scare =
Scări; — Xsis = Stine; — Sspompes = Strunge; etc.
ie
ă

17.

Tot la Procopiii Cesăreanul, însă în altă scriere a sa,1) mai găsim

un cuvint care ni reproduce, în mod fidel, o părticularitate din graiul
poporan roman de pe timpul săii, pre care am întimpinat-o şi în lecsiconul
lui Hesychius din 'seculul al patrulea, părticulariiate care şi astădi.ie
foarte răspîndită la poporul de jos, şi chiar înrădăcinată pe unele locuri

ca în Macedoniiea şi în Istriiea, aceea adecă a prifacerii sonului p înnăintea

lui i în pchi.. Vorbind Procopiii despre căsătoriiea împăratului Justin
(518—5
tatăl 27),
împăratului Justiniian | (527—565), dice că fel a luat o
iată din popor, barbară, care se chiemâ Acuzztiva == Lupichina saii Lupichina. Acest nume 'l-aii trădus unii pe lătineşte Luppicina, înlocde'
Lupina -dela Lupa, trecînd cu vederea datina romană de a numi pre

filă saii fiică după numele părinţilor, precum dela tatăl Justinus pre îiiul
Justinianus, aşă şi dela mama Lupa pre fiica Lupina. Acest nume. “l-aii

apucat unii scriitori: slavi şi s'aii folosit de iel spre a îace pre împăratul
Justinian 1 Slav după mamă. Ei adecă, purcedînd dela caracteristica ce o

face Procopiii Lupichinei sait Lupinei, că ieră sclavă şi barbară .(a3ra dz
doi), ze va Băphapos cUsa), dic că, dacă a fost sclavă şi barbară, a trebuit
pe timpurile acelea,
să fi fost Slavă de origine, deoarece,

Sclavini şi Anţi a face încursiunii în împeriul

teritoriul. lui, şi că aşadară
romineşte, ci pe sclavineşte

începuseră Siavii

roman şi a se şi aşădă

pe

fata nu se chiemă Lupichina saă Lupina, pe
LlioGrepinu, confundind numele cu slavicul

modern, a iubi,2) Tot scriitorii slavi, spre a probă colonisarea foarte timpurile
a peninsulei Balcanice cu Slavi, sati spre a susține că Dacii, Geţii, Tracii
şi: Ilirii aii fost Slavi de origine, v&d în multe din numele propriie păstrate

la scriitorii - bizantini vechi numai

cuvinte

slavice

curate, iar nu. numai

asemănări cu iele din causa originii comune a graiurilor tuturor popoarelor
Ne
îndoeuropene. (Vedi Întroducere nr. 8, pg. 9—11).-

18. Altă urmă de graiii romînesc

din

răstimpul acesta, nu mai puţin

remarcabilă

pentru recunoaşterea flecsiunii şi derivaţiunii

păstrat

Teofilact

de

Simocata,

.scriitoriii . bizantin,

romîneşti, ni s'a
mort

în anul

641.

Povestind iel o încursiune a caganului. Avarilor în ţările dela muntele
Emului şi în Traciiea, făcută în anul 579, dice că ducele roman Comenţiol
volă să suprindă, într'o noapte, cu oastea sa adunată de prin împrejur,
pre caganul Avarilor, dar' că o întîmplare. curioasă i-a „zădărnicit planul.
Mergînd adecă Comenţiol, noaptea, în tăcere, încontra caganului, se, în
timplâ de picâ : jos.sarcina de pe calul unui ostaş, fără de a îi băgat
e
samă stăpînul calului. Vădînd aceasta un soţ de lingă dinsul, îl s rigă să

se întoarne ca să'şi rădice sarcina.
1)

edițiunea, Bonn,
Historia: arcana, “editii

Audind

ostaşii lui Comenţiol strigătu

fari
t. 3, pg. 45. —_ 2) 2) Schafarik

P.J.S

Alte
sche, Alterlavische

time), det oa Mosig von Aehrenield, 2. Sa Leipzig, 1844, pg. 160—161. —
|
a.
.
C. J. Geschichte der Bulgaren, Prag, 1876, pg. 79.

Jireek

,
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de: întoaină sai

toamne, nici

spre

de. reîntoarnă frate, 'dar' nenţelegînd nică cine-.să se're'n-

ce scop,

credură

că sînt 'în vreun pericol,şi că li se

strigă să fugă; de aceea prinseră cu toţii a repeţi acest-strigat, şi fugiră
care “încotro puteâ. Acest strigăt de re'ntoarnă
—: psp, dice Teofilact
Simocata,!).că oştaşii "l-arfi rostit",în graiul ținutului de pe acolo.) :
Această întimplare ni-o mai povesteşte încă .şi alt :scriitoriii, dar' cam
cu doaii& secule mai tărdiii, adecă egumenul Teofan,:) mort în anul 818,
numai cit acesta dice, că stăpînul calului ar îi strigat zezva, seva. gpăspi =
întoarnă, întoarnă, frate, adăugind şi iel că aceste cuvinte'aii fost rostite
zi masea gw%i, adecă în graiul patriii saii în cel naţional al ostaşilor. Cuvintele păstrate de Teofan nu. reproduc strigătul ostaşilor cu verbul re'ntoarnă ca la Teoiilact Simocata,ci cu verbul întoarnă, scris însă după pronunţa păstrată pină astădi la Romiînii macedoneni de 'ntoarnă, fără de
sonul nasal î la început, pronunţă .care nu se puteâ reproduce cu literele
greceşti decît numai schimosit
ă
în sava...
»

Pelîngă

însămnătatea lor limbistică, cuvintele acestea ni mai dovedesc

că. oastea împeriială, cel puţin cea condusă atunci de Comenţiol, ierâ compusă de Romini, şi că prin munţii Emului şi prin.Ttaciiea' locuiat Romîni
şi nu numai pe la anul 579 cînd s'a petrecut întimplarea, dar' încă şi cu

doaiiă

secule mai

Toate

aceste

în urmă,

oricit de schimosită

urme

pe la

de graiii

anul 818, cînd a 'scris

rominesc,

şi a murit Teofan.

oricît de puţine

ar fi iele, şi

ar fi reprodusă . pronunţa lor cu un abeceii lipsicios,

precum ierâ cel grecesc, totuş credem că sint de ajuns spre a ni
demustră,
mai pe sus de orice îndoială, că în seculul al. şeselea, pînă unde
ajung:

esîmplele de mai „sus, graiul romînesc dispuneă acuma demult
sonurile acelea, cari şi astădiîi constituesc organismul, materiiea de toate
unele din iele n'aii trecut în iel dela Slavi, de oarece aceştia abiâ lui; că
de prin
seculul. al şeselea încoace prinseră a se asădă pe lingă. Romîni
şi
printre
ei, ci că toate sonurile organice! şi” constitutive ale graiului
romînesc
se
găsiai în graiul poporan roman” şii constituia diferinţarea
şi părticulări-

tatea lui faţa cu cel -literar lătinesc. NE
ntr' această părere ne sîmţim întăriţi şi prin cercetările
meritoase ale
înveţaţilor W. Corssen,5) şi Hugo: Schuchardt,4) .
cari. îmbii susţin, cu o
mulţime de dovedi, că chiar unele: dialecte italice
vechi, ca cel umbric de
esimplu, ar îi avut, aşaş din capul locului, mai
multe sonuri sîmple decit

se găsiai în graiul lătinesc cel literar; că în graiul
poporan
şuierate
d, ş, ,ă =ce,i),g=g(e, i) se generalisaserăroman sonurile
acu de timpuriii, şi că chiar vocalele primitive, în unele împrejurări,
nu
se
mai pronunţai
cu
sonul lor * de 3v mai o înnăinte, ci cu altele mai
. a
alterate,? cam ca ă
sg
.
şi. î al nostru de astădi,
dacă nu chiar întocmai aşă; şi că graiul poporan

vulgar a esercitat, cu pronunţa sa,.0 înrîurință asupra graiului literar
aşă,
„eră în stare să reproducă, cu esactitate, nici
chiar. pronunţa. literară a cuvintelor, necum pre cea

vulgară, poporană.:
ure acest neajuns
se incercă “împăratul Clauditi' (41—54d. Cr.)Ca ca'săsă delăt
întroducă în abekeul
lătinesc încă trei litere,5) „dară nui succese ale generalisă
şi stătornici. „ Din” urmele. graiului romînesc espuse aici
pînă 'în'

ui al şeselea
Precum şi din cele espuse de Corssen şi de Schuchardt secul
despre pronuriţa
a d Eztyupi
pi) se
«e “bag
a "Î1gapele asi law:
zi;

Baa
Bonn,
etonunghronographia,
der” lateinischen

Histori
,
Historiarum liber
II, cp. 15, Bonn, 1834, pg. 99.
1839,
t.
|:
p
g
.
397. Ausg.
—.5) Leipzig,
Uber Aasprazhe
und
Sprache, î. 1: „da!
18681870, Vocalism2€
— 4)
Der Vo-

Calismus des Vulgărlateins, t. 1-3, |cipzig 1866-1868. — 2) aice Annales, 1. XI, cp. 14.
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graiului poporan ronian:îh ltaliiea pe timpul:republicei
şi al împăraţilor,
credem că: resultă,:fără îndoială; âcel adevăr,. că în iel.se găsiaii, pe lingă toate
sonurile:din: graiul lătinescşi :represîntate prin semne; propriie, încă. multe
altele, cari. nu .aveaii;: litere +părticulare, măcarcă unii împărați.ca “Tiberiii

(14—37) şi:ca Claudiii :(41—54 d; Cr.)se încercară să le înfățişede şi: pre

iele:: Între “aceste

sonuri

numărăm

vocalele
de

astădi

ă şi'îşi pre

con-

soaneled, s, ţ,; c (ce, ci), g (ge, şi) şi j.. .. m
„„" Graiul” romînesc:se compuneâ. deci atunci, .ca şi astădi,; din doajiăgeci

şi':şepte de;:sonuri' simple, organice, pre: cari le înfăţişăm precum urmeadă:
a,.ă,.b, c; & (ce,ci),:d,.d (2) e, î, s,.q. (ge, gi), h,i,î,j,l,m,n,o;p;
Ss,

s,tţ,u,v,

„:

ae

; * Aceste -sonuri însă, deşi esistente.în graiii, tot.maveaii aceeaş estindere,

nu... Stăpîniaii acelaş

teren ca astădi;: adecă esistaii pe atunci cuvinte, a

căror pronunţă diferiă încă. în multe de aceea
de acum;
iele nu

unele

sonuri din

ieraii încă tocite, saii trecute în.altele. La această afirmare ne credem

îndreptăţiți prin. împrejurarea, că şi în cele mai vechi monuminte literare,
cunoscute pină acum şi posterioare seculului al.şeselea. cu cel puţin opt
secule întregi, încă tot nu găsîm stăbilită în toate cuvintele aceeaş mişcare
şi priiacere a sonurilor.ca astădi; mai ales trecerea lui a în ă şi a lui e

în-i, şi alui ă în î nu eră aşăde deasă, căci, găsim şi mai târdiii esîmple

„ca caiei înlocde căii, carți în loc de cărţi, vene înlocde vine, mente înlocde
minte, preţure înlocde preţuri, cănd înlocde cînd, sănge înlocde sînge, etc. ;

de.acâea

şi cuvintele

de la Procopiii Szzpzs,. Szevze, Toupobyns, etc., vor fi

fost rostite scare, stăne, turule, înlocde modernele:

scări, stini, turnuri; etc.

„Răstîmpul al patrulea 861—1186.
i

“S77. Motivele fipsării acestui răstimp şi caracteristica. lui.

" Răstimpul: acesta îl înclietăm

cu ' răscoala Rominilor:şi a Bulgarilor

din împeriul roman răsăritean, întîmplată în anul 1186; “Această răscoală
a âvut un scop duplu. Mai întiîii a voit să pună capăt împilărilor şi asupririlor ce le. suferiaă bieţii. locuitori din partea funcţionarilor împeriului,
cari, în lacomiiea sa. pururea. nesăturată; - nu mai continiaii a stoarce dela
iei contribuţiuni, unele mai năcăjitoare decit altele. Venise cuțitul pînă la
os cu aceste; despoieri neîncetate,şi sosîse tîmpul, ca bietele pături soţiiale
cetăţeneşti,
. neprivilegiiate, compuse din Romini.şi Bulgaroslavi, să strige
nemiloşilor săi. asupritori un decesiv. destul -că nu .mai -putem răbdâ.

Acest strigăt a r&sunat în anul: 1186, cînd împaratul Isac II Angel (1185—1195)

voiâ. să plăteasca

spesele . nunţii. sale:

cu

bani: adunaţi. din pungile

locui-

torilor şi cînd “funcţionarii lui prinseseră.a stringe aceşti bani fără de nicio

cfuţare şi considerare.
„". “AL

doilea

scop

i

-al- răscoalei

a

SR

fost

e

e

PE

desfacerea
tuturor legăturilor cu

împeriul şi înființarea unei domnii propriie pe teritoriile ocupatede Romini

şi de“ Bulgari.. Suferinţile şi .unirile. seculare. amăriseră -pre Romiîni pină la
şuilet şi'i: împluseră.de spaimă şi de groază, încît nu' le mai puteaii răbdă.
lei: prinseră. a-venila conştiinţa originii sîngelui şi. a demnităţii sale. personale şi naţionale, precum şi.la conştiinţa . dreptutilor neprescreptibile ce
le aveaii: asupra: teritoriului strămoşesc, .răpit dela iei, în mare parte, decătră; iscusînţa şi: energiiea :popoarelor străine..venite. asupra lor, şi: decătră

.
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desnaţionalisata

şi - grecisa
. pătură
ta

dirigentă.

Rominii- se. -uitară: acum

împrejurul săii şi, vedind ticăloşiile -în. cari. petrec, sîmțiră adînc umilinţa
în care 'căduseră din propriiea: sa nebăgare de samă şi din propriile greşele,
şi începură a se ruşînă de această tristă soarte şi a li displăce pînă. întru
atita, încît, împinşi de * virtutea strămoşască redeşieptată, şi îndemnați 'de
trei. fraţi dintr'o vechie familie, îşi propuseră, cu stătorniciie, a scutură
jugul apăsătoriiia'şi
, a adună membrii vitali. şi vigoroşi de. pretutindenea,
ai organisă în putere de resistință şi de: acţiune,şi apoi-a începe o luptă
pe Viiaţa saii moarte cu aceia, carii îi scoseseră din: posiţiunea preponderantăşi predomnitoare : în . care. se. ailaseră . dintru început pe teritoriul
strămoşesc.
|
a
RN
: ra

- Anul

răsăritul

1186 aduse aşadară cu sîne reînviiarea popotaciunii romane din

miagdădiiial

al

Europei,

decisiunea

iei

nestrămutată

şi stăruința

neclintită de a se întruni, de a se orgănisăîn domniiate propriie naţionale:
şi de a duce apoi, pe teritoriile strămoşeşti redobîndite, -o -viiaţă părticuilară,
O viiaţă naţională romînească, nedepindentă.
de alte naţiuni străine, dar în
concordare şi armoniie cu iele.
E
Sa

-*:
Răscoala Romînilor „din anul 1186, prepărată şi. măturită
prin alte
încercări întreprinse în anii' 963, 1049, 1078 şi 1086 'decătră
unii bărbaţi.
straordinari dela Romînii din munții Emului şi.ai Pindului
aşadară pentru dînşii semnalul redeşteptării lor: naţionale; -($ 85), a fost
iea a schimbat;
cu desăvărşire, cursul în 'care: plutise pînă acum
soartea Romiînilor. De

unde

pînă

aici ieraii :Romînii

fără de clasă 'diregintă

şi reduşi la clasă:
aşervită şi muncitoare, de: aci înnăinte! fej căutară
a păşi:ca orgănism
naţional întreg, de sîne stătătoriii şi foarte însămnat
pintre popoarele conlocuitoare şi circumvecine, şi a se feri, cît
cu putinţă, de a tot înmulți

numerul altora 'şi a :lucră :numai pentru -alii.. De.
aici resultă îns&mnătatea
cea mare a acestei întîmpl
câ ări
termin final al răstîmpulude
i faţa.
„Acest răstimp are o durată de 395 de -ani lungi.
şi
grei,
şi-conţine o
mulţime de' întîmplări, cari toate aii apăsat greii
şi dureros asupra Rominilor,
şi. aii contribuit, împreună,

.ca. să .]i croiască -o:;soarte cit :se poate
mai
amară şi mai umilă...
.
*
a
Ia
A
Precum. în, decursul răstimpului. precedent
isbutişeră Slavii şi -Bulgarii.
ca să se. aşede, ca 'stătorniciie, pe unele.
cea Aureliiană şi să se orgănisede acoleâ teritorii din Daciiea Trăianăşi
în domniiate propriie naţionale,
($ 58, 59),. aşă Teusiră . în. răstimpul
acesta.
Maghiarii, Rusii, Pecenegii şi:
Cumanii ..nu „Numai să se aşede, cu
.stătorniciie,. pintre Romîni, dar'. încă
să şi înființede, pe teritoriul acestora,:domniiate
Propriie naţionale, făcîndu-se.
clasă predominantă şi diregintă în.
iele. Decătră aceste noaiă “organisme
străine, precum şi:de conaţionalii..

grecisaţi : dela cîrma- împeriului roman
resăritean, Rominii .aii fost tot asupriţi
şi apăsaţi; : mulți din iei, slabi de
înger -şi îmboldiţi de înterese, personale.
şi -familiiare, de. năzuinţa -spre o:
soarte mai bună, ati trecut în rîndul împilătorilor
şi. S'aii desnaţionalisat.

cu timpul; ceealaltă parte a

Poporului a fost redusă-la: o clasă muncitoare,
la un ieliii
de robiie; braţele. iei „nu: mai
lucrai pentru sine, pentru -în-:
dulcirea traiului propriii, ci Pentru, îngrăşarea -şi înbuibarea
altora; iea-ierâ.
dăruită de puternecii dilei, cu teritoriii cu
totul, pe Ia bisericile şi mănăstirile:
înfiinţate de noii creştini, sait: pe la Dărbaţii cari
se destinge
în.aii.
credincioase pent
şervicii:

-.

numai

ru -clasa: diregintă: grecisată.

Puţina” viiaţă' naţională

pe teritoriile muntoase,

rominească

mai. puţin

ce să mai'"putut păstră a fost:
accesibi

le. pentru. străini,: dar'.
şi:
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pe. aici nu s'a putut desvoltâ de :sîne şi în neatirriare, ci numai:în “legătură:
cu orgănismele naţional
ale. popoarelor
e
predominante.
aaa
-. +. Nu numai posiţiunea. soţiială-a Rominilor, fi . degrădată. şi înjosită în
răstimpul acesta,- dar' şi starea 'lor culturală-a dat îndărăpt aşă, încît
numai puţini din iei 'se-.mai găsiaii cari să înveţe carteşi să'şi cultive
facultăţile întelectuale;:dar' .şi aceştia numai în. graiuri străine îşi puteaii
însuşi vreo cultură. Graiul propriii. n'aveă: cum .să se avinte la: graiii cul-:
tural, cel puţin nu în partea cea mai mare a.acestui -răstimp, căci numai
graiul grecescşi cel lătinesc, mai pe urmă şi cel bulgaroslavic ieraii sîrigurele cari se. priviaii, în părțile .resăritene miadădiiiale
ale Europei, ca
graiuri: culturale şi bisericeşti în răstimpul acesta. Acest esclusivism nu.
conveniă Rominilor, şi de aceea se încercară ca şi:în privința cultivării:
întelectuale în graiul dilnic al mulţimii, în graiul propriă naţional, să aducă.
o schimbare şi o prifacere, ceea ce şi isbutiră după o năzuinţă îndelungată şi.stătornică..
* - :
ie
e
e
Deci. răstimpul.acesta ni se presîntă ca primul, în carele se încercară,
amorţiţii, dară nedesnaţionalisaţii Romiîni 'din împeriul roman răsăritean.
:noii în evidinţă sub numele săii şi pe socoteala: sa propriie!
.dinne
a se.pu

“1. Privire tugitivă asupra întîmplărilor politice.
ii $ 78. Finea emigrării şi amestecării “popoarelor.

o.

Împuls nemijlocit la emigrarea şi amestecarea popoarelor.
dela. finea:
răstimpului precedent -şi dela începutul acestuia: (861—1186) "I-ai . dat.
săminţiile germanice -din peninsula. Scandinavică.!) Se . pornise acuma . şi:
printre iele: o. mişcare espansivă: din causa înmulţirii-lor pe teritoriul stră-,
moşesc.' O .parte din aceste .săminţii,. cea numită 'Nordmannen, Dânen,:
Ostmanen, o apucâ spre miadădi apus, spre Daniiea, Angliiea şi Frînciiea. de astădi, şi ajunse cu prădăturile sale pînă .prin Africa miadănoptală şi.
prin ltaliiea miadăditială, altă parte însă, cea numită între sîne Varingari
(Wareng = consoţ, Waeringiar,. Warăger), o :tuli preste
- marea Baltică spre
TEsărit şi se aşădâ, cu stătorniciie, pe țărmurile iei, printre săminţiile finice
şi: slavice de pe. acoleâ, .esercitind o supremăţiie asupra lor. Iscusînța:
Varingarilor în corăbiiare li. căştigâ încurind conumele' de Ruşi (Rhos) dela
cuvîntul rodsen(Ruderer),.
adecă. de. vislaşi,- năvigători, cîrmaci de corăbii;
"Dupăce îşi întemeiaseră bine această 'supremăţiie, cercară Varingarii şi
Ruşii a.se estinde împreună cu ..săminţiile .slavice întrunite . spre marea
Neagră, şi: deteră aici preste Cazari (Chazaren), numiţi şi Aggazziri, Caţiri,:
1.
4
.
şii:puseră în mişcare. . . .
ii
E
a

„.... Cazarii ieraii popor de rasă. mongoală şi de .săminţiie urală finică,
şi locuiaii spre miadănoapte dela marea Caspică şi dela cea Neagră.

Aicia îşi -întemeiaseră, după 'plecarea Bulgarilor, între anii 642 şi 668,-0
Supremăţiie asupra săminţiilor consîngene;: numite. Ugri (Unguri, Maghiari,

Turci), Pecenegi (Pecinaţi, Paţinaciţi,. Biseni,. Cangari, Cangli),:şi
(Uţi,

Polovci).

1)

Depping:

en

Fe

PRinE:

deutsch, Leipzig,

Pe la începutul
Histoire des

siecle,

seculului

al optulea

ex editions maritimes

Paris” 1843. — Worsaae:

1852. — Delare:

Les

Normandes

des

Cumani

îşi supuseră Cazarii

Normands

et leur &tablissement

Dănen. und..Nordmănner

in England,

en. Italic,:
Paris, 1883. — Strianholm:

Wikinsziige, -Staatsverfassung. und Sitten der alten Skandinavier, deutsch, Hamburg 1839—41.
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şi penirisula Tauric
. Crimeiea
ă,
de astădi, -şi începură
a'şi întinde supre:
măţiiea şi asupra săminţiilor. slavice dintre riul Donului:
şi -al Niprului,
precum şi asupra celoi: de lingă:rîul Oca:: În.seculul ..al. noiitle se'.înduş-

măniră Caza
cu :Pecenegi.
rii
dintre rîul Ural şi Volga: pînă într'atita, încât
se'însoţiră cu Cumanii (Uţii) de: lîngă: riul Cuma din Caucasiiea,
.învinseră
împreună pre Pecenegi
pe: la: anul 870, .şi'i 'alungară .din. ținuturile ce. le
stăpîniaii între rîul Uralului şi.al Volgei.
ne
ri

„i: * Această .alungare produse

o :noatiă

deslocare printre: popoârele din

părțile acesteia. - *:
i eee
Pecenegii, apucînd spre apus miadăd
deterăi,:
preste Ugri (Unguri
saii Maghiari), pre cari. îi împinseră -mai spre. apus în. anul 883; şi apoi
se. aşădară printre
poporăciunea : slavică şi mai puţină : romanică
:
dintre
cursul de:jos - al fiurilor' .Don,: Nipru şi. Nistru, tot" apăsînd ' neîncetat
asupra: lor.

E

Pc

E

E

ae

Ce

Ungurii însă se despărţiră în doaită părţi neegale
; mai mică
. pârtea
din iei o apucâ spre: miadădi pe lîngă marea Caspică şi dispării pe:înicetul
printre poporăciunea : de pe .acoleă,. iar partea mai mare o. apucâ spre
apus miadădi, se viri ca călăreţi ce ierai printre sămințiile. Slavice agri-.
cole şi se aşădară în ţînuturile dintre Nipru şi Nistru, numite de dînşii
Atelcuz (loc de r&paus), de unde fură chiemaţi într ajutoriii cînd
de direginţii domniiatului . bulgar, cînd de aceia ai împeriiului roman
răsăritean.

„De

aici

din Atelcuz

regele Frîncilor răsăriteni,

fură-:chiemaţi “Ungurii într -ajutoriii : şi - decătră

Arnulf (887—899),

în răsboiul

ce îl avii acesta,
în anii 892 şi 893,cu ducele' morav, Svatopluc, carele, din.anul
871 încoace,
nu mai voiă să 'recungască supremăţiiea regilor îrînceşti
asupra marelui
domniiat. al Moraviii. lei -plecară sub : conducerea lui: Almus
şi:a fiiului

acestuia; Arpad, în 'număr. îoarte mare, din - Atelcuz .pe Nistru
tot'în sus.
pînăce . ajunseră la. munţii Carpaţilor, pre 'cari îi :trecură
şi
'atăcară
apoi
pre Moravi dela răsărit: pe de îmbele laturi ale - Dunării,
precînd
Arnulf.
se -oştiâ asupra lor dela - apus. . Moravii: fură învinşi
răsîpi îndată după moartea lui Svatopluc,. întîmplată şi domniiatul. lor se
în 'anul 894, 'rămînînd:
o parie, .Moraviiea de astădi, sub Cehi:şi Frinci, iar Slovaciiea de. astădi:
sub: Unguri în 906.
i
EI
ae

"-. După . plecarea „Unguiilor:la .răsboiii încontra
domniiatului morav. se:
Pecenegii, ” Romînii şi “Bulgarii 'de..pe teritoriul.
Daciii Trăiane:
boreiale,: orientale: şi australe.şi atăcar
ă pre. Ungurii rămaşi. în
: cumplit:.
Atelcuz, . Atacaţi astieliii . pe - neaşteptate: şi pe”
nepregătite, fură! nimiciţi
Ungurii din Atelcuz. : Cînd se .întoarseră cei
plecaţi
asupra domniiatului
morav, găsiră Atelcuzul pustiit şi ocupat de
cagi,
pătură pre-.
domnitoare. Nu r&mase- Ungurilor alta de “făcut Pecene
decit să'şi. stringă rămăsculară

Cazari, şi să plece împreună în părţile domni
Dunării de mijloc. În călătoriiea. lor într. iatului moravean spre şesurile
acolo se oştiră cu Oleg, ducele
Ruşilor :dela Chiev,. şi apoi O apucară
spre
Carpaţi, pre cari îi 'trecură şi
se .stătorniciră, pentru totdeauna, la
poalele lor. miadădiiiale, între Tisa.
de
sus şi Dunăre, Şi şi întemeiară ocoleă,
„După fugirea. Ungurilor din “locu în: anul 895, .un domniiat propriii...

rile lor'de popas (Atel-Kuz) se lăţiră”
Pecenegii,. Masters la Constantin Porfi
ro:
genitul, popor tot de rasă mongoală
nu.remaseră numai între Nipru şi Nistrşiu, de săminţiie urală altaică. Aceştia
ci ocupară, pe înceşitu
terito
l;
riul
dintre. Nistru, Sirete, Dunăre „şi.
asupra lorşi “le ocupară

marea Neagră, :şi'şi întemeiară acoleă o
supremăţiie asupra poporăciunii 'romî
ne. şi :bulgaroslavice.. Aicia ait petre
cut

983
„Pecenegii :ca:veciriiai Roimiînilor şi Ungurilor 'din Daciiea
' centrală
„şi. ca conlocuitori şi vecini ai.Rominilor:şi Bulgarilor, din Trăiană
boreală
şi” orientală, dela anul 895 pînă după cucerirea. împeriului: Daciiea
bulgar.
decătră
împăra
roman

tul
răsărit:
ean, Văsile II Bulgaroctonul (976—1025),
cătră anul 1053,.cînd fură “împînşi de îmbulziţii Cumani 'spre: cam pînă
cîmpiile
dintre ciirsul înferior: al Sîretelui şi al Oltului, pînă la Dun
ăre
Aici.
..pe:
trecură Pecenegii încă pînă spre anul 1088, cînd fură strimtoriţi
:să treacă
în: dreapta “Dunării, “unde, . neastimpărîndu-se, fură. înfrînţi în anul
1192 de

oştile împăratulu:lon
i Comnenul (1118—1143) şi apoi răsîpiți. printre. locui-

„ torii .din. peninsula Balcanică.. De aci înnăinte numele lor dispare din
cartea
întimplărilor, rămînînd ca'-amintire: despre esistinţa “lor numai numele:
iinei

mici: localităţi, Peceneaga, „lîngă Dunăre, în „judeţul Teleorman din Romămiiea de astăgi. o
ce
ta

"Pre Pecenegi îi împingeaii spre miadădi Cumanii. Aceştia încă ferati
popor de rasă mongoală şi de săminţiie 'urală altaică şi locuiaii, dintru
început, pe lingă rîul Cuma din Caucasiiea, de unde şi numele lor
de
Cumani. După alungarea lor de acolea 'năvăliră Cumanii asupra Pecenegilor tot mînîndu'i înnăinte; pe la anul 1053 ocupară locurile dintre Nipru
şi Nistru, Carpaţi şi Dunăre,şi întrară în serioase conflicte atit cu împeriu
l
roman r&săritean, cit şi.cu regatul -Ungurilor, pre ale cărora ţări începur
ă
a le prădâ. Tot răstimpul acesta .petrecură pe acoleă în harţă cu: domniia
tele: circumvecine. .
i
E
„i
De
-Tot pe timpul şi din: causa năvălirii şi a aşădării Veringarilor
pe
teritoare ocupate.de Slavi, precum şi a. Ungurilor pe teritoare locuite
de
Slavi, Romîni şi Germani, se „produseseră - mişcări dislocătiveşi lupte
de
esistință şi printre Slavii: aşădaţi pe lingă cursul rîurilor: Vistula, Viadru,
Alba, Morava, Dunărea de -mijloc, Drava şi Sava, numiţi Poleni, Lehi
s.
Leşi, Cehi, Sloveni, Vendi, Croaţi şi Sîrbi, şi'i constrinsară pre unii, ca
pre
Ruteni, Ruşi, Poloni, a'şi urdi: noaiiă domniiate naţionale, iar' pre: alţii,
ca
pre Cehi,: Moravi, Croaţi, Sirbi şi Bulgari, a'şi apără şi feri de ' nimicir
e
totală pre cele întemiate de mai înnăinte.
îi:
e
|
i

Această amestecătură de eleminte poporistice din . doaiă rase de
oameni şi din mai multe săminţii din fiecare din iele trebuiă neapărat
să
„producă
o dospire, o fierbere şi mai pe urmă. o lîmpedială între puterile
lor corporale şi. întelectuale, precum “şi năzuința. de a'şi păstră “şi apără
vâloarea prin concordarea, şi armoniiarea întereselor reciproace..
:
„n

+ $ 79. Despărțirea Romînilor în. ţinuturi deosăbite.
ÎN
„Pînă la venirea Slavilor şi a Bulgarilor, Rominii ieraii despărţi numai.
în doaită grupe, în Romîni rămaşi în Daciiea Trăiană şi în Romiîni petrecînd în dreapta Dunăriiîn împeriul: roman...O cumunicare între unii ŞI
alţii se întreținea parte, prin -oraşele,şi caștelele rădicate dealungul

parte prin comunitatea

52 60, 63)

religiunii

şi a orgănismului

bisericesc.

Dunării,

($ 42, 43,

din împerii, ieraii pină la această
„ Rominii cei din dreapta Duriării,

_

întimplare presuraţi, cam în mod. egal, prin -toate. ţinuturile începînd dela
Dunăre pînă spre Greciiea propriie, şi dela marea Adriatică pină la cea

numai ţările de. pe lingă Dunăre, ca unele
Neagră şi pînă, la. Dardanele;
ce formaii marginea împeriului, ai fost. mai des iîmpoporate de Romani
ca unii ce represîntaă împeriul şi trebuiait să'] apere.
Sa
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- “Cu venirea însă a Slovenilor şi a Horvaţilor, a Siîrbilor şi a Bulga:
rilor la: Dunărea de mijloc şi de jos, şi. cu aş&darea .lor permanentă pe

îmbele. laturi -ale iei, se schimbâ

mult împărţala poporăciunii romane din

locurile acestea. O parte mare din iea, şiîncă cea mai avută şi mai cultă,
fu -impinsă spre lăuntrul peninsulei, şi îndesâ mult poporăciunea romană
de prin. Traciiea şi Macedoniiea, de prin Tesaliiea. şi Epir; iar altă parte,
mai. puţin număroasă, fi strimtorită spre triunghiul miadănoptal apusean
al peninsulei, cătră ţărmul mării Adriatice şi pe insulele iei şi cu deostbire
în mica peninsulă a Istriii,: mai -ales decătră curentul 'Horvaţilor .şi al
Sirbilor, carii se tot'estindeaii înnăintind spre mieadădi apus... Mulţi din
această poporăciune romană, mai cu samă cea aproape: de Dunăre, şi cu
deos&bire de pe rîpa iei stingă, se vor fi retras, în . aceste timpuri grele,
şi spre munţii Carpaţilor la coniraţii săi din Daciiea Trăiana centrală.1)
In modul acesta se subţiiă mult şi se rări tare poporăciunea. romană
din locurile ocupatede noii venetici, carii fură cai dintii dintre popoarel
migrătoare, cari isbutiseră a se aşădă, în mod permanent şi: durabil, e
pe
teritoriul împeriului roman răsăritean de aici.
a
i
'--. Întemeindu'şi Bulgarii la Dunărea -de jos, între Balcani.
şi Carpaţi,
un

împeriii propriii

nedepindent,

şi orgănisîndu-se

Horvaţii

şi Sirbii ca
popoare deost&bite pe locurile. ocupate de iei mai întiiă sub
ascultarea îm-'
periului roman răsăritean şi în legătură cu “iel, iar' mai
pe
pe socoteala propriie, se produse prin aceasta, cu tim urmă chiar şi'
pul
o- despărţir
, e şi:
O -înstrăinare tot din ce în ce mai mare între regiunile
în “cari se concetrase poporăciunea romană. Rominii cei Temaşi pe
teritoriile -ocupate de:
Bulgari, Sîrbi şi Horvaţi, ai avut.o soarte diferită;. cei
de prin oraşe şi.
castele. s'aii apărat cît aă :putut şi cum s'aii -priceput,
apoi
.s'aii împăcat,
cu noii lor oaspeţi.şi:în fine ai făcut chiar causă
comună cu iei desnaţionalisîndu-se spre a remîn€. totdeauna în fruntea
lor; cei de prin sate fură
aşerviţi parte: de 'propriietarii. cei mari, parte de
puternecii' dîlei şi dăruiți,
cu loc cu tot, pe la episcopii
' şi mănăstiri,
ni : adeveresc aceasta
mai multe documinte păstrate de.pe timpurileprecum
aceastea;
mai. pe urmă se:
desnaţionalisară şi aceştia.2)
.
|
m
|
Unii din Rominii

rămaşi .pe locurile ocupate . de străini 'se vor fi
ce formeadă valea. Timocului şi dispărțesc Bulgariie
a
şi Sirbiiea modearnă, căci şi astădi se găsesc.
în părţile
retras şi în munţii

sute:
de mii de Rominii. Aceştia

migrare posterioară

de bună samă

.acestea vro doaă& :
că nu vor îi cu toţii o în-

din Ţara Rominească, ci mulţi din iei se vor
fi aflînd
acoleă de pe timpurile acestea nefaste. .
e
Prin iei s'a. putut întreţină Oare
- care
cumunicare între- grupa de Romini din Daciiea Trăiană

şi cea din. munţii. Emului şi ai Pindului,
din
Traciiea, Macedoniiea, Tesaliiea şi Epir, atit
pe tot timpul esistinţii domniia-

tului bulgar între anii 679şi 971 şi al începutului
minesc acoleâ între anii

963 şi 1019, cit. şi pe timpul
de Grecii numiţi Romei, între anii 1019
şi
aceasta.

domniiate

după

a

„Dacă

între aceste doaiiă grupe, dacoromînă
întrerupt nicicînd

unui domniiat ro-

cuceriuţii “ acestor
1186,.şi chiar şi

ia

iai

şi. macedoromînă, iu

sa
oarecare Cumunicare, între acestea şi
cea împinsă
spre Istriiea iea a încetat cu timpul detot
prin: întrepunerea Horvaţilor şi
1) Irecek: Entstehen chris

"

er Reiche,
22p,lrecek, C. J.: Geschichte tlich
der Bulgaren, Pum
rag
stammu der Rumăn
ng;

en,: Leipzig

Jahre 500 bis 1000 Wien 1865
205,
1876, pe.
218. Po; Wien 1865,
2 5,
1880. pe. 56.0. ui Pg 218 220, - Pit d pg.
L.:
„Ab:
:
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a Sîrbilor şi prin nedepindinţa: lor posterioar
ă, şi mai ales după -desna:
tionalisarea: poporăciunii..întermediare rărite.
OR
i.
Aceast
a făcut
a că Rominii din părţile acestea, încă foarte număr
oşi
prin secolul al gdecelea, precum ne încredinţeadă Const
S'ail împuţînat cu timpul, absorbiți fiind de popoarele. antin Poriirogenitul 1),
circumvecine astieliii,
încît astădi nu mai esistă decit o foarte mică rămăşi
ţă”
de iei.2) „i
-:i..
Morlacii”
din Dalmaţiea modearnă, astădi Slavi în toată foarm
a, după
origine, nu's alta

decît. Romiîni: Slavisaţi, ceea ce arată şi numele -lor. de
Morlac, carele însamnă 'saii Valac (Romîn) maritim
dela slavicul moremare, şi Valach-Rom
iîn,3)' saii. Valac (Romîn) negru
întunecat, şi germanicul Valach-Romîn. 4)

negru,
|

|

„2

dela grecescul "p.zupisi

$.80. Traiul soţiial cetăţenesc al Romînilor.

„—

Aa

“În urma schimbărilor cetăţeneşti (politice), întîimplate în prima
jumătate a acestui 'răstimp atît pe teritoriul Daiii Trăiane, cit şi
pe al
peninsulei
Balcanice din împeriul roman Tesăritean, s'a schimbat
cu totul şi posiţiunea
cetăţenească şi soţiială a Rominilor de pretutindenea. Unii din
iei ati căgut

sub Bulgari, alţii sub Horvaţi

şi Sirbi, mai

alţii sub Unguri,

samă din iei aii mai rămas pe teritoriul îngustat. al împeriu şi numai o
lui” creiat de
strămoşii lor. Prin această desbinare şi împărţire s'a slăbit
foarte mult
puterea de acţiune şi de resistință a Rominilor. In noaiiele orgăni
sme cetăţe.
neşti străine, înfiinţate toate pe teritorii. romînesc din strămoş
i, ieraii numai
străinii clasă diregintă.şi domnitoare; -în puterea dreptului
celui mâi tare
şi a cuceririi, Romînii fură reduşi la înferioritate. Chiar în
acele: părți ale
teritoriului strămoşesc, unde se :mai conservase împeriul
roman, direginţa
şi puterea statului nu mai ierâ în mîna Romînilor. Clasa
lor -diregintă „Şi
fruntăşimea

lor, adoptînd prin Cultură graiul grecesc şi folos
-de iel
se
esclusiv prin familii, ai început cu timpul a se consideră ca.Grecindui,
măcarc
ă
se nuimiaii încă Romani (Romei 'Poopatz:) şi scoţind apoi graiul
l de prin
oficiile statului ($-63), aii continuat a domni în fel nu ca Romininaţiona
şi în înteresul
Rominilor, ci ca Greci şi în înteresul grecesc. -Prin pierderea “părţii
celei

mai înţeligente şi mai avute a. poporului, Romiînii se trediră
deodată în
propriul săii împeriii într'o înferioritate cetăţenească şi soții
ală
ca şi în
împeriul Bulgarilor, Sirbilor, Horvaţilor saii al Ungurilor. Pretut
indenea o,
parte

din iei îii desnaţionalisată şi absorbită detot, nu atita prin vreo presiune naţională întenţionată,
cît mai vîrtos prin cultură în: acelaş graiii, şi
prin înterese comune de apărat; altă parte în aşervită şi ținutăa lucrâ
socoteala şi pentru îmbujbarea altora; ?) mai altă parte, ca să :scape pe
de

jugul greii al clăcii şi ca să'şi conserve măcar: libertatea, se retrase
prin
deşimea codrilor şi înnălţimea munţilor spre a duce pe, aici o 'viiaţă mai
mult păstorească decit agricolă.6) Numai -pe acele locuri unde :se concei
-

traseră Rominii în. număr: mai mare de răul năvălitorilor, se' putii conservâ
poporul

romiîn: în toate păturile. lui soțiiale, ca propriietari mari şi mică, dar”

şi ca clasă muncitoare; numai prin ţinuturile acestea se găsiaii fruntaşi de aceia

1) De Thematibus et de administratione imperii, Bonnae 1811, pg. 125—1928. —
2) Mareea J.: Itinerarii.în Istriiea, Iaşi .1874. — Miklosich: Wanderungen der Rumunen,
Wien 1879. — 5) Hajdăii B. P.; Istoriiea critică a Romăniei, Bucureşti 187 ă pg.
108. —

Strat şi substrat,

în Etymol. - Mag. t. 3,

pg. I—XXXVIL. — +) Presbyteri Dioc cati Icenum

Slavorum, în Schwandtner: scriptores, t. 3, pg. 478. — 5) -Monumenta Seri ica, de. Miko: i
pg. 6, 12, 59, 71, 79, 88 etc.— €) Anna Comnena: : Alecsiada, |. 8. c.:3. —
i ar
lin

Tudela, în Archiva istorică a .Rom. de B. P. Hăjdăii, t.2, pg.:25.

-

,
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cari stăpîniaii cîte unul saii mai multe oraşe

şi sate. cu împrejurimile lor,

unde duceaii o viiaţă mai mult sait mai puţin nestinghierită de puternecii
dilei şi neatinsă de fluctuaţiunile luptei pentru putere şi precumpenire în
viaţa cetăţenească.. Pre aceşti propriietari teritoriali mai „mari îi. numesc
poveştile poporale romîneşti împărați, sai crai, saii boieri,
iar' istoriiea
nii presîntă ca duci, comiţi, domni, bani sai cneji. Semnificativ ieste,
după părerea noastră, cuvintul boieriii s.-voieriii, derivat din voie, pentrucă ni: arată pre bărbatul. nedepindent, care pute să facă şi să se poarte.
după voie, după placul -săii, pe teritoriul ce îl numiă propriii; aici ieră
Suveran, voiea sa;domniă;de aceea poporul a numit. pre. astfeliti .de
oameni, în mod foarte semnificativ, voieri, .adecă cu voie propriie, saă
boieri cu b la început dupăcum se formâ şi în graiurile romanice apusene
tot dela lătinescul volo (voiii, voiesc) similarele cuvinte valones, barones cu
înțelesul de bărbat cu voie liberă. Cuvinţul boieriii se mai poate pune în
legătură şi cu lătinescul bellum = boiă, răsboiii, şi atunci ar îns&mnă cuvintul boieriii pre barbatul care se ocupă cu boiul = răsboiul pentru apărarea
teritoriului săii: Pre feciorii acestor boieri saii împărați îi numesc poveştile
viteji, fiindcă ieraii iuți (fr. vite, lat. velox), .saii voinici, “fiindcă sciiaii
totdeauna să'şi împlinească voiea, să'şi ajungă scopurile; tele ni presîntă

„mai departe ca ucidind fiere sălbătece şi stricăcioase tuturora, ca eliberînd

pre consîngeni, mai ales cîte vreo sorioară, din mînile. duşmanilor, ale
smeilor, cari o răpiai, saii ca căutîndu'şi.
vreo soţiie pela împărații saii
boierii vecini, ale căror moşii saii împărăţii cădeai, apoi, în parte sai în-

tregi, ca

destre

ginerelui voinic. Prin. astieliii de” căsătorii, sati cuceriri,

aceşti proprietari mari îşi măriră cu timpul teritoriile,. căştigară în putere
şi autoritate şi deveniră în urmă periculoşi însu'şi. mareluişi adevăratului

împeriii, ai căruia membri: supuşi ieraii în realitate:
|
Fiii. unui astieliii de “împărat din poveste.
sait ai unui comite, cu numele Şisman, din munţii Emului după cum ni spune: cartea întîmplărior,

aii fost David, Moisi, Aron
chiar tronul“ împeriului bulgar

pină la cucerirea lui în
gari. ($ 85.)
|

şi -Sămuil, carii, pe.la anul 963, ocupară
şi” ţinură prin 56 de ani în. familiiea sa

anul 1018 decătră Văsile Omoritoriul
a
Sr

„Tot fiiii al unui astfeliii
de împărat din poveste

de Bulo

îi

şi Ioniţă, întemeietoriul împeriului romîno bulgar, şi tot astieliii.
fii fură şi acei bărbaţi voinici, carii deteră . pe teritoriul Dacii Trăiane deîmpusul
la întrunirea
micilor,
propriietari întrun

orgănism mai mare soţiial cetăţenesc şi naţional,

nedepindent de străini, adecă. la înființarea

puternece.

o

o

de

domnitate

Da

naţionale

mai

Mi

_
Cu toată înferioritatea cetăţenească” (politică)
posiţiunea umilă în
care căduseră Rominii în urma năvălirilor străine şişi a:nebăgării
propriie
de samă, iei prinseră a se tot reculege încetul cu
a'şi drege golurile
căusate prin absorbirea unor pături soţiiale din sînulîncetul,
şi a se întări
pină întru atita, încit făcură pre popoarele” străine Poporului,.
direginte,
conlocuitoare
„ŞI Circumvecine, să simţească bine esistința lor, iar: pe. scriitorii
contim-

poreni ca să nui mai treacă cu vederea, ci să se ocupe
de ieişi de originea lor,
|
|

„_S 81. Rominii ca popor sub feliurite
numiri,

„___ Estîndîndu'şi Romanii

domniiea asupra peninsulei Balcanice şi veni
nd.
„aici în atingere cu Grecii (Eliniă), ai numit aceşt
ia
pre
noii
săi
domn
itori, pre coloniile aduse de iei
în părțile acestea,

precum"

şi

pre

urmaşii
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acestora, Romei == “Pwuzie, după numele lor: genetic... Mai .pe urmă
însă *
acest nume, pelingă îns&mnarea. genetică, mai căpătâ încă şi înţelesul
de: cetăţean roman ($ 38)..
N
e
îi a
a
“După seculi. de conviețuire,. grecisîndu-se prin cultură clasa diregintă
şi fruntăşimea: coloniilor romane, iea - pierdi pînă întru atita - conştiinţa
deştindinţii şi originii sale, încît se ideniificâ pe deplin cu poporul grec,
privindu-se şi sîmțindu-se întru toate ca. Greci. (Ş: 73), -măcarcă nu încetaii .
a se numi tot Romei: ca şi mai. înnainte, dar” acum înțelegînd
. prin acest
nume nu pre cetăţeanul împeriului roman răsăritean, nici pre urmaşii coloniilor romane cari-nu se desnaţiolisaseră,:ci -numai pre Greci ca popor
dirigent şi domnitorii. Urmaşii coloniilor romane, Rominii, se consideraiă
acum ca popor detot străin de iei. Uitind, cu timpul, grecisaţii orice urmă
de legătură .consîngeană cu pătura romană încă vigoroasă,şi nemaiadu:
cîndu'şi: aminte nici cine sînt aceşti Romîni, nici- decînd locuiesc pe aceste
locuri, nici de unde aii venit pe aici, şi nevoind a li dâ numele -lor na:
țional cu care se numiaii iei înşi'şi pre sine, fiind că consumă cu numele
de Romei, ursupat de dînşii, mulţi scriitori din împeriul roman răsăritean;
numit acuma şi bizantin, prinseră a'i crede ca urmaşi ai unor popoare
vechi, precum ieraă Dacii, Geţii, Sciţii, Sarmaţii, Mesii, etc., şi a'i numi,
prin scririle sale, cu numele 'acestor ropoare, precum ni dovedeşte aceasta

neuitatul Petru Maior în cartea sa „Pentru începutul Romînilor în Daciea“

(cap. VIII $ 1-13). Cu deosbire remarcabil -ieste că contimporeanul - tîmplăturist, Leon Diaconul (între 930 şi 996), carele cunoşteâ pre. Romiîni
deaproape, descriind răscoala lor din anul 963 şi. cei următori--(Ş 85), îi
numeşte Mişi (Mvse:), măcarcă alţi scriitori îi numiaii cu acel nume, cu carele
îi. numiaii şi popoarele germanice şi slavice circumvecine şi conlocuitoare,
adecă cu -numele de Vlah,.. Bays, Wălsch; Walach, Voloh, Olach, etc.
“
Originea numelui de Vlah, cu toate variiatiunile
lui, ieste foarte controversată.1) Unii presupun că'acest numeîi de origine grecească, derivînd
cuvîntul dela pinisr sv âeziăz. fiindcă Romiînii ieraii buni -arcaşi, “alţiiîl
cred de origine slavică, deducînd cuvîntul dela vlachaci, vlecu, fiindcă
Romiînii ierait păstori şi nestătornici cu locuinţa, mai alții pretind că numele

Vlah ieste. de origine lătinească; credînd “că cuvînțul

stă în

legătură

cu

numele poporului volscic (Volsci) .ori al celui faliscic -(Faliscii), - sait. cu
numele ducelui Flacus, sai chiar cu numele tînuţului din Itali- iea,
Latiuin,
şi al locuitorilor din iel, Latii, Latini, cu _un v înnăinte; în fine, sînt şi

alți învăţaţi, carii susțin, cu mai mult temeiii, că: originea cea adevăzătă a
numelui Vlah ieste germanică, * derivînd - cuvîntul '-saă. dela calificătivul

welsch

s. wălsch,: carele .însamnă

străin

şi în.

speciial

străin

frănţuz

ori

- verbul vald saii valt = 'a domni, de unde. val-hesc,
ităliian, 'saii.. dela
wălsch =
stăpinitoriii, domnitorii, şi: că dela Germani (Nemţi) a trecut
apoi în graiurile slavice,: spre a: notă . prin iel “pre: domnitorii: lumii, pre
Romani, şi pre urmaşii lor.. Acest nume îi foarte:vechiii. şi. s'a-:folosit numai
de straini spre a numi cu iel atit pre Romani cît şi pre Romîni ca popor,

pecînd Rominii

înşi'şi .îndesîne

genstic de .Romîni.
.

s'aii numit totdeauna numai

Aaa

cu

numele

i

ÎN

1) Laurian A.Fr. Tentamen Criticum pg. XVII. — Cipariii. T.: De nomine Valochorum

entili, în Annales gymn. Blasiensis pro 1857. — Hăjdăii B. P.: Istoriea critică a Rominilor,
ucureşti 1875, pg.

28—43. —. Densuşeanu

A. Istoriea- limbei

şi lit. rom. laşi 1885, pg.

29—32.:— Magdu Dr. D. Originea cuvîntului Valah, Sibiiii, 1901.
de M. Cogălniceanu, Bucureşti, 1872, vol. 1, pg. 97, 112.
a

—

Cronicele
Aa

Rominici,

:
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Numele: de Vlahîl descoper unii învătaţi. prin

seculul

al seselea în

numele unui . suburbii: din Constantiniiana, Băzîpvz, numit aşâ. de Procopiii Cesareanul?) în cartea sa de aedificiis. Acest nume se găsesce
apoi şi în unele înscripţii greceşti foarte vechi sub forma de Ilhaizrse Adei
Bhovziz.2): O cronică anglosacsoană din anul. 640 numeşte pre Galii. romănisaţi Galwalas, adec
Gal ă
Walas = Gal Roman.
..:,
2:
«Despre nişte. Bzpopnytvo:
€). ni se mai -aminteşte într'o notiţă, fără

dată,

aflatăîn mănăstirea. Castamanita

din.

muntele

Atonului,

că -ar

vălit, între anii:726 şi. 780, din părţile Dunării spre locurile acelea.

fi nă-

Numele

de. Bhaycpriyiva+, credem noi, că. nu însamnă alta decit Vlahi Sai. Romini
Tîpeni, saii. rîpchini, fiindcă. locuiaii pe îmbele laturi ale Dunării.
„„- „Im legenda Panonică despre viiaţa lui Mijtodiii (+ 883), compausă
nu mult după moartea acestuia, încă provine numele de Vlah.5)
Istoricul bizantin, Giorgiii Cedren,€) de pe mijlocul secululuial unsprădecelea, carele a 'scris sub împăratul Isac 'Comnenul (1057—1059),
ni
vorbeşte: despre nişte Vlahi, carii ai omorit, în anul 976, între Prespa
şi
Castoriiea, pre David, unul: din' cei patru fii ai comitetului romîn
Sişman,
carii Voiaii să întemeiede un domniiat rominesc nedepindent..
- Întrwun -uric, dat în anul 1019 ..de. împăratul.
Văsile. 11. Omoritoriul
de Bugari mitropolitului.
din Ahrida,. găsîm disposiţiunea ca arhiepiscopul
din Ahrida să iaie .ce ieste canonic „Şi dela Vlahii de prin toată
Bulgariiea“,
şi că aceşti Vlahi sînt. dători „să'] onorede şi să”] respectede
foarte şi să
asculte de. cuvintele şi sfaturile lui.?).
+
ae
a
a
O notiţă foarte înteresantă despre, esistința Romînilor ca
popor
deostbit și: despre lăţirea „lor în - peninsula. Balcanică o „găsim
la scriitoriul
bizanţin Checavmenos.8)Acesta a scris cam prin anul 1071. Familiiea
lui- petreceă printre Romînii din munţii Pindului cam
încoace. lel ierâ aşadară născut şi. crescut -piritre Romîni; de prin anul 967
lucru cu iei şi li cunoşteă foarte bine nu numai întenţiunil avusese mult de
e, dar şi locurile

pe: unde -petreceaii. Acest Checavmenos .ni spune
Romiînii din Mace:
doniiea, Epir şi Elada ai -datina de îşi pasc 'turmele .căprin
munţii Bulgariii,
unde petrec cu familiile sale. din April pînă în
Septemvre, dar că fel

mar fi originari, prin locurile, acestea, ci că. ar.fi
locuri întărite şi neaccesibile, în apropiiarea Dunăriilocuit mai întiiti în nişte
de Dacişi de Beşi; că de aici făceaii adeseori şi a Savei, sub numele
împeriul roman răsăritean; că apoi aii fost învinşi. încursiuni de pradă în
şi supuşi de Romani,
şi că după aceea ai plecat din părţile Dunării
şi ale Savei şi S'aii aşădat
prin tot Epirul şi prin Macedonii

ea, şi că mulţi din iei locuesc şi în Elada.

=
Ore: Yăp cr ci Denvănevet” Adu at Biccat, tazvy
„CE mpăzspov zhnaie» 05
Amoupiov morayeă mai 305 Zăoy, „20 vo morayăy
Eddoy mahoiuzy, îy9a Sesfa «osia
cirodaw, E d/upois za Coopdzote sâzorg. "Tebro Vuppodwnes Smezpivawzo
dțăzr ai
Covhost

Hopas 36

TES

7055

Xp/a:ovepsus

Basrhsts

ua

Eăepyânzva

“Pouaioy, Uev Gpzozastzannag vas? câ,

mây

Os

îyvpuoudseoy îhpilorzo zăs

etpnsae, îttoepa

azobg” ci

1) Procopius, ex recent. G.: Dindorfii, Bonnae, 1833, Yol..3,
184,193. _ Densuşianu Ar. Ist. limbei şi lit. rom. laşi, 1885, pg. 30. — 2 Corpus pg.inser.”
Grace, vol. |, nr.
1647, şi vol. 3, nr. 2032.— 5) Hajdăă: Ist. er.a.
R. p. 40. — 4) Tomaschek W.. Zur Kunde
der Hămos Halbinsel, Wien,

1882, pg. 42-43.
*) Diimler: Pannonische Legende vom
heiligen Methodius. — €) Cedrenus Gceorgius:. Zves
îczoptăv, ab Im.
B kk
Bonnae
1838, vol. 435, — 7) Enăceanii G.: Creştinismul
ZE oeubinski + Over ur rop nepre, Moscova, 1871,în Daciea, Bucâresi 1875. De. 128129)
pg. 263.-—
5) Kekaumeni Strategicon
ct incerti1886,
scriptor
de ofliciis
tropoli,
libellus,
pg. is68-09,
74. regiis
ili ewski.
hus
.
, edidideruni tB. Wassili
.
V. lemstedt,

Pe
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za EkeYiwres sv Ereioa Oizomdonoay îv .măsn 7i "llmaipoo
ra Marzăovia ci
4
200 noa sh "Era oo
Dă sân e a Ad Vondtnse
e + ele Ep Boy

“fapizs” cisws “făp Epovai mimoy, fa să zf al ei Qauihtat as ciciy
md "Azgrhio
pirios tus Xezsepfetev unvee Ev Vimacis îptot va Wwposdrotg size.
Cecaumeni

Strategigon et incerti scriptoris de officiis regiis libelus. Ederurit B. Wassi-

liewsky,

V. Jernstedt.

Petropoli,

189%,

pg.

74

şi 68—69..

|

" Analistul rusesc, Nestor,1) scriitoriii tot din seculul al. unsprădecelea,
vorbind „despre aşădarea “Ungurilor în Panoniiea, dice că iei ait trebuit să
se lupte aici mai întiiii cu Vlahii şi cu Bulgarii.
Anna Commena,?) scriitoare bizantină (n. 1083, + după 1148), vorbind sub anul 1085 d. Cr. despre poronca împăratului Alecsiit |. Comnenul
(1081—1118) ca să se recrutede o oaste noaiă, dice că această. oaste s'a
recrutat. dintre aceia carii „duc o viiaţă nomadă şi carii în graiul comun
se chiamă Vlahi.«
.
|
E
Aa
a
E
Cronicariul italiian, Lupul Protospata, care a trăit pe la începutul seculului al doisprădecelea, ni spune că în oastea trimeasă de Greci în 1027 pentru
cucerirea Siciliii ieraii o mulţime de Blahi. (Descendit cum ingentibus copiis . . Bulgarorum, Blachorum, ... Macedonum ad. Siciliam capiendam.3)
Aşă numitul Anonymus Belae regis Notarius,) scriitorii din

seculul

al

12-lea,

descriind

cu

de-amăruntul

venirea

Ungurilor

în Pano-

niiea, ni vorbeşte adeseori şi foarte mult. despre Romini ca popor, numindu'i Blasii, Blachi.
|
|
e
”
Evreul rabin, Veniamin din Tudela 5) în Spaniiea, călătorind cam
pela 1170 la Palestina prin Macedoniiea, încă ni vorbeşte despre Rominii
de acoleâ dicînd despre iei că sînt aşădaţi pe munţi; că îşi daii numele
de Vlahi; că în iuţeală iei sint asemenea căprioarelor; că de pe munţi se
cobor: în. Greciiea pentru pradă şi hoţiie, şi că nime nu cuteadă ai înîruntă în răsboiii şi niciun rege nui poate birui.
,
.
cc
Cinnam,6) istoric grec dintre anii 1143 şi 1200, vorbindu-ni despre
răsboiul împăratului Manuil Comnenul (1143—1180) cu Ungurii, ni spune,
între altele, că ducele Leon Bătaciii (Bazăzt=) în trimes în anul 1161 contra
Ungurilor cu o oaste puternecă şi cu adunătură
de Vlahi, cari se. dic. ai.
din vechile colonii ale Italiii.
|
NE
Nu mai puţin înteresant ieste şi aceea ce găsim în epopeiea nem.-:
țască „Der Nibelunge Not“,?) compusă pela mijlocul seculului al 12-lea,
despre esistinţa Romiînilor ca popor în Daciiea Trăiană sub numele de
Vlachen şi sub duci proprii. Descriindu-se aici întimpinarea ce a făcut-o
Atila,

regele

Hunilor,

miresei

sale,.

Crimhildei,

în

oraşul

Dunăre, din sus de Viiana,ni se spune că pintre petrecaşii
călăreţi şi dela Viahi dimpreună cu ducele lor Râmunc.
1) Moauoe cospanie abronne îi |. 10. — Monumenta

Tuln

lui

delîngă

ai

fost
|

Polonjae historica, ed. Biclowski,

Vol. 1. Lwow, 1864, pg. 551. — 2) Exo 33» voudăa flow ethovzo; Dhocvs odsews în
zowi, voasta ctâs îd)srzos. Anna Komnena, Alexias|. 8, cp. 8. — 5) Densuşanu N., Revoluţiunea iul Horea, Bucureşti,

1884,

pg. 29, not. 5). —

4) Endlicher:

Rerum hungaricarum,

Monumenta Arpadiana, Sangalli, 1849, vol. 1, pg. 24—25, cp. 24—26. — Onciul Dr. D.:
Teoriea lui Răsler în Convorbiri literare, anul XÎX, pg. 256—263. —'3) Hăjdăi B. p.: Archiva istorică vol..2, pg. 25. — €) za Bd
mor Bieov, ci râd 23 I-ahias Gzotro,
miha tva Apo. 4 so pis so "Eseu zohovudyo mâwo yopio. Ioannis Cinnami Epitome rerum .... lib. VI, cp. 3, Bonnae 1836, pg. 260. —3) Von den .. . Vlâchen
„ « „ der herzoge Râmunc îizer Vlâchen lant, mit siben hundert mannen kam er fiir si gerant; sam vlicgende vogele. sâh mân si varn.* Das Nibelungenlied, harausgegeben von
K. Bartsch, 4. Auţl.,

Leipzig,

1875,

pg. 228—229,

cintul XXII-lea strofa 1389 v,. 2 şi strofa.

1843 v. 1—83. — Scherr Dr. J.: Die Ni dlungen, in Prosa iibersetzt. Leipzig 1869, pg. 86.
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Nichita Honiatul sai Acomanitul,?) scriitorii bizantin -(f 1206);
foarte bun cunoscătorii al lucrurilor din împeriă fiindcă a participat
în
persoanăla combaterea răscoalei Rominilor din: 1185, descriind domniiea
împăratului Isac Angel (1185—1195), ni spune .despre dînsul, între
altele,
că iel "şi-a făcut, şie'şi şi Romeilor duşmani pre barbarii cei. dela
Emului, carii, mai înnăinte, se numiati Mişi, iar' acum se chiamă muntele
Vlahi.«

[Ezoz 3: poza za “Powalog Eumoheubsas 7055 nasă să) Atuzu
ci Must mpărepov vopdtovyzo, vovi 22 Bhdycus zerăforevas,
iar

să pes
în alt

Raphigaws,
loc, vor-

bind despre fuga lui Andronic Comnenul în Galiţiiea în
anul 1167, ni
spune, că iel fii prins aproape de marginile Galiţiii, deci
pela Băcăti saă
pela Neamţ, dacă nu chiar în Bucovina la muntele Stenahor
a delîngă Sadagura, de nişte Vlahi, şi înnapoiat de iei împăratului
Constantiniian,
Manuil, spre a'1 îndătoră prin. acesta (cviano9eis
vo mapă Did,
sis
î gâun Ti _aosc5
cOăsaca

|. c. pg. 171).

cyrk

Upritizazo

Es awzicuw

mpos

fasdia

mări

ăzfogez0,

Ansbertus,?) călugăr din Austriiea, carele a descris |
ca martur ocular
espediţiunea crucilată a împăratului romaânogerman
Frideric Barbă Roşiie
(1152—1190), numeşte pre Romîni Flaci, şi un
teritorii locuit de iei lîngă
Tesalonic, Flacia.
a
:
Nu numai sub numirile nenaţionale de Daci, Beşi,
Mişi, Vlahi, Flaci,
etc. întîmpinăm pre Romîni ca popor în răstimpu
l acesta, ci şi sub numele
propriii naţional, însă mai rar. Cel dintitii
scriitorii din răstimpul acesta,
carele întrebuinţeadă numele de Romînşi
pre Romiîni şi locurile ocupate de iei, ieste de Romăniie spre a însămnă
împăratul şi istoricul ConStantin Porfirogenitul 5) (912—959). Vobindu
-ni iel despre Romiînii din
Dalmaţiiea şi de prin împrejur, încă foarte
numeroş
i pe timpul săi, dice
despre iei, între altele, că ici şi Romîni
şi circumilex deasupra, fiindcă dela Roma.se chiamă, scriind cuvîntul cu &
“poartă numele acesta pînă astădi. Constantai venit în părţile acestea şi
in Poriirogenitul numai pre
Romini îi numeşte Puyă:, iar pre
Romani, Strămoşii
lor, şi pre Grecii
carii usurpaseră direginţa împeriului
roman răsăritean, îi tituleadă Romei
— “Pouaiet, dar' împeriul, ca țară, îl
(Popzviz), după numele Rominilor, numeşte în mai multe locuri Romăniiea

înloc de “Pouaizi, Bacthaia. (|. c. pg. 79,
206, 212, 270.)
IE
_Numele Romănie (= Romenie, Romania),
dat
unui
teritoriă
din
Traciiea şi Macedoniiea, îl mai găsim
la doi scriitori dela
l seculului al 13-lea, cari îmbii cunoşteai
i foarte bine locurile de prinînceputu
împrejurul
Constantiniianei, de prin Traciiea
şi Macedoniiea, la Geofiroi de
Harduin“) şi la împăratul constantiniian,
Villecel dintiiii ni vorbeşte de o „Romenie“ Enric de Flandra (1206—1216);
terre de Romenie; —. entra
en Romenie; — le'marchal de Romenie, iar” „laa] doilea
despre o „Romania:.
|

bertus:

3) Nicetae

Choniatae” Historia

Historia de epeditione

pg. 60—61,

29,

37,

învasit regionem

lonica distantem. —
Graecis

et Flachis,

ex rec. Im.

—

Bekkeri,

Friderici imperatoris,
opulentam,

Bonnae

18

curante J. Dobre,

Flachiam

dictam,

—

2

92 zac)

A

non multum a 'Thesa.
Graeculos, Bulgaros, Servios ct Flaco
2) Constantinus Phorphyrogenitus s semibarbaros; — ab hostibus
De

Thematibus et admi
imperio. Bonnae 1840; pg. vol. 3, pg. 125—128 O;
rando
za “Pose BosripogabOnozunistDee
23
dz „Pouns uzsormo diva, Azi: Eri
e
Hizo
2 Hat cezitopae pepe: 305 văv ci “Poonzvet acu zh Ciuzge zh îzovvulzy îvanogioevra..
za. — 9 De]
a
tinople par Ies d rancais d is.
Ra
_
"prim Oallicarum sciptoras
Da: 490 ct de de IAFrance,
s. Reimeăl. îles înaste iconstare
nce, vol.
18, Paris,
, pg
Pg. 480, | Nr.1. 210; ; pg.. | 481, nr,
215, nr. 217—219;;
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„Johannicius . . . universam Romaniam

discurrens, dice el, .. . Didimo-

.
a
ticum venit [l. c. pg. 528].
Numele naţional de Romîn şi de Romăniiea nu'l găsim în răstimpul.
acesta numai ca la Constantin Porfirogenitul sub foarma de “Poză: şi.
“Puoyavia, sait ca la Geoiiroi de Ville-Harduin sub foarma de Romenie, cari
îmbele ni indică pronunţa de astădi cu ă saii î, ci chiar şi cu pronunța
mai vechie ca a Rominilor din Istriiea de astădi, adecă sub foarma de
Romeri şi de Romeriea, egală cu Romări, Romănri, Romăriiea, Romănriiea, Rumănriiea. În Ispaniea miadănoptală apuseană ierâ, pe la începutul
o mănăstire foarte renumită din causa
în Campostella
seculului al 12-le
a,
peregrinării creştinilor din toate părţile la iea. Un conciliii local, ţinut
acoleâ în anul 1114, opreşte, în canonul 23, ca neguţătorii Romari şi peregrini să fie supuşi la dări (mercatores Romarii et peregrini non pignorentur). Cam cu un secul mai tărdiii, arhiepiscopul şi mitropolitul împeriului romînobulgar, Văsile, încă numeşte pre Romiîni, Romeri, adecă

Romări, în scrisoarea
|
anul 1203.1).

papei Innocenţiă III (1198—1216)

sa adresată

în

Toate aceste mărturii ni probeadă în deajuns că Rominii, sîmțindu-se
umiliți, în răstimpul acesta prinseră a dă atîtea semne de viiaţă, încît chiar
şi scriitorii: contimporeni ai unor popoare mai îndepărtate ajunseseră la cu-

noştinţa numelui şi a esistinţii lor ca
o

unei viieţi propriie naţionale.

popor

la manifestarea

concurent

$ 82. Domniiate romîneşti.

a) În Daciiea Trăiană.
Cit timp
împeriului

a stat poporăciunea

roman

răsăritean,

romană,

adecă

n'a putut fi, fireşte,

Rominii,
vorba

de

la direginţa
esistința

unor

domniiate deosăbite romîneşti prin toată întinderea lui. Astieliii de domniiate naţionale romîneşti puteait esistă, in mod firesc, pînă într” acest
timp, numai la Romiînii cei din afară de împeriii, la cei rămaşi pe teritoriul
Daciii Trăiane. a
|
"
Rădimaţi pe îirea lucrurilor, pe tradiţiunea poporală, pe numele romane
ale localităţilor, precum şi ale închipuinţilor (ideilor) celor mai de frunte
şi ale datinelor celor mai remarcabile religioase, noi am admis,în cele
precedente ($$ 8, 9, 42, 43, 60, 63), esistinţa unor astfeliii de domniiate în

Daciiea Trăiană. Acum ni mai rămîne să aducem înnăinte, pentru susținerea

acestei opiniuni, citeva alte mărturii scoase din scrijerile unor bărbaţi din.
răstimpul de faţă.
E
Cel dintiiii scriitorii, carele ni vorbeşte despre domniiate romîneşti pe
teritoriul Daciii Trăiane, ieste renumitul Anonymus Belae regis (1131—1141)
Notarius?), scriitoriii de pe la mijlocul seculului al 121ea, a scris sub Gheiza II
(1141—1161). — Acesta ni spuse că la venirea şi aşădarea Ungurilor în

Panoniiea.în anul 895 ieraii dela Tisa spre
centrale

şi

auștrale

trei

Domniiate

romineşti,

răsărit şi prin
cu

duci

munţii Daciii

proprii

în

frunte.

Unul dintre acestea, preste carele domniă Monumorut, aveâ ca margini
spre apus riul Tisei, spre miadănoapte riul Someşului, spre miadăgi riul
Murăşului şi spre răsărit munţii Ardealului, dar cît de departe în iei nu
%) Ducange: Glosarium, sub voce Romerius, Romarius, Romeria şi Romania! —
2) De gestis Hungarorum liber, in Rerum hungaricarum monumenta arpadiana,_edidit St,
L. Endlicher, Sengalli, 1849, Cp. 9, 11, 19, 20, 28, 44 ete. — Onciul, D. Dr., Teoriea lui
Roesler, în Convorbiri liter. anul 19; pag. 256—263.
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se ştiie cu siguritate. Cu acesta veniră Ungurii mai întilă în “atingere.
Trimeţind Arpad, ducele Ungurilor, soli la Menumorut cu cererea ca să'i
deie o parte din teritoriul săii, pre aceea adecă pre carea stăpinit-o şi
Atila, deoarece iel, Arpad, ieste deştindent al lui, îi r&spunse Menumorut
vitejeşte, că această pretenșiune nu'i conturbă întru nimică inima, findcă
şi Atila numai cu hăbăiica a răpit acel loc dela “un strămoş. al săii,
însă
acum, cu ajutoriul Domnului săi, al împăratului din Constantiniiana,
nime nu'l va pută luă din minile sale.1)
o
|
Aceste cuvinte îndrăznețe ale lui Menumorui ni probează, în mod
nerecusabil, că chiar pe timpul lui Atila (434—A53), în jumătatea întiia
a
seculului al cincilea, cînd încă nu ierâ vorba de;venirea şi aşădarea
pintre
remăşița Rominilor din Daciiea Trăiană nici a s&minţiilor
slavice, nici a
acelor mongolice, esistă demult..pe aicia, dacă nu mai multe
domniiate
($ 42—43), apoi cel puţin un domniiat, acela preste carele
domniă prin
anul 895 un strămoş de al lui, adecă Menumorut. Aa
a
|
Că renumitul notariii al regelui Bela n'a esagerat
spus niciun neadevăr, punînd în gura lui Menumorut lucrurile şi că n'a
cuvintele de mai
sus, se cunoaşte de acolo, că afirmarea esistinţii
unui domniiat romînesc
pe teritoriul Daciii Trăiane pe timpurile lui Atila
o mai întimpinăm încă
şi la alt scriitorii,
tot din seculul al 12lea, dar' dela alt popor şi
din altă ţară
decum ierâ notariul regelui Bela. Un neamţ necunosc
a compus în seculul
al 12lea o poveste versificată, cunoscută sub numeleut
:
Intraceastă poveste versificată ni se vorbeşte de Der Nibelunge not.
nu numai despre un
teritoriii romînesc în Daciiea Trăiană,
pre: care îl numeşte „Vlachenlant“
„ Ţara romiînească“, dar' ni spune însu'şi
domnitoriului din această
țară, carele a însoţit pre Atila cu şepte sutenumele
de
călăreți
sprinteni ca paserile,
cînd acesta a plecat întru întimpinarea
miresei
sale
a Crimhildei, Acest
domnitorii romin din Ţara Romînească
oricît de schimosit ar fi iel, totse străvede se chiemă Ramunc, nume în care
numele genuin de Romiîn. Acest
acord între povestirea notariului regelui
Bela şi a. poveştii versificate nemțeşti ni probeadă, că, pe timpul lor,
esistă în țările în cari aă scris
iei,
sait tradiţiuni verbale, saii nişte scripte
vechi,
Esistinţa unui domniiat, „Poate chiar pre cari le-aii folosit amindoi.
a acestuia, dacă nu a aceluia
despre carele vom

vorbi îndată, o găsim amintită şi la
un scriitorii bitimpurile împăratului Mauriciii (582—602
), la tîmplăturistul
Menandru *). Pe atuncia domniă aici
un duce cu

zantin

de pe

numele Daurite sait Au-

rite, care nume familiiar îl întimpinăm

şi astădi pintre Romîni [$ 60). Scriitoriăl bizantin însă nu vorbeşte
aici în istoriiea sa anumea despre
în părţile acestea, ci numai despre Sclavini,
Romini
cari pe atuncia
prinseseră a
se aştdă
pe

teritoriul Daciii Trăiane şi a se
cunoscuţi Romanilor i
Grecilor prin desele „lor prădăciuni -în ţările face
din dreapta Dunării. Dai:
această datină de-a trece sub
tăcere pre
>
Romînii

rămaşi

Al doilea Domniiat de pe teritori
ul Daciii Trăi
notariul regelui

vorbeşte
_

ce desde

Bela

Meiba d

(cap. 44)

Că -esistă

(Arpadi), non conturbant animum

în Daciiea Trăiană

pe tie

nostriim, co quod

Sa

şi

i

mandaverit nobis
Belere
ilae regis, qui îlegelium Dei dicebatur,
qui
etiam violenta
manu!
rapuera
t.
terram
hanc
ab
atavo
.meo,.i auferr
sed tarien
peratoris Constantinopolitani, nemo poteri
modo uspermei graci
e de manib
“E amdicadomini sp mel. Rim
rum hungaricarum monumenta arpădiana, Sangali, 1849
21
2 s.- Endlic
L. Reher St.
nandri historiarum quae superunt,- Bonnac, pag. '406. : PS
41» cp. 20. — 2) Dei xippi .... Me-

«
aşădării Maghiarilor

993
în

Ungariiea

de astădi,

ierâ în Banatul Temeşan

de

acum, adecă între riurile: Tisa spre apus, Murăşul spre miadănoapte, Dunărea spre miadădi,

şi munţii Carpaţilor spre răsărit, şi chiar şi prin aceştia

spre valea Hațegului şi spre Olteniiea de astădi, dar” cît de departe în iele,
nu ni se spune. Preste acest ducat domniă pe atunci un duce cu numele
Gladiii sai Claudiii. După un răsboiii cu Maghiarii, Claudiii îi supus şi
făcut tributariii. Urmaşi de ai lui mai domniră în iel încă pînă sub regele

ungar Ştefan cei Sint (997—1038),

cînd fii omorit Ahtum

cel din urmă de-

ştindent, iar ducatul dat trădătoriului acestuia, lui Cinad. Şi acest ducat
trebuiă să fi esistat cu mult mai înnăinte nu numai de venirea Maghiarilor,
dar şi a săminţiilor slavice în părţile acestea; iel poate fi tot acelaş cu
ducatul

lui Menandru,

amintit

mai

sus.

Din iel

s'aii

desvoltat,

sait cu iel

în legătură ai stat şi ducatele din Daciiea australă ce le găsim amintite
pe la începutul seculului al treisprădecelea'şi despre carile vom vorbi mai
la vale.
Al treilea ducat, amintit de notariul regelui Bela (cap. 24—27) ca
esistent pe teritoriul Daciii Trăiane la venirea Maghiarilor, se aflâ în părțile iei muntoase miadănoptale, în. Ardealul de mijloc şi miadănoptal de

astădi şi prin Mărămurăş.

Întinderea'şi marginile

lui nu sînt bine preci-

sate. Peste fel domniâ pe atunci ducele Gelu. Murind iel vitejeşte într'un
răsboiii încontra Ungurilor comandaţi de Tuhutum,. locuitorii ţării (terrae

ultrasilvanae)
Gelu?).

de
domni,

aleseră ca duce în locul lui

aci înnăinte, în ducatul lui Gelu cu pace

autoritatea regelui Ungurilor. Ducatul
omiînesc,

şi!

cu Tuhutum

se împăcară

Tuhutum

sub

acesta trebuie să îi fost mult mai

adecă mai des locuit de Romini

decît celealalte, fiindcă renumitul

notarii al lui Bela numeşte pre Gelu quidam Blacus (cp. 24) şi dux Bla-

corum, măcarcă printre locuitori, numiţi şi Blasii (cp. 25), se ailaii şi Sclavină (Sclavi, cp. 25). Rominii din. acest domniiat trebuie să îi avut şi o
cultură mai considerabilă, fiindcă alt scriitorii unguresc, Simon de Keza, ni

spune despre Maghiari, că împingîndu'i

Panoniii

soartea din şesul

spre

munţii Ardealului, veniră âici în atingere cu Romiînii şi înv&ţară dela dinşii
a
a ceti şi a scriie?).
de Keza (pe la 1285), la
Simon
numitul
la
ca
"În unele cronici ungureşti,

Thurocz şi în Chronikon Budense?), aflăm amintitşi în Ardealul miadădiiial un ducat nedepindent pe timpul primului rege al Ungariii, Ştefan

cel. Sînt (997—1038). Acesta ar fi al patrulea ducat. Peste iel domniâ pe
atunci un duce cu numele Kean, numit în cronicele citate dux Bulgarorum
et Slavorum s. Sclavorum; ne mirăm cum de nu şi al Rominilor saii Blachorum, deoarece -se ştiie că, precum astădi, aşă şi pe timpurile acelea

locuiaii destui Romîni prin locurile acestea. Aşâ ni se vorbeşte întrun
documint din anul 19924) ca esistind în părţile Braşovului o ţară a Rominilor — terra Blacorum;

apropriiarea. Sibiiului

în

alt

documînt

din

a Rominilor
o pădure

anul

1224

ca

ailindu-se

în

şi a Bisenilor = silva Blaco-

Onciul, D. Dr.:
-.1) Petru Maior: Istoriea Rominilor în Daciiea, cp. VII, $ 3—9. —
Xenopol: Istorica Ro—
266—270;
pg.
XIX,
anul
literare,
Convorbiri
în
Răsler
lui
Teoriea
in plano Panonic, sed
minilor, |. 2, pg. 466—482. — 2) Endlicher, 1. c. pg. 100, non tamencomimixti,
literis ipsorum
Blackis
unde,
habuerunt,
sortem
confinii
montibus
in
cum Blackis
monum. arpadiant,
hung.
Reruni
în
Hunnorura,
Gesta
Keza
de
Simonis
5)
—
uti perhibentur.
în Scriptores rerum hung. ed.
vol. |, pg. 108. — M. 1. de Thurocz: Chronica Hungerorum,
pg. 66. — %) Teutsch .
Podhradezky,
ed.
Budense,
Chronikon
—
30.
cp.
Ii,
|.
Schwandtner,
pg. 3, 18, 24, 56;

und Firnhaber: Urkundenbuch zur Geschichte Sicbenburgens, Wieri, 1897,
—

Xenopol:

Istoriea Rominilor |, pg. 409, 480, 492—494,

-
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rum et Bissenorum,
1252şi 1231.:

precum

!

şi alte propriietăţi în. uricele
a
E

din anii 1293,

|
Afară de aceste domniiate din Daciiea Trăiană central
ă şi apuseană
aii mai esistat în răstimpul acesta încă multe altele
şi
în
cea australă,
orientală şi boreială pe sub poalele Carpaţilor, precu
m
în
dreapta
şi în
stinga Oltului, pe apa Milcovului, pe a Siretelui,
pe a Prutului şi pe a
Nistrului. Îns&mnătatea acestora se arată abiă în.
răstimpul următorii, din
care causă acolo vom vorbi cevâ mai mult despre
iele. Acum vom aminti
aici. numai trei dintre acestea, pre domniiatul
Milcovului sat al, Vrăncii,
pre al Cîmpulungului moldovenesc, şi pre al Bărlad
ului, respective al Tig&heciului, şi încă pre cnejii Bolehoveni de
sub. poalele Carpaţilor în Galiţiiea. 'Domniiatul Milco

vului saii al Vrăncii îl găsîm
1096 ca episcopiie apuseană. Într'o scrisoare amintit mai
din acest an
se adreseadă episcopul de acoleâ, Lauren
cătră creştinii din Ardeal,
dar' mai ales cătră Săcuii din apropiiare, ţiă,
ca să'i vină într'ajutoriii cu bani,
spre. a ţine episcopiiea în starea în care
o adusese înnăintaşul săi Mihaiii.1)
Această episcopii, înființată cu mult mai înnăint
e, a esistat mai mulţi seculi şi după aceasta.
|
E
„„„_ Acestor Romiîni din episcopiiea apuse
ană a Milcovului saii a Cuma:
întiiu în anul

niii, dacă aveaii episcopi dreptcredincioşi
răsăriteni, . nu li lipsiă, de bună
samă, nici orgănisarea cetățenească
soţiială; poate că nu erai orgănisaţi
întrun adevărat domniiat cu vreun
domn -ereditariii în îrunte, dar un
gănism cetăţenesc oarecare tot trebuie
ortemir ni spune,2) că şi după înființ să fi avut. Şi: 'ntr'adevăr, .D. Cariarea domnitatului Moldovei, şi
pe timpul săi (1673—17293), se
aflai în regitinea muntoasă, numită chiar
cea,în ținutul Putnei
Vrân-

delingă Ţara
doaii&sprădece sate cu vreo 2000 Romînească,
de. locuitori,
judecători.

deci lîngă apa Milcovului,

cariise” administra prin
„Proprii şi după legi propriie şi că.
nu
voiaii să primească. dela
domniie, NICI porunci, nici judecători
, că plătiaă donminiii un
dar
anual, fipsat de dînşii.
mic tribut

e
|
:
_ Despre Domniiatul Cîmpulungului
moldo
venes
c,
ca
m
atare,
n
nu
la scriitor
temir ni vorbeşte „despre iel ca ii din răstimpul acesta. Numai D. Candespre
o republic' ă,
care ar fi esistat
acoleâ din vechime. Locuitorii, de
acoleâ 'se estindeaii, pe timpul
Vro_cincisprădece sate, şi se diregea
lui, prin

ii: Sînguri de sîne. Pentru pada
locului
iei îşi alegeaii din mijlocul Sali, pe dintre 'sîne ni “Spune tradiţiunea,2) că
cite trei ani, trei bărbaţi dintre cei
„deştepţi Şi mai înţelepţi. Aceştia
mai
se Sfătuiaii
şi pentru

curmarea

neînțelegerilor

între sîne şi puneaii trebile
la cale, iar' ceialalţi ascultai de Siaturil
e
.
-.
ae
..
După fundarea statului Moldovei: lor..
Cimpulungenii dreptcă se supu-

seră
itor
dar'
i, tot-îş păstrară şi. mai departe oarecare autonomie
căci. domn
şi de aiciiulu
înnăinte ieii Conti
nuară: a trăi în mod proprii, plătind
domniii
atita tribut-pe an, la cît. se învoiaă înşi'şi..
Acest 'domniiat sam&nă
să îi avut, în deosăbite părţi, locuitori diferiţi
după origine, ceea ce se cunoaşte parte de acolo, că domn
[i trimiteă uneori cite doi vorni
administrare, iar' nu cîte nnul iiea
ci spre
ca
prin
tinuturi, parte însă şi din fapta
că, pînă” astădi, se găsesc doaiiă: feliuri alte
de: oameni, Romîni spre răsărit şi

Huţan

i spre apus, de unde şi numir
venesc).şi de Cimpulungul Rusesc, ea de Cîmpuliiiigul Rominesc (Moldosa
1)

Benk6:-Milcovia

Vienna

e, 1781,1. |, pg.
cureşti. 892 pg. 123. —, Xenopol!
[stories Rob
Traiul Rominilor. înnăin

55—57,

—'e

[i

E

1 pa. Sage eipyie, Moldaviae, Bu

te de fundarea staturilor: naţionale, Cernă
uţ,

1890, pe: 4

i

:
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Esistinţa acestui domniiatni se pare oarecum documintată şi prin
aceea ce ni spune istoricul bizantin, Cinnam!) din seculul al 12lea, că, avînd

împăratul Manuil

Comnenul.

(1143—1180)

a se oşti cu Ungurii, a trimes,

în anul 1161 asupra lor multă oaste spre Dunăre, pe uscat ca .şi pînă
acum, dar voind a'i suprinde, a pornit asupra lor şi pe de altă parte, din
ținuturile mării Negre, pre un oarecare Leon, numit Bătăciul, cu altă oaste
num&rousă adunată şi mai ales cu mare mulţime de Vlahi (Romîni),. carii
se cred a fi din vechime originari din ltaliiea. Tot.aşâ ni spune şi alt
scriitorăii bizantin dela finea seculului al 1216a, Nichita Honiatul,2) că Romiînii de pe acoleă aii prins, în anul 1167, pre un membru al familiii împărăteşti, Andronic Comnenul,.
cînd acesta ieră în fuga sa aproape de marginile Galiţiii, şi că 'l-aă trimes împăratului Emanuil Comnenul. Această
faptă aii săvărşit-o iei numai din causă, fiindcă staii cu împărăţiiea.
lui în

i
oarecari legături de amiciie, sai poate de supunere.
D. Cantemir ni mai vorbeşte?) şi despre un al treilea ţinut romînesc,
al Thighieciului,

ca

esistînd

din

timpul

pe

vechime,

săii însă

restrins

la Codrii Tighieciului de la Prutul de jos, între iel şi Nistru. Pe timpul lui
D. Cantemir cuprindeâ această rămăşiţă de ţinut un domniiat rominesc ca
la vro. 30 de mile ităliienești şi aveă vro 12 mii de locuitori, numiţi Codreni, toţi ostaşi viteji, cu deosăbire călăreţi. lei se diregeaii singuri în de
sîne- ca şi Cimpulungenii. După întrunirea tuturor micelor ducate întrun
Codrenii domnitoriului un
din Crimeiea li daii lemne,

domniiat mai mare, în al' Moldovei, plătiaii
mic tribut anual după învoială, iar' Tătarilor

numai
iului
lui de
pe la
şi 'de

ca să fie
trebuie să
pe. timpul
anul 1134,
îns&mnat,

scutiți de prădăciuni din partea lor. Acest ducat al Tighieîi fost în vechime mult mai estins de cum ierâ rămăşiţa
lui D. Cantemir, deoarece avem cunoştinţi adeverite că,
esistă în părţile acestea un domniiat destul de puternec
cu căpitala în Bărlad, de unde şi numele lui de dom-

niiat, bărlădean sait al Bărladului. Preste iel domni

pela mijlocul secu-

lului al 12lea un duce din familiiea ducilor ruseşti din Haliciul Galiţiii, cu
numele

Ivancu

adecă

Rotislavovicii,

Iancu

fiiul lui

Rotislaii.?)

Locuitorii

acestui domniiat trebuie să fi fost, dacă nu toți, apoi în parte preponderantă, de origine romană, căci numai aşă ni putem 'esplică că nu s'a păstrat în părţile acelea nicio urmă de altă săminţiie, ca în domniiatul
. Cîm-

pulungului Moldovenesc.
Să venim acum la cnejii aşă numiţi Bolehoveni. Începînd din munţii

Carpaţilor de pe la scăturinele (isvoarele) Ceremuşului şi Prutului şi estindîn„ du-se spre răsărit miagdănoapte prin partea miadănoptală a Bucovinei şi Basarabiiişi prin partea miadădiiială a Galiţiii de astădi şi prin Podoliiea pînă
dincolo de rîul Bugului spre Chiev, se aflaii, pe la anul :1150, precum ni

spune cronica rusască Hipatiiskii Leatopis5) mai
') Ioannis Cinnami

Epitome

multe domniiate romîneşti

rerum 1. IV, cp. 3. rec.

A. Meineke, Bonnac, 1836,
a

pg. 260. — 2) Nicetae Choniatae Historia, ex recen. Benkeri, Bonnae, 1845, pg. 168. "Oz zz!
Amâpimzes md ămcăpăs vai mapațevusvos eis Doha ErstOav Ex iţevizv. East 2:
Tahrta iz. să apă 'scis "Pios omagii, * cs a. SubYae mioepizus gasti. —

pg. 171. cuhneYsis "ăp
Ec mowzicto
mpts paciz

mapă Bd,
măhty

ce “îi cun sd 00565 q9daasz goții! Vortisa=2,

ăzfițezo, — 3) CantemirD. Descriptio, pg. 30. —

nami Epitoime, pg. 235. — Hăjdăi

B. P. Trăian, 'pro 1869, pg. 199, 203——204,

$) |. Cin-

208; —

Xenopol:. Istoriea Rominilor, |, pg. 442—449; — Bogdan 1: Diploma Birlădeană din 1134
în Analele Acad. Rom. Sec. II, XI, pg. 2. — 5) Hipatiiskii Leatopis, pg. 278. — Kaluzniacki

Dr. E.: Denkschriften der Wiener Akad. d. Wiss. Phil. hist.. Cl. t. 30, pg. 40; — Onciul, Dr.,

D.,: Zur Geschichte der Bukowina. Czernowitz, -1887,.pg.: 19. — Onciul, Dr., D.: În Con-

vorbiri literare XVIII, pg. 261.

— „Xenopol, Dr.,: Istoti2

Rominilor, I., pg. 364—565.

:
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cu. cneji s.

direginţi proprii în frunte, cari poartă astădi numele
de cneji
Bolehoveni, după unul din oraşele lor. principale, Villa Valach
orum,
actualul Bolehov de

sub poalele Carpaţilor în Galiţiiea. Aceste
esistat tot. în luptă necontenită cu ducatele circumvecine ducate mici ai
mai puternece
pînăce fură cucerite, în anul 1257, decătră principele
Ruşilor
(Rutenilor),
Daniil. Locuitorii acestor ducate s. cnezate S'aii
desnaţionalisat apoi cu
desăvărşire. La Romînii din Bucovina însă a
remas pînă astădi dicerea
„Romin

dela Bolehova,“ sai „Romîn bolehovean,“
spre a numi aşă pre
aceia din conaţionali, carii se dai de: Romîni
fără de a' vorbi bine sai
nicidecum romîneşte.
”
|
O dovadă convingătoare, cumcă şi partea
şesuroasă a . fostului
domniiat al Ţării Romineşti a fost împoporată
cu romîni în răstimpul
acesta, ni-o. procură un înscris romînesc de
cump&rătură, cam din anul
1608.1) Descriindu-se întracest înscris marginile.
tul Ilfovului din Romăniiea munteană de astădi, moşiii Berileşti din judese aduce înnăinte ca hotar şi „Drumul lui Conceac.« Acest Concea
c se ştiie că a fost principe
al Cumanilor între 1169 şi 1170. Deci
dacă mai innăinte şi pe timpul
acestui. principe cuman m'ar fi locuit Romini
în părţile acestea, oare ar îi
fost cu putinţă ca Rominii de pe acoleâ
să fi păstrat numele acestui principe într'o numire locală pînă .la începutul
-„ Din cele aduse aici înnăinte se vede seculului al 17le?
Trăiană prinseseră a se tot lăţi spre şesuri lămurit, că Romiînii din Daciiea
din cuiburile sale muntoase şi
păduroase şi a întreţine, - pe diierite
teritoare, o viaţă propriie naţională;
că dacă nu de mai înnăinte, apoi de
sigur că dela împăratul Vasile Omomitoriul de Bulgari (Bulgaroctonul)
(976—1026) încoace, aii stătut în
legătur
. politică
ă
cu împeriul Romeilor din Constantinii
ana, precum resultă
din cuvintele ducelui Menumorut
citate mai Sus după nenumitul
Notarii

tului Manuil- Comnenul (1143—11
80) de a'şi supune pre Unguri.
legătură cetăţenească cu împeriul
Această
bizantin ni .esplică îndeajuns.
ce "l-aii avut şi partea îns&mnată
înteresul
în răscoala coniraţilor săi din dreace aii luat-o Romiînii din Daciiea Trăiană
lei tindeaii acuma cu toţii la într pta Dunării la finea 'Seculului al 12lea.
unire şi întărire naţională!

b) În'peninsula Balcanică.

„__. Pe lîngă acestea “şi încă

nării pe 'teritoriul Daciii Trăiane,multe alte ducate Tomîneşti în stînga Duai esistat şi în dreapta iei pe.
peninsulei Balcanice, centre
teritoriul
de. viiaţă naţională romîneasc
răstimpului acestuia. Sînt maiă. în " decursul
şi străini, carii.ni vorbesc prin mulţi scriitori din diferite timpuri, îndigeni
scriierile

sale despre nişte tinuturi
unde
sîngură sai în precumpen
causă .se şi numiaii aceste
ire;
din: care
ţinu
turi
după numele poporist
„+ Intre. şcriitorii: aceştia
punem în frunte pre Nichita ic. al Rominilor.
Honiantul. lel a fost martur ocul
Acominatos sati:
poporăciuuea

rominească

ierâ

ar al îmtimplărilor petrecute
cu răscoala

locurile împeriului bizantin. jel ni spun
e că, pe timpul săii, Tesaliiea mun
toasă se numiă Vlahiiea mare, adecă Rom
ăniiea mare.?) - Dacă pe la fine-

a
1) Hăjdăi, B.P: Cuvente den batrini, vol.I, Bucureşt
i, 1878.
168—171.
—
Tana
g
a
ed. Emerling, vol. 3, nota 3, 58, 60, 67, 68. — 4) Nice
tae Chon
Bonnac 1835, pg. 841, să Qzsszăiag. . pseupa, & vw iatae toi ec Im BCE
peydăm Bhzyia urhforera,
.
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seculului al 12lea un' ţinut:
din împeriul

Vlachiiea. mare,

Romăniie

trebuiă

sait Vlachiie

să

bizantin
-se numiâ Romăniiea

fi esistat numai

decit

şi contrastul

iei,

sat

adecă

mică. Şi întru adevăr tot un scriitoriit: bizantin,

o

dar.

mai tărdior, din seculul al 15lea, Giorgiii Phrantzest) (1401—1477) cu nu-

mele, povestindu-ni despre cuceririle Turcilor, ni vorbeşte nu numai despre
o Romăniie mare (2is zip veyahm Bayia), ci şi despre alta mică (Gc5. <fs
zapis, Bhoyizs (bhauzadocu).
o
Intr'o notiţă foarte vechie de pe un manuscript al istoriii lui Tucidides
găsîm îns&mnat,că Dolopiiea şi Epirul răsăritean se numiă pe timpul acesta
Romăniiea de sus saii Anovlachiiea,2) Asroziz'î vă uzihcopărr PAvofhayia.
:
„>“ Un vechiii scriitorii sîrbesc, Daniil cu numele,2) ni spune că sîrbii nu-

miaii, pe la finea răstimpului acestuia, Epirul ţara Vlachioţilor, adecă a Roinînilor;

Călugărul german Ansbertus,:) martur ocular al: espediţiunii cruciiate
întreprinse de împăratul: german, Frideric Barbă Roşiie (1152—1190), -ni
vorbeşte despre un teritorii foarte mănos spre răsărit dela oraşul Tesalonic,
însă

nu

departe

de iel, pre

care

îl numeşte

Flachia,

adecă

Romăniiea.

„Alt scriitorii, Frănţuz de origine, dar” martur ocular al întîmplărilor
petrecute înnăinte şi după cucerirea Constantiniianei. decătră Frănţuji şi

Veneţiieni în anul 1204, Geofiroi de Ville-Harduin cu numele, încă ni vor-

beşte
"ca

despre ținutul

Ansbertus,

ci „le

dela

răsărit

Romenie“,

de Tesalonic,

cu adevăratul

dar nu'l numeşte

nume

Flachia

naţi
al:onal
Românilor,

ceea
ce .ni arată că scriitorii străini, cînd luai înformaţiuni deadreptul dela
Romini despre un. teritorii,îl numiaii cu numele genuin naţional, iar cînd
se înformaii

dela străini,

dai

ţînuturilor acel

nume

Aceasta se vede parte de acolo că Geofiroi,

sa despre alt teritorii locuit de Romîni,

menie“,

ci

„Blakie“,

de bună

ce

lil

dai

străinii.

cînd ni vorbeşte în istoriiea

nuw'l numeşte

ca pre acesta

samă că numai de aceea, fiindcă

„RO-

iel nw']

cu:

noşteă în persoană şi nici nw'l audise dela locuitoride
i pe acolo, parte
însă şi: din împrejurarea că alt scriitorii contimporean, Enric de Flandra,
carele a domnit în Constantiniiana. (1206—1216): şi carele deasemenea tre-:

buiă să cunoască foarte bine acest teritorii şi locuitorii lui, încă îl numeşte:
Romăniiea, Romania pe lătineşte (Ş 37 şi 81); Numele Rumeliiede
a astădi,:
deşi cuprinde un teritorii cu mult mai întins decît pe la începutul seculului al 12lea, încă ni probeadă că aceşti doi scriitori ai întrebuințat, în

scriierile sale, pre acel nume, pre care înşi'şi locuitorii îndigeni îl dati țării.
Alt „teritorii, cel -mai de frunte pentru desfăşurarea întimplărilor cetăţeneşti dela

finea

dela

Emului.. Acest. teritoriii

munţii

acestui

răstimp,

ieste teritoriucel
l despre .miadănioapte
ieste. considerat

de toți scriitorii con-

timporeni ca vatra Romînilor, ca cuibul din caiele s'a lăţit răscoala din
1186, carea a

dat ânsă la înfiinţarea domniiatuliii romînobulgar.

Pre acest

teritorii îl.numeşte Geofiroi de Ville: Harduin' Blakie sai Blaquie,

împăratul .Enr
de ic.
Flandra, Blakia.

-

SINE

a

Ia

iară

oaia

i

şi martur ocular,de Frănţuzul Robert de Clary.5) Acesta ni spune

că

numita

„+

Im.

Bekkeri,

„

ieste numit acest teritoriti de alt scriitoriii contimporean

Tot Blakie

-1) Georgius Phrantzes,

loannes

Cananus,-loannes

Anagnostes,

ex: rec.

Bonnac, 1838, pg. 414. — 2) Rossler, R.,: Rominische Studien, Lpzg. 1871, pg. 105, not. 6.
—_*) Daniel ed. Danici€, pg. 114, 354. — lirecek, C. [.,: Geschichte der Bulgaren, Prag,
1876, pg. 218. — 4) Invasit regionem opulentem, Flachiam dictam, non multum a ThessaIonica distantem.-Historia Ausberti,: edit. 1. Dobrowsky, Pragae, 1827, pg. 60—61. — 5) „Si.
est Blakie une moult
fort tere qui toute est enclue d'unes montaignes,. si que-on n'i puet
enstrez - ne” issir- fors par un destroit. Robert de Clary: La prise de Constantinopole, în,

Chroniques
1873,

pg. 5.

grâco-romanes:
.

-

în6dites'-ou

peu. conunes,
„.

:publies part Charles. Hopf,: Berlin,
i

AD

E
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Blakie

ieste

o .țară foarte -mare,

închisă

toată

de

poţi întră în iea, nici ieşi dintr'însa fără de vreo

nişte

minţi

nenorocire.

aşă, că nu

Astieliii de-

scrisă această Blakie se potriveşte de minune. cu teritoriul Daciii
Trăiane
centrale, .dar' Robert
de Clary adauge că marginile acestei ţări -aii fost
despre amiadădi munţii Emului, fără- a ni spune cit de departe
'spre miadănoapte

s'aii întins marginile

iei, şi oride aii trecut sai nu preste

Dunăre
spre:Olteniiea şi Daciiea Trăiană centrală prin munţii “răsăriten
i din Sirbiiea
de astădi. Despre locuitorii acestei Blakii ni “Spun toţi
scriitorii contimporeni că iei aii stat în priieteniie şi legătură de luptă
cu Cumanii, carii
pe atunci ocupaii locurile -şesuroase ale Daciii Trăiane
orientale.
„Teritoarele
: despre cari am vorbit aici se înşiră pe lingă culmea
munților principali din peninsula Balcanică, a Pindului
şi a Emului, precum şi
a ramurilor. dintre iei, dintre cari o ramură se
împreună cu Carpaţii la
Poarta de fier, şi 'anumea atit pe partea lor despre
miadădi, cîtşi pe cea
despre miadănoapte. De aici se vede lămurit că
punctul de radim al Romînilor. în luptele sale seculare pentru esistinţă
- şi scutul lor aă fost totdeauna culmea munţilor şi conservare, că leagănul
şi desîmea codrilor; spre
cîmpil şi. şesuri se lăţiati în. timpuri bune şi
de linişte.
.
- “ Dar nu numai în ținuturile numite mai
sus, ci şi în celealalte părți
din peninsula Balcanică, prin Dalmaţiiea şi
Herţegovina, prin Bosniiea şi
Sîrbiiea, pe lingă marea Neagră între Balcani
şi Constantiniiana, locuiaii
Rominiîn răstimpul acesta printre Slavi, Bulgari
şi Greci, deşi nu aşâ de
deşi şi de mulţi ca prin ţinuturile numite după
numele lor naţional saă străin.
„...*.. Un popor, care se lăţiă “prin atitea ţinuturi
şi în. număr atît de mare;
carele aveâ, pe multe:din iele, o orgănisare
soţiială
cu cîte unul sait mai
mulți direginţi în. frunte; un popor în care
se
deştepta
se conştiinţa de sîne,
de demnitatea şi de misiunea sa, nu puteâ
rămîne, pentru timp mai îndelungat, în astieliidei stare răsleaţă, ci
trebuiă numaidecit, împins de. firea
lucrurilor, ca să caute a se regăsi unii
pre'alţii, a se înţelege împreună
şi a stărui cu toţii” ca să'şi prepare altă
posiţiune
, şi să'şi creiede altă soarte
printre popoarele circumvecine. Întracoleă
a
tins
poporul romîn prin răscoala sa din anul 1186, condusă de
iraţii Petru, Asan şi Ioniţă: .

$-83. Luptele grecisatului împeriii roman r&săr
itean pentru esistință şi propăşire.
NE
După
îimbr
ăţişa
rea creştinismului decătră Bulgarii
..
F
[
niiatu
gar şi din: cel. .morăvea
i şi: Slavii. din. domn nu locuiă prinL

periti roman

apusean

“ţările desfiinţatului îmşi prin ale r&masului împeriii rom
nu fi împărtăşit vederile lu. i an răsăritean nici
Isus

un popor, care. să
Cristos despre un
singur Dumnedeii ca tată al tuturor
credinţi religioase. Acuma uşor S'ar oamenilor fără . deosăbire de oraiii şi de
părățiiea Tatului Ceresc, dacă direginţiiîi, putut întemeiă, prin. aceste” țări, îmdin esistentele domniiate creşt
cu deosăbire aceia din Roma vec
hie.şi din cea noaiiă saii Constant ineşti,
iniiană,
ar fi. fost. conştiuţi- de umănitarele
. şi 'universalele - învățături ale creşt
mului, şi dacă s'ar îi fost 'dires
inisdupă dinsele în făptuirile sale
privată ca şi din cea publică
din
'viia
ţa
cetățenească, dar, din nefericire
dintre iei mai totdeauna ai
foarte muiţi
purtat numai. numele de creşt
ini şi aii con-

2.1) Răsler, R:. Romăn

ische Studien, Leipzig, 1871, pg.
Geschichte der Bulgaren, Prag,
1876. pg. 217.F008: — Pra
dem Gebiete der. slavischen

garischen

Geschichte..
Reiches, der Assaniden, 1186—125|. Die Walachen
7, in
Si

65-—145;.-— Jiretek C |:
Cei

als Begri

Anprteele

C aus

inder des zweiten buli
kais, Academie der Wiss., 95, Bd,, Wien, 1880, pg. 7mesberichte
der ph. hist.i Classe der
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tinuat

a - săvărşi

personal,

şi

mai

sait familiiar,

departe îapte isvorite
sati

naţional,

saii

de

'dintrun
pătură

necump&tat euism

soţiială: cetăţenească,

Răminînd disarmoniiea între înteresele părticularilor n'aii putut să încetede
nici luptele pentru echilibrarea:
şi armonisarea acestor înterese.
.Isa

mpăratul romeii, Mihaiuil (842—867), :cît a domnit

sîngur după

delăturarea:în anul 856 a maicei.sale, a Theodorei, ca .tutoare, s'a, întere:
sat mai multde gustarea plăcerilor lumeşti, decit de direginţa împeriului

şi de apărarea şi armoniiarea întereselor locuitorilor lui,.de aceea găsim

pre Arabi. (Saracini) cucerind bună. parte din Asiiea Mică, şi pre Ruşi
ameninţind, în anul 865, capitala împeriului.
a
Învăpăiat fiind împăratul Mihaiă III de un simţ, naţional necumpătat
a provocat, prin maniiestarea
lui, . grave. turburări şi pe terenul. bisericesc
($ 96). Aceste nenorociri generale determinară pre favoritul săii conîmpărat,
pre Cesarul Văsile Macedoneanul, ca să consiîmţască la omorul lui, : dacă
nu chiar ca să'l şi provoace, şi apoi să direagă îel singur împeriul.
|
Acest Văsile Macedoneanul ierâ feciorul unui ţăran delingă 'oraşul
Adriiana (Udriiii, Adrianopolis), Armeari, adecă Armin sait Romîn de origine

($ 69, pg. 254—255), carele fusese .pintre. captivii. cei strămutați de Bulgari
pe teritoriul Daciii Trăiane în anul 812, ($ 59, pg..228), şi carele se eliberase de acolo

prin vitejiiea şi. priri. iscusînţa

sa,

şi veni

la curtea

părătească, unde încăpu curind ia demnități înnalte, şi ajunse în 866 a
şi Cesar.
Sa
a
Sa
a

îm-

fi

Îndatăce a luat în mînile sale vigoroase frinele împărăţiii, grija lui
cea dintiiii a fost ca să. potolească neînțelegerile iscate între. împăratul
Mihaiă şi patriarhul Foţiii din Constantinilana şi între. papa -Niculaiit 1.
din Roma vechie în privinţa iolosîrii graiurilor naţionale la săvărşirea cere-.
moniilor religioase ($ 96) şi în “privinţa 'jurisdicţiunii asupra bisericilor cre-

ştineşti din domniiatul bulgar. ($ 91). Apoi întroduse cumpăt în întrebuin-

tarea veniturilor împărăţiii şi, prin aceasta, uşurare pentru contribuitori.
n luptele sale cu Arabii (Saracinii) pierdu în anul 868 insula Malta, dară
recuceri dela iei Salernul în 872, Bari în 875, Siracusa în: 878 şi .Calabriiea
în 879, iar în Asiiea înlrinse. între 872 şi 874 năzuinţile locuitorilor pauliciiani din Mesopotamiiea de a se- guvernă înşi'şi de sîne; se împăcâ cu

Venețienii

şi constrinse în 886.şi 887 pre jupînii mari din Dalmaţiiea

ca.să'i recunoască superioritatea.
ec
Mare merit îşi căştigâ Văsile Macedoneanul şi -prin aceea .că începi

a

relormâ legislătura împeriului ($ 97), pre care. o, îndeplini fiiulşi urmaşul
șăii, Leon cel Înţelept (Azw» 3 ezâs 886—912). Acestuia îi lăsâ Văsile Ma-

" cedoneanul:ca

povaţă

pentru

purtarea sa ca: domnitorii,

doaiiă scriieri ad-

monitoare, concepute în adevărat înţeles creştinesc ($ 97), şi a. înriurit mult
prin. aceasta ca consîngenii săi să se poată ţin6,. mai: necontenit,
la. direginţa împărăţiii
pînă în anul 1056.
as
|
Leon cel Înţelept-îşi căpătâ. desvoltarea. sa: întelectuală dela -iscusitul
şi foarte învățatul patriarh Foţii;: deaceea se ocupâ şi 'ca împ&iat mult
cu literătura, cu producţiuni literare şi cu îmbunătăţirea legilor cetăţeneşti,
civile şi 'clericale. Ca să astimpere însă desbinările şi certele bisericeşti,
jei delăturâ, îndată dupăce -r&măsese sîngur împărat, pre valorosul săii
învățătorii şi patriah, Foţiii, esilîndw'l' şi punind în..locul lui pre fratesăii Ştefan:(886-—893). Aceşte desbinări.
şi certe se iviră însă din noiîn
î..

, :) Leonis- Grammatici Chronographia
i
.
.
pg. -231

. ex

fecognitione- Im. Bekkeri, B onnae,

18%,
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anul

906, cînd 'se căsători

împăratul a patra

oară

spre a'şi legitimă pre
liiul săii Constantin Porfirogenitul.
,
a
,
Neînduplecîndu-se împăratul Leon a opri pre nişte, comerciianţi
greci
de a stoarce, neomeneşte, pre locuitorii Bulgariii,
:se iscâ înire iel şi domnitorii” bulgari. Vladimir (888— 893), şi Simion (893—
927) un răsboiii nenorocit, pentru

susținerea căruia comise neprudinţa de chiemâ într
ajutoriit
Maghiari din locul lor de răpaos = Atelkuz.
După patru
ani de răsboire se împăcâ împăratul Leon cu Bulgari
i în anul 896. „Asemenea fără de noroc se oşti oastea
împărătească şi încontra
Arabilor, carii prădară insulel
pre

barbarii

e din mărea Egeică în 888 şi cuceriră în anul
889 insulele: Samos, Cicladele şi Sporadele,
în anii 901 şi 902 nişte oraşe
din Italiiea de jos Şi din Siciliiea, iar în anul
904 însu'şi oraşul Salonicul
(Tesalonicul) din Traciiea. Cu Ruşii, carii amenin
ţară în anul 907 căpitala
împeriului, se împăcâ împăratul acordindu-li
foloase comerciiale.
Lui Leon celui Înţelept îi urmară pe tron frate-săii
Alesandru (912—113)
și fiiul săi de abiă şepte ani, Constantin
VII
Poriiro
genitul (912—959).
mpăratul Alesandru, în 'mînile

căruia jeraii irînele guvernului, lăsă
administrarea ținuturilor şi a ţărilor în sama
se dete pe trajii bunşi plăcut şi, neprim unor favoriţi lacomi şi egoişti,
de doimnitoriul Bulgariii,. Simion, pentruind în mod cuviicios solii trimeşi
reînnoirea păcii, provocâ, prin

aceasta, un răsboiii îndelungat.
Provocătoriul răsbotului dreptcă
muri îndată, dară r&masul împărat, Consta
ntin VII Portirogenitul, ca băiat
de opt
ani, încăpui sub tutoriiea unuj

consili

i de şese cu: patriarhul Niculaiă
(a doaiia oară 911—925) în frunte.
Membri
i acestui consilii, înloc să aibă
în vedere înteresele generale ale
împărăţiii, îmblară după putere
rire personală, căpătuindu'şi făvoriţi
şi
i. Unul din iei, Constantin Duca, înrîusă se facă chiar împărat, dară îi
voiă
ucis; atunci maica tîn&rului împărat
, Zoiea,
isbuti,

săi

în

fiii.

anul

914

a

apucâ

iea frinele

ăi

împărăţiii

în

numele

minorului

:
De aceste discordii familiiare
răsboiul început cu împeriul roman se folosîră umiliţii Bulgari şi continuară
răsăritean, răpind din teritoriul
după ţinut şi țară după ţară, „anume
lui ținut
precum ieraii ţinuturile dela munţii a cele' mai împoporate cu Romiîni,
Emului, aj Rodopei şi ai
atrăgind de sub ascultarea lui
pe partea sa şi pre domnitorii Pindului, şi
Sirbilor, Croaților şi Slovenilor.
părticulari ai
Acuma

începi domnitoriul Bulgarilor,
mion,.a se întitulă sîngur stăpinitoriii
al Bulgarilor şi al Rominilor ($ Siî„i „ Ingrijorată de soartea fiiului
85).
săişi a împeri

ului, aduse
le puse sub comanda vitejilor, împărăteasa
dară şi amLeon -Foca şi
ajutoriii încontra Bulgarilor şi Roman Lacapenos, şi cautâ să căştige ca
pre
din Daciiea Trăiană orientală.
Rivalitatea acestor duci zădărnici Pecenegii
contribui foarte mult la întinderea însă ajutoriul aşteptat dela Pecenegi şi
domniii Bulgarilor asupra ținutur
țărilor supuse împeriului roman
răsăritean, la prădarea lor neconte ilor şi
la. desele poticale suferite de
nită şi
oastea bizantină. Cu deosăbire
neferici
crîncenă şi
tă . oastea bizantină fi
. pentru
bătăliiea dela” Aheloos din 20
st DI
AuA
e
s
“Se iviră şi.la curtea împărătească neînțel
egeri pornite mai mult din
ambiţiuniEi personale. : Tînărul împărat
chierat câ--majoren aîn anul 919, maic Constantin VII Portirogenitul fă deă-sa, Zoiea, delăturată dela dire
împeriului, şi comandantul Supr
ginţa
em al oştii maritime, Roman Loca
dat ca. consiliiariă întim. Constant
peno
s,
in se căsători. cu frumoasa fiică
Ileana a
- acestui -comandant,-îi..dete. mai,
întîi titlul de Tată împărătesc (B
ass
maică,

Zoiea,

biţioşilor duci,

oşti din Asiiea,
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7229), apoi de cesar, şi în Decemvreîl încoronâ şi ca conîmpăr
at, lăsînd
la chipzuinţa lui direginţa împeriului, iar iel se ocupâ mai mult
cu. literă-

tura, cu ştiinţa şi artele.

|

SE

”
Roman Lacapenos (919—944), după multe lupte cu domnitoriul
Bulgarilor, Simion, se încredinţă că, cu puterea armelor, nu. o
poate
scoate la capăt .cu iel, fiindcă acesta. ştiiă să atragă
pe
partea
sa preciim pre locuitorii romîni de: pretutindenea, aşă şi pre Siîrbi,
pre:
Croaţi şi Sloveni; de aceea se decise ca să se împace cu iel.. Spre acest
scop s'a îndrumat o întălnire personală
cu. țarul Simeon, pe a cincia di
din Noemvre 925. La această întălnire se adresâ Roman cătră Simion cu

următoarele cuvinte: „Am

aud
că it
ieşti .om

cinstitoriit de Dumnedăti

(reli-

gios) şi creştin adevărat, dar” văd că faptele nu cur&spund. cu vorbele, căci
însușiiea părticulară a omului religios şi a creştinului iestea cultivă, din
„toată inima, pacea şi iubirea, deoarece Dumnedăi feste şi se dice iubire,
iar” însuşiiea părticulară a omului nereligios şi a celui necredincios feste
a se bucură de omoruri şi de sîngiuri, cînd le varsă pe nedreptate. Deci
dacă ieşti adevărat creştin, precum noi am fost siguri, atunci opreşte omorurile nedrepte şi vărsările de sînge. nevinovat, şi închieiă cu noi creştinii
pace, însu'ți creştin fiind şi. numindu-te. Nu voi ca .minile drepte. ale .creştinilor să se pătede cu sîngele creştinilor concredincioşi. Om ieşti şi însu”ţi
carele aştepţi moartea, înviiarea, județul şi răsplata. Şi astădi ieşti viii, şi
mîne îri pulbere te vei priface. O. singură fierbinţală cu fiori îți va stinge
sumeţiiea. Ce samă. vei dă lui. Dumnedăii,
acolo întrebat fiind despre omorurile nedrepte?
Cu ce faţă vei stă înnăintea înfricoşatului şi dreptului judecătorii? Dacă avuţiie dorind facă acestea, ieii pe deplin ie voiii îndestulă
cu ce doreşti, numai întinde dreapta, cultivă din toată inima pacea, iubeşte
conţelegerea,
ca şi însuți să trăieşti viiaţă pacinică şi nepătată
cu sînge
şi liniştită, şi atunci creştinii vor ave r&paus de întimplări nenorocite şi
va încetă nimicirea de creştini, căci nu'i cu cale ca creştinii să rădice ar-

mele contra concredincioşilor. Astieliii vorbind împăratul tăcii, iar Simion,

ruşinindu-se de umilinţa acestuia şi de cuvintele lui, consîmţi ca să se facă
pace. Sărutindu-se acuma unul pre altul s& despărțiră, după ce'şi. luâ. împăratul r&mas bun dela Simion cu foarte preţioase daruri.1)
DE
După moartea cesarului Simion, în Maiii 927, ieră iarăş să se aţiţe

un răsboiii între Bulgari şi Romei, dar' se împăcară curind, căsătorindu-se.noul
cesar, Petru (927—969), cu o nepoată de a împăratului Roman Lacapenos.

În decursul domniii lui. Roman Lacapenos se apărâ împeriul roman
cu succesde prădăturile Arabilor, Maghiarilor şi ale Ruşilor, închieind cu
aceşti din urmă pace în anul 941, şi constrînse pre domnitorii arabi dintre,

Eufratşi Tigris de ai. recunoaşte superioritatea.
Roman

Lacapenos,. ca creştin bun

i

ce ierâ, făcu pace .în privința cer-

telor despre a patra căsătoriie, condamnîndu-o, şi păşi, prin o învoială,.cu
energiie încontra lăcomiii unor boiari şi propriietamar
ri şi a năzuinţii
lor de a'şi întinde, fără cumptt, moşiile scutite de dări cătră împărăţiie,

şi de a micşură, prin aceasta, veniturile ici, de a asupri pre propriietarii

cei mici şi de a li luă sait cumpără moşioarele şi, prin aceasta,
puţină numărul celor dători a fi ostaşi şi de a plăti dări.

Roman Lacapenos

de a înSu

griji preste măsurăde bine de copiii săi,. făcînd

pre trei din iei conimpăraţi, pre Cristofor în anul 921 (—931), şi pre Ştefan
:) Teophanes

Continuatus . , , Georgius Monachius

ex

re cag. Im, Bekkeri,

Bonnae
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şi Constantin în anul 924,
- iar pre al patrulea,
Constantiniiana. (933—957). -

pre

UE

Teofilact, patriarh în

SR

Ingimiaţi de atita bine şi de atitea onoruri se Conjurară, Ştefan şi , Constantin

încontra preabunului, dară rigorosului săii tată, şi'l detronar
ă în
Decemvre 945, esilîndu'l întro mănăstire ca călugăr, unde
muri în anul
948. Dară
şi. iei fură detronaţi şi călugăriţi după o lună de dile
decătră
împăratul Constantin Portirogenitul,. carele, şi ca sîngur
împărat (946—959),
se ocupă mai mult cu ştiinţele şi cu producţiuni literare,
lăsînd pre vitea-

zul comandant Bardas Focaş ca să se lupte -încontra Arabilor
din MesoDe îns&mnat ieste că în domniiea acestui împărat
veni
în anul
957 la Constantiniiana regenta Ruşilor, Olga (945—464),
şi se încreştină,
avînd ca nănaş pre
potamiiea.

însu'şi împăratul.
_
mpăratul se înmorboşâ în timpul din urmă şi muri
în
959
nu
fără
pripus asupra fiiului săi, Roman, carele, spre
a ajunge mai curind sîngur
împărat, să'i îi pus, pe încetul, veninuri în
mîncare.

În domniiea acestui Roman

Il (959— 963)

isbuti viteazul comandant
Nichifor Foca de-a recuceri, în Mart 961,
insula Creta şi-a stirpi cuibul
piraţilor arabi de acoleă; . asemeneacu succes
se oşti iel şi încontra Arabilor din Asiiea, recucerind dela: iei mai
multe: cetăţi în anul 962;
Murind împăratul Roman II in Mart 963,
lăsâ sub tutoriiea soţiii sale,
a Teoianci, pre fiii săi: Văsile, născ
înut
anul
957, şi: Constantin, născut
n anul 961, „Inţelegind însă comandantul
Nichifor Foca că la curtea împărătească. se urdesc planuri rele încontra
tiniiana şi ocupâ iel tronul, încoronîndu-se sa, veni cu oastea la: Constanca împăratîn August 963. lel
căutâ să întroducă un regim rigoros
milităresc, să apere marginile împeriului şi-săle estindă cît cu putinţă.
Însă'şi curtea împărătească o prefăcii
întrun felii de tabără (taberna),
împuse contribuţiuni pămînturilor
stăpinite de cler, şi, ca să însuilețască
pre ostaşi la răsboiii: încontra necreştinilor, Stăruiă ca toţi ostaşii omoriţi
în aceste lupte 'să fie dechieraţi
martiri, lel tindeâ întracolo ca să
ca
se facă . protectorul - tuturor creştinilor
asupriţi, mai. ales însă al acelor de
sub domniiea mohamedanilor. Chiar
şi cu împăratul Romanogermanilor,
trăiască creştineşte, în pace, încuscricu Oto cel Mare (936—973), căutâ să
ndu-se cu dinsul. Dar' toate
năzuințile lui fură contrariiate decătră patriarhul
constantiniian, Polieict (956—973),
carele ierâ atît de încăpăţinat, încît
credeăcă numai părerile sale arată
cea netedă şi dreaptă.
calea
„
Indată după urcarea sa pe
tron întreprinse
împăratul
(963—966) un răsboiii serios şi
îndelungat încontra mohamedanişt' Nichifor
duşmani neîmpăcați ai imperiului
ilor ca
şi recuceri dela iei, în anii 964
mai multe cetăţi din Asiiea dimpreun
şi 965,
ă

cu întreaga Ciliciie, şi chiar insula
Cipru. Sumeţit de aceste succese şi
folo
sind
u-se de răscoala Romiînilor din
domniiatul bulgar ($ 85) saii a
Mişilor dela munţii Emului şi
ai Rodopei,
precum îi numeşte timplăturistul cont
anul 966, ţarului bulgar, Petru (927 imporean Leon Diaconul!), refusâ în
se împăcâ cu iel în anul 968, luîn —968), trimeterea darurilor anuale, dară
d dela
porni îndată iarăş încontra Arabilor,. recu dinsul ca ostatici pre fiii lui
cerind dela iei şi Siriiea cu capitala iei Antiohiiea, şi constringînd
cetăţile Tripolis şi Damascus -ca
plătească tribut.
săi
Induşmănindu-se însă împăratul Nich
ifor Foca, din causa ambiţiunii
sale prea întrecute,
cu unii din

cei mai valoroşi

Y
Diaconus în Corpus hist. byz. Paris adit. B,
1828, » Begin Critica hist. shba 965, cp
6.

comandanţi

Hase

,

militari,

cu

i
i
Paris 1889, şi Bonnae,
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Burţă (Bodestre) şi cu lon Ţimişcă (Ltiu:czîe), şi chiar cu soţiiea sa, Teofana, din câusa rigorosităţii sale, fn ucis în I)ecemvre 969, cu .toate că se
bucură de o mare popularitate la ostaşi. Conjuraţii prochiemară indată ca împărat pre unul din mijlocul săi, pre nepotul lui, pre Ion Ţimişcă (969—976),
numit de Romini domnul Jiian (Kyo Is), car
' prin
ele
concesiuni
, , îşi
căştigâ curînd. binevoinţa pațriarhului pentru încoronare, iar” popularitatea
mulțimii prin dărniciiea sa. lel închise într'o mănăstire pre conjurata Teofană, carea visâ de a treia căsătoriie cu dînsul, iar” .pre feciorii
iei din întilea căsătoriile, pre Văsileşi pre Constantin, îi privi ca conîmpăraţi, pecînd pre alţi contrară fruntaşi îi orbi şi'i închise.
La suirea sa pe tron găsi lon Ţimişcă pre Ruşi încercîndu-se.
sub
domnitoriul săii, Sviatoslav (945—973), a cuceri pentru sine împeriul bulgar, prindind pre tinărul domnitorii de acoleă, Boris (Bogor) II (968—971),
şi apoi innăintind spre Traciiea şi cucerind Filipiiana (Filipopolea). Îel li
ieşi înnăinte, îi învinse la Udriiă (Adriiana, Adriianopolea) în anul 970, treci
munţii Emului, cuprinse cu asalt în anul 971 Preslava, capitala domniia-

tului bulgar,

numindu-o

Jiiana (loanopolis),

scăpâ pe ţarul Boris II din

mîna Ruşilor, înfrinse oastea lor la Drăştior şi constrinse pre Sviatoslav
ca să se impace cu dînsul şi să. se retragă la vatra sa. După această is:
pravă nu urcâ împăratut Ion Ţimişcă pre scăpatul ţar Bogor II pe tronul
strămoşesc, ci îi dete cele trebuincioase pentru trâiii şi titlul de măgistru
împărătesc, şi împreună domniiatul bulgar cu împeriul roman resăritean,
depunind coroana lui spre amintire în biserica Sîntei Sofii, credînd că. prin
această faptă se vor domoli încurînd şi răsculații Romini.
Impăcîndu-se Ion Ţimişcă în anul 972 .cu împăratul romanogerman
cu

Oto

cel

Mare,

trimeţindu'i

pentru

fiiul

lui,

Oto

II, pre Teofana,

fiica

împăratului Roman II, se duse cu oastea sa în Asiiea încontra mohamedaniştilor, carii, înspăimîntindu-se de succesele Romeilor de sub împăratul
Nichijor Foca, se uniseră cu toţii încontra lor. Între anii 973 şi 976 se
luptâ lon Ţimişcă cu noroc încontra lor prin Mesopotamiiea, prin Siriiea
şi prin Feniciiea, constrîngînd pre domnitorii lor de pe acoleă la supunere
şi la împăcare.
d
Avind împăratul
lon Ţimişcă convingerea că slăbiciunea “împărăţiii
vine dela împuţinarea propriietarilor mici şi dela înmulţirea boierilor mari
pe moşii foarte late şi lungi (latifundia), dise că nu se cuvine ca nişte
castraţi să se îmbuibe cu veniturile împărățiii, iar” oastea, care'şi varsă
sîngele pentru apărarea iei, să ducă foame. Aceste vorbe le împărtăşiră cei
cu musca pe căciulă atotputernecului de atuncia preşedinte al senatului,
talentosului castrat Văsile, şi acesta griji apoi pentru înveninarea lui -pe
nesîmţite.
,
i
_
După moartea lui Ion Ţimişcă în lanuariit 976, veniră la iveală, ca
împărați, tinerii feckori ai împăratului Roman II, Văsile II (976—1025) şi Con“stantin VIII (976—1028), îmbii sub înrîurinţa îngeniosului preşedinte al sena-

tului, Văsile. Dorind voinicul comandant din Asiiea, Bardas Scleros, ca să
aibă şi
delălurat
Văsile.
mari şi

iel înriurinţă compenicioasă în diregința afacerilor împeriului, îi
din comăndătura oştii decătră ambițiosul şi puternecul senator
Această delăturare stirni neînţelegeri şi. împărechieri între boierii
avuţi, provocînd şi un răsboiii civil îndelungat, de carele se folo-

Siră popoarele circumvecine şi din împrejur spre a'1 prădă, sati spre a se
face neatirnate,

Dintre amindoi

tate

|

tinerii împărați

de soartea împeriului,

,

se

ocupâ

numai

precînd frate-săit mai

Văsile

II cu

mic, Constantin,

seriosi-

preferi
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feliurit
- plăceri
ele sensuale dela - curtea “împărătească, Vădînd
„împăratul
Văsile II împărăţiiea plecată pe calea descompunerii
şi a nimicirii, apucă
în mînile sale vigoroase frînele direginţii iei, se oşti. vitejeş
te cu duşmanii
înterni şi esterni, potoli cu mare greutate răscoalele
înterne, pină în anul
988; se apucă apoi de Romînii din Macedoniiea,
carii isbutiseră nu numai
a'şi înființă un domniiat
propriii, dară. şi a cuceri pe sama sa şi pre
celealalte ţări despre răsărit miadănoapte din desfiin
ţatul împeriiă bulgar,
şi după un răsboiii crîncen. şi îndelungat cu iei,
reuşi a nimici şi pre acest
plăpind domniiat în anul 1018 ($ 85), estindînd
astfeliii marginile împăTăţiii din noi pînă la Dunăre şi pînă la marea
Adriiat
ică, şi căştigindu'şi
numele de Omoritoriii de Bulgari saă de
Bulgarocton.
ŞI în Asiiea merse bine oştii împărăteşti, căci
supuse pre răsculații
domnitori: mohamedănişti şi reîmpreunâ
cu împărăţiiea bizantină şi domniiatele armeneşti. .

.
Chiar şi de -viiaţa Soţiială cetățenească

părat. lel căută să. păstrede

o
s'a înteresat

datina vechie romană

mult acest îm-

.
de a privi teritoriul
îm-

în lăcomiiea şi în năzuinţa unor propr
iietari mari de a'şi lărgi propriietăţile în dauna şi cu nimicirea propr
iietarilor mici. iel păşi pe calea legislativă încontra acestei năzuiţi, publicind
în anul 996 o noatiă lege de foarte
mare îns&mnătate,
Sub împăratul Văsle II Omoritor
man r&săritean a ave iarăş o întin iul de Bulgari ajunse împeriul rosătură ca pe timpul împăratului
niian 1 (527—565), dară locuitorii
Justilui nu tera, ca maj înnăinte, mai
ca o turmă de vite condusă de
mult
propriietariul.
ori de păstoriul săit, ci se
despărțiaii în popoare ajunse la
conşt
iinţa insualităţii şi a părticulărități
sale naţionale şi însuileţite. de
i
dorul de a'şi păstrâ. atît insualitat
ea cit şi
credinţile religioase ce.le confesai.
Aceste popoare însă, deşi toate
ştine, căci şi mohamedaniştii
cre-încă ieraă un feliă de creştini
ieraii încă pătrunse de Spiretul
($ 68), nu
creşt
omenime ca îamiliie a lui Dumnedei inismului, de învăţăturile lui. despre
dătorinţa lor de a se iubi şi a sei, despre irățiiea membrilor iei şi despre
ajutoră unii pre alţii şi de a trăi
preunăîn pace şi linişte şi a
îmse bucură şi a se folosi cu toţii
tăţile şi de frumuseţele pămîntului,
de bunăci. se aţițaseră şi iele, după
luate dela împărații bizantini şi
dela capii creştinilor. din Roma esîmplele
vechie şi
din cea noiiă ($ 91), de un ieuism
într'atita, încît neîncetat se certa naţional şi de un separatism doctrina! pină
măniaă şi se sculai unii asupr între Sine direginţii lor, şi se înduşa
scădere omenească avi ca urmare altora şi cu arme omoritoare. Această
toriul de Bulgari, începi imperiul că, după domniiea lui Văsile Omoriroman să decadă din ce în ce
cu toate opintirile din cînd în
mai tare
cînd ale unor deştepţi împărați
de a'l opri
în clina sa spre desfacere.
După moartea fără de copii a acest
ui vigoros „împăr
. rămas
ate fratesăii, Constantin VIII, ca Singur împărat
(1025—1028). În decursul domniii
avii împeriul să se apere de
lui

prădăturile Pecenegilor în țările
de lîngă Dunărea de jos şi de ale Arabilor din Afric
a în marea Egeică. Pe patul morţii,
în anul 1028, îşi căsători

pre una din cele trei îete ce le aveâ,
pre cea
mijlociie, pre Zoiea, după bătrînul patricii,
Roman Argintescul (Poopavâg "Ag“petzauhes), silit fiind a se despărți de
soțiiea sa, şi îl destinâ ca urmaş
(1028—10

34).

Acesta potoli

mai

întiiii o conjurare

făcută

încontra sa şi
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apoi se oşti între anii 1029 şi 1032 cînd fără noroc, cînd cu noroc, cu
domnitorii mohamedaniştilor din Asiiea. După : moartea lui în April 1034
în urma unei înveninări pe încetul din partea soţiii sale, alese aceasta ca
bărbat şi ca împărat pre frumosul, dară năbădăiosul Mihaiii IV, Patlagoneanul (1034—D, 1041). Ca să'şi asigure mărirea, încredinţâ acesta. familiianţilor şi priietinilor săi funcțiunile mai însemnate din împărăție; îşi recrutâ apoi cu simbriie ostaşi dintre Ruşi şi dintre Veringarii din Scandinaviiea, Aceştia apă&rară cu succes, prin anii 1034 şi 1035, marea Egeică
şi Lichiiea de prădăturile. Arabilor, iar” prin anii 1038 şi 1040 cuceriră, cu
ajutoriul Normanilor, cetăți din lItaliiea de jos, dar' neînțelegerile dintre
comandanţi împiedecară săvărşirea lucrului început.
că
Strănepoţii comitelui romîn, Şisman, nu puteaii uită nimicirea domniiatului romînobulgar ce'l înfiinţaseră feciorii lui; de aceea se folosîră de
nemulțămirea

iscată în popor

din

causa

cererii birului în bani,

iar'

nu

ca

mai înnăinte în cereialii, şi porniră în anii 1040 şi 1041, sub conducerea
lui Petru Deleanul şi a. lui Alusiian, o răscoală de eliberare, dară nu isbutiră din causa neînțelegerilor şi a desbinărilor provocate de adversari
printre conducătorii iei, şi fiindcă însu'şi împăratul, morbos cum ierâ, se
puse în îruntea ostaşilor spre îmbărbătarea lor, şi muri în Decemvre 1041.
După moartea lui Mihaiii Paflagoneanul adoptâ împărăteasa Zoie, la
recomindarea consîngenilor, ca împărat, pre nepotul acestuia, pre Mihaiit V
Calafatul (1041—1042). Acesta trimese cu viteazul comandant Giorgiii Ma- niacul o oaste încontra Normanilor, carii începură a se aşădă iei ca stăpini prin Siciliiea şi prin ltaliiea de jos, dară comise neprudinţa de esilâ
în mănăstire pre împărăteasa
Zoie
. şi provocâ, prin aceasta, o răscoală în„contra sa, în urma căriia fu orbit şi trimes la mănăstire. Lui îi urmară ca
împărătese singurele ramuri cari mai rămăseseră vii din familiiea vigorosului împărat Văsile 1 Macedoneanul (867—886), Zoiea şi soră-sa Teodora.
Zoiea

însă,

care

nu

delăture dela direginţa

trăiâ

bine

cu serioasa

împeriului,

şi Ccucerneca

deşi bătrină

sa soră,

de 63 de ani,

ca să.0o

se căsători

a treia oară cu Constantin IX Monomahul, făcîndu'l împărat (1042—1054).

Această căsătoriile nepotrivită şi favorurile acordate de noul împărat unor
duşmani ai voinicului comandant, Giorgiti Maniacul, oțăriră pre acesta pînă
într'atita, încît se proclămâ ca contraimpărat, părăsi Italiiea unde se luptă
încontra Normanilor, şi porni spre Constantiniiana pentru ocuparea tronului, dară nu ajunse acoleă, căci muri pe drum într'o luptă în Faur 1043.
„_
impăratul Constantin IX Monomahul nu aveă spiret ostăşesc; deaceea
nici nu se înteresâ mult de ostaşi; 'ba încă slobodi, pentru cruţare şi n€prevedere, foarte mulţi ostaşi din serviciul milităresc:
din Armeniiea, şi îmDărbătă, prin aceasta, săminţiiea turcească a Selgiucilor (Seldschukken) din

Buhariiea, carea încă de sub conducătoriul sătă Selgiuc (1000—1030)

dela

careles'a luat şi numele sămințiii, începi a înnăinta cătră țările asiiatice ale
imperiului roman, ci se distinse mai mult prin aceea că zidi spitaluri pentru săraci, biserici şi mănăstiri pentru iertarea păcatelor, îndăstrindu-le cu
moşii, fini biserica Înviierii dela Sîntul Mormiînt din lerusălim cu învoiala
domnitoriului mohamedan de acoleâ; făvori cultivatul ştiinţilor şi al artelor; atrase la creştinism, în anul 1047, o parte din vecinii Pecenegi dela
Dunărea de jos, cu carii aveă

mult

de luptat

din

causa

năvălirilor

lor pră-

dătoare, şi apoi îi folosi încontra celoralalți. Tot din causa neaplecării sale

cătră

militari

avi

mai

adeseori

partea marilor şi avuţilor boieri,

nu

îi în stare nici să împiedece

de

potolit răscoale

carii doriaii

civile încontra

sa din

să”i ocupe locul. Asemenea

certele religioase dintre

Grecii

şi Armenii
20
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din Asiiea,

şi mai ales nu putu

delătură

cearta

iscată

între patriarhul conasupra unor deosăbiri în cultul dumnedeiesc şi în
credinţi religioase, şi să
oprească desbinarea bisericilor creştineşti în răsărit
ene ŞI apusene ($ 91).
După moartea soțiii sale, a Zoii, în anul 1050, se
încercâ împăratul
Constantin Monomahul de a delătură dela moşten
irea tronului pre sora
soțiii sala, pre Teodora, şi a urcă pe iel pre recomî
ndatul. comandant din
Macedoniiea, Nichifor Brieniul, dară nu'i succese,
fiindcă
simțul de legitimitate ierâ puternec înrădăcinat în toate păturil
e soţiiale, şi fiindcă cumnată-sa conîmpărăteasă, Teodora, se puse în
înțelegere cu senatul, carele
o vesti, la moartea lui, ca sîngură împărăteasă
(1054—1056).
ncă de mai înnăinte se stătornici la curtea
obiceiii,ca noul împărat şi cei ce contribuiaii împărătească distrugătoriul
la urcarea lui pe tron să
delăture pre valoroşii curteni şi consiliieri
de mai înnăinte. În urma acestei
datini nechipzuite se presîntară noul împărat
şi curtenii săi nu ca adevăraţi
direginţi ai împeriului şi drepți apărători
şi armonisători ai întereselor tuturor membrilor din păturile lui soţiiale
cetăţeneşti, ci ca nişte părtidani
lipsiţi de prevedere cînd ai unei sat aj
altei pături soţiiale cetăţeneşti, cînd
ai unor membri din iele încontra celoralalţi.
Prin această procedură nefericită se zădărniciă scopul Suprem al unui
orgăni
sm soțiial cetăţenesc, adecă
unirea tuturor membrilor lui spre
muncă comună, priincioasă şi folosit
oare,
şi se tot zgiîndăriaă şi ațițaii necontenit
într'însul germinii cei descompunători
şi nimicitori.
Acest răi obiceiii îl urmâ şi vigoroasa
împărăteasă bătrînă, Teodora
(1054

stantiniian, Mihaiit Cerulariti (1043—1058),

—1056),

poate

că

cu

întenţiuni

bune,

şi papa Leon IX (1049 —1054)

dar

cu

urmări

rele.

lea înde-

nenul, carele apără cu succes marg
inile împeriului încontra vechilor
mani, a Arabilor, şi încontra celor
duşlocui cu un favorit mai puţin valor noi, a Selgiucilor s. Turcilor, şi”l înos. Asemenea, înnăinte de moartea
în 30 August 1056, urcâ pe ironu
sa,
l împărătesc pre bătrînul senator
comăndant, Mihaiă IV Ostăşescul
şi fost(Crpa
muozt
ate), carele, din causa lipsei de
energiie, îu detronat în 3] Augu
st 1056 tocmai de Oastea împă
rătească din
Asiiea, carea înnălţă pe tronul
împărătesc pre fostul săă comăndan
Isac Comnenul (1057—1059), + 1061)
t, pre
lui Ion Vladislaii, a ultimului domn , carele ieră căsătorit cu Cătrina, fiica
itorii din desfiinţatul domniiat
din Macedoniiea ($ 85.)
romînesc

Ca să aibă mijloace

pentru

susținerea oştii, fără de a stoarce
de pe la săraci prin biruri grele
bani
, luâ împăratul Isac Comnenul
grămădită pe la mănăstiri şi
din
avere
a
biserici mari şi se oşti cu succ
es încontra

corporale, se lepădâ de domniie,
ca urmaş nu pre bunul săă frate se retrase într'o mănăstire, recomăndînd
şi pre talentoşii lui feciori,
acusat că'şi căpătuteşte familiia
nţii, ci pre vrednicul săi cons spre a nu i
Sstantin X Duca sai Duchiţă (Acvi
ilierii, Conzizte
Dacă Constantin Duchiţă a fostns).
!
consilierii bun şi sîncer, ca împă
(1059—1067) s'a arătat stingaci
rat
tereselor împărăţiii, ocupîndu- ă şi lipsit de prevedere pentru apărarea înse
mai
mult
cu orătoriiea şi cu literătura.
a. dat în arindă stringerea biru
|el
rilor şi»; prin. aceasta, înd
emn la stoarceri
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şi nemulțămiri; ține bine pre ostaşii simbriiari străini de pe lîngă sine,
pecind ostaşilor îndigeni nu li plătiă leafă de ajuns; ma sărit la timp Armenilor într'ajutoriii încontra năvălitorilor şi cuceritorilor Turci Selgiucă,
numai spre a face pre Armeni ca să sîmţească şi să înțăleagă, că trebuie
să se supună Grecilor întru toate şi să asculte de dinşii, şi cînd unii domnitori armeni împliniseră dorinţa Grecilor, ieră prea tărdiă, fiindcă Turcii
Selgiuci ajunseseră acuma, în cuceriturile sale, la un avînt nemaiîmpiedecabil,
şi Oastea grecească nu li mai puteâ stă cu succes încontra. Asemenea nu
ştiu împăratul să întrevină, la timp şi cu iscusînță, pelîngă Normanii carii
începuseră a se aşădă prin Italiiea de jos şi prin Siciliiea, şi deaceea pierd
toate posesiunile împeriiale de acoleâ, asupra carora isbutiră Normanii a'şi
întemeiă un domniiat proprii 'sub superioritatea papilor din Roma vechie,
cam din anul 1056 înnăinte. Tot din îbăgare de samă pierdu împăratul
si îns&mnata cetate, Belgradul de lîngă Dunăre, cucerită fiind de Maghiari.

În anul 1065 îşi făcură Cumanii (Uţii) drum

printre Romînii şi Pecenegii

din Daciiea orientală, trecură Dunărea şi prădară cumplit ţările din dreapta
iei, ajungînd unii dintrînşii pîna la Tesalonic. Cu mare greii fură învinşi
în decursul iernii şi răspinşi preste Dunăre îndărăpt, iar cei. prinşi fură
încoloniiaţi pe moşiile împeriiale
din Macedoniiea.
”
Acest împărat aveâ dela soţiiea a doaiia, Eudochiiea, şese copii, trei
fete şi trei feciori: Mihaiii, Andronic şi Constantin. Spre a asigură feciorilor
succesiunea în domniile, îi încoronâ pre tustrei. La moartea sa făcri pre
soţiiea sa tutoară a feciorilor şi regentă, însă cu promisiunea în scris ca
să nu se mai mărite. Această scrisoare fi dată spre păstrare patriarhului
Csifilin (1066—1075). Făcînd însă Eudochiiea cunoştinţa unui ostaş chipeş
şi viteaz, Roman Diogen, carele fusese adus la curte spre pedeapsă, fiindcă conspirase încontra împăraţilor minori, se înamorâ în iel pină'ntr'atita,
încît înriuri ca să fie iertat. Sub pretest că doreşte să se căsătorească
cu
un Consîngean, înduplecâ Eudochiiea pre patriah ca săi deie îndărăpt
scrisoarea încredinţată, pre care o nimici, şi apoi, căştigînd pe partea
sa
pre senatori, vesti la finea anului 1067 că iea 'şi-a ales ca bărbat şi conîmpărat pre adoratul Roman IV Diogen (1067—1071).. . .
SE
Roman voiă ca prin fapte glorioase ostăşeşti să potolească nemulțămirile încontra sa şi să căştige consîmţirea adversarilor săi; deaceea
porni
în anul 1068 încontra Turcilor Selgiuci, carii prădaii şi pustiiaii.
cumplit
cetăţile şi ţările împeriiale din Asiiea, şii bătă în mai multe rînduri,
dar
aceştia tot. nu se astimpărară, şi deaceea avii neîncetat lupte cu
dînşii
pînă în anul.1071, cînd îti învins:şi prins de iei şi constrins ca
să încheie
cu dinşii o pace ruşînoasă.. De această nenorocire.se folosiră adversar
ii
săi,

mai ales fratele lui Constantin Duchiţă, lon, şi cerură dela împărăteasa
Eudochiiea ca să'l detronede. Nedindu'şi însă consîmţămiîntul, îi închisă
într'o
mănăstire,

iar pre soţul

iei îl prinseră,

îl detronară şi'] orbiră,. vestind

ca sîngur împărat pre feciorul mai mare al lui Constantin X Duchiţă,
pre
Mihaiiă.
Ca învățăcel al renumitului învăţat şi literat Psellos (1018—1079) se
ocupâ

Mihaiii IV şi ca

împărat

(1071—1078)

mai

mult

cu

literătura,

iar

grija apărării şi administrării împeriului o lăsâ mai mult pe sama funcţionarilor” militari şi fiscali. La începutul domniii sale avi împăratul
multe lupte
cu Turcii: Selgiuci, carii se înfuriiaseră cumplit din causa stricării păcii cu
iei, dară să împăcâ cu dînşii în anul 1074, concedîndu-li guvernămîntul

din ţările ocupate, ca domniiat propriii, numit

al Iconiului (Iconion): În
20:
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anul 1073 se răsculară şi Romînii împreună
curînd învinşi şi potoliţi.
a

cu Bulgarii ($ 85), dar' fură
Sa
Lu

Împăratul Mihaiii IV încercâ ca să delăture desbinarea bisericească,
şi întrâ în pertrătări cu papa Grigoriii VII (1073—1085), dară nu isbuti,

fiindcă întîmpinâ greutăţi din îmbeie părţi, stirni chiar nemulțămiri asupra
sa şi fii răsturnat de bătrînul comăndant ostăşesc, Nichifor Botaniates, şi

necesitat

ca să se călugărească..

Vestindu-se Nichifor Botaniates ca împărat (1078—1081), provocâ mai
multe răscoale, a Romiînilor şi a Bulgarilor sub pauliciianul Leca şi a Armenilor din Capadochiiea şi din Ciliciiea pentru neatirnare, şi a unor
comăndanți ca contraîmpăraţi; chiar şi pre Normanij din Siciliiea şi
din Italiiea de jos îi stirni, din nechipzuială, încontra sa. Insu'şi papa Grigoriii
VII
îl afurisi, fiindcă se căsătorise cu frumoasa împărăteasă Măriiea,
nedespărţită încă de detronatul şi călugăritul iei soţ. În mijlocul acestor
turbutări şi nemulțămiri îl părăsi şi cumnatul săi, Alecsiii: Comnenul,
cel
mai
bun comăndant ce îl aveâ. Acesta fu apoi vestit ca împărat
decătră
consîngenii şi amicii săi; împresurâ Constantiniiana şi o ocupă
prin trădare.
impăratul Nichifor abdicâ şi 'se călugări, iar' Alecsiă
Comnenul rămase

singur împărat.

a

În lunga sa domniie (April 1081—1118):se arttâ
Alecsiti Comnenul
bărbat la locul săi. lel ştia să liniştească spiretele
aţiţate şi descordante,
să reorgănisede oastea şi să înbunătăţască finanţele;
tecunoscii, deocamdată,
şi iel pacea închieiată de năintaşul săii cu Turcii
Selgiuci,
fiindcă Normanii, carii încă din anul 1058 ieraă recunoscuţi de papa
Leo IX (1049—1054)
ca domnitori asupra ţărilor ce le vor cuceri, şi
carii, din anul 1062, începuseră a cuceri Siciliiea, năvăliseră acuma, în 1081,
spre a cuceri dela iel ţările de pe țărmul răsăritean şi în împeriul bizantin,
al mării Adriiatice; se
uni cu Veneţiienii, cărora li acordă privilegii
comerciiale, şi porni, împreună cu. ici, incontra Normanilor, dară îi bătut
de dinşii la Duraţo (Durazzo).. Ocupînd acuma oastea normană țările
de
lîngă mare, ajunse pînă
în Macedoniiea,
unde o parte din iea trebui
că apuliienii se răsculaseră în 1082, şi fiindcă să se întoarcă îndărăpt, fiindşi împăratul Tomanogerman,
EnricIV (1053—1106), carele trăiă cu papa
Grigoriii VII (1073 —1085) în duşmâniie pentru apărarea superiorității sale
ricale, şi în neînţelegeri cu unii din vasaliiîn toate afacerile timporale clesăi, aţiţaţi:de papa încontra
lui, şi carele căpttase şi dela împăratul
Alecsită Comnenul bani şi invitarea
de a plecă spre lItaliiea, se apropii acuma
de Roma, pre care o şi ocupâ
în anul 1084. De împuţinarea oştii normane
Alecsiii Comnenul, O împresură, o învinse în Macedoniiea se folosi împăratul
şi o nimici aproape toată. Părăsînd
însă împăratul Enric IV Roma cînd
audi, că viteazul duce al Normanilor,
Robert Guiscard (1056 —1085), vine
papei într'ajutoriii, se întoarse acesta
îndărăpt Şi înfrinse, la Corfu, flota
bizantină şi veneţiiană. Murind însă
Robert Guiscard îndată după această
|
victoriie în anul 1085, se lăsâ oastea
lui de a purtă mai departe răsboiii
cu Bizantinii şi cu Veneţiienii.
Scăpînd impăratul Alecsii Comnenul
astfeliii de Normani, plecâ asupra
Pecenegilor, carii, strimptoriţi.
de

Cumani,
năvăliati în ţările din -dreapta
Dunării de Josşi le prădaii, îi înfrinse
între
anii 1088 şi 1091, şi li dete
acoleă. ţinuturi Spre locuință. Apoi se
duse asupra Turcilor Selgiuci şi începu a recuceri dela dinşii cîteva insule
se adresâ apoi, pentru ajutoriii încontra şi oraşe maritime din Asiiea Mică;
lor, la papa Urban Il (1088—1099),
cu carele se împăcase

ce

le

răspîndiaii

în anul 1089. Acesta, pătruns de
plîngerile -amare
peregrinii dela Sintul Mormînt
printre creştinii europeni

|

309

asupra Turcilor Selgiuci, carii, din anul 1076 decînd cuceriseră jerusălimul.
şi Palestina dela Arabi, îşi băteai joc de locurile sinte creştineşti şi asupriaii şi pre peregrini, convocâ în anul 1095 un concilii la Piacenţa în Italiiea şi altul la Clarimonţiii (Clarimontium- Clermont), în Frinciiea şi predispuse, prin cuvîntările sale şi ale altor zeloşi misionari, pre creştinii pioşi

la un răsboiă încontra

mohamedaniştilor

din

Asiiea,

spre a scoate din

mîna lor locurile sînte. Cei ce se decideaii la această espediţiune, purta
cusută pe umărul drept cîte o cruce de pănură roşiie, de unde numele de
cruciiaţi pentru ostaşii acestui răsboiii şi de cruciiadă pentru răsboiul întreprins spre acest scop.
Prima cruciadă aveă să se înceapă în toamna anului 1096, dară vro
60.000 dintre cei mai împetuoşi şi mai nerăbdători creştini porniră încă de
cu vară prin Germaniiea, Ungariiea şi peninsula Balcanică spre Asiiea
Mică,

dară, înloc să

se poarte ca creştini adevăraţi,

se arătară

mai

mult

ca

prădători, hoţi şi ucigaşi, din care causă mulți dintre iei pieriră pe drum
iar' ciţi mai rămăseseră fură nimiciţi la Niceiea în Optomvre 1096. Ceiaalţi cruciiaţi, porniţi în toamna anului 1096 în numărde vro 300.000, se
concentrară la Constantiniiana, unde fură primiţi de împăratul Alecsiii
Comnenul cu prevenire şi cu multă iscusînţă, îndătorind, cu jurămâînt, pre
conducătorii cruciiadei, ca ţările ce le vor cuceri dela necreştini să le restituiască imperiului roman răsăritean, sai cel puţin să recunoască ca supeTior (suveran) pre impăratul de acoleă.
În Mali 1097 trecură cruciiaţii în Asiiea Mică, bătură pre Turcii Selgiuci la Dorileii, ocupară Antiohiiea după noaii& luni de împresurare, în
2 Juniit 1098, înființind domniiate creştineşti în Edesa sub Balduin, duce
de Bouillon, şi în Antiohiiea sub principele din Tarent, Bohemund. Cucerind însă în 15 Juliii 1099 şi lerusălimul, întemeiară acoleă -un regat lătinesc sub ducele Godoired (Gottfried) de Bouillon (1099—1100) şi frate-săti
Balduin (1100—1118). Această veste îmbucurătoare pentru creştini avi efect
diferit. Creştinii răsăriteni se oţăriră, fiindcă conducătorii cruciiaţilor nu'şi
țînuseră juruinţa dată că se vor supune. împăratului roman răsăritean, şi
întrară în neînţelegeri şi conflicte cu dînşii, iar creştinii din Italiiea, Frînciiea şi Germaniiea se grăbiră.de trimeseră îndată spre ajutoriii cruciaților
reduşi la un număr de 15—20.000 încă 260.000 de cruciiaţi.
Intre anii 1107şi 1108 se iviră chiar conflicte sîngeroase între oastea
împărătească bizantină şi între ducele Bohemund din Ântiohiiea, carele în
necesitat să'şi părăsască noul domniiat, să vină în anul 1105 la ltaliiea,
spre a'şi adună aici o noaiiă oaste, dar”, înloc să plece cu iea la Antiohiiea,

încurse în Epir şi se apucâ la luptă cu oastea lui Alecsiă Comnenul, îi
însă constrins ca să se împace cu fel în anul.1108. „Cearta pentru superioritate în afacerile timporale clericale, şi mai ales

pentru întroducerea în iele a episcopilor şi egumenilor, continuâ şi sub
papa Pascal!l(1099—1118) şi împăratul romanogerman, Enric V (1106—1195).
De aceste neînţelegeri necreştineşti se folosi împăratul Alecsiii Comnenul
şi ceri, în anul 1112, dela papa, ca pre dînsul să'l încoronede şi ca împărat al Romanogermanilor, căci iel îi va face multe concesiuni, dară nu
isbuti.
Me
Alecsiii avu mult de lucru şi cu Pauliciianii (Bogomilii), pre ale
Căror învățături

religioase

şi soţiiale

monile cu domnilea unuia sîngur (93).
După

moartea

cetăţeneştinu
.

lui Alecsiii îi urmâ

le

puteă

pune

în ar-:

|
în -domniie

nenul (1118—1143), numit şi cei Frumos s. Virtuos

fiiul săă

Ion

II Com-

(Haazs Iodwwns, Korhordwras)
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pentru eminentele sale calităţi morale; avii răsboaie
norocoase cu Ruşii în
anul 1119, şi cu neastimperaţii Pecenegi, pe cari îi
înfrînse în anul 1192
şii împrăştiiă printre poporăciunea din dreapta Dunări
i, unde dispărură;
curmâ neînțelegerile cu Veneţiienii prin aceea că li
restitui, în 1196, privilegiile comerciiale retrase; îşi Supuse în anul 1136
Ciliciiea; constrînse pre
ducele Raimund din Antiohiiea ca săi 'jure credinţă
ca supus; sprijini pre
Latinii din lerusălim în luptele lor încontra sultan
ului Zenchi din Aleppo
în
Siriiea,

şi muri

la o vînătoare

în anul

1143.

Lui îi urmâ în domniile voinicul săii fiii, Manuil
| Comnenul (1143
pînă 1180). Chiar la începutul domniii lui reuşiră
Turcii Selgiuci, sub conducerea. viteazului Zenchi, a recuceri în anul
1144 Edesa. Această întîmplare îăcit pre agerul împărat să prevadă. noaiit
încurcături şi o noaită
cruciiadă, şi începi să se pregătească şi iel,
dar neavind bani, luâ dela
mănăstiri şi biserici.
Audind papa Eugeniă III (1145—1153) despre
cucerinţa Edesei decătră Turcii Selgiuci, aţiţă pre creştinii apusen
i la o a doaiia crucitadă încontra lor, acordind tuturor participanţilor iertare
a păcatelor, şi, ca numărul
acestora să fie cît de considerabil, mai desleg
â
pre participanţii înfeudaţi
de dătorinţile lor feudale, şi pre cei cu remăşiţ
i de camete, de plata acestora.
„În timpul pregătiri
pentru lor
-noatia cruciiadă trimese regele Siciliii,
Roger Il (1101—1154), o'a doaita soliie
cătră împăratul Manuil Comnenul,
spre a peţi dela iel o copilă de sînge
împărătesc pentru feciorul săi Vl.
helm, dară neprimind împăratul învoiala
făcută de mituitul săi sol cu Roger, se oțări acesta pînă întru atita,
-încit începi în anul 1146 a prădă
Dalmaţiiea şi Epirul, apoi Greciiea,
cucerind Teba şi Corintul şi ocupînd
şi insula Corfu.
|
|
„> Încă nu se siărşise acest nefericit
Tăsboii
i, cînd se strînseseră, cu deostbire. la îrivăpăiatul îndemn a] zelosul

ui egumăn .Bernhard (+ 1153) din
(Clara Vallis, Clairveaux) în Frînciiea,
în jurul regelui
de acoleă, Ludovic VII (1137—1180),
şi în jurul împăra

mănăstirea

Clerv6

tului Tomanogerman,
Conrad III (1138—1152), ca la 140.00
0 de călăreţişi ca la un milion
desiraşi. Dupăce căpătară în scris
de
dela împăratul Manuil Comnenul peurarea pentru trecere
asi-

mai

nestinghierită
împeriul lui, porni în: Matii
îniiiii împăratul Conrad III din prin
Ratisbona (Regensburg) şi cevă 1147
mai

maniiea şi prin Ungariiea spre
toţi cruciiaţii creştineşte; de Constantiniiana. Pe drum nu se purtară
acee
se ivir
a ă mai adeseori conilicte între
şi poporăciunea indigeană, .
iei
precum fusese unul la Udriiii
(Adriianopolea)
între Nemţii comăndaţi de
tîn€rul .Frideri
c

J

Barbă

Roşiie

şi locuitorii

de

Haţii
împăratul

ca la a dece
"se îinCon
[]] la Constantiniiana şi Sie
pe corăbii, la Siriiea, unde rad
part
e,
Se în
se
întălniră,în anul 1148, cu cruci
conducerea regelui | Ludovic:
iaţii. de sub
VII, carii se încercas
toarseră
desa,

cu

şi mergea

acuma

spre Damasc.

Şi pre

eră. înzădar de a recuceri
acest îns&mnat oraş nu

3ll
iură

în

stare

să'l1

cucerească,

Şi

deaceea

se

întoarseră

îmbii

conducători

îndărăpt.în anul 1149 fără de nicio ispravă şi cu oastea nimicită. În
calea sa pe mare spre patriie'şi întrâ regele Ludovic VII în conflict cu
flota bizantină şi îi prins decătră dinsa, dară eliberat îndatăce audi împăratul Manuil Comnenul despre această întîmplare neplăcută.
Impăratul Emanuil Comnenul începri a se purtă cu cugetul de a restaură împeriul roman răsăritean în marginile din timpurile lui cele mai
glorioase. În anul 1148 treci: Dunărea, se oşti acoleă cu Schiţii şi'i constrînse sait a se supune saii a se retrage spre miadănoapte răsărit, la
Nistru şi dincolo de iel.1) Domniiatele romîneşti şi neromîneşti din părțile acestea r&maseră acum sub superioritatea împăraţilor bizantini.
Ajungînd astieliii împăratul Manuil Comnenul în stăpînirea Daciii
Trăiane australe, orientale şi boreiale, încercâ a cuceri şi pre cea 'centrală
şi apuseană. Prindind regele Ungariii, Gheiza II (1141—1161), veste despre scopurile împăratului Manuil, începi a favorisă năzuința Sîrbilor de
a se desface de împeriul bizantin şi a se împreună cu cel ungar, dară nu
isbuti, fiindcă în învins de împăratul Manuil şi constrîns a se împăcâ cu
iel în anul 1153.
!

Incoronîndu-se

după

moartea

regelui

Roger II fiul

săi Vilhelm|

(1154—1166) ca rege al Siciliii fără de consimţămîntul papei Adriian IV
(1154—1159), se uni acesta încontra lui, pentru apărarea drepturilor sale
de superioritate, cu boierii normani nemulţămiţi şi cu împăratul Manuil
Comnenul. Oastea bizantină cuceri dela regele Vilhelm în anul 1155 Apuliiea, dară acesta prinse în anul 1156 pre papa în Benevent, şi cerii dela iel
iertare şi împăcare, pre cari le dobindi uşor, fiindcă papa îmblă să căştige
pe partea sa pre domnitorii popoarelor, ca cu concursul acestora să aducă
la triumiare întemeiarea supremăţiii papale şi în afacerile lumeşii, şi să
fringă astfeliii şi să delăture învățăturile curatcreştineşti ale reformătoriului
Arnold din Breşa (Brixia, Brescia)!), spînzurat şi ars în anul 1155, carele
combăteâ, cu vervă captivantă, năzuința papilor şi a clerului spre atotputerniciie, şi susţinea, cu convingere, ca direginţii comunelor creştineşti

să imitede întru toate pilda lui. Isus Cristos şi a misionarilor lui.

Acest

reformătoriii isbuti să reîntemeiede, pe scurt timp, în Roma o republică
direasă de un senat compus din 'lumeni. În anul 1158 însă, dupăce recucerise regele siciliian, Vilhelm, Apuliiea dela împeriul bizantin, împăcâ
papa şi pre aceşti doi vechi duşmani.

„_

După moartea papei

Adriian IV. se

ivi

o

desbinătură

în bisericile

creştineşti de sub autoritatea lui. Majoritatea cardinalilor, cea cu năzuinţa
spre atotputerniciie şi domniie universală sub direginţa preuţilor cu papa
în frunte, alese ca papă pre cardinalul Roland din Siena, sub numele de Alesandru III (1159—1181), iar' minoritatea lor, cea cu împărţirea acestei atotputernicii şi domnii universale în una: sufletească (spiretuală), lăsată pe

sama

preuţilor;

şi în alta trupească,

lumească

saii timporală,

socoteala domnitorilor cetăţeneşti, alese ca contrapapă

lăsată pe

pre cardinalul Octa-

viian, sub numele de Victor IV (1159—1164). .
Sub alte împrejurări decît cele de. pe timpul acesta ar fi fost uşor a|
se decide, care din îmbele direcţiuni să fie îmbrăţişată şi apărată, dară
nici referinţile personale dintre împăratul roman răsăritean, Manuil Com-

nenul, şi cel romanogerman apusean, Frideric Barbă Roşiie (1152—1190),

"= 2) Cinnamus, edit. Bonnae, pg. 93—95. — Nicetae Ghoniatae Historia, ex recens.
Im. Bekkeri Bonnae, 1835,. Pg. 103—104. —:2) Clavel: Arnaud de Brescia et les
Remains
du XII siecle; Paris 1868. — Giesebrecht: Arnold. von Brescie, Miinchen, 1873.
N
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nu ierai neturburate şi cu amintiri plăcute, nici scopurile lor congruente
şi fără de ambiţiuni ieuistice, personale şi părticularistice. Frideric | Barbă

- Roşiie tindeâ spre întemeiarea domniii unuia Sîngur în împeriul săii în
toate afacerile lumeşti, şi deaceea se decise pentru „contrapapa Victor IV,
pecînd împăratul Manuil Comnenul năzuiă spre restaurarea fostului împeriii roman sub ascultarea şi autoritatea sa, Şi deaceea.recunosci, în anul
1161, ca papă pre Alesandru III, promiţindu'i tot ajutoriul săii,dacă'l va
recunoaşte şi'I va încoronă ca împărat şi al părţii apusene a împeriului roman.
Ca să aibă mînă liberă în urmărirea scopurilor sale, se împăcâ îm-!
păratul Manuil Comnenul cu domnitoriul Turcilor Selgiuci din Iconiă, şi
apoi se folosi de certele iscate în Ungariiea pentru ocuparea tronului,
după moartea regelui Gheiza II (1141—1161), şi începi a împune şi acoleă
ca regi pre aceia dintre pretindenți, carii se reiugiseră la iel şi carii
ieraii
gata să'i jure credință şi supunere. Îel isbuti cu iraţii lui Gheiza
II,
cu
Ladislav Il (1161—1162) şi cu Ştefan IV (1162—1163), mai puţin
însă cu
al treile pretindent, cu fiiiil lui Gheiza II, cu Ștefan IL. (1161—1173
). Cu
acesta dreptcă se împăcâ,
luînd pre fratele lui mic,
pre Bela, la sîne ca
ginere presumptiv şi ca viitori rege, dar această pace m'avi
durată, fiindcă în anul 1164 se iscâ un noii răsboiii, carele
se închieiâ abiâ în anul
1168 cu umilirea Ungariii şi cu cucerirea Croaţiii şi
a Dalmaţiii decătră
împeriul bizantin.
Tot în timpul acesta se arătă Manuil foarte binevoitorii
i şi cu direginții bisericilor, restituindu-li banii luaţi, şi acordînd
ferii
judecătoreş
ti în
1166, şi încercîndu-se a uni pre Armeni cu biserica
grecească.
Acuma
socoti împăratul Manuil că a sosit timpul, ca să
îacă un paş înnăinte în
realisarea planurilor sale pentru restaurarea
împeriului roman universal.
Spre acest scop se folosi de cearta înverşunată
ce esistă între papa Alesandru III şi împăratul Frideric Barbă Roşiie,
carele, după moartea primului contrapapă Victor IV, mai rădicâ încă alţi
doi contrapapi, pre Pascal III
(1164—1168) şi pre Calist II (1168—1178),
şi începi a apără cetăţile Italiii,
ca Ancona şi altele, încontra încălcării
lor decătră Frideric Barbă Roşiie.
n anul 1168 trimese cu mulţi bani şi bogate
daruri nişte soli la papa
Alesandru, carii fi spuseră, că împăratul
Manuil
ieste gata să unească
biserica greceasca cu cea romană în condiţiunil
e stăverite din vechime prin
conciliile universale, dacă papa va binevoi
să” restituiască în toate drepturile ce le avuse ca împărat roman,
şi că se Toagă şi cere ca, deoarece
adversariul bisericii, Frideric

causa

desbinării

sale,

Barbă

să

"i

se

deie

Roşiie,
lui

'şi-a

această

pierdut

coroană,

coroana,

din

dupăcum ie
cu rost şi cu dreptate, pentru care
faptă îi va pune la îndămină tot
ajutoriul posibil, în bani şi în oaste.
La propunerea solilor răspunse papa,
după o lungă consultare cu episcopii
şi cardinalii săi şi cu nobilii Roma-

cererile, întrucit îi va fi cu putinţă,
dar
periii

sint prea înnalte şi foarte periculoase că cererile lui privitoare la îmşi încurcate aşă încît iel,
Causa greutăților şi a opunerii aşăd
ămintelor Sinţilor Părinţi,nu trebuie din
consimțască la împlinirea lor, fiind
să
că fel se cuvine să fie făcătoriii de
pace
:) Dominus

imper

,
,
T ator ... Ecclesiam su am Graecam in
îuisse
eo statu,. ini
digno
scitui r, cidem
quo antiqiqui
uitus
Romanae Ecclesiae unire desiderat i atque
velitis sua jura restituere. Unde rogat
subiicere, dummodb sibi
et postulat, quate

nus praedictae Ecclesiae adversario,
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După moartea fără de moştenitori a regelui ungar Ştefan III făcu împăratul Manuil ca să'i urmeze în.domniie fratele acestuia, Bela III (1173
pînă 1196), deoarece acesta, înlocde ginere, îi devenise cumnat şi se îndătorise, prin jurămînt,_că'i va Îi credincios şi că va apărâ înteresele împeriului roman răsăritean. In chipul acesta ajunse împăratul Manuil ca să reîntemeiede autoritatea împeriului roman răsăritean nu numai asupra domniiatelor romineşti, ruseşti şi cumanice din Daciiea Trăiană miadădiiială,
răsăriteană şi miagănoptală, dară şi asupra celor din Daciiea centrală şi apuseană şi asupra ţărilor dela Dunărea de mijloc pînă la Alpi şi pînă la marea
Adriiatică. Această reuşită se poate consideră ca o preparativă provedinţiială pentru prefacerile şi schimbările ce aveaii să se săvărşască în părţile
acestea decătră poporăciunea romană negrecisată şi conştiută încă de insualitatea sa poporistică şi de misiunea ce o aveă de împlinit!
După această isbîndă se oşti împăratul Manuil!) cu succes şi în
Asiiea, punîndu-se bine cu domnitoriul Bohemund III-din Antiohiiea (1163
pină 1201) şi sprijinind pre regele din lerusălim, Amerig (Amalrich |,
1162—1173), încontra Arabilor din Egipet, şi învingînd pre Perşi şi pre
Turcii Selgiuci din domniiatul Iconiului, dară din anul 1176 înnăinte "i se
schimbâ norocul şi începu a'i merge tot din ce în ce mai r&ă pînă la
moartea sa. In anul 1176 fii bătut de Turcii Selgiuci din Iconiii, dară se
împăcâ curind cu iei. Planurile sale de a deveni împărat şi asupra ţărilor din
fostul împeriit roman apusean încă se zădărniciră, fiindcă papa Alesandru ]1l2)
se împăcă în anul 1177 cu împăratul Frideric Barbă Roşiie5), dupăce acesta
fusese cumplit bătut în Maii 1176 la Legnano decătră Lombardi. Spre
finea viieţii se ar&tâ împăratul Manui! foarte darnic cătră mănăstiri, biserici
şi cătră săraci şi făvori tare pre Latini; se ocupâ mult cu studiul constelaţiunilor şi cu desbateri religionare, şi negriji, prin aceasta, foarte mult
pre apărătorii împeriului, pre ostaşi.
Deodată cu moartea lui Manuil Comnenul în Septemvre 1180 se deslănţuiră din noii înteresele personale şi separatistice 'ale bărbaţilor dela
direginţa împeriului şi împinseră, prin desbinături şi lupte necontenite
între sîne, spre clină şi spre descompunere.
Lui Manuil .îi urmâ în împărăţiie -fiiul săii, de treisprădece ani,

Alecsiii II (1180—1183), sub tutoriiea străunchiuiui săă Andronic Comnenul.
Acesta,

după

doi ani de tutoriie,

se vesti, în urma

unei

răscoale

înscenate

de dinsul, mai întîiii ca conîmpărat şi apoi ca sîngur împărat (1183—1185)
omorind pre strănepotul săi Alecsiii. lel se purtâ cu crudîme cătră îruntaşii sait primarii (primores) popoarelor şi chiar cu consîngenii săi, şi nu
Imperii corona jam privato schismatis causa, sibi eam prout ratio est et justitia exigit, restituatis. Pro cuius rei complimento, quidquid videritis necessarium, in suilicienti pecuniarum summa, atque in potentia et virtute armorum, juxta vestrum beneplacitum paratus

est clargiri, et solvere absque mora. — Pontifex, cum Episcopis et Cardinalibus atque nobi-

libus Romanorum, consilio diutius habito, respondit . . .
Nos agimus graţias domino tuo
imperatori tamquam clarissimo Principi et beatissimo beati Petri îilio, ex devota ct îrequenti
visitatione sua et ostensione bonae voluntatis, quam habet erga sanctam Romanam Ecelesiam. Ea propter et affectuosa eius verba libentur audivimus, et postulationes, in quibus secundum Deum possumus, paterna benignitate admittere volumus. Ea vero,
quae de imperio
ilficultate, obpostulat, nimis alta sunt et valde periculosa et perplexa, quibus pro sua
viantibus sanctorum Patrum statutis, assensum praebere sub huiusmodi conditionibus, non
" possumus nec debemus, qui ex oificio nobis:a Deo comimisso, pacis auctores nos esse convenit et custodes. Baronius: Annales ecci. sub a. 1170, cp. 44—14; Pagius: Critica sub a. 1168,
cp. 12; a. 1170, cp. 4. —
1) v.: Kap-Herr: Die abendliindische Politik Kaisers Manuels, Strassburg, 1881. —
- 2 Reuter: Geschichte. Alexanders III und der Kirche sciner Zeit. 3 vol. Leipzig, 186U—1864. —
3) Kallsen: -Friedrich Barbarossa, Halle, 1882.
.
o
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fi în stare să împiedice cucerirea insulei Ciprul decătră
consîngeanul săi
Isac Comnenul şi păstrarea iei în stăpînire (1184—1191),
consingean, pre Alecsiii Comnenul, de a chiemă asupra precum, pre alt
lui într'ajutoriti
pre regele Siciliii, Vilhelm II (1166—1189), carele cuceri
Duraţul (Durazzo)
şi Tesalonicul şi porni acum cu flota şi spre Constantiniiana.
În învălmăşala aceasta se răsculară Constantiniienii sub conducerea
lui
Isac
Angelul
încontra lui Andronic, îl detronară şil omoriră, şi
puseră ca împărat pre

Isac Angelul (1185—1196).

Acesta

dreptcă

bătui sub comand

antul Alecsiii
Branas flota regelui Vilhelm şi constrinse la reîntoa
rcere
în patriie'şi,
dară se arătâ r&sipitoriii şi asupritoriii, şi provocâ,
prin aceasta, răscoala
Romînilor şi a Bulgarilor şi alte nenorociri asupra împărăţ
iii, despre carele
vom vorbi la răstimpul următoriă.
Intîmplările povestite aici sînt scoase din mai
mulţi scriitori contimporeni
şi mai tărdii.1)

') Theophanes continuatus, Joannes Cameniata, Symeon
Magister, Georgius Monachus,
Im. Belkeri, Bonnae, 1838, pg. 148,
351--472, 647, 655, 700, 705, 711, 723—731, 756,172—177, 197—198, 207—966, 321,: 334, 345,
810, 817, 846, 862, 874—883. — Georgius
Cedrenus, Joannis Scylitzae Curopalatae ope,
ab Im. Belkero, Bonnae, 1839, vol. 2, pg.
pină 159, 176, 180——198, 200—906, 213, 216—27
139
8, 292, 294, 306— 380, 392, 413—475,
504—543, 610—699, 705, 726, 734. — Anna
ex recog.

Annales ct epitomae historiarum. — Joannis Comnena: Alexiadis libri XV. — Joanis Zanarae
Cinnami Epitome rerum ab Joannace et Alexio
Comnenis gestarum, Bonnae, 1836. —
Nicetae Choniate Historia ex recog. Im.
Bonnae, 1835. — Baronius: Annales eccl.
Bekkeri,
sub a. 853, cp. 59; a. 854, cp. 9—10:
cp. 6, 51—52; a. 859, cp. 52; a. 860,
a. 85,
cp. 1l—12; a. 862, cp. 1—4; a.:865,
cp.-74—82, 92,
94; a. 87, cp. 4, 42, 80, 84, 889%,
100—10
1;
a.
868,
cp. 1, 84; a. 869, cp. 3—12,
31— 34, 54, 57, 79—87; a. 870, cp. 61;
a. 871, cp. 1, 7, 10, 15, 49—50, 66—68;
16; a. 877, cp. 30; a. 878, cp. 39; a.
a. 872, cp. 1,
879, cp. 3, 71, 74, 75; a. 880, cp. 8, 14;
a. 884, cp. 2; a. 8%, cp. 9; a. 886,
a. 882, cp. 12;
cp.
1—32;
a. 89%, cp.9;a. 901, cp. 1—8; a. 9Il,
cp. 1—19; a. 912, cp. 2—6; a. 917,
cp. 4; a. 919, cp.1l; a. 921, cp. 11;
a. 934, cp. 1; a. 841, cp. 5; a. 944,
a. 928, cp. 4—8;
cp.
1—21;
a. 946, cp. 10; a. 960, cp. 11—20;
cp. 4; a. 963, cp. 42—46; a. 964, cp.
31—37;
a. 968, cp. 1—83; a. 969, cp. 1—14;a a. 961,
cp. 2; a. 971, cp. 15—18; a. 975,
. 970,
cp. 8; a. 976, cp. |; a. 987, cp. 4;
a. 1024, cp. 5; a. 1025,
cp. 5; a. 1028, cp. 10; a. 1030, cp.
5; a. 1031, cp. 3; a. 1034, cp. 28—31;
a. 1039, cp. 2; a. 1041, cp. Î; a.
a. 1038, cp. 19;
cp. 3;a. 1053, cp. 8—22; a. 1054,
cp. 17; a. 1057, cp. 34—38;a. 1042,
cp. 1—57. a. 1056,
1058,
cp.
17—18;
a.
1059,
cp.
83—84;
a. 1067, cp. 20; a. 1068, cp. 5; a.
1071, cp. 12—14; a. 1073, cp. 49; a. 1065, cp. 63—65;
a, 1080, cp. 44, 79; a.:1081, cp.
a. 1078, cp. 20—21;
13; a. 1082, cp. 10—14; a. 1084,
cp. 1—14; a. 1089, cp.d;
a. 1094, 'cp. 3; a. 109, cp. 5—14;
a.
1097,
cp.
28,
a.
1098, cp. 14; a. 1101 cp. 13; a..1112,
cp. 21; a. 1116, cp.7—8; a..1118,
cp. 12; a. 1143, cp. 15; a, 1146, cp. 23—27; a. 1119, cp. 8—19; a. 1123, cp.6—7; a. 1124,
cp.
6;
a.
1148,
cp. 41—42; a. 1159, cp. 24;
cp. 17—42; a. 1168, cp. 64; a.
a. 1166,
1170, Cp. 54—55; a. 1176, cp.
a. 1179, cp. 16—17; a. 1180, cp. 22—24;
21 —24; a. 1178, cp. 12;
a.
1183,
cp. 8—10; a.1185, cp.12—-16; a.1186
a, 1187, cp. 11—29; a. 1189, cp.
,cp.30—31;
12; a. 1191, cp. 16; a. 1195, cp.
35;a.
Critica, a. 854, cp. 5; a. 855,
cp. 15—16; a. 858, cp. 16, 18—19; 1197, cp. 7. — Pagius:
cp. 2—21; a. 868, cp. 21—22;
a. 860, cp. 8; a. 867,
a. 869, cp. 1, 4—5,8, 11; a. 870,
a. 674, cp. 8; a. 878; cp. 13;
cp. 22—24; a. 871, cp. 1—9;
a. 879, cp. 9. 14—15; a. 880,
cp.
cp. 4; a. 89%, cp. Il;a. 901,
2; a. 886, cp. 1-4; a. 893,
cp. 2—5; a. 906, cp. 3; a. 908,
cp. 1—4; a. 912, cp. 2—4; a.
cp.6; a. 910, cp. 8—9; a. 911,
916,
cp.
1;
a.
917,
cp.
24;
a..927, cp. 7—10; a. 928, cp.
a.
5—6; a. 933, cp. 2; a. 934, cqp.2; 919, cp. 1—9; a. 920, cp. 1;
a. 943, cp. 2; a. 944, cp.1—8;a,
a. 940, cp. 4; a.
cp.7;
949,
cp.
2;
a.
946,
cp. 8;a. 948, cp. 3; a. 960, 941,
a. 91, cp. 6; a. 962, cp. 8;
cp. 511;
a. 963, cp. 4—12; a. 964, cp.
8—9; a. 965, cp. 14--19; a.
cp. 5—9; a. 969, cp..1—10;
968,
cp. 1-6; a. 971, cp. 5—13;
cp. 3—4; a. 975, cp. 7—15; a.a. 970,
a. 973, cp. S—11; a. 974,
976, cp. 1—5;

cp. 4; a. 1014, cp. 7; a. 1015,

a. 91, cp. 2—3;

ep: 7; a. 1018, cp. 6—7; a. 1019,
a. 1024, cp. 3; a. 1025, cp.
7—8;
a. 1034, cp. 12—14; a. 1039, cp.2—5 a.-1028, cp. 1l—12; a. 1030,
; a. 1041, cp. 1—3; a. 1042,
40; a. 1054, cp. 1—8, 20—2,
cp.
55— 57; a. 1056, cp. 4—7;
cp. 1l—13; a. 1059, cp. 18;
a.
a: 1067, cp. 6; a. 1068, cp.
5—6;
cp. 9—10; a. 1073, cp. 14; a.
a:
1077,'c
p.
23;
a.
1078,
cp.
6—10; a.
cp. 7, 16—19;
a. 1082,

a. 97, cp. 5—9;a. 1001,
cp. 3—4; a. 1021, cp. 3;

cp. 3; a. 1031, cp. 3—4;.
3—5; a. 1058, cp. 11—13,
1057, cp. 5—7;
a. 1058,
1070, cp. 7—9; a. 1071,
1080, cp..16—18; a. 1081,

cp. 8—9; a. 1083, cp. 6—9; a.
1089, cp. 4; a. 1094, cp. 3; a. 1096,
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Ş 84. Soartea noaiielor şi vechilor domniiate naţionale.
Din ultima amestecătură de săminţii poporistice ($ 78) S'aii mai format încă citeva domniiăte naţionale, mai mult saii mai puţin durabile,
numite de timplăturişti după pătura cuceritoare suprapusă. Între acestea

punem în îrunte

E

Domniiatul

Ruşilor.!)

Săminţiile slavice dela cursul mijlociii şi superior al rîurilor Oca, Don,
Nipru şi Bug şi de pelîngă riurile Niemen, Duna şi Volhov, numite Sloveni,
Crivici, Poloceni, Driegovici, Radimici, Severiieni, Poliani, Drevliani, Bushani, Dulebi, Horvaţi, Ulici, Tiverţi şi Viatici, se împriieteniră cu sămințiiea
germanică a Veringarilor veniţi din Şvediiea şi aşâdaţi pe țărmurile r&săritene ale mării Baltice sub conumele de Ruşi ($ 78), se amestecară cu
aceştia împunindu-li graiul slavic, dară adoptînd pentru sine, ca nume naţional, conumele lor de Ruşi, şi înfiinţară, pe la mijlocul seculului al noaă&-

lea, în Ladoga, în Bielo Osero şi în Isborsc, nişte domniiate propriile sub

fraţii Ruric, Sineii şi Truvor. Murind fraţii Sineii şi Truvor, împreunâ Ruric, în anul 862, domniiatele lor cu al săi, îşi strămutâ reşedinţa în Novgorod (Ceiatea noaită), şi puse astielii temeliiea la împărăţiiea Slavilor
dela miadănoapte, numiţi acuma Ruşi cu un cuvînt general, iar mai pe
urmă Moscali

o parte

din

iei, aceia adecă

carii

staii

sub

domniiea

prin-

cipelui din noaiia reşedinţă Moscva, întemeiată înnăinte de anul 1147.
Doi din consingenii lui Ruric, Oscold şi Dir, se aşădară în Chiev,
căutînd de aici a'şi deschide o cale spre marea Neagră, şi întrară pentru
supremăţiie în harţă cu Cazarii. În fine îşi ajunseră Ruşii scopul şi întreprinseră, în anul 865, o escursiune de pradă pînă la Constantiniiana, dară
ură răspinşi cu succes.
|
La moartea lui Ruric, în anul 879, ierâ fiiul săii Igor abiâ născut,
de aceea luâ direginţa domniiatului consîngeaniul Oleg (879—912). Acesta
îşi propuse ca să întrunească sub direginţa sa, întrun domniiat unitar, toate
săminţiile poporistice din răsăritul miadănoptal al Europei; deaceea .cuceri în anul 882 Chievul omoriînd pre Oscold şi Dir, îşi supuse apoi toate seminţile slavice, afară de Ulici, se împăcâ cu omenoşii Cazari şi întreprinse,

în anul 907, o espediţiune

pe marea

Neagră

încontra împeriuliui roman

cp. 5—14; a. 1097, cp. 10, 28; a. 1098, cp. 14; a. 1107,'cp. 10; a. 1108, cp.4; a. 1114,
cp. 9—10; a. 1118, cp. 24—33; a. 1119, cp. 15; a. 1123, cp: 14—17; a; 1143, cp. 9-11;
a. 1158, cp. 13; a. 1161, cp. 13; 1166, cp. 18; a. 1168, cp. 12; a. 1169, cp.4; a. 1170,

a. 1158,

cp. 4—5; a. 1179, cp. 12—183; a. 1180,cp. 3—4; a. 1182, cp. 9; a.1183, cp. 11—13;

cp. 14—15; a, 1186, cp. 19; a. 1187, cp. 19; 1189, cp. 8; a. 1195, cp. 4,
,
3) Constantinus Porphyrogenus: De Themaiibus et de administrando imperio, rec:
Im..Bekkerus, Bonnae, 1840, vol. 3, pg. 69—77, 179. — Theophanos Continuatus, [eannes

Comeniata, Symeon Magister, ct Georgius Monachus, ex Im. Bekkeri, Bonnac,. 1838... pg. 19;
342, 423—425, 674, 707, 746, 826, 914. — Leonis Grammatici Chronographia ex rec. Im.
Bekkeri, Bonnae, 1842, pg. 240—241, 323—824. — - Georgius: Cedrenus, ab Im. Bekkero,
Bonnae, 1839, vol. 2, pg. 316, 372, 383, 399, 406, 412, 479,553. — Baronius: Annales Eccl.

a. 845, cp. 5—10: a. 863, cp. 41; a. 867, cp. 9l; a. 871, cp. 67; a. 875, cp. 2; a. 880, cp. 9;
a. 886, cp. 6; a 941, cp. 5; a. 947, cp. 5;a. 949, cp. 5; a. 959, cp.1; a. 965, cp..9; a. 970,
cp. 2; a. 971, cp. 11, 15; a. 1008, cp. 4-7; a..1012, cp. 9—10; a. 1018, cp. 7- 8; a. 1018,

cp. 1; a. 1034, cp. 32—833; a. 1036, cp. 3; a. 1062, cp. 101—118; a: 1065, cp. 51—5;
a. 1075, cp. 97—98. — Pagius: Critica hist. a. 845, cp. 2—4; a. 861,:cp.7—9; a: 876, cp. 19;
a. 91, cp. 1—3; a. 959, cp. 1—4;a. 99, cp..9; a. 961, cp. 1; a: 970; cp: 3—6; a. 971,

cp. 8—12; a. 973, cp. 8—12;

cp. 6—7; a. 1065, cp. 1—2;
Stuttgard, 1839, —
. .

a. 987, cp; 5—9;.a. 997, cp. 4; a. 1008, cp. 1—5; a. 1062,

a. 1075, cp. 183. —
”

Ustrialow:

Geschichte

deutsch,

Russlands,

:
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răsăritean, dar' se împăcâ, în anul '911,.şi cu împăratul' Leon

IV cel Înţe-

lept (886—912), închieind cu dînsul un tratat comerciiai favorabil.“ Principele Igor (912—945) întreprinse în anul 941 încă 0 escursiune încontra
împărăţiii romane răsăritene fără alt succes decît reînnoirea tratatului Co-

merciial

din

(945 —964)

911.

Soţiiea

acestuia

a îiiului săi Sviatoslav

însă,

scandinava

(945—973),

mare alaiii, la Constantiniiana sait Roma

Olga,

încă

ca tutoară

se duse în anul 957,

cu

noaiiă şi se botedâ acoleâ, avînd

ca nănaş pre împăratul Constantin VII Porfirogenitul (912 resp. 946—959).
După îrîngerea puterii Cazarilor şi cucerirea dela iei a mai multor
cetăţi, porni Sviatoslav, la îndemnul şi spre ajutoriul împăratului roman
răsăritean, Nichifor II (963—969), carele întrase în harță cu Bulgarii din
causa lăţirii printre dinşii a învățăturilor pauliciianişte (Ş 69 şi 93) în anul 968,

Cu 0 mare

oaste asupra

imperiului bulgar cuprindind

o mare

parte din

fel, dar' fu necesitat ca să se întoarcă îndărăpt, fiindcă Pecenegii încunjuraseră Chievul. Dupăce învinse pre Pecinegi, împărţi Sviatoslav teritoriul
împeriului săii între fiii săi: laropolc, Oleg şi Vladimir, şi apoi porni, în
anul 970, iarăş asupra împeriului bulgar cu scopul ca să'l cucerească,
şi

răsbi pînă la munţii Emului, dar' nu se opri acoleă, ci treci preste dinşii,

şi întrâ în ţările supuse împeriului roman r&săritean. Împăratul
de acoleă,
lon Zămuşcă' (Tzimisces, 969—976), îi ieşi cu oastea înnăinte,
îl bătu la
Adriiana (Adrianopolea), îl fugări îndărăpt preste munţii
Emului, îl băti
încă odată la Drăştior (Silistra
de astăzi), şi'l sili ca să se împace şi să

se întoarcă în împeriul săit de mai înnăinte. La trecerea sa prin
locurile
ocupate de Pecenegi fii omorit Sviatoslav în anul 973. După
moartea
lui
se iscară

între fiii săi certe pentru domniie, cari se
uciderea lui Oleg şi a lui laropolc, rămînînd ca sîngur curmară abiâ după
domnitorii Vladimir
(980—1015), numit cel Sint, fiindcă după cucerirea
cetăţii Chersones prin
trădarea unui preut creştin şi ocuparea întregei
peninsule îmbrăţişase
acoleă, în anul 989, creştinismul răsăritean, dimpreună
cu toți supuşii săi,
botedaţi şi pe nevrute în undele Niprului.

După

moartea lui Vladimir se iscară iarăş certe

între cei opt fii carii,
stăpiniţi încă de sălbatecul ieuism personal,
nu băgară în samă umănitarele învățături soţiiale cetăţeneşti ale creştinismului
despre frăţiie, iubire,
armoniiarea întereselor şi sprijin reciproc. Aceste
certe
se curmară abiâ în
anul 1034, cînd r&mase Iaroslav din Novgorod
sîngur
domnitorii asupra
întregului imperii. Acesta frinse, pentru totdeauna,
oastea lui trimeasă spre Constantiniiana fă nimiciţăputerea Pecenegilor, dar
de, oastea împeriului
roman. răsăritean. De aci innăinte se ocupâ
Iaroslav cu întărirea creştinismului în imperiul săii, zidind o mulţime
de
Apoi împărţi teritoriul împărăţiii sale între biserici, cu deos&bire în Chiev.
cei cinci fii ai săi, dechierind,
la moartea sa întîmplată în anul 1054,
pre fiiul săi maj mare, pre Isiaslav
(1054—1078), ca Mare Principe şi ca cap
al familiii,

Vsevolod 1 (1078-1093), Sviatopole

(1113—1135), Mistislav 1 (1125—1132),(1093-1113), ViaainS1se
hul
laropole dim
Vsevolod II
(1139—1146) şi Isiaslav II (1146—11
binări în biserică, carile slăbiră tare54). Sub acesta se iscară încă şi des-

lav II. Continuară mai departe luptele domniiatul.. După moartea lui. Isiasînterne pentru domniie şi predomniie
Giorgii Dolgoruchi (Mînălungă,
1154—1157)
şi sub fiiul
Andrei Bogoliubschi (lubitul lui
Dumnedeii, 1157—1175) şi sub acestuia
Vsevo- :
sub
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lod III (1175—1212). Sub urmaşii acestuia se despărți împeriul rusesc în
mai multe domniiate neatirnate, cu reşedinţile în Chiev, Moscova, Susdal,
Novgorod, Cernigov, Vladimir şi Haliciii, şi'şi pierdură astieliii puterea de
resistință în faţa Mongolilor năvălitori.

Domniiatul Ungurilor.)
Ungurii ($ 78), numiţi şi Ugri, de împăratul Constantin Porfirogenitul
(912—959) însă Turci, iar' îndesine Maghiari (= fii ai pămîntului), sînt
popor de rasă mongoală şi de săminţiie urală altaică. Contimporeanul abate,
Regino (î 915), ni'i descriie ca oameni foarte sălbatici, carii se .nutriaii,
ca şi îerele, de carne crudă şi de sînge, şi carii înghiţiai inima duşmanilor omoriţi, dupăce o tăiaii în bucățele, precînd alt contimporean, împăratul Leon cel Inţelept (886—912), găseşte la dinşii şi calităţi bune omeneşti, mai cu samă milităreşti, îiindcă'i cunoscuse mai deaproape în urma
ajutoriului capătat dela dînşii în anul 893 încontra Bulgarilor..
După părăsirea silită a ținuturilor dintre Nipru şi Nistru ($ 78), reuşiră a se aşădă, cu stătorniciie, prin şesurile dela Dunărea de mijloc, între
Carpaţi şi Alpi, şi a întemeiă acoleă sub conducerea lui Arpad (894—907),
pe la anul 895, un domniiat naţional, numit Ungariiea, pre care îl lăţiră
curînd în toate părţile, dar” mai ales spre: răsărit şi spre miadădi, supuniîndu'şi poporăciunea slavă, bulgară şi romînă dintre Carpaţi şi Sava,
depe îmbele laturi ale Dunării, şi pre păstorii Romiînilor dintre Tisa de
jos şi Dunăre. După aceasta, voind să'şi întindă supremăţiiea spre răsărit,
trecură Tisa spre teritoriul Daciii Trăiane apusene şi centrale. În părţile
acestea găsiră trei ducate romîneşti mai mari, unul în Crişana de astădi,
adecă pe teritoriul dintre Tisa, Someş, munţii Ardealului şi Murăş, în ca-

rele domniă ducele Menumorut.

După doai€ bătălii cu Ungurii făcu Me-

numorut pace cu dinşii, învoinduse ca pre unica sa fiică s'o mărite după
Zoltan (907—947), fiiul ducelui lor Arpad, iar” ducatul săii să rămînă iei
şi urmaşilor iei ca destre.
Al doilea ducat ierâ pe teritoriul dintre Murăş, Tisa de jos, Dunărea
şi. Oltul de mijloc şi de jos, în aşă numitul Banat Temeşan, în Valea
1) Regino: Chronicon sub anul 889, în Monumenta Germaniae de Pertz, vol. ll,
pg. 600. — Leo Philosophus: Tacticorum 1. 6, cp. 18. — Theophanes: Continuatus 1. c.
pg. 127; 358—859; 422; 462; 480; 701; 746; 819; 854. — Constantinus Porphyrogenitus,
De Thematibus, Bonnae, 1840, vol. 3, pg. 70, 73, 144,148, 152,156, 164, 166, 163-171,
174, 177, 238, 239. — Leo Grammaticus, |. c. 267, 322. — Anonymi Belae regis. notarii de
gestis Huugarorum liber; şi M. Simonis de Keza Gesta Hunnorum et Hungarorum; publicate
de St. L. Endlicher în Rerum Hungaricarum monumenta arpadiana, pg. 1—130, Sangalli,
1849. — Baronius: Annales eccl, a. 889, cp. 1; a. 893, cp. 9; a. 902, cp. 16; a. 915, cp.5;
a. 916, cp. 1; a. 917, cp. 2; a. 924, cp. 1—2; a. 933, cp. 6; a. 937,.cp.1—2; a. 949, cp.6;

a. 955,

cp. 5—7;

a. 1002, cp. 17—23;

a. 958,

cp. 2;

a. 959,

a. 1030, cp. 1—4;

cp. 5—8;

a. 997, cp. 6—7;

a. 1038, cp. 1—18;

a. 1000, cp. 12—20;

a. 1042,'cp.1—2;

a. 1047, cp.

17—18; a. 1052, cp. 1—2; a. 1066, cp. 15—16; a. 1074, cp. 44, S1—85; a. 1075, cp. 26—30;
a, 1077, cp. 77; a. 1079, cp. 19, 42; a. 1087, cp.:19; a. 1181, cp. 16; — Pagius: Critica

hist. a. 889, cp. 1; a. 893, cp. 6; a. 896, cp. 10—12;

a. 900, cp. 17—20,-25;

a. 902, cp. 12;

a. 907, cp-2; a. 910, cp. 7; a. 317, cp. 1; a. 925, cp. 2; a. 926, cp. 7; a. 932, cp. 4; a. 934,
cp..1—2;

a. 937, cp. 1—3;

a. 943, cp. 3; a. 949, cp. 4;

cp. 1—2;

a: 1038,

a.

a. 958, cp. 1; a. 979, cp. 3—9;
cp. 6;

a. 954, cp. 2—3;

a. 955, cp.2—5;

a. 996, cp. 8; a. 997, cp. 3; a. 1002; cp. 8; a. 1030,

1042, cp. 1; a. 1045,

cp. 2;

a. 1046, cp. 7;

a. 1052,

cp.1.

a. 1061, cp. 10; a. 1063, cp. 7; a. 1066, cp. 77; a. 1095, cp. 12; a. 1077, cp. 15; a. 109,
cp. 21; a. 1102, cp. 2; a. 1114, cp. 19; a. 1123, cp. 16; a. 11831, cp. 20; a. 1141, cp. 15;
a. 1161,

cp. 18;

a. 1172,

Ungar,

Leipzig,

1874.

Şincaii

cp. 6;

—

a.

1190,

Vambery:

cp.

25.

—

Der Ursprung

G.: Cronica Romînilor sub anii 835—1200.

Liher:

der

Die Maghiaren

Maghiaren,

Leipzig,

und

andere

1882.

—
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Hațegului şi în Olteniiea de astădi. Intracest ducat domniă pe
atunci
ducele Claudiă sai Gladiă. După un răsboiii cu Ungurii li se supuse
acest
duce, îndătorindu-se a li plăti tribut anual. Al treilea ducat se află în Ardealul miadănoptal apusean. Intinder
ea

acestuia nu ni ieste bine precisată,

dar pare să îi fost cuprins toţi munţii

şi cîmpiiea de acoleă pînă-la Murăş. Întracest ducat domniă
pe atunci
ducele Gelu sai Juliii. Murind acesta vitejeşte în r&sboiul
cu Ungurii,
comăndaţi de Tuhutum, se împăcară supuşii lui” cu învingătorii
Unguri,

îşi aleseră ca duce înlocul lui Gelu, pre Tuhutum,

şi rămaseră mai

departe
tributari ai Ungurilor, ca şi celealalte doaită ducate.
In- Ardealul miadăditial răsăritean, în ţara. Bîrsei de astădi, încă
ieră
un ducat, locuit de Biseni şi de Romini, dar despre supunerea
acestuia nu
ni se vorbeşte nimică pe timpul acesta.
Astieliii se stătorniciră Ungurii, de pe la anul 895, încoacenu
numai
ca. vecini, dar' şi.ca conlocuitori şi domnitori ai Romînilor
de pe teritoriul
apusean şi central al Daciii Trăiane.
|
Maghiarii ieraii dela: început foarte neastimpăraţi şi lacomi
la
pradă.
Spre îndestularea acestui stremur sălbatec da a trăi din
munca altora, întreprinseră dese escursiuni de pradă prin ţările dela apus
şi
miadădi, ajungînd
pină prin Frinciiea de astădi, prin ltaliiea de sus
şi chiar pînă în Greciiea.
Convingîndu-se însă curînd, prin poticalele. suferite,
că
dători printre popoare cu aşădăminte soţiiale cetăţene nu pot trăi ca prăşti stătornice, începură a se înprileteni, pe. încetul, cu domniiatele
circumvecine, şi a se orgănisă şi iei, soţiialiceşte şi cetăţeneşte, printre
popoarele supuse de pe întinsul_teritoriii r&mas sub supremăţiiea lor.
Intensiva propagandă creştinească din jumătatea
a doaia a seculului
al noaiiălea şi din seculul al decelea n'a
r&mas fără de înriurinţă nici
asupra Ungurilor, căci întimpinăm pre doi
duci
și pre Gylas (Gyula), mergind la Constantiniian de ai lor, pre Bolesodes
Constantin Porfirogenitul (912 —959) şi botedina în domniiea împăratului
du-se acoleă, iar' pre patriarhul de aici, pre Ţeofilact (Theophilaktos,
Feb.
933—Sep. 956), trimetînd pre un călugăr, leroteiii (Hierotheus),
cu
numele
ca să răspindească
printre Unguri, creştinismul după ritul
răsăritean grecesc. Cu toată înriu'Tinţa aceasta civilisătoare şi binefăcătoare
tot nu încetâ ducele lor, Tacsoni
(Taksony, 947—972), de a prădă prin
Bavariiea, Frînciiea şi ltaliiea. Abiă
urmaşul săii, Gheiza (97
2
— 997),
se mai domoli, purcedînd cu asprime cătră
ai săi şi făvorind pre creştini.
Acuma întimpinăm şi pre papii din Roma
vechie înteresîndu-se mai
de aproape „de încreştinatul Maghiarilor.
La
ordinul
papei Benedict VII
(974-—983) incepi şi archiepiscopul

Pilgrin (Pilgrinus Lauriacensis) din
Lauriiac (Lorch) de lingă Dunăre
în Austriiea Superioară de astădi,
a predică, după ritul TOman apusean,
creştinismul printre Unguri. Episcopul
din Praga însă, Adalbert (98
— 2
997), cunoscutul misionasii (apostol)
Pruşilor, să fi fost acela, carele
a încreştinat, în anul 995, pre Gheiza al
pre fiiul acestuia, pre
şi

Voic, numindu'l lă boted Ştefan. Acesta
se căsători
cu fiica ducelui din Bavariia şi, succegînd
tătîni-săii, ceri dela papa Silvestru II (999—1003) titlul de rege

pentru sîne şi urmaşii săi asupra
toriulul stăpinit de dinsul, ceea ce
"i se şi acordâ cu grăbire prin bula teripală din 27 Mart 1000, şi îi încoronat
pa-

De aci înnăinte aii rămas regii Ungariii în 25 August

ca rege apostolic.

în strînsă legătură cu papii din
Roma vechie, şi Maghiarii, ca creştini
după
ritul roman apusean, şi, dintru
inceput, aprigi apărători ai acestui
rit.
-...
e
SE
.
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Cu toată încreştinarea

sa ma căutat regele Ştefan (997—1038). să se

armoniiarea întereselor

insuale

direagă, totdeauna şi întru toate, după neîntrecutele poveţe date de Isus în
privinţa viieţuirii soţiiale cetăţeneşti, ci a urmat, ca şi. alţi direginţi ai
acestei vieţi, mai - mult înpulsului mmimalităţii, şi deaceea îl vedem purtindu-se nu destul de creştineşte şi frăţeşte cu ducii (cnejii) Rominilor din
Daciiea apuseană, centrală şi australă, şi aceasta mai mult din causa diversităţii ritului creştinesc, decit din lipsa de aplecare din partea acestora
spre

naţionale.

iel nimici,

în

anul: 1002,

neatirnarea, respective coordinarea, ducatului rominesc din Ardealul miadănoptal apusean, învingînd şi scoţind de acoleă pre ducele Gelu (Juliii);
în anul 1003 omori

în r&sboiii

din Ardealul miadădiiial

pre Chean,

ducele Bisenilşior'al Romînilor

răsăritean, din aşă numita

ţară a Brsei,

iar” între

anii 1005 şi 1020, tocmai pe atunci cînd împăratul din Constantinitana,
Văsile Omoritoriul de Bulgari (Bulgaroctonul, 976—1025), cuceriă dom-

niiatul bulgaroromîn, se oşti şi cu Ahtum, ducele Romînilor dintre rîurile
Murăş, Tisa de jos, Dunărea şi Olt; îl învinse prin trădare, şi dădu apoi
trădătoriului Cinad ducatul spre administrare în numele regelui. |
Astieliii ajunseră toţi Rominii din Daciiea Trăiană apuseană, centrală
” şi australă, sub ascultarea Ungurilor, rămînînd în această legătură în tot
decursul răstimpului acestuia, şi cei mai mulți din iei chiar pînăîn diiia
de astădi.
ăi
|
Regele Ştefan se mai oşti şi cu alte domniiate creştine, cu Polonii,
dela carii cuceri, în anul 1026, mai toată Moraviiea, iar între anii 1028 şi

1930 cu împăratul Romanogermanilor, cu Conrad II Saliianul (1024—1039),
aperindu'şi pretensiunile sale asupra ducatului Bavariii încontra
duce Enric (Heinrich).
E
Deşi săvărşiă uneori regele Ştefan fapte isvorite din înpulsul

noului
e
inima-

lităţii ordinare omeneşti, totuş se aţițase şi se desvoltase puternec în iel şi

Stremurul mintalităţii, al religiosității şi al moralității omului întelectual,
deaceea îl şi găsim îngrijorat de soartea regatului întemeiat de dînsul

şi lucrînd la orgănisarea lui soţiială, cetăţenească, cît cu putinţă în ade-

v&ratul înţeles al creştinismului;

deaceea îi şi deteră Ungurii,

mai

tărdiii,

connumele de Ştefan cel Sint şi Mare. Luîndu-se după Capitulele îndemnătoare, scrise decătră diaconul Agapetos pentru învăţăcelul săi împărat,
Justiniian 1 (527—565),

sub titlul de "EzVecrs zigahaloy magazii,

precum

şi după similarele îndemnuri adresate decătră împăratul Văsîle 1 (867—886)

Cătră fiiul şi urmaşul

haz maparissuă 67 mp5

săă, Leon cel Inţelept (886—912),
sub titlul de Reșăsin Ewseă

viv Atova,

a datşi regele

Ştefan

fiiului

şi

presumptivului săi urmaş, Emeric (î; 1031),în dece capitule, nişte poveţe
foarte creştineşti, cunoscute sub titlul de:

tionum ad Emericum ducem liber?. La
regele Ştefan convingerea

că împărăţiiea

Stefani

capitolul

regis

de morum institu-

al şeselea îşi esprimâ

Romanilor, s'a întins şi s'a lăţit,

şi că diregiţii iei aii devenit glorioşi numai prin aceea, că aă respectat
insualitatea naţională a fiecărui ins şi popor, căutind a armoniiă şi cumpeni înteresele tuturora prin însoţire ($ 3), şi deaceea sfătui şi pre urmaşii
săi ca să lucre în conformitate, dicind că slabă şi fragilă ie aceâ împă-

răţiie, unde domneşte

un

sîngur

graiă

şi o

sîngură .datină (Nam unius

linguae uniusque moris regnum imbecille et fragile est). —
astădi la conducătorii regatului ungar modern!
1) Endlicher, St. S.,: Rerum

Hungericarum. monumenta

Ce contrast găsim

arpadiana,:
pg. 299—309.

.
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Murind regele Ştefan fără urmaşi bărbăteşti, îi urmâ în
domniie un
nepot dela soră-sa Măriiea şi dela cumnatul săi Otto
Urseolo, doge (duce)
în Veneţiiea, cu numele Petru (1038—1041 şi 1044—1
046). Încontra lui
şi a străinilor veniţi cu iel se rădicară părtinitorii esclusi
vismului şi păginismului maghiar. cu un contrarege, Samuil (1041—1044),
şi alungară pre
Petru din regat. Acesta găsi însă ajutoriii la împăra
tul Tomanogerman
apusean, Enric III (1026, resp. 1039— 1056), carele
veni în trei rînduri, în
anii 1042, 1043 şi 1044, cu oastea sa în Ungariiea,
învinse pre adversari
şi reaşădâ în domniie pre regele Petru ca vasal
al săii. Acesta cedâ, drept
recunoştinţă, împeriului romanogerman tot teritoriul
ce îl stăpîniâ în stinga
riului Laita (Laitha), astfeliă încît, de aci înnăinte,
r&mase acest rii ca margine între îmbele împerii.
_ Această purtare a regelui aţiță asupra sa încă
mai tare pre Maghiarii

esclusivişti, carii îl detronară şi'] orbiră,

şi puseră

în locul lui, ca rege,
pre un Andreiii (1046—1061), adus din Poloniiea
ca coboritoriii din familiiea lui Arpad. Acesta dădu frățini-său Bela şi
urmaşilor lui, spre admini-

Strare, a treia parte

din Ungariiea

cu titlul de

duce, şi apoi se înteresâ
mult pentru conservarea creştinismului.
Cerînd mai tărdit împăratul romanogerman
tributul anual şi, neprimindu'l, se rădicâ asupra lui Andrei cu
oaste
între
anii 1049 şi 1052,
dară nu'l învinse, ci se împăcâ cu iel
prin mijlocirea papei Leon IX
(1049 —1054

),

preună.

renunţind

la tributul anual şi primind de a

îi priieteni în-

După aceasta se oşti regele Andreiii
cu domnitorii Slavilor dela
miagădi, şi în speciial cu Crescimir Petru
,
fiind
că acesta îşi estinse domniiea asupra Daimaţiii pînă la mare, şi
începri a se întitulă rege al Dalmațiii, Acest răsboiti avi resultat favorabil
pentru Unguri, căci palatinul
Radu zidi spre amintire, în anul 1057,
o mănăstire lingă Sava în recuceritul teritoriii al Sirmiului.
Dorind regele Andreiii ca să asig
urede fiiului. săi de şepte ani,
Salomon, Succesiunea în regat, îl încor
onă,
în anul 1058, ca rege şi urmaş.
Această iaptă stirni geloşiiea frăți

ni-său Bela, carele

din Austriiea,

dară muri,

îşi căştigâ lipaşi în

V&dînd

lui: Gheiza, Ladislai şi Lambert,
vărul lor Salomon are mulţi lipaşfiii
că
i
în
ţară şi sprijin dela' împăratul romanogerman, îl recunoscură şi iei
se folosiră de: răsboaiele ce le purtâ ca rege (1063-—1073), dar mai tărdii
ă Sala
şi din

tronară

Carintiiea

cu

şi cu

Cumanii

tot ajutoriul „Căpătat

năvălitori,

mon cu domnitorii din Bohemiiea
se

răsculară

asupra

dela împăratul Tomanogerman,

lui şi”

de-

(1053—1106), dînd domniiea lui Gheiza (107
c IV
4-—1077). Acesta muri Enri
avînd ca urmaş pre îrate-săii Ladis
curîn
d,
laii (107

7—1095), care cuceri, în anul
1088, o parte mare din Croaţiiea.
Acestuia îi urmă în: domnije
(1095—1114), filul lui Gheiza,
Coloman
bărb
de neînțelegerile şi certele jupî at cu energiie întelectuală. lel se folosi
nilo
r
din Croaţiiea şi Dalmaţiiea pent
domniile după stingerea membrilo
ru
r
iei,în anul 1097, o învoială, prin din familiiea domnitoare ŞI încheiâ cu
care Tecunoscură aceştia” superior
regilor ungari şi uniunea pers
itatea
onală cu acest regat. Colo
man ştiu apărâ cu:
succes nedepindinţa regatului
față de împăratul romanogerman
, Enric V
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(1106—1128), închieiâ în anul 1106 cu papa PaschalisIl (1099—1118) un
concordat şi publicâ în regatul săii mai multe legi bune orgănisătoare.
„Năzuinţa creştinească a regelui Ştefan celui Mare şi Sint şi a lui
Coloman, de a privi, cît cu putinţă, ca ţintă a viieţii regeşti, întemeiarea
frăţiii, a iubirii, a dreptăţii şi a bunei ordini în viiaţa soțiială cetăţenească,
prin legi umanitare şi prin aplicarea lor conştiincioasă, nu o mai găsîm
urmărită de ceialalţi regi ungari din răstimpul acesta, căci, afară de regele
Ştefan II (1114—-1131), îiiul lui Coloman, toţi. ceialalți regi, ca Bela II
(1131—1141) fiiul unui duce Almos, Ştefan III (1161) fiiul regelui Gheiza,
Ladislaii II (1161—1162) îiiul regelui Bela II, Ştefan IV (1162) fiiul regelui

Bela II, Ştefan III a doaita oară (1162—1173) şi Bela III (1173——1196) fiul

regelui Bela II, toţi ceialalţi regi aii venit la direginţa regatului ungar prin
împărechieri civile şi prin ajutoriul domnitorilor din domniiatele circumvecine. Îmboldul lor spre această treaptă soţiială cetăţenească ai fost, înnăinte de toate, învalorarea şi apărarea întereselor personale părticulare,
iar” nu a celor generale şi comune tuturor păturilor soțiiale.

| Domniiatul
,

Moravilor.!)

Domniiatul Moravilor,. înfiinţat de ducele Moimir sub superioritatea
regilor Frincilor ($ 58, pag, 225), se desvoltâ bine şi luâ avînt la începutul |

seculuiui

al noaiislea.

Domnitoriul

de acoleâ,

Rastislaii

(+ 870),

se îolosi

de certele pentru împărţala' ţărilor şi pentru domniie, iscate între fiii şi nepoţii împăratului Romanogermanilor, Ludovic Piul (814—840), îşi estinse
domniiea asupra Cehilor din Bohemiiea, necesitind pre ducii de acoleâ a”
recunoaşte superioritatea, însu'şi însă se lepădâ de superioritatea împăratului Romanogermanilor, se dechierâ ca neatirnat şi'şi luâ titlul de rege.
Spre a'şi păstră această pusătură cetățenească, căutâ să se împriietenească
cu împărații romani răsăriteni, Mihaiii III (842—867), şi Văsile 1 Macedoneanul (867—886), prin aceea că primi creştinismu
l ritul grecesc. rădupă
săritean dela misionarii Miftodiii şi Ciril, precum făcuseră şi Bulgarii cu

Slavii din domniiatul săi. Îel fi însă contrariat în scopurile sale decătră
împărații Romanogermanilor Lotar (840—855) şi Ludovic Il (855—875) şi

decătră papii din Roma vechie, carii, şi unii şi alţii, se gindiaii la supremăţiiea lumească şi bisericească ce doriaii să o aibă şi să o păstrede
asupra Moravilor. Aceşti adversari căştigară pe partea sa pre condomnitoriul şi nepotul lui Rastislaii, pre Sviatopluc (5. Zwentibold + 894), carele,
ca să'şi asigurede sîngura domniie sub supremăţiiea împăraţilor romano-

germani, trădâ pre unchiul săii Rastislaii în mîna lui Ludovic II, carele îl orbi
şi'l închise într'o mănăstire,

şi, ca să se poată susţine ca domnitorii,

primi

apoi dela papa Niculaiii 1 (858—867) preuţi pentru răspîndirea creştinismu-

lui după ritul roman apusean. Vedind neînțelegerile ce esistaii printre îruntaşii din domniiatul săii şi sîmţindu-se aproape de moarte, chiemâ Sviatopluc
pre cei trei fii ai săi înnăintea sa şi destin pentru fiecare din iei cîte-o parte
din domniiat, făcînd însă pre cel mai batrin Mare Principe preste tot dom-

niiatul; apoi luâ trei bețe legate la un loc şi le dete, pe rînd, fiecăruia spre îrîn-

gere şi, neputindu-le fringe, le deslegă şi Îi le dete cîte unul. Fringîndu-le aşă
„_1) Baronius:

Pagius:

Annales

eccl.

a. 863,

cp. 15;

a. 880,

cp. 15—20;

Critica hist. a. 846, cp. 12; 863, 15—16; a. 866, cp. 2;

schaît Măhren, Briinn, 1835—42;

— Dudik:

—

a. 890,

Wolny:

cp. 12. —

Die Markgraf-

Măhrens allg. Geschichte, Olmiitz,

1$60—86.
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cu uşurătate, li dîse ca povaţă: „dacă veţi rămîne nedespărțiţi,
în conţălegere
şi în iubire, atunci veţi fi “neînvinşi de contrarii: voştri
şi nesupuşi.« 5
Această

povaţă, luată

dela Romani. şi atit de.nimerită pentru

conservarea
domniiatului, mavi nicio: înrîurinţă asupra fiilor, căci
îndată după moartea
tătini-săii prinseră a se certă. şi a. se răsboi: între sîne
"pentru împărţală şi
pentru domniie supremă. De aceste neînţelegeri şi
lupte se folosiră atit
vechii vecini, Cehii,

cît şi Maghiarii, ca să; cucerească pe sama sa. Şi întru
adevăr, Maghiarii isbutiră. de a pune minape .partea.
diiială a domniiatului morav, pe Slovăciieâ' de. astăgi, răsăriteană miadăşi a o păstră dea:
pururea pentru

sîne, iar' Cehii nu numai că se. scuturară de superio
ritatea
ducelui moravean, dar încă împreunară. pentru
totdeauna cu ducatul propriă partea lui rămasă necucerită de Maghiari.
e
Să
Astieliii se

fini, în anul 906, şi esistinţa nedepindentă a domniiatului
|
o
3

morăvean. .

Domhniiatul
culului

Slavii cehi din Bohemiiea
a optulea,

din

micile

însă

ducate

Cehilor.)
îşi întemeiaseră

ce le aveaii

pe

la începutul se-

sub ducele Pşemislu (Przemysl). Acest domniiat acoleă, un mare domniiat
îşi apărâ cu succes neatirnarea pînă la împreunarea '

sa, pe scurt timp, cu domniiatul Moravilor.
După desfiinţarea acestuia continuară ducii
în lărgitul teritorii sub Superioritatea împăra cehi din Bohemiiea a domni
ţilor! romanogermani şi favo:
risînd, cei mai mulți dintre iei, creştinism
ul
Dar' şi acest domniiat nu fun scutit de spiret după. ritul roman apusean.
ul' discordiii, al neînţălegerilor
şi al certelor pentru învalorarea şi. apărar
ea întereselor personal:pe
e socoteala celor generale comune, pentru
înfiinţarea -nedepindinţii domniiatului
şi chiar pentru delăturarea creştinismul
ui cu învăţăturile lui maj mult
co:
muniste şi universaliste decit jeuiste
şi esclusiviste. Aceasta 'se manifestă
Violinţă mai ales în -domniiea piosul
ci

Boleslav în: anul 935.

Acesta

ui duce Venţel, omorit de frate-săii
se desfăcii “de: Superioritatea împeriului
ro:

Polonilor, carii îl şi ocupară pent

ru sîne în anu] 1003, dară fură
taţi, prin ajutoriul împăratului
necesi1omanogerman
. Enric
, I] (995—1024), ca să”!
restituiască legitimului duce
Udalric în“ anul 1004. Ducele
(1035 —1055) regulâ, în mod
Bretislaă1
nu: prea nimerit, drepturile copi
ilor la succeSiune, -iar' ducele Vratislat [1
(1061—109
1)

şervicii credincioase, dela

căpătă

în anul

1086, .pentru

împăratul Tomanogerman, Enric
IV (1053—1106),
titlul şi coroana de rege în domn
Bretislaii II (1092—1100) Stirp iiatul Bohemiii. Fiul şi urmaşul acestuia,
i ultimele

urme ale păginismului din
niiat şi întroduse la şerviciul
domdumnedeiesc graiul Şi ritul
lătinesc. Certele
„„_"1)

Constantin Porphyrogenitus:
Thematibus. ct de
admini:
novit Im. Bekerrus, Bonnac, 1840, pg. De
î
i
175—176. — >») B aconidin
istrando en it 2820gcp-a14; 2.915, cp. 5: a 980, cp. 18; a. 989, cp 4; a 999!
cp.3;a. 1038, cp. 15; a. 1068, cp. 4; a. 1078, cp. 9, 53, 55; a. 1080, cp.cp. 16;
1034, necp. 33;
1. 2a. Pagi
Citia. 1036,
Rise
sub a. 850,
cp. 4; a. 863

6; a. 890, cp. 1; a. 930, cp. 1; a. 938 cp.
6; a. 950, cp.5;
a. 907, cp. 13-15; a. 995.cp. cp.15—1
11;
cp. 4; a. 1068, cp. 4; a. 1070, cp. 17;a. 997, cp. 1; 1 1003 cp. 6; a. 1004, cp. 5; a. 1036,
a. 1086, 10—1]. 2
;
Prag, 1836—67.

—

Fontes

rerum

bohemicarurn,

Prag Tari

Palacky:

Geschichte

Bohmens,

323.

şi luptele înterne şi esterne pentiu domniie şi pentru nedepindință nu în-

cetară şi mai departe în tot decursul răstimpului acestuia. ,

" Domniiatul Polonilor.!)
„Cam

pe la anul

840

reuşi

un

viteaz

din

i
.

Cuiaviiea,

cu numele

Piast,

a înființă un domniiat asupra Slavil
. dintre
or riur
. Niţaile
.(Netzo), Varta
(Warth) şi Vistula . (Weichsel), numiţi Poleni, Poloni Şi Leşi saii Lehi.
Acest domniiat pare a îi fost întemeiat pe doaii& pături soţiiale de oameni,
:
una ca diregintă cu dreptulde a purtă arme pentru. punerea în valoare a voinţii propriie, riumită aleasă, selecta, şleahta, şi alta numai ca lipită de

gliie (glebae adscripta), cu braţele goale, menită a ascultă şi a stâ la disposiţiunea păturii domnitoare: privilegiiate. Domnitorii deacoleâ căutară nu

numai ca să atragă sub ascultarea sa pre săminţiile

slavice

cele stăpînite

de Nemţi şi de împărații romanogermani, ci încă să'şi supună şi pre unii

domnitori din domniiatele slavice vecine. Induşmănirea cu săminţiile consingene dete împăratului romanogerman Oto 1 (939—973) ansă ca să con:

stringă pre ducele Miecislaii (Mieczislaw) în anul 963. ca să'i recunoască
Acest duce primi în anul 965 creştinismul după ritul roman apusean şi preuți dela Nemţi, dară nu atita spre
Superioritatea şi să'i plătească tribut.

a direge şi a orgă' nisâ
domniiatul, înfăptuind neîntrecutele înv&ţături soțiiale cetăţeneşti ale creştinismului, cît mai vîrtos spre a se conformă cu
curentul de pe atunci.
.
|
Urmaşul lui Miecislaii, ducele Boleslaii | cel Viteaz (Chrobry,
992—1095),
isbuti să'şi lărgească foarte considerabil domniiatul şi să se lupte cu
suc- |
ces

chiar încontra puternecului împărat romanogerman, Enric II (995—1034),

carele îi şi recunoscii neatirnarea în pacea făcută în anul 1018. Acest
duce
răspîndi creştinismul chiar cu puterea printre conaţionalii şi supuşii
săi.

Fiiul şi urmaşul săii însă, Miecislaii II (1025—1034), disconsiderînd învăţă-

turile creştinismului şi îmblind după sîngură domniie, se înduşmăni
cu
îraţii săi, şi aduse, prin aceasta, domniiatul săi în multe şi mari
nenoro-

ciri şi în depindinţă de împăratul romanogerman.

Sub

fiiul săi Cazimir |

(1034—1058) ieră să cadă domniiatul sub ascultarea Cehilor, de nu
“i-ar
îi sărit întru ajutoriii împăratul romanogerman, Enric III (1039—1056).
Acest
duce s'a ocupat mult cu orgănisarea domniiatului după invăţăturile
creşti- |
neşti de pe atunci şi căştigă, prin aceasta, toată preuţimea pe partea
-sa,

astfeliii încît lăsâ spre moştenire fitului săi mai mare, Boleslaii II (1058—1081),

un domniiat bine întărit. Acest duce se folosi de turburările înterne
din
imperiul romanogerman şi de acelea din regatul Ungariii, şi cuceri
dela Ruşi
Chievul, luâ titlul de rege şi se încoronâ în anul 1076. Pentru
spiretul său .
întreprindătoriii căpătă Boleslav Il conumele de Cutedătoriul (Smialy),
dar
se înduşmăni cu episcopul din Cracoviiea, Stanislaii, pre care'
îl şi omori
:) Baronius: Annales eccl. a. 965, cp. 6—7; a.
cp. 13; a. 1000, cp. 15—17;
a. 1008, cp. 5; a. 1013, cp. 3—4; a. 1014, cp. 9; a. 1020, 991,
7;.a. 1022, cp. 17; a. 1035,
cp. 6; a. 1034, cp.. 33; a..1036, cp. 3; a. 1041, cp. 5—11; cp.
a. 1058, cp. 16; a. 1075, cp. 97:
a. 1079 cp. 39-41; a, 1103, cp. 14; a. 1104, cp.
1; 1194, cp.3.
a. 965, cp. 6—11; a. 991, cp. 3; a. 997, cp. 1; a. 999, cp. 5—7; a. — Pagius: Critica hist,
1000, cp. 3—6; a. 1004,
cp. 9; a. 1025, cp.9;a. 1032, cp. 7; a. 1034, cp. 15; a. 1036,
cp.4; a.1045, cp. 1; a. 1058,
cp. 10; a. 1075, cp.
Hamburg,

1840,

—

12; a. 1077, cp. 23; a. 1079, cp. 10. —
Răppel: Geschichte Polens,
Scriptores rerum polonicarum, Krakau, 1872—18
88. — Monumenta Po-

loniae historica, Lemberg,

1874-—1888,

i

a

-

21%

324
cu: mîna

sa chiar în biserică,

pentru

care

domniiea şi să se călugărească. Urmaşul

faptă

fu: necesitat să părăsască

săii irate, Vladislaii 1 (1081—1109),

părăsi titlul. de rege şi se apucâ de lărgit marginile domniia
tului înspre
marea Baltică, dar” fi împiedecat în întreprinderea sa prin
răscoala fiiului
săii natural, Zbigniev (Zbygniew) şi mai pe urmă şi a filului
săii legitim,
Boleslai
După

i III Gură Strîmbă' (Krzymusty),
moartea

tătîni-lor

se împărțiră

cari îmbii îmblaă

fraţii în

domniie,

după

dară

domniie.

nu trăiră în

conţălegere. Zbigniev fi omorit în anul 1111, iar' Boleslaii[II

(1102—1139)
se oşti cu vecinii, nu fără succes, pentru lărgirea margini
lor domniiatului
săii. La moartea sa împărți domniiatul între cei patru fii
ai săi: Vladislaii II
(1139—1146) căpătâ teritoriul Cracoviii şi “al Silesiii
cu dreptul de supremăţiie asupra fraţilor săi; Boleslaii IV cel Creţ (Kendz
ierzawy, 1139—1173)
Moraviiea şi Cuiaviiea; Mieceslai cel Bătrîn (1139—1177)
Gnezna şi Pomeraniiea, iar' Enric Sandomiriiea. Această împărțală
nu
avi
urmări bune;
stirni numai scorturi între fraţi. Boleslaii IV alungâ
săi Vladislaii din domniie şi luâ iel Supremăţiiea, în anul 1146 pre îrateîn care dreptcă rămase
pînă la moarte, dar fii necesitatsă recunoască
romaânogerman şi să primească înrîurinţa Nemţilo Superioritatea împăratului
r. lel încă împărţi domniiatul -între fiii săi, dar supremăţiiea treci în
mînile frăţini-săă (Mieceslaii 1173—1177), şi dela acesta la Cazimirll cel Drept (Sprawi
edliwy, 1177—1 194),
fiiul al cincilea al lui Boleslaii III.
|
Astieliii se adeveri şi aici că împărțala domniia
telor între îii, fie chiar
şi. sub supremăţiiea unuia dintre iei, nui
spre binele întregului, dacă nu
domneşte între dinşii creştinismul adevărat:
conțălegerea, iubirea, frăţiiea,
dreptatea şi sprijinul reciproc!
|
|

„Domniiatul

Croaților şi al Slavonilor.)

Săminţiile slavice (Horvaţii, Slovenii,
Slavonii, Vendii) aş&date printre
Romani şi Germani la cursul Superior
purtaii cele mai despre miadănoapte şi.:mijlociă al riurilor Drava şi Sava,
unde şi numele teritoriului de. Slavoniieanumele de Sloveni şi Slavoni, de
, . iar cele mai despre miadădi
numele de Croaţi saii Horvaţi şi de
Vendi, de unde numele de Croaţiiea.
Dintru început steteră sub

ascultarea Frâncilor, de unde pină
astădi poart
teritoriul dintre Sava şi Drava înferioară
pe lingă vechiul nume roman' deă
Sirmiă, incă şi numele grece
gora. Mai

sc de Francohorion, pe Sloveneş
te
la anul 864, se desfăcură: de regat de Fruscaul Frîncilor
imperiului roman răsăritean, primind

pe urmă,

ŞI Se Supuseră

Cam pe

şi creştinismul.
anul 900 însă se desfăcură şi de acesta
Şi şi întemeiară. un domniiat Pepro-la *
priii acoleă şi dealungul
Slavonilor sait Croaţiiea

5

Gyrkowitz: De situ

mării Adriatice,

şi Slavoniiea.

numit domniiatul

Pe la anul

Croaților şi al

994 îşi luâ

domnitoriul

et
„maticus regni Croatiae, Pest 1874ambitu Slavoniae et Croatiae,
7. —
. — Baronius: Annalis ecel.p
iploi 895 cp. 3, codes dipl
65—66;
—
Criticacp hist,
a. 1078, cp. Pagius:
a.
o897, cp.21;
185 a. 1077.
i
p.
2l; a. a. 1021; . cp. 3; , a, 1062, cp. 7; £ a. 1068,
4.
cp. 3;
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mei

e

,

regatul Croaților prin învoială cu aceşti jupîni. De aici înnăinte a rămas
Croaţiiea în legătură cetăţenească cu regatul Ungurilor.

„Domniiatul
-

Sîrbilor.:) -

)

ag

ada

:

,

,

Sirbii (Serbli), săminţiie slavică, aşădaţi cam pe la anul 638 printre

„Romiînii cei din Mesiiea superioară, de pe la cursul inferior al Dravei şi
al Savei, feraii supuşi împeriului roman răsăritean şi avură în răstimpul

acesta multe lupte cu Bulgarii între anii 870 şi 934, iar în anul 1043 is-

butiră, sub conducerea lui Bolislaii saii Ştefan Dobroslav (1043—1050), a
se face neatirnaţi de împeriul roman răsăritean şi a'şi supune şi pre ceiaalţi jupîni din ţară. Fiiul acestuia, Mihaiii (1050—1080), se dechierâ. rege
al Sirbilor şi îi recunoscut ca atare de papa Grigoriii VII (1070-—1085),
dar' această neatirnare nu durâ mult, căcă Sirbii cădură din noii sub ascultarea împeriului roman răsăritean. In anul 1165 se făcură iarăş neatirnaţi
sub ducele Ştefan Nemania. Această neatîrnare durâ apoi pînă în anul 1389,
cînd fură Sirbii supuşi de Turci.
ă
-

$ 85. Prosperarea şi finea domniiatului bulgar. Începutul emancipării Rominilor.!)
Trecînd cei treideci de ani dela pacea închieiată în anul 817 ($ 59, pg. 228)
între domniiatul bulgar şi împeriul roman r&săritean şi audind domnitoriul
Bulgariii, Bogor (Bogoris, Bogaris, Boris, 839(?)—888), cumcă după moartea împăratului

bizantin,

Teofil, întimplată

în lanuariii

842,

se ailă la di-

regința împărăţiii o muiere, Teodora, soțiiea mortului împărat, ca tutoare
(852-—856) a fiiului iei şi conîmpărat, Mihată [II (842—867), trimese la iea
soli, înştiinţindu-o că rumpe pacea şi că porneşte asupra iei cu oaste. Impărăteasa însă îi răspunse, că şi dinsa se va rădicâ asupra lui cu oşti şi
că are sperință că'l va supune, dar chiar de star întîmplă ca ea să fie
învinsă de dinsul, tot iea va fi deasupra, fiindcă iel va fi potignit nu pre
un bărbat, ci pre o biată femeie. Uimit de acest răspuns, nu cutedâ Bogor
să întreprindă nimică r&ă, ci preferi liniştea şi reînnoirea priieteniii.
Serben

1) Milcevic: Principatul Sirbii: sârbeşte, Belgrad, 1876. -- Hilferding: Geschichte der
und Bulgaren, Bautzen, 1856.
1) Theophanes Continuatus, Ioannes Camceniada,

Symeon

Magister, Georgius

chus, ex recog. Im. Bekkeri, Bonnac, 1838 pg. 162—165, 342, 357, 380, 385, 387, 389,Mona401,

404, 408, 411—414, 664, 701, 717, 740, 824, 893, 904. — Georgius Cedreuus, loanis Scylitzae
ope ab Im. Bekkero, Bonnae, 1839, vol. 2, pg. 152, 372, 413, 434, 457, 467, 475, 527, 531—741.
— Leonis Grammatici Chronographia, Bonnae. 1842, pg. 238. — Baronius: Annales eccl.
sub anul 845, cp. 5—8; a. 866, cp. 1—8;a. 867, cp. 1—4; a. 868, cp. 1; a. 869, cp.68—93;
a. 870, cp. 52; a. 871, cp. 16—17: a., 886, cp. 8; a. 893 cp. 9; a. 914, cp. 1; a. 917, cp.
4;

a. 928, cp. 4; a. 944, cp. 18; a. 965, cp. 16; a. 968, cp. 9; a. 969, cp. 1; a. 971, cp.9—18;
a. 973, cp. 4—12; a. 981, cp. 1—2; a. 995, cp. 6; a. 1001, cp. 4—922; a. 1014, cp. 7; a.1018,
cp._7; a. 1071, cp. 15—28; a. 1073, cp. 82-83, 88, 93—94. — Pagius: Critica hist. sub anul

845, cp. 2; a. 861, cp. 10—11;

cp. 19; a. 870, cp. 21;

a. 863, cp. 15-16;

a. 893, cp. 4;

a. 866, cp. 1-5; a. 868, cp. 1; a. 869,

a. 89%, cp. 10—11;

a. 912, cp.3;

a. 914, cp.12;

a. 917, ep. 2-4; a. 927, cp. 6—7; a. 928, cp. 5; a. 965, cp. 16; a. 968, cp.9;a.969,cp.1;
a. 971, cp. 9—11;

a. 973, cp. 8—12;

cp. 7; a. 1018,cp. 7; a. 107î,:cp.

Bauizen, 1856. —

Jirecek,

13.

a. %i, cp. 2;
—

Hiiferding:

a. 995. cp. 6; a. 1001, cp. 4; a. 1014,
Geschichte

de Bulgaren

und

C. Î.:. Geschichte der Bulgaren,

Prag, 1876,

der bizant. Literatur, Miinchen,

1897, pg. 988—989,

Serben,

pg. 150—160. —

Herzberg, Dr. G. F.: Geschichte Byzantiner und osm. Reiches, Berlin, 1883, pg. 146—188.
Krumbacher: Geschichte

—

994—996.
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Indată după restătorirea bunei înţelegeri se înteresâ
împărăteasa Teodora de un călugăr cu numele Toader Cufara,
carele petreceâ ca captiv
printre Bulgari, precum şi Bogor despre soră-sa, care
trăiă ca prinsă la curtea
împărătească şi îmbrăţişase creştinismul, şi schimb
afi unul pentru altul.
Sora lui Bogor, ca zeloasă creştină ce ieră, nu încetâ
nicicînd să vorbească
frăţini-săii şi celoralalţi curteni,la orice ocasiune,
despre creştinism şi despre

o reformă

soţiială cetăţenească

după

umanitarele

lui învățături întemeiate pe credinţa, că toți oamenii sînt fiii unui
şi aceluiaş Tată ceresc şi
prin. urmare, dători ca să: trăiască împreună în
frăţiie şi iubire, în pace şi
linişte,
- în: armoniie şi în Sprijin .reciproc, şi, folosî
ndu-se de o foamete
mare ce se ivise în domniiatul bulgar, . îndemnâ,
împre
ună cu călugărul
Cuiara, ca să se roage cu toţii Dumnedeului creştin
scape de această nenorocire. Pe lingă aceste ilor, Tatălui ceresc, ca să”!
tîmplarea că domnitoriul Bogor,. iubitoriii .mare îndemnuri mai veni Şi înde vinătoriie, voiă să picturede pe păreţii curţii sale: cevă vînătoresc
şi.
îngrozitoriă, şi. cerii dela
împăratul: bizantin ca săi trimeată un pictor
iscusii... Acesta îi trimese pre
talentosul călugăr, Miitodiii, carele, înlocd
e vreo. vînătoare plină de omoruri,.îi picturâ judeţul cel de pe urmă cu
toate grozăviile lui. Această pictură făcu asupra lui Bogor o împresiune
atit de puternecă şi. de îngrozitoare, încît, aflînd despre însămnînţa iei,
curtenii şi toţi păgînii din domniiatul săi se decise îndată, ca atit iel cît şi
să îmbrăţişede creştinismul. La
boted primi numele de. Mihaiii, după
numele împăratului bizantin. Lui îi
Să, d) Supuşii săi. Astfeliii deveni
ră Bulgarii creştini (Ş 86
90 şi
După! primirea creştinismului ca religiune
oficiială şi generală decătră
domnitoriul Bogor—Mihaiii, uşor s'ar fi.
putut
orgăni
sâ viiaţa soţiială cetățenească aici în domniiatul “bulga
iormâ şi desvoltă acuma, dacă atât r ca şi în celealalte ce prindeaii: a 'se

ginții

diverselor domniiate

universale

Tăspînditorii creştinismului
şi. direar fi fost pătrunşi de umanitarele. câtînvățăt
uri

ale creştinismului, dacă
ar fi fost şi iei însuflețiţi, Ca şi Isusle-ar îi fost înțeles cu limpedeală, dacă
Cristos, de întemeiarea unei împăTăţii cereşti, a unei

împărăţii. unde să fie stremurul
mişcătoriiă frățiiea şi
iubirea, adevărul şi dreptatea,
solidaritatea tuturora ca membri
sîngure familii, a Tatălui ceresc,
ai unei
a lui Dumnedeii; dacă cu-toții
ar fi fost
tins, împreună şi în bună conţăl

egere,
păstrarea, dar' şi la înfăptuirea acestor nu numai la răspîndirea, primirea şi
admirabile învățături în viiaţa dilnică, publică şi privată. Aceste
condițiuni

însă maă fost .în stare să se
stătornicească Orişiunde, să se păstre
ze
pretut
indenea, să predomnească și
să direagă activitatea privată şi
publică a fiecărui om cu întențiuni
şi folositoare, a fiecărui
bune

diregent mare şi mic din viiaţa soţiial
ă cetățenească,
deaceea întîmpinăm incă, în tot locul,
manifestindu-se neîncetat, şi chiar
cu precumpenire,

nimicirilor.

Se iviră mai

spiretul discordiii,
i

al desbinărilor,

al distrugerilor

şi al

întîi rivalități între direginţii
Tăspînditori
mului, între patriarhul din Consta
creştinisntiniiana, Fotiii (858-867 lor
şi papa Nicola
şi 878
— 886)
iii
1 :(858
—876) din Roma vechie, în privinţ
a jurisdicţiunii. lor
.
şi nedumeriri asupra grai .

urilor, carile să se întrebuințede Ia
şerviciul religios,

munităţi creştineşti. Aceste rivalități
şi neînţălegeri dreptcă. se potoliră
dară lăsară: colţi destructivi în
moinim

mentan,

Mihali .(839—888, + 907), necăpetind delaelepapamultora. Domnitoriul BogorAdriian II (867—872) re-
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cunoaşterea neatirnării comunităţilor creştineşti din domniiatul săii şi coordinarea lor. cu celealalte: de pe aiurea, se dete cu totul pe partea patriar-

hului;constantiniian,.Fotii,aşădat a doaiia oară la direginţa bisericilor din

împeriul

roman

răsăritean,

dară

mai.pe

urmă,

desgustat

de atîtea

ticăloşii

omeneşti, se lepădâ de: domniie şi se călugări la 888, lăsînd domniiatul
pe mina fiiului săi mai. bătrin, Vladimir (888-— 893). Acesta se arătâ nedemn de domniie atit prin viiaţasa privată, cât şi: prin înduşmănirile:
sale
cu împăratul din Constantiniiana,.
l-eon cel Înţelept:(886—912), cît şi cu
. Sviatopluc
-din Moraviiea. el fii scos din domniie decătră tată-săii şi înlocuit cu :jrate-săii mai tînăr, cu Sîmion.:. Acesta îşi făcuse studiile “sale în

renumiţele şcoale din Constantinifana. şi cunoşteă cu deamăruntul năzuin-

"ție esclusiviste ale curentului naţionalist grecesc de pe atunci (Ş 73 şi 96).

„_.

An.lunga sa domniie (893—927) .se arătâ Simion bărbat la locul săii;.

purtă răsboaie norocoase cu toate popoarele circumvecine şi în speciial cu
împeriul roman răsăritean, astieliii: încît reuşi ca domniiatul săii să cuprindă, în-stinga Dunării, ţările dela Tisa: pînă la marea Neagră, iar în

dreapta acestui rîii să se estindă, spre- miadădi, cam

lingă marea Neagră prin Adriiana (Adriianopolea)
în Olimp, şi de aici, - spre apus, pînă în marea
șulei Coriu, şi de acoleă, spre miadănoapte, pînă
departe în direcţiunea rîului Drinului. pină:la riul

din Mesembriiea de

şi munţii Rodopei pînă
Adriiatică în dreptul inla Scutari, şi apoi mai
Sava.

Avînd acuma atita teritoriii sub stăpînirea sa, nu se mulțămi Simion

Cu titlul de duce ori cneaz, ci îşi Iuâ pre acela mai modern, de „Cesar
(Tar, rege, împărat)“ al Bulgarilor şi. singur stăpînitoriii (autocrator)al -Ro-

“meilor

(Romînilor).

Acest

adaus

'şi “1 fi ales Simion -nu numai

toriul stăpinit de dinsul,

din. urmă

din

întitulătura

sa -samănă

să

cu privire la mulţimea Rominilor de pe teri-

ci încă -şi cu scopul de a respectă insualitatea

îiecărui popor, şi a tinde numai la înfrăţirea şi unirea popoarelor întrun
Singur domniiat, iar nu şi la strivirea şi nimicirea acestei insualităţi prin
împunerea unui sîngur grai cultural;şi literar, precum năzuiaii Grecii

naţionalişti în esclusivismul săii naţional. Împăcindu-se însă în anul 995
cu Bizantinii ($ 83, pg. 300—301), se apucâ Simion de a'şi orgănisă comunitatea bisericească, dind arhiepiscopului din Preslava, vechiea Cetate

Marcilana (Marcianopolis), titlul de patriarh, şi apoi a înriurit de sati
trădus bulgăreşte o mulţime de cărți bisericeşti, carile s'aă răspîndit printre

toate săminţiile slavice şi chiar printre Romînii conlocuitori şi coreligionari
acuma

cu iele.

„.După

(927—969),

moartea

a

Ţarului Sîmion îşi: vădi feciorul şi urmaşul săi, Petru

domniiatul atacat de Maghiari,

carii îşi supuseră .partea lui

din Daciiea Traiană apuseană şi -centrală, de Pecenegi, carii ocupară pre
cea boreială şi orientală, şi de Sîrbi şi de Croaţi, carii scuturară supremăţiiea Bulgarilor ce li ieră împusă. de Ţarul Simion. Chiar şi frate-săit

vitreg, Mihaiii, nu voiă să'1 recunoască ca ţar,'ci se răsculă asupra lui cu

lipaşii săi, dar' fi învins şi alungat. Strimtorat astfeliii din toate părţile, şi
înţelegînd. că şi împăratul Roman | Lacapenos. se pregăteşte: de răsboiii
încontra lui, se împăcâ: țarul Petru cu împeriul roman răsăritean, luînd

ca soţiie pre-o nepoată a conîmpăratului de acoleă, Roman | (919—944),

şi căpâtă, ca
ricească. Cu
O mică parte
tare legătura
feciorii săi la

răsplată, recunoaşterea titlului de Cesar şi. neatirnarea- biseajutoriul Romeilor isbuti țarul Petru.ca să'şi păstrede măcar
din întinsul domniiat al ţarului Simion, şi, ca să stringă mai
sa de încuscrire cu împăratnl. Romeilor, -își trimise Petru
Constantiniiana spre învăţătură, şi se împriieteni cu Grecii
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bizantini pînă întru atita, încît primi, întru. toate,
greci, şi se făcu mai mult unealtă oarbă a acesto înrîurința „naţionaliştilor
ra, decit să'şi împlinească

dătorința ca domnitorii al Bulgarilor şi al
ilor din domniiatul săi.
Această purtare a lui Petru stirni nemulţămirRomin
ea
mai
ales a Rominilor, Carii
jeraii zeloşi lipaşi ai pauliciani

smului ($ 69 şi 93) răspîndit pe atunci
cu
mate -stăruinţă printre dinşii ca şi printre
Bulgari.
În fruntea nemulțămiţilor se puse un duce
saii comite de ai Rominilor din munţii Emului, originarii din
Tîrnova de lîngă rîul jantra dela
poala miadănoptală a acestor munţi,
cu numele Şişman,. precum şi fiii
acestuia: David Moisi, Aron şi Sămuil,
şi porniră împreună o răscoală
încontra țarului Petru pe la anul 963.
Neput
ind resistă comitele Şişman
atacurilor număroşilor partidani ai
lui
Petru
în părţile miadănoptale răsăritene ale îngustatului domniiat bulgar
, se traseră cu lipaşii săi în părțile
lui miadădiiiale apusene spre Maced
oniiea, Tesaliiea şi Epir, unde
popo-

rurile anuale ce le trimeteaiă Bulg
arilor încă de sub țarul Sîmi
împărat romei, Nichifor]] (96
3—969), refusâ, pe neaşteptate, on. Viteazul
lor daruri, iar” ţarul Petru înce
trimesul acepi a le pretinde cu puterea
ratul Nichifor chiemâ pre Ruşi
- armelor. Impăîntr'ajutoriii. Aceştia veniră
domoliră Pre îndirjiţii Bulgari
şi cuceriră dela. iei Drăştiorul în anul 967,
şi alte cetăţsei
Că
€
pre Boris, şi Roman,

30 lanuariăi

969

țarul

1
şi apoi atacară împreună
Petru

şi

retrăgîndu-se

pre Ruşi.

ci pre fiii lui,
Murind însă în

Ruşii dela
Pecenegii. atacaseră cetatea
Chievului, credură direginţii Dunăre, fiindcă
noul lor domniiat Că vor
Romînilor din
pute iei pune mîna şi pe
ceealaltă parte a domniiatului bulgar şi -porniră
se grăbi de aduse pe tronul cu Oastea asupra ici, dară împăratul Nichifor
(969—971). Acesta însă nu bulgar ca urmaş pre îiiul lui Petru, pre Boris II
asupra lui în annl 970, cuce se putu susțină pe tron, căci reveniră Ruşii
pre Boris II, trecură munţii riră Preslava, căpitala domniiatului, prinseră
ŞI înnăintară pînă la Arca Emului, şi cuceriră şi Filipiiana (Filipopolea)
diiana (Arcadiopolea).
Abiâ acuma li iesi în
năinte noul împărat romeii,
Ion Ţimişcă (Tzimiskes,
îi atăcâ pe uscat ŞI pe
marea Neagră Şi necesitâ Zămuşcă? 969—976)
chieind pace cu iei în Julii
îni 971. Pre ţarul Boris şi ca să se retragă
luâ cu sîne împăratul Ion
pe frate-săii Roman îi
Ţîmi
şcă
(Zăm
uşcă), îi detronâ şii treci
pairicii imperiului romei,
printre
iar coroana domniiat

ului bulgar o depuse ca
semn de desființare a lui şi
spre amintire, în biserica Sînte
i Soții.

esistinţă

printre

celealalte Pop

„sa naţională, Spre a NImMICI oare cu conştiinţă vioaie despre insualitatea
încă din faşă desvol
noii: domniiat şi vigoros
rival, 5e folosiră direginţiitarea şi întărirea acestui
Romei atit de neîntre-
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cuta iscusînţă ce o aveaiiîn încurcatul iţelor şi în provocatul împărechierilor şi al desbinărilor, .cît şi de puterea armelor omoritoare. lei isbutiră
după o luptă stăruitoare de aproape cincideci de ani. Însu'şi Şisman,: între- .
prindătoriul înfiinţării acestui domniiat rominesc nedepindent, fi ucis de
ai săi; fiiul şi urmaşul săi, David, îi omorit de nişte păstori romîni, carii
nul cunoscură; Moisi cădu în luptă la împresurarea cetăţii Seres, iar' Aron
Îi ucis de frate-săii Sămuil, fiindcă căduse în pripus că ar stâ în conţelegere cu Romeii şi că ar conspiră cu iei încontra esistinţii acestui noii domniiat. Dupăce rămase singur domnitorii în anul 976, se folosi Sămuil de
răsboiul civil din împeriul roman răsăritean dintre anii 976 şi 989, spre
a'şi estinde noul domniiat spre Greciiea, spre marea Adriiatică şi spre
Dunăre. lel isbuti întradevăr, dupăo bătălie norocoasă cu oastea bizantină
în anul 881 lîngă Sardica, ca să'şi supună toate ţările despre miadănoapte
răsărit pînăn Dunăre, cari: compuseseră domniiatul bulgar şi pre cari le
cuceriseră Romeii şi le împreunaseră cu împeriul roman răsăritean.
Acuma îşi luâ Sămuil titlul de Cesar (ţar) şi înființă pentru domnijatul săit un noii patriarhat, neatirnat, saă în legătură cu papa din Roma.
Aceste succese nu le suferi împăratul romeiii Văsile II (976—1025), ci porni

în anul 996 un noi răsboiii asupra cesarului Sămuil.
norocul pe partea lui Sămuil,
un

ginere

al săii îl trădase.

Văsile II din noii toate
muil,
toase
acest
acoleă
bucni

dar mai
În trei ani

pe urmă
de

dile,

Dintru început ierâ

îl părăsit, mai ales dupăce
dela

1000—1003,

recuceri

ţările din partea răsăriteană a domniiatului lui Să-

pînă în Dunăre, aşâ încît acesta r&măsese numai cu părţile munde pe împrejurul Soiiii, cu Macedoniiea apuseană şi cu Epirul. Pe
teritoriii, cel de origine al statului săii şi cuibul Romînilor de pe
încă pînă astădi, se mai susţinui Sămuil pînă în anul 1014, cînd isal treilea şi ultimul răsboiii între iel şi împăratul Văsile II...
:

Oastea lui Sămuil în nimicită în Valea Tistei (Bx%29isz2), iar el muri
în 15 Septemvre 1014 de inimă rea, vădind 15 mii din bravii săi ostaşi
cu ochii scoşi din porunca împăratului Văsile. Fiiul şi urmaşul săii, Gavril
Roman, urmărit de . oastea învingătoare împărătească pînă în Meglena,
cuibul Romînilor de acoleă, în ucis aici de vărul săi lon Vladislaii,--un
- filă al ucisului Aron. Acesta ar fi voit să se împace cu Romeii (Grecii),
dar

mai

marii

oştii nu

se învoiră;

răsboiul

fu

purtat mai departe,

dar'

tot

în dauna Rominilor pînăce fi ucis şi lon Vladislai în primăvara anului
1018. Boierii ţării mai purtară citeva luni răsboiul, dar fură parte învinşi
parte corupți cu feliurite favoruri personale, şi împeriul roman răsăritean
iu restaurat în marginile sale de mai înnăinte pînă în Drava şi Dunăre,
căci "i se supuseseră şi Sirbii şi Croaţii, şi împăratul Văsile II întrâ, la începutul anului. 1019,cu triumi în Constantiniiana, căpătind pentru strălucita sa faptă numele
de 'Ucigătoriii de Buqgari sait Bulgarocton.
.
Împăratul .Văsile II, ca să păstrede pre -redeşteptaţii Romîni sub
ascultarea împeriului roman răsăritean, gărăntâ boierilor privilegiile ce le

aveaii, primind pre mulţi în funcțiuni împărăteşti printre ceialalţi boieri ai
împărăţiii, iar clerului îi lăsâ neatîrnarea bisericească, dindu'i un patriarh
naţional, numit lon, numai -episcopiiea Drăştiorului (Dorostolului) rămase
încă sub ascultarea patriarhului: constantiniian.
Cu toate aceste favoruri,

tot nu se astimpărară Rominii. Un fiii al lui Aron, cu numele Alusian, şi .
un nepot al lui Sămuil dela fiiul săii Gavril, cu numele Petru Deleanul,
aii mai cercat în anul 1040 ca să restaurede domniiatul, strămoşesc rominesc,

dară n'aii isbutit, fiind contrariiaţi

nu

numai

de Romei,

dară

chiar şi
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de Bulgari; cari rădicară încontra pre: un. Tihomir, şi pe urmă se desbinară

“ iei între sine. Alusian orbi'pre Deleanul şi apoi se. supuse Romeilor.
“În anul:1073 se folosiră boierii romîni şi bulgari de strîngerea. asupritoare a birurilor impărăteşti, şi se răsculară din. noii sub conducerea
unui Giorgiii: Voitah (Bztzo/62),: prochiemind ca domnitoriii pre Constantin
Vodin, feciorul. domnitoriulu
din. Sirbiiea,
ii.
dar „Şi această răscoală fu in-

năduşită , ca 'şi; alta din anul

1078 la Filipiiana

(Filipopolea) sub. pauli-

ciianul Leca, şi mai alta diri anul.1086 la Belatova

sub

un alt pauliciian.

„II. Privire fugitivă asupra mişcărilor religioase
i

„

.

dintre

Ş$-86.

861 şi 1186.

Efectele conlocuirii Rominilor cu Bulgarii şi Slavii păgiîni.

„„.. Printre locuitorii împeriului bulgar dela întemeiarea lui în anul
679
şi pînă la apunerea lui în 971, respective 1018,. Romînii aii fost,
după Slavi
saii

Sclavini, poporul cel mai numeros. Fiind iei creştini originari precum
am vEgut mai sus ($$ 24, 46, 65) şi răminînd ca atari necontenit în tot, decursul
„seculilor, credinţile, datinile lor religioase, moravurile lor soţiiale
cetăţeneşti,
moştenite dela moşi strămoşi şi încărnate în ici prin usitarea lor
dilnică,
înstituţiunile lor

soţiiale cetăţeneşti
- şi comunale, toate acestea m'ait putut
ca să nu aibă înriurire. binefăcătoare şi permanentă asupra
garilor, carii, la venirea şi aşădarea lor. printre Romîni,. Slavilor şi Bulferaiă. păgini şi
barbari deplini, stind pe un grad de cultură şi de
civilisaţiune mult mai
înferior decit Rominii ca urmaşi ai. coloniilor romane,
cari fuseseră seculi
întregi membri ai întinsului împeriit roman, şi carii
şi
de iel nu încetaseră nicicînd a stă în. legături religioa după 'deslipirea lor
merciiale, cu imperiul de care se ținuseră atita timp. se, culturale şi co„_ Deci a zăcut în firea lucrurilor şi în împrejur
ările
timpului
; ca' Slavii
şi Bulgarii păgîni, petrecînd timp mai indelun
gat
creştini şi în vecinătatea lor, să se împriietenească.printre Romînă şi Grecii
şi să se familiiarisede
cu credinţile religioase, cu înstituţiunile soţiiale
cetăţeneşti şi cu cultura şi
deprinderile

acestora. După un secul, doaiiă,
cu Grecii pe unele locuri.şi în vecinătatea lor,de convieţuire cu Rominii şi
samă că nu mai ieraii atrocii păgîni şi barbari din Slavii şi Bulgarii de bună
timpul venirii şi aşădării lor
la Dunăre. Unii din iei se făcuseră creştini
în decursul timpurilor, iar cei
mai mulţi se predespuseră pentru

creştinism şi îmbrăţişarea lui.
Convieţuirea seculară a Rominilor creştini
şi mai civilisați cu Slavii
şi Bulgarii păgini şi barbari n'a
putut aşadară ca să nu strecoare
în suîletul,: în mintea, în deprinderile
Şi în înstituţiunile soţiiale ale, acestora
o
mulţime de credinţi şi datini religioas
e, precum .şi de foarme
de înstituțiuni
,

_soţiiale. romîneşti,

ŞI a pregăti

astfeliă o apropiiare şi chiar amesteCare între olaltă, Dovadă despre
.aceasta: ieste că, pînă astădi, se
găsesc
în poveştile şi în cîntecele Ruşilor mici, ale
Sîrbilor şi Bulgarilor, o mulțime de r&măşiţi
„__

i-ai
apoi

Primii

din credinţile şi datinile romane păgiîneşt
i.
- :
|
germeni de creştinism şi de orgănisa
re cetăţenească soțiială
aşadară Bulgarii şi

primit
şi de. la împeriul roman

Slavii dela conlocuitorii. săi Romîni,
răsăritean, unde poporăciunea romană,

şi
în

381.
foarte mare parte grecisată. acuma, încă iusese diregintă.şi determinătoare
în mersul cultural şi soţiial:cetăţenesc.i) . . ..:
,
„+. . Această îmblindire “a moravurilor prin convieţuire

Romiînii şi cu Grecii, şi

această împriietenire

ă
îndelungată

cu

şi familiiarisare: cu' vederile

şi învățăturile creştinismului aii: avut, în 'fin6, efectul, că toţi Bulgarii şi
Slavii s'aii făcut creştini. Această întîmplare, a: rămas de mare îns&mnătate
şi a avut urmări grave asupra “sorții Romiînilor şi asupra desvoltării lor
ulterioare: Dela această - întîmplare înnăinte
se altereadă tăriiea înrîutinţii
reciproace dintre Romîni, Bulgari şi Slavi. Pînă la această întîmplare:
decisivă Bulgarii şi Slavii ai primit dela conlocuitorii şi vecinii săi Romini
şi Greci feliii de feliit -de înrîurinți culturale şi soţiiale” cetăţeneşti; de' aci
înnăinte însă, rădicîndu-se graiul bulgaroslavic la gradul. de graiii cultural
şi soţiial: cetățenesc, prinsetă: Bulgarii şi - Slavii a întoarce îndărăpt din înrîurinţile primite, atit pe terenul bisericesc, cît şi pe cel soţiial cetăţenesc.
..." Mai ales Rominii sîmţiră cu prisos această înriurinţă, “căci, precum
mai înnăinte se grecisase pătura lor cultă şi diregintădin- împeriul roman
răsăritean, aşâ. prinse acum fruntăşimea lor-a se folosi de noul graiii religionariii şi cultural nu numai în afacerile bisericeşti, dară şi în cele soțiiale cetăţeneşti,
a'1, întroduce în convorbirea familiiară, a se deprinde cu
iel şi a se-slăvisâ -pe încetul, unde înrîurirea bulgaroslavă a-fost mai
mare,.saii unde :înteresele părticulare, personale şi familiiare, cereaii acest
sacriliciii. -Spre a pricepe mai bine această înrîurință bulgaroslavă asupra
destinului Romînilorşi asupra culturii lor ulterioare, să constătăm citeva
fapte.de mare gravitate ce s'aii petrecut cu ocasiunea încreştinării definitive
a'Bulgarilor şi a Slavilor. :
:
o
:

” $'87. Încreştinatu-s'ait Bulgarii succesiv, cite puțini, Sai cu mulțimea deodată?
nu ieste oţioasă, fiindcă urmările încreştinării BulAceastă întrebare,
_
garilor şi a Slavilor staii în strînsă legătură cu soartea Rominilor şi se vor
un r&spuns
pricepe mai uşor numai atunci, cînd. vom dă acestei întrebări
conform cu adevărul istoric.
|
|
A

- Slavul Paul Josif Şafaric?) presupune că Slavii dela, miadădi aii fost

parte. creştini

prin

secului

al

8-lea,

dacă

nu. Chiar şi de' mai înnăinte.

Această presupunere 'şi-o radimă pe considerarea, că prin secului a! 8-lea
şi al 9-lea mulţi bărbaţi. de prin Traciiea, Macedoniiea, Pelopones.şi de
prin alte provinţi ale împeriului roman răsăritean ajunseseră a ocupă

trepte

înnalte la curtea împărătească din Constantinitana., Chiar şi patriarh deveni
unul cu numele Nichita,

şi altul împăratcu numele Văsile Macedoneanul

(867—886). Dară P. [. Şafaric samenă a trece cu vederea: că în ţările citate

din contră,
nicicînd n'aii locuit numai Slavi şi nici chiar în preponderanţă,
poporăciunea. primitivă, preponderantă şi predomnitoareîn locurile citate,
aii fost pe timpurile acele, precum şi totdeauna, numai Rominii. şi Grecii,
iar. nicidecum Slavii:-Pin urmare şi patriarhul Nichita, dacă n ait fost cum-

va Grec de originea, apoi de bună samă Romin; despre împăratul Văsile
Macedoneanul ni spune Giorgiii Cedren3) că iel a fost măcedonean de loc,
74—76, 1. -— 2) Safarik, L.P.:
Virecek C. 1.: Geschicte der Bulgaren, Prag, 1876, pg. Mundarten,
2. Abdruck, pă
der slavischen Sprache und Literatur nach alien
Bonnae, 1838,
Bekkero,
Im.
ab
ope
Szylitzae
Cedrenus,
Georgius
:)
1869, pg. 113—117. —
|
”
vol. 2, pg. 182—183.
1)

Geschidut
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iar' Armean
ilustră

a

de origine.: Deşi Cedren

Arsacidilor

armeni,

totuş

îi arată deştindinţa

mă& tem

ca

iel să

numele de Armean numele de Armîn şi de Aromîn,

sa din familiiea

nu

fi confundat

cu

cu care se titulaii pe

atunci ca şi. astădi Romînii din Macedoniiea. .
Opiniunea succesivităţii încreştinării Bulgarilor şi a Slavilor
o împărtăşeşt

eşi eruditul arhimandrit,.
mai pe urmă episcop,

Ghienadiii

Enăceanul.:) lel dice că „timpul cel determinat al creştinării Bulgari
lor, locul
asupra căruia autorii nu se învoiesc cînd ieste vorba de creştina
re, persoanele ce aii operat acest act, precum şi celealalte circumstanţe
ale actului“
îl auctoriseagă „să tragă „Conclusiunea, că poporul bulgar
s'a
creştinat
întrun mod escepţional, fără predicători autoritari, veniţi din
partea uneia
Saii a celeialalte din biserici, treptat şi nu întrun an fics
şi determinat.“
Deşi argumintele aduse de Ghienadiit Enăceanul întru
sprijinirea:
părerii sale nu staii tocmai în contradicere cu cunoştinţile
noastre istorice
de pînă acum, totuş nu le credem ajungătoare pentru
a face, ca opiniunea
succesivităţii încreştinării Bulgarilor să triumfe pe deplin.
Dacă Bulgarii şi
Slavii dela Dunăre s'ar fi încreştinat cîte puțini şi
succesiv, atunci cei încreştinaţi, prin însu'şi faptul botedului lor, s'ar îi deslipit
neapărat de confraţii săi r&maşi păgiîni şi ar fi trecut nu numai
după religiune, dară şi
după eraiii, în ceata acelor creştini, în mijlocul
cărora trăiari. Cine'şi închipuieşte cît de puţin vioiii fanatismul religios
de pe atunci, uşor va concede că un om, dacă îşi lepă&dâ legea strămoşască,
se lepădâ totodată.
precum de comunicare cu aceia cu cari trăise
mai înnăinte, aşă şi de întălnire cu consîngenii şi cu conaţionalii săi rămaşi
păgîni. Noul încreştinat, după sîmţămintele şi cugetările timpului
de atunci, ierâ necesitat 'să
trăiască şi să vorbească numai cu aceia, cu carii
eră de aceeaş lege. Dacă
acii creştinii, printre carii trebuiâ să trăiască
Bulgaru
l sait Slavul încreştinat, n'ar fi fost Slavi de origine, ci Romiîni
Bulgarul saii Slavul botedat singuratec s'a sai Greci, atunci neapărat că
fi romănisat cu timpul, şi aşă
Bulgarii şi Slavii de bună samă "că 'şi-ar
îi pierdut naționalitatea prin încreştinare sînguratică şi succesivă. Dar
Slavii dela miadădi nu numai că
nu 'şi-aii pierdut naționalitatea prin încreşti
nare, ci încă 'şi-ati înmulţit-o şi
'şi-aii întărit-o prin asimilarea tuturor Bulgari
lor şi a mai multor Romiîni,
lucru care s'a putut întîmplă numai dacă
admite
m, că. Slavii dela Dunăre
s'aii încreştinat cu mulţimea şi chiar deodată
atesteadă şi contimporeanul patriarh constan . Şi întru adevăr, aceasta ni-o
creştinismul s'a răspîndit şi s'a întemeiat tiniian Fotiii, carele dice,2) că
printre Bulgari şi Slavi "acne
vai mxprăczus, adecă deodată şi
în mod străordinariii,

Ş 88. Timpul
multe

Fotiii

Despre încreştinarea

*

.-

o

încreştinării Bulgarilor şi a Slavilor.3)
Bulgarilor

şi a Slavilor

dela Dunăre avem mai
ştiri, parte dela bărbaţi contimporeni
, ca dela Patriarhul constantiniian
(858

—867 şi 878—886)

în scris

orile sale pastorale (Encyclicae epistolae), dela papa Romei Niculaiit | (858
—867) în răspunsurile sale la sfa1) Enăceanul Gh: Creştinismul în Dacii,
Bucureşti, 1875,
pg. 101,
clica epistola, edidit Montacut, Pg.
ş.c, —s
.
42, la Enăceanu, |. c, pe. 105 104.
Annales eccl. sub a. 845, cp. 5—8;
S s) Ba Dany:
a.
866,
cp.
1—8;
a.
867,
cp.
1—5; a.
a. 870, cp. 72; a. 886, cp. 8; a. 893,
cp. 91. — Pagius: Critica histo 869, cp. 69—79;
a. 845, cp: 33: a. 91, cp. 10—11
ricocronologica sub
;
a.
866,
cp.
1—6;
a.
867,
cp. 3-4; a. 869, cp. 19;
a.
„cp.
21. —
!
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turile date Bulgarilor (Consulta Bulgarorum), dela papii următori Adriian II
(867—872) şi lon VIII (872—882) în nişte bule, dela abatele şi bibliotecariul curţii romane, Anastasiii (3 886), în istoriiea sa bisericească, şi dela
călugărul Habru de pe la îinea seculului al decelea, într'o scriiere asupra
abeceului slovenesc, înventat de Ciril, parte din mai multe legende compuse în mai multe locuri şi timpuri. Cea mai vechie dintre aceste legende

să fie cea bulgarică,

cunoscută

şi sub

titlul de Vita Clementis

Bulgarorum; iea se atribuie arhiepiscopului

din Ohrida

episcopi :

Teofilact
.(

1107);

a doatia ieste legenda italică, cunoscuţă sub numele de Aducerea moaştelor sîntului Cleminte (Translatio corporis sancti Clementis), compusă. nu
se ştiie cind în Italiiea, după cum se crede, pe temeiul celor audite acoleă
dela Ciril şi Miftodiii, cînd fuseseră iei în Roma; a treia ieste o legendă
moravică,

compusă

cam în

seculul 'al

14-lea,

cînd

începuse a

se celebră

în Moraviiea memoriia acestor Sînţi; a patra ieste legenda Bohemică, compusă cam în jumătatea a doaiăa a seculului al 14-lea; a cincia ieste legenda panonică, compusă în limba vechie rusască cam tot în secululal

14-lea. Pe lingă aceste cinci legende mai numim

aici încă o a şesea, pre

care ni-o împărtăşeşte 1. D. Petrescul în opul săii: Martirii crucii din ambele Dacii, Bucureşti, 1856, pg. 112—123, şi pre care am numi-o rominească, pentrucă conţine şi nişte lucruri privitoare la Romîni, carile nu se
află în niciuna din celealalte legende. Autenticitatea iei însă'o tragem la
îndoială; iea ni. pare a fi mai mult opera lui ]. D. Petrescu, «decit o repro" ducere cu acurăteaţă a vreunei legende vechi şi necunoscute încă.
Şi la unii scriitori găsîm diferite povestiri despre încreştinarea Bulgaroslavilor, ca în hronografiiea lui Teoian Continuatul şi a lui Simion Magistrul şi Logoi&tul şi în Viieţile împăraţilor din urmă, scrise de Giorgiii
Monahul!), precum şi în hronografiiea lui Leon Grămăticul?), în Cartea

regilor a lui Genesiii5), şi în prescurtarea istoriii lui Giorgiii Cedren.4)
În timpul mai noii s'aii ocupat

foarte

mulţi

bărbaţi cu încreştinarea

Bulgarilor, mai ales Slavi şi Germani, precum: Dobrowsky5)

Î., Filaret?)

episcopul, Racki?) F., Lavrovskii5) P., Bilbasov?)
V., Rettel:0) L., Legeri!) L.,
Diimmleri?)E. şi Ginzel:5) Dr. |. A.
Toate. scriierile cite le- putem folosi ca fîntîni pentru cunoaşterea în-

creştinării Bulgarilor şi a Slavilor nu ni povestesc într'acelaş mod această

întîmplare atit de însămnată în consecinţile sale pentru popoarele din r&săritul. Europei 'şi mai ales pentru Romiîni. lele nu se concoardă între sine
nici asupra anului şi modului încreştinării, nici asupra persoanelor cari ail

cooperat la acest mare act. Dar' cu toate diverginţile lor, dintre carile unele
nu

neîns&mnate, cu toate rătăcirile lor întenţionate,

unora:

totuş

un

lucru

cu toată

tendenţiositatea

resultă din iele mai presus de orice îndoială,

că

1) Theofanes Continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius Monachuis,

Bounae 1838, pg. 162—165, 342, 664—665, 824. — 2) Leonis Gramatici chronographia,
Bonnae, 1842, pg. 238. — 2) Genesii libri 1V, ex recog. C. Lachmanni, Bonnac, 1834,
pg. 97. — 4) Georgii Cedrenii historiarum compendium, Bonnac, 1838—1839, vol. 2, pg.
151—153. — 5) Cyrili und Method, der Slaven-Apostel, Prag, 1823. — c) Kirill i Meitodii,
slav. prosvâtiteli în Cteniia Mosk. Obâ&. 1846, t. 4; germăneşte, Lipsiica, 1847. — î) Viek
i dielovanie s. Cyrilla i Methoda, Agram, 1857. — 5) Kirill îi Meftodii kak pravoslavnie pro— 9).Kirill e Meitodii, vol. 1—2, St.
povădeniki u zapadn Slavian ....... Charkov, 1863.
_poszukiwan,
Petersburg, 1863—1871. — 19) Cyryl. îi Metody: Streszezenic. nainowszych
Christianisme,
au
Slaves
des
conversion
la
sur
Etude
Methode.
et
Cyrille
::)
—
1871.
Paris,
Paris, 1871. — 1) Die panonische Legende, in Archiv fiir Kunde usterreichischer Ceschichts„quellen, t. 13, pg.: 145. — 15) Geschichte der Slavenapostel Cyrill und Method und der
slavischen Litnrgle, 2. Auil., Wien, 1861.
:
|
Pa
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adecă

Bulgarii şi: Slavii dela :Dunăre,

puterneci -dintre dinşii,

ai

primit

cu. toate “împotrivirile “uuor

domni

creştinismul cu mulţimea: şi-deodată

şi anumea între anii-845 şi: 865.'în timpul domniii: împărătesei
tutoare
Teodorei (842—856) şi a sîngurei domnii a fiiului iei, MihâiiiIII (856—86 ,a
7);
cînd se încreştină -şi domnitoriul Bulgariii, Bogor: (Bogaris,
Boris, cam:
839—888), luindu'şi numele: de Mihaiii, după acela a împăratului.
La'această
încreştinare aii conlucrat cu mult zel şi 'cu rară înţelepciune
iraţii-Miftodiit
şi Ciril, călugări, născuţi-în oraşul Tesalonicului.şi preuţiţi
pe: aturici.
Din îîntînile ce ni staii:la disposiţiune culegem mai departe
jarăş
jără de îndoială, că Ciril a fost acela “carele, “'iel cel
dintiiii,: a' compus
pentru Bulgari

şi Slavi. un abeceii: propriii, amăsurat firii graiului lor,
în anul dela: zidirea lumii 6363 sati. dela Cristos 855, după
afirmarea călugărului contimporean Hrabru, în'scriierea
sa despre
şi anumea

acest abe:ceii, şi că apoi, împreună cu frate-săii Miltodiii, a trădus
pe sloveneşte mai
multe cărţi religioase, mai tot Testamentul Vechiii
şi Noii şi încă şi alte
Cărţi pentru şerviciul bisericesc
mai ,ales pentru cel al'liturgiii, şi că le-aă
şi întrodus în folosirea comunelor bisericeşti după
o luptă îndelungată şi
stăruitoare atît cu împărații şi patriarhii din Constan
tiniiana cât şi cu papii
din Roma vechie şi cu unii episcopi
de sub jurisdicţiunea lor, şi că -aii
contribuit, în. modul acesta, la întroducerea.
formală şi la întemeiarea creştinismului nu numai în domniiatul bulgar, dar'
şi la Bulgarii şi Slavii din
domniiatele circumvecine, nedepindente, saii tributare
.
ae

Ş 89.

Propagandă creştinească la Bulgarii şi Slavii
Introducîndu-se

creştinismul

în

păgini din

Daciiea Trăiană,

domniiatul

bulgar dela: Dunăre, iel
ma rămas mărginit numai la Bulgarii şi
Slavii
din
iel, ci s'a răspîndit, cu
o putere magică, şi printre celealalte
săminţii bulgare şi slavice de prin
domniiatele circumvecine nedepindente
saă tributare.
_Î. G. Stredowsky, rădimat pe cele
scrise de Christianus Hirssmentzel
in manuscripto Velehradensi t. 1, $9,
ni “Spune în opul săi: Sacra Mo:
raviae historia sive vita ss. Cyrilli et
Methodii, Solisbaci, 1710, pg. 231, că
pe timpul cînd Mijtodiii şi Ciril prop
ăgai creştinismul pe la Slavii din
Moraviiea, învăţăceii lor predicaii Evang
eliiea pe la popoarele slavice vecine şi anumea: Bezrad în Panoniiea,
Daciiea, Nawrok în Rusiiea, în Alpii Valah Wiznog în Sarmaţiiea, landov în
ici (romîneşti) Moznopon, Oslov
în vechiea Cvadiie, numită acum Silesiiea;
mai la vale, Paulus Kaich în Bohemiiea, şi apoi, după cum se dice. puţin
mulţi alţii prin Bulgariiea, Croațiiea şi Dalmaţiiea, ale căror nume

sînt scrise
In citatul acesta întîmpinăm doaiă lucrur. i, în cartea viieţii.“ . :
cari ne întereseadă foarte
mult. Stredowsky ni vorbeşte aici despre doi
misionari, cârii să fi predicat
creştinismulunul,
,. landow, în Dacii

ea, iar altul, Moznopon, în Alpii. valahici, adecă romîneşti. Daciiea şi Alpii romin
eşti fac, de bună
toriul cîmpenesc şi muntos al
Daciii Trăiane, şi espresiunea samă, teride „Alpes
Valachicae“ ni arată în speciial partea din acest terito
riii,
unde,
de preferinţă, locuiait Romiînii, deşi nu esclusiv, dară de
bună samă.că în majoritate foarte mare,: deoar

ece

iei la popoarele circumvecine

şi munţii s'aii numit după numele ce îl aveati
de 'pe atunci.

_

|

Această misiune religionară a lui Iandov şi Mozn
îndreptată înspre Rominii de acoleâ, căci aceştia ieraii opon însă nu ieră
acum demult creştini,
precu

m am vedut la răstimpurile precedente ($ 24,46, 65), ci ierâ ținti
tă
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spre Bulgarii
Romîni,

şi. Slavii,

şi carii încă nu

carii locuiaii

pe

se încreştinaseră

teritoriul Daciii Trăiane. printre
pînă

atunci.

Cumcă

Bulgari şi

Slavi ieraii în Panoniiea şi prin unele părți din Daciiea Trăiană ca. locui-

tori pe lingă Romîni, o mărturiseşte şi renumitul notariii al. regelui -ungar,
Bela Il (1131—1141), carele, vorbind despre 'venirea' Maghiarilor.în ţinutu:
rile acestea, dice apriiat, (cp. 9), că iei aii găsit acoleă o ţară locuită de
:
- Slavi, Bulgari, Vlahi (Romini) şi de păstorii Romînilor.?)
Despre încreştinarea Maghiarilor încă nu poate fi vorba acum, fiindcă iei abiă prin anii 889—895 s'aii: aşădat prin Panoniiea şi s'ati încreştinat mult mai tărdiă, şi anumea cei de pe teritoriul Daciii Trăiane, centrale
şi apusene, sub înrîurinţa Romînilor, pe timpul patriarhului din Constantiniiana, Theofilact (933—956), iară cei din vecinătatea Nemţilor 'şi a Slavilor Moravi şi Cehi, pe la anul 995 sub. înrîurinţa misionarilor papali, după ritul apusean. ($ 84, pg. 317—318). Căpătînd însă domnitoriul lor,
Ştefan 1 (997—1038), dela papa Silvestru II (999—1003), în anul 1000, tit-

lui de rege şi coroana regală, înduplecâ pre toți. conaţionalii săi. ca să
îmbrăţişede acelaş. rit religios, pre cel apusean, pentru care faptă primi,
dela urmaşi, conumele

Ş 90. Primul

de-Mare

şi Sînt.

.

-

e

efect al încreştinării Bulgarilor şi a Slavilor.

Se ştiie că nimică nu despărţeşte mai
om decit diversitatea vederilor şi credinţilor

mult şi mai tare pre om de
religioase, mai ales atunci

cînd cultura întelectuală a omului. se face pe temeliiea şi în cercul îngust
al acestor vederi şi credinţi şi nu s'a avîntat pînă la regiunile unei ştiinţi
înţetepciunistice (filosofice) universale. Chiar diierinţa de graiă nu răspinge
pre om dela om cu atita putere şi aversiune ca nişte confesiuni religioase
diferite şi cultivate cu înfocare şi esclusivism.. Istoriiea ni-a înregistrat o
mulţime de esîmple, cînd nu numai popoare diferite, dar înşi'şi membrii
aceluiaş. popor s'aii înduşmănit, sai chinuit şi măcelărit reciproc, numai
fiindcă unul nu aveâ tot aceleaş vederi şi credinţi religioase ca şi celalalt.
Să ni aducem aminte de moartea lui Isus Cristos căşunată de conaționalii

săi,

să

ni

aducem

aminte

de

persecutările

creştinilor în împeriul

roman, de închisiţiunea din. Ispaniiea, de” luptele protestantice în Frînciiea şi în Germaniiea, şi îndată ne vom pătrunde de adevărul afirmării
noastre!
|
e
„Fiind astieliii firea lucrurilor, trebuie să admită, orişicine că, cu încreştinarea

Bulgarilor

şi a Slavilor,

s'a delăturat

piedica cea

mai cumplită

ce se opuneâ pînă atunci la o apropiiare între Bulgarii.şi Slavii păgîni
şi Rominii şi Grecii creştini. Prin încreştinare, Bulgarii şi Slavii nu numai
că aii întrat în cercul 'aceloraş vederi” şi credinţi religioase, dară iei aii
adoptat şi sărbătorile Rominilor şi ale Grecilor, datinile lor religioase, aii

început a cercetă aceleaş biserici, a sărbâ împreună aceleaş amintiri şi a

„se înfrăţi astfeliii unii cu alţii tot din ce în ce mai tare. De aci înnăinte,
pe terenul religios, ieraii Bulgarii şi Slavii totuna cu Grecii şi cu Rominii;

biserica Rominilor

şi a Grecilor

şi Slavii,

precum şi

Greci;

terenul

pe

ierâ acuma deschisă pentru toţi Bulgarii

a Bulgarilorşi a Slavilor

bisericesc

nu

mai ierâ

1) Quam terram habitarent Slavi, Bulgari
licher St. L. Rerum

Hungaricarum

monumenta

ct

nimică

pentru

Romînişi pentru

ce

despartă

Blachi ac

arpadiana,

să

pre unii

pastores Romanorum.

Sangalli, 1849, pg.

Il.

End- -
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de alţii;
egală.

aici se consideraii

unii

pre

alţii. ca fraţi cu deplină îndreptăţire
a

Această apropiiare şi înfrățire religioasă a fost mai mare şi mai puternecă

numai între Bulgari, Slavi şi Romini, fiindcă în împeriul înființat
de Bulgari ierai Rominii cu neasăm&nare mai numeroşi decit Grecii, şi
fiindcă pe teritoriul acestui împeriii esistaii şi citeva domniia
te romîneşti
tributare Bulgarilor. ($ 82 şi 85); deaceea iea.numai pentru
.Romîni a dat

ansă la nişte ivele culturale deosăbite, despre cari vom vorbi mai
la vale.

Ş 91.

Desbinarea doctrinară
-

şi ceremoniială a bisericii
răsăriteană.

creştine

în apuseană şi

Referinţile de iubire şi de răţiie dintre bisericile
apusene şi cele r&săritene începură a se tulbură din noii, cu ocasiu
nea încreştinării Bulgarilor şi a Slavilor din domniiatul bulgar şi din
cel morăvean şi a întroducerii graiurilor naţionale la cultul dumnedeies
c- ($ 88, 96), şi dupăce depusese patriarhul constantiniian, lenaţiii (846—
857 şi 867—877), în anul
854, în urma unui conciliii local, pre suiraganul
săii Grigoriii, episcop din
Siracusa, la care depunere consîmţise mai
pe urmă şi papa din Roma,
Benedict III (855—858). Episcopul Grigoriii
însă continuă a se consideră
şi mai departe ca episcop, şi unelti la Consta
ntiniiana încontra patriarhului
Ignaţiii ca să fie delăturat de pe scaunul
patriarhal şi să se aşede în locul
lui, ca patriarh, învățatul, talentosul şi energi
cul
i_891), căpitan de padă şi logoiăt împărătesc; Fotiii (858—867 şi 878—886,
ceea ce şi isbuti în anul
858, sinţindu'l di după di, din treaptă în
treaptă, pînă la patriarh. Împă:
ratul Mihaiii III (842-——867), înştiinţă “despre
cele petrecute pre papa din
Roma, _ Niculaiii 1 (858—867), dar' acesta
nu
le aprobâ, ci remonstrâ în
anul 859 prin o scrisoare adresată biseric
ilor. din resărit,şi în anul 860,
prin o deputăciune trimeasă la împăratul.
Această. deputăciune ieră însărcinată, pe de-o parte, ca să ceară dela
împăratul reînstălarea patriarhului
lenaţii, far' pe de altă parte să stăruiască pe
lîngă dinsul, ' ca să se restituiască papei jurisdicţiunea ce o avuses
e
acesta.
mai înnăinte asupra
episcopiilor din Tesalonic, din Epirul vechii
şi cel noi, “din Iliriiea, Macedoniiea, Tesaliiea şi Ahaiea, din-Daciiea
ripeană şi cea mediterană, din
Misiiea, Dardaniiea şi Privalitana. Fotiă
însă
şi” lipaşii: săi se grăbiră
de convocară un concilii local în
anul 861
şi degradară pre alungatul
patriah Ignaţiă. Acum întreveni papa
Niculaiii cu mai multă energiie, şi
considerindu-se
ca locoţiitoriii al Sîntului Petru, pre care
îl numeşte principe al Apostolilor şi portariiă al împără
ceps Apostolorum et janitor regni caelest ţiii cereşti (beatus Petrus, prinis), iar' pre biserica romană şi pre
sîne ca cap al tuturor bisericilor (Romana
Ecclesiarum est), întruni la Roma, în anul 863, Ecclesia, quae caput omnium
un concilii părticular, în carele
condămnâ cele petrecute la Roma noaită s. Consta
trimeşii săi, cari nu se purtaseră după instrucţiuni ntiniiana, pedepsi pre
le primite, şi apoi de- “
cretă îndepărtarea patriarhului Fotiă şi'] şi escom
unicâ dimpreună cu cei
ce

îl

susţineail.

Sumeţiiea

papei Niculaiii 1 şi pasul săii grăbit avură
ca
consecință oțărirea şi îndîrjirea celor din Roma noaăă
să nu ceadă întru nimică. Papa Niculaiii] se încerc şi hotorirea lor ca
â ca să atragă pe
partea sa pre Bulgari

i acum încreştinaţi, dar” înzădar, căci patriarhul Fotiii
şi partidanii săi convoc
ară în anul 867 un. nou concilii local,
în carele

837

r&spinseră pretensiunile papei şi'l şi afurisîră, înştiințind despre aceasta
atit pre episcopii din apus cît şi pre împăratul romanogerman apusean,
Ludovic II (850—875), prin o scrisoare, în care se acusaii papii din -Roma
vechie că favoriseagă ajunul în diiia de Sîmbătă, că mănîncă lapte, brindă
şi oaiiă în ajunul cel mare înnăinte de Paşti, că nu lasă pre preuţi să se
însoare, nici să miruiască,. şi că adaog la Cred despre Spiretul Sînt că iel
purcede şi dela Fiiul. Această atitudine a lui Fotiii înăspri şi complicâ lucrurile foarte tare. Împăratul Mihaiii, ca înfocat naţionalist şi esclusivist
Grec ce ierâ,fi omorit

in anul 867,

şi urmaşul

săii, Văsile 1 Macedoneanul

(867--886), ailâ cu cale ca să trimeată la mănăstire pre patriarhul Fotii
şi să reaşede, în locul lui, pre degrădatul patriarh Ignaţiii. Acesta dreptcă
restăveri reterinţile de amiciie cu papa din Roma vechie, dară nu fi în
stare să delăture, cu desăvărşire, diversele lui pretensiuni juridice amintite
mai sus şi variile neînțelegeri asupra unor ceremonii şi doctrine religioase,
cari se iscaseră între bisericile din răsărit.şi cele din apus.1)
Murind patriarhul Ignaţiii în anul 877, fit adus pe scaunul patriarhal
constantiniian iarăş Fotiui (877— 886). Acesta se încercâ acuma ca să se
împace cu papa lon VIII (872—882) din Roma vechie şi trimese la.iel o
deputăciune. Papa primi împăcarea, dară puse oarecari condițiuni, între
cari şi jurisdicţiunea bisericească asupra Bulgarilor încreştinaţi. Condiţiunile
de împăcare aveaii să se stăverească întrun concilii local, canvocat

la Roma.

noaiiă s. Constantiniiana., şi carele se ţîni din Noemvre 879 pină în Mast 880..
Patriarhul Fotiii ştiri, prin erudiţiunea sa superioară şi estraordinară, să facă
"pre trimeşii papei ca să primească condiţiunile formulate de dinsul, dar
papa lon VIII nu le aprobâ şi afurisi totodată pre patriarhul Fotiii în 880. Tot
pentru aceste neînţelegeri şi pentru înriurinţa ce o esercită patriarhul prin
admirabila sa activitate literară ştiinţifică asupra spiretelor contimporenilor
şi, cu deos&bire, asupra patriarhului din Acvileiea, fit escomunicat şi de papii
următori: Marin (882—884), Adriian III (884—885) şi Ştefan IV (885—891).
Impăratul Văsile | Macedoneanul doriâ să împace pre Fotiii cu papii din
Roma vechie şi scrise într'acolo.. Papa Ştefan IV îi răspunse apărindu'şi
socotinţile şi tindinţile propriie şi condămnînd pre ale patriarhului Fotiă..

Murind împăratul Văsile 1 Macedoneanul în anul 886, îiiul şi succe-

sorul săi, Leon Filosoful şi Înţeleptui (886—912), ca să potolească nemulțămirile şi agitările necontenite, constrinse îndată pre patriarhul Fotiii, fostul săii înveţătoriii, ca să se retragă întro mănăstire, unde petreci pînă
la. moarteasa întimplată în anul 891; făcii apoi ca patriarh în locul lui
pre diaconitul săii frate Ştefan (886—893), rechiemâ la funcțiunile lor pre

toţi preuţii şi episcopii urgisiţi de Fotiii, şi trimese şi la Roma

o scrisoare

cu o deputăciune.?) Dar toate aceste. încercări de împăcare şi de reîmpriietenire nu folosîră mai nimică, căci necreştineştile agitări furioase şi necum1) Baronius i. c. a. 854, cp. 7—8; a. 858, cp. 49—55; a. 859, cp. 54—67; a. 860,
cp. 1—25; a. 861, cp. 1—56; a. 862, cp. 1—19; a. 863, cp. 1—17, 33—44; a. 865, cp. 73—100;
a. 866, cp. 1-19;

a. 867,

cp. 1—4,

cp. 1—92; a. 870, cp. 45—59;

42—75,

80—113;

a. 871, cp. 1—48;

—

a. 868, cp. 1—2,

7, 34-—47;

a. 869,

Pagius |. c. a. 854, cp. 4; a. 858, cp.

11—18; a. 859, cp. 12—14; a. 860, cp. 1—6; a. 861, cp. 1—2; a. 862, cp. 1—2; a. 363,
cp. 1—2, 15—16; a. 866, cp. 1—7; a. 867, cp. 2—15, 22—094; a: 868, cp. 6—8; a. 869, cp.
1—19; a. $70, cp. 20—31; a. 871, cp. 1—48. — 2) Baronius, |. c. a. 875, cp. 1—9, 36—5;
a. 879, cp. 3—76; a. 880, cp. 1—13; a. 892, cp. 12; a. 883, cp. 440; a. 884, cp. 1; a. 885,
cp. 8—15; a. 886, cp. 15—831. — Pagius 1. c. a. 878, cp. 1,11—12;a. 879, cp. 9—12;
a. 880, cp. 1; a. 884, cp. 1; a. 886, cp.1,4-6. — Hergenrăther: Photius, Patriarch von Kon— 69. — Wasserschleben: Beitrige zur Geschichte der
stantinopel, vol. 3, Regensburg, 1867
falschen Dekretalen, Breslau, 1844. — Simson, B.: Die Entlehnung der Pseudo-Isidorischen
Fălschungen in Le Mans, Leipzig, 1886.
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pătate ale unora încontra

celoralalţi,

răspindirea

unor

doctrine

false de-

spre atotputerniciiea papei din Roma vechie, cunoscută sub numele de Decretaliile lui Pseudo-lsidorus, precum şi scăndăloasele ajurisiri şi escumunicări reciproace plintaseră afund şi în pămînt priielnec sămiînţa discordiii
între bisericile din apus şi cele din răsărit, şi făcură ca să producă frupte
înveninătoare şi întimplări umilitoare şi stricăcioase pentru îmbele părți.
Atit de tare displăcură papilor din Roma vechie temeinicele scriieri
ale învățatului patriarh Fotiii, încit şi papii Formosul (891——896) şi Sergiii III
(904—911) le condămnară, repeţind escumunicarea asupra lui chiar şi dupăce murise iel.
|
Sumeţiiea necumpătată a unor papi, îmbletul lor neobosit după în„temeiarea domniii unui sîngur om asupra tuturor comunităților creştineşti
de pretutindenea, fără respect la configuraţiunile şi orgănismele soţiiale cetățeneşti şi la domniile lumene din iele, precum şi traiul lor cel atit de
strălucit şi îmbielşugat siîrniră în mulţi bărbaţi ambiţiunea de a fi iei în
capul bisericii din Roma celei atit de privilegiiate şi respectate. Această
ambiţiune deşartă, lipsită de avinturi generoase, nobile şi umanitare, produse pentru un timp mai îndelungat, de preste o sută de ani, o stare de
decădere şi de degenerare în direginţa acestei biserici, calificate de unii
tîmplăturişti (istoriografi) cu cuvîntul grecesc ca pornocraţiie (domniie desîrînată). Din această causă se mai domoliră ciocnirile violente dintre papii
din

Roma

vechie

şi patriarhii

din

din

aceasta

cea

noaită

s. Constantiniiana,

şi reînce-

pură comunicările între olaltă, mai ales dupăce murise în anul 912 împăratul Leon Înțeleptul, carele se căsătorise a patra oară încontra aprobării patriarhului Niculaiii Misticul (Secretăristul, 901—907 şi 912—925), pre

care îl şi esilase

causa

şi

puse în locul lui ca patriarh pre

Eutimiit (907—912). Acesta îi aprobâ căsătoriiea a patra. Această aprobare
produse mari neînţelegeri printre direginţii bisericilor creştineşti, cari ne-

înţelegeri durară cincisprădece ani.

Restituind însă urmaşii lui Leon Înţe-

leptul, împărații Alesandru (912—913) şi Constantin Poriirogenitul (912—959),

pre patriarhul. Niculaiii Misticul,* întrâ acesta în pertrătări cu-papa

Ionă

(914—928) pentru împăcarea bisericilor, carea se şi făcu în anul 920,
publicîndu-se o novelă împărătească, prin care se opră, de aici înnăinte,
căsătoriiea a patra.!)
|
„La această împăcare nu se discutară celealalte diferinți ceremoniale.
şi doctrinale dintre bisericile din apus şi acelea din răsărit, deaceea ră-

mase

uniunea

lor precum fusese stătornicită mai înnăinte,

(pracsă), în decursul timpului, dela împăratul

prin

făptuire

Carol cel Mare încoace,

ar fi durat şi mai departe, dacă nu s'ar fi ivit noaii& certe pentru domniieşi
asupra unor teritoare între împărații r&săriteni şi cei apuseni şi noaiiă
tendinţi pentru supremăţiie între papii din Roma vechie şi patriarhii din
Roma

noaiiă sai

Constantiniiana.

O întărtare noaiiă se produse

între

creştinii

apuseni

şi cei răsăriteni

cam

din

a. 909,

% Baronius |, c. c. 891, cp. 5—7; a. 900, cp. 7: a. 901, cp. 4—9:-a.
__19.
4; a. 9Il, cp. 16-18 a. 912, cp. 6; e 916, cp. 2; 22920, 9,24 905 Pe
Z:

anul

962 încoace,

cînd

ajunse

energicul

şi

întreprindătoriul

rege

al Germanilor, Otto cel Mare (936—973), cu estensiunea domniii sale pînă

1-11; a. 930, cp. 3. — Pagius 1. c. a. 890, cp. 4; a. 901, cp. 2—6; a. 905, cp. 45;
a. 986, cp. 3—4; a. Sil, cp, 2—4; a. 912, cp.6; a. 916, cp. 1; a. 920, cp. 1—3; a. 921,

cp. 1; a. 930, cp. 3—4. — Baxmann: Die Politik der Păpste von Gregor bis Gregor VII,
Ş Bride, Elberţeld, 1668—69; — Wattenbach: Geschichte des rămischen
Papstthums,
1976. — Krumbacher K.: Geschichte der byzantinischen Literatur, 2. Aufl., Miinchen, Berlin,
1897,
Geistliche Regenten, pg. 1148—1152,
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la Roma.vechie, şi fi încoronat acoleă de papa Ion XII (955—963) ca îm:

părat al împeriului' roman apusean, făcîndu-se prin această faptă întemejetoriul „sîntului împeriii roman al naţiunii germane“, precum
se numi iel mai tărdiii. Deşi năzuiă împăratul Otto cel Mare ca să pună
mîna pe posesiunile împăraţilor romani răsăriteni din Italiiea de jos, totuş

dori

ca

să

trăiască

cu

iei

în

pace,

şi

deaceea

trimese,

în. anul

968,

la

împăratul Nichifor Foca (963—969) o soliie spre a peţi pentru fiiul săi
Oito Il (963—983) pre o fiică vitrigă de ale împăratului. În. soliiea aceasta
ierâ şi vestitul episcop din Cremona şi istoriograf, Luidprand (Luitprand).

Acesta ni vorbeşte

despre

un, dispreţ ce ar fi întîmpinat la direginţii îm-

periului roman r&săritean, carii, cu sumeţiie şi cu fală se numiaii pre sîne Romani şi numai pentru sîne revindicait acest glorios nume strămoşesc,.
pecind pre creştinii. apuseni îi numiaii după numele lor originare: Longo-

bardi, Săsoi (Saxones), Frînci,- Lotaringi,

Baioari,

Şvabi (Suevi).şi Bur-

gundi, iar' pre graiul lor cultural şi bisericesc, deşi roman de origine, nu
admiteaii
ca să îie numit roman saii romănesc, ci numai lătinesc. Chiar
Romanilor originari. apuseni nu li concedeaii numirea genetică de Romani,
ci numai pre aceea de Latini. |
Această atitudine a direginţilor împeriului roman răsăritean se strămută curînd de pe .terenul curat naţional politic pe cel religios şi bisericesc. Ajungind adecă împăratul roman r&săritean,: Văsile II (976 —1025),
ca să estindă din noii marginile împeriului săii pînă la marea Adriiatică
şi pînă la Dunăre, nimicind, în anul 1018, domniiatul bulgăresc şi romi-

nesc ($ 84), se prepărâ ca să'şi recucerească posesiunile din. Italiiea şi
Siciliiea, pierdute pînă în anul 982, iar patriarhul din Roma noaăă, Ser-

giii II (999—1019) şi urmaşul săii Eustatiii (1019—1025), îşi manifestată
dorinţa ca să fie numiţi şi consideraţi ca patriarhi universali, punindu-se

pe punctul de vedere al renumitului fost patriarh

Fotii. Ca să preîntim-

pine şi să zădărnicească aceste năzuinţi, certi papa Benedict VII (1012—1024)

ajutoriul împăratului roman apusean, EnricIl (1002—1024), încontra espansiunii împeriului roman r&săritean. Întrevenirea acestuia ca represîntant

al împeriului roman apusean şi ca protector al comunităţilor bisericeşti
din Xel, şi în speciial al papei din Roma vechie ca cap al lor, întări în
împăratul roman răsăritean, Văsile Il Bulgaroctonul, şi în patriarhul din
Roma noaiiă, Eustatiii, din noi convingerea, că numaidecit trebuie să tindă
într'acolo ca, precum împărații din îmbele împerii romane sînt coordinați
şi egali între sîne, aşâ să fie între olaltă şi papa din Roma vechie şi patriarhul din cea noaiiă ca capi ai bisericilor din iele, şi că, prin urmare,
şi patriarhului din Roma noaiiă să "i se conceadă titlul de patriarh uni-

versal (ecumenic),. căci. altmintrea m'ar îi paritate şi egalitate între repre-

sîntanţii supremi, cetăţeneşti (politici) şi bisericeşti, din îmbele împerii, şi
că totodată s'ar călcă şi canonul al 17-le din conciliul al patrulea universal calcedonean, carele prescrie ca ordinea bisericească să se direagă după
cea civilă.
|
La acordarea acestui titlu se opuse papa din Roma vechie, fiindcă
iel se consideră numai pre sîne ca cap al bisericilor creştineşti de pretu-

tindenea, din toate împeriile lumeşti, şi ca sîngurul locoțiitoriii al lui Isus

Cristos şi al lui Dumnedeii aici pe pămint, şi din această închipuinţă şi
credință nu voiâ să ceadă nimică. Dar şi împărații şi patriarhii din Roma

noaită nu voiaii să părăsacă puntul săit de vedere şi r&maseră şi mai departe în neînțelegere

şi

în

conilict

mai

Acest conflict se ascuţi cumplit în timpul

ales

cu papii din Roma vechiei

păstoriii sufleteşti a patriarhulu.
22:
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Mihali Cerulariii (1043—1058).

Acesta

adresâ

în anul 1053 împreună

cu

arhiepiscopul Leon din Ohrida episcopului Ion din Trani din Apuliiea.în
ltaliiea de jos o scrisoare, în care făcu papei din Roma vechie aruncări,
că iel permite creştinilor a mîncă carne de animale zugrumate,.
iar' preuților ca să săvărşască şerviciul dumnedeiesc cu pîne azimă înlocde prescure dospită, şi că întroduce în Cred o adăusătură despre purcederea Sîntului Spiret şi dela îiiul (Filioque), şi că tolereadă şi alte înnoituri rituale
şi ceremoniiale.
a
|
e
”
Simţindu-se papa Leon IX (1048—1054) jignit în autoritatea sa, ceri,

prin o soliie, dela patriarhul Mihaiit Cerulariii revocarea acestor aruncături

- şii înterdise totodată ca să nu se întitulede. patriarh universal. Patriarhul
„nu se înduplecâ nici la una nici la alta. Atunci depuseră solii papii pe
altariul bisericii Sîntei Sofii din Roma noaiiă, într'a 16. Juliii 1054, o bulă
papală de afurisîre şi de escumunicare, acusînd pre patriarh şi pre bisericile de sub jurisdicţiunea lui de felii de feliii de eresuri. Patriarhul Mihajii Cerulariă însă arse această bulă papală, convocâ un conciliii local şi
rosti şi iel o afurisîre şi o escumunicare asupra papii Leon IX şi asupra
celor ce ţineaii cu dînsul.1)
Ri
Aceste învinuiri de erori doctrinare, rituale şi ceremoniiale, şi aceste
afurisiri şi escumunicări reciproace, contrare spiretului creştinesc, ai pro-.
dus o ruptură, care nu s'a mai putut delătură cu toate încercările ulterioare
dintro parte şi din alta, mai ales prin împărații răsăriteni Mihaiă IV
(1071 —1078), lon Comnenul (1118—1143) şi Manuil.Comnenul (1143 pînă
1180, $ 83) poate şi deaceea fiindcă se amestecaseră în această afacere
religioasă doctrinară încă şi rivalități politice, naţionale şi soţiiale.

Ş 92.

Schimbări

în orgănismul „bisericesc.

|

Precum întemeiarea domniiatului bulgar. ($ 59 şi.85) la Dunărea de.
jos adusese cu sîne turburări în orgănismul bisericesc
.de pînă atunci, aşă
şi încreştinarea Bulgarilorşi a Slavilor de acoleă ($ 88) n'a rămas fără de
urmări în această privinţă. Îndată după încreştinarea sa işi esprimase cneazul
bulgar Bogor sait Mihaii după boted (8392—888), dorinţa ca .biserica
creştină din împeriul săii să fie nedepindentă ca şi aceea din împeriul roman

răsăritean,

dar'

nu

putu

dobîndi

această

concesiune dela Greci,

deaceea

se

adresâ cătră papii Romei Niculaii | (857—868) şi Ion VIII (872—882) cu.
aceeaş cerere, dar' nici dela iei nu pută obţine împlinirea dorinţii sale,

fiindcă papii nu găsiaii destul de consolidat creştinismul, printre Bulgarii şi
Slavii din împeriul lui, şi fiindcă nu voia să renunţe la pretensiunile jurisdicţion
venirea

ale ce pretindeaii

lui Miitodiii

că le ai; numai

papa Ion VIII aprobă,

şi Ciril, în anul 880, folosirea graiului

slavic

la între-

în cărţile

religioase şi la şerviciul dumnedeiesc. Al doilea urmaş al săii, cneazul
mion (893——927), încă stărui din noii pe lîngă patriarhul constantin Siiian,
Niculaiii (901—907 şi 912—925) şi pe lingă împăratul de acoleă pentru
.
1) Baronius 1. c. a. 962, cp. 1—12; a. 968, cp. 15—93; a. 1019, cp.
4; a. 1024, cp.
5—7; a. 1053, cp. 22—40; a. 1054, cp. 1—45. — Pagius 1. c. a. 962, cp.
1; a. 97, cp.1;
a. 967, cp. 10—11; a. 968, cp. 11; a. 1019, cp.1—2, 5-6; a. 1024, cp. 3; a.
153, cp. 12—13;
a. 1054,

cp. 1—2. — Leonis Allatii de ecclesiae occidentalis atque orientalis perpetua
con1648. — Pichler: Allgem.
der kirchlichen
Trennung zwiscen dem Oiient und dem Occident, Miinchen 1869, Geschichte
2 vol.
o

sensione libri tres. Coloniae Agrippinac,
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recunoaşterea autonomiii bisericeşti, dar nici iel nu fi mai
fericit; deaceea
se răsboi cu Bizantinii, şi apoi se adresâ şi la papa Romei, Ion
X (914—929)
şi cerii dela acesta pentru sîne acordarea titlului de cesar sait
rege, iar'
pentru biserica din împeriul săii recunoaşterea autonomiii iei
cu rangul de

patriarhat. Nu ieste neîndoielnic
'Gă papa “i-ar fi împlinit cererea, dar” aceea
ce'i sigur ieste că Simion a început a se întitulă Cesar sai Țar
şi a consideră biserica din domniiatul săii ca neatîrnată, cu rangul de patriarh
at.

Reşedinţa acestei mitropolii sai patriarhii îi dintru început în Preslav
vechiea Marcianopole, capitala regatului pe. timpul acela, dar mai pe iiea
urmă,
pe timpul desfacerii domniiatului ($ 85, pg. 328) se strămutâ succesiv
,
dimpreună cu reşedinţa domnitorilor, în Soiiiea, în Moglena, în Vodeni
şi
în Prispa.
”

Urmiașul şi fiiul lui Simion, Petru (927—968), încă a purtat titlul de

Cesar saii Țar, carele "i se şi recunoscii
de împărații şi patriarhii din împeriul roman răsăritean, dupăce se încuscrise cu împăratul Roman Lacapenos (920—944) şi dobindi dela iel recunoaşterea şi întărirea neatirnării
(autocheialiii) bisericii bulgare. Cel dintitii patriarh, recunoscut de Bizaniin
i,
fu Damiian, cu reşedinţa în Ohrida.1) De aici înnăinte, cît timp a mai
esistat împeriul. bulgar, toţi creştinii din iel ai fost supuşi, bisericeşte,
patriarhului din Ohrida.
|
Fiindcă domniiatele romineşti de pe teritoriul Daciii Trăiane încă se

ținea, politiceşte ($ 85), :de împeriul bulgar, deaceea şi biserica lor, după

încreşiinarea Bulgarilor şi a Siavilor din iel şi după înfiinţarea patriarhatului bulgăresc din: Ohrida sub regele Petru, încă s'a ţinut mai mult de
acesta, decit de cel din Constantiniiana.

„După cucerirea împeriului bulgar decătră Bizantini în anul 1018,
biserica din acest împeriii cădii iarăş sub autoritatea patriarhului din Constantiniiana, măcarcă Văsile Il Nimicitoriul domniiatului bulgar (Bulgarocto-

nul 976—1025) recunoscuse'formal,

poliii sai patriarhiii din Ohrida,

printrun hrisov, autochefaliiea -mitro-

lăsînd sub jurisdicţiunea iei şi pre Romiînii

din toată Bulgariiea.2) Din causa aceasta patriarhii din Ohrida întreveniaii

totdeauna, la caz de trebuinţă,- prin episcopiile ce se
odinioară
de acest patriarhat, precum ieraii cele din
„Altă schimbare de o gravitate foarte mare, ce s'a
sul răstimpului acestuia, a fost întemeiarea deplină
pului din Roma vechie în toată biserica creştină.
vechie nu se îndestulară numai cu - esercitarea unei

ţineaii saii se ținuseră
Daciiea Trăiană.
perfecţionat.în decura primăţiii -episcoEpiscopii din Roma
autorităţi centrale în

toate provinţile cîte se ţînură odinioară de împeriul roman. apusean, precum ieraii din peninsula Balcanică Greciiea, Tesaliiea, Macedoniiea, Epirul,
Dalmaţiiea, lliricul, Panoniiea,
simpla

şi Mesiiea

întiietate în. conciliile „universale,

să'şi întemeiede

o supremăţiie

de sus ($ 64, 65 şi 91), nici cu

ci prinseră

a căută

şi a stărui ca

şi jurisdicţiune asupra episcopiloder pretu-

tindenea şi a se geră ca capi ai întregii biserici creştine. Această năzuință
spre o singură domniie (monarhiie) universală în : numele lui Dumnedei,
esercitată de papa -din Roma vechie, “a găsit însă totdeauna contragicere
şi opunere pela episcopii din răsărit
- şi, cu deostbire, la episcopul din
Constantiniiana,

carele

sa de a

dintii

- Opunere,

fi iel:cel

episcopul

se

Simţiă

printre

strimbătăţit

toţi episcopii

şi

umilit

răsăritului.

în

pretensiunea

Cu toată

această

din Roma vechie a isbutit a îi recunoscut ca cap al

1) Pypin et Spasovici: Geschichte der slavischen Literatur, Leipzig, 1880, vol.
Pg. 69. — 2) Golubinski: Kratkii o terkiă istorii pravoslavnihu cerkvei, bulgarskoi, serbskoi,1.

romynskoi Moskva 1871, pg. 263.

|
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bisericii creştine, dacă

mai ales din timpul

nu al celei din r&sărit, apoi măcar al celei din apus,

cînd

deveni

şi un

feliii

de suveran. lumesc asupra

unor ţinuturi de prin împrejurul Romei, dăruite lui de: regii Frincilor,
Pipin în anul 756 şi Carol cel Mare în anul 774.-:...
,
Puterea lumească a papilor a turburat foarte mult şi a lumenit detot caracterul cel sublim şi spiretual al creştinismului, -răgimat pe domniiea
Îrăţiii, a iubirii, a sprijinului reciproc şi a dreptăţii precum printre oameni
aşă şi printre popoare; iea a avut urmări stricăcioase în decursul desvoltării popoarelor şi a domniiatelor lor.
|

Ş 93. Pauliciianii.
O

sectă

religioasă,

care

a lăsat urme

neşterse

în cultura religioasă

şi

în desvoltarea intelectuală şi literară a Romînilor, a fost, după socotinţa
noastră, aceea a Maniheilor, numiţi mai tărdiit Pauliciiani, iar'. mai pe urmă
Bogomili.. Pauliciiani se numiaii aceşti sectari, fiindcă apostolul Paul ierâ
„ înveţătoriul lor de predilecţiune, iar” scriierile lui formaii temeliiea învățăturilor lor ($ 69). Numele de Bogomili însă îl aveaii dela numele unui popă
bulgar,

carele,

prin

activitatea

sa şi prin

zelul săii, a contribuit

foarte

mult

la răspindirea acestei secte şi printre Bulgari, şi sal cărui nume eră Bogomil, după isvoarele greceşti, sati leremiie, după isvoarele bulgarosloveneşti;
după socotința criticilor însă Bogomil să îi fost numele de boted sait
lumean, iar leremiie numele de călugăr al acestui popă.!)

_

Paulicianii,

lei se strecuraseră

ca

sectă

religioasă,

ieraii

o ramură

a vechilor

Manihei.

din Asiiea în peninsula Balcanică “încă de prin seculul

al 8-lea, de sub împăratul Constantin V Gopronimul (741—775)2). Aşă&daţi
în Traciiea,
iei se răspîndiră spre miazănoapte prin munţii Emului şi spre
apus prin Macedoniiea şi prin munţii Pindului, prin nişte locuri ocupate
mai

numai

de Romîni. Aici, în Macedoniiea,

ierâ vatra

lor,5)

unde

îşi căşti-

gaseră, printre Romîni şi printre Bulgari, o mulţime de lipaşi.4
"Învățătura Paulicifanilor ieră rădimată pe principiul dualistic de bine
şi de r&ii.5) Ca şi vechii Manihei ($ 69), Paulicifanii, credeai că dintru
începutul începuturilor aii fost doaiă principii în necontenit antagonism
|

1 Hăjdăii B. P:

Cuvente

den bătrănit. 2,

Buc.

1879,

Pg. 258, $ 8.
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't. 1, pg. 3,
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unul cu altul: un principiii bun şi celalalt răi. Principiul cel bun a creat o
lume desăvărşită, cerească şi nevădută, principiul.
cel răii însă o lume materiială, vEgută, în etern schimbabilă, fiindcă nu ieră orgănisată în mod
desăvărşit. Principiul cel bun a creiat lumea spiretelor, iar cel r&ii lumea
materiii, adecă universul cu nenumăratele corpuri vii şi nevii din îel.

Lumea spiretuală, în etern neschimbabilă, fiindcă ierâ culmea deplinătății,

o credeaii locuită de nişte ființi spiretuale, de un feliii de oameni necorporali, eterni (eoni), iar lumea materiială 'şi-o închipuiaii împoporată precum 0 vedem şi astădi, dar o presupuneaii contrară lumii spiretuale şi
în necontenită luptă cu iea. Schimbările neîntrerupte din lumea materiială
le credeaii că nu sînt alta, decit victorii parţiiale, repurtate cu greii de lumea
spiretuală asupra celei materiiale.
|

Ivirea sati

creiarea

acestor

cam aşâ: Dintru începutul

doaăă

lumi 'şi-o închipuiaii Pauliciianii

începuturilor esistă, ca putere supremă creiativă,

Dumnedei Tatăl cu doi fii ai săi, Satanail mai mare şi Mihail mai mic.

Dumnedeii Tatăl a creiat, prin emanare dela sîne, lumea spiretuală,

etearnă,

neschimbabilă şi periectă. Vădînd Satanail, fiiul mai mare, deplina armoniie

a îiinţilor (eonilor) din această lume spiretuală, a voit să'şi arete. şi iel
puterea sa creiativă şi a creiat altă lume, lumea materiială, universul întreg
cu nenumăratele corpuri dintrinsul, şi a pus-o în contrast şi în antago-

nism cu lumea spiretuală, creiată de Dumnedeii Tatăl. Prin aceasta Satanail
a devenit principiul cel r&ii, iar' Dumnedeii Tatăl a rămas şi mai departe

principiul cel bun. Continuînd Satanail cu creiarea: contrasturilor la fiinţele
din lumea spiretuală, a ajuns pînă la.om. Totul ierâ acum gata, numai
că nu putea dă creiaturilor sale viieaţă saii suflet. Deci fin nevoit să trimată la Dumnedeii Tatăl soliie cu rugarea, ca să binevoiască a'i însuileţi
creiaturile şi a dă omului suflet (spiret), căci atunci iel va şervi la amiîndoi, lui Dumnedeii Tatăl şi lui Satanail Fiul. Dumnedeii Tatăl, ca principiă bun ce ieră, în nemărginita bunătate, a împlinit dorinţa fiiului săi
revoltat, a lui Satanail, devenit acum, prin noaiia creiaţiune, principii r&ii,
şi a dat omului

suflet

dela

sîne

ca

să

aibă

viiaţă

deosăbită

de

a celora-

alte fiinţi materiiale din univers. În chipul acesta a ajuns omul să aibă
doaiiă origini. După corp, iel ieste făptura lui Satanail, a principiului celui
răi, iar după suilet a lui Dumnedeii Tatăl, adecă a principiului celui bun.
Din acest duplu început al omului s'a ivit întrînsul un antagonism ne-

contenit între corp

şi suilet;

corpul pretindeă

ca omul

să urmede

legile

materiii, ale trindăviii, iar' sufletul cereă ca să se ţină de legile sufletului
(spiretului), adecă ale activităţii necurmate şi ale năzuinţii spre neîntreruptă
deplinătate pînă la. culmea iei, la Dumnedeii.
Întracest conflict neîncetat zace nefericirea omului. Chiar dintru început, dela îndăstrarea omului cu suflet, a predomnit în iel corpul, adecă
principiul cel r&ii. Omul fi împins de corpul săii dintro fărădelege în alta,
dintrun neajuns în altul, dintro suferinţă în alta, dintro nevoie în alta,
dintr'un chin în altul,. dintr'o eroare în alta mai mare. Necazurile şi chi- .
nurile omenimii se înmulţiră în proporţiunea în care se înmulţiaii oamenii;

suferinţile

acestora

Dumnedeii Tatăl,

deveniră

nesuferibile.

ca principiii bun,

În

în înduioşiiea

rele

cumplite

şi compătimirea

sa pentru

faţa

acestor

sufletul dat omului şi legat de materiie, trimete pre fiiul săi mai mic, pre
Mihail, ca acesta, prin învățăturile sale să arete sufletui din om calea, cum
să subjuge 'materiiea, să domnească asupra iei şi cum, în iine, să scape
de jea.
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Mihail; spre a săvărşi opera mîntuirii :prin învăţătură, ia, în apărinţă,
corp omenesc şi dă oamenilor învățăturile necesare. Satanail însă revoltă
asupra: lui pre oamenii, în carii predomniâ puterea materiii, şi aceştia orgănisară asupra lui Mihail o: luptă, care se îinchieiâ cu răstignirea lui.
„După răstignire iel primi numele de Cristos saii Uns ori Mintuitoriii.

Mihail-Cristos

sait Unsul

pătimeşte

şi moare

iarăş şi se.întoarce la Dumnedeii. Tatăl,
In iad, Mihail

l-a
tivă

a susţinut

despoiat de finalul
dumnedeiască,

o luptă

numai

cumplită

cu

Satanail,

numelui -il, care:
îi. atestâ

şi a făcut

în apărinţă, reînviie

lăsîndu'şi corpul

astfeliii din

aparent în aier.

"l-a învins

în fine,

originea. şi puterea creia-

Satanail,

Satană,

principiii

răi,

însă acum fără de putere creiativă.
.
.
In urma acestor vederi şi credinţi religioase, Pauliciianii nu primiaii
între cărţile sale sînte Testamentul Vechiii, fiindcă ierâ scris sub înriurinţa
predomnitoare a corpului, adecă a lui Satanail, şi fiindcă într'însul nu ve-

deait alta, decit mai mult

o îndumnedăire

a lui Satanail, decit învățături

pentru mîntuirea şi scăparea' sufletului. Testamentul Noi însă îl primiai,
dar' numai ca isvor al învățăturilor morale şi de purtare pentru mîntuirea
sufletului, nu însă şi ca temeliie pentru doctrine (dogme) şi ceremonii.

Pentrucă învățături morale şi mîntuitoare aflaii iei mai multe în scrisorile

trimese ale învățatului şi liberalului apostol Paul,

staii la dinşii în mare onoare.

Opera

deaceea

scriierile acestuia

mîntuirii o credeaii Pauliciianii: să-

Vvărşită numai prin învățăturile şi esîmplele lui Mihail Cristos, nu însă şi
„prin patima, moartea şi învilerea lui.. Deaceea iei lepădaii sacramintele,
diversele ceremonii, onorarea icoanelor şi a moaştelor şi graduarea sacră
a păstorilor

creştini, ierarhiiea

lor,

pentrucă

într'acestea

iei nu

vedeaii

alta

decit încercări noaii de ale lui Satanail, devenit acum Satană, de a întemeiâ iarăş predomnirea materiii, a corpului asupra sufletului, de a turbură

şi de

a întunecă

învăţăturile curate şi mîntuitoare ale lui Mihail Cristos

şi ale învăţăceilor lui, cu deosăbire ale lui Paul.
„_
Pauliciianii nu aveaii nici cult estern, nici preuţime cu diferite graduri
ȘI Orgânisată în pătură soţiială cetăţenească, deosăbită de ceialalţi oameni.
La dinşii totul constă în învăţătură, în săvărşirea faptelor bune şi în spriJin reciproc spre a ajunge împreună cu toţii la deplinătate, la subjugarea

pornirilor rele trupeşti şi la scăparea de iele. La Pauliciiani erati toţi predicători, fiindcă iei diceaii că în toţi se manifesteadă suflet dumnedeiesc,

fiinţă dumnegeiască; chiar şi muierile nu ieraii eschise dela această îndătorire! La Pauliciiani nu ieraii privilegiiaţi învăţători, nici patentaţi ascultători, toţi trebuiaii să contribuiască, după puterile întelectuale de cari dispuneaii, la marea operă a mîntuirii. Deaceea iei uriati preuțimea graduată
a celoralalte confesiuni şi predicaii neascultarea de dînsa, pentrucă o consideraii ca emanaţiune a principiului răului, a Satanei, carele caută să supună şi să subjuge mai mult decît să deştepte, 'să luminede şi să eliberede
pre oameni, făcindu'i să se conducă înşi'şi pre sîne şi de sîne, să'se în-

frățască
-şi să se iubească unii pre alţii.
Chiar şi autorităţile civile le priviaii Pauliciianii mai mult ca mijloace

de supunere şi subjugare, decit de ordine şi -de apărare încontra duşmanilor înterni şi esterni. Deaceea învăţaii ca şi acestora să nu se supună cînd văd
şi cred că iele lucră: pentru -stăbilirea predomnirii aplecărilor egoistice omeneşti, iar nu, pur şi simplu, peniru păstrarea bunei ordini printre oameni,
pentru echilibrarea şi armoniiarea: întereselor, pentru luminarea minţii şi
eliberarea sujletului de porniri rele, şi pentru unirea tuturora spre confăptuiri comune folositoare.
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Pauliciianii jerai sîrguincioşi, lucraii şi căştigaii mult, dară nu adunaii avere, ci.prisosul îl dait celor nevoiaşi şi lipsiţi; deaceea şi învăţăturile lor. aveaii mare trecere la poporul de rînd, la cei săraci. - Avuţiiea, ca
cevă materiial, prin urmare ca făptură direaptăa principiului răului, m'aveă în ochii lor niciun preţ. Dincontră pre cei ce stringeaii averi şi îmblaii
morțiş după avuţiie, îi consideratii Pauliciianii ca agenţi direpți ai principiului

răului, îi uriai

Atit de

convinşi

şi se ieriaii de

dînşii.

Ă

leraii Pauliciianii de adeveritatea învățăturilor. ce le

profesaii, încît numai pre sîne se consideraii ca creştini adev&raţi,

precînd

pre ceialalţi creştini îi numiaii Romei (Pw:uzioz) sai Latini.
Cu

toate acestea

iei nu voiaii

tindeai

să iasă

din

comunitatea

celoralalţi

creştini,

mult a o reformă şi în esteriorul iei după credinţile şi
Această tactică li-a uşurat foarte lăţirea şi "i-a scutit,
persecutări sistematice şi crincene. Pentru purtarea lor
căpătară dela ceialaţi oameni numirea de oameni buni
Prima persecutare!) asupra lor o porni împărăteasa

dupăce restătornici cultul icoanelor.
mii de Pauliciiani, fiindcă

ci

mai

vederile ce le aveai.
timp îndelungat, de
atit de' creştinească
(boni homines).,
Teodora (842—856),

Atuncia fură 'omoriţi preste o sută de

nu voiaii să primească

credinţile religionare ale

- _puternecilor' dilei şi ceremoniialul religios împus de. conciliul din anul 843.
Această persecutare se. repeţi şi subt. împăratul .Văsile Macedoneanul
|
=
|
RE
(867—886). .

-După încreştinarea Bulgarilor se reînvioşară învăţăturile Paulicifanilor.
Printre Bulgari, ca .decurînd încreştinați şi mai aproape stînd de creştinismul“ primitiv decît de cel desvoltat în decursul timpurilor, pauliciianismul
găsi o îmbrăţişare călduroasă. Sub regele bulgar, Petru (927—968), se puse
în fruntea Pauliciianilor un preut bulgar energic, cu numele leremiiea saii

Bogomil

(Drăguţul lui.Dumnedeii),

de

unde

şi -numele -de -Bogomili.

Acesta strînse în jurul săi mai mulţi înv&ţăcei devotați, între cari mai însămnaţi rămaseră Mihaiii, Tudor, Dobrea, Ştefan, Văsile şi Petru.?) Aceştia
jeraii foarte zeloşi întru propagarea principiilor şi convingerilor sale. La
iei, neesistînd preuţime, ieraii cu toţii predicători,. şi fiecare căută să întreacă pre ceialalţi în această misiune.. Mai ales prin Macedoniiea şi prin
munţii Pindului desfăşurară .o activitate deosăbită. şi. deteră ansă "la desfacerea acestor ţări: de sub ascultarea decadentului împeriii. bulgar, şi la
creiarea în anul 969 a unui împerii apusean mai mult pe sama poporăDI
ciunii romîneşti de acoleâ ($ 85). . „Că pintre Pauliciianii puşi în mişcare mai vioaie decătră preutul
Bogomil sait leremiiea se aflaii foarte mulţi Romîni, găsim o dovadă şi în
numele învățăcelului săii Tudor. jeste semnificătivă. pronunţa acestui nume
Tudor înlocde Teodor sai Toader. Pronunţa Tudor nu provine la Bulgari şi.la Slavi, ci numai la Romîni, la carii.s'a păstrat pînă astădi, şi nu
numai la.Romînii din Macedoniiea, dar şi la cei de pe teritoriul Daciii
Trăiane. Că s'a păstrat acest nume cu pronunţa sa. ciirat poporană rominească chiar prin scriierile bulgaroslavice, ni demustră nu numai, însemnădar şi naționalitatea lui, şi -ni îndică că
tatea şi popularitatea bărbatului,
şi ceialalți conînvăţăcei ca. Mihaiii, Şteian, Văsile şi Petru, încă trebuie să

sint foarte răspinÎi fost ieşiţi tot dintre Romîni, deoarece şi aceste nume

„_dite pintre iei pînă astădi.

|

E

hist. sub anul
1) Baronius: Annales eccl. sub anul 845, cp. 9-10. — Pagius: desCritica
Glagolitimus, Prag,
Ursprung und Heimat
845, cp.4; a. 871, cp. 4-6. — 2) Safarik D: P.: ăltesten
kirchenslavischen . Literatur, Leipzig,
1858, pg. 16; — şi Kurze Uebersicht der:
1848, pg. 21.

-
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Secta Pauliciianilor, numiţi acuma

şi Bogomili, se lăţi tot din ce în

ce mai tare,-şi înrîurința lor prin toate clasele poporului deveni aşă de
mare, încit pării periculoasă aiit pentru biserică cît şi pentru împeriii, mai
ales după cucerirea imperiului bulgar decătră Greci în anul 1018, fiindcă
Pauliciianii nu încetară a tot aţiţă spiretele încontra domniii lacome şi împilătoare a Bizantinilor, şi a încercă răscoale asupra lor ca cea dela 1040
sub Alusiian şi Petru Deleanul, dela 1078 sub pauliciianul Leca din Filipopolea!) şi sub Dobromir la Mesembriiea şi dela 1086 în Belatova sub
un pauliciian din Filipopolea, carele se căsători apoi cu fata unui principe
din stinga Dunării.
-

De aici înnăinte fură priveghiiaţi Pauliciianii maide aproape decătră

Greci, iscodiţi prin feliii de felii de mijloace şi învinuiți de o mulţime de
crime. Grecii prinseră tot din ce în ce mai mare urgiie asupra lor, pînăce,
în fine, îşi propuse împăratul Alecsiii Comnenul (1081—1118) ca să'i stirpească cu desăvărşire, ceea ce o şi făci cevâ înnăinte de moartea sa?
După arderea capilor, primiră mulți din Pauliciiani vederile şi credinţile
celoralaţi creştini, iar” alţii se răşchirară şi fugiră în toate părţile. Parte
din aceştia îşi găsîră adăpost pe. teritoriul Daciii Trăiane, iar' parte
se
duseră
în. țările apusului, unde'i găsim ca „Catari« saii „Curaţi“ în Italilea,
şi ca „Albigeni“ (Albigenses) şi Valdeni în Frinciiea miadădiială,*)
Cumcă secta Pauliciianilor a fost odinioară foarte răspindită pe teritoriul
Daciii Trăjane se poate cunoaşte de acolo,
că şi la Romiînii din părţile
acestea-se găsesc, urme
precum
de o venerare deosăbită a apostulului
Paul, aşă şi de învățăturile lor. Asta ni-o spune Sasul Giorgiii
Reicherstori:)
carea fost de doaiiă ori în Moldova ca trimes al regelui
Ungariii, Ferdi-

nand (1526—1564),

învăţăturile

că Rominii din Moldova

apostolului

Paul.

Tot

aceasta

se cred a fi păstrat neatinse

o afirmă

şi arhiepiscopul

lon
într'o scrisoare
adresată de acoleâ întra 6. Septemvre 1536 regelui
ungar, Ferdinand
(1526 —1564), că domnul Moldovei, Petru Rareş (1527—1538
şi 1541—1546),
ieste creştin de legea grecească saii a sîntului Paul5);
şi
un arhiepiscop
trebuiă Să şiiiă ce va să dică „creştin de legea sîntului
Paul“.
Un istoric
transilvănean ne asigură că încă pe la anul 1699 esistaii
în Ardeal Romini,
carii ţinea pre apostolul Paul mai pe sus de toţi
Sînţii.c) Saşii din Ardeal
au un proverb,
care încă ateastă deostbita venerare ce O:-aveaii
Romînii
pentru apostolul Paul. Cînd vor să arete că cineva
a r&mas în nenorocire

din

Oradiiea Mare

1) Cedrenus

528 — 533, 741.

—

(Ioannes

G. lannis

archiepiscopus

Scylitze ope,

liriăek C. [.:

Bonnac,

a. 1178,

cp. 17-98.

—

vol,

1,

pg. 514, 547;

Ceschichte der Bulgaren, Prag, "876,

2) Annae Comnonae Alexiadis libri XV., Bonnac,
Annales eccl. a. 1016, cp. 6; a. 1017, cp. 1—5;

cp. 27;

1929,

Lundensis)

Pagius:

Critica

vol. 2,

pg. 208.208, PE:

1839, lib. XV, cp. 8—10. — Baronius:
a. 1052, cp. 19; a. 1054, cp. 24; a. 1118,

a. 1114, cp. 9—10; a. 1118, cp. 28-33; a. 1043, hist. a. 1017,. cp. 1—3; a. 1052, cp. 13;
cp.
norum, Kopenhagae, 1826. — Lombard A.: Paulicic 12. — 5) Schmidt: Historip Paulicia1879, — C, Schmidi:: „Katharer“ în Real-Encyklopans, Bulgares et Bons-hommes, Geneva,
edie fiir protestantische Theologie und
Kirche, herausgegeben
“von Dr. Herzog, : Stutigart, 1857, pg. 461—47
0. — Dr. Herzog:
„Waldenser“ tot în Real-Encyklopaede, t.. 17,
Gotha, 1863, pg. 503. — liricek C. P.: Geschichte der Bulgarcn, Prag, 1876, pe: 174, 212.
— Hăjdăii, B. P.: Cuvente din bătrîni, i. 2,
Pg. 248, $3. — 4) Reichersdorf:
hronopraphia
Moldavica Sancti Pauli, ut ipsi volunt religio Moldoviac, Vindobonae, 1541 Gens ista
nem hactenus iam inde ab initio non sine
suma venerationect pictate coluit. — Pepiii

Bucureşti, 1864, pg. 137. —

Ilerianul; Tesaur de monumente istorice, t. 3,

5) Christianus est, sed fidei graecae sive sancti
Pauli; în Monumenta Hungariae historica Diplomataria,
ştiinţifice şi literare de' A. D. Xenopol, anul t. |, Pest, 1857, Pg. 368. — Archiva Soţietăţii
al
IX-lea,
pg. 119. :— ) Illoa:: Ortus ex progreSus variarum in Dacia gentium ct religion
um, Claudiopoli, 1764, pg. 15.

pg.

347.
fără de niciun ajutoriii din partea cuiva, dic despre iel, că 'l-ait părăsit ca
Sintul Paul pre Romini = Man hat ihn verlassen wie Sanct Paul'die
„i

a

Ea

:

och“.

Se ştie că Pauliciianii saii Catarii:şi Patarenii precum

se numiaii iei

în ltalijea, sait Albigenii şi Valdenii din Frînciiea, setitulaii între sîne cu
„boni homines, buoni uomini, bons hommes“. Această avorbire cu „oameni

buni, esistă şi la Romîni pînă astădi şi se întrebuinţeadă ca formulă consacrată, cînd se adreseadă cinevâ cu vorba cătră mulţime şi. mai ales cătră
pătura necultă a poporului. Asemenea se ştiie, că Pauliciianiişi Bogo-milii uriaă citirea şi cintarea cea multă în biserică şi o numiaii vorbă
multă şi lungă (mnogoglagolanie). De aici se vede că a remas în popor ca
proverb: „vorbă multă (sait vorbă lungă) sărăciiea omului.“ Poate tot de
pe timpurile acestea a r&mas şi proverbul: „banul îi ochiul dracului“, fiindcă Pauliciianii considerati averea multă şi prisosul iei ca rugină a suiletului.:)
“ Chiar şi la Ruteni, vecinii Romînilor, încă esistâ, după mărturiiea
Sasului Reicherstori (|. c. pg, 137), secta Pauliciianilor (Pauli sectam: profitentes).
Dacă înriurinţa învățăturilor Pauliciianilor nu s'a resimţit la Rominii

din Daciiea Trăiană

întrun

mod

zgomotos,

dice eruditul B. P..Hăjdăii;?)

causa principală ieste cunoscuta toleranţă a clerului romin, carele se prefăceă că nu vede abaterile cele mărunte, iar în parte şi ignoranța dogmatologică a acestui cler, carea nui permiteă a stabili o dicţiune precisă
între

eres

şi ortodocsiie,

între credendum

şi non

credendum.“

o

Dacă Pauliciianii, după catastrofa săvărşită asupra lor de împăratul
Alecsiii Comnenul (1081—1118), din prudinţă ca să nu mai provoace duşmănii şi persecutări asupra sa, nu făceaii păradă de învățătură şi nu voiail
să se deslipească cu totul de ceialalţi creştini drepteredincioşi, apoi cu atita
mai mare trecere aveaii iei la păturile neculte ale poporului, şi cu atita
mai puternecă înrîurire esercitaii asupra lor prin predici verbale şi prin
scriieri poporale în înţelesul credinţii şi al convingerilor sale. „Ceea ce se
poate dice fără cea mai: mică esageraţiune, esclamă învățatul B.. P. Hăjnu împinsese
dăii,2) ieste că nicio sectă, niciun eres din veacul de mijloc,
teoriilor teoa
foarmă
în
şi
fond
în
iusiunea
atit de departe, ca Bogomilii,
logice cu credinţile vulgului. De aci literătura bogomilică se apropiiă în
toate de literătura poporană, şi în unele puncturi ambele se. confundă
chiar se indentitică întrun mod indisolubil, astieliii că ar fi peste putinţă
a decide, dacă lucrul cutare saii cutare va fi trecut dela popor la Bogomili,

|

Na

ori viceversa.“

$ 94. Iconostasul şi înmulţirea sărbătorilor şi a rugilor religioase.
Ritul. bisericesc,. ca cuprins

nedeiesc şi la sărbători religioase,

al ceremoniilor

atit de simplu

îndătinatela cultul dum

dintru început.($ 19) şi

se:
uniform în toate comunităţile creştineşti, a prins a se împlifică cam din
mai
cului al patrulea încoace şi chiar a se diferinţăîn doaiiă, . într'un rit
încărcat cu citituri,

cu rugăciuni,cu cîntări

şi cu

decorări,

deci mai

pom-

relipos în esecutare şi mai cu înriurinţă asupra deşteptării sîmţămintelorri, şi
necărtura
şi
uală
întelect
cultură
fără
gioase, cu deosă&bire în oamenii
1879, pg. 259,
5 lireczek,-1. c. pg. 181. — ) Cuvente den bătrăni, t. 2, Bucureşti,
i
a
-.
Ş.9. — *) Cuvente |. c. pg. pg. 258, $7.:
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în altul

mai

sîmplu

şi mai

redus

întru

toate,

Cel

dintii

jeră întrebuințat

în bisericile creştineşti din răsărit de pe teritoriul împeriului

roman resă-

ritean, de unde şi numirea lui de rit oriental (răsăritean) saii grecesc;
al doilea însă se stăbilise în bisericile creştineşti din “apus, prin. țările
fostului împeriii roman apusean, de unde, numirea pentru iel de rit occidental (apusean) saii roman. Această diferinţare sa făcut tot din ce în

ce mai mare ($ 48 şi 67),

iar în decursul răstimpului acestuia s'a stător-

nicit cu desăvărşireîn urma conciliului constantiniian din anul 843 ($ 66),
cînd s'a admis, în mod general, nu- numai sărbarea comemorativă a bărbaţilor meritoşi pe terenul religionariti şi a întimplărilor memorabile din
iel, dar' încă şi cultul chipurilor acestora, al icoanelor lor, ca închinare,

dicîndu-se,

că

icoanele

sînt

făcute

mai

mult pentru

oamenii

necul-

tivaţi întelectualiceşte, pentru cei necărturari, ca să li atragă luarea aminte
asupra lui.Dumnedeii ca isvor al luminii întelectuale, şi asupra mijloacelor
întrebuințate de Dinsul, spre a desvoltă, printre iei, o viiaţă soţiială cetă-

țenească întemeiată pe comunitatea întereselor ca într'o familie,

în

fami-

liiea dumnedeiască.
e
Acest conclus conciliial -şi această .esplicare aii produs, ca
neapărată, mai întiiii o schimbare foarte semnificativă în decorul urmare
înterior
al bisericilor de rit răsăritean sai grecesc. In locul perdelei
de: mătasă,
care despărțiă altariul (Sînta Sîntelor) de celalalt loc din lăuntrul
bisericilor, precum în templele Jidanilor aşă şi în ale creştinilor, şi
carea se nu-

miă catapeteazmă,

toriii),

s'a întrodus,

dela cuvintul grecesc zasamEzasya (acoperiş spîndură-

sub

arcul

despre

naie

ieste aşădată masa de producere (altariul),
vîrtos,

cu trei uşi în iel,

astieliii

încit

arcul

dela

un

boltitura

părete pătrat

boltiturii

bisericii,

de

unde

materiial

de deasupra lui r&mine detot liber, precum liberă feste şi bolta cerească
de deasupra pămintului. Acest părete s'a decorat, 'pe partea sa
de dinnăintea publicului
cu feliurite chipuri de oameni meritoşi pentru“ cultura
religioasă şi de întimplări religionare, numite icoane (270, etzâves,
Chip, chipuri), de unde şi
numele lui de iconostas (stzoveozăse = părete
numele de mai înnăinte de catapeteazmă. Aceste cu închipuituri), pe lîngă
acei rari şi provedinţiiali bărbați, carii, în viiaţa icoane ni înfăţişeadă pre
sa, ai căutat să'şi deie
bine sama de cîte se întimplaii în nătură şi
în omenime, şi carii se sîliră
ca să le esplice contimporenilor şi, prin aceasta,
să deştepte într'înşii înțăleginţa şi să se desvoalte mintalitatea, .şi
carii contribuiră aşă, întrun
mod eminent, la propăşirea oamenilor spre o
comună viiaţă soţiială cetățenească.
.
Fiind creştinismul, în fiinţa sa, numai continuarea
vederilor, doctrinelor
şi năzuinţilor celor mai umănitare din pătura
cea mai desvoltată întelectualiceşte a poporului jidănesc($ 16 şi 17)
şi un paş înnăinte în desvol-

tătura viieţii omeneşti

spre înfrățire şi iubire, spre

însoţire şi unire, spre
sprijin reciproc şi spre confăptuiri priinciioase
şi
folositoare
la întemeiarea
printre toţi oamenii a unui trafii soţiial cetăţenesc
mai uşor, mai plăcut
şi mai cu ticnă, a fost lucru prea firesc, ca direginţii
bisericeşti de pe atunci
să cugete mai întiiii, de preferinţă şi chiar.
esclusiv,
numai la acei bărbaţi, pre cari îi glorifică atit de mult scrierile
celui Noii, şi la acele întimplări memorabile, Testamentului Vechiii şi ale
cari se află descrise 'acolea
cu. multă băgare de samă. Şi aşă aii dispus
părete, începind de sus spre jos şi înşirînd ca să se picturede pe acest
din dreapta lui spre stinga
pînă deasupra uşilor, mai întifii pre cei
doisprădece Vorbitori în numele
lui Dumnegeii ai poporului jidănesc,
adecă pre prorocii (profeţii, nabii)
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lor, apoi pre cei doisprădece misionari (apostoli) ai lui Isus Cristos, sub
aceştia întimplările mai memorabile din ivirea şi din viiaţa lui Isus Cristos
şi a maicei sale, carile constituiesc cele doaităsprădece sărbători aşă numite
împărăteşti.
:
:
Pe r&măşiţa păretelui de jos, cît sînt uşile de înnalte, se află încă
doaiiă şiruri de icoane,

avind,

tot în aceeaşi

ordine,

în şirul

mai

de

sus,

pre lon Botedătoriul saii pre sîntul Niculaiii, apoi pre Sinta Măriie (Maica
Domnului) cu copilul Isus în. braţe, pre Isus Cristos cu dreapta împărtăşind binecuvîntare şi în stînga ţînînd o carte, şi, în fine, pre chipul patronului bi-.
sericii; iar' în şirul de jos de sub numitele patru icoane mari alte patru

icoane mai micuţe,

înfăţişind întîmplări din Testamentul Vechii

şi din cel

Noii, dară nu tot acelea prin toate bisericile, ca: Avraam întîmpină. la stejarul Amrei pre trei îngeri, carii îi vestesc că, soţiiea lui, Sara, va naşte un
fiii; Avraam

în aplecare

de a.sacrifică

pre

fiiul. săii

Isac;

Visul

lui Iacob

cu îngeri pe o scară pînă în ceriii şi Dumnedeii promiţindu'i stăpînirea
pămîntului unde se află; Dumnedeii se arată lui Moisi în rug de îoc şil

îndeamnă să scoată pre Isrăilteni din Egipet;
" din stîncă; Şerpele de aramă

spre s&mn

Moisi

scoate cu toiagul

că Dumnedeii

apă!

iartă pre Isrăiltenii

murmurători încontra sa; lliie dovedeşte că lehova, iar nu Baal, ieste Dum-

nedeii; Sînta Măriie sălută în casa lui Zahăriie pre soţiiea lui, pre Elisaveta, îngreunată cu Ion -Botedătoriul; Convorbirea lui Isus Cristos cu Samarineana la puţul lui lacob; etc.)
.
a

Pe amindoaiiă uşile lăturale sînt figuraţi cei doi conducători ai cetelor

îngereşti, Mihaiii şi Gavril, iar pe uşa din mijloc cu doaii€ aripi, numită
şi uşă împărătească,?) se află pe o aripă Măriiea rugîndu-se în genunchi
cu o carte înnăintea sa, iar pe ceealaltă aripă un înger vestindu'i concepțiunea lui Isus. Deasupra uşii împărăteşti, drept în sus cît ţine păretele, se
află aşădate

printre

chipurile

numite,

despărţindu-le

drept

în

doaită,

mai

întiiii: capul lui Isus Cristos înnăinte de întruparea lui, picturat pe o naframă, deasupra lui Cina cea de taină a lui Isus Cristos; deasupra acesteia

Isus Cristos şădind pe tron şi împărtăşind binecuvintare cu mina dreaptă,

iar' pre cea stingă ținindu-o pe un globuşor pus pe o carte (Evangeliiea),
aşădată pe genunchiul lui, şi avînd la dreapta pre maică-sa şi la stinga
pre Ion Binevestitoriul (Evangelistul). Deasupra acestei închipuituri şi tot-

odată deasupra păretelui se află figurat Dumnedeii în chipul unui cap de
un globmoşneag cu barbă lungă şi cu plete şi ca plutind cu faţa preste
iar cea stingă
mare,

universul,şi țînind

pe glob,.şi

deasupra

acestui

dreaptă întinsă în spaţii,

mina

chip

stă zburind

un

porumb,

represîntind pre

Spiretul Sint cel ce vine să deştepte şi să luminede pre oameni, să! înţelepţască şi să'i încuminţască, să'i armoniiede şi să'i unească spre confăp-

tuiri comune şi folositoare, şi să” deprindă întru săvărşirea lor necontenită.:
Şi ca să se arete că acest scop nu se poate ajunge alifeliii decit numai
prin muncă şi suferinți,. prin năcazuri şi jărtie, s'a aşădat încă mai:sus
chipul lui Isus Cristos răstignit pe cruce şi avind .la dreapta pre maică-sa

ca acela, carele mai limpede.
plingind, iar la stinga pre on Binevestitoriul
şi mai luminos a priceput, a înregistrat şi a răspîndit umanitarele şi ar-22, v. 1—13;

71145:
—14;
cp. 28, v. 10—22; . Il. cp. 3, v.-l

v. 1—15; cp.
1. cp. 18, v. 1—40. — Luca: cp. 1, Y. 39
cp. 17, , 1-7; NV cp. 21, v. 4-10.— —2) SeRegii
uşă împărătească, fiindcă, în ir utea
numeşte
5—42.
v.
4,
cp.
lon:
—
55.
pină
') Moisi ], cp. 18,

canonului al 69-lea al conciliului

universal al 6.lea din anul 681, numai

împărați or i eră

cea vechie:,
permis să între în altariii „cînd votă să aducă lui Dumnedeii jertiă după datina
-volaii să se cuminece..
şi findcă mai pe urmă prin această uşă întrai în altariii cînd
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monisătoarele

lui învățături,

şi apoi,

ca fine,

purcede

din vîrvul

acestei

cruci şi din bolta arcului, -slobodit spre zgripţ în jos dinnăintea iconostasului, chipul unui Heruvim cu şese aripi şi cu cite o lumină „în dreapta
şi în stinga, spre s&mn că prin astfeliii de bărbaţi şi prin astieliii de
în-

tîmplări S'a aprins lumină şi în “minţile oamenilor şi s'a plintat armoniie
şi unire, iubire şi frăţiie, adevăr şi dreptate, în inimile şi năzuinţile
lor,

şi că această

activitate

se

continuă

neîncetat

decătră cei ce şervesc la sînta

masă, şi carii înfăţişeadă, la vederea oamenilor, prin mişcările
şi rugile,
prin cîntările şi predicile sale, întreaga activitate din viiaţa
învăţătorească
a lui Isus Cristos.
,
Frumoasă şi înnălţătoare privelişte, numai de ar îi pricepută,Lo înţeleasă,
şi urmată de toţi în vorbele şi în faptele lor dilnice!
Afară de chipurile de pe acest iconostas-se mai află pe a
păreţii bisericilor încă şi alte icoane atirnate saii picturate pe iei,
represîntind feliurite întîmplări din luptele Aleşilor lui Dumnedeii
pentru răspindirea şi
întreţinerea cultului religios. Pe un podişor înnalt
şi inclinat, cu patru picioare, numit pe greceşte tetrapod (zezpizcve), şi
aşădat înnăintea iconostasului, aproape de icoana lui Isus de lingă uşa
împărătească, se pune totdeauna icoana întimplării pentru care se săvărşeşte
şerviciul dumnedeiesc,
saii, în lipsa iei, icoana patronului bisericii.
|

Tot în răstimpul acesta S'aii întrodus prin

bisericile r&săritene în locul
micelor clopoțele saii ținținele ($ 19, pg. 97),
clopote mari, numite aşâ dela
sonul clop! clop! clop! ce se aude mai întiii
cînd atinge limba clopotului
de dunga lui; iele se numesc şi campane
(campană), după ținutul Cam-

paniiea din Italiiea, unde mai

întijii să se fi întrebuințat clopote mari pentru chiemarea credincioşilor la biserică sub
episcopul din Pola, Paulin (ș 431).
Aceste clopote se aşadă sai în lăuntrul
bisericii, întrun turnişor sus, sati
şi întrun turm despărţit de iea. Cele dintiiii
clopote în biserica răsăriteană
aii fost acelea trimese
in anul. 865 împăratului din Constantiniiana,
Mihaiii III (842—867), ca dar. decătră ducele
Veneţiii, Ursu Patriciacul.:)
Pentru glorificarea bărbaţilor. întelectuali.
şi religioşi, morali dela naştere saii deveniți astfeliii. mai pe „urmă
prin căință şi pocăință, precum
şi pentru. diverse întîmplări religioase
memorabile S'aii compus şi în răstru predispunerea oamenilor spre relig
iositate şi moralitate o mulţime de
cuvîntări, de predici, de admoniri şi de
melodii armoniioase. ($ 97.)
Cu deosăbire aşă numitele Stihiri, Tropa
re, Condace, Icoase, Irmoase
şi Canoane dela rugile de însărare şi
mînecare s'aă prifăcut, s'a .înmulțit foarte, şi s'aii stătornicit pentru totd
eaun
cîntările dela serviciul dumnedeiesc, cuno a cărţile cari conţin rugile şi
scute sub titlul de Triod, Pentecostariii, Mineiii, etc. Călugării dela mănăs
tirea Studion din Constantiniiana
'Şi-ait căştigat mari merite în. privința aceas
ocupat cu astieliii de producţiuni literare; aşăta. Chiar şi unii împărați s'aii
d. e. împărații Leon cel Inţelept
(886 —912) şi Constantin VII . Porfirogenitul
(912—959) au compus pentru
Duminici cintările aşâ numite

Luminătoare,.
e cîntări şi rugăciuni se
îndătinaii, dintru întiiii, numai prin bisericile Acest
cele
mari împărăteşti şi prin
mănăstiri, mai pe urmă însă, sub neîncetata
înrîu
riceşti, carii tindeaii la uniformitate, s'aii întrodus rinţă a direginţilor bisela sate, măcarcă aici ar îi trebuit să decidă trebuinţilşi prin bisericile de pe
e folositoare ale viieţii
muncitoare a poporenilor.
1) Baronius: Annales eccl.sub a. 865, cp. 101. — Otte: Glockenkunde, 2. Auil.,
Leipzig 1884.
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La întreţinerea

precum

şi la răspîndirea

ai contribuit foarte mult

cu îndelungare

ritului religios cu pompă

şi

mănăstirile cu mulţimea lor de

călugări, înfiinţate. pe virvuri. de munţi-spre a urmări mai nestingherit şi
mai în larg manifestarea deietăţii prin ivelele năturii, saă prin pustiiuri
spre a nu fi omul nevoit a privi mai adeseori la ticăloşiile omeneşti. Pentru Romini a fost de mare îns&mnătate partea muntoasă r&săriteană
din peninsula haicidică, numită Aton, după uriiaşul Aton ("A9eş), carele,
în lupta sa cu deii păginilor, să îi asvirlit pre acest: munte din Tesalijea înfiindcă

coace,

aici

ciţi sait călugări.

se

din Constantiniiana,

mandrit

pe

stătornici

încetul,.0o

mare

de

coloniie

sîngurăti-

Cea dintiiă să fi fost înființată în anul 867, de un arhiIon Ciuntul

numele

cu

(Iwozrras Keho2zs);

apoi

alta pe la anul 869 de un călugăr Eutimiii (Ey9iyucs), venit încoace de pe
muntele Olimpului, şi încă mai alta, şi anumea cea mai num&roasă, numită
Laura, de un Atanasiii pe la anul 968. Această coloniie a rămas apoi necontenit cuibul şi vatra tuturor bărbaţilor deişti şi religionişti, cu deosăbire
a-aşă numiţilor Pauliciiani şi Liniştiţi (quietisti, îowpzsra)i).

III.

Privire

fugitivă,
literare

asupra, mişcărilor culturale şi
dintre 881 şi 1186.
Da

Ş 95. Graiuri usuale în r&stîmpul acesta.
După întemeiarea împeriului roman în răsăritul miadădiial al Europei ai esistat acoleâ, timp mai îndelungat, trei graiuri usuale principale:
cel dacotracoiliric,. cel grecesc şi cel roman sait lătinesc ($ 20). Graiul
dacotracoiliric, fiind vorbitorii lui în înferioritate soţiială cetățenească şi
culturală, nu s'a putut susține față de celealalte doaită mai iavorite de
soarte, ci s'a redus la o ultimă espresiune pela locuitorii unor ţinuturi
muntoase din Albaniiea. Detot dispărură graiurile altor popoare migrătoare
ca -al Goţilor, al Hunilor, Gepidilor, Longobardilor şi Avarilor, astieliii încît la începutul acestui răstimp, dacă abstragem dela r&măşiţa neîns&mnată
a graiului dacotracoiliric, nu ieraii în împeriul roman răsăritean alte graiuri
usuale şi răspîndite dintre cele vechi decît numai graiul grecesc şi cel roman saii lătinesc.
: .
|
Pela finea răstimpului precedent şi pe la începutul acestuia, prin aşă- darea Siavilor şi a Bulgarilor pe îmbele laturi ale Dunării,
aii mai întrat
în usul de toate dilele încă alte doaiit graiuri noaiiă, cel slovenesc şi cel
bulgăresc, şi aşă se făcură deodată patru. Noi dicem patru graiuri, îiindcă Bulgarii, după originea lor, sint de rasă mongoală şi de săminţiie tătă-

rească, iar' nu de rasă mediterană şi de săminţiie indoeuropeană ca Grecii,

Romiînii şi Slavii, şi vorbiaă pe atunci un graiii propriii părticular, iar
nicidecum sloveneşte ca mai tărdii ($ 98).
N
o
5
Despre esistinţa acestor patru graiuri usuale în peninsula Balcanică,
şi în speciial în ținutul

secului

al 9-lea

Tesalonicului,

ni vorbeşte

eruditul

pe la

anonim al viieţii sîntului martir Dumitru.
pe: la finea

seculului al 8-lea

1) Pischon: Die Mănchsrepublik

Klăster, Giessen, 1865. —

finea

seculului

B. P. Hăjdăii,2)

saii pe
auf Athos,

al 8-lea şi prin

rădimat

pe autorul

Întraceastă viiaţă, compusă cam

la începutul celui de al 9-lea5), ni
1860. —

Gass: Zur Geschichte der Athos-

Engelhardt: De Hesychastris, Erlangen, 1829. —

Stein: Studien

iiber die Hesychasten, Wien, 1874. — >) Limba slavică la Romini pină la 1400, în diariul
„Traian“ din 1869. pg. 171: — 3) Patrologiae cursus complectus edidit î. P. Migne, series

graeca, t. 116, Paris 1864, pg. 1095, Nr. 24 şi pg. 1325, not. 17.
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povesteşte autorul o încercare a Bulgarilor de a cuceri şi a prădă oraşul
Tesalonicului. Neputind Bulgarii ocupă oraşul prin încunjurare regulată,
recurseră la înşelăciune, însărcinînd pre unul din mijlocul săi, carele vor-

biâ graiurile de pe aici, ca să între în oraş şi, noaptea, să deschidă por“ţile şi să întroducă pre Bulgari în iel.
,
Despre acest spion dice autorul „Vieţii“ că iel ştiiă <ây 223 fus
Tosa zai sv “Puouziny, zadar Beuh-dipuv, adecă: graiul cel de pe la
"noi şi al Romeilor, al Slavilor şi al Bulgarilor!). Trăducerea noastră feste
verbală şi lasă nedeterminat, ce să înțălegem prin „graiul cel de pe la
noi
şi prin graiul „Romeilor“. Celealalte doaiiă graiuri ce le mai vorbiâ spionul sînt atît de bine precisate prin numele popoarelor lor, încît nu.
poate
încăp€ îndoială, ale cui aii fost iele. O nedumerire poate fi numai
în privinţa denumirii „graiul cel de pe la noi“ şi „graiul Romeilor“. Denumirea

de „graiul cel de pe la noi“ nu preciseadă nimică, iar prin „Romei“

înțElegeaii scriitorii bizantini pre pătura cetățenească diregătoare
şi conducătoare din împeriul roman r&săritean ($ 73), adecă pre Romani
mai întiiă
şi apoi pre Greci, cînd voiati să”i presinte ca domnitori ai
împeriului roman
resăritean, iar nu şi ca popor părticular, căci. atuncia
îi numiai Elini,
“Eine. Deci nedumerirea stă într'aceea, că ce a înțeles
autorul anonim al
Vileţii prin „graiul cel de pe la noi“ şi prin „graiul Romeilor“
? Cei ce ai
trădus în alte graiuri acest pasagii nu "l-ai înţeles
toți
în
acelaş feliii.
Aşă călugării Bolandişti, culegătorii Viieţilor tuturor
Sînţilor, trăduc în lătineşte acest pasagii astieliă: qui linguam nostram,
Graecorum Thessalo-

nicensium,

trăducere,

et Romanorum,

nefiind verbală,

Slavorum

et

nu reproduce

Bulgarorum

colleret« 2).

înţelesul

Această

aceste cuvinte, ci pre acela ce îl presupuneait părinţii ce autorul “l-a pus în
Bolandişti. lei, necunoscînd alt nume pentru zi sa3 îs “hâzoz,
ati credut că trebuie să fie
graiul Grecilor din Tesalonic. Credind aceasta,
aii trebuit neapărat să trăducă zi zi “Popziw»- prin „et Romanorum“,
dară prin aceasta s'aii pus în
contradicere cu tot contestul acestei Viieţi, pentru
că autorul iei, prin “Propzee
înţălege pretutindenea nu pre Romani sati
Romîni, ci pre Greci.
Eruditul scriitorii bohemiian,: P. 1. Şafaric3),
trăduce acest pasagiii
cu „carele vorbiă în graiul grecesc, rominesc
(Macedoro
mînesc), slovenesc
şi bulgăresc, zbehleho w gazyku rzckem, rumunsk&
m (macedowlaskem), slovanskem a bulharskem.« Şaiaric se deosăbeşte
de călugării Bolandişti numal prin aceea, că iel prin uz: <f “Pouziy
“isca nu înțălegeâ limba vechilor Romani, ci graiul modern al Rominilor macedonen
i. .Şafaric presîmțiă că unul din aceste patru graiuri ce le vorbiâ
Spionul,
a trebuit să fie
numaidecît al Rominilor din părţile acelea,
dară, luînd în vedere că autorul
Viieţii a scris greceşte, iar nu romîneşte,
şi presupunînd că graiul cel mai
usual de prin împrejurul Tesalonicului n'a
putui îi altul decît numai cel
grecesc, deaceea a şi trădus cuvintele =4 za9
î3 osca prin „graiul

grecesc“, dar' prin aceasta

pus şi iel, ca şi Bolandiştii, în contradicere
cu testul Viieţii, căci, dacă s'a
am substitui în contest pretutindenea cuvîntul
“Pouzia, cu Romini macedoneni, am trebui
să credem că iei, pe timpul
acela, aii avut în mîni îrînele puterii în tot împeriul
că aii jucat acoleă rolul principal în viiaţa cetăţenească roman răsăritean şi
şi în cea culturală,
lucru însă care stă în contradicere cu faptele cunoscute
din răsiîmpul acesta.
1) Patrologiae cursul edid. Mignc, î. 116, pg. 1368, Nr.
198.

—

2 Acta Saânct
mensis Octobris, t. IV 181, Il. segm. 197, la Hăjdăă loco citato.
zitnosti, pg. 575, Sv. velikomuczenik Dimitrii, în Slavische Alterth— 5) sare P. pă Staro.
iimer, deutsch vân Mo-.
.
sig von Achrenfcld, vol. 2, Leipzig, 1844, pg. 168. —
.

368.
„ Altreilea învăţat, carele a trădus pasagiul acesta, ieste episcopul rus din.
Riga, Filaret.:) lel ieste sîngurul, care reproduce, în ruseşte, mai esact,
deşi nu deplin precis, adevăratul înțăles al acestui pasagiii. lel trăduce:
„Carele ştiiă graiul macedonean, grecesc, slovenesc şi bulgăresc“. Esactitatea
acestei trăduceri zace, după socotința noastră, într'aceea că episcopul Fi-:
laret n'a trădus cuvintele zâ» 29 îuds Asco ca Bolandiştii şi ca Şataric
prin „graiul grecesc,“ ci prin „graiul macedonean,“ o espresiune care mai
curind echivaleadă cu zâ 229 fus vhâeea, fiindcă Tesalonicul ierâ capi-

tala Macedoniii. Neprecisiunea trăducerii însă zace într'aceea, că episcopul

Filaret nu numeşte acel graiii după numele poporului, care îl vorbiă, ci
numai după ţara în care locuiă iel. Dar' această neprecisiune uşor. se rectilică, căci un graiii de toate dilele de pe lîngă Tesalonic şi de prin Macedoniiea,

ca

graiii

al

nostru

saii

de

pe

la

noi,

şi carele

să

nu

fie nică

grecesc, nici slovenesc şi nici bulgăresc, nu puteă îi, pe la finea seculului
al 8-lea şi prin seculul al 9-lea, altul decit cel rominesc. Aceasta-se verifică şi să întăreşte atit prin. cuvintele „retoarnă fratre“ sai „toarnă îratre“
păstrate din seculul al 6-lea de scriitorii bizantini Teofan şi Teofilact Simocata ($76, pg. 277—278), cit şi prin afirmările altor scriitori ($ 82, pg.

296—298),

carii deasemenea

pun locuinţile principale

ale Rominilor prin

munţii Emului şi ai Pindului, în nişte locuri, al căror oraş principal ieră
tocmai Tesalonicul.
|
|
a
Sperăm dară că nime dintre aceia, carii cunosc cu de-amăruntul atit
terminii biografului anonim, cît şi poporistica peninsulei Balcanice de prin
seculul

al 8-lea,

nu

vor

pute

să nu

recunoască,

împreună

cu noi,

că cele

patru graiuri ce le vorbiă spionul Bulgarilor, maă fost altele decît numai
cel romînesc, pre care biograiul îl califică de „cel pe la noi“ saii „de al
nostru“ apoi cel grecesc, pre
- carele autorul îl numeşte al Romeilor, cel
slavic şi cel bulgăresc.

Din acest înţeles, unicul adevărat al citatului pasagiii, resultă cu ne-

cesitate mai multe consecinţi de o îns&mnătate capitală pentru priceperea
întimplărilor cetăţeneşti soţiiale şi culturale ce s'aii petrecut în decursul
răstimpului acestuia în părţile acestea. Şi anumea:
1. Innăinte de toate se vede lămurit că pe timpul, cînd a scris nenumitul

autor Viiaţa

sîntului

Dumitru,

Bulgarii

încă

nu

vorbiaii

slăveneşte,

ca astădi, că iei încă nu se desnaţionalisaseră, ci-că ieraii: popor separat,
carele vorbi un graiii propriii părticular, şi. că desnaţionalisarea să se îi

deplinit mai tărdiii($ 98).

|

2. Mai departe resultă, că dintre numitele patru graiuri numai cel rominesc ierâ grajii usual de toate dilele în oraşul Tesalonicului şi prin împrejurimea lui, căci numai sub această presupunere îl puteă numi citatul
biograf cu drept cuvînt „graiul cel de pe la noi,“ saii „graiul nostru“.

3. Din considerarea
„graiii

de

pe

la noi“,

că nenumitul biograf califică graiul romînesc ca
sai

„al nostru“

urmeadă,

dacă

nu

cu

siguritate,

apoi cel puţin cu multă probabilitate, că şi iel însu'şi a fost Romin

de ori-

gine, căci numai calitatea lui de Romîn puteâ strecură prin „condeiul lui
espresiunea de „graiii de pe la noi“ saii de „al nostru“ şi să l înduplece
ca să nu numească şi pre acest graiii, ca şi pre celealalte străine, cu numele poporului care îl vorbiâ. Graiul romînesc ierâ de casă şi familiiar
atit pentru nenumitul biograf, cît şi pentru locuitorii Tesalonicului şi ai
1) Sv. velikomuczenik

Nr. 6, IS

Il. DE. 48:

Dimitrii, în Cztenia Moskowskago Obsczestwo istorii, 1848, pe:

„znal iazyki makedonskii,

giieczeckii, slawianskii

i bulgarskit
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împrejurimii lui,

n'aveâ

dar trebuinţă

de vreun calificativ:
mai precis spre

a îi recunoscut de îndată. 4. Din fapta că nenumitul biograf romîn

a

ir
:
scris Viiaţa sîntului Du:

mitru- nu în graiul săii propriii naţional, nu romîneşte, ci greceşte, se vede
“lămurit că Romînii, prin seculul al 8-lea încă nu se folosiaii, în scrisoare,
de. graiul săii propriii naţional, ci de cel grecesc ca unicul graiii tradiţional cultural pe atunci la: toate popoarele din peninsula Balcanică şi din
Daciiea Trăiană, şi cu deosăbire la Romîni.
„5. În fine, pentrucă graiul romînesc ieră cel usual şi de a casă în Tesa:
lonic şi prin împrejurul lui pe la finea seculiilui al 8-lea şi pe la începutul
celui: de. al 9-lea, căştigă şi afirmarea acelora, carii, rădimaţi pe istoricul
G. Cedren!), susțin că şi. Ciril şi Miftodiii, încreştinătorii Bulgarilor şi ai
Slavilor miadădiuali, ca. născuţi fiind în Tesalonic, încă aii fost Romini
de origine, fiindcă G. Cedren dice despre iei că aii fost Romani de origine=
“prouaiov sd "f2ws,* iar. nu Greci sait Elini de origine == Erori 2 poa,
Dintre aceste patru graiuri: grecesc, romiînesc, slăvenesc şi bulgăresc
a "dispărut curînd graiul primitiv naţional al. Bulgarilor, fiindcă.
iei s'a
Slăvisat îndată dupăce deveniseră creştini şi se întrodusese
graiul slovenesc ca graiii cultural atit în viiaţa soțiială cetăţenească, cît
şi în biserică
la cultul religios. Aii rămas în vigoare şi în răspîndire numai
graiul grecesc, rominesc, slăvenesc, şi cel dacotracoiliric la puţini
locuitori .munteni
în Albaniiea.
o
|
|

Ş 96.
”

Graiul naţional şi Simțul confesional ca agenţi noi şi
motori puterneci în
lupta pentru esistinţă.

„Am
arttat pînă acum în mai multe rîndur
șebirea ce esistâ în vederile Romanilor: şi ale i ($ $3, 26, 55, 71, 73) deoGrecilor asupra. întrebuinţării
graiului ca graii părticular naţional şi
manii, ca oricare popor conştiut de insira ca graiii cultural în genere. Ro:
litatea sa, ținea foarte mult la

În
grecesc.

ităţii întelectuale a vorbitorilor lor, prec
um făcuseră cu graiul
Altieliă ierâ firea Grecilor în privinţa
aceas
ta;
iei imitaii pre Jidani ($ 17); se considerati ca cel mai întel
ectual şi mai de frunte popor;
se aretaii nu numai detot esclusivişti în
folosirea graiului propriă, ci căutaii şi năzuiaă ca, prin şcoală şi cult
religios, să'] împună şi tuturor celoralalte popoare

($ 73); nu. se ţinea,
privinţa aceasta, de poveţele lui
Isus Cristos, carele diceâ,'ca să prediceîn tutu
ror popoarelor învățăturile
sale umanitare şi universale ($ 22),

ceea ce nu se puteâ iace altmintrea cu
succes, decit numai espunîndu-se iele în
graiurile tuturor popoarelor, deci
ținînd sama de naționalitatea fiecăruia.
Astieliii purceseră toți răspînditorii
creştinismului. Pe această cale plecară
şi încreştinătorii principali ai Bulgarilor şi ai Slavilor, Ciril şi Miitodiii.
Ca
țiile slavice la îmbrăţişarea serioasă a creşt să înduplece pre toate sămin.
inismului, la înțălegerea şi pătrunderea învățăturilor lui genuine, iei căuta
ră şi năzuiră ca să trăducă şi
în graiul lor atît Testamentul Vechiii şi
Noii, cit şi” celeaialte Cărţi între„_1) Cedrenus Georgius,

pg. 152.

loannis Seylitzae

ope ab Im. Bekkero, Bonnae, 1839, vol.:2,.

!
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buinţate la cultul „religios, dară întimpinară, dintru iînceput, opunere din
partea direginţilor: superiori -ai creştinismului, . atit la: acei: din: împeriul
roman r&săritean,, cît şi.la papa din :Roma:vechie,: fiindcă predomniâ: pe
atunci credinţa,
ca; cum. la. cultul religios creştinesc nu. s'ar 'cuvenisă fie
întrebuințate alte graiuri, decît. numai .cel grecesc, saii cel lătinesc,,
ori. cel
evreiesc, ca unele cari fuseseră consînţite :spre acest scop prin întrebuințarea lor la înscripţiunea ce se puse pe Crucea lui Isus: Cristos. la .răstig:
nirea lui.!) După o.stăruinţă însă zeloasă şi mai îndelungată reuşiră aceşti
doi misionari ca să înduplece pre principalii: direginţi bisericeşti :la: apro:

barea acestei înnoituri în favoarea Slavilor din cele doaiiă.domniiate: slavice,
esistente pe atunciîn .Moraviiea:
şi în Buigariiea.

Totdeodată -cu această încercare şi r&uşită

pi

i

a lui Ciril şi Militodiit
s'â

ivit şi la Romîni,.dacă:nu pretutindenea, apoi cel .puţin la aceia din domniiatul bulgar şi din: cel:morav, dorinţa. ca să: se trăducă şi în graiul lor
vulgar, privit acuma: de toți ca graiii naţional romînesc ($ 74), Sinta scriptură şi celealalte 'cărți: trebuincioase. la cultul religios creştinesc. - Această
pretinsiune însă'.a găsit.adversari înfocaţi şi. atotputerneci în împeriul ro:
man r&săritean, fiindcă pătura diregintă din iel se compuneâ tocmai din
Romani grecisaţi acu de mult, la cari-se aţiţă şi se cultivă neîncetat şi în
mod esclusivist simţul naţional grecesc. Aceştia consideraii graiul săi: adop:tiv nu numai ca graiii eminent cultural, -dar şi ca culmea desvoltării unui
graiii omenesc, la care nu. s'ar. îi. putind avintă celealalte graiuri naţionale.
Conştiinţa .despre superioritatea “culturală” a graiului săi. naţional nu predispune pre Greci la modestiie şi spre-o nobilă năzuinţă de a deşteptă
şi în vorbitorii. altor graiuri naţionale gustul şi -tindinţa de a se desvoltă
şi iei întelectualiceşte
în mod propriii părticular, ci împingeâ pre majoritatea lor, în mod .neresistibil, spre presumpţiune şi îngimiare, spre sumeţiie
şi disprețul altora.
a

|

Un esîmplu isbitoriii şi uimitoriii în privinţa aceasta

înţăligentul şi cultul, dar' în toate moravurile
Romei,

Mihaiă III (842—867);

tocmai

acela,

ni'l dă tînărul“

soţiiale emancipatul împărat
în domniia

căruia

se încreşti-

naseră Bulgarii şi Slavii din domniiatul bulgar şi din cel morav. Înţălegînd
iel despre năzuinţile unor Romîni din desbinătura (secta) religionară a

Pauliciianilor ($ 93) că ar stărui şi iei ca să aibă la cultul religios graiul
săii naţional, pre cel roman vulgar adecă, în locul celui grecesc şi a celui lătinesc, îmbele acestea neînţălese de mulţimea lor, şi presupuniînd, sait
poate ştiind din certele înverşunate iscate pe atunci între patriarhul Fotiit
(858— 867) din Constantiniiana şi papa din Roma vechie, Niculaiii | (858
pînă 867), că acesta ar fi consîmţind la împlinirea acestei dorinţi, precum
nu se opusese nici la întroducerea graiului slăvenesc: scrise în anul

865 papei
.0: scrisoare

nereverinţioasă,

plină

de

aruncături,

de împon-

cişături, de contrăriieturi şi de blasfemii, şi "i-o trimese prin o deputăciune.
Conţinutul acestei scrisori nu ni s'a păstrat, fiindcă papa o arse în public
în urma unui decret conciliial, presupunînd. despre: dînsa că ar fi fost compusă de adversariul săii, de patriarhul constantiniian, Fotiit ($ 9), dar”
esistă răspunsul papei la această scrisoare.?) Într'acest r&spuns înfruntă
5 Ginzel, Dr. 1. G.:

Geschichte der Slavenapostel Cyrill und Method, Wien,

186],

Anhang, pg. 25 Nr. 6 şi Ginzel Kirchenhisterische Schriften, 2. Band, Wien, 1872, pg. 4,
— 2) Baronius, Annales cccl. a. 865, cp. 73—100. — In tantem vero furoris abundantiam
prorupistis, ut linguac Latinac injuriam irrogaretis, hanc in epistola vestra barbaram et,Scythicam appallantes .... Vos considerate, quia ridiculum est, vos appallari Romanorum Împeratores,

et tamen

linguam

non

nosse

Romanam

...

.

Ecce,

quotidic,

inimo

vero

in prac-

23%
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papa pre împăratul şi pre Greci în genere,

că bătjocuresc graiul lătinesc,

numindu'l „barbar şi scitic“; că măcarcă nu vorbesc graiul roman, tot
li place a se consideră şi a se numi Romani şi împărați.ai Romanilor; şi
că dilnic, dar' mai ales la festivități, amestică în graiu
. grecesc
l şi pre acel

graiii, pre care îl numesc graiii barbar şi scitic.

a

Nici pre acest răspuns nw'l cunoaştem în întregimea lui, dar din cîte
am citit din iel se poate cunoaşte destul de lămurit, că pe timpul acesta
ierâ vorba despre întroducerea şi a graiului roman vulgar pe la creştinii

din domniiatul bulgar şi din cel morav, dar că esistă o neînţălegere între

papa din Roma şi împăratul şi patriarhul. din Constantiniiana asupra înţălesului cuvintelor „limbă română = lingua" romana“. Cei din împeriul ro:
man r&săritean înţălegeaii prin „lingua romana“ graiul vorbit de păturile
soţiiale negrecisate ale poporăciunii romane de acoleă, şi numai într'acest
înţeles îl numiaii graiii „barbar şi scitic«, precum 'Sciţi numiaii iei
şi pre
vorbitorii lui, dupăce pătura lor cultă şi diregintă se grecisase cu
desăvărşire ($ 73), pecînd. papa Niculaiii 1 înţălegeă prin cuvîntul „lingua romana“
nu graiul, mulţimii, ci graiul cultural şi literar al Romanilor şi căută
al deos&bi prin espresiunea de „limbă lătinească = lingua latina“,
carea sîngură se întrebuinţă prin bisericile şi în administrătura domnitate
lor înființate

prin țările rupte din fostul mare împeriii

roman. Deci, în

fond, îmbele părţi certante aveaii. dreptate. Graiul roman vulgar,
adecă cel romînesc din partea răsăriteană a fostului împeriii: roman
se
timpul acesta, cu drept cuvînt, „barbar şi scitic“, precum puteâ numi pe.
şi ca galic, ca frîncesc, ca ităliienesc, ca ispaniolesc, tot ca barbar
ca valonic, etc. se consideră şi se numiă iel în partea lui ca britanic,
tot aşă stă însă lucrul cu graiul roman literar şi cultural, apuseană. Nu
numit acuma
de preierinţă graiii lătinesc. Acesta ierâ şi se. şi priviă
de
toţi ca asemenea întru toate cu cel grecesc, fiindcă se păstrase
ca
:graiii
literar şi
cultural decătră direginţii bisericilor şi ai domniiatelor
din fostul împeriiă
roman apusean întocmai, precum r&măsese graiul.;elinesc
:ca graiii literar
şi culturalla cei din

esistentul

împeriii

roman

răsăritea

împăcară curind direginţii. din Roma 'u 'cej din: Cnstantinin. Deaceea se şi
iana,. păstrîndu'şi
şi uniişi alţii posiţiunea căştigată în privi
nţa săi. literar şi cul- graiului

tural şi, prin aceasta, germinele

de nesuferință

şi

naţională cit şi religionară doctrinară, şi făcîndu'şi de ură reciproacă atit
concesiune iaptică numai în privinţa graiului slăvenesc, rădicîndu'l
la gradul de grai literar
şi cultural!) din vulgar şi barbar ce ieră pînă atunci.
Graiul romînesc .r&mase aşadară şi mai departe tot graiii vulgar.
şi neliterar, “prin urmare,
neadmis încă la cultul religios dumnedeiesc, precum
neadmise.r&măseseră
şi celealalte graiuri romanice vulgare din partea
apuseană a împeriului

roman,

întrebuinţindu-se

aici ca graiii cultural şi literar

numai cel.lătinesc
numit, de preferinţă, aşă spre deosăbire de &raiurile- romanice
vulgare,
” Simţul confesional a fost, în unele privinţi,
şi mai puternec” şi mai
esclusivist, fiindcă fiecare se priviă ca convins, că numai în confesiun
ea

sa zace tot adevărul, precum
Tatăl prin cuvîntul Săi, prin

ieste iel descoperit oamenilor de Dumnedeii
Fiiul, şi că îşi căştigă merite -neperitoare în-

înrădăcinată

produs

năintea Lui, dacă îşi va apără confesiunea fără şovăire,
cu zel infocat, cu
sacrificii îeliurite şi chiar cu viiaţa sa. Această convingere
personală, adinc
şi învăpăiată,

a

nu

numai

ură,

certe

înterne

cipuis feslivitatibus inter Grarcam linguani, veluti quiddam pretiosum,
hanc, quam
et Seythicam linguam appellatis, miscentes, cp. 82. — 1) Baronius:
Annales
l.
cp. i — Ginzel: Geschicht

e der Slavenapostel, Ş 14, 15, 20,

şi desbarbaram

ceel, sub a. 880,
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binări între conconiesionali:($ 91), dară a împins şi la dUgmIIIPEvărsări
ERP

Egee

ie

de sînge, la,omoruri şi la răsboaie crîncene şi îndelungate ($ 83—85).
Nu se coborise încă Spiretul Sînt, înţălesul adevărat al întenţiunilor şi al
învățăturilor -mîntuitoriului--Isus Cristos în minţile tuturor oamenilor spre

a le deştepiă şi lumină, nici în inimile lor.'spre a le umili, înirăţi, uni şi
armoniiă spre contăptuiri comune şi folositoare. Mulţi îl aşteptaii ca să
vină asupra lor nu numai dela isvorul lumii, dela Dumnedeii Tatăl ($ 17,

pg. 88—90 şi $ 22), ci şi dela Cuvintul Lui, dela Fiiul omului însufleţit
şi condus. de iel. Şi astieliă de îii omeneşti nu ieraii mulţi pe timpul acesta!

Ş 97. Starea culturii întelectuale şi producţiuni literare greceşti. .
„Starea culturii întelectuale la Romînii rămaşi în- Daciiea Trăiană. şi la
cei din împeriul roman răsăritean, acum grecisat cu desăvărşire, a conti-

nuat şi în răstimpul acesta (861—1186)

a îi cam tot aceeaş şi a.se mişcă

tot în direpciunea arătată la răstimpul precedent ($ 70), dar' cu grăduarea
că doctrinarismul clerical a devenit acum tot mai separatist şi mai esclu-

sivist, şi a degenerat într'o luptă naționalistă şi confesionalistă înfocată şi
esagerată între Romanii răsăriteni grecisaţi saii Bizantini şi între Romanii
apuseni, amestecați cu Germani; cei dintiiii apăraii graiul grecesc ca graiil

cultural şi ritul grecesc ca singurul potrivit pentru deşteptarea religiosităţii,

iar cei din urmă graiul roman, numit acuma lătinesc, şi ritul apusean ca
mai simplu şi mai înd&mînatec.
o.
Ma
|
Cumcă la Romînii din Daciiea Trăiană esistă şi se întreţineă, într'adevăr, o cultură întelectuală pe timpul aşădării Ungurilor în Panoniiea,
a lăţirii lor printre Romîni'şi a încreştinării lor, resultă, fără îndoială, din
cuvintele scriitoriului: ungar, Simon
de Keza, carele a scris despre Huni şi
despre Unguri în-domniiea regelui ungar Ladislait III (1204—1205), şi carele ni spune apriiat, că Ungurii, respective Săcuii, avînd aceeaş soarte cu Ro-

minii din munţii din vecinătate,

s'aii amestecat printre iei şi aii deprins dela

dînşii a citi şi a scriie (Ş 82, pg. 293). Cum scriieaii însă Rominii pe atunci şi de
care graiii cultural

se folosiaii iei, iată ce nu ni spune acest scriitoriii întere-

sant tocmai de pe timpul mişcării naţionaliste şi patriotice a Rominilor din

dreapta Dunării,

din peninsula balcanică,

şi din stinga

iei, din Daciiea

Trăiană! Dar judecînd după împrejurările soţiiale cetăţeneşti şi după mişcările culturale de pe la începutul răstimpului acestuia, trebuie să afirmăm,
cu toată probabilitatea, că Rominii nu se folosiaii pe atuncia de alt graiii
cultural, decît numai de cei grecesc, şi poate ici coleâ.şi
de cel lătinesc
prin Daciiea Trăiană şi prin ţinuturile din apropiiarea mării Adriiatice. La

Rominii din. domniiatul bulgar, cît a mai esistat jel ($ 85), incă s'a între-

ținut, prin preuţimea de acoleă, o cultură religioasă morală, dară mai
mult prin graiul slăvenesc, carele se întrodusese la cultul dumnedeiesc dela
încreştinarea Bulgarilor şi a Slavilor încoace: ($ 88 şi 90). Din această
causă aii şi mişcările literare bulgaroslavice mare înteres pentru Romîni,

fiindcă şi iei aă luat parte la îiele şi .s'aii folosit, timp îndelungat, de pro-

dusurile literare din acest grai ($ 99 101).
DIR
- prin pătura lui diregintă,
În grecisatul împeriii roman răsăritean eră,
-şi literară, înaugurată la începutul răstimpului
o vioaie mişcare culturală
şcoale înnalte în Constantiniiana pentru ilounei
înfiinţarea
acestuia prin
şofiie, filologiie, ştiinţi năturale şi jurisprudinţă, şi favorisată şi sporită mai

-
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de toţi împărații. din iel. Produsurile literare ale acestei mişcări şi cugetă.

rile din. iele străbătură, mai ales -prin viii graiă, nu: numai
prin
soţiiale ale Romiînilor de acole, dară şi prin ale celora de
aiuria,
încît toată fiinţa: întelectuală a Romînului, : precum se
oglindeşte
literătura lui: poporană, : nescrisă, dară: culeasă:în mare
parte în

din urmă, încă ateastă legătura. întimă

grecească,

bizantină,

şi cea -romînească.

păturile
astieliă
iea în
timpul

ce. a esistat între cultura şi literătura
Din

această: causă

ne vom încercă
să espunem, în trăsături generale şi foarte pe scurt,
mişcarea literară din
împeriul roman răsăritean saii bizantin în decursul
.răstimpului. acestuia,
lea nu se manifesteadă atita prin produsuri literare
noaiiă şi originale, cit
mai vîrtos prin năzuința de a adună şi de a răspîndi
, mai ales în preuțime şi în pătura diregintă a viieţii soţiiale cetăţeneş
ti,
noştinţii şi ştiinţii omeneşti, mai ales acelea privitoa toate resultatele culectualităţii şi la întreţinerea şi sporirea religiosi re la deşteptarea întetăţii şi a moralității, şi
aceasta nu atita printr'un
gratii literar ales, cît mai vîrtos printrun graiii
mai simplu, priceput de “mulţime. :
.
|
In ramura literară deistică (teologică)
s'a
lucrât foarte mult Şi cu
zel învăpăiat, dar represîntanţii iei m'aii fost
totdeauna conduşi de spiretul
creştinesc al umilinţii şi al blindeţei, al
răbdării şi toleranţei, ci adeseori
stăpîniţi de spiretul drăcesc al ieuismului
şi esclusivismului, al încălcituri:
lor şi revoluţiunilor,
şi deaceea, înloc să zidească şi să
armoniiede, .aii
desbinat şi aii înduşmănit,
ai răsîpit şi nimicit frăţiiea şi iubirea,
familiia-

miliie

dumnedeiască.

Aceste

efecte

se

arătară mai ales atuncia, cînd represîntanţii acestei ramure se ocupaii
cu espusul convingerilor ce îşi formaseră despre Dumnedeii, despre Isus
spre referinţa acestora între sîne şi faţă Cristos, „despre. misionarii lui, dede Isus Cristos, şi despre modul
Cum să se orgănisede oamenii creşt
ini ca familie dumnedeiască, ca împărățiie cerească. Cu toţii primi

aii învEţ
scrierile Testamentului Noi, dar nu le ăturile lui Isus Cristos păstrate în
înțelegeaii, nu le esplicai, nici nu
ie aplicaii cu toţii în acelaş mod şi
cu

şi de a îndestulă şi armonii

cari formeadă împreună

năzuinţa de a cumpeni cu dreptate
frăţeşte .înteresele tuturor păturilor
omeneşti,

cîte un orgănism

soţiial cetăţenesc, “precum şi înteresele acestor orgănisme Părticulare,
ci îi găsîm „conduşi încă.cu tăriie
de vederile înguste şi de năzuinţile
esclusiviste atit confesionale cit
ționale, precum sînt iele espuse
şi. nade autorii scriirilor, cari compun
mentul Vechii.
'Testa:
|
Literătorii din ramura deistică
ati espus în produsurile literare,
în-

unii scriitori bisericeşti de mai înnăinte
Sub înrîurinţa Testamentului Vechii;
aii esplicat multe scriieri din Testamen
tul Vechiă şi din cel Noă, încercîn.
du-se a le uni şi concordă

;

aii espus modul,

cum s'ar căd€ să

scă
omul ca preut, ca călugăr, ca căsătorit şi ca cetăţean în viaţa soţiitrăia
ală; aii
îndemnat, prin cuvîntări sait predici, la traii moral, la pace şi
supunere;
aii descris, în mod miraculos, traiul şi activitatea persoane
lor meritoase pentru răspindirea şi apărarea creştinismului prin vorb
e
şi
fapte, şi aii compus totodată şi o mulţime de cîntece în lauda lor
şi de rugăciuni pentru
ajutoriul şi mijlocirea lor

la Dumnedeii. Pre cei mai renumiţi: dintre dînşii
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îi vom înşiră aici după timpul. activităţii. lor.?) În irunte punem

pre. talen-

tosul şi eruditul învăţat şi zelos diregent. bisericesc, pre meritosul secretarii

al împăratului Mihail IL (842—867), pre Fotii,

mai pre urmă patriarh. în

Constantiniiana (857— 869 şi 878—886, ţ 890). lel 'şi-a căştigat atenţiunea
tuturora prin o scriiere. cunoscută . acum sub titlul de Bibliotecă saii de

Myriobiblon,

adresată frăţini-săii, Terasiii, înnăinte de anul 858, în carea

înregistreadă cărţile citite de dînsul, dimpreună cu un sumariii asupra conținutului lor. Dela dinsul avem scriieri: : „Despre reinviiarea Maniheilor,
Avfpeams meg: sis Mouraiov 'avafihassfazws; Introducerea în cele secrete despre
purcederea Sintului Spiret, Tzi zâe zcă âoviz zvabpnes pussnfovize; Despre necorectitatea direginţilor bisericeşti apuseni în privinţa unor doctrine, ceremonii şi ajunuri, leg: zâv Poprev zai să» dezv Azzivoy; Cuvintări umiletice

despre sărbători şi întîmplări memorabile; şi în fine la vro trei sute de trătate, cunoscute

sub titlul de Amiilohiiea,

fiindcă

ieraii adresate mitropoli-

tului Amfilohiii din Kyzikos, în carile desfăşură, în întrebări şi r&spunsuri,

lucruri înteresante din filosofiie,. din ştiinţele năturale, din medicină, din
istoriie, din gramatică, din Testamentul Vechiii şi -din Evangelii, din doctrinele despre Treime, despre Încărnare, despre Mintuire, despre dreptul
bisericesc şi altele. Chiar şi un dicţionar grecesc a compus iel.
din NicomediieaBitiniii,
Un bun priieten a lui Fotiii, mitropolitui

Giorgii,

a compus vro 170 de cuvintări bisericeşti, cele mai multe din iele. despre adorarea Sintei Mării. — Nichita Bizantinul (Nziczs Byzăwstes), NUmit filosof şi dascăl, a scris încontra Armenilor, cari admiteaii numai o
singură fire în Isus Cristos, încontra Latinilor despre purcederea Sîntului

Spiret şi dela Fiiul, şi, la cererea împăraţilor Mihaiii II (842—867) şi Văsile 1 (667— 886), şi încontra Mohamedanilor, combătind unele din doctri-

nele lor şi încercindu-se a'i convinge şi a'i atrage la mărturisirea aceloraş
credinți şi la adoptarea aceluiaș rit religionariii. — Împăratul Văsile |

Macedoneanul a scris pentru fiiul şi urmaşul săii, Leon, 67 de poveţe
admonitoare (Hesdhata zaparws=ezd), cum să se poarte iel ca împărat şi ca om.

Aceste poveţe trăteadă, în mod sentenţios, despre religiune, despre mo:
rală, despre umilinţă, despre curăţiie s. castilitate, despre inimoşiie şi cuminţiie, despre. cultură întelectuală şi poite trupeşti, despre milosteniie şi

blindeață.

—

făcu renumit

(886—912),

Împăratul Leon

prin

cuvîntările

sale

umiliiare

numit:cel Înţelept, încă se
şi de

laudă,

în cari, trăteadă

şi cestiuni doctrinare şi rituale, combătind pre Jidani şi pre Latini. lel a
compusşi rugăciuni liturgice şi o scrisoare doctrinară cătră califul Omar.
— Mitropolitul din Cesareiea Capadochiii, Aretas, a compus, pe la anul
895, un înteresant comentariii în 72 de capitule asupra Descoperirii (Apocalipsei) sîntului lon Deistul,pe lingă cîteva alte scrieri deistice mai mărunte, esplicătive şi îndemnătive. — Un episcop din Trica în Tesaliiea, cu
numele Oizovptvos, încă să fi scris un comentariii asupra Apocalipsei şi

trei comentare asupra Faptelor Apostolilor,

asupra Epistolelor iui Paul şi

asupra celoralalte Epistole. — Episcopul din Edesa în Mesopotamiiea miadănoptală,

Toader,

a compus,

spre mijlocul seculului al noaii&lea,

o sută

de

— Episcopul din Da-

poveţe principale spre fapte bune (zzodima pază).

dibra în Patlagoniiea, Nichita David (3 c. 890), a compus cuvîntări de
laudă asupra misionarilor lui Isus Cristos şi a. descris viieţile unor martiri; aceea despre. patriarhul. constantiniian, lgnaţiii (847—858 şi 967—878),
5 Krummbacher,

K.:

Geschichte

der byzantinischen

Literatur, 2. Auil. von A. Ehr-

hardt und H. Gelzer: Miinchen, 1897, pg. 73—93, nr. 19—26; pg. 229—135, nr. 50—92;
pg. 193—195;
pg. 139, 151-156, nr. 55, 62-66; pg. 162—163 şi 165-173, nr. 70, 74—79:
nr. 88—90; pg. 208—217;

nr. 92—94.-
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are. valoare “istorică. —

După

esîmplul

dat de împăratul

Constantin VII

Porfirogenitul (912—959) pe terenul literar lumean de a adună,în espuneri
scurte, tot ce merită a fi cunoscut şi ştiut, a compus patriciul şi secretariul

lui, Toader Dainopates (OzzBupce Aagvemăzne, Măpazpee), 0 culegătură de
prescurtări din feliurite cuvîntări bisericeşti, cu deos&bire din umiliile lui

Ion Gură-de-aur.

Ca

decătră

Transcriitoriul

renumită cea făcută
Simion

culegătură

la îndemnul

de Viieţi de

Sinţi, prescurtată, ieste foarte

împăratului Constantin VII Porfirogenitul
saii

Prelucrătoriul,

pe

greceşte Suuzu»

8 varaşpăsens, Şi Săvărşită în domniiea împăratului lon Ţimişcă (969—976)
saii cevâ mai tărdiii; iea s'a răspîndit pretutindenea. Viieţile Sînţilor, deşi
espuse în mod miraculos, aii totuş o mare îns&mnătate istorică culturală,
fiindcă ni descopăr nu numai îndemnutile' şi năzuinţile întelectuale şi sîm-

țămintele oamenilor de pe atunci pentru întemeiarea unui traiii soţiial ce-

tăţenesc rădimat pe iubire şi îrăţiie, pe adevăr. şi dreptate, pe pace şi sprijin reciproc, dară încă şi alegerea nu totdeauna potrivită a mijloacelor spre
acest scop. — Comentare la unii scriitori bisericeşti aii compus: Iliie,
mitropolit în Creta (825—860, Văsiîle cel Noii, mitropolit în Cesareiea

Capadochiii (912—-959) şi Nichita, episcop din Macedoniiea
cleiea în Traciiea, spre finea seculului al unsprădecelea. Ion

Csifilin

din

Trapezunt

(lwzmzş

5 Eretz,

născut

şi din Hera-

1010,

+

1075),

renumit ca preşedinte
:s. vcucesha: la facultatea juridică din Constantiniiana,
ca călugăr într'o mănăstire de pe muntele Olimp din Bitiniiea şi ca patriarh (1064—1075), a compus scriieri juridice, înţelepciunistice despre ivire
şi nimicire, despre creştere, despre firea oamenilor şi a dobitoacelor, şi o
mare culegătură de umilii pentru tot anul bisericesc, dară nu ni s'aă -păstrat decit numai puţine rămăşiți din cunoştinţile lui juridice şi din umili.
—

Constantin

Mihaiii

(Mpa

Psellos,

cunoscut

mai

mult

sub numele “călugăresc

& Wenhis, 1018
— 1079), ieste foarte renumit nu

de

numai ca

înțelepciunist (filosof), ca jurist, ca secretariii împărătesc şi chiar ca conducătoriii al afacerilor cetăţeneşti din împeriul bizantin, dară şi ca scriitorii

lumean

şi bisericesc foarte productiv.

Dela dinsul avem, pe terenul bise-

ricesc: o convorbire despre activitatea demonilor ([lepi îvzpyzize Bays), ÎNdreptată încontra desbinaţilor numiţi Euhiţi; o versificătură despre Treime
şi Încărnare; o culegătură de învățături de tot feliul, întitulate ABzorahiz
zawscdazt, în care se trăteagă întrebări deistice, înţelepciunistice, astronomice,
fisiologice, despre temperamente, despre mişcări, despre posibilitatea de a
generă, după plac, feţi saii fete, despre întrebarea, A:ă zi -ywri, zoNhirte cuvevstă,
Levaz cd cynhaudduz — de ce femeiea nu ia adeseori consoaţă, despre întrebarea, oride sufletul se desparte de trup ori trupul de suflet, ş. a.; apoi
comentare asupra Cîntării cîntărilor, asupra Psalmilor şi asupra unor locuri grei de înţeles din Testamentul Vechiii şi Noii, şi din -produsurile
literare ale unor sînţi Părinţi; mai multe cuvintări de laudă asupra unor
scriitori bisericeşti; pe terenul lumean ni-a lăsat scriieri înțelepciunistice:
un comentarii la esplicările lui Aristotel şi o prelucrarea Categoriilor
lui;
Laude asupra sufletului (AzZa mea! wyîs); Despre ivirea
(Ie zi vuzorreriz sed Iiazwws); Studii asupra oraculelor sufletului la Platon
haldaice (Ernst
cs

ză ahaiză Apa), şi O espunere sumarică şi prescurtată asupra doctrinelor

la Haldei ("Eres vsgzimâne za cirauee 26» apă NaiBatets Zoudzo); Oride mai ieste cevă afară
de ceriii (E: zoz = Ezzog să căpauc5);
despre demoni (Tiyz eg Cowzwwy Botătovew "E3)nvc); scriieri Ce dic: Elinii
din ştiințile
naturale: despre anatomiie, despre numele morburilor,
despre
geometriie;
despre ploaie, fulgere şi tunete; despre puterile pietrel
or; deslegarea pe
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scurt a unor întrebări fisicale, etc.; scriieri filologice: despre 'vorbe figurative şi alegorii la Homer; o prelucrare neversificată a Iliadei; o alegoriie
despre Tantal; comentariii la comediile lui Menandru;' despre :oratorică,
despre cugetări sait idei oratorice; despre împărţirea cuvintelor, despre
dialectele greceşti, despre sonuri, foarme şi cuvinte rare, despre metrică, etc.,
o scriiere timplăturistică (Xgeveyeazi>), care conţine întimplările dela 976,

de unde a încetat-Leon Diaconul,

pînă la 1077;

o Privire asupra legilor,

în versuri (Sieg sv vivwv Za estyuw'), şi despre terminii juridică (Ilez: = &w-

uda

să» 86); o mulțimede Cuvintări şi de răvaşe, şi feliurite versifică-

turi ocasionale, satirice şi sentinţioase.

5 vies Ysnoxes,

Deistul cel Noii (Suzi

"Simion

II:

1025—1092),

pro-

fund cunoscătoriii al învățăturilor, cari pătrund în secretele dumnedeieşti
şi ale năturii;-iel a ţinut cuvintări înnăintea călugărilor, ar&tindu-li calea,
cum să ajungă la deplinătate morală; a scris despre sărbători. şi „cultul
icoanelor şi a compus, în prosă şi în versuri, fetiurite “cîntece şi rugăciuni.
Nichita Pieptoratul (Nezizas S=nYăree), de pe la mijlocul seculului al
a luat parte

unsprădecelea,

la luptele doctrinare încontra Latinilor,

de mitropolitul Leon din Ohrida
scriind

încontra

multe

scriieri

contemplative

mai

şi încontra Armenilor,şi

lor ca

Cerulariii (1043—1058),

compunînd

începute

constantiniian, Mihaită

şi de patriarhul

spre

a

cunoaşte

făpturile

dumnedeieşti şi legătura lor întreolaltă, apoi despre suflet, despre. raii,
despre împărăţiiea cerească şi bisericească, despre schimbarea socotinţilor

în mai bune, etc. — Nicon (Nizw:), călugăr dintro mănăstire din peninsula

Sinaitică, a scris, sub împăratul Constantin X Duca (1059—1067), în 63: de
capitule o Esplicare a dumnedeieştilor poveţe ale Domnului ([zpilvara z6

- doctrizi Evan 253 wav), apoi despre postul 'Sintei Mării, şi încontra
nelor Armenilor. — Teofilact (O:zș5nar:e2), arhiepiscop în Ohrida (î 1107)
(1071—1078),

Mihaiii. Duca

de împăratul

trimes întracoleă

a esplicat mai

multe scrieri din Testamentul Vechii şi din cel. Noii; a luat parte la .luptele religionare de atunci încontra Latinilor, a făcut o colecţiune de umili
şi a scris mai

multe

şi răvaşe.

cuvintări

—

Jon;

Patriarh

în lerusălim, a

scris în timpul împăratului Alecsiii | Comnenul (1081—1118) despre învățămîntul monastic (Izei povassue Bzzezzhlas) şi despre azime (Ilzzt 25.07).
(E5Yowres Zrpzâmis, Zerainvis), Călugăr în. ConstanEutimiă Zigabenul

tiniiana,

tot

timpul

pe

împăratului

scriiere întitulată Scut doctrinar,

noaiielor învățături Platonice şi unde

cine;

apoi

esplicături

nişte

scrisori de ale lui
lor. — Niculaiii
începutul domniii
bări şi răspunsuri,
nemulțămiţilor cu
Kauwzsae4s),
Comnenul,

Alecsiii | Comnenul,

Mawezniz Scoate

arată,

la Psalmi,

la

ni-a lăsat

în Care se luptă

o

încontra

cum 'S'ar căde să creadă ori-

cele patru Evangelii şi la 14

Paul, şi o scriiere încontra Pauliciianilor saii Bogomili(Nizzi2cg), episcop din: Metona în Pelopones, «a Scris, la.
împăratului Manuil 1 Comnenul (1143—1180), în. întrede pe atunci şi încontra
despre controversele doctrinare
Camatirul (A 2zâres
Andronic
-—
clerical.
regimul

înnalt funcţionariit, a compus la îndemnul împăratului Manuil
cam între 1170 şi 1175, o scriiere întitulată - Sînt armurariil

în

care

se

combate

doctrina

Latinilor despre purcederea

îxre9ira),
şi se
Sintului Spiret şi a Armenilor despre firea şi :voinţa lui Isus Cristos,
(ez

arată, cum

ar îi credinţa cea adevărată.

—

Teofan Cherameul

(Ozcgoas

d Kegausda), arhiepiscop din Taormina în Siciliiea, a făcut,în primade lume
uri i
tate a seculului al doisprădecelea, o culegătură foarte îms&mnată

.
pentru duminici,şi de cuvîntări la alte sărbători.— Nichita Acominatul
scriiere
0
compus
a
împărătesc,
logolăt
mare
(Nrzâzas "Avzumvasis, $ €. 1210),
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dogmatică foarte înteresantă, întitulată Tesaurul docirinei adevărate (Orzzwgis
„pYofiaa), din carea "cunoaştem mişcările religionare - şi doctrinare de pe
atunci, şi alta -timplăturistică sub titlul de Povestire timpuristică (Neo
3wf-pns:3). care conţine întîmplările dela 1180—1206.
,
Luptele religionare şi poporistice din seculul al optulea şi dela începutul celui 'de al noaiiălea aii turburat şi ai. zdruncinat mult, în traiul
soţiial cetăţenesc, ordinea şi referinţile de mai înnăinte, aşă încît se simțiâ tare trebuinţa unei regulări noaii& în conformitate cu noaittle impreJurări. Această trebuinţă adînc sîmţită dete îndemnul la o mişcare literară
şi pe terenul juridic sai drepturistic.!) Familiiea valorosului împărat

Văsîle | Macedoneanul

(867— 886), ajunsă

din pătura de jos a .locuitori-

lor macedoneni pe tronul împeriului roman răsăritean ($ 83 şi 87, pg. 299,
şi 394), s'a înteresat
.cu tot adinsul la restătornicirea ordinii soţiiale cetățeneşti prin aceea, că griji, ca legile împeriiale:esistente să se revizuiască
să se aducă la cunoştinţa publicului şi a funcţionarilor administrativi şi
judecătoreşti,şi să se aplece.cu rigoare. Spre acest scop stărui împăratul
Văsile ca să se facă un estras din cărţile vechi juridice, numite Instituţiuni,
Digeste, Codice-şi Novele ($ 72, pg. 262) şi public în anul 879-sub
titlul de Lege îndămînatică, “0 [lpzyzpss vâuse. Totodată făcri şi un plan
pentru publicarea tuturor legilor valabile, întitulat “Ezazvapură 55 văusy
(scoaterea, ieşirea legii), şi dispuse ca să se facă şi o culegătură atit de
legile vechi nevalabije cît şi .de cele valabile încă. Această lucrare s'a săvărşit 'abiâ- decătră.
fiiul şi urmaşul săii, Leon cel Inţelept (886—912), şi

ieste

cunoscută

sub

numele

de Vasilicale sati Basilicale,

ză Dasiaad.

Această

culegătură s'a mai întregit încă şi în domniiea meritosului nepot şi împărat Constantin VII Porfirogenitul (912—959). Aceste Vasilicale
aii
remas apoi ca legi valabile nu numai la locuitorii din imperiul roman
răsăritean, ci şi la coreligionarii lor din domniiatele vecine, la Romini,
la
Bulgari şi la Slavi.. Prin aceste legi Vasilicale s'a stătornicit, în
mod
manent, dreptul de propriietate fonduară părticulară, dreptul la munca peraltora, îndătorirea la contribuiri pentru „Susținerea şi apărarea
comunităţii
soţiiale cetăţeneşti, numite domniiat, împărăţiie, regat saii
stat, şi orgănisarea acestei comunităţi nu pe deplină - înfrățire a tuturor
membrilor
iei, nici pe deplină egalitate şi libertate pentru învălorarea
facultăţilor şi
iscusînţilor lor întelectuale şi minuale, ci mai mult pe
temeliiea unor pături soţiiale cetăţeneşti privilegiiate. Nu s'aii aplicat pe
deplin umanitarele
învățături ale creştinismului!
|
„_? O mare înriurinţă asupra mişcării literare juridice
atit în imperii cît
şi în afară de iel, a avut'o şcoala înnaltă juridică,
înființată în Constantiniana în anul 1045 decătră împăratul Constantin
LX Monomahul (1042
pînă 1054) ŞI pusă sub conducerea şi priveghiiarea
. unui legist, numit
vouegărzi (aperătoriii, păditoriii al legii), căci iea a
dat
împuls şi la înființarea..unei şcoale similare mai întiiă în Bologna
în ltaliiea şi apoi şi pe
aiuria. Cel dintilii vipessna al iei a fost Ion
Csifilin, despre care am
vorbit mai sus. — Mihaii Ataliiatul (Maia
5 "Asczăedens), înnalt funcţionariu.şi jurisconsuit sub mai mulţi împărați (1059—1085),
a scris în anul
1072, la îndemnul împăratului

Mihaiii VII Duca (1071—1078), un op legistic pentru întrebuinţarea dilnică, întitulat Izwnuz vous
set ciieps zpaeţuastz:ă,
cupringind şi. legile apărute după publicarea
Vasilicalilor, apoi un uric

lung, foarte înteresant,

de dinsul

3

în anul

despre o casă

de săracişi o mănăstire, înfiinţate

1077 (Arzzozr= înt 30 zzdo' dscă

Krumbacher, loco citato, $ 258, pg, 606-613.

cvozdyi 7 /erpegzie

za, 36
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yawessrpie), iar la începutul anului -1080 a finit şi scriierea sa timplăturistică
"Iszagia,[i care conţine întimplările dela anul 1034—1079.
i

Deodată cu stătornicirea

grădată

a răspinditorilor: şi direginţilor cre-

ştinismului ca pătură soţiială cetăţenească. deosăbită, precum ierâ la necreştini,.-s'a simţit neapărată trebuinţă de a regulă, prin legi cetăţeneşti,
referinţile membrilor preuţimii şi ai călugărimii atit între sîne cit şi faţă cu
celealaite pături soţiiale, şi a produs, mai întiiit, prin conciliile localeşi
universale, şi apoi prin puterea împărătească, o ramură noaită de legiuitură, numită canonică, (dela cuvintul grecesc zzvo», băț de .tresiie, cîrjă,

regulă directivă) cînd 'purcedeâ

dela autoritatea bisericească saii clericală,

şi lege, pe greceşte viuzs, datină, obiceiii, regulă, rinduială, dela
văwzu,

a ave cevă

propriii,

al săti

a poşede,: a stăpini,

verbul

se făceâ

cînd

de-

Aceste regule conciliiale sait canoane şi aceste
cătră autoritatea lumeană.
legi administrătive împărăteşti, »zuz:, fură adunate în.răstimpul acesta în
culegături deos&bite, carile poartă numele de Nomocanon, Nomacanoane, »:usrdon, tepzuăieizs. O culegătură de feliul acesta s'a făcut în anul 883, atribuită
renumitului patriarh Fotiii. — Alta s'a făcut pe la anul 1000 de un Simion
Magistrul şi Logofătul. — Cea mai însămnată ieste cea făcută cam pela anul

1090 de un Toader Bestul (0z:2woges 2 Biozes) şi carea a fost pe larg esplicată,

în domniiea împăratului lon ll Comnenul (1118—1143), de un Alecsiii
Aristenul ('Axszeg £ "Agrs=rut2), iar nu de Nicolaiii Docsopatrul. — Şi:timplăturistul lon Zonara ('Iuărras £ Zovagas) “să fi scris un comentarii asupra
dreptului bisericesc — O culegătură de legi civile bisericeşti şi de canoane
a mai făcut şi comentat, între anii 1170 şi 1194, încă şi Toader Balisamon
(0zz2u0ge4 Bansayii). Scriierile lui juridice s'aii răspîndit foarte tare. lel a mai
scris şi comentare la unele scriieri biblice, apoi legende şi răvaşe.
încă observăm o mişcare
În ramura literară timplăturistică!)
vioaie nu numai : pentru - înregistrarea şi păstrarea cunoştinţilor căştigate
asupra popoarelor şi ţărilor locuite de iele, asupra întimplărilor. din
viiaţa lor soţiială cetăţenească, asupra năzuinţilor lor şi: a ciocnirilor
între olaltă, dar şi pentru răspindirea şi vulgarisarea acestor cunoştinţi
în împeriul bizantin. Graiul grecesc însă, în care se scriieâ acuma, fiind
cel vechiii literar, nu mai eră graiii vulgar general, ci numai al păturii direginte; se. deosăbiă cu desăvirşire de cel vulgar, tocmai aşă precum se
deosăbiă graiul roman vulgar de cel lătinesc literar, şi - trebuiă deci ca
să fie învăţat 'ca oricare alt graiii străin. Pe lingă scriierile timplăturistice
de

pe terenul

deistic,

amintite

mai

sus,

înşirăm

Punem în frunte pre călugărul Giorgiii Monahul
tosul), carele a compus
puristică

universală

948.

Partea ultimă

următoarele:

saii Harmartolos (Păcă-

din feliuriţi autori, pe la anul' 867, o 'scriiere tim-

dela

7 dăziew -ppovțeăew.

aicia încă

Adam

pînă

în

anul

842, întitulată

şi carea a fost continuată

Xpowzzv covacusi

de alţii încă pînă în anul

din 811—948 ieste publicată sub titlul de Biz: =

»iov

martur
Bactitoy. :— Un călugăr din Siracus în Siciliiea, Teodosiii, fiind
lasat
ni-a.
anul'880,
în
Saracini
decătră
oraş
ocular la cucerinţa acestui
— Acela
îngrozitoare.
întimplareaceastă
făcut
le-a
”i
ce
împresiunile
scrise
pe terenul cultivării întelecînsă, carele 'şi-a căştigat merite neperitoare
a iost împăratul Constansăii,
împeriul
în
iei
sporirii
al
tualităţiişi
lui ai feşit următoaCondeiul
Din
tin VII Porfirogenitul (912—959).
vileţii 'moîntimplărilor
Povestirea
1)
valoare:
mare
de
rele patru scriieri
na să
Bica
305
îtiprizts
“lozegrzi
şului -săii Văsile | Macedoneanul, întitulată

"5 Kiumbacher, loco citate, $ 9, pg. 226—227; $ 106—124, pg. 352—286; $ 147—156,
a
pg. 352—334.

364
spăzewv Bastheiov zc5 doitiuev Pasthius; 2) alta. adresată
cătră fiiul săi Roman
şi cunoscută astădi. sub titlul Despre administratul
împeriului (De administrando imperio); iea conţine şi ştiri înteresante
despre popoarele vecine
din răsărit, miadănoapte'şi apus, şi despre modul
cum S'ar căde să se
îmble cu iele; 3) cea întitulată Ile! =âv Jeudzwvy
adecă Despre prefecturile
împeriulul, de unde's trag numele, ce însamn
ă aceste nume şi dece
unele. prefecturi 'şi-aă păstrat numirea vechie,
iar' altele aii căpătat alta
noaiiă; şi 4) poartă titlul de Rinduiala ceremo
niilor la curtea împărătească
== "EzVeois ste Bachelcv size sati Xoveapu
ă i uzi: Bocinetou ezovzis Zuzwa dioy
=c'rp.x; într'insa se arată cu deamăruntul,
cum se cuvine să fie cinevă întrodus la împăratul, şi să fie întîmpinat acesta
aceasta a devenit apoi model pentru ceremo la toate ocasiunile. Scriierea
niialul tuturor curților domnitoare. europene. Pe lingă aceste patru
scriieri propriie a devenit celebru
împăratul Constantin şi. prin aceea, că a stăruit
pe lîngă valoroşii bărbaţi
contimporeni ca să culeagă din toate scriier
ile
cele
multe şi feliurite, dară
rare şi greii de căpătat, toate cunoştinţile
priinc
ioase
şi toate poveţele folositoare, să le reasumede pe scurt, să
le rînduiască după materii, şi să le
pună apoi la disposiţiunea celor ce
a'şi îndestră şi desvoltă cu iele înţeleg ar dori să le aibă la îndămînă spre
ința propriie. În chipul acesta s'aii
făcut şi s'ai răspîndit'mai multe culegăt
uri, ca: cea despre legile administrative în vigoare, numite Vasilicale,
ză
răsboaielor la feliurite popoare, Zzpazri Bzethă; cea despre modul purtării
spre. întimplări memorabile cu capitul prty meg £9âw Zeașiewy 29vâw;, cea dee ca: despre misiunile îndreptate
alte popoare, sai primite dela iele,
cătră
- mezi zpzepzâ»; despre virtute şi
despre răutate, zzși dese ua zauiae; "Ezhosyaă
despre sentințe, =zzi ww;
propusuri încontra împăraţilor, zeșt
despre
spre purtările comandanților oştii, Expo vasă Baorizui “ereu; cea demap Dmmteziv; etc.; cea despre
tură, Swvaspespi Ecepen6ha Ezreţd avut;
agriculcea
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izptrv

despre

Veopapăzo.

locuirea morburilor,

'Ezezoust

—
Iosif Genesiii (Tzwzeee) a
scris, la
împăratului. Constantin VII. Porfirogenitul
, numai Patru cărți despreîndemnul
raţii dela 813—886. — Ion Camen
împă-

a descris

cuceritul

structivă,

irizuzers

acestui

iatul

oraş

(Raiusudzns), preut din Tesalonic,

în anul 904 decătră

Arabii din Creta, Es zip
Sos sis
zccaneviure, adăogînd
Magistrul şi Logofătul (Souz0y reamintiri din trecutul lui. — Simion
Pseudo-Simion, ni-a lăsat o scriiere wapozpăs vai îs Yes), numit de unii
timpuristică - universălă dela Adam,
carea însă s'a publicat numai
din
partea
de Npevoypagia. — Leon Diaconul,din urmă, dela 813—963 d. Cr. sub titlul
născut pe la anul 950, a descris
contimporean pe după anul 992
ca
măticul a prelucrat, cam prin întimplările dela 959—975. —. Leon GrăGiorgiii Monahul, ducîndu-o delaanul849 1013, timplăturistica universală a lui
pînă în anul 948 d. Cr. —
gătură cu această tîmplăturistică
stă una prelucrată de Teodosiii în leteneanul (Ozcăcerez 3 Ms4:s1v25)
Melişi alta de Juliii Polideuc (Iz5ă:e5
-— Împăratul Nic hifor Foca (963—
Tod vSstrne).
969) a scris despre încăierări
nice, Ilsz! xapoecuiiş xontuzw, Şi
răsboinişte. Novele, vapzi Zoia.
— Un diacon
din Constantiniiana, Teodosiii,
a. compus o lungă versificatură “des
pre
alungarea Arabilor din Creta.în anul 961, întitulată
“Aus: “îs Rphzne, —
O scriiere fără nume de autor sub titlul de Conv
orbire patriotică sai în-

1

E acrâuavce

îvdhoee,

se

încearcă

a biciui ieuismul
acelor preuţi, cari nu voia să se întrebui
nţege averea bisericilor şi a mănăstirilor pentru apărarea împeriului. — Un
scrii
sale despre Romini ($ 81, pg. 288) şi despre torii înteresant pentru veştile
răsc
ll-lea, şi însu'şi Romin de origine, ieste cel oalele lor din seculul al
cunoscut sub numele de
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Kezawpzues (Pirlitul, Păţitul), cu scrierea sa întitulată S-pzonsţerza (Comănd
ămîntul), şi compusă în domniiea împăratului Mihaiii VII Duca (1071—1078).
— Mihaiii Ataliianul descriie ca martur ocular întîmplările din împeriii
şi dela curtea. împărătească dintre anii 1034: şi 1079 sub titlul de “iczegiz,
— lon Csifilin din Trapezunt, călugăr în Constantinitana şi nepot al
patriarhului cu acelaş nume, a. compus, la îndemnul împăratului Mihaiii VII
Duca, un estras (î4c-7ai)
din istoriiea Romanilor a lui Dio Casiii. — lon
Schiliţă, îngrijitoriul “palatului împărătesc

scris, pe la începutul

(Tudvss 5 Exunistes,

Kcugenaxndens),

domniii împăratului Alexiă 1 Comnenul (1081—1118),

ca contimporean, întîmplările din împeriul bizantin dela 811—1079, —

a

Ni-

chifor Brieniul (Neznggos' 5 Bevames, 1062—1137) ni descriie, tot ca contimporean, întimplările dela 1070—1079 sub titlul „de “Iciogiăv fef)ia miseapa,

—

Giorgiii Cedrenul

(Peog:prse 5 Ke3zze) a compus, pe la finea seculului

al unsprădecelea saii pe la începutul celui de al 12-lea, o scurtă tîmplăturistică

universală dela Adam pînă la anul 1057, întitulată Zyucas îszopiy — Ana
Comnena (“Av> 4 Kowwmyâ, 1083 --1148) 'a descris, continuînd istoriiea

bărbatului

săă

Nichifor

Brieniul,

întîmplările

din

vileaţa

tătini-săi,

a îm-

păratulu
. Alecsiii
i 1 Comnenul, dela 1069—1118, sub titlul de Alecsiada
('Azsae), — lon Zonara (re 3 Zwrzpăs), funcţionarii împărătesc sub

împărații Alecsiii (1091—1118) şi lon Comnenul

(1118—1143),

mai pe ur-

mă călugăr, a descris, la îndemnul. unor amici, pe scurt, întimplările dela
Adam. pînă în anul 1118 d. Cr, şi a compus şi alte scriieri deistice. —
Constantin Manasă (Kovozastes 3 Mavaccfs) a descris, în prima jumătate
a seculului al 12-lea, în versuri, o timplăturistică universală deia Adam

pînă

în

anul

1081

d. Cr.,

scriieri, tot în versuri,

morale,

şi altele.

—

întitulată

ca Viiaţa

Sieg

tazegtri; -a mai

COMpus

poietului chilichiian Oppianos,

Mihaii Ghica (Mpa

1159, împăratului Manuil Comnenul

şi alte

Invăţături

5 Tsraa) a adresat, în anul

(1143-—1180)

o cerere versificată spre

a Îi liberat din închisoare; a adunat proverbe poporane; a r&spuns prin
răvaşe. mai multe întrebări deistice; a compus o timplăturistică universală,

dela Adam pînă în anul 1118 d. Cr., întitulată Bios pont, şi adresat
ă
fiului săii cu poveţe.— Ion Cinamul (Tozwonş 3 Kiwayac), grămătic
la

împăratul Manuil Comnenul

(1143—1180),

a descris întîmplările din împe-

riul bizantin dela 1118--1176, întitulindu'şi scriierea 'Ezrecw:ă
6» nazepthopă-

soy a za Gefrnsis să mpay9iww, — Nichita Acominatul s. Honianul
(Nrrdez "Avourvăses, fc, 1210) a descris, ca contimporean, cele
petrecute în

împeriul bizantin dela 1180—1206 sub. titiul de. Xpowră- Deta;
tuile dărimate

de

Latini

la cuceritul

Constantiniianei

apoi

în anul 1204;

stă-

a com-

pus mai multe cuvintări, şi o poiesiie la căsătoriiea împăratului Isac Il Angel (1185—1195) cu fiica regelui unguresc Bela III (1173- 1196). — Neofit

(Nszguses "E-7e:sses),

dela finea seculului al 12-lea, a descris starea tristă a

poporului şi a bisericii din insula Cipru, cînd căduse în anul
domniiea Latinilor, şi apoi mai multe cuvîntări.
Ă

1191 sub
9

Şi în celealalte ramuri ale literăturii întîmpinăm încă o mişcare vioaie,
mai ales în ramura ințelepciunistică.şi în cea creiativă saii poietică ), pro-

vocată pe de-o parte prin luptele doctrinare 'deistice cele atit de împulsive
năzuința sai de a lăudă şi
glorifică pre cei ce cu zel şi cu sacrificii participaii la ele şi. duceaii-o

în. răstimpul acesta, iar pe de altă parte prin
viiaţă fără de prihană,
„2

1)Krumbacher,

saă de a linguşi pre unii puterneci ai dilei.

loco citato, nr. 182—185, pg. 432—444, nr. 276—991, pg. 676—705;

nr. 297—316, pg. 716—761.

_

”
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Ş 98. Dece şi cind s'aii slăvisat Bulgarii?
Din toate scriierile cîte le avem despre originea Bulgarilor,. despre
venirea şi aşădarea lor la Dunăre, ni putem forma convingerea, că ici n'ait
fost nici foarte mulţi la număr, ca Slavii şi Maghiarii. bunăoară,: nici iu-

bitori

de agricultură.

lei erai

mai

mult

câlări

ca

toate

săminţiile

tătarice,

şi se hrăniaii din prădile ce le făceaii pela popoarele asupra cărora năvălia, sai din tributurile ce le: pretindea şi le primiaă dela dînsele. În
scurt, Bulgarii ieraii popor cuceritorii, dominant, popor care r&mineâ,. ca
oloiul pe apă, deasupra altor popoare, şi nu se strecurâ. prin toate păturile lor. lei nu căutaii să împună altor popoare fiinţa sa, naționalitatea sa,
ca Maghiarii actuali: de esîmplu, ci ieraii bucuroşi, dacă numai li se recunoşteâ supremăţiiea şi li se plătiâ regulat ce li ierâ de trebuinţă pentru
bunul lor traiii.
ARE
a
. Aceste însuşii ale Bulgarilor ni esplică îndeajuns, dece iei nu 'şi-aii
păstrat graiul naţional, ci aă adoptat pre al altora, şi de ce iei.aii împus
acelora, al căror. graiii "l-ati primit, numele săii propriii ca nume popo-

ristic, naţional.

distinctiv

al

lei pentru formă,

insualităţii

propriie,

pentru

nume,

precum

puțin număroase şi curat cuceritoare, ca

ati sacrificat fondul,

s&mnul

ai făcut aceasta şi alte popoare

Longobardii în Italiiea

de

sus,

Lombardiiea de astădi, ca Frincii în Galiiea sau Frincilea de astădi, şi ca
Ruşii în Sciţiiea: sait Rusiiea. de astădi ($ 78, pg. 281 şi $.84, pg. 316).
Toate aceste popoare ai. fost de origine germană, dar' 'şi-ai pierdut graiul
naţional şi ait adoptat pre al! indigenilor mai num&roşi, ' dind,în schimb

pentru aceasta, țării în care. locuiaii şi, pe unele locuri, şi poporului îndigean, numele săii propriii naţional.
|
"
i
Poporul cuceritorii are trebuinţă. necontenită -de poporul cucerit;: iei
trebuie să îmble bine cu acesta, mai ales cînd îi puţin numă&ros,. ca să
nui Stirnească

miniiea -şi furilea, ca să nui. nutrească ura ce neapărat
trebuie să-o sîmţească poporul cucerit cătră cel cuceritorii,
Poporul cuceritoriii ieste aşadară necesitat de împrejurări, de propriul săă
înteres pentru
esistința sa: materiială şi pentru bunul săti traii, ca să înveţe,
cît mai curînd, graiul poporului preste care s'a aştdat şi dela care
îşi trage tributul
pentru susţinerea viieţii sale.
.
MN
|
e
Poporul cuceritorii simte necesitatea ca să se înţăleagă
cu poporul
cucerit, să'l îmblindească în sîmţămintele lui revoltate, şi
să'l predispună

cît -mai

bine

în

favoarea

prindînd graiul poporului

sa,

lucru

cucerit,

care

vorbind

nuw'l

poate

face altieliă .decît

într'acesta ' cu

lindu-se cu îel. În modul
acesta se apropiiă
contrasturile înţăpătoare de cuceritorii şi cucerit

dînsul

de-

şi asimi-

mai tare unul de altul, şi
încep a se toci.încetul cu

încetul pînă ce dispar cu desăvărşire.
.
e
Deprinderea graiului poporului cucerit decătră poporul cuceritoriii,
ca
simplu mijloc de conţălegere, singură de sîne încă nu ieste
în stare -să
desnaţionalisegde pre poporul cuceritoriă, pînă cînd aceste popoare rămîn
despărțite unul de altul prin cugetări şi simţăminte, prin cultură şi religiune..

Diferita cultură

şi diferita

religiune

țin,cu

necesitate,

separate unul

de altul popoarele la cari se află. Dincontră, omogenitatea, identitatea cul-

turii şi a religiunii apropilă

şi leagă

pre

popoare

strîns

unele de altele,

le

face ca să se înfrățească şi apoi să se şi contopească unul cu altul. Atunci
mai nici cugetări părticulare, nici simţăminte şi: credinţi propriie deos&bite,
carile să pretindă un mijloc propriii şi deos&bit pentru păstrarea şi mani-

festarea lor. Popoarele întrăţite şi asimilate prin aceeaş cultură şi prin aceeaş
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religiune nu mai sîmţesc,
priă

pentru

conservarea

nu -mai aii: necesitate
insualităţii

sale,

căci,

absolută

de un gratii pro-

în fond, insualităţile

lor sînt

acuma una şi aceeaş.
ME
i
i
Prin încreştinarea Slavilor şi a Bulgarilor pela. mijlocul seculului.al
noaiiălea ($ 88) a dispărut dintre dinşii toată diferinţa de -pînă. atunci de
cugetări şi de simțăminte, de cultură şi de religiune, de datinişi sărbători;
De aici înnăinte n'a esistat nicio piedecă serioas
de. apropiiare
a unui
ă
popor cătră. celalalt, de înfrățire şi de asimilare, de contopire.. .
-

Să

ni cugetăm

mai departe că Bulgarii şi Slavii, diferiți pină acuma

după graiii, dară de acum înnăinte asimilați prin cultură şi religiune, locuiaii împreună, că staii sub scutul aceloraş legi civile, că formaii împreună o singură soţiietate de apărare reciproacă şi de susţinerea ordinii,

adecă un sîngur domniiat, şi atunci vom înţălege şi mai uşor, că, din punt
de vedere practic şi de frățască convieţuire, graiurile diferite îşi pierdură

acit raţiunea de a se mai conservâ, a se întări şi-a se desvoltâ. Pentru.
locuitorii unui sîngur domniiat, carii ai aceeaş cultură şi aceeaş religiune,
ieste deajuns şi mai favorabil pentru: dinşii un sîngur graiă pentru înţălegerea comună. Dincontră, năzuinţa şi stăruința în conservarea diferitelor

graiuri, înloc

să uşurede conservarea şi întărirea domniiatului,

şi îl discompun în proporţiunea,
şi caută

să se conserve,

pentru vorbitorii săi,

să

se

în

îl slăbesc

care aceste graiuri diferite se oţălesc

desvoalte

şi mai

tare,

şi să devină,

fiecare

mijloace apte şi vrednice pentru desvoltarea întelec-

tualităţii şi a mintalităţii omului pentru întreținerea şi desvoltarea culturii
lui. Deci pentru Bulgarii şi Slavii dela Dunăre, pre cari soartea "i-a adus
la un loc,: i-a făcut ca să locuiască împreună pe acelaş teritoriii, ca „să
formede o sîngură soţiietate de apărare reciproacă şi de păstrarea ordinii
publice, un sîngur domniiat: pentru dînşii carii trăiaii sub aceleaş legi
civile, carii făceaii împreună aceeaş istoriie, carii aveaii aceleaş cugetări şi
doruri, aceleaş sîmţăminte, aceeaş. cultură şi aceeaş religiune; :pentru Bulgarii şi Slavii, carii nu se diferiaii acum unii de alţii altfeliii decit numai
prin cîte un grai propriit, dar carii, în traiul lor comun, ieraii împinşi
unul cătră altul: pentru atari popoare un sîngur mijloc de conţălegere, un
sîngur graiit comun ierâ o trebuinţă ne'ncunjurabilă, o binfacere chiar, mai
ales cînd considerăm că graiul mongolic saii tataric al Bulgarilor nu. aveă
aceeaş capabilitate de desvoltare ca graiul Slavilor.
|
Sub astieliii de împrejurări ieste lucru prea firesc, zace în modul
lănţuirii faptelor, ca poporul cel mai puţin numeros şi cu un graiit mai

puţin desvoltatşi mai puţin capabil de desvoltare: să'şi părăsească, încetul

cu încetul, graiul săit propriii național şi să adoapte, în locul lui, graiul
mai desvoltat şi mai capabil de desvoltare al poporului mai număros, în
mijlocul căruia viețuiă, adecă să se desnaţionalisede.
_
.
„_
Bulgarii ieraii popor de rasă mongoală şi săminţiie tătărească.!)

Graiul acestor popoare, dupăcum constată ştiinţa. limbistică, ieste mai înferior în calităţile sale ca mijloc de desvoltare întelectuală, decit graiurile
săminţiii popoarelor: indoeuropene. După natura sa chiar, numai cu anevoie

ar fi fost în stare graiul Bulgarilor ca să susţină, cu succes, luptă serioasă
de esistință cu graiul Slavilor, care, după originea sa, ieră mai superior şi
„mai capabil pentru esprimarea cugetărilor omeneşti. Pe lingă aceasta Bulgarii ieraii: cu. mult: mai puţini la număr decit Slavii. Deci, şi din acest
punt de vedere, graiul lor ma putut face graiului slăvenesc concurinţă

străbătătoare.

1) Şafaric, P. [.: Sliavische Alterthimer, 2. Bd. Leipzig,

1844, pg.

|

164, nr. 4.

|
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Ceea

ce cu deostbire

a

contribuit la desnaţionalisarea

la slăvisarea lor a fost împrejurarea

Bulgarilor şi

că, la încreştinarea Slavilor şi a Bul-

garilor, cărţile cele mai necesare bisericeşti ati fost trăduse numai în graiul
Slavilor, nu şi. în al Bulgarilor, poate şi de aceea pentrucă pe atunci, după
vro doaăă sute de ani de convieţuire, toţi Bulgarii, ca cuceritori ce ieraii,

vorbiaii şi trebuiaii să vorbească slăveneşte;

prin urmare, din punt de ve-

dere al creştinismului, nu ierâ necesitate de o trăducere a cărţilor bisericeşti în graiul mai înferior bulgăresc. Desnaţionalisarea şi slăvisarea cu
desăvărşire a Bulgarilor trebuie să se fi împlinit foarte curind după întro-

ducerea creştinismului la iei, mai ales prin mişcarea vioaie literară de sub
regele lor Petru (927—.969).
Ş 99.
Opiniunea
cronicari

şi

Dece nu S'aii romănisat. Bulgarii?

credinţa

ai lor, ieste

că,

tuturor

dela

Trăiane încoace, coloniile romane,

Rominii,

aii trăit necontenit

Rominilor,

încoloniiarea

saă mai

în aceste locuri

începînd

dela

cei

dintii

peninsulei Balcanice şi a Daciii

bine

dicînd, urmaşii

pînă

astădi,

acestora,

cu aceă deosăbire

numai, că, în timpul năvălirii popoarelor migrătoare, Romînii de pe la
şesuri şi de prin locuri deschise se retrăgeaă cei mai mulți prin munţii
Cărpaţilor, ai Emului si ai Pindului, iar cei mai puţini prin locuri întărite
şi prin fortărețe. (coşteiuri).
Această opiniune,. deşi combătută de mulţi străini ($ 9) cu
îeliii de
feliit de arguminte, ieste şi va rămîne unica, care reilecteadă, în mod
limpede, adevărul istoric, nu numai pentru că ieste tradiţională la Romiîni,:)
ci mai

ales pentru

aceea,

că

numai

iea

ieste în stare

să ni esplice,

în mod
îndestulătoriii, o mulţime de ivele istorice, culturaleşi Jimbistice, carile
de
altmintrelea ar trebui să rămînă ca O şimilitură nedeslegată.
Această opiniune, bine înţăleasă şi potrivit aplicată, ni
va dă şi la
întrebarea noastră de mai sus un r&spuns pe cît de îndestulător
iii,
pe atita
şi de adevărat.
Zace

în

Dară

şi retugirea

firea

lucrurilor

şi ieste

recunoscut

de

toţi

timplăturiştii, că
nici calea popoarelor migrătoare, nici aş&darea lor
nu s'a făcut. prin munţii şi codrii ţărilorîn cari năvăliaii. Calea popoarelor
învasionare a fost prin
şesurile, cîmpiile, cursul riurilor şi plaiurile ţărilor,
iar” ţinta lor ai fost centrele de avuţiie şi grînarile, adecă oraşele şi cîmpiile
mănoase, văile largi
şi cultivate. Aici aveaii ce prădă şi cu ce 'se nutri,
Văile
înguste şi întunecoase, munţii cei stincoşi şi păduroşi puteait îi
locuri de scăpare şi de
aperare pentru locuitorii năvăliţi şi împresurați, iar'
nicidecit ținta năvălitorilor şi împresurătorilor.

locuitorilor

în

timpuri

grele

şi rele

prin codri şi
prin munți nestrăbătuţi nu trebuie să ni-o închipuim
astieliii, ca cum cîmpiile, satele şi Oraşele ar fi fost rămas deşerte
de locuitorii lor de mai

înnăinte; această retragere răriă numai poporăciunea
cîmpiilor, a satelor
şi a oraşelor, dar' nu le şi deşertă cu desăvărşire.
Această
refugire nici nu
trebuie să ni-o închipuim ca permanentă pe tot
timpul, cît popoarele nă-

vălitoare_r&mineaii

prin locurile. ocupate,

părâ furiiea năvălitorilor

şi

pînăce

ci numai pînăce se mai astim-

locuitorii

îndigeni

cunoşteaii

mai de

:) Cronicele Rominici sai Letopiseţele
, de M.
Copălniceanu
t. 7, Bucureşti, 1872, pg. 27, 81 şi 134. | Moldaviei Șşi Valahiei
vaaniet,, de M, Cogălniceanu,

|
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aproape Îeliul şi firea. noilor lor oaspeţi.

Pe

lingă

aceasta,

locurile

cele

din

locul

puternec: întărite şi bine apărate, fortărețele cele multe ce esistaii pe atunci
pentru pada şi scutirea locuitorilor, debunăsamă că nu se părăsiaii de ici
nicicînd, doară numai după o îndelungată împresurare şi după lupte crîncene,

cuceriți fiind

cu armaîn

mini,

cînd

-

lucrurile

astfeliii

Petrecîndu-se

şi atuncia

se supuneaii

lor, nw'l deşărtai, ci se predaii numai,
aceea ce cereaii dela dinşii.

în realitate,

nu

fugiaii

şi plătiaii cuceritorilor

ieste vederat că,la venirea *

şi aş&darea Slavilor la Dunăre, poporăciunea îndigeană romînă de pe şesurile şi. cimpiile Dunării, de prin văile lungi şi largi ale acestui teritoriii,
de prin satele şi oraşele lui s'aii rărit, retrăgîndu-se prin locuri mai scutite,
prin munți şi codri. Slavii, venind în mulţime, ai ocupat locurile, şi s'aii
aşădat cei mai mulţi printre rărita poporăciune romînă de pe la ţară şi
numai puţini dintre dînşii vor fi străbătut şi prin văile munţilor.In modul
acesta se întîmplase, că pe şesurile şi în văile cele largi de pe lîngă munţii
Carpaţilor, ai Emului şi ai Pindului, se pusese o pătură deasă de Slavi
pintre un strat subțire de Romîni, pecînd prin codrii cei deşi şi prin văile
inguste ale acestor munţi, se ailâ un strat.gros de poporăciune romînă,
presurat de o rară pătură de Slavi ($ 79). Fiind Slavii, ca şi Romînii, popor muncitorii, mai mult iubitoriit
de agricultură şi de. păstoriie, decit de 'răsboaie, de prădi şi de cuceriri,
uşor S'aii învoit unii cu alţii şi aii trăit necontenit în pace. Despre duş-

mănii înrădăcinate, despre rivalități neîmpăcabile, despre răsboaie. dintre
Romini şi Slavi nu 'ni-a păstrat istoriiea nicio veste, nici chiar din timpurile” cînd. unii şi alţii începură a'şi manifestă insualitatea sa naţională,

SR
o
sepărată, prin creiarea de staturi propriie.
Această conviețuire ' pacinică şi liniştită a Rominilor cu Slavii prin
mai multe secule şi în stratificarea îndicată mai sus ni esplică, în mod
foarte lămurit,

iveala,

pînă

acum

cam

de cuvinte comune

se află o mulţime

circumvecini întimpinăm

întunecoasă,

dece în graiul romînesc

cu Slavii, şi dece în graiul Slavilor

' romînesc
înriurința graiulu
i şi a culturii lui mai

superioare, şi iarăş dece pe la locuitorii munţilor găsim foarte multe cuvinte vechi romanice, carile ai dispărut din graiul. locuitorilor de pe la
țară şi aii fost înlocuite cu altele, luate adeseori din graiul Slavilor.
Dacă n'am admite convieţuirea prin mai multe secule a Rominilor

din Daciiea Trăiană şi
anumeaîn stratificarea

din peninsula
presupusă de

Balcanică împreună cu Slavii, -şi
noi, atunci înriurinţile slavice din

graiul rominesc, şi anumea din graiul Romînilor din Daciiea Trăiană, ar
îi pentru noi cu desăvărşire neesplicabile, o şimilitură nedeslegabilă, ne-

gicibilă.

|

Rominii şi cu Slavii vieţuiseră cam

„

la vro 150 de ani împreună

a

cînd

se ar&tară Bulgarii în părţile acestea. La venireaşi aşădarea sa la Dunăre,

Bulgarii aflară prin cîmpiile de pe lîngă

munţii

Carpaţilor,

ai Emului

şi

ai Pindului o poporăciune rară romînă viețuind printre o poporăciune mult
mai deasă slavă, iar” prin Carpaţi, prin Em.şi Pind, găsiră contrariul, o
poporăciune mai esclusiv romînească cu puţini Slavi pe ici coleâ. Mulțimea
Bulgarilor, după modul şi scopul popoarelor migrătoare, nu s ai adăposti
prin munţi şi codri, ci S'aii aşădat la larg, pe la şesuri, prin cimp prin
desime
sate şi oraşe, adecă pe' acolo, unde Slavii ieraii în mult mai mare
numer,
la
puţini
mai
decit Romiînii. Pe de altă parte, Bulgarii ierai mult
decit Slavii de prin locurile ocupate de iei. Pentrucă Slavii ieraii mai ur
ulmăroşi pe aceste locuri, decit Romiînii şi decit noii lor. oaspeți, deci!
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garii, deaceea aceştia aii trebuit să deprindă mai înnăinte de
„majorităţii poporăciunii, adecă al Siavilor, şi numai în liniiea
acolo adecă.pe unde veniaiiîn atingere cu Romînii, trebuiaii
graiul acestora. Graiul Slavilor, pentru majoritatea lor, ierâ
trebuinţă pentru Bulgari, decit -al Rominilor; graiul Slavilor
să'] vorbească

cu

țoţii, pecînd

pre

al Rominilor

toate graiul
a doaiia, pe
să înveţe şi
mult mai de
trebuiâ deci

numai aceia dintre Bulgari,

„Cari veniaiiîn atingere cu Rominii şi vieţuiai împreună cu iei. Această
împrejurare a fost causa, dece Bulgarii nu s'aii romănisat. Şi tot această
disproporţiune numerică dintre Romini. şi Slavi a fost causa, dece mai

toți Rominii de pe

teritoriul ocupat de: Slavi în majoritate nu 'şi-aii putut

păstră naționalitatea propriie, cu toată superioritatea lor în :cultură şi civilisaţiune, şi cu tot sucursul ce'l aveai dela confrații săi de prin munţii

vecini, ci s'ai absorbit în elemîntul slăvenesc. :

-

ARE

Dar' şi dincontră, această 'disproporţiune numerică dintre Romini,
Slavi şi Bulgari, pe teritoriul Daciii Trăiane a făcut, că Slaviişi Bulgarii

de pe acoleâ s'aii romănisat cu toții.

.

E

Din această luptă pentru esistinţă naţională Rominii şi Slavii aii ieşit
victorioși. Şi unii şi alţii 'şi-aii conservat naționalitatea, dar' graiurile -lor
întăţişeadă multe şi mari urme de înriurinţă reciproacă, căşunate.de lupta
seculară pentru esistință. Bulgarii însă 'şi-aii pierdut naționalitatea, adecă
graiul, în favoarea Slavilor, dar pentru aceasta iei aă- împus unui însămnat număr de Slavi numele săi propriii de Bulgari. Slăvisarea Bulgarilor
a trebuit să se îi deplinit şi să se fi consolidat pentru totdeauna, după în-

creştinarea

lor,

pe

la

finea

seculului

al 9-lea

şi prin

astieliii încît pe timpul, cînd împeriul bulgar a fost
păraţii bizantini, pe la anul 1018, Bulgarii aii trebuit
visaţi. Atuncia prin
împeriul bulgar. carele nu se
dreapta Dunării, ci se estindeă şi în stinga “iei, la

Trăiană ($ 85),

nu

seculul
.al decelea,

cucerit decătră îmsă fi fost deplin slămărginiă numai în
Romînii din Daciiea

domniaii alte graiuri decît numai cel slăvenesc şi cel

rominesc. Graiul slăvenesc devenise nu numai oficial în domniiat prin
desnaţionalisarea Bulgarilor cuceritori, ci încă şi oficiialîn biserică prin
încreştinarea lor şi prin trăducerea cărţilor. bisericeşti în: iel .decătră
principalii încreştinători Miftodiii şi Ciril. . ...
a

Prin

Cucerirea

împeriului

bulgar

decătră împeriul roman răsăritean

acum grecisat, graiul slăvenesc a încetat pentru cîtva timp de a. fi întrebuinţat în administraţiunea lui, dar din biserică, unde.se încuibase
atit

de.puternec, n'a mai putut fi scos;

aici a rămas şi dela anul. 1018 înnă-

inte, păstrindu'şi astieliii calitatea de gratii raţional
.
|
de ritul răsăritean.

şi cultural -la toţi Slavii
SRR

-$ 100. Graiul Slavic devenit graiii literar şi cultural.
Nu încape îndoială, că un popor abiâ atuncia întră şi apucă pe calea
civilisaţiunii şi a culturii naţionale, cînd prinde a se folosî de graiiil propriii ca mijloc de desvoltare- întelectuală şi cînd începe a'şi fipsă şi conservă. prin el cîte una alta din viiaţa sa întelectuală şi din întîmplările
viieţii, sale cetăţeneşti.

,

,

..

deci înnăinte de mijlocul seculului al 9:1ea,
“Înnăinte de încreştinare,

Bulgarii şi Slavii

n'aveaii

nicio

a'şi creiă un abeceii şi a se folosi

cultură
de

întelectuală,. nu

iel în scriierea

ajunseseră

graiului

propriă,

încă

ci
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întrebuințaă,

precum

ni: spune

un: călugăr dela

finea

seculului al 9-lea,
Hrabru cu numele, „nişte linii. şi vărguțe“, spre a citi:
şi proroci din
iele. Abiă dupăce se înicreştinaseră, ca săi înteresede şi mai
mult: pentru
creştin

ism şi să'i căştige pe totdeauna pentru iel, aflară cu cale
propăgătorii lui ca să creiede. şi pentru graiul slavic un abeceă şi:să
trăducă în
iel principalele cărți. religioase. Călugărul Hrabru dice!) că, dintru:
început,

„Cercară a se folosi de literele romane şi de cele greceşti, dară, vădînd
că
nu Sînt în stare
a presîntă prin -iele toate sonurile graiului bulgaroslavic,
îşi frămîntâ mult capul fratele lui Miitodiii, Constantin cu numele
lumean
şi Ciril cu numele de călugăriie, ca să născocească şi pentru acest
graiă
un abeceii. propriii, ceea ce.şi isbuti după multă. trudă în anul:6363 d.z.l.
saii 855 d. Cr. în timpul împăratului Mihaiii' din Constantiniiana (842—867),

al principelui: Boris din: Bulgariiea (839?—888), al lui: Rastislav din Mora-

viiea (846—870) şi al lui Coţel de lîngă lacul Platen în Panoniiea.
|
Şi celealalte legende despre Ciril şi Miitodii afirmă toate într'un
son, că Ciril a născocit pentru:graiul slăvenesc uri abeceii propri
iişi că,
împreună cu îrate-săii Miitodiii, ait trădus Slăveneşte mai multe cărţi religioase; numai în privința numărului cărţilor trăduse şi a feliului lor nu

sint toate de acelaş acord. Aşă dice legenda panonică?) din seculul al
14-lea, că Ciril a trădus din greceşte în Jătineşte cînd a venit la Roma sub
papa Nicula
i (858—8
iii
67) toate cărţile Testarentului Vechii aliată
Macavei, căci Psaltirea, Evangeliile, Apostolul şi cîteva cărți liturgice dele
trăduse
se mai înnăinte
cu frate-săi Miitodii.
o
„Legenda italică) încă afirmă aceasta dicînd, că cei din Roma s'aii

bucurat audind că Ciril şi Miftodiii aduc cu sîne Evangeliiea trădusă slă-

veneşte.
Legenda

înspirare

bulgarică4)

dumnedeiască,

dice deasemenea

aii

că sinţii Ciril şi Miitodiă,

născocit. literele

Slăveneşti

prin

şi aii trădus din

greceşte în bulgăreşte scripturile sînte pentru agerii lor învăţăcei.
Legenda moravică5) -dice în privinţa aceasta, că Miitodiăşi Ciril aii

„trădus multe din. greceşte şi :lătineşte, stătornicind ca slăveneşte să se cînte
în biserică

oarele

canonice

şi liturgiile.

.

DE

i

Şi, în fine, legenda bohemică 6) dice că, născocind Ciril litere noaiiă
a trădus Testamentul Vechiii şi cel Noii şi multe alte din greceşte saii din
;
_* 1) Hanusch,1.: Der bulgarische Mănch Hrabru, în Archiv fiir Kunde ăsterr. Geschichtsquellen, vol. 23,-pg. 71, 97, — 2) Ginzel,:Dr, |. A.: Geschichte der Slavenapostel Cyrill

und Method, 2. Ausgabe, Wien 1861, Anhang pg. 25. —

„Ibique manifestavit Deus philosopho (Constantino) Slovenicas. litteras, et illico literis formatis et sermone composito cum
„Methodio iter agressus est Moravicum...... Nicolaus apostolicus ..... sanxit doctrinam
amborum, evangelio Slovenico în altari; sancti apostoli Petri deposito..... (Methodius)
vertit brevi tempore omnes

libros (scripturac) plene, exceptis Macabeis, ex graeca linqua in

Slovenicam ..... Psalterium enim tantum et cvangelium cum apostolo ct electis officiis
ecclesiasticis cum Philosopho antea converterat. Tunc nomocanonem quoque id est regulam
legis et patericon transtulit. Cp. 5—6. — 3) Ginzel |. c. pg. 9. Gavisi sunt quia ..... secum fere audierunt et Evangelium în corum (Sclavorum) linquam a philosopho predicto
(Constantino) translatum, cp.:7. — 4) Ginzel 1. c. pg. 33. :Cum autem Slovenorum.
gens
sive Bulgarorum non intelligeret libros graece conscriptos, damnum hoc maximum reputant
sancti ct .... excogitant sloveniscas literas, et divinitus inspiratas scripturas a gracca lingua
în bulgaricam vertunt et magno cum studio acatioribus discipulis tradunt sacras, docirinas,
cp. 2. — î) Ginzel 1. c. pg. 14: Plura de Graeco et Latino transferentes (Methodius et Cy-

rillus) in Sclavonica

linqua

canonicas

horas

et missas in ecclesia Dei publice statuerunt

decantare. cp. 5. — s) Ginzel |. c. pg. 19: Inventisquc novis apicibus sive literis vetus et
novum testamentum, pluraque alia de graeco sive latino sermone in Sclavonicum transtulit
idioma, missas ceterasque canonicas horas resonare sclavonica voce în ecclesia statuendo, cp.2.

24
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lătineşte în slăveneşte, făcînd prin aceasta să r&sune
.
slăvenesc, liturgiile şi: celealalte oare canonice.

prin biserici, în graiii
o

Dar' oricum fie în. privinţa. numărului şi a feliului cărţilor trăduse de
Ciril şi de Miitodiii, un lucru resultă mai pe sus de orice îndoială, şi
anumea, că prin lucrările meritoase ale lui Ciril. şi Miftodiii graiul slavic

sa avintat deodată la graiii literar şi cultural, ceea ce-a fost de foarte
mare însemnătate nu numai pentru Bulgari şi Slavi, ci şi pentru Romiînii

circumvecinişi conlocuitori cu iei.
Această înnoitură

nu numai

că

a pus

e

temeliie solidă pentru

|

cultura

şi literătura Bulgarilor şi a Slavilor, trecîndu'i astfelii :în rîndul popoarelor
culturale, dar iea a-eşercitat.o_deostbită înriurinţă şi asupra viieţii întelec-

tuale-a Rominilor şi asupra 'niăzuinţilor lor spre:.o .cultură. propriie naţio:
nală. Rominii, în partea lor cea mai 'mare,.se ţineaii pe timpurile acelea
de imperiul bulgar, staii în legături cetăţeneşti cu iel; acuma se mai
adause şi. comunitatea religiunii. Graiul slavic dară, devenit acuma literar
şi cultural, nu puteâ ca să nu aibă înrîurință puternecă şi asupra Romi- nilor, asupra culturii lor întelectuale, asupra graiului lor chiar. De acum
înnăinte nu, mai ieraii, ca în trecut, în răsăritul miadădiiial al Europei numai doaiiă graiuri literare şi culturale, cel grecesc şi cel lătinesc, ci se

puse alăturia cu iele încă un al treilea, cel slavic. Ba încă mai mult, graiul
contribui foarte mult, precum vom arătă mai la vale, la delăturarea
cu desăvărşire a graiului cultural lătinesc de prin bisericile şi de prin
viața publică a Romînilor; el deveni un rival serios chiar al graiului.
tural grecesc, şi numai comunitatea aceloraş vederi religioase a făcut, culcă
aceste
slavic

graiuri nu

Ss'aii “persecutat

$ 101.

pînă

la cuțite.

LL

Întroducerea graiului slavic în.biserica.Rominilor. -

Despre timpul şi modul întroducerii graiului slavicîn biseric
mavem,. nicio ştire contimporeană din Tăstimpul. acesta. :Abiâ a Românilor
următorii găsîm cîteva întîmplări, de cari. leagă „unii. scriitori în răstimpul
ca Dumitru Cantemir!),. Giorgiii Şincaiii2). şi Petru Maior?) . mai tărdii,
. această întroducere, însă

întrun

mod

discută mai deaproape

foarte

întunecos,

neprecis Şi nesigur.

părerile acestor scriitori şi ne

vom

Acolo

încercă a

vom

li re-

dă adevăratul lor înţăles istoric. Aici însă ne vom face :cunosc
uți numai
cu aceea ce susțin unii scriitori mai moderni în prvinţa aceasta
. . .
Cel dintiiii dintre aceştia, care s'a ocupat. cu tot 'adinsul

de. cestiunea
aceasta, ieste renumitul şi marele învăţat B. P. Hăjdăii. jel dice4)
că limba
slavoec

9-lea,

clesiastică ....

maicusamă

prin

se

întroduse

întermediul

la

străbunii noştri deja în seculul al

lui Moznopon,

unul

din

discipol

ii
sinţilor Ciril şi Metodiii, întărindu-se apoi în us prin îndelungata
alianţă
cu Slavii transdanubiiani sub dinastiea Asenilor“, iar ca' motiv pentru
aceasta aduce înnăinte „dorința claselor înnalte ale soţiietăţii, sai mai
bine
dicînd, înteresul celor dela putere de a pune. poporul de-jos, prin tot
feliul de mijloace, în neputinţă de a urmări cu padă actele şi întenţiunile
superiorilor, şi astieliii întroduseră, „pe lîngă graiul naţional şi mai
pre
1) Descripţio Moldaviae, pg. 3, cp. 5; — 2) Cronica Rominilor sub anul 1439; —
3) Istoriia pentru începutul Rominilor in Daciiea, în Apendicele întitulat „Diserlatiune pentru literatura cea vechie a Rominilor“; --: 4) Limba slavică la Romini cp. |. $ 1,2 şi 9 în
diariul Traian pro 1869, pg. 168 şi 195.
_
„
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sus de iel, întrebuinţarea unei limbe neînțelegibile
pentru. vulg şi pre care,
cu un termen mai general, noi'o vom numi oficii
ală,
în simţul bisericesc
şi .civil al cuvîntului offici

um.«
E
Ea
Alt învăţat, care s'a ocupat mai deaproape cu
-esplicarea întroducerii
graiului slavic prin bisericile şi mai apoi în
cănțăl
domniiatele : naţionale „romineşti, ieste. episcopul ăriiea domnească. din
Ghenadiii Enăceanul.
Acesta dice?) că „cultura slavonă cu. literele: cirilic
e
ştiinţăşi cu calcul.politic decătră Romîni“ şi anume s'ai acceptat cu cona. urmărind doaii& scopuri principale: 1) separarea. „de înfluinţa bisericii
papale“ şi scăparea prin
aceasta de înrîurinţa ' „doctrinelor şi tindinţelor iei“,
şi 2) „mănţinerea libertăţii şi în faţa împeriului din Bizanţ, acum grecit“,
carele „ar fi profitat de
jurisdicţiunea canonică asupra bisericilor din Daciie
a şi, cu încetul, ar îi
ajuns pînă la aşervirea politică a popoarelor dela
Dunăre“, cari, dela aşădarea Bulgarilor, trăia toate: Romînii, Slavii şi Bulgar
stat proprii, numit bulgar. Spre a'şi întemeiă opini ii, întrun Singur
unea, Ghenadiii Enăceanul presupune că Romînii, Slavii şi Bulgarii,
pe timpul încreştinării
acestor din urmă, aii avut tindința de-a se feri
atit de cultura grecească,
cit şi de cea lătinească, şi de “a adoptă, în locul
acesto
țioase politiceşte şi bisericeşte, o noaiiă „sistemă de cultur r culturi tindină“ cu un „Caracter neutru, care să: poată. conservă nedepindinţa politi
că prin cea religioasă |
a poporului rominobulgar din Daciiea;“ că „limba slăvo
ană pentru împrejurările politice
de atunci a fost cea mai propriie“
noaiia sistemă
de cultură neutră (? 1) din causă „că niciunul din pentru
popoa
rele
slavice ale
seculului al 9-lea, cu îniluința lui politică, nu putea să
fie periculos pentru
nedepindința Romîno-Bulgarilor;“ de aceea „atit. Bulga
rii cît şi Romînii
'Şi-aii. sacrificat. limbele “lor vorbite. şi aii acceptat în
biserică un dialect
slavon, fie al Schiailor saii poate şi chiar un dialect format
bulgaro-romîne, unde. materiiea. limbii ieste slăvoană, iar'.s . din limbele
piretul romîn“.
Ghenadiii Enăceanul neagă că „limba 'slăvoană cu liter
ele cirilice sai
întrodus la Romîni pe calea: înfluinţii politice a Bulgar
ilor«, şi dice că,
dacă am admite un: lucru ca acesta, atunci nu ni-am pute
esplicâ, dece
„Romînii din Daciiea lui Trăian, cari cam dela începutul seculu
lui al decelea aii stătut sub înriurinţa politică a Ungurilor şi aii
fost, prin urmare,
liberi (?!). de înfluinţa slavonismulul, n'ait acceptat limba.
ungară în biserică, Saii n'aii. mănţînut pre cea lătină“.
E
Inv&ţatul profesor şi academiciian A. D. Xenopol?) încă se
ocupă cu
întroducerea graiul
cede

dela

ui bulgaroslavic în biserica Rominilor. Domniiea sa pur-

Cugetarea

că,

Care aii căutat să împună

„Slavii

aă

fost totdeauna

un. popor

netolerant,

celorlaltor (= celoralalte) popoare religiiea lor“;

Că „iei ieraii totodată prea fanatici şi dedaţi ideilor religi
precum dovedeşte, puţini ani după .înrădăcinarea “creştinismului laoase,
iei,
ivirea din
Sinul lor a nenum

ărate secte diferite“ ca a Bogomililor; că aşada
mentul domnitorii, sub care .zăceati Romînii, ierâă din.acelea ce ră „elese aprin- .
deaii uşor la ideiea. religioasă“; că „ierâ deci lucru -fires
c,-ca acest element
domnitoriii să . considere „drept eretici şi apostaţi .pre toţi acei ce
se înChinai

i în altă foarmă .cătră Dumnedeire şi să se silească ai întoarce, cit
la foarma sa propriie de închinare“; că „încă discipulii lui
Metodiii şi Ciril... de prin seculul-al 9-lea se încercaseră să întro
foarma slavă a creştinismului la Rominii din Daciiea“, dară „se pareducăcă
mai curind,

a

1) Enăceanul

pg. LOT

Gn.:

Creștinismul în Daciiea

şi creștinarea

Rominilor,

Bucureşti, 1875,

— *) Xenopol, A. D.: Istoriiea Rominilor din Dacilea Trătană, vol. |, laşi 1888,
pg. 446—460.
:
:
.
-
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această

propagandă

pre: Romini“;

bulgar

că

nu îi încununatăde mare
„întoarcerea

Romînilor

dela

a iost dătorită unei presiuni esterioare,

isbîndă în ceea ce priveşte
creştinismul

căci

roman

nu esistă

la

acel

niciun 1mo-

tiv, care să îi făcut pre Rominia lepădâ o foarmă de religiie, pre care o

înţălegeaă,

şi

a -luâ

„creştinismul roman“

pe una

pentru

a

scos

fost

care nu aveati nicio înţălegere“;

din

biserica

Rominilor

„cu

violinţă

că
de-

cătră un împărat bulgar . .::.pe. timpul tocmai al regelui Bogor saii al ur:
maşului săii Simion“; şi că de aci înnăinte „ţările romîne, şi cu deosăbire
Transilvaniiea, trebuiai să fie supuse unui scaun bulgăresc“, care fusese
mai întiiit „în Preslav, vechiea Marcianopolis . . în Bulgariiea -r&săriteană
cătră marea Neagră“, dar' care apoi se strămutâ, împreună cu capitala
împeriului, în Soiiiea, Moglena, Vodeni, Prispa şi, în sfîrşit, în Ohrida, şi
r&maseră supuse „deadreptul cătră această patriarhiie bulgară“, pînăce se
înfiinţară şi pe teritoriul Daciii- Trăiane episcopii şi mitropolii naţionale
romîneşti. -Mi
„E
Aceste trei opiniuni se unesc între. sîne numai asupra timpului, decînd s'a început a se întroduce în biserica Romiînilor graiul slavic, susțînînd.că iel' s'a întrodus îndată după încreştinarea Bulgarilor şi a Slavilor,
deci de pe la mijlocul seculului al 9-lea încoace, dar' se diferesc între sine

foarte

tare

asupra

modului

cum,

şi

asupra

motivelor

din

cari

a fost

întrodus.
i
ae
Oricit de adînc. cugetate ar fi aceste opiniuni, şi oricît. de plausibile
S'ar păr€ argumintele
aduse pentru sprijinirea şi întemeiarea diferinţilor
dintre iele, .totuş noi nu putem admite ca adevăr timplăturistic decît numai faptul, că graiul slavic a început a se strecură prin bisericile Rominilor aşaş îndată cu trăducerea cărţilor religioase în iel şi că a continuat
a se tot lăţi şi a se întemeiâ pe încetul şi fără de. presiuni, de împuneri
şi lupte, pînăce, în fine, a ajuns a înlocui detot nu numai graiul lătinesc
întrucit a mai esistat iel pe timpurile acelea prin bisericile romîneşti, dar'
şi însu'şi graiul grecesc, careleierâ, pe atuncia, mult mai răspîndit prin

iele decit cel lătinesc, dacă nu chiar singur domnitorii în iele.
=
: Mai întilă noi-nu ne putem împriieteni cu argumîntul adus înnăinte
de învățatul B. P. Hăjdăii, ca cum. „dorinţa claselor înnalte ale soţiietăţii
de apune

poporul

de jos în neputinţă

de a urmări,

cu padă,

actele şi

întenţiunile superiorilor“ săi, ar fi fost causa adevărată a. întroducerii graiului bulgaroslavic la' Romîni, căci nu trebuie ca noi să scăpăm din vedere
doaiiă fapte de:mare îns&mnătate, una, că coloniile romane din împeriul
roman
răsăritean, Romiînii adecă, “numai: pînă prin seculul al şeselea.-ai

mai putut ave clase mai înnalte soţiiale de oarecare valoare cetățenească
şi diregintă, căci de aci înnăinte iele înceteadă dacă nu în toți. membrii
lor, apoi de bună samă că in marea lor majoritate, de a mai lucrâ la.di:
reginţa: imperiului pentru Romiîni şi pentru înteresele lor naţionale culturale, deoarece iele, prin cultura străină şi direasă de: străini, se grecisaseră
cu desăvărşire şi prinseseră a se purtă şi -a lucrâ ca Greci şi după înte-

resele acestora

foarte mare

($ 73). A

parte

doaiia iaptă ieste,

că -Rominii, ca creştini, în

încă. de pe timpurile Apostolilor ($ 24),. ai avut prin

bisericile sale ca graiii oficiial,

dintru

început,

numai - graiul

grecesc, şi

abiă de prin seculul al 2-lea, şi mai ales de -prin secului .al:4-lea şi al

5-lea, şi pre cel lătinesc ($ 26 şi 29). Romînii dară, pe timpul încreştinării Bulgarilorşi a Slavilor,

nu ieraii fără de graiii oficial prin
sale; iei se
tolosiaii pe atuncia, .ca toţi creştinii din împeriul roman bisericile
răsăritean şi ca unii
carii se ţineaii,
bisericeşte,

de aceştia,

mai

mult de graiul elinesc (vechiii
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grecesc), decit de cel lătinesc, amîndoaii& nişte graiuri, pre: cari „poporul
de jos“ nu' le pricepeâ deopotrivă, deoarece graiul rominesc. de pe tim- |

purile

acelea

se

diierinţase

cu.totul de graiul roman literar sai lătinesc

($ 33 şi 55). Deci, chiar de am admite, împreună cu domnul B. P..Hăjdăii, că „clasele superioare ale soţiietăţii romîneşti“« ar fi nutrit întradevăr
dorinţa presupusă de iel, tot am trebui să dicem că, spre împlinirea acestei
dorinţi, iele, ai avut 'trebuințţă de graiul bulgăresc, deoarece scopul
acesta şi'l puteaii realisâ şi cu graiurile culturale usuale de pe atunci, cu.
cel elinesc
ca

şi, cu

Asemenea

cel

mam

Ghenadiii Enăceanul,

lătinesc.

pute

ca cum

.

admite

Aa

ca

valabilă

o

nici

i

socotinţa

eruditului

Romînii „cu. conştiinţă şi cu calcul politic“

ar îi adoptat în..biserică, şi apoi şi-în cănţălăriiea domnească din. domniiatele naţionale, graiul bulgaroslavic, căci, dacă Romiînii ar fi avut.pe .
timpul încreştinării Bulgarilor şi a Slavilor o clasă diregintă cu „conştiinţă“
națională deşteptată şi vioaie, măcar în partea mai mare a membrilor săi,
şi dacă iea ar îi fost condusă, într'adevăr de „calcul politic“, atunci debunăsamă

iea n'ar îi întrodus,

nici mar

fi suferit ca

să se întroducă

şi să

se încuibede prin. bisericile Rominilor un . graiă străin, şi încă un gratii
care abiă atuncia îşi înaugurase cursul literar, şi carele nu dispuneâ de.
niciun op propriii, de nicio literătură cît de puţin estinsă, cu ajutoriul .
căriia "şi-ar îi putut continuâ cultura aceia dintre Romîni, carii îmblaii prin
şcoale după iea, :ci, dincontră, iea ar fi stăruit din toate puterile, ca să
întroducă în biserică graiul propriii naţional, pre cel roman vulgar ca, prin
o- biserică separată prin graii de altele, să ajungă, cu timpul, a se despărţi şi cetăţeneşte de conreligionarii săi, căci ieste constatat că contreligionaritatea, sprijinită de acelaş graiii oficiial, bisericesc şi cultural, iesteun mijloc foarte puternec de apropiiare şi de asimilare între acele popoare,
cari locuiesc împreună întrun sîngur şi acelaş domniiat. Tot aşă trebuie
să dicem, mai departe, şi despre scopurile ce crede Ghenadiii Enăceanul că le urmăriaii

Romiînii,

căci iei,

dacă

ar îi avut

pe atunci

o clasă

dire-

gintă „cu conştiinţă“ naţională deşteaptă şi vioaie, şi dacă iea ar îi lucrat,
în toate mişcările sale cetăţeneşti şi religioase, cu „calcul politic“, atunci
nu încape îndoială că iea, din răsputeri, nu numai că sar îi opus. ci ar
îi tins cu toţii, în unire, într'acolo, ca să apuce din noii direginţa în împeriul

roman

răsăritean,

acum

grecisat,

să'i redeie

caracterul

romanic

de

mai înnăinte şi să se desfacă detot de supremăţiiea Bulgarilor şi a Slavilor, căci înteresele. naţionale, bine înţelese şi drept chipzuite, într'acoleă

trebuiaii să'i împingă cu împetuositate şi cu tăriie neresistibilă.
N
-..... Întroducerea şi încuibarea graiului. slavic prin bisericile Romînilor
ni-o închipuim desăvărşită, în decursul răstimpului. acestuia, cam în modui
următoriii. Bulgarii ierai popor domnitoriii ($ 85), şi trăiaii printre Ro-..
mîni şi Slavi. Slavii însă ierait în majoritate prin cîmpii şi prin văile de-.
- deaceea Bulgarii, pe lingă graiul săii propriii, vorbiaii mai mult .
schise;
slăveneşte, decit romîneşte ($ 99). increştinîndu-se Bulgarii şi Slavii, Ciril
şi Miftodiii ati trădus pentru iei părți din sînta scriptură şi alte cărți bise-.
riceşti nu bulgăreşte, măcarcă Bulgarii ieraii domnitori, ci slăveneşte, fiindcă Bulgarii, ca pătură suprapusă în orgănismul soţiial, aveâ neapărat înteres de a şti şi vorbi slăveneşte,şi deaceea se deprinseseră şi se foiosiaii
aci demult numai de graiul .slavic, pe unde Slavii ieraii în numer precumpenitoriii,

saii de

cel

romînesc,

pe unde. precumpeniaii Rominii

cu nu-

mărul, ca prin Daciiea Trăiană, prin munţii. Emului şi prin Mâcedoniiea.
(S 99). După încreştinare însă, întroduseră Bulgarii şi Slavii ca mojoritate a
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locuitorilor din: împeriul bulgar de pe atunci, graiul propriii naţional prin
toate bisericile înfiinţate de dînşii. Romînii!
din împeriul bulgar, carii pină
atunci se iolosiaii în biserică de graiul grecesc ca:şi de cel lătinesc, fiind

acum .tot de aceeaş lege cu Bulgarii şi Slavii, începură-a cercetă bisericile

acestora, precum şi aceştia pre :ale Romiînilor. La Romiîni- ieră pe timpul
. acesta mai mult, dacă nu. chiar esclusiv, graiul elenesc ca graiă oficiial în
biserică, pentru iei ieră dară tot una, la care biserică să meargă, deoarece
pentru iei atit. graiul elinesc cît şi cel slavic, chiar şi cel lătinesc, ieraii
deopotrivă graiuri nevorbite, deci privite ca străine. Ba încă ce ieste mai
mult, graiul elinesc nu ierâ înţăles de poporul de jos, pecînd graiul

Slavic

îl vorbiaii

mai mulți Romîni din causa comerciului dîlnic. cu Bul-

garii şi cu Slavii. Dincontră, Bulgarii şi “Slavii, carii cercetaii. bisericile
Romînilor nu pricepiaii 'nimică din cîte se cîntaii prin ele din causa
graiului elinesc saii lătinesc, neinţălese de dînşii, cu deosăbire de cei din
păturile de jos. De aici resultă. neapărat că Bulgarii şi Slavii, carii aveai
direginţa pe teritoriul ocupat de iei, să năzuiască ca şi în: aceste biserici
să se întroducă graiul lor, dacă nu esclusiv dintru. început, apoi măcar în
parte. La această dorinţă şi poate şi stăruință a Bulgarilor şi a Slavilor,
Romînii nu aveai niciun îndemn saii înteres speciial ca să se opună, fiindcă nu graiul naţional şi vulgar al Romînilor se cercâ a se delăturâ din
biserică, ci un graiii neînțeles de iei. Ba încă mai mult; Romiînii trebuie
să îi fost chiar bucuroşi de întroducerea graiului slavic prin bisericile sale,
fiindcă pre acesta îl înț&legeaii mai mulți din iei.
Mai departe se ştiie că Romiînii din Daciiea Trăiană, precum şi partea cea mai mare a. celor din dreapta Dunării, atit înnăinte.
cît şi pe timpul încreştinării Bulgarilor şi a Slavilor, ai stat în legătură bisericească
cu coniraţii săi din redusul împeriii roman răsăritean ($ 52 şi 65). Din
părţile acestea işi procuraii toate cărţile necesare pentru cultul dumnedeiesc,
ba chiar şi preuţi pentru şerviciul bisericesc. Mai înnăinte de încreştinarea
Bulgarilor şi a Slavilor un sîngur spiret însuilă pre preuţime, în ce se atinge
de graiul oficiial bisericesc, şi acest spiret nu ieră pe timpurile acestea
altul, decît numai cel grecesc şi, pe unele locuri, cel lătinesc. Alte cărți din
împeriul roman grecisat nu puteaii căpătâ Rominii cei din împeriul bulgar
pentru cultul dumnegeiesc, decit numai greceşti, iar'.din țările supuse bisericeşte papei din Roma vechie numai cărți lătineşti.
După încreştinarea Bulgarilor şi a Slavilor însă şi după întroducerea
graiului slăvenesc prin bisericile lor se întrodusese în biserica creştină
de
acoleâ un spiret noii, spiretul slavic. Deci în împeriul bulgar ierai
puse
acum în concurință doaiiă, respective trei spirete, ca şi doaiă, respective

trei graiuri oficiiale bisericeşti, cel grecesc, cel lătinesc şi cel slavic; cărţile
slavice începură

să facă mare. concurinţă

nu

numai

celor: lătineşti, dară şi

celor greceşti. De aci înnăinte cine de prin alte- părţi de pe teritoriul Daciii
Trăiane cel dinafară din împeriul

îmbele

împerii

după

bulgar trimeteă.la centrele religioase din

cărţi bisericeşti,

ori. după

preuţi,

nu

căpătâ

ca mai înnăinte, numai cărţi greceşti saii lătineşti, ci şi slavice.

s'a

născut

o luptă

de

de acoleâ

Prin aceasta

conservare şi de predomnire între graiul grecesc,

lătinesc şi cel-slavic. Resultatul acestei lupte nu putea fi îndoios chiar din

capul locului. Pentru “Romini tustrele. graiurile erai neînţălese; iei dară
nu puteai ave niciun îndemn naţional de a se opune la furişarea graiului

Slavic prin bisericile sale. Dincontră, deîndatăce. Bulgarii şi Slavii s'aii
apropiiat de Romini şi sai înfrățit cu iei prin încreştinare, Romînii bucuroşi aii primit prin bisericile sale întrebuinţarea graiului slavic, dintru în-
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ceput în mod schimbiş, mai pe urmă chiar în mod esclusiv, şi anumea
mai. întii prin comunele amestecate, mai apoi însă. şi prin cele curat
romîneşti.
In fine. întroducerea graiului în biserică a făcut din iel,. neapărat,
un graiii
cultural. Cine voiâ să devină preut, mai ales prin locurile unde. se vorbiă
şi graiul. slavic, trebui numaidecit să vorbească şi slăveneşte. Cine
voiâ
să studiiede deistica (teologiiea) prin centrele religioase din împeriul
bulgar, să îi fost iel orideunde şi oridec€ naţiune, trebuiă numaidecit:să înveţe

slăveneşte. Ba încă ce ieste mai muli, cine m'aveă preuţi şi trimeteâ după

iei, pela centrele religioas€ din împeriul bulgar, nu puteâ căpătă deacoleă
alţii, decit carii vorbiaii slăveneşte. Aceste împrejurări, combinate
la un
loc, ni arată îndeajuns modul cum, prin firea lucrurilor, a trebuit să,
se
întroducă şi în bisericile Romiînilor de pretutindinea, încetul cu încetul,
graiul slavic, să se încuibede în iele şi să. devină, pe urmă, chiar esclusiv
la Rominii, carii aii stat în. legături cetăţeneşti, saii numai. bisericeşti,
cu
imperiul bulgar.
Aaa
E
„
Alt inv&ţat, profesorul de slavistică dela universitatea din Bucureşti,
Ion Bogdan, încă s'a ocupat cu această cestiune,. deşi din alt-punt de -vedere. Domniiea sa â publicat în Convorbiri literare, anul XXIII, pg. 295
pînă 317, un înteresant articol sub titlul „Analisa critică a cîtorva notițe
despre întroducerea liturgiii slave la Romini.: Domniiea sa, dupăce arată
şubrediiea isvoarelor, pe cari se radimă atit cei ce susțin că graiul slavic
a fost întrodus la Romînicu violinţa, - ca. Dumitru Cantemir şi A. D..Xenopol, cit şi cei ce îl cred întrodus în mod pacinic şi deodată cu propagarea creştinismului printre Bulgari şi Slavi, se esprimă în privința aceasta
aşă: „In lipsă de alte dovedi asupra întroducerii cirilismului la Romîni, ie
bine să ne abţinem dela. orice părere apodictică asupra acestui eveniment.
Mai probabilă din toate ieste părerea,: cătră care -înclină. şi. p. Melchisedec,

că

îndelungat,

cirilismul

dacă

nu

s'a

întrodus

chiar prin

la noi

nu

conlocuirea

“Lipsa de îns&mnări istorice asupra acestei

cu

puterea,

cu

primiri

popoarele

ci prin,contactul

slave.de sud.

a limbei slave de Ro-

mini ieste dovada cea mai bună, că iea s'a făcut incetul cu încetul şi fără
nicio revoluţiune soţiială. Unde însă s'a făcut aceasta, la: sudul sait la
nordul Dunării, saă chiar în îmbele părţi: deodată, nu putem şti.“

Ş 102. Dovedi de esistinţa graiului Slavic la Românii din Daciiea Trăiană.

Deîndată

împeriul
Trăiane,
„lor civili
decursul

ce 's'a

furişat

graiul

slavic

prin

bisericile Romiînilor: din

bulgar şi prin ale celor de dinafară de-iel în
trebuie să se fi scris decătră preuţii Romînilor şi
multe în acest graiii, ale căror urme S'aii nimicit
timpurilor. Pînă astădi-nu s'a putut probă, în

esistinţa unor scriieri de feliul acesta,
decelea încoace,

adecă după

îngustarea

decit

decătră

cuprinsul Daciii
decătră cărturarii
şi s'au. şters. în
părţile acestea,

abiâ „din secului.al doisprăMaghiari

şi după nimicirea

decătră Bizantini a domniiatului bulgar.
_
Cea dintiiii scriiere bulgatoslavică, dar' de proveniinţă dacoromînească,
să fie un uric dintra

20-a Maţiă

1134, dat în oraşul Moldovei

Bărlad, că-

pitala unui domniiat rominesc din părţile acestea ($ 82, pg. 295), de un
„ Ivancu, fiiul tui Rostislav din familiiea ducilor ruteni din Galiţiiea, neguţătorilor din oraşul Mesembriiea' de lingă marea Neagră pentru arătarea 10curilor, unde aă să plătească vama

pentru împortul

şi esportul măriurilor.

378.
Acest-uric îi descoperit pela 1848—.1850 decătră Alesandru Hăjdăă la ul-

timul urmaş al lui Cantemir, la Vicenţiă Rolschi, recte Antioh Cantemir,
şi decopiiat de iel. Originalul ierâ scris pe pergament
cu litere aşă numite cirilice semiunciiale.. Împortanţa şi “autenticitatea acestui uric S'a încercat să le demustre meritosul înveţat B. P. Hăjdăii cu feliii de felii de
arguminte în scriierea sa: Limba slavică la Romini pînă la 1406, publicată
în diariul Trăian din.1869, Nr. 50—53şi 55, pg. 199, 203, 207, 211, 219
şi” 224. Ca conclusiune ni spune că -uricul acesta ieste cel mai vechiii documînt ieşit în graiul slavic din cănţălăriiea unui domniiat romînesc, şi
că iel, deşi conceput în dialectul rutean, tot păstreadă atit în scrisoare
(ortografiie) cit şi în grajii semnele originii romineşti a logofătului, care
l-a conceput şi “l-a 'scris. În timpul din: urmă însă s'aii găsit unii învăţaţi
Tuşi, carii aii tras la îndoială autenticitatea acestui uric. Dintre Romiîni
numai profesorul de slăvistică la universitatea din Bucureşti, Ion Bogdan),

nu admite autenticitatea acestui uric.

Al doilea documint literar de 'feliul acesta, ieşit nu din vreo cănţălăriie domnească, ci' din vreun. centru de cultură bisericească de pe teritoriul Daciii Trăiane, ieste Evangeliiariul aşâ numit Criloşan, care se află

acum în biblioteca sinodală din Moscva. lel a fost scris în anul 1143
(d. z. 1. 6652) în decurs de.50 de dile, dela 1. Optomvre pînă într'a .
19. Noemvre, după. cum ni spune decopiiatoriul lui întro notiţă. Despre.
soartea acestui Evangeliiarii. ni vorbeşte eruditul B. P. Hăjdăii în citata

scrilere (pg. 232, 237, 247, 252 şi 255) şi probeadă, pe temeiul unor
păr- .
ticularităţi limbistice şi scrisoriiale (ortografice), că acest Evangeliiariii
a
fost scris undeva în Moldova de uri Romîn în anul 1143; că apoi,
după
anul 1156, cam între 18300 şi 1400, pecînd biserica Rominilor din
Moldova
se ținea. de arhidiecesa Haliciului, a ajuns în mănăstirea din
Crilos, pe
atunci un suburbii .al' Haliciului, iar acuma un săticel lingă
iel, . şi de

aici, prin mitropolitul Sucevei Dosoiteiii (1671-—1687, + 1693), la
Chiev.
„Ca

al treilea monumint literar slavic de proveniință romînească
ni .
demustră tot eruditul B. P. Hăjdăii2), că ar fi renumitul „Le
texte du Sacre“,
pe carele juraii regii Frînciii ia încoronarea lor în Remi
s. Reims (Civitas

Durocortorum). Acest mănuscript se compune
gaie însă

la un loc.

din doaiiă părți diferite,

O parte din iel ieste scrisă

cu litere aşă numite

le-

gla-

golitice, iar' ceealaltă cu litere aşă dise cirilice ($ 107—108).
Această parte
din urmă ieste o copile făcută în domniiatul Ţării Romineşti,
între anii
1300 şi 1310, de pe un mănuscript original, scris în
Moldova cam între
1180 şi 1200, deci încă înnăinte de reuniunea domniiatelor
mici de acoleâ
într'unul mai: mare
şi mai puternec, ceea ce 'se vede din romănismele cele
multe ce.se găsesc în iel.
|
|
Aceste monuminte literare ni probeadă, că aci prin
seculul al doisprădecelea ierâ lăţit graiul slavic aşăde tare pe teritoriul
Daciii Trăiane,
încît iel se întrebuință şi ca graiă la Romînii de acoleâ, şi că întroducerea
lui nu avem să o căutăm în nişte eveniminte mai tărdiie, precum
at pre-

tins

unii

mătoriă.

scriitori,

D Bogdan

1:

despre ale' cărora opiniuni vom

Diploma

Bărladeană

şi

principatul

vorbi Ja răstimpul urE

SI

Bărladului, - Bucnreşti,

1889,

în

Annalele Academiii Romine Ser. 2, tem. 11, p.2, pg. 65—112. —
.Hăjdăă: Trăian, Nr. 64,
66, 99, pg. 259, 262, 280; — şi în Cuvente din bătrăni, vol. 2, 2) Bucureşti,
1879, pg. 267
pînă 272.
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Ş 103.

Ciril şi Atiitodiii pretinşi trăducători de cărți religioase romineşti.:

Toate legendele

cunoscute

pînă -acuma' despre activitatea misionară,

religionară şi literară a lui Ciril şi Miitodiă, nu ni'spun că iei ar fi născocit şi pentru Romîni vreun abeceii, saii că 'ar îi trădus
şi romîneşte cărți

religioase bisericeşti ; numai 1. D.' Petrescul:) - susține “aceasta dicînd că,
„Ciril cunoştea bine poesiiea, că 'a scris multe ode bisericeşti în limba
romînească, pre cari Bulgarii le-ati trădus
'în -limba: sa, încît le-ati scămotat cu tot înţălesul lor“; „că Ciril tăimăci din limba grecească şi romaicească Evangeliiea, Liturgiiea şi faptele Apostolilor, preiăcîndu-le ioate
pre limba slăvenească;* că „cărţile trăduse de Ciril în. limba slăvoană
jeraiă: scrise -cu litere romane şi că Siavonii le pronunţait r&ă“; că „Rostislav şi Sveatopolc: rugară pre Ciril a li creiâ un: noii alfabet, prin care s'ar
ca să lipească şi
: sunetele slăvoane. mai curat“; că „Ciril,
pute esprimă

mai strins pre ....

Romini. de Bulgari, şi totodată

ca să deâ....

Bul:

- garilor o noaiiă probă de bună voinţă şi de sinceritate, compuse cirilicul
alfabet, format din literele elenoromane, dupăce mai întiiii legâ cu jurămint pre Bulgari a respectâ drepturile: naţionalităţii romîne“; că „domnul
Rostislav a poroncit ca îndată să adune o mulţime de copii de: Romini şi
de Bulgari ca să înveţe buchile romineşti şi bulgăreşti“; şi că; „mergînd

Miftodiă şi Ciril la Roma, papa a aprobat irăducerea. oficiului religios în
limba-romînă şi bulgară şi spre sămn:de recunoaştere a acestor acte,
îi puse: de oficiiară în catedrala Romeiîn limba romînă şi bulgară.
'-Legenda: ce ni-o împărtăşeşte. 1. D. Petrescul nu ieste o reproducțiune verbală -a. vreunei legende necunoscute şi ailate de dinsul în vreo

carte vechie, tipărită saii mănuscrisă, ci iesre compusă de iel, precum ni
spune înswşi, folosîndu-se la aceasta,ca şi la descriierea viieţii celoralalţi

Sinţi, de următoarele isvoare: 1) Viieţile Sinţilor din- Prologariul tipărit de
mitropolitul Dosofteiii în Iaşi în 1682; 2) Viieţile Sînţilor, trăduse de mitro- politul Veniamin şi tipărite în: Mănăstirea Neamţului în 1609. sub stareţul
Ion; 3) Istoriiea bisericească de Meletie; 4) Croriica Rominilor de G. Şincaiii;

5). Sinacsarele lunilor, tipărite în Mănăstirea Neamţului după cea mai noauă
edițiune din Constantiniiana, şi 6) Fragminte din biografiiea” Sînţilor, de
lon Curopalatul.

ia

A

SEDII

“Aceste iisvoare, afară de cele citate aici sub 1) şi 6), le-am consultat
cu deamăruntul, şi în niciunul din iele n'am găsit nimică din cite ni le
spune Î. D. Petrescul. că ar fi făcut pentru: Romiîni Ciril şi: Mijftodiii, sait

principele Rostislav.

Ba încă mai mult; în sîngurul

citat ce ni'l reproduce

'se afirmă nu aceea ce pretinde
|. D. Petrescul verbal din Ion Curoparatul
spun şi celealalte legende, că
ni'l
ce
1. D. Petrescul, ci tot acelaş “lucru
adecă '„Ciril tălmăci

geliiea,

Liturgiiea

din limba grecească şi romăicească- (lătinească): Evan-

şi Faptele Apostolilor,

prefăcindu-le toate

pre. limba

Slăvenească“. Limba -romăicească nu ieste limba romană vulgară, ci. cea
literară şi culturală, cea. lătinească; din aceasta, iar nu din cea romană
vulgară, din cea rominească, a trădus Ciril numitele cărți. Spusele lui

1. D. Petrescul nwşi

află aşadară niciun radim în legendele vechi, Ci

sa-

mână a îi o legendă noaiiă, născocită de dinsul, pre care nime pină acum
mai băgato în samă. Dar 'cu toate că legendele vechi nu ni amintesc

nimică nici despre înventarea vreunui abeceii pentru Romini, nici despre
de cătră Ciril şi Miitodii,
trăducerea în. romîneşte a' unor cărţi religioase
1) Pefrescul L. D.:. Martirii crucii din îmbele

Dacii, Bucureşti, 1856, pg.

115—122.
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Oare aşă să se fi petrecut lucrurile în realitate, precum ni. le r&porteadă
legendele? Oare Ciril şi Miftodiii să nu îi cugetat la un lucru ca acesta?
Oare Rominii înşi'şi să nu îi sîmţit, pe acel timp, îndemnul şi trebuinţa de
a se folosî-şi:iei: de-graiulsăii propriii vulgar ca graiti. cultural,: şi de. a
trăduce într'acest grai cărţi biserice
Iată “nişte” întrebări-d
şti?
estul de .înteresante, cari merită să fie discutate spre 'a vede, oride împrejurările de:pe
atunci aă fost saii nu favorabile pentru un lucru ca acest
şi a,
oride s'aii
putut face saii nu înce.în.
rcăr
direcțiunea
i
aceasta!
e

ŞI 04. Ciril şi Miitodiit' ca apostoli ai creştinismului,

„La

iar”nu ai “naţionalismului,

începutul închiegării şi desvoltării popoarelor

ieră religiun

cevă
detoi insual, apoi cevă familiiar, şi numai întrun. tărdiii s'a desvoltat eaîntrun
cult

religios comun.şi naţional ($ 10), şi aceasta din causă,
se
credeâ, că dintr'o sîngură familiie ai ieşit toate celealalte familii,fiindcă
din
-cite
„ ierâ compus un popor întreg, o naţiune. Cu deos&bire la Evrei.
sait Jidani
găsim

predomnind naționalismul în religiune ($ 23). La iei oricare

-Nejidan
se consideră ca necuratşi spurcat, de care trebuiă să se
ferească fiecare.
Dumnedeul jidănesc ferâ un Dumnedeii eminent naţional.
Abia Cristos s'a
încercat să introducă universalitatea în religiune, să facă
din dei părticulari
şi naţionali un singur Dei, un Dumnedeii umanitar
şi universal,un Dumnedeii pentru toți oamenii şi pentru toate popoarele
din lume, un Dumnedeii Tată al tuturor($ 17), deaceea a şi îndătorit
pre învăţăceii şi aderenţii săi ca să lăţească învăţăturile lui nu numai
la un Sîngur. popor,.ci
la toate popoarele şi în toate graiurile. Deci. la
ivirea creştinismului,
principiul care ocupă, cu vioiciune,. minţile şi, încăldiă
, cu tăriie, conştiințele tuturor şi li determină .direcţiunea, nu. iera
naționalismul, ci universalismul şi concetăţenismul (cosmopolitismul).
Nu întărirea şi lăţirea
vreunei naţionalităţi . prin . absorbirea şi nimicirea
altora ierâ pe atunci la
ordinea dilei, ci răspindireaşi consolidarea, pe
la toate naţiunile, a umanitarelor învățături ale creştinismului.
Nu de sepărarea naţiunilor prin despreţuire reciproacă, prin aţițarea şi nutrirea
întereselor lor părticulare şi
ieuistice se preocupaii spiretele alese, ci de
delăturarea Şi. ştergerea a tot
ce le ţinea departe unele de altele, a credinţilor
învechite -şi a datinilor
răgdimate pe iele, şi apoi întrăţirea şi egalisarea
lor, Precum.şi a păturilor
lor soţiiale cetăţeneşti. Deci nu separatismul şi
naționalismul dă, pe atunci,
împuls puternec acţiunilor omeneşti, ci cugetare
a la înfrățireşi la iubire
universală, precum şi năzuin
spre, ța
adever şi dreptate. Aceste cugetări
fundămiîntale ai condus, dintru început, pre toţi
propăgătorii creştinismului.
Aceşti propăgători, cînd căştigai, cu mulţimea:
deodată, vreun. popor pentru noaiia religiune, îi lăsaii numaidecit învățăturile
acesteia trăduse în graiul
lui propriii, ca, în modul acesta, să se poată iele lăţi şi
înrădăcină şi mai tare
în toate păturile lui soţiiale cetăţeneşti. Aşă făcură iei cu
Copţii, cu Perşii şi
cu Armenii, aşă şi cu Goţii. La.toate popoarele acestea mijlocul
trăducerii cărților religioas
e în graiul lor.s'a probat ca foarte bun.

lerâ

aşadară

lucru

prea firesc, ca Ciril şi Miftodiii să'l întrebuințede

şi Ia Bulgari şi la Slavi,

creştinismului şi de a'i

cultură universală,

însă nu cu întenţiunea de a stirni şi de a aţiţă printre dinşii vreun
„ratism naţional, vreo neînţălegere şi înduşmănire cu celealalte popoaresepa, ci
numai cu scopul de a lăţi şi înrădăcinâ la iei cugetări
le umanitare ale
căştigă

astieliii

pentru.0

folo-

381

sîndu-se la aceasta de graiul propriii naţional ca 'de mijlocul

cel mai în-

lesnicios şi mai apt. Deci urmăriaii, ca toţi propăgătorii creştinismului,
strecurarea unor învățături universale umanitare printre cele insuale. naţionale, spre a pute mai apoi rădică insualităţile -poporistice la universalitate

.

i

o

umanitară,

Fiind aceasta atit: întenţiunea cit şi:scopul lui: Ciril şi Mittodiii, ur:
meadă, “că iei, singuri de sîne. şi neîndemnaţi de nime, nu puteaii simţi
trebuinţa de a trăduce pentru Romiîni cărţi religioase în graiul lor naţional,
fiindcă Romiînii ieraii aci de veacuri creştini ($.24); nu sîmțţiaii nici -îndemnul, fiindcă iei, deşi ieraii Romani sait Romei de origine (“Puopziz
fs), precum dice timplăturistul Giorgiit Cedren!) din. seculul al 11-lea,

nu

după

îmblaii

dară - nu

lei.

propagande. naţionaliste, ci. creştineşti.

se pot privi ca apostoli ai naţionalismului, precumse consideraii unii învăţători greci:($ 55, pg. 212), ci curat numai ca apostoli ai creştinismului.
Deci, dacă Ciril şi Mijtodiii, ca adevăraţi propăgători: ai.creştinismului, cu
toată romănitatea lor, n'aii -îmblat după: deşteptarea şi aţiţarea printre
săi a sîmţămîntului naţional şi după răspîndirea printre dînşii
conaţionalii
a unei culturi curat romîneşti: apoi oare conaţionalii lor, Romînii saii Romeii

în genere, mai găsit iei oare în sufletul săii, în înteresele sale naţionale,

îndemnul şi trebuința de. a se cultivăîn graiul propriă naţional, în cel
romînesc saii lătinesc vulgar, şi de a trăduce şi de a compune în -iel cărţi

i

e

religioase bisericeşti şi lumeşti?

Această întrebare, ţinîndu-se de păstrarea insualităţii în pluralitate şi
în universalitate, şi fiind mai mult firească “şi înstinctivă decît conştiută şi

scoposită, vom căută să o 'r&spundem pe temeiul gradului de desvoltare, la
care ajunseseră .pe atuncia 'Romînii ca orgănism soţiial şi naţional,

separat

de al poporului tată,de al Romanilor saii Romeilor, şi de al Elinilor: sai
.

e

i

-

recilor.

$ 105. Ocasiuni de a scriie .romineşte pînă la îinea seculului al noaiiălea.
Pină la finea seculului al 9-lea: ai. avut Romînii trei ocasiuni prin-.
cipale' de.a se manifestă ca popor 'noă, şi, prin. urmare, de.a scriie în
graiul săii naţional, adecă romîneşte, şi anumea doaiă bisericeşti şi una
curat cetăţenească (politică).
.
a
De
Cea dintiiii ocasiune pe terenul .bisericesc a fost încreştinarea Goţilor
şi trăducerea în graiul lor naţional decătră Uilfila (310—381). a Sintei. Scripturi, cam între. 377 -şi 380. Această întimplare.s'a petrecut pe teritoriul:
Daciii. Trătane,. în, mijlocul Romiînilor şi prin. cooperarea. lor; dacă nu
într'alt feliii, apoi măcar prin convieţuire ($ 46). Acest.esîmplu ar fi fost pen-

tru. Romiînii

de acoleă

destul

de ademenitoriiişi de îndemnătoriii ca să

întroducă şi iei în biserică graiul propriii naţional, dacă acesta „ar. îi fost.
pe timpurile acelea. atit de desvoltat în diferinţarea sa dela graiul roman

litarar,

încit. să.fi fost privit ca deplin deos&bit de acesta,

şi. dacă clasa

lor cultăşi diregintă n'ar îi avut conştiinţa vile, că sîngurul lor graiii cul-

tura! şi literal .nw'i altul decît numai cel. lătinesc

al împeriului roman încă

foarte

acesta n'ar fi esistat acut

în

demult

vigoare

trădusă

pe atuncia,. şi dacă în graiul

Sînta

D) Rezzrvis Tecgnss,

pg. 152.

Scriptură
Soma

($ 29, 56).

Pe lingă această considerare

tecepiâv, Edit. ab. Im. Bekkero,

Bonnae

1839, vol. 2,

882
mai vine de luat în samă” înică şi: aceea,--că, pe timpul acela: predomniă: în
biserica Romînilor graiul grecesc: ca, al:doilea grai cultural
şi ..ca unul,în
care .sîng
.se ur
aflaii trăduse şi. compuse toate cărţile bisericeşti... Deci, din
orice punct. de vedere.
am privi. lucrul, trebuie să dicem că; pe timpul încreştinării Goţilor, Romiînii mai avut trebuință de trăducerea Sintei Scripturi şi a celoralalte cărţi bisericeştîn
i graiul săii vulgar. - :
-

>.

Cam tot aşă

stati lucrurile şi cu-a

doaiăa “întîmplare, care ar fi putut

dă Romiînilor ansă. la trăduceri şi compuneri curat romineşti. Această întimplare a fost despărţirea împeriului roman în. apusean şi răsăritean, în
anul 395, şi, . cu deos&bire,. desfiinţarea celui apusean în anul 476 ($ 38)
şi căderea moştenirii lui: asupra celui. răsăritean (Ş 39). Cu toată ocasiunea
aceasta favorabilă şi cu toate că poporăciunea romînă din părţile acestea,
şi anumea aceea: din clasele iei soţiiale înferioare, apare, în privinţa graiului familiiar şi de toate dilele ($:27, 33), ca popor diferinţat şi deosăbit
de aceă pătură soţiială, care se mai folosiă încă de graiul roman ca de
graiii naţional cultural şi legislativ: totuş iea n'a cutegat ca să'] părăsească
şi să introducă în locul. lui pre al păturii de jos, pre al muţimii, fiindcă
pe “timpul acestor întîmplări şi încă seculi întregi după -iele unitatea națională a tuturor Romanilor se manifestă numai prin îolosîrea graiului
Jătinesc ca graiăi cultural şi legislativ, și fiindcă conştiinţa despre aceasta
nu
se

întnnecase încă detot, nici nu dispăruse cu. desăvărşire. Cind:însă clasa

„cultă şi diregintă a Romanilor se grecise pe deplin ($ 71, 73),
iea dreptcă
nu “se” mai folosi. de graiul 'lătinesc ca de gratii cultural şi legislativ,
dar
acuma nu ierâ cine să scriiă în-graiul mulţimii şi să”] întroducă ca.
graiii național cultural. Acuma trebuia alte întimplări, cari. să deştepte
în clasa
înţălegintă a Romiînilor conştiinţa insualităţii naţionale, carile
să creiede o
moaiiă clasă cultă. şi diregintă măcar cît de mică şi. de: neînsămnat
timplări cari să producă în iea dorul, şi încă un dor neresistibil ă, în.de a se
manifestă în viiața publică ca atare. Astfeliii de întimplare
s'a ivit, pentru
întiia dată,
abiă

($ 104—107).

în seculul

i

a]

decelea,

despre

a

care

vom

vorbi

SI

mai

|

la vale

"A treiă întîmplare, care ar fi putut dă Rominilor ocasiunea
binevenită
de a se folosi şi iei în biserică de graiul săi familiiar
şi
de
toate
dilele,
şi de a trăduce în iel- Sînta Scriptură şi alte cărţi liturgice,
a
fost
încreştinarea Bulgarilor şi a Slavilor, a unor popoare,
cu carile de seculi întregi
trăia împreună, avînd acelaş regim cetățenesc ($.
74: şi 79). Pe timpul
acesta graiul romînesc ierâ acu demult pe deplin
diferinţat de cel lătinesc
şi consolidat ca graiii părticular al unei mari mulţimi
de
înţelegintă şi cultă a Romiînilor, dacă nu în toți membrii oameni. În clasa
iei, apoi debunăsamă--că în marea şi covărşitoarea lor majoritate,::
dispăruse
conştiinţa unităţii naţionale cu celealalte popoare romanice aci demult
; încetase
iea
acii de'a mai consideră. graiul lătinesc, ca mai înnăinte,
ca
graiă
naţional
cultural, şi nu vedeâ în iel, decit un grajii străin ca
toate celealalte,
eminent cultural şi bisericesc ca şi cel grecesc; acuma pintre Romini deşi
se
întemeiase şi se limpedise conştiinţa, că adevăratul lor graiit
naţional nui
altul, decit acela, care îl vorbesc cu toţii în familiie şi de carele
se folosesc
în viiaţa soţiială de toate dilele. Acuma ieraii desvoltate 'Şi întrunite
la
Romini

luînd
nari,
graiii
aceste

mai multe

condițiuni,

cari

“i-ar fi putut

esîmplu şi îndemn dela celea ce se
la Bulgari şi la Siavi, să întroducă şi
naţional, rădicîndu'l astfeliii la grajii
condițiuni nu ieraii încă 'de ajuns,

împinge

şi înduplecă

ca,

întîmplai la noii lor coreligioiei, prin bisericile sale, propriul
cultural şi naţional, dar toate
nici cu tările determinante şi
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înduplicătoare. leraii alte cause cari esercitait mare înriurire asupra voinţii
Rominilor şi “i țineaii încă locului în nemişcare culturală şi naţională.
Rominii ieraii creştini de pe timpurile apostolilor ($ 24); iei se. folosiaii acuma de sute de.ani mai numai de. graiul grecescşi doară numai
pe ici coleâ încă. şi de cel lătinescca de nişte graiuri, pre cari iei din
vechime le aveaii în biserică şi se folosiait de iele la-cuitul dumnedeiesc;
iei ieraii aşadară deprinşi cu :iele,şi se ştiie că deprinderea.
ieste o putere
foarte mare, mai ales
“în cele “religioase. Această deprindere. învechită.şi
adinc înrădăcinată esercită asupra Romînilor o -înriurinţă .atit de.puternecă,
încît folosirea acestor graiuri în biserică, şi cu. deosăbire.a celui grecesc,
ieră la dinşii cevâ ce se înţălege de sîne; ierâ. un lucru-asupra-căruia nu
mai încăpeă cîrteală şi discuţiune; ieră ca cevă. sacru, de care se 'sfiiâ: oricine să se atingă, - şi mai ales direginţii bisericii, ieraii dară, în virtutea
deprinderii, mulțămiţi cu această stare de lucruri, şi nu se cugetaii la

schimbări în această privinţă; nu aveai încă. nicio ansă deos&bită, cu atita

mai vîrtos

nu,

'în
fiindcă

jumătatea

a doaiăa:a

al 9-lea,

seculului

pecînd

se încreştinaseră Bulgarii şi Slavii şi se trăduseseră cărţi bisericeşti în
graiul lor, Romiînii trăiaii în bune referinți, în pace şi lineşte, atit cu

Grecii, cât şi cu Bulgarii şi Slavii.
tească,

că conlocuitorii

lor,

Romînii

păgini de pînă

simțţiaii

atunci,

mare

bucuriie sufle-

se încreştinaseră prin

nişte bărbaţi ieşiţi din mijlocul săii, şi, prin aceasta, se apropiiaseră mai
tare unii de alţii şi se înfrăţiseră. Împulsuri serioase la schimbarea. stării

lucrurilor, precum şi îndemnuri puternece la mişcări naţionale, culturale şi
politice, se iviseră însă îndată după încreştinarea Bulgarilor şi a Slavilor,

şi după întroducerea graiului lor naţional în „biserică,

provocate

parte de

cearta iscată între biserica din Constantiniiana. şi cea din Roma vechie cu
privire la jurisdicţiunea lor asupra bisericilor bulgăreşti şi slăvenești ($ 91),
parte de persecutarea pornită asupra graiurilor naţionale, cari tindeaii a

se întroduce în. biserică şi a deveni culturale ($ 96). Aceste frămîntări
noaiiă aii putut stirni şi aii şi deşteptat într'adevăr pintre Romîni întențiunea şi năzuinţa de a se emancipâ, încetul cu încetul, atit de supremăţiiea Bulgarilor şi a Slavilor,

cît şi de aceea a Grecilor,

pe terenul

precum

bisericesc aşâ şi pe cel cetăţenesc naţional.

$ 106. Prilej şi îndemnuri la o mişcare 'culturală romînească. . Pe timpul încreştinării Bulgarilor şi: a Slavilor şi a trăducerii, în
graiul lor, a. mai multor. cărți bisericeşti (100) şi îndată după aceasta, s'aii
petrecut în împeriul bulgar şi în cel roman răsăritean, pe teritoriul cărora
locuiai Rominii, precum" şi prin ţările supuse papei din Roma vechie, nişte
ivele, cari ni oglindesc starea lucrurilor de pe atunci,. şi cari n'aii putut
IE
îi şi remîne fără 'de înrîurinţă culturală naţională.
Mai întiiii s'a iscat. între patriarhiiea din Constantiniiana, şi cea din
Roma vechie, care .tindeâ -la supremăţiie universală în biserica creştină,

o ceartă destul de aprigă asupra întrebării,

căriia

din iele să fie supusă

biserica din împeriul bulgar, adecă nu numai Bulgarii şi Slavii decurind
încreştinaţi, dar şi Rominii de-acoleă, cei din vechime creştini. Cearta
aceasta

n'a decurs

numai

între

o patriarhiie

şi alta,

fiindcă

şi

direginţii

împeriului bulgar se amestecară în iea, îmblind după recunoaşterea titlului
ca, prin
de cesar saii regeşi după neatirnarea bisericii din domniiatul lor,
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iea, să'şi asigurede şi mai tare nedepindinţa lui. Papii din Roma

ai intre-

venit de mai multe ori şi aii îndestulat, cît cu putinmai.
ță,.
toate dorinţile
direginţilor domniiatului bulgar,. dară şi patriarhii din Constantinilana nu

remaseră

mai pe jos. În cearta aceasta

îşi disputaii

erai

irei popoare saii naţiuni, cari

şi'şi. apăraii înteresele: regii Bulgariii ca represîntanţi ai Bul:

garilor şi ai. Slavilor din domniiat, împăratul şi patriarhul din Constantiniiana ca represîntanţi ai grecismului, şi. papii din Roma vechie ca repreSîntanţi ai romănismului. În această contiguraţiune de înterese ieste preste
putinţă
'de a nu admite, că papii din Roma s'aii rădimat pe poporăciunea
romanică, pe Rominii de acole, şi că sai folosit
de iei întru susţinerea
intereselor sale, aducîndu-li aminte, prin emisari, de originea lor romană
şi de solidaritatea ce trebuie să esiste între îraţi de acelaş singe, precum
O făcuse aceasta mai
- tărdiii. şi papa Inocenţiii III (1198—1216) cu regele
Ioniţă, căruia, tot: spre acest scop, îi zgîndărise conştiinţa şi ambiţiunea
naţională. lerâ şi deplin firesc un lucru ca acesta, şi Romînii aii irebuit
să tragă foloase din această deşteptare şi să cugete la esistinţa sa naţională.
„Altă iveală, “menită a 'zgudui şi a deşteptă conştiinţa naţională la
Romiîni,- a fost pe de-o parte manifestarea sîmţului. naţional şi a esclusivismului confesional, despre carele am vorbit mai sus ($ 96), că-a pus
în discusiune pentru întiiaşdată în anul 865 admiterea saii neadmiterea
graiului romînesc ca. graiu literar şi cultural, iar pe de altă parte. persecutarea pornită pela îinea seculului al 9-lea şi pela începutul celui de
al
10-lea încontra acelor graiuri naţionale; cari tindeai a deveni culturale
şi
a se întroduce în. biserică. Graiuri culturale şi bisericeşti jeraii pe atunci
în ţările locuite de Romiîni, numai doaiă, graiul grecesc şi. cel lătinesc,
iar' alte graiuri usuale pe acoleâ iferaă. cel dacotracoiliric, cel bulgăresc,
cel slăvenesc şi cel romînesc ($ 95). Dintre aceste graiuri usuale naţionale
ajunseserăla oareşcare vigoare şi îns&mnătate numai graiul bulgarosla
vic
prin desvoltarea împeriului bulgar, şi cel romînesc prin înfiriparea
şi

întemeiarea unor domniiate romineşii pe

teritoriul împeriului bulgarşi în

romiînesc.

lătinesc ieraii direginţii bisericii

„afară de iel ($ 82 şi 85). Deci lupta acaasta nu se puteă încinge decit
între susţinătorii şi vorbitorii graiului grecesc şi lătinesc,' bulgaroslavic
şi

Părtigdanii

graiului

grecesc şi

creştine, şi anumea direginţii bisericii răsăritene ocrotiată şi apăra, cu
deostbire, graiul grecesc, iar direginţii bisericii apusene pre
cel lătinesc,

Direginţii acestor biserici nu întrelăsară de a propagă şi întări,
printre
popoarele creştine, credinţa eronată, ca cum la cultul religios
s'ar căde să se audă alte graiuri, decît numai cel. evreiesc, celcreştinesc nu
grecesc şi
cel lătinesc, pentrucă numai acestea trei aii fost consăcrate spre acest
scop
prin aceea, că
ai figurat pe înscripţiunea

de pe crucea

lui Isus Cristos.

Ca dovadă despre esistința acestor. vederi înguste
şi ieuistice,. contrare principiilor. fundămîntale ale creştinismului,
precum şi a. luptei ce
s'a rădicat

încontra lor,

bărbat erudit
se rădicâ, în
celor ce nu
multă vervă

aducem

mai întiiii mărturiiea -călugărului Hrabri,

de pe timpul regelui bulgar Simion (892—927). Acest
bărbat
scriierea sa. despre abeceul bulgaroslavic 3), cu înfocare încontra
admiteaă în biserica creştină decit trei graiuri, Şi apărâ,
cu
şi tăriie, îndreptăţirea şi întroducerea graiului slăvenesc.
-

1) Kalaidoviciii Const.: lonnii eksarch bulgarskoi, Moskva, 1824, pg..189—192,
—
Hanuş Ig. 1.: Der bulgarische, Mânch Chrahru. Ein Zeuge der Verbreitung
glagolitischen
Schriîtwesens unter den Slaven bei deren Bekehrung. durch die Heiligen
Kyril und Method,
în Archiv dir Kunde osterreichischer Geschichtsquelien, 23. Band,
Wien 1860, pg. 1—100,
resp.

69—90.

-

:

-

|
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„Esistinţa acestei lupte o confirmă 'mai departe.şi legenda panonică,
care ni spune!), că ieraii alţi oameni mulţi, carii: blăstămaiă literele slăve.-:
neşti dicînd: că nu se cuvine ca vreun popor să aibă aceste cărți religionare,
decit „numai. evreieşte, greceşte şi lătineşte: după titlul scris de Pilat pe:
o
Ma
e
|
.
crucea Domnului“, Să trecem acum:la altă ansă. Se ştiie din cartea întimplărilor, că pe
timpul regelui bulgar Simion (892—927). şi chiar în prima parte a dom-.
niii urmaşului săii, Petru (927-—969), ierâ în tot domniiatul bulgar o acti:
vitate “mare şi spornică culturală religioasă, şi că 'literătura: buigaroslavică
luase: un avînt puternec şi îmbucurători; o mulţime de cărţi se trăduseseră în acest .graiii. Acest zbor literar, împreunat cu o.ceartă energică în-.
contra apărătorilor esclusivităţii graiului grecesc şi a celui lătinesc, trebuie

numaidecit să fi esercitat

vreo

înriurinţă asupra

acelor bărbaţi din

clasa.

înţăligentă şi cultă a Romiînilor, în care se mai întreţine focul sacru al
vitalităţii naţionale. le grei a nu presupune că „unii dintre aceşti bărbaţi.
se vor fi încercat a face cîte. una alta şi pentru Romini şi cultura lor naționalăşi,:că se vor îi încercat de a trăduce cîte cevă şi în graiul rominesc..
Cel puţin părticularităţile limbistice din unele frăgminte literare. străvechi,
de conţinut religios, n'ar fi încontra acestei presupuneri. Graiul străvechiii:
cu rotacism şi cu alte părticularități îlecsionale din Codicel Voroneţean, precum şi din Psaltirea Şchieiană şi Voroneţeană. şi de. prin unele apocrife.
bisericeşti, păstrate în aşă numitul Codice Sturdan, despre carile vom vorbi

la rîndul săi, dă acestei presupuneri .multă probabilitate.

.

.

.:

:.

Tot pe. timpul regelui bulgar Simion mai trăiă şi-alt călugăr, în-:
suileţit pentru răspîndirea Sîntei Scripturiîn graiurile naţionale şi a întro:
ducerii lor în. biserică, cu numele Tudor Ducs. Acest bărbat a trădus!
însu'şi cărţi bisericeşti şi a îndemnat şi pre alţii la aceasta, precum pre:
Ion, esarhul Bulgariii.2) Activitatea sa literară “şi culturală a' disfăşurat'o
Tudor întro mănăstire, zidită la vărsătura Ticei. Numele acestui rîii se.
găseşte, fără de nicio îndicare mai deaproape, la finea' cuvîntării a patra.
despre Ariieni a arhiepiscopului Alesandriii, Atanasiii (î 373), trădusă slăveneşte în anul 906 şi prescrisă de Tudor Ducs. Pre acest rîii Ticea îl.
identifică Kalaidoviciit cu un riuleţ, ce s'ar.fi aflînd în Bulgariiea de astădi,
revărsîndu-se în riul Varna. Noaiii însă ni vine mai degrabă a crede,
că acest riă Ticea saii Ticiii, nu'i altul decît rîul Tisa. Această credinţă
ni ieste sugerată de considerarea, că atit numele de boted Tudor, cît şi

numele familiar de Ducs saii Ducescul sînt n::me romineşti, cari ni arată,
ca cu degetul, că acest călugăr Tudor Ducs

a fost Romîn

de origine şi că.

din domniiatul romînesc dela
se trăgeâ din iamiliiea ducală a domnitorilor

Tisa de jos ($ 82),. ceea ce îl şi califică de a av6,. ca simplu călugăr,.
trecere la orice persoană înnaltă, şi de a îndemnă pre însu'şi esarhul Bul-:
-în slăveneşte. Pe
gariii de a' se ocupă cu trăducerea cărţilor bisericeşti
timpul acela domniiatele romineşti din stinga Dunării staă mai toate sub
superioritatea regilor bulgari ($ 85). Oare acest călugăr, ca Romîn ce ieră,
şi pre alţii a trăduce romineşte
să nu fi trădus însuşi şi să nu fi îndemnat

cărți bisericeşti? Poate că acesta ieste înventătoriul primului abeceii rominesc, calificat mai pe urmă,

din neştiinţă, cu numele

de cirilic!

1) Ginzel, Dr. |. G.: Geschichte der Slavenapostel Cyrill und Method, 2. Ausg., Wien,
1861, Anhang, pg. 25.: „Erant autem multi alii homines, qui blasphemant Sloveniscas litteras,

loquentes: Dedecet ulilum populum 'habere libros hos, nisi Hebraeos, OraecosLatinosque
onst.:
secundum titulum Pilati, quem în cruce domini scripsit.“ (Cap. 6). — ?) Kalaidoviciii

loanniii eksarhu bolgarskoi, Moskva, 1824, pg. 14: 98, nr. 40 şi 41 şi pg. 129.

e
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„Alt curent, ajuns la un grad înnalt de desvoltare în prima jumătate
a seculului al 10-lea, carele :a trebuit să pună pre Romini în oarecare
mişcare culturală şi chiar cetăţenească,- a fost. pauliciianismul saii Bogomilismul ($ 93). Această doctrină se manifestâ, în mod ostentativ, sub
regele bulgar Petru (927—968), cînd se puse în fruntea iei un preut, -cu

numele Bogomil-leremiie. Activitatea Pauliciianilor se arătâ pe terenul cul-

tural: în răspîndirea de scriieri diverse în păturile de jos ale poporului, cu
deosăbire a Testamentului Noii, precum şi a. învățăturilor umănitare şi
egalitare cuprinse în iel, iar pe terenul cetăţenesc soţiial în răspingerea
dispotismului, a autoritarismului civil şi bisericesc, .. şi: în susţinerea libertăţii insuale, a cugetării neîmpiedecatei). -.
-.
|
După lovitura oribilă ce o suferiră Pauliciianiila începutul seculului
al 12-lea sub împăratul. Alecsiii Comnenul (1081—1118),.iei fură necesitați
a'şi căută scăparea prin alte ţări, aşă&dîndu-se: unii din iei pe teritoriul
Daciii Trăiane şi pe la Ruşi, iar' alţii prin. Italiiea şi prin Frînciiea miadă-

diiială, şi desvoltindu'şi pe acoleă activitatea,. cei din Italiiea sub numele
de Catari şi Patareni, iar cei din Friînciiea sub numele de Albigeni şi Val-

deni (Albigenses

gari

et Valdenses).

şi Romini: de

origine,

Cumcă

caută

printre aceşti refugiţi

ai fost Bul-

să o probede-eruditul B. P. Hăjdăiit2)

aducind înnăinte nişte remăşiţe limbistice, păstrate în giaiiil irănțuzesc şi
spaniol despre numele Bulgar şi Romin, ca bugre, bougresse, şi vellaco,
vellacho, bellaco, blaische, blesche, bl&che, toate însă în înțăles răi, ca

jeretic sait alegăreţ,

om

ticălos,

om

de

nimică,

amăgeii,

înşălătoriii,

tin-

dălăii, nătărăii.“. Despre Catari ni spune: C.. Schmidti) că fei, „pentrucă'şi

întemeiaii socotințele pe Testamentul Noii, aveati. de pe acesta mai multe
trăduceri în graiul vulgar, trăduceri cari toate se abăteaii dela testul
Vul-

gatei şi ar&taii,

prin

aceasta,

o proveniință.. din. Oriient.«

Asemenea

se
esprimă şi Dr. Herzberg) gicînd, că dela dînşii a purces un zel vioiii
de a:
răspindi şi de a citi Scriptura în graiul vulgar, lucru care esplică
lăţirea
cea mare a catarismului.
:
DI
o
Învățatul Ed. Reus, rădimat pe mai.mulţi: scriitori contimporeni şi pe
nişte acte publice, încă” ne încredințeadă, că ' trăducerea Sîntei Scripturi
în

graiul vulgar, precum:şi . toate studiile biblice: poporane 'şi-aii luat începutul dela mişcările religioase, ivite mai întîi în seculul al decelea
prin
Macedoniiea şi munţii Pindului, şi continuate apoi prin seculul al
12-lea.

şi al 13-lea prin ltaliiea şi prin Frînciiea.
Catari

s'a păstrat

pînă

astădi

întrun

În. speciial

sîngur: codice

ni

spune

în Lyon

trăducere a Noului Testament dimpreună cu. o. liturgiie a lor.5)
Deci, dacă reiugiţii Pauliciiani, Bulgari. şi Romîni,

şi prin

Frinciiea

prilej

şi îndemn

că

dela

o completă

|

aii. dat prin Italiiea

la trăducerea. Sîntei Scripturi după

testuri

orientale în graiul vulgar al poporului, :oare iei,
la .sîne a casă, să nu fi
cugetat la un lucru ca acesta? Aicia, în orient, în Bulgariiea, în Mace-

doniiea şi în ţările vecine, Pauliciianii (Bogomilii)

aă

avut mai mare în-.

demn de a trăduce în graiul poporului .Sînta Scriptură, fiindcă la aceasta
aveai un -puternec esimplu. în Bulgarii şi Slavii decurind încreştinați şi
îndăstraţi cu trăducerea Sintei Scripturi în graiul lor naţional. Pauliciianii .
de naţiune bulgaroslavică n'aveaii dară, prin seculul a] 10-lea, trebuinţă de
„11)
Cuvente

liricek, C.P.:

Geschichte der Bulgaren,

Prag, 1876, pg. 174—187. — :) Hăjdăi, B. p.:

din bătrăni, vol. 2, pg. 248—249,

Ş 3.

Bibeliibersetzungen“, vol. 18, pg. 94-%.:

.

—

5) Schmidt:

Real-Enciclopaedie

fiir pro-

testantische Theologie, vol. 7, pg. 461. — 4) Herzberg, D.: Real-Enciclopaedie, sub Waldenser,
vol. 17, pg. 503. — 5) Real-Enciclopaedie fiir protestantische Theologie sub „Romanische
N

,
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vreo noaiiă

trădu

cere, ci doară numai de vreo reviziune
şi întregire. Nu
tot aşă însă stâ pe atunci lucrul. şi cu Pauli
ciian
ii
de
naţiu
ne
Tomînă, precum nu stătuse nici mai 'tărd

iii
cu cei de naţiune ităliienească şi irănțuzască. Romînii din Macedoniiea şi din
țînutu
încă trădusă în graiul săii -familiiar şi naţio rile circumvecine nu aveati
nal Sînta Scriptură. Se poate
oare cugetă şi admite, cu oarecare temeiii, că
citanii tocmai în vatra! sa
principală să se fi ferit de a trăduce Sînta Pauli
Scrip
tură în graiul conaţio-!
nalilor săi, iar' pre alţii de pre aiuria
să”i fi îndemnat la un lucru ca'
acesta?: Aşă cevă îi foarte greii de a crede
şi de a admite. Dincontră,

trebuie să afirmăm cu multă probabilitate,

putut întrelăs'de
ă a nu-trăduce

că

Pauliciianii

de pe

acoleâ n'a

şi în romîneşte Noul Testament şi scriie-

rile apostolice, cu deosăbire ale sîntului Paul, ia
carele ţîneait atît de mult,
precum şi alte scriieri patronate sati compuse de'iei
. :
|
„Mai găsim'în secululal 10:lea încă o întim
plare
care,
de
'
şi
curat:
cetățenească saii tocmat pentrucă ierâ de nătur
ă cetățenească şi soţiială,

na

putut

ca-să nu ''deie“Rominilor îndemnul şi

să nu deştepte într'înşii
năzuința de a se.manifestă ca popor deos&bit
şi nedepindent precum pe
terenul cetăţenesc, -aşă şi pe cel cultural. Această
întîmplare ieste desbinarea,
prin răscoală, a împeriului bulgar, întrunul răsăr
itean şi altul apusean, în-:
cepută în 963 decătră un comite puternec de
sub
ale munţilor Emului,: din ţinutul Tirnovei, cu numel poalele miadănoptale
e Şisman, şi deplinită
în anul 969, prin patru fii ai săi: David, Moisi,
Aron şi Sămuil 1). Această
desbinare a fost provocată nu numai de ambiţiuni
şi de certe între membrii mai însemnați şi mai personale şi familiiare
cu trecere din clasa
cultă şi diregintă a domniiatului, ci mai vîrtos de
dualismul poporăciunii
lui, de cele doaiiă eleminte poporistice princ
ipale
Bulgaroslavi şi de Romini. Poporăciunea romînească ce îl compunea, de
ajunsă pe timpurile acestea la oarecare vigoare prin din împeriul bulgar,
din desnaţionalisata iei clasă cultă şi diregintă, înfiriparea T&măşiţilor
îşi căutâ şi iea un
teren de resutlu mai liber şi de desvoltare mai nestinghie
rită. Acesta ieste
motivul principal al desbinării împeriului, bulgar.
Titlul de comite, iar' nu
de pan saii- de jupîn,-ce îl:puită fariilitea acestor patru
fraţi, ni probeadă,
că această familiie ierâ. romînă de origine. Deace
ea se şi rădimâ fea, în:
toate întreprinderile sale, pe acele ţări şi ținuturi,
unde poporăciunea -romînească se află în precumpenire, ca în munţii Emulu
i şi prin Macedoniiea,
Tesaliiea şi Epir. Un contimporean, preutul Cosma
, ni spune în cuvîntările
ce: S'aii păstrat dela iel, că toată mişcarea aceasta cetăţ
enească a fost viii
secundată şi susținută de Pauliciiani, carii nu puteaii
suferi pre toţi aceia,
cari asupriaii, împilaii şi storceaii poporul2). Şi se ştiie
că secta aceasta se
compuneă, în bună parte, de Romiîni.
Cumcă poporăciunea Tomînească, mai ales cea din
munţii Emului,
din" ținuturile circumvecine, aveă pe timpurile acest
ea aspiraţiuni şi videiuri
(ideialuri) naţionale
şi. ,că se pusese în mişcare pentru realisarea lor,
ni-o
îndică renumitul Kezawuiios (Pirlitul, Păţitul, $ 97, pg. 364—3
pe la mijlocul seculuiui al 11-lea. Acesta cunoşteă ioarte 65), scriitorii de
bine pre Romîni,
fiindcă familiiea lui petreceâ
de pe la anul 967 în Macedoniiea, iar îel
jeră născut şi crescut acoleâ. În scrierea sa despre strate
giile (Gspxzmiyezăy
se plinge amar asupra Romiînilor, şi, măcarcă ieraă iei
acuma supuşi împăraţilor din Constantiniiana dimpreună cu..toţi Bulgarii
pînă la Dunăre,
bn
Tetopiţizy ae Reăznve5, Siveste zâv izzop:â,
— 5) Archiv za poviestniku iugoslavensku, t. 4, Agram
Geschichte der Bulgaren, Prag, 1876, Pg.176 şi 191.

edit. Bonnt, 2, pg. 336 —347, 445.
1857, pg. 11—97; — liritek C. 1.2
25:
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tot :presupuneâ că iei nu se vor îndestu
“multlă,
timp, cu această stare de
lucruri, şi. deaceea atrage atenţiunea -Grecilor asupra: Rominilor. şi, dupăce
vorbeşte despre luptele ce le avurăcu regele Sămuil (cp. 169—170) şi dupăce

mai aminteşte şi de încercarea din anul 1040 a lui Alusiian, fiiul lui Aron,
şi a lui Deleanu, nepotul lui Samuil, de a se emancipâă de sub jugul gre-

cesc (cp. 172—187), dice: „Vi .vestesc. voaiii să nu credeţi

Romînilor deloc.

Şi dacă s'ar mai iscă cîndva vreo răscoală şi iei ar făţări iubire şi credinţă,
jurîndu-se la Dumnedeii că o vor pădi, voi să nu li credeţi..... Şi dacă
se va mai iscâ cîndva vreo. răscoală, în Bulgariiea, precum s'a dis mai
înnăinte, şi dacă iei ar mărturisi că "ţi sînt prieteni şi ar şi jurâ pe aceasta,
tu, să nu li credi“:). Acest sfat atit de lămurit şi apăsat nu "l-ar îi datKekavmenos

noscut

cu

Grecilor,

dacă

deamăruntul

fraţilor David,

Moisi,

iel

n'ar fi fost înformat

încotr6

Aron

bine

şi: dacă

ţintiaii şi ce voiaii Rominii

şi Sămuil

mar

dela

îi cu-

răscoala»

încoace. Şi ce ieste foarte remarcabil,

îi, că tot nişte fraţi Romîni ai fost şi aceia, carii, în anul 1186, s'aii pus în
fruntea unei mişcări naţionale şi aii“restăurat“ nimicitul împeriii bulgar,
dar' acum mai mult în numeleşi pe sama Romiînilor. A fost aşadară, pe
timpurile acelea, un curent energic şi sănătos, al cărui fir nu s'a mai întrerupt de atuncia încoace!
PI
a
Din întîmplările aduse aici înnăinte se vede limpede, că Romiînii aii
avut destule prilejuri şi îndemnuri de a scriie şi iei cîte una alta şi de a

se folosi şi iei,

nal. Dela

ca şi alţii, la aceasta de graiul propriii îamiliiar şi naţiopînă la faptă nu'i decît un sîngur pas.
|
|
i
n

prilej şi îndemn

Ş 107. Care abeceii a fost născocit de Ciril?
Cele mai vechi monuminte literare. păstrate” îi graiul” bulgaroslavic

de prin seculul al.11-lea încoace pe Ia diieritele sâminţii slavice,

nu

pe

la Romini, sînt .scrise

unele cu un feliii

de abeceii şi altele cu alt felii.

purilor şi

locuri,

'abeceiuri.

Această faptă ni demustră,că Bulgăroslavi
s'ai folosit. în decursul
prin diverse

de

doaiiă

tim-

Unul. dintre . acestea

poartă astădi numele de cirilic, iar celalalt de glagolitic. Abeceul cirilic a fost şi ieste astădi cel mai răspîndit. De dinsul se folosesc Bulgaroslavii de rit r&săritean, adecă: Bulgarii, Sirbii, Rutenii şi Ruşii. Abeceul
glagolitic însă, odinioară şi iel foarte răspîndit, are astădi. un teritoriii
ioarte restrîns; iel se mai întrebuințeadă de unii Slavi de. rit apusean
de
prin unele ţinuturi ale [striii, ale Croaţiii litorale şi ale Dalmaţiii,
.
şi
prin
unele insule din marea Adiriiatică. ._
i
a
i
Carele din aceste doaiiă abeceuri a fost născocit de Ciril şi: întrebuinţat. de dinsul, de îrate-săii Miftodii şi de învăţăceii lor, în: trăducerile .
făcute de dînşii? Această întrebare "şi-aii pus'o mai mulți învăţaţi, Slavi şi
Germani.?)

„*
lewsky

Resultatul

însă, la

carele

ai

ajuns

învățații în diferitele lor cer-

2).Kekaumeni Strategikon ct inerti scriptoris De ofiiciis regiis libellous,
edit'B. Wassiet V. Jernstedt. Petropoli,

1896, pg. 74. Ilapasreiăo

cv dt,

tva pui miozeynzz sei

ay
TC
29
apti
>
.
,
a
.
ces (Badyots) săS cwwhew.
Hol si “pânza maaa
mese uoăhevy za UzeAgiIo
vta ţări) pal îi=
=, Etoumomanet sis sâv Vedo cvhdza zar, vin Riomzjsre adres... Fi 32 70
mozi
>
Dovhiaalay.
ate maazfae
“pelgeza, Evaasia
ei29 Dovhpag
A
i, 4205
=
mpeciperan, vai ] ei giher co“ &yohoţoă
sr siva,
e!
a.

pat Zyoubizat, vă izsiUs nozozate, (Cp. 187.)
— Onciul,:D. Dr.: Teoritea lui Roesler în
Convorbiri literare XIX, pg. 211. —>F risch, L..L.: Origo
characteris Slavouici, vulgo cy-

rillici et glagolitici, Beroiini 1727. —

Kohl, i. P.: Introductio in rem literariarm Slavorura.
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cetări, nu

ieste la toţi acelaş. Deslegarea

nii depinde, după părerea
noastră, dela răspunsul 'următoarelor doaiitcestiu
întrebări: 1) Avutaii BulgaroSlavii vreun abeceii înnăinte de încreştin
aresait
a
ba? şi '2), care din
cele doaiiă. abeceuri folosite de .Slavi ieste mai-lor,.
vechi
i?
Intrebarea

dintiiii ni-o rEspunde negativ un martor aproa
pe ocular al
întimplării născocitului abeceului, călugărul
Hrabru de pe la finea seculului al 10-lea.. Fiindcă iel dice apriiat, că înnăi
nte de încreştinare, n'aveai
Slăvonii litere, ci citiaii din liniuţe:şi vărguţe,
păgîni fiind,1)
”
|
In privinţa întrebării a doaiia, cei mai mulţi învăţa
ţi
sînt
de
socoti
nţă,
că; abeceul glagolitic ieste mai 'vechiii decît cel
aşă numit astădi cirilic.
Argumintele mai principale ce le aduc diferiţ
ii învăţaţi pentru prioritatea
abeceului glagolitic, sînt cam următoarele:
.
i
-]. Abeceul glagolitic, atit cel :cu litere
mai mult
rotundite, întrebuințat cu deosăbire în Bulgariiea, cît şi cel cu litere:
mai-colţurate, folosit de
Slavii apuseni, ieste compus din :38 de litere,
cite dice călugărul
Hrabru că a constat primul abeceii „al Slăvenilor, din
însă
aceste litere sînt
atit de primitive şi de necioplite,: încît numai cu
multă bătaie de cap şi
osteneală le puteâ cinevă deprinde, .şi cu multă
“greutate scriie şi citi.
Pecînd. dincontră, literele din abeceul aşă numit astădi
cirilic, 43 la număr,
aii 0 înfăţişare mai plăcută, se disting mai bine
unele .de altele, se pot
scrile mai uşor şi citi mult mai repede. Literele
abeceului dis astădi
cirilic, față cu celea din abeceul glagolitic, ni arată
un progres foarte
mare în desvoltarea foarmei lor aşă, încît, sub acest
răport, nu pot fi admise ca mai vechi.
|
Bi
2. Unele litere glagolitice sînt deschise spre stinga
, lucru .care

denoată că iele sînt luate din abeceul unui răstimp, în care
ierâ îndătinată
scrisoarea din dreap

ta spre stinga. Această părticularitate nu se
găseşte
la niciuna din literele abeceului dis astădi: cirilic
,. ceea ce arată, că acesta
ieste
- mai noii, saii că :literele lui sînt luate din
abeceurile unui răstimp,
în care nu mai ierâ îndătinată scrisoarea din dreap
ta spre stînga. : 3. Unele litere

respundătoardin
e

glagolitice 'ni apar ca originare faţă cucele cuabeceul dis cirilic, adecă că unele: lite
din re
abeceul

Altonae, 1729. — Voigt A.: Ueber die Einfiihrung, den Gebrauc
der Buchstaben und des Schreibens in Băhmen, în Abhandlungen h und die Abănderung,
einer Privatgeselischaft,
I. Theil, Prag. 1775, pg. 164. — Dobner, G.: Ob das heutzuta
sogenannte cyrillische Alphabet fiir cine wahre' Erfindung des heiligen Slavenapostels geCyrills
zu halten sei? » Ueber

das glagolitische Alphabet in Abhandlungen. der băhmischen
Gesellschait der Wissenschajten
pro 1458, Prag. — Grubisich C.: In originem alphabeti glagoliti
ci disputatio. Veneţiae, 1766.
— Appendini:
De vetustate et praesentia linguae illyricae,Ra. usii, 1806. —
Dobrowsky L.:
Glagolitica, Prag,. 1832. — Kopitar B.: Glagolita. Clozianus, indobonn
ae, 1836. — Preis
P.: O glagolskoi pismenosti, în Jurnalul ministeriului rusesc pentru
1843. — Sreznewskii [.:. Drevnaia pismena slavianskiia, în Jurnalul luminarea naţională pro
ministerului rusesc pentru luminarea naţioiială.: — Diimmler E.: Di panonische' Legende
vom heiligen Methodius,
în Archiv fiir Kunde' &slerreichischer Geschichisquellen, t. 17, Wien,
1854. — Bodianski
„: O vremeni proischo

zdeniiea 'Slavianskich pismen, Moskva 1855. — Şatarik P. [.: Pamâfky, hlaholskeho pisemnistvi, Prag, 1853, -—. Şafarik. P. [.: Ueber
Ursprung und
di Heimat des Glagolitismus, Prag 1858. — Hanu |. |: Zur slavischden
en Runcnfrage, în
Archiv fiir Kunde ăsterrei
chischer Geschichtsquelle, 18. Band, Wien1857.— Miklosich
Glagolitisch, în Allgemeine Encyklopiidider
e Wissenschaften und „Kiinste, 1. Sect,,

Dr.F.:

t. 68,
- 408. — Hanuk [. [.:' Der bulgarische Mânch Ghrabru, în Archiv fir Kunde sterreic
hi.
scher Geschichisqueilen, t. 23, Wicn 1860.
a
e
ARE

“Hanus

1) Kalaidoviciii

Î. |: în Archiv

Const.:. loannă

fiir Kunde

eksarhă

bolgarskii,

Moskwa,

1824,

osterreichischer Geschichtsquellen,
, î. 23,

Şaiarik P. 1.: Slavische Alterthiimer, Leipzig, 1844, t. 2, pg. 690. — Hăjdăii
slavă la Romini în diariul Trăian pro 1869, pe. 171.
a

pg.

189.

Pg. 69.

—

—

B. P.: Limba
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cirilic sînt
astieliii,

luate

încît

din cel glagolitic, saii formate după. prototipul acestora,

aceste

litere dise

cirilice ni se-înfăţişeadă

simplificarea foarmei lor.

a

a

ca. un progres în

a

4. Literele glagolitice se întrebuinţeadă ca cifre ru în mod alegareţ,
ci în ordinea lor din abeceii, pre cînd valoarea numerică a literelor dise
cirilice nu se direge după ordinea lor abecedică, ci. după valoarea numerică ce o aveâ litera cur&spunzătoare în abeceul grecesc. Ba- încă ce ieste

mai mult, îi, că în unele mănuscripte cirilice valoarea numerică a literii se di-

rege după valoarea

litic,

precum

numerică a

literii cur&spunglătoare

din .abeceul

glago-

u = 70 :înlocde 50; a = 50 înlocde 30 şi u == 1000 înlocde

90, după cum S'ar căde să represînte după valoarea numerică a literii: dise
cirilice. Contrariul nu se găseşte nicăiuri, ceea ce se esplică numai, dacă
presupunem, că abeceul glagolitic ieste mai vechiii şi ierâ acri demult cunoscut şi îndătinat, cînd. s'a început a se scriie cu litere dise astădi
cirilice, .
o
o
o
5. Se ailă multe mănuscripte cirilice copiiate după mănuscripte
glagolitice, ceea ce se cunoaşte mai ales de: acoleâ, că prin ele,
se găsesc
ici colea întrebuințate litere glagolitice, saii chiar pasage întregi
scrise cu
astieliă de litere. ' Dincontră, în mănuscriptele glagolitice nu
întîimpinăm
niciodată nici litere sînguratice cirilice, nici pasage întregi scrise
cu astieliii
de litere.
|
i
:
aa
6. Prin mănuscriptele glagolitice se găsesc mult mai multe vechisme
(arhaisme) decit prin cele mai vechi, dise cirilice; ba încă unele
vechisme
nici nu se află prin mănuscriptele dise cirilice, ci aici sînt înlocuite
totdeauna' cu alte cuvinte saii foarme de cuvinte mai noaii&; lucru
ce
nu
s'ar
întimplă,

dacă scrisoarea diîsă cirilică ar îi mai vechie.'

7. Se găsesc

vechituri

de mai

mănuscrise (palimseste),

|

în carile scrisoarea

înnăinte glagolitică feste ştearsă, nimicită şi înlocuită cu cea
gisă
cirilică, dar dincontră nu aflăm. nicăiuri mănuscripte, din carile
să
ştearsă scrisoarea disă cirilică şi înlocuită cu cea glagolitică, ceea ce fie
debunăsamă

s'ar întîmplă, dacă scrisoarea disă cirilică ar îi mai vechie
decît cea glagolitică.
A
8. Monumintele literare glagolitice conţin numeroase erori
de trăducere, cari

devin tot din ce în ce mai rare în cele scrise cu litere dise cirierori

lice. Aceste

sînt încă

literare glagolitice, prin
Aceste. arguminte
pre cari însă

le trecem

dovedi

pentru

o etate mai mare a monumintelor

urmare şi a abeceului cu care sînt scrise iele.
mai principale, precum şi altele mai secundare,

aici cu vederea,

sînt întradevăr

menite

a

deşteptă
în noi.credinţa şi a ne. întări într'iînsa, că: adecă abeceul aşă
numit
glagolitic ieste mai vechiii, decit cel aşă dis cirilic: Deşi din argumintel
e de mai
sus

putem

trage

Bulgaroslavii,
pentrucă

numai

conclusiunea,

mai înnăinte
Ciril

ieste

că Ciril „Xest

- născocitoriul

cunoscut.

ca

cel

dintiiii

şi mai

citoriii de litere pentru Slavi, totuş trebuie să căutăm,
staii cumva în contradicere cu argumintele de mai sus.
Nici unul

din

aceste

lui,

deoarece

de încreştinare; -maii avut, abeceii propriii,

arguminte

nu

ni

Spune

vechiii

şi

născo-

oride isvoarele nu

deadreptul

,
nici nu ne
convinge pe. deplin, că siîntul Ciril ar fi născocitoriul vreunuia
din aceste
doaii& abeceuri. Toate legendeleşi celelalte testimonii,. cari vorbesc despre
sîntul Ciril ca născocitoriii al unui abeceii pentru Bulgaroslavi, nu denoată

îeliul

lui, foarma literelor din iel, modul înfăţişării lor, ci se mărginesc
numai în a dice că: „bogi.... posla imii sviatago Constantin
a filosofia, na-
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ricaemago .Kirila..... : ..' i: siitvori iniă pismena
po cinii griiciskychii pismenii, ova ze po sloven tridesete i osmii' ova ubo
stei reci“ .... =: „Dumnedetii trimese “pre sîntul Constantin filosoful, numit
Ciril.
şi acesta li compuse 38 de litere, unele după ordinea literelor
greceşti, altele după graiul
slavic (Hrabru) .... saii „inventis novis litterise (leg.
mor.), sai „manifestavit
Deus philosopho sloveniscas litteras« (leg. pan.),
sati „excogitant sloveniscas
litteras“ (leg. bulg.), saii „noviter inventis slavinicis
rantanorum) ..., saă „Litteras sclaviniscas a Const litteris“ -(Conversio Caantino (Cyrillo): quodam
philosopho repertas (Papa Ion VIII la Ginzel |.
C.'Anhang, pg. 61).
:„Deşi din espresiunile isvoarelor citate mai sus nu
se poate cunoaşte
anumea, de ce feliii a fost 'abeceul. născocit de Ciril,
totuş din iele se'vede
âpriiat, . că “acel abeceii n'a fost format din vreun
abeceii străin, cunoscut
şi usitat pe timpurile acelea în peninsula: Balcanică,
ci literele lui aii fost
detot noaiiă, scugetate - şi formate de Ciril prin
înspirare dumnedeiască,
numai călugărul Hrabru dice, că unele litere ieraii
celor greceşti, iar” altele după spiretul graiului 'slavic făcute după ordinea
.
Di
a
i
Dintre cele doaiit abeceuri folosite
de Bulgaroslavi,.. numai cel aşă
numit glagolitic se poate privi ca detot. noii, ca nişte
„litterae novae, noviter inventae, manifestatae a Deo, excogitatae et repert
a Cyrillo“, :căcă
numai acestea nuwşi află temeliiea în abeceul grecesc, ae
sai în cel lătinesc,
după cum ieraii acestea cunoscute şi usitate pe atunci
a,
abeceului aşă numit cirilic, cîte nu sint luate din cel glagol 'precînd . literele
itic, sînt întocmai literele unciiale ale abeceului grecesc, precum ierâ
întrebuințat acesta
nu numai în peninsula Balcanică, dar chiar. şi în apus,
tocmai în timpul
acela, ba chiar încă şi prin primii seculi.ai creşti
nismului pînă prin seculul al 12-lea). Despre literele abeceului: aşâ numit
cirilic, m'ar îi putut

dice nime că iele aii fost necunoscute pînă. atunci, că abiă
atuncia ar fi
iost născocite şi scugetate din noii. Observarea călugă
rului
Hrabr
u despre
referința literelor din abeceul cel atuncia „născocit şi cel
greces
c
nu ieste
făcut cu privire Ia tipul literelor, la foarma lor repres
vă, ci numai
la ordinea în care ai fost înşirate în abeceii; în înşîraîntati
literelor conveni abeceul născocit de Cirii cu cel grecesc în parte rea
mare, nu însă şi
în tipul lor. Acesta ieste înțălesul observării călugărului
Hrabru.
NI
Deci, toate calificative

le datede isvoare abeceului născocit de Ciril
se potrivesc numai la literele abeceului glagolitic, lucru
care ' necesiteadă
la conclusiunea, că nu altul, ci numai abeceul dis glagol
itic a fost. născo-

cit de sîntul

Ciril.

:

Dai

E

n monumintele literare glagolitice se află mai multe cuvinte, cari
nu provin în cele dise cirilice, şi carile se esplică numai
prin graiul bul:
garoslavic din Panoniiea şi .Moraviiea. Aceste panonisme
„şi moravisme
încă se pot consideră ca o dovadă, că scrisoarea glagolitică,
far'. nu alta,

a fost născocită de Ciril, pentrucă activitatea principală atit
alui Ciril şi
Miitodiii, cit şi a învăţăceilor
lor s'a petrecutîn Panoniiea şi în Moraviiea,
şi pentrucă abeceul glagolitic ieste maj vechiiă decît cel dis
cirilic, precum
„__am ar&tat mai înnăinte.
.
I
R
I
„+: Mai avem încă un argumînt decisiv, care delătură orice
nedum
erire
ce: ar mai rămîne în mintea unora. Întrun mănuscript cirilic, scris
anul 1047 în Novgorod. în Rusiiea, care. conţine -Proieţii, .şi carele s'aîn
păstratîn mai multe. cOpii mai noaiiă,

iine,
.

ni. spune

copistul,

că iel a prescris această carte de pe alt mănuscript,

într'o” notă la

care Yeră scris

') Hăjdăi B. P.: Limba slavică în diariul Trăian pro 1869, pg. 175. —
Şafarik 1. P.: Ursprung und Heimat des Glagolitismus. Prag, 1858, pg. 6.
IE
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cu -literele numite

„Kiuriliţa“..

Dacă

literele . mănuscriptului

vechii

ar fi

fost, identice cu Jiterele numite astădi cirilice, şi cu carile îşi prescrisese
-copistul. mănuscriptul săii, atunci nota lui mar ave niciun înţăles. Obser'varea copistului însă ieste la locul săăşi are înţăles şi îns&mnătate numai
„atunci, dacă presupunem, că mănuscriptul de pe care a copiiat în anul 1047
preal săii, a fost scris cu litere diferite de ale copiii sale.. Într'acest caz,
literele acelui vechiii mănuscript m'aii putut. îi altele, decît numai. cele aşă

numite, astădi glagolitice, pentrucă numai. doaiit feliuri.
de. scrisori aii fost

” îndătinate la Bulgaroslavi, şi pentrucă toate copiile făcute de pe acel mănuscript. vechiii , sînt. scrise cu litere -aşâ numite. -astădi cirilice. Pelingă
aceasta mai vine într'ajutoriă . încă şi împrejurarea; că într'o altă copiie a
acestui. mănuscript, din seculul al 14-lea sa al 15-lea, se află, pe ici cole,
Chiar litere glagolitice, lucru care întăreşte şi mai tare argumîntarea de mai
sus. Din împrejurarea, că copistul din anul 1047 numeşt
. literele
e
dise

astăgi. glagolitice cu calificativul de

„Kiuriliţa“,

urmeadă

a)

-că. literele

dise astădi glagolitice.se numizaii prin . secului al 11-lea nu glagolitice, ci
cirilice = Kiuriliţa; că numirea de glagolitice ieste mai noaită şi dăteadă cam
din seculul al 16-lea încoace), şi b) că născocitoriul acestor litere
a fost
Ciril, încreştinătoriul Bulgarilor şi al Slavilor, deoarece poartă numele
lui.
E
Deci, opiniunea mai tuturor învăţaţilor din diia de astădi ieste:
1) că abeceul numit . îndecomun glagolitic s'ar căde să: poarte
“numele
de cirilic, precum: îl. purtase cel puţin pînă în seculul al. 11-lea,:
fiindcă
Sîntul Ciril.a' fost născocitoriul lui, şi fiindcă iel "l-a întrodus în
trăducerile
făcute de dinsul. şi . de frate-săii Miitodii în graiul bulgaroslavic,
abeceul numit, pînă acum. cirilic poartă cu nedreptul acest: nume, şi 2) că
pentrucă
nici: sîntul Ciril, fratele lui Mittodiii, nici vreun alt Ciril contimporea
n saă
mai tărdiă,
ci cu totul

altă

persoană

a fost

născocitoriul

lui.

Ş 108. Originea literelor din abeceul dis glagolitic şi cirilic.
Invăţaţii, ciți. s'aii ocupat mai cu -deamăruntul Saii
în treacăt cu cercetări asupra născocirii abeceului glagolitic, s'aii
rostit mai pe larg saii
mai pe scurt şi asupra originii literelor din iel.
Opiniunea . cea mai acreditată ieste, că Ciril
ceuri,

a

format

nu din criierii săi, dela sîne'şi neatiîrnat de
alte abeliterele abeceului săă, ci la adoptarea. semnel
or pentru

compusul abeceului săii a avut dinnăintea sa mai
multe
mea orientale, precum pre. cel feniciian, evreiesc, samari abeceuri,.şi anutean, aramaic, palmirean, etiopic .saii coptic, armenesc,
-şi altele.2) Pre unel
e
să le
îi deprins Ciril în Constantiniiana. în decursul studiilor sale,de: acestea
iar' pre altele
să „le fi cunoscut în timpul, cînd a petrecut prin. Asiiea
nariii la -Saracini şi prin Chersonesul Tauric (Crimeiea) Mică;. ca misio* Cazari. Pre Ciril îl ţin învățații de foarte bun orientalist, ca misionarii la
fiindcă iel să fi
disciirat şi esplica

t nişte înscripțiuni solomonice.5.

:..

.

» :*
* Din abeceurile orientale să fi ales. Ciri] - pentru .abece
ul săi acele
litere, ale-căror sonuri se.aflaii mai mult sati mai puţin
'esacte şi'în graiul

slavic. Pentru înfăţişarea însă a acelor sonuri din iel, carile nu se găsiaii
în graiurile orientale, să fi luat Ciril, tot din: aceste abeceuri,.: litere,
dar'

1) 'Miklosich, |. c. pg. 422: — 2) Mikloslch:
şi Gruber, pg. 414. — 5) Şatarik 1. P.: Ursprung
nr. 18.

Glagolitisch, în Encyklopaedie de Ersch
und Heimat des :Glagolitismus,. pag. 7,:

„- 893

li-a dat o valoare sonetică diferită. În modul

a cesta să "şi îi compus Ciril

abecsăi,
eul.
numit astădi. glagolitic.
|
La opiniunea aceasta aii venit învățații călăuziţi fiind de as&mă&n
area
mai mare saii mai mică a literelor din abeceul dis glagolitic cînd
cu o
literă cînd cu alta ba din unul ba din celalalt abeceă oriental, Incontra
acestei opiniuni s'a. rădicat mai ales obieptarea, că ieste cu greă a presupune, că Ciril, ca bărbat înţălept ce ierâ, să fi. despreţuit abeceul grecesc
şi lătinesc de-acasă şi să fi alergat pe la popoarele orientale după litere.
O ambiţiune esagerată de a formă însu'şi din capul săii, fie chiar după
modelul unor abeceuri detot străine şi necunoscute în peninsula Balcanică
şi a trece, prin aceasta, ca înnoitoriiă original, nu o putem. admite la un
bărbat atit de înţălept şi de religios, precum ieră Ciril. Din această causă
unii învăţaţi, ca Miklosich (1. c.), credeati, că abeceul glagolitic a fost întrebuinţat la Bulgari şi la Slavi încă înnăinte de Ciril, . măcarcă - călugărul
Hrabru ne asigură aproape ca martor ocular, că Bulgarii
şi. Slavii, înnăinte
de încreştinarea lor şi înnăinte . de Ciril şi Miftodiii, m'aii avut scrisoare
propriile pentru scrisul graiului săi.
,
Alţi învăţaţi însă se încearcă a demustră, că Bulgarii şi Slavii, înnăinte

de. încreştinare,

ai

avut, ca.şi popoarele germanice,

un felii:de abeceii

nedeplin, un felii de semiscrisoare, numită Tune, semne pre cari le întrebuinţaii popii: păgini la notărileşi prorociile lor, săpindu-le în piatră saii

tăindu-le în lemne, şi apoi dic, că Ciril s'a folosit de aceste rune la cormhpusul abeceului
pînă acum nu
stat cîndva de
|
n timpul

săii. Se poate, răspund alţi învăţaţi, numai. păcat că nime
ştiie, cum ati arătat acele rune bulgaroslavice, dacă aii esiacestea.
|
e
detot noii publicâ Dr. Isaac Taylor în Archiv fiir slavische

Philologie, herausgegeben von

V. Jagic, t. 5, Berlin,

1881, pg. 191,

un

articol . detot scurt, întitulat: „Ueber den. Ursprung des glagolitischen Alphabets.“ Întracesta emite opiniunea, “că abeceul glagolitic ieste compus
după modelul literelor 'cursive greceşti, după cum ieraii iele întrebuințate
mai înnăinte de. încreştinarea Bulgarilorşi a Slavilor, şi mai ales prin seculul al 6-lea şi al 7-lea. Dr. |. Taylor puneîn paralelă, pe doaiiă tabele,
diferitele tipuri ale literelor din aâbeceul glagolitic cu diferitele tipuri 'ale

literelor din scrisoarea cursivă. grecească,
abeceul glagolitic îşi află prototipul. săă în
doailă şi trei litere combinate din abeceul
„Această opiniune a lui Taylor ni se

mi esplică: lucrul: în

Opiniuni.

Da

mod

Cit despre originea

mai. sîmplu.

şi arată, cum fiecare literă din
cite o sîngură literă, saă în cîte
cursiv grecesc.
„
pare ioarte probabilă, fiindcă

şi mai firesc,

decit toate

e

'celealalte

IEI

abeceului aşâ numit cirilic,. toți. învățații convin

întru aceea, că o parte din literele -acestui abeceii, acelea adecă, ale căror
„Sonuri se află-şi în graiul grecesc, nu's alta decit acurat literele -unciiale
din „abeceul “grecesc,

ŞI apuseni

rilor

şi

nu. numai

după
: cum

pe timpul

a _Slavilor, . ci încă

eră

iel întrebuințat

la creştinii

r&săriteni

încrestinării şi după încreştinarea Bulga-

şi înnăinte

de

această

întimplare,

şi

anumea

„Chiar din primii seculi ai, creştinismului. Acelea litere însă, ale căror sonuri .

-NU se aflaii în graiul grecesc, sînt adoptate din. abeceul.
glagolitic. ce ieră
întrebuințat dela încreştinare încoace, căpătind însă un tip mai simplu,
„ înai plăcut şi mai uşor la scris şi mai distinctiv la citit...
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Abeceul

Pînă în anul

dis cirilic atribuit pe nedreptul episcopului Cleminte.
1879 treceâ,

în ochii înv&ţaţilor,

de născocitoriii al

aşă
numitului abeceii 'cirilic un învățăcel al sînţilor Ciril şi Miitodiii, cu-numele Cleminte, carele a murit în anul 916 ca episcop în Văliţa. Această
opiniune

jeră întemeiată pe o legendă grecească, care conţineă, pe scurt,
viieaţa sîntului Cleminte. Legenda a fost descoperită de V. Grigorovi
ciii,
profesor în Cazan, în călătoriiea sa din anul 1844-—1845 pe la mănăstiri
le
din peninsula Balcanică, şi anumea în Ohrida, în frăgmintele unui
Sinacsarii (lunile Junii, Juliii şi August), mănuscris în seculul a1.13-lea
saii al

14-lea.

Această

scurtă

descriiere.a

vileţii

sîntului Cleminte a

V. Grigoroviciii în Diarul Ministeriului înstrucţiunii publice din publicat'o
Petroburg
1847, şi apoi cu o trăducere lătinească |: P. Șafarik în opul săii:
Pamatky
hlaholskeho pisemnictwi, Prag, 1853, pg. LVII—LIX.
|
„» Intraceastă legendă se citesc cuvintele: „Ecegizaro 25 vai
gapazpsâeas Exâpows
Ypapudztuv ps să cagtozspay 7 cde tzdpav 5 cogis Rugihnes =
a combinat şi alte
caractere de scrisoare pentru mai mare chiaritate, decit-ace
lea ce le-a născocit iscusitul Ciril“; Acest. pasagiii a iost înţeles de
toţi învățații aşă,
ca. cum episcopul Cleminte ar fi născocit un alt abeceii
maj lămurit, mai
comod
şi mai plăcut, decit îusese cel întrodus de sîntul
Ciril; şi fiindcă
abeceul glagolitic se atribuiâ cu drept cuvînt lui Ciril,
- urmă. neapărat, ca
abeceul dis astădi cirilic, ca mai Uşor, mai comod,
mai lămurit şi mai

plăcut, să'] atribuiască lui Cleminte.!

În chipul acesta se păreâ totul limpedit. Esistait
în monumintele
literare vechi bulgaroslavice doaiă feliuri de Scrisori,
se aflară acum şi
doi născocitori pentru iele, şi, după oarecare ceartă,
conveniră învățații a
consideră pre -Ciril ca :născocitoriii. al abeceului dis-pînă
atunci glagolitic,
iar” pre Cleminte ca născocitoriii al abeceului
aşă numit astădi cirilic.
Născocitul abeceului glagolitic îl puneaii pe la mijlocul
seculului al 9-lea,
între anii 845 şi 865, sati după călugărul. Hrabru
în anul dela zidirea
lumii 6863, cam 855 d. C., iar al ceiui Cirilic la
începutul seculului al 10-lea.
„
Incontra acestor: resultate,: scoase cu consecință judeţioas
ă, m'ar fi nimică de obiepiat, dacă legenda episcopului Cleminie
sar pute consideră
ca isvor autentic, vrednic de toată credinţa. Aceasta
însă nu samănă a îi,

Despre episcopul Cleminte din Văliţa mai
lungă

legendă

şi chiar mai vechie

a fost

esistă încă o legendă, mult mai

decit cea descoperită de V. Grigoroviciii.

publicată mai întiiui în Moscopolea

Această

în anul 1746 şi apoi,

cu 0 trăducere lătinească, de Dr. F. Miklosich,
în
titlul de „Vita sancti Clementis“, Atat Miklosich, Vitana în anul 1847 sub
cît şi după iel Diimmler
E.2) susțin, că această

Viiaţă ieste scrisă în seculul al 10-lea, şi că merită
tot credămîntul. Din contestul acestei legende se
vede, că iea a fost compusă de un martur ocular al

activităţii lui Cleminte. Auţorul iei ni vorbeşte
mult despre cite a lucrat şi a scris episcopul
_Că:episcopul Cleminte a şi învăţat pre copii Cleminte. Iel ni spune lămurit
a
iuri nu aminteşte despre dînsul, că ar îi născocit citi şi a scriie, dar nicăsaii compilat vreun abeceii mai uşor, mai comod şi mai plăcut,
decit
cel ce esistă pe atunci,
lucru ce debunăsamă că nu “l-ar îi trecut
cu vederea, dacă. într'adever
episcopul Cleminte ar îi fost născocit sai
compilat vreun abecei noi şi
mai uşor. Dincontră, despre Ciril şi Miitodiii
dice autorul Viieţii apriiat
1) Şaiarik 1. P.: Ursprung und Heimat de
Glagolitismus, P& 6, nr. 9; pg. 7 nr. 12;
Pg. 10, nr. 23. — Miklosich: Glagolitisch
nf. 9. — 2 Diimmler E.: Geschichte des , în Encyktopaedie de Ersch şi Gruber, pg. 413,
ostirănkischen Reiches, vol. 2. pg. 256.
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(Vita $ 2), că ici „2zcupicreuzi po să eYhugowză “fpăuuasa
=— aă născocit literele
Slăvonice.*
:
i
Această legendă, deşi scrisă de un “martur: ocular,
: deşi ieste.
mai
lungă şi mai vechie, .totuş „nu. Conţine "aceea .ce ni
spune. legenda . din
frăgmintele Sinacsariului din Ohrida despre născocitul
unui abeceii decătră
episcopul Cleminte. Această împrejurare a pus pre unii
învăţaţi în oarecare
nedumerire, dar': niciunul dintre dinşii nu S'a încercat a.
spulberă îndoie-

lele sale. lei admiteaii, tăcînd, că aceste doaiit Viieţi se întregesc
una pre
nu. că'şi

alta, dară

contradic

una 'alieia

în privinţa

născocirii

abeceu

“Abiă învățatul A. Leskien, întrun articol „Zur Kritik der lui. . ktirzeren
Legende des heiligen Clemens, publicat în diarul: Archiv fiir
slavische
Philologie, herausgegeben von V. Jagic, 3. Band, Berlin 1879,
pg. 79—83,
se încearcă a demustră, după socotinţa noastră cu deplin succes,
că Viiaţa
mai scurtă a episcopului Cleminte din frăgmintele Sinacsariulu
i ohridean
nu poate ii considerată:ca un isvor autentic şi demn de credămînt
pentru
activitatea lui Cleminte; ba încă arată, cum numai din nepriceperea
autorului S'aii strecurat în noaiia Viiaţă fabula despre născocirea decătră episcopul Cleminte a unui abeceii mai simplu, mai lămurit şi mai uşor. Într'un
loc din Viiaţa cea mai lungă şi mai vechie dice ($ 22), că episcopul Cleminte a trădus pentru Bulgari mai multe cărți bisericeşti, scrise toate
întrun graiii sîmplu, lămurit şi uşor de priceput. Această -sîmplicitate,
lămurire şi uşurătate a graiului din trăducerile lui. Cleminte a reportat-o
tradițiunea mai tărdiie la literele cele mai simple şi mai comoade ce.se
întroduseseră acum la Bulgari şi la Slavi, şi.astieliii
s'a strecurat această
fabulă în. Viiaţa mai scurtă, compusă mai tărdiă de un scriitorii, care ma

cunoscut activitatea 'literară şi bisericească
-a. episcopului Cleminte, precum

n'a cunoscut nici întîmplările cetăţeneştdin
i acel răstimp; deoarece le povesteşte întrun mod atit de eronat, încît ieste preste putință. a presupune
că a trăit în seculul al 10-lea. Îel face, între altele, din regele bulgar Boris,
care, .ca creştin, a purtat numele de Mihaiii, doi regi deosă&biţi, pre Boris
avu
îl face tată al lui Mihaiii, iar despre Mihaiii dice că -iel, cel dintiiă,
a luat
titlul de facoe5s,..precînd în realitate cel ce a luat mai întiiă acest titlu a

fost Simion, (893—927, $ 85); asemenea

nu. ştiie, că după Boris-Mihaiii a

dată neîntemeiată pe vreun uric scris, că

ca născocitoriii al abeceului dis

urmat în domniie fiiul cel mai mare al acestuia, Vladimir (889—893), şi
apoi Simion... .. ..
Si
a
e
„În urma cercetărilor. lui: A. Leskien r&mine iarăş deschisă întrebarea,
că cine a fost acela care a compilat abeceul aşâ numit pînă. acum cirilic,
căci episcopul Cleminte din Văliţa nu mai poate fi privit sub niciun chip
ca compilătoriă
al lui. Noi am emis mai sus ($ 106 pg.) părerea, deocamastădi cirilic
ar pute fi privit Tudor Ducs.

Ş 110.

..

..

Rominii probabili compunători ai abeceului.
dis cirilic.

leste cunoscut,

că pe teritoriul Daciii Trăiane şi în peninsula Balca-

nică, din jumătatea a doaiia a seculului al 9-lea încoace, n'aili locuit alie
popoare decit numai Romînii, Ruşii, Grecii, Bulgarii, Sirbii, Croaţii, AL

banenii şi Maghiarii.
Despre

Greci

priii. Maghiarii

se

IE
ştiie că fei,

din

aii învățat dela Romini

AI

vechime, ai

avut

abeceul

u

săii

a citi şi a scriie şi că iei,

pro-

decînd

396.
aii început a se ţin€ de biserica apuseană creştinească ($ 84,
pg. 318), s'aii

folosit numai. de abeceul lătinesc. Albanenii ai avut şi.
un abeceii proprii, dar: cu. timpul a ieşit din us. Acest
mânare nici cu abeceul .glagolitic, nici cu cel cirilic.1)
scriind în graiul propriii, întrebuinţeadă literele greceşti.
“ Despre Bulgari şi Slavi se ştie că, cu ocasiunea

Ciril li-a născocit un noii abeceii carele, în timpurile

iei, din vechime,
abeceii nare asă“ Astădi Albanenii,
:
încreştinării lor,

. poartă numele de glagolitic (Ş 107), dară că iei, mai tărdiii, întrunnoastre,
timp nedeterminat
încă, ati început a se folosi şi de alt abeceii,
cel aşă numit astădi
cirilic, şi carele mai pe urmă a delăturat, în unele delocuri,
detot abeceul de
mai înnăinte
, cel aşă numit astădi glagolitic.
Despre Romiîni însă se ştiie, că monumintele

păstrate în graiul 'străin,
- în cel slavic,

ori în graiul

Ă
lor literare, fie acestea

-romînesc, sint-toate scrise cu litere aşă numite pînă săii propriii naţional
acum cirilice, şi nici
măcar unul cu litere dise glagolitice.
|
|
:
Dacă toate popoarele din peninsula Balcanică
şi
din
Daciiea
Trăiană
,
dacă Grecii, Albanenii, Bulgarii, Slavii şi Maghiar
ii, cînd s'a simţit împinşi
a scriie şi iei cîte cevă în graiul săă proprii,
s'aii folosit spre acest scop
de
abeceuri

propriie,

oare

numai Rominii,

urmaşii

coloniilor romane, carile
aii schimbat poporistica țărilor din- dreapta
şi din stinga Dunării de jos,
Oare numai iei să fi fost acel Popor, care
să nu fi cugetat:la compunerea
şi adoptarea unui abeceii. propriii pentru
graiul săă? . Oare putem noi admite, cu drept cuvînt, ca Bulgarii şi Slavii
propriie, şi încă întrun .înterval foarte scurt, să'şi -fi format doaii& abeceuri
cam de 60 pînă la 70 de'ani,
pecînd Rominii, conlocuitorii lor pe acelaş teritori
i, să nu fi avut niciunul
propriii al săii? Noaii cel puţin ni cade
greii a admite un lucru ca acesta,
pentrucă şi Rominii aă avut o viiață
culturală neîntreruptă, de nu mai
întensivă, apoi cel puţin tot aşă ca
şi celealalte popoare conlocuitoare şi
vecine. 'Şi de n'ar fi avut de timpuriii
o
samă că iei nu s'ar fi putut păstră pînă viiaţă proprite culturală, debunățiune de valoare şi. mai. număroasă decit astădi ca naţiune. şi încă ca naconcurentele lor. .:
i
„Un popor, care are un abeceii proprii;
un abeceii primit. dela încreştinătorii săi ca dar de boted şi format,
precum se pretinde, prin înspirare
dumnedeiască, un abeceii aşă dicînd
sacru
şi sînţit; un POpor care 'are
un astieliii
de abeceii şi se foloseşte de
cerea şi conservarea cărţilor religioase iel timp mai îndelungat la trăduşi sînte, oare ieste “cu putință ca
iel, din senin, fără de nicio ansă sai
acest abeceii şi să caute a'şi formă îndemn binecuvîntat, să "Şi părăsească

altul din noii? Noi ştim că popoarele

sitate întearnă saii estearnă,

garii

şi Slavii,

nu permit înnoiri. Aşâ

fără de vreo necesitate

întearnă

credem

noi, că şi Bul-

saii estearnă,

nu

rimitca dar de boted dela apostolii încre 'şi-aii
ştinării
noii,--deşi mai sîmplu şi mai como
d, dar cu carele .nu
ieraii împreunate nişte amintiri atit de
gingaşe. Sîngura sîmplicitate şi Comoditate a literelor nu 'sînt în star
nici e,
'chiar în ditia de astădi, a înduplecă pre Bulgari, Sirbi şi Ruşi, a părăs
i boacănul şi greoiul abeceii aşă
numit acum cirilic şi a” înlocui cu cel lătinesc,
măi frumos şi mai comod,
jolosit de mai toate celealalte popoare ale Euro
pei!
Si
schimbat propriul abeceii,

lor,

cu

-

altul mai

1) Hahn:

Albanische Studien, pg. 280—300.

.
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„De noi presupunem,că abeceul aşă numit acum cirilic nu a: fost
compus nici de vreun Bulgar ori Siav, nici
- dintru început pentru usul

Bulgarilor şi al Slavilor,

ci de vreun Romîn

şi pentru usul Romînilor,

şi

că apoi dela Romiîni a trecut acest abeceii la Bulgari şi la Slavi, cam tot
într'acelaş mod, cum s'a încuibat graiul slavic prin bisericile Romînilor şi,
mai pe urmă, şi în administraţiunea domniiatelor lor. Noi presupunem un
feliii de schimb săvărşit între Romîni. şi Bulgaroslavi. Aceştia ati. dat Rominilor graiul bulgaroslavic. spre folosîre -mai îndelungată, iar. Rominii
li-aii dat lor abeceul grecorominesc, cel aşă numit astădi cirilic, cu carele
ierai deprinşi a scriie din vechime, fiindcă iel, în fiinţa sa, nu ierâ“altul -

decit cel grecesc unciial.

i

a

a

Această presupunere o rădimăm,. deocamdată, încă pe următoarele
considerări. În anul 963 se iscară neînţălegeri şi desbinări între Romini şi
Bulgari. Aceste neînţălegeri avură ca resultat desbinarea lor şi înființarea:
unui domniiat romînescîn Macedoniiea. Partea rămasă pe sama Bulgarilor
a fost cucerită de Bizantini în anul 971, iar domniiatul Romînilor mai resistâ pînă în anul 1018, cînd fn cucerit şi iel de Bizantini ($ 85, pg. 328—330).
In timpul acesta ai petrecut locuitorii din Bulgariiea în necontenită
agitaţiune, în 'răsboaie neîntrerupte, parte civile, parte cu împărații din
Constantiniiana. Aceste frecări şi frămîntări,. înterne şi esterne, ai irebuit
să deştepte şi în- Romîni simţul naţional şi o ambiţiune naţională, dacă
nu în toţi, apoi cel puţin în unii din iei, în cei ce se 'rădicaii din sînul
păturii de jos, dară vigoroase şi sănătoase, a poporului, mai ales vădind
că membri mai deştepţi şi mai înţ&leginţi din mijlocul lor ajung pînă la
cîrma împeriului şi se şi susțin acolo, deşi cu multă greutate.
E
Tot pe timpurile acestea a început a se manifestă, cu vioiciune, şi
secta religioasă a Pauliciianilor, numită şi a Bogomililor, carea îşi făceâ
propaganda sa mai ales prin păturile de jos ale poporului ($ 93). De
timpurile acestea foarte turbure şi agitate, credem noi, că s'aii îolosit Ro-"
minii, şi ai început a 'cugetă la sîne şi la înteresele sale naţionale şi
culturale. Şi poate acuma 'şi-aii compus şi iei un abeceii propriii pentru
graiul săii, folosîndu-se la această întreprindere parte de abeceul grecesc,
"carele acum din vechime li ierâ familiiar, şi parte de abeceul cel noii al
Bulgaroslavilor. Cel puţin esîmplul Bulgaroslavilor cu născocitul unui abeceii propriii pentru dînşii ierâ încă proaspăd în amintirea tuturora şi foarte
ademenitoriii şi îndemnătoriii pentru Romîni,
N
a
*. Literele, din cari ieste compus abeceul dis astădi cirilic, * militeadă
foarte. mult pentru compusul lui decătră vreun Romin.: Romînilor mai mult
decit Bulgaroslavilor li ierâ cunoscut abeceul grecesc. Cu scrisoarea grecească

loni

în

se familiiarisaseră

peninsula

Romiînii

Balcanică

din

timpul,

decînd

şi în Daciiea Trăiană.

ai fost

Graiul

aduşi

grecesc

ca co-

l-ai

avut ca graiii cultural chiar şi atuncia, cînd în tot împeriul roman domniă

numai graiul lătinesc ca oficial. Graiul grecesc şi scrisoarea grecească aii
domnit în biserica Rominilorfără
, întrerupere, dela încreştinarea lor de -pe
timpurile Apostolilor şi pînă la întroducerea graiului bulgaroslavic, ba
chiar şi după aceasta. În scurt, Romînii ieraii atit de familiiarisați şi: de
concrescuţi cu scrisoarea grecească, încît ierâ preste putinţă ca să nu se
folosească de dinsa atuncia, cînd, pentru prima oară, aii început a se încercă a scriie şi în graiul săii. propriii naţional.. Adoptarea: abeceului grecesc, întru cit aceşta curăspundeă cu sonurile graiului romînesc, ieră aşadară o necesitate absolută pentru Romîni. lei m'ar îi fost în stare să compună un abeceii pentru graiul săii naţional fără a recurge, înnăinte de toate,
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la abeceul grecesc, cu atita mai virtos, fiindcă - abeceul grecesc îl găsim
folosit în o mulţime de înscripţiuni chiar lătineşti.
Pentru Bulgaroslavi însă stăteaii lucrurile detot altmintrelea. Pecit
timp ati fost iei păgîni şi petreceai în domniiat propriii, separat de al
Romeilor, abeceul grecesc nu puteă găsi nici întrare, nici trecere la dînşii.

Innăinte de încreştinare,

iei nu aveai şi nici nu se folosiaii de vreo scri.

soare propriie. Şi cînd s'aii încreştinat, poate tocmai pentrucă nu cunoşteai,
saii nu li plăceă abeceul grecesc usitat pe atuncia, saii poate din motive
cetăţeneşti (politice) naţionale, Ciril li-a compus altul noă, diferit după
tipuride abeceurile întrebuințate de popoarele conlocuitoare saii vecine.
După încreştinarea Bulgarilor şi a Slavilor şi după adoptarea decătră
dinşii a unui abecei propriii, Rominii, ca conlocuitori vecini, şi acum
ca
coreligionari cu dînşii, curînd s'a făcut. cunoscuţi şi cu noul
abecei,
pentrucă aşaş îndată aii început a se întroduce şi prin bisericile Romînilor
graiul slavic. De aici'se vede, că Rominii - cunoşteaii:. nu numai
abeceul
grecesc, dară şi cel noii născocit
de Ciril pentru Bulgari şi Slavi, şi se
familiiarisaseră şi cu dinsul.: Deci, pentru un Romin ierâ cu neputinţă
ca
să nu se folosească şi de abeceul bulgaroslavic, voind a compune
pentru
sîne un abeceii propriii. Şi întru adevăr, abeceul aşă numit
acum cirilic
se compune. numai din litere luate parte din abeceui unciial
grecesc, întrebuinţat. prin seculul al 9-lea pînă prin al 12-lea, şi parte din
abeceul Bulgarilor şi al Slavilor, numit acum glagolitic($ 107).
Cumcă compunerea acestui abeceii, dis astădi cirilic,
a cădut în răstîmpul acesta, cam între 963:şi 1019, se vede şi
de acolo, că acri din:
anul

1047

ni s'a păstrat cu astieliă de litere un mănuscript
bulgaroslavic,
despre carele am vorbit mai sus (pg. 391), mănuscrip
t carele, debunăsamă,
„că ma fost cel dintiiii

scris cu aceste litere.
„
Pe lingă aceasta mai ieste de considerat, că in: înscripțiu
ni lapidare
lătineşti încă se usitai literele uncitale greceşti
chiar şi în împeriul- apusean, şi aceasta încă de prin primii seculi ai creştinismu
lui.1)
Deci, în răstimpul acesta, şi nu mai tărdiii, a trebuit
să îi fost compus abeceul aşă numit acum cirilic, pentrucă din
seculul al:11-lea incoace,
cam de pe la anul 1047, esistă documinte literare
scrise cu iel.

Chiar de mam voi să admitem, că Romînii
graiul propriii între anii 963 şi 1019, totuş compusul ai început a scriie în
abeceului aşă numit
cirilic şi folositul lui mai întiiii decătră dînşii ar
rămîn
mai mult decit
probabil. Graiul slavic s'a întrodus prin bisericile
Romînilor,
atit prin
cele din peninsula Balcanică, cit şi prin cele din
Daciiea Trăiană, deodată

cu întroducerea. lui prin
vecini cu dînşii ($ 101).

grecească.
nu

Scrisoarea

numai

la scris.
Chiar ai
noul

străină

bisericile
Romiînii

bulgaroslavică,
pentru

dînşii,

Ce lucru mai firesc
cărţilor bulgaroslavice,

abecei,

“cit

Bulgarilor
ieraă din

cu.

numită
dară:

şi

şi ale Slavilor conlocuitori şi
vechime dedaţi cu scrisoarea

mai: tărdiii glagolitică,

foarte

necomoadă

pute . fi. dară pentru
decît ca iei să caute

şi

ierâ:
grea

copiştii romîni,
a delătură din

putinţă, toate greutăţile împreunate cu
scrisul şi cu
cititul lui. În modul acesta prea uşor s'a
putut întîmplă ca Romiînii, fie
ca simpli copişti, fie ca trăducători saii chiar
ca compunători, să caute a
delătură din noul abeceii acele

grecesc

litere, ale căror sonuri aveaii în abeceul
scris ŞI mai uşoare la citit, şi a le
schimbare „de litere .o puteai face Romiînii înlocui

litere mai comoade.la

cu acestea.

Această

') Hăjdăii B. P.:. Limba

cu atita

slavică la Romini în diarul Trăian, pro 1869,
pg. 175.
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mai uşor, fiindcă iei nu vedeai în abeceul bulgaroslavic nici înspirare
dumnegeiască, nici vreun dar preţios de boted ca Bulgarii şi Slavii, ci
niimai necomoditate şi greutate la scris -şi la citit. Ba încă din punt
de vedere al vechimii usului în "biserică şi al venerabilităţii literelor în
urma

acestui us îndelungat,

Romînii

trebuiaii,

neapărat,

să deie

literelor

greceşti preferință înnăintea celor bulgaroslavice. Rominii ai adoptat prin
bisericile sale graiul bulgaroslavic, pentrucă li ieră tot aşă de străin ca şi
cel grecesc;

literele bulgaroslavice,

fiind

aci

decurînd

întroduse

la iei, nu

le cunoşteaii îndeajuns, iar” cele greceşti li ieraii detot familiare, şi deaceea
nu S'aii despărţit de dinsele, ci le-aii păstrat şi la scrisoarea noului grai
adoptat în biserică.
Cărţile bulgaroslavice scrise cu noul abeceii, compus de vreun Romiîn,
s'aii răspindit apoi, dimpreună cu cărţile prescrise saii trăduse de Romîni
($ 102), nu numai prin bisericile Rominilor, ci şi prin ale. Bulgarilor. Prin
astieliii de c6pii s'a întrodus şi la Bulgari şi. Slavi noul abeceii. Simplicitatea şi comoditatea literelor lui pe de o parte, iar' pe de alta fapta că îl
aflaii tocmai prin cărţi sacre bisericeşti, ati înduplecat pre Bulgari şi pre

Slavi ca să se folosească şi iei de dînsul.

Astfeliii, încurînd, s'a respîndit:

şi acest noii abeceii pe la toate săminţiile slavice-cele de rit răsăritean,delăturind pre cel. usitat mai înnăinte şi compus-de părintele Ciril, atit
din causa preferinţilor ce le aveă, cît şi din causa urilor confesionale ce.
esistaii între apuseni şi răsăriteni.
În chipul acesta, credem noi, că s'ar put esplică foarte bine şi în
mod firesc compusul şi folosîtul mai întiiit decătră Romîni.a abeceului:
aşă numit astădi cirilic chiar şi atuncia, cînd m'am voi saii m'am pute admite, că Rominii aii compus acest abeceii pentru scrisoarea graiului săit.
propriii. Şi întrun' caz şi în altul, noi privim abeceul aşă numit cirilic mai.
mult.ca proprietate primitivă a Romiînilor, şi că dela iei, prin copiile şi
trăducerile cărţilor bisericeşti, făcute pe teritoriul romînesc în graiul slavic,
s'a lăţit apoi şi pe la toți Bulgarii şi Slavii, carii ait r&mas, ca şi Rominii,
în sînul bisericii răsăritene.. Căci, încă odată, noi nu putem concede ca
înşişi Bulgarii şi Slavii să fi rădicat, întrun timp atit de scurt, o propa-:
gandă încontra propriului săii abeceii, a unui abeceii atit de preţios şi: de:

venerabil

din

punt

lui, şi să'l fi înlocuit,

de vedere-.al
în partea

cea

pioaselor 'amintiri împreunate cu ivirea
mai

mult străin şi fără de înteres părticular.

mare,

cu literele unui abeceă mai

a

a

- Opiniunea noastră, oricît de îndrăzneață s'ar păr€ la prima vedere,
totuş ieste menită a ni esplicâ, întrun mod mai sîmplu şi mai firesc decît
pină acum, atit ivirea -cit şi lăţirea abeceului aşă numit cirilic, şi a ni arătă,
că şi Rominii, dela deşteptarea lor ca popor, m'aii încetat de a pune :mîna
Şi vina la. diregerea destinilor popoarelor conlocuitoare şi vecine.

_$ 111. Doaii& partide culturale şi soţiiale cetăţeneşti Ia Romini.
In urma convieţuirii

seculare

şi

milenare

a oamenilor în, orgânis-

mele. soțiiale cetăţeneşti amintite în decursul scripturii acesteia s'aii sădit,
S'aii înrădăcinat, s'aii desvoltat şi S'aii întărit. printre dînşii nişte deprinderi
şi datini, nişte cugetări şi doruri, . carile .li-aii devenit a doaiia fire, şi
carile se ţineaii de ici ca scaiul de oaie.. Deprinderile şi datinile găsiseră

un teren larg şi priincios, cugetările înnalte.şi dorurile alese -însă un teren
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mai
îngust şi mărăcinos. Această deosăbire de teren şi de îmbrăţişare
dintre deprinderi şi datini şi dintre cugetări: şi doruri; adecă. dintre inimalitatea şi dintre întelectualitatea şi - mintalitatea oamenilor, a făcut
s'a
încins printre iei o luptă de chipzuire şi cumpenire, de echilibrare deşi ar-

moniiare a întereselor insuale cu cele generale

a predomnit

mai

mult

însufleţirea pentru

şi comune,

luptă

în

care

apărarea şi învălorarea întereselor

părticulare, decit aceea pentru echilibrarea şi armoniiarea lor.
A
Cugetarea vechilor Romani de a privi pămîntul stăpinit de dinşii ca
ogor public (ager publicus) şi dorul lor de a se însoți cu toate familiile
şi cu toate popoarele spre un traii pacinic cu. ajutoriii şi sprijin reciproc

drepică
aii continuat a -se păst
-şiră
-mai departe, dară nu mai mult în

.lărgimea şi în luminoşiiea de mai înnăinte, nu mai mult după
dispunerea
comunităţii întregi prin aleşii săi, prin senatul roman, ci mai
adeseori
după dictatul întereselor private, personale, familiiare, ori castice,
bunul plac al unuia sîngur, sait al unora, ca diregători ai comunit şi după
țiiale cetăţeneşti numite acuma împeriii, regat, domniiat, înlocde ăţii sorepublică
(res publica, afacere publică) ca: mai înnăinte, sait ca îndrumăt
ori pe calea

întelectualităţii şi mintalităţii,

pe calea luminoşiii şi a armomiii, pe calea

adevărului şi a dreptăţii. |
Asemenea s'aă păstrat în vigoare ca un

luceafăr
riii şi conducătoriii umanitarele şi neîntrecutele învEţături ale lui luminăto
Isus
Cristos
pentru
întemeiarea printre

toţi oamenii a unei domnii saii împărăţii cereşti, rădimate pe frăţiie şi iubire, pe familiiaritate şi sprijin
reciproc, pe egalitatea
şi comunitatea drepturilor la folosirea bunurilor păminteş
ti după hărniciiea,
iscusînţa şi conlucrarea fiecăruia, dară şi aceste învățătu
ri şi poveţe nu mai
mult în limpedeala şi în luminoşiiea lor originară,
nici în modul înfăptuirii lor 'sub conducerea unor bărbaţi. aleşi de
comunităţile creştineşti şi
după consultul acestora împreună, ci după chipzuia
la şi voinţa învăţă:
torilor comunali bisericeşti, a preuţilor şi a-priveg
hiietorilor lor, şi mai.
apoi chiar numai după socoteala unuia sîngur din
ajuns preuţimea să fie stăpînă nu numai asupra iei. În modul acesta a
asupra determinării înţălesului din iel, asupra spiretul răspîndirii Cuvîntului,
ui adevărat dintr'însul,
dară: şi asupra pămînturilor, victualelor
şi sumelor băneşti dăruite. pentru
ajutorarea şi întreținerea comunei bisericeşti.
.
o
_
Respectarea graiurilor naţionale decătră . vechii Romani
ca
mijloc de
însoţire şi de înfrățire cu celealalte popoare
şi învăţarea acelora din iele,
cari dispuneaii de o literătură Superioară,
nu numai că se domolise şi se
îngustase “foarte tare, ci dispăruse aproape
cu
şi diregătoare, civilă şi clericală, mai ales din desăvărşire din pătura cultă
aceea din grecisatul împeriii
roman răsăritea
n,

şi degenerase în esclusiv
ferire cătră alte graiuri naţionale, carile doriaăism “pentru sîne şi în nesusă-devină şi iele literare şi
culturale pe lîngă celealalte

esistente. Părăsirea
cătră graiurile altora şi încuibarea esclusivismului pe încetul a respectului
şi a netolerării în pătura
diregătoare a scornit şi a întreţinut în domniia
tele compuse din mai multe
şi diterite popoare cu conştiinţă vioaie naţional
ă o. luptă crîncenă pentru
apărarea şi cultivarea insualităţii propriie, pentru
echilibrarea şi armoniiarea
întereselor tuturora.
A
Această luptă a

comune,

întereselor private şi părticulare cu cele
generale şi
deşi necontenită în omenime, a început
a se manifestă prin ţările
de Romîni, într'un

locuite
mod mai vioiii şi mai persistent, cu: deosăbir
e
dela încreştinarea Bulgarilor şi a Slavilor
țiuni: în cea religionară doctrinară pentru încoace, şi anumea în trei direc-:
apărarea liberei cugetări şi pentru -
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păstrarea familiiarităţii şi comunităţii genuine creştineşti. decătră unii, iar
decătră alţii pentru păstrarea socotinţilor rostite pînă acum .şi primite
de
diregătorii bisericeşti; în cea culturală naţională. pentru întroducerea şi foloSirea graiului mulţimii, al poporului întreg,. prin şcoale, prin biserică.
şi
prin administrarea afacerilor publice, precum pretindea unii, saii pentru
admiterea şi păstrarea în cele bisericeşti. numai a unuia din cele trei graiuri
ce aii figurat în înscripţiunea de pe crucea lui Isus Cristos, iar' în afacerile publice cetăţeneşti numai a graiului grecesc. pe unele locuri.şi a celui
lătinesc pe altele; şi în direcţiunea cea soţiială cetăţenească pentru recunoaşterea fiecărui popor ca insualitate cetăţenească coordinată şi cu dreptul
de a.se direge însu'şi pre sîne în concordare, armoniiare şi unire îrățască
cu celealalte popoare, precum cereaii :popoarele ajunse.la oarecare desvoltare mai înnaltă întelectuală şi la o conştiinţă vioaie naţională, sait pentru
ținerea lor sub stăpînirea altora, precum doriaii diregătorii popoarelor celor
deprinse cu această subjugare şi stăpînire.
Mae
|
Se înţălege de sîne, că la toate popoarele concurente ieraii unii bărbaţi din diversele lor pături soţiiale, carii împărtăşiai unele. vederi din
aceste trei direcţiuni diferite, iar' alţii altele, şi cu toţii. doriaăi şi scoposiaii
să ajungă la ținta propusă şi se lupta cu însuileţire pentru aceasta.
In urma unei deprinderi seculare a clasei culte şi direginte a Rominilor din împeriul roman răsăritean cu graiul grecesc ca graiii cultural.şi
bisericesc şi mai apoi şi administrativ; în urma grecisării iei de prin seculul al
S-lea şi al 6-lea,. a părăsirii graiului lătinesc şi a îolosirii numai. a celui
grecesc în administrarea împeriului şi a bisericii; în urma convieţuirii seculare a Rominilor cu Bulgarii şi cu Slavii în domniiatul bulgar şi a întrebuinţării graiului bulgaroslavic ca graiii administrativ şi cultural în domniiat și în biserică, cam de pe la anul 855 încoace: în urma acestor întimplări fatale şi triste, sîmţul de sîne, de insualitate şi de demnitate națională se timpise cu totul la cei mai mulţi din pătura cultă a Romiînilor;
dorinţi şi aspiraţiuni la o viiaţă propriie naţională romînească nu aveai
loc, nici nu se manifestaii în sufletul lor; cele mai nobile şi mai delicate
sîmţăminte naţionale amorţiseră; videiurile (ideialurile) despre o viiaţă culturală şi soţiială cetățenească, nedepindentă.şi romînească, dispăruseră din .
mintea lor; pînă întru atita se deprinseseră şi se îndătinaseră cu împrejurările şi cu mediul întelectual în care trăia, încît iei, chiar şi cei mai deştepţi şi mai înţăleginţi dintre dinşii, consideraii toată încunjurimea şi toată
starea sa sufletească ca nişte lucruri detot fireşti şi nealterabile. .„Aşă ni
ieste scris în cartea sorții“: diceaii cei mai mulţi şi nime nu se găsiâ, care
săi deştepte şi să li dică, că şi iei sînt chiemaţi, ca şi oricare alt ins .saii
popor,

să'şi scriiă înşi'şi, cu mîna

propriie,

în cartea sorții aceea

ce doresc

„Şi ce voiesc, şi că totul depinde numai dela esistinţa unor. videiuri (ideia-

luri) şi doruri mai înnalte, dela însuileţirea nemărginită pentru iele şi dela
energiiea cu care se urmăresc şi se caută a fi realisate.
,
,
Abiă în urma prilejurilor şi a îndemnurilor de cari am vorbit mai
sus ($ 106) se aflară, ici coleă, cîte un suflet generos, cîte un bărbat mai

întelectualist şi cu

energiie,

cite un dor de neam

bun şi. mai

plăcut,

carele se încercă

mai cald,

să strecoare în sufletele altora

cîte o aspiraţiune mai rară spre cevâ mai

cîte un videiii (ideial) mai superior decît cele dilnice,

cite un desgust şi despreţ cătră cele apucate, învechite şi ruginite. In chipul acesta începuseră a se formă printre Romini, mai întiiit printre cei din
împeriul bulgar, doaii& curente culturale şi soțiiale, unul care ieră . îndestulat cu starea

de lucruri în care trăiâ,

iar altul

nemulțămit,

care gindeă
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la o prifacere, la o schimbare în înţ&lesul dorurilor, al aspiraţiunilor generoase şi al videiurilor (ideialurilor) sublime ce îi scăpără prin criieri. Curentul dintiiă.. voiă, în virtutea deprinderii, să conserve ce a apucat din
moşi-strămoşi, şi se uitâ mai.mult la insualitatea sa propriie, decit la totalitatea neamului, a naţiunii; acest curent ierâ foarte numă&ros şi puternec
prin avere, cultură şi posiţiune soţiială; al doilea însă voiă să păşască
tot înnăinte din bine în mai bine, din plăcut la.mai plăcut, dela înfăptuirea
unor aspiraţiuni şi videiuri (ideialuri) la concepţiunea şi urmărirea altora

mai Îrumoase şi mai sublime;

acesta

prin însuileţire şi credinţă în causa

încetată

pentru

triumiul

iei.

Curentul

ieră foarte mic la număr,

sîntă ce

o apără,

dintiiii "l-am

şi gata

pute

numi

dară tare

la luptă neesclusivist,

fiindcă aveâ în vedere mai mult. apărarea şi păstrarea întereselor
propriie
părticulare, decita celor comune generale, sâiă conservătoriti, fiindcă
ca directivă în făptuirile sale tradiţiunea şi nealterabilitatea referinţilo aveă
r soțiiale şi culturale, păstrarea ordinii stabilite, admiţind modificar
ea iei numai
în înteres insual şi castic, saii şi încetinel, fiindcă atunci
cînd se decide

pentru reforme mai umanitare, făceă aceasta numai codindu-se şi
cu încetul.
Curentul al doilea

şi ca progresist

însă "l-am pute califică ca liberalist,. ca naţionalist
saii înnăintist, fiindcă aveă ca directivă deşteptarea

puterilor întelectuale

în

toate

păturile soţiiale ale naţiunii

şi orgănisarea
lor spre cooperare armonică pentru întemeiarea
unui orgănism propriii
naţional, care să'şi manifestede viaţa părticulară alăturia
cu alte orgănisme
similare şi nestinghierit de iele. Curentul esclusivist,
conservătoriii şi încetinel
ieră aci demult consolidat şi orgănisat ca şcoală,
ca biserică şi ca împeriii; iar'
curentul liberalist, naţionalist şi înnăintist se compuneâ
din foarte puţine inimi
generoase şi minţi rare şi alese, şi nu aveâ între
membrii săi nicio legătură alta,
decit aspiraţiunile comune.de a schimbă şi priface
cîte una alta din învechitul
orgănism soţiial în folosul tuturor membrilor
sai păturilor soţiiale cetăţeneşti
din carile se compuneâ. Curentul esclusivist,
conservătoriti şi încetinel repre-

Sîntă trecutul mai mult în părţile lui rele şi
stricăcioase pentru Romîni,
decit în cele bune, iar' curentul liberalist,
naţionalis
t şi înnăintist represîntă viitoriul cu aspirațiuni nobile şi cu videiuri
(ideialuri) înnalte culturale,
soţiiale şi naţionale. Presentul

ieră pentru îmbele
se şi încinse între iele în seculul al 10-lea, curente terenul de luptă.
fiindcă membrii din partidul conservătoriii nu voiaii să ştiiă. de alte
înterese, decit de ale clasei
domnitoare; nu VOiaii să admită alte
mijloace culturale, decit cele acu demiult întrebuințate, nici să suferă pe
lingă sîne înfiriparea şi desvoltarea
Lupta

altor orgănisme

naţionale,

decit cele

esistente;

riului şi închideaii, Cu. tăriie, uşile pentru

iei se

opuneaii

orice dor mai generos

dară

viito-

şi pentru
orice alte videiuri (ideialuri) naţionale mai
largi, mai nalte şi diferite de
ale lor; dincontră, puţinii membri
curentul liberalist, naţionalist şi
năintist nu se puteait dă, înnapoi, din
înfiindcă
şi, iei erai necurmat îmboldiţi
de stremurul vital şi impinşi tot înnăinte
înfăptuirea dorurilor şi videiurilor (ideialurildeor) însuileţirea ce o aveati pentru .
sale.
„„Disproporţiunea în numerul şi în puterile
combătante ale acestor
doaiiă curente jeră cu: neascmenare
mare. Naţionaliştii romîni dispărea
în faţa, celoralaţi. Această deostbire

ciune. lei se feriaii deocamdată de oriceîi scorniă la chipzuială şi înțălepcă ieraii. încredinţaţi, că, din causa miculuiluptă făţişă cu contrarii săi, fiindnumer, vor îi strâviți şi planurile sale zădărnicite pentru totdeauna;
insuală ca cea „mai puţin periculoasă iei se îndestulaii dară cu o. luptă şi compromi

Şi videiurile (ideialurile) comune,

dar

ţătoare “pentru dorurile
nu întrelăsaii de-a o ațiță şi dea o

403
lăţi în toate părţile, pe unde numai se găsiaii Romini în număr mai mare,
saii cu vreo orgănisare soţiială cetăţenească propriie, ca în micele lor domniiate naţionale. Această luptă tiptilăşi dosită 'ni esplică, dece întreprinderile şi succesele iei, m'aii fost nici îndeajuns observate şi înţălese de
străini şi contrari, nici înregistrate.
de iei prin scriierile contimporene. Pru-:
dinţa membrilor din curentul romînesc, liberalist, naţionalist şi progresist,
jerâ aşă de mare, încit şi” atuncia cind dobîndiaii: cîte vreun: succes, fie pe
terenul cetățenesc (politic) ca în răscoala fraţilor David, Moisi, Aron şi Sămuil din 963 şi .a fraţilor Petru, Asan şi loniţă din anul 1186, fie pe terenul cultural ca cu trăducerea unor cărți din Testamentul Noii, precum sînt:
păstratele câpii mănuscrise, numite astădi Codicele Voroneţean, Psaltirea
Voroneţeană şi Psaltirea Şchieiană; şi cu acestea nu făceaii paradă şi zgomot, ca nu cumvă să aţiţe, prin aceasta,:şi mai tare urgiiea şi persecutările
adversarilor.
Ia
|
Aceste precauţiuni ai avut succes. În mijlocul unor adversari vigelinți
şi geloşi, naţionaliştii
.şi progresiştii romîni aii lucrat neîncetat pentru lăţirea vederilor şi dorurilor sale; aă scris şi ait trădus romineşte cărți, mai
ales bisericeşti, fără a pretinde şi a stărui ca să fie folosite prin şcoale,
Saii întroduse prin biserici; iei ierait îndestulați că'şi puteaii face, neîmpiedicaţi, această plăcere pentru sine şi pentru cei de. prin împrejurul săi;
iei ieraii bucuroşi, că măcar în mod privat -şi prin locuri'sînguratice se pot
rugă lui Dumnedeii în graiul propriii şi a oferi şi altora mijloace de a face
asemenea; iei se mulţămiaă că puteaii pune, ici coleâ, cîte-o piatră unghiulară pentru un edificii ce ierâ să'l clădească şi săvărşască viitoriul, şi ieraii
prea fericiţi, cînd observaii, că nu li-o delătură nime şi că nu li zădărnicăâ
lucrarea. Numai în modul acesta, tiptil şi domol, aii fost în stare, sub împrejurările soţiiale cetăţeneşti din spre finea răstîmpului acestuia, ca 'să pre:
pare terenul “pentru întimplările ce aveai să se mănifestede mai tărdiii
prin reînfiinţarea domniiatului bulgar pe sama Rominilor, şi apoi prin întemeiarea a doaiită domniiate mai mari naţionale romîneşti în stinga Du-

nării pe teritoriul Daciii Trăiane.

Ş 112,

pr

:

Esistinţa unor anale şi cărţi romîneşti.

leste mai mult decit probabil, că în răstimpul acesta Romînii din dreapta
Dunării ait avut, ca şi Bulgarii şi: Slavii, în graiul săi naţional cărţi religioase şi chiar anale (litopiseţe).
a
Ioniţă, împăratul Romiînilor şi al Bulgarilor (1197—1207), ateastă esistința unor scriieri de feliul acesta. Întro scrisoare din 1202, prin care soliciteadă dela papa Inocenţiii III (1198—1216) recunoaşterea sa ca rege al

Rominilor şi al Bulgarilor, dice:) Ioniţă, că a aflat scris în cărțile naţionale,

că năintaşii săi, Petru (927—968) şi Sămuil (968—976 şi. 976—1013), dela
„Romă 'şi-aii primit coroana regală şi, împeriul; iar în altă scrisoare din
anul 1204, prin carea supune papei. toată biserica Rominilor şi a Bulgarilor
1) Theiner A.: Monumenta Slavorum meridionalium, vol. |, Nr. 26, pg. 15—16: sicut
in libris nostris invenimus esse scriptum, şi Nr. 43, pg. 27—28: „inquisivi antiquorum no-

strorum scripturas et libros et beate memorie imperatorum nostrorum predecessorum, leges,

unde ipsi sumpserunt regnum Bulgarorum ct firmamentum imperiale, coronam super caput
corum, et patrialchalem benedicţionem, ct, diligenter perscrutantes în corum invenimus

scripturis, quod“ — — —

26%
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se răspică în privinţa aceasta şi mai desluşit, dicînd: cercetaiiă scripturile
şi cărţile bătrinilor noştri
: şi legile împăraţilor de fericită: memoriie, ale
năintaşilor noştri .... şi aflajii în scripturile lor, că biserica din domniiatul săi a fost odinioară supusă papilor din Roma vechie.
Esistinţa unor scrileri, şi chiar anale, tot înnăinte de impăratul Ioniţă,
O mai găsim afirmată încă întro însămnare făcută întrun nomocanon
bulgaroslavic vechiii, care se păstreadă în biserica mitropolitană din Bucureşti. Aici ieste vorba despre nişte alegareți (eretici), şi autorul iei dice),
că împăratul lon Asan îi spuneă, că. despre: aceşti eretici ieste
scris în

anale (letopiseţe).
Sa
“
a
Ambele aceste mărturisiri sînt destul de lămurite în privinţa esistinţii

de prin seculul al 10-lea încoace a unor anale, în cari ieraii însămnate
faptele mai memorabile cetăţeneşti.şi bisericeşti, ale regilor din împeriul
bulgar, dar' nici Ioniţă, nică autorul notiţei din nomocanonul citat nu adaug
nimică

despre

graiul, 'în care 'aii fost scrise,

oride

în cel slavic,

ori lătinesc

ori grecesc, ori chiar în cel rominesc? Ţinind însă în samă împrejurări
le
culturale, cetăţeneşti şi bisericeşti, de: pe atunci din împeriul bulgar,
r&spunsul la această întrebare nu ni-ar păre greii; am trebui să dicem,
că

aceste anale aii fost scrise saii slăveneşte,

adecă

în graiul

care se întro-

dusese pe atunci în cele bisericeşti, sai în cel lătinesc din causa
referinţilor amicale cu biserica din Roma vechie, sati chiar în ambele,
dar' despre

graiul

romînesc

cu

anevoie de ar pute fi vorba pe timpurile acelea.

Cu
toată această foarte mare probabilitate pentru compunerea analelor
în graiul
slavic, învățatul 'rus şi profesor în Cazan, V. Grigoroviciii,
temeinic cunoscătoriii al literăturii vechi bulgaroslavice,

constată,

după cum

timplăturişti (istoricii) literari, Pipin şi Spasoviciit?), că: analistica ni spun
bulgară
sa păstrat, în parte, în trăducere romînească.« Păcat
numai, că aceşti
timplăturiştii literari nu ni preciseadă nici timpul acelor
trăduceri, nici con-

ținutul lor.

Cu toată întrelăsarea aceasta, constătarea învățatului

rus ieste
pentru noi foarte prețioasă şi ne întăreşte în presupunerile
noastre,
cumcă
Romiînii, aci de prin seculul al 10-lea încoace, aii trebuit
scriie romîneşte, şi anumea mai întiiii Romînii din partea să se încerce a
împeriului bulgar cea .din peninsula Balcanică, şi în speciial cei din
Macedoniiea şi din
ținuturile iei circumveci
ne,

Ş 113.

locuite pe

atuncia

mai

numai

de

dînşii.

Scrieri religionare romîneşti.

Cumcă înfiinţarea domniiatului romînesc în
oniiea în: anul 963
($ 85, pg. 328—330) şi luptele pentru apărarea şi Maced
susţinerea lui, apoi mişcarea cea vioaie a Pauliciianilor (Bogomililor) pe terenul
bisericesc şi
partici
parea

lor zeloas

ă la frămîntările soţiiale cetăţeneşti
nilor numai prilejuri şi îndemnări de a'şi manifestă aspira mai dat Romiţiunile şi vitalitatea sa ($ 106), ci că ait lăsat chiar urme neşterse în
iiterătura lor, avem,
pe lingă constă

tarea învățatului rus, V. Grigoroviciă, despre esistinţa unor

) Grigoroviciii V.: Serbii. Anecs. 2. —

lirigek-C. [.: Geschichte der Bulgaren, Prag,
2) Pypin A. N. und V. D. Spasov
Geschiche der slavischen SL itentuțes”
Ucbertragen von Traugott Pech, Leipzig, 1680, iă:
vol.
121. „Grigorovit fihrt zur Bestătigung, dass bulgarische Annalen existiert haben, cinI, pg.
aus eincm alten Nomokanon
an, worin sich cin Hinweis auf cine Chronik iiber Johann Citat
Asean findet. Er konstatiert ferner,
1876, pg. 442. —

dass sich die bulgarische Annalistic zum Theil in rumini
scher Ucbersetzung

crhalten habe.“
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anale bulgare irăduse în graiul romînesc ($ 112), încă şi alte dovedi foarte
ponderoase. Cunoaştem mai multe mănuscripte de pe la finea seculului
al 19-lea şi. din secului al 16-lea,.al căror conţinut şi ale căror părticularități limbistice ne constring să admitem pentru iele o etate cu mulți
seculi mai vechie şi o proveniinţă nu de.pe teritoriul Daciii Trăiane, pe
care ni s'aii păstrat, ci din peninsula Balcanică, şi anumea din Macedoniiea.
Aceste mănuscripte sînt: 1) Codicele Sturdan, publicat, dimpreună cu

un

studiii

vente

den

model

asupra

bătrăni,

lui de eruditul B. P. Hăjdăă în opul săi: Cu-

t. 2, Bucureşti 1879.

—

Codicele. Voroneţean,

publi-

cat dimpreună cu un vocabulariii şi studiii asupra lui, de [. G. Sbiera, în
Cernăuţ, 1885. — 3) Psaltirea Şchieiană, publicată, deocamdată numai
ca test, t. 1, de I. Bianu, în Bucureşti, 1889; şi — 4) Psaltirea Voroneţeană, frăgmîntară, descoperită
de S. FI. Marian în anul 1893 şi vîn-

dută secretariului de atunci al Academiii Romîne din Bucureşti,

domnului

D. A. Sturda.
|
:
,
Ia
Partea din Codicele Sturdan, numită testuri bogomilice, conţine patru
bucăţi: a) Rugăciune pentru scoaterea dracului; b) Călătoriiea Maicii
Domnului la iad; c) Apocalipsul. apostolului Paul, şi d) Cugetări în oara

morţii,

iar' codicele Voroneţean..îi .o frîntură

din o scriiere mai volumi-

noasă şi conţine a) Faptele apostolilor, cp. 18,.0 bucată, şi cp. 19—38 întregi; b) Trimeterea cea sobornicească a apostolului Iacov, şi c) Trimeterea
cea 'dintiiii sobornicească a sîntului apostol: Petru, întreagă, şi cîteva versete din a doaiăa.
.
Testurile pauliciianiste din Codicele Sturdan şi Codicele Voroneţean,
precum şi celealalte doaii& mănuscripte. de Pşaltiri sînt toate, cine ştiie, a
cita copiie de pe mănuscriptul lor primitiv. jele ai aceleaş părticularități
sonetice, flecsionale şi dicţionale, dar' se deosăbesc între sine prin mulțimea mai mare saii mai. mică a acestora, fiindcă copiştii tot modernisaii
ici coleâ testul, după cum se pricepeaii şi după timpul şi locul în .care
scriieaii.

Aceste

modernisări

se împuneaă

aşă

dicînd

dela

sîne,

deoarece

cărţile acestea ieraii destinate pentru.. usul cărturarilor de pretutindenea şi
pentru a fi înțălese de iei. Cu toate aceste modernisări atit de fireşti, întroduse în testul original de trecerea timpului şi de schimbarea locului, tot
aii remas în iele încă destule părticularități,. cari deosăbesc, în mod marcant, graiul romînesc din aceste scriieri de graiul romînesc desvoltat pe
teritoriul Daciii Trăiane, şi'l apropiiă foarte mult de cel usitat pînă astădi
în Macedoniiea şi -în' Istriiea. Mai toate părticularităţile, cari disting astădi
graiul Romînilor din Macedoniiea şi din Istriiea de al celor din Daciiea
Trăiană (Ş 32), le întimpinăm şi în graiul din aceste patru mănuscripte.
Cele mai bătătoare la ochi din. iele sînt:
1. Esistiţa primitivă .a unui sîngur
s&mn pentru represîntarea sonului

îmbinat îm şi în dela: începutul cuvintelor

prin „ș, astădi la unii scriitori

de graiii macedonean prin "m saii 'n; d.e. din Codicele Voroneţean:

.puenoy

le mac. 'ncepu; «pnnape 1%/,, mac. 'ncindere; „pn'sparoy %/, mac. 'mpăratu;
etc, —
.
„____2. Trecerea lui n în r sait nr

între doaiiă

vocale în cuvintele roma-

nice; d. e. apup 9/4, dacorom. arină; acbavpr-ee 114, dacorm. aseamănă-se; Gi.ppe 47, dacorom. bine; ASuepeuien 15,

unpe 5/2, dacorom. lumină.

Ii

Sonul u păstrat la finea cuvintelor;

aASos 5%, mac; aducu; eaoy 3%/,,, mac.
aensas 11%, mac: giudeţul. |

dacorom.

duminicii; a0y-

d. €.. aueeroy 5, mac. aistu;

elu; «onoy 12,0, mac. focu;

uto-
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4. Identitate în pronumele personale scurtate, precum:

sn 3,

dacorom.

îmi; me */,, dacorom. mă; no 15/, şi 55/,, dacorom. ne şi ni; nu 307.4, daco-

rom. îţi şi ţi; lu %/,,, dacorom. îl şi "1; n 167, dacorom. îi şi "i; a 8/7, dacorom. li; un3/,9, dacorom..
îşi şi şi.
.
9. Identitate în flecsiunea verbelor în perfectul simplu cu silabele
ilecsionale: ai, aşi, â, ămu, atu; ară; sai: ui; uşi,.ii, umu, utu, ură; sai:
Şu, seşi, se, semn, setu, seră; sai: îi, îşi, i, imu, itu, iră, înlocde dacoromîneştile: ai (ăi), aşi (ăşi), â, arăm, arăţi, ară; sait: ui, uşi, ui, urăm, urăți,
ură;

sati: sei, seşi, se, serăm, serăți, seră;

sati:

i, işi, i, irăm,

irăţi,

iră; d.e,

din Cod. V. aaSmis 5:/,5, dacorom. adusei; „pcumoy 75, dacorom. închisci;
pbenoyums 3, dacorom. răspunsei; aum$ 1/3; dacorom. visei saă
înviiai;

ySaexzuS 5/., dacorom. judecarăm;

.prpzurars-B 1/,,

vă ingrăşarăţi; n»-

8oyMoy %/,, dacorom. cădurăm; 'rpenoyaoy 8/,, dacorom. trecurăm; Aenm„Micemov $/,, dacorom. deştinserăm; „pu'roapeeroy-ut 15041, dacorom.
vă în-

toarserăţi;

eimnus 25/;,

dulcirăți.

dacorom.

eşirăm;

6. Identitate în flecsiunea verbelor

toriial: voii,

veri,

va,

vremu, vreţi, voru,

ADASAanroy-s.

în

timpul

dacorom.

vă în-

viitorii cu verbul aju-

înlocde. dacoromînescul

verb voii,

vei, va, vom, veţi vor; d. e. Cod. V. a0y3uaBepu ea0y 71/,,. dacorom.

vei
audi saii augi'l-vei; Bpexoy oy'nae 5/,, dâcorom. vom ucide; Bperu Beal; îl2/,,
dacorom. veţi ved€. ă
7. Identitate în esistinţa unui condiţional cu silabele flecsionale: se...
— aremu,
— ari,

— are,

—

aremu,

—

aretu,

„— are;

sai:

se....

— eremu,

— eri, — ere, — eremu, —- eretu,. — ere; sai: se... ——iremu,. —
iri, — ire,
— iremu, — iretu, —ire, înlocde' dacoromiîneştile: : dacă sai
de... aş, ai,
„ar, am, aţi, ar, şi nefinitul fi împreună cu supihul verbului
principal; sait .
înlocde: dacă saii de... voii, vei, va, vom, veţi, vor, şi nefinitul
present
saii trecut al verbului principal, d. e. Cod. V: ce... abuepu
148—ti9, daco-

rom. de ai fi făcut; ce oype eanroy 1%/,, dacorom. de ar
Bncepeity 1%/1, dacorom. de am saii vom vilă sait trai; ce... fi făcut; ce...
+ POoypers 156/4_ş,
dacorom.:de aţi sai
chinui;

veţi fi;. ce EnHSupers 15:/, dacorom. dacă aţi sai veți

ce... ABKOynpe

11/19, dacorom.

Aceste consunări uimitoare

de

dacă

ar sait: vor locui.

pronunţă

şi de îlecsiune

,

între graiul
din aceste patru mănuscripte .şi între cel folosît de
Romiînii
macedoneni
pe de-o parte, şi această abatere dela graiul cel
dacoromînesc de: pe de
altă parte, ne constring să credem, că aceste: scriieri
'şi-aă luat începutul

la Rominii din domniiatul lor macedonean în timpul,
(969—1018),: mai 'greii însă în timpul domniii greceşti cît a durat acesta
(1018—1186). Un
studiit comparativ
asupra

graiului din

aceste:

mănuscripte,

asupra dialectului macedorominesc şi a celui dacorominesc, făcut
cu
deameruntu
l şi cu
temeiii, ar resolvi definitiv această cestiune; pînă
atincia. însă:'ie loc larg
şi pentru alte opiniuni.
mi,
SOD a iai
Aa
“Promotorii acestor trăduceri aă fost: Romiînii
din. secta Pauliciianilor,: fiindcă. numai aceştia erai, precum am -vEdut ($. 93),
foarte activi
şi sprijiniaii, din răsputeri, pre diregătorii domniiatulu
i romînesc macedonean încontra uneltirilor greceşti de a împiedecâ
orgănism soţiial cetăţenesc. Trăducerea în romineşte şi nimici acest noii
a
„gionare numai plăcută şi binevenită: n'a putut fi. Grecilor unor. cărți reli:
întru. urmărirea
scopurilor lor de precumpenire întru toate şi Ssubjugare
a popoarelor deA

bile, cari căutaii să se: emancipede precum de domniiea străină,:
aşă şi de
împunerea cu de-a sila a
unui graiii străin şi a

unei culturi străine.'În
această înnoitură vedeaii Grecii o încrucişare şi zădărnicire
a planurilor ce
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le urmăriaii;

de

aceea

şi

atrase

scriitoriul

Checavmenos

atenţiunea

lor

asupra întenţiunii şi tendinţii Romînilor, şi”i sfătuieşte ca să nu se încreadă
în iei, ($ 106), iar împăratul Alecsiii Comnenul (1081—1118) a cătat să
nimicească şi să spulbere secta Pauliciianilor ($ 93, pg. 346) ca una care
tinde a naţionalisâ bisericile şi a le împărţi după naţiuni, în ceea ce
priveşte administraţiunea lor.

Răstîmpul

al cincilea.

1186 —1504.

Ş 114. Motivile fipsării acestui răstimp.
Domniiea lui Ştefan celui Mare în Moldova (12. April 1457 pină
2. Juliii 1504) a fost un şir lung de lupte pentru nedepindinţa domniiatului săi faţă de imperiile circumvecine,
. şi chiar de încercări pentru unirea

domniiatului Ţării Romineşti cu al Moldovii.

La începutul acestei domnii

se săvărşise o întîmplare de îns&mnătate universală: grecisatul împeriii
roman resăritean dispăru, cucerit fiind de Turci într'a 29-a Maiii 1453, şi
pe ruinele lui se rădicâ falnic împeriul otoman sait turcesc. Ştefan susțîinuse lupte crincene cu iel pentru neatîrnarea domniiatului săii; după
esperiinți amarnice însă se convinse, că nu se poate nică înţălege cu conÎraţii săi din domniiatul Ţării Romîneşti, nici încrede în buna voință a
„ Polonilor şi a Maghiarilor vecini, şi rădimă, cu siguritate, pe ajutoriul lor;
de aceea siătui, pe patul morţii, pe îruntaşii domniiatului şi pre fiiul şi

urmaşul săi, Bogdan (1504—1517), ca să se închine Turcilor şi să închieie

cu iei o legătură de scutire şi apărare reciproacă. lel se încredinţase în
lunga sa domniie de 47 de ani, doaită luni şi trei săptămîni, că această
tactică, mai mult decit oricare alta, va pune la adăpost aspiraţiunile şi vi-

deiurile (ideialurile) naţionale ale Rominilor

realisare,

Pe

lingă aceasia

Constantiniianei,

a

mai

centrului

vine

şi. li va deschide calea spre

încă şi considerarea, că,

culturei

greceşti,

în

o

după căderea

mîinile Turcilor,

foarte

mulţi Greci, - cu posiţiuni înnalte şi cu cultură aleasă, se refugiră precum
prin ltaliiea, Frinciiea şi Germaniiea, aşă
. şi pe teritoriul îmbelor domniiate romineşti din stînga Dunării, şi găsîră. aici ocupare, mulţi din iei ca

învăţători, ca logofeţi,

ca călugări şi ca preuţi.

Această împrejurare dădii

culturei întelectuale de acoleâ nu numai un zbor noii, dar” şi altă direc(iune.:) Deci domniiea lui Şteian celui Mare ni se presîntă ca o întîmplare,
care a lăsat urme neşterse şi determinante atit în tactica naţională, cit şi

“în cultura

întelectuală

chieiare a unor lupte

a Romiînilor,

deaceea

eroice pentru. apărarea

punem

moartea lui ca în-

neatirnării domniiatelor ro-

mineşti, a Moldovii şi Ţării, Romîneşti, şi a unor încercări sfiicioase de o
unire a lor, precum şi ca început-pentru un avint în: desvoltarea culturală
intelectuală în sens naţional romînesc.: Dela moartea lui Ştefan celui Mare
înnăinte, luptele cetăţeneşti ale Rominilor îşi schimbă caracterul săii eroic

naţional, şi degenereadă; tot din ce în ce mai mult,

în nişte lupte perso-

nale şi de partid soţiial cetăţenesc spre a cuceri puterea
|

1) Sbiera 1. G.: Mişcări culturale şi literare la Romîni ....

1897, Ş 2, 4 şi 7,

|

şi a dispune

apoi

între 1504—1714, Cernăuţ,
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de iea pentru îndestularea întereselor propriie şi ale părtidanilor săi, pecînd
pe terenul cultural numărul naţionaliştilor şi al progresiştilor se tot înmulțeşte mereii, căpătind îmboldiri dela nişte întîmplări de dinafară, dară şi
opunindu'i-se multe piedici dela nişte noaii& curente culturale interne. Răstimpul acesta are o durată de 319 ani. şi conține: o mulţime de

întîmplări memorabile, cari ni ateastă, că curentul naţionalist şi. progresist
căştigase un avint puternec asupra contrarilor săi, şi prinse a se
măni-

festă în mod

energic

pe terenul cetățenesc.

lel

îşi pornise activitatea

sa
“mai întiii în peninsula Balcanică, pe teritoriul grecitului împeriii
roman
răsăritean prin reînfiinţarea fostului domniiat romînesc şi bulgăresc
, o continuâ apoi prin domniiatele de pe teritoriul Daciii Trăiane ($ 82)
şi o încoronâ prin întemeiarea, în părţile acestea, a doai& domniiate
mai mari şi
mai puternece sub numele de domniiatul Ţării Romîneşti şi
al Moldovii.
Luptele cele multe, îndelungate şi crîncene, cari cu diverse
sacrificii şi cu
vărsări de sînge s'aii purtat cu contrarii şi duşmanii
acestor orgănisme
naţionale, sînt marture “vorbareţe că, prin clasa cultă
. şi diregătoare a
Romiînilor 'din timpurile acestea, îşi căştigase curentul
naţionalist şi progresist romînesc un teren tot din ce în ce mai larg, şi
că, în majoritatea
iei, se deşteptase pe încetul şi prinse rădăcini conştiinţ
a insualității naţionale, şi că se sîmțiă acumao trebuinţă neapărată pentru
mănifestarea iei
prin fapte vigoroase şi energice, şi că nime nu ierâ
în stare să'i oprească
şi să'i curme cursul desvoltării fireşti.
i
___
Pe terenul curat cetăţenesc, curentul naţionalist
triumiase pe deplin în răstimpul acesta. Din această şi progresist romînesc
causă vom, caracterisă
răstimpul acesta (1186—1504) nu numai ca un răstimp
de deşteptare
“naţională generală, ci şi de consolidare în
orgănisme mai puternice
naţionale, menite a urmări mai departe
dorurile şi
poporului romînesc, şi a le realisă pe încetul unele videiurile înnalte' ale
răstimp înviorătoriii şi îmbucurătoriă în decursul după altele. :le primul
evolutiv: al neamului
romînesc, şi de bun augur. |
o
a
ŞI
pe terenul cultural naţional putem numi răstimpul
acesta nu numai
al diorilor auriie şi înveselitoare, dar' şi al
unor rade luminoase dela un
soare strălucitoriii, care'şi arătă faţa sub un
orizon îndepărtat, plin de far:
mec şi de sperinţi pentru decursul dilei. Primele
producţiuni literare, ce le
cunoaştem pînă acum, ni sînt păstrate din
răstimpul acesta.
Şi la mişcările generale pentru păstrarea
şi apărarea creştinismului
încă aii luat Romînii parte în răstimpul acesta,
dară
nu ca împunînd altora
credinţile şi datinile propriie creştineşti, ci
ca stăruind pentru împăcarea
tuturora pe temeiul înfrăţirii lor,
un traii comun, cu ticnă.
-

a. iubirii

şi sprijinirii--reciproace pentru
ie

| Ş 115. Schimbări şi prefaceri înternaţionale
cetăţeneşti. între 1186 şi 1504.

„Starea domniiatelor circumvecine Romînilor
precedent ($$ 78, 83 şi 84) a suferit la: începutul şi şi: amintite: la răstimpul
în' decursul răstimpului
acestuia mai multe

schimbări şi prefaceri, provocate parte de mănit
estarea
vioaie la popoarele întrate.pe calea: culturii întele
ctuale a unor sîmţăminte
dornice şi a unor cugetări mai înnalte şi mai alese.
atit -religionare.
cit şi
naţionale, împreunate cu năzuinţa necontenit
ă -de
nite, parte şi de doaii& deslocări de popoare barbara fi înfăptuite şi împlie.
i

409
Cea dintiiă întimplare memorabilă

şi suprindătoare a iost mişcarea

naționalistă şi cetăţenistă a Romînilor din peninsula Balcanică, încoronată prin înfiinţarea unui noii împeriii pentru Romini şi pentru
Bulgari.. Causele, 'cari 'aii produs acest noii domniiat. şi carile "I-ai şi nimicit mai pe urmă, le vom espune îndată. De aci înnăinte se ţin întîmE
plările, ca verigile dintrun lanţ neîntrerupt. a fost amarodinioară,
falnic
de
atit
răsăritean,
roman
Împeriul
nic zguduit şi chiar desfiinţat în decursul răstimpului acestuia. Mai înțiiii
veni asupra lui răscoala întearnă a Rominilor şi a Bulgarilor, carea se fini
cu o desmembrare a lui. Întrigile dela curtea împărătească din Constantiniiana şi detronarea împăratului Isac Angel (1185—1195) prin frate-săii

.

Alecsiii (1195 —1203) dădură întreprindătorilor cruciiadei a patra (1202— 1204),

cu deostbire Frănţujilor şi Veneţiianilor, prilej de a se amestecă în afacerile înterne ale împeriului roman răsăritean acum prea îmbătrinit şi slăbit
de păcate. Acest amestec se inchieiâ cu încunjuratul şi cu cuceritul Constantiniianei decătră Frănţuji şi Veneţiiani, carii se încercară să întemeiede
acoleă, în locul împeriului romaic saii grecesc, un împerii al Latinilor,

numit şi Romăniiea (Romania). [ei şi isbutiră în 12 April 1204, vestind
pre contele Balduin de Flandra ca împărat în Constantiniiana (1204 — 1205)
:
.
cu ţările de prin împrejur.. Acest împeriii durâ 57 de ani.
Veneţiianii, ca comerciianţi ce erai, îşi opriră pentru sîne țărmuzile continentului european şi insulele. din apropiiare. Ducele Bonifaciii

de Montierrat căpătâ pentru sîne şi urmaşii săi domniiea asupra Tesaliii,

carea durâ pînă în anul 1246. În Atena, cu partea răsăriteană din Pelopones, : înfiinţă pentru sîne'şi urmaşii săi cavalerul Oto de la Roche un
domniiat, carele se susţinti pînă în anul 1460, cînd fii supus de Turci. În
partea apuseană a Peloponesului întemeiâ Vilhelm de Champlitte. un
principat, carele” trecă la familitea Godofred de Villeharduin şi se susSe
ținu tot pînă în anul 1460.
-Familiiea împărătească grecească, alungată din Constantiniiana, s'a

împrăştiiat în toate părţile. Ciţiva membri din iea, cu Alecsiii Comnenul

(1204-—1292) în frunte, se duseseră la Trapezunt de lingă marea Neagră
din Asiiea Mică, şi întemeiâ acoleâ un mic domniiat, caţele durâ pînă în
anul 1461,

în îrunte,

cînd

fi nimicit de Turci.

Alţi

membri

însă,

cu

Mihată

se refugiră în Epir şi înfiinţară acoleă un domniiat,

Angel

se

carele

susținii, pînă în' anul 1392, cînd fii cucerit de Veneţiiani. Şi, în fine, alţi
membri din familiiea împărătească, cu Toader Lascaris (1204—1222) în
irunte, continuarăîn Niceiea Bitiniii din Asiiea Mică a se consideră ca îm_
părați legitimi ai sfărmatului împeriit. roman răsăritean grecisat. mpăraţii din Niceiea puseră toate mijloacele în. mişcare: ca,să- dobindească părţile pierdute ale împeriului roman răsăritean, şi să recucerească Con-

stantinitana din mîna Latinilor. lon Duca Bătaciii (Vatatzes, 1922 —1254)
recuceri în anul 1946 Tesaliiea şi alte părţi din imperiul Latinilor, iar împăratul Mihaiii Paleologul (1259—1282) se folosi de geloşiiea Genovenilor
asupra Veneţiianilor şi recuceri, cu ajutoriul lor, în anul 1261 Constantiniiana din mîna împăratului lătin, Balduin Il (1237—1261), şi. destiinţă .astfelii. împeriul Latinilor, restăurînd

pre cel roman

r&săritean grecisat.

-

Îndată după începutul mişcării naţionaliste.a Romînilor se ivi, ca
|
mai înnăinte ($ 78), o noaiiă revărsare de barbari. din Asiiea spre Europa.

Născindu-se adecă printre: săminţiile mongolice din Asiiea centrală o noaiiă
flerbere cetăţenistă şi culturală, se întruniră mai multe din iele şi "şi aleseră
ca cap şi conducătorii, ca Mare-Rege sai Genghis-Han, pre Tamugin
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-(1206—1227), carele li dete o orgănisare soţiială cetăţenească.
Acuma porniră o mulţime de Mongoli spre Europa pentru a prădâ
şi cuceri ţări
şi popoare. Ajungînd pînă la ţările stăpinite de Cumani şi de Ruşi
($ 78,
pg. 283 şi $ 84, pg. 316), li ieşiră înnăinte ducii Cumanilor
şi ai Ruşilor
din Cernigov, Chiev şi Haliciă, dimpreună cu Rominii
de pe lîngă Bug,
Nistru, Prut şi Sîrete, dară fură înfrinți cu toţii dincolo
de Nipru în bătăliiea dela Caica în anul 1923. Această poticală decise, pentru
timp îndelungat, soartea neatirnatelor, dară desunitelor ducate ruseşti,
şi
avi mare
înriurință şi asupra viitoriului Romînilor din Dacitea Trăiană.
O parte de
Cumani, îngroziţi de Mongoli, se retraseră, spre miadădi
, trecură Dunărea în
“regatul Rominilor şi al Bulgarilor şi se aşădară între iea
şi țările mării Negre, în
Dobrogea de astădi, altă parte însă rămase pe loc,
cercind a se tot opune
înnăintării Mongolilor. Bătuţi mai adeseori, cerură Cumanii
în anul 1935
dela Regele Ungariii Bela IV (1235—1270) învoirea,
ca să treacă cu toţii în
Ungariiea. Capătind această permisiune, plecară
Cumanii, în număr de
40.000 de familii, sub conducerea lui Cutean, în
Ungariiea, şi fură aşădați
acoleă între Tisa:şi Dunăre, unde aii rămas pentru
totdeauna, dispărind în
mulțimea Maghiarilor şi a Rominilor, dupăce. se
încreşti
naseră pe deplin
în seculul al 14-lea. Cumcă o samă dintre iei vor
fi rămas prin Moldova şi
prin Ţara Romînească, unde petrecură preste o sută
cincideci de ani (1057
pînă 1235), nu. încape îndoială, căci mai multe
locălităţi din părţile acestea,
sub numele de Coman, Comana, Comanca, Comăneş
ti, ş. a., ni aduc aminte
de esistinţa lor.1)
Dela plecarea Cumanilor în Ungariiea n'a
permanent, teritoriul: Moldovii şi al Ţării Romîneş mai fost ocupat, în mod
ti de nicio altă săminţiie
străină, deşi n'a rămas scutit de năvăliri şi
de
lilor, cunoscuţi la Romini mai ales sub numele prădări din partea Mongode “Tătari. Din această
causă, prinseră Romînii de acoleă a se
întări, tot din ce in ce mai tare,
prin micile ducate ce le aveati şi a tinde
la 0 împreunareîn ducate mai
mari, mai puternece şi mai capabile de a'şi
încontra adversarilor. naționali şi confesional, apără esistința şi neatîrnarea
şi întrară în serioase conflicte,
dintru'ntîiă, cu Regii Ungariii şi cu papii
din Roma, carile avură ca: resultat întemeiarea domniiatului Ţării Romîneşti
şi al Moldovii-($ 125 şi 126).
„Alt popor, -mai periculos decit Mongoli
i
peritru împeriul bizantin şi
pentru domniiatele romîneşti, ai fost
Turcii. lei ieraii tot de rasă mongoală,
dar' făceaii parte din săminţiiea
de popoare, numită urală- altaică,
şi îmbrăţişară islamismul ($ 68). prin secului
al optulea. Împinşi de mişcarea
Mongolilor, 'veniră Turcii pe la anul
lui Suliman (1225—1931), far în timpul 1225 în Armeniiea sub conducerea
conducerii lui Ertogrul (1231—1288)
se împriietiniră cu consîngenii Selgiuci
din Iconiii şi căpătară dela iei
Frigiiea spre locuinţă. De aici prinseră
a
se
estinde spre Asiiea Mică şi a
cuceri dela Greci -țară după ţară,
mai ales sub vigorosul căpitan : Osman
(1288-—1326),: carele. îşi luâîn anul
1299
nec saii Domn, iar supuşii lui numele titlul de Sultan, adecă de Puterde Osmani. Urmaşul acestuia,
Sultanul Urhan (1326 —1359), “cuceri
în
fortăreaţa Brusa din
apropiiarea mării Marmare, se aşădâ acoleă,anulşi'şi1329
supuse țara pînă la ProPontida şi alte

ţinuturi din lăuntrul Asiii Mici. În anul 1359
trecură Turcii,
Sub sultanul Murad 1 (1359—1389), în Europa,
şi se aşădară în Galliopolea
pe timpul împăratului lon Paleologul
(1355 —.1391), orgănisîndu-se după
învăţăturile cuprinse în Coran. De aici
cuceriră în anul 1361. Udriiul
1) Frunzescu

D.:

Dicţionariii topografic, Bucureşti,

1372,
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(Adriianopolea) şi în anul 1362 Filipiiana (Filipopolea); în anul 1365 îşi
aşădâ sultanul. Murad | scaunul domniii în Udriiă, r&stringînd astieliii îm-

periul Romeilor numai la capitala lui, la Constantiniiana

cu împrejurimea

iei; în anul-1371 îşi supuse împeriul sirbesc, iar în anul 1389, după
moartea lui Lazar în bătăliiea de pe Cimpul Mierlelor, îl împărți între
amicii săi vasali, Ştefan şi Vuc Brancoviciii. Sultanul Baiazit 1 (1389—1403)
îşi făcu: mai întiiă tributariii pre împăratul grecesc din Constantiniiana, şi
apoi, în anul 1392 pre domnitoriul Ţării Romîneşti, Mircea -celi Bătrin
(1386—1418), iar în anul 1393 îşi supuse împeriul romînobulgar desfiin-

țindu'], şi cuceri Macedoniiea şi Tesaliiea.

Sultanul

Murad II (1421-—-1451):

se încercâ a'şi supune Constantiniiana, dar' nu isbuti de astădată, pentru
aceea desființă domniiea păminteană din. Sîrbiiea în anul 1448, făcînd ţara
o simplă provinţă turcească. Urmaşul săii însă, Mohamed II (1451—1481),
cuceri într'a 29-a Maiii 1453 Constantiniiana după o luptă .desperată, în
carea cădu vitejeşte împăratul Constantin XI Paleologul (1448—1453), şi
făcii astieliii capet grecitului împeriii roman răsăritean, carele, de aci: înnăinte, deveni turcesc.. Turcii ieraii acum stăpîni preste toată peninsula Balcanică, afară de Epir, carele rămăsese sub Veneţiiani, - şi «de Croaţiiea şi
plavoniiea cu „Dalmaţiiea, carile continuară a fi sub ascultarea regilor

ngariii.

Da

Schimbările petrecute prin ţările stăpînite de Unguri (pg. 317—321), de
Poioni (pg. 323
— 324) şi de Ruşi (pg. 315— 317) le vom espune la mişcările
de pe terenul bisericesc, fiindcă stai în strinsă legătură cu acestea.

Ş 116.. Causele vechi şi noaiă ale răscoalei Rominilor din 1186...
Răscoala

Rominilor din anul

deamăruntul,.de un: martor

ocular,

1186
de

o avem
Grecul

descrisă,

Nichita

cît se poate cu

Acominatul .saii -Ho-

nianul, carele petrecuse mai mult timp printre Romiîni, cînd fusese prefect
în Filipopolea;:a paiticipat-în persoană la multe din întîmplările ce le descriie, precum însu'şi mărturiseşte în' opul săii!);: cunoşteâ aşadară foarte
bine firea şi întenţiunile Rominilor, precum şi mişcările lor cetăţeneşti
-şi
naţionale; deaceea observările lui asupra lor aii pentru noi o valoare foarte
mare şi merită toată atenţiunea noastră, cînd voim a ne înformă despre
scopurile şi planurile Romînilor, despre aspiraţiunile şi videiurile (ideialurile) lor naţionale. a
e
|
|

Din

observările

critice, ce le face Nichita Honianul

ici coleâ

la unele

întîmplări mai îns&mnate asupra Romînilor şi a autorilor răscoalei lor, putem
. foarte uşor cunoaşte atit causele vechi şi noaii& ale acestei mişcări, cît şi
scopul ce se urmări.
aa
N
De
Da

Între Romiînii şi Grecii din peninsula Balcanică

mult,

chiar dela începutul

petrecerii
lor împreună,

se pornise foarte de

un

mare

progres

cetă-

ţenesc, care nu ieste curmat pe deplin nici în dilele noastre;
iel se poartă
şi acuma mai tot cu.aceeaş fierbinţeală ca. şi mai înnăinte. Acest. proces
a avut o mulţime de peripeții. Diniru. întiii elemîntul: poporistic roman învinsese pre cel grecesc şi 'şi'l-supusese cetăţeneşte, dar: nu şi cultural.
După seculi de coesistință subordinată, dară de lucrare neîntreruptă pentru
1835,

1) Niketas Akominatos s. Choniates: eomzi

pg. 5; 518;

226;

536;

557;

749;

777;

779;

Dârnzs,

782;

784.

-

edit. Im. Bekkerus, Bonnae,
-

N

e
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emancipare,

"graiul

săii

Grecii reuşiră,

naţional,

mai

prin preponderanţa

lor culturală,

să întroducă

întiiii ca graiii cultural şi de conversare printre

membrii familiilor alese romane, şi apoi chiar şi ca graiii
public cetățenesc
în administrarea şi direginţa împeriului. Prin aceasta se
Schimbară rolurile
cetăţeneşti de mai înnăinte. Grecii din subordinare trecură
acum nu numai
la coordinare, ci şi la preordinare, iar' elemîntul roman,
deveniră supuşii Grecilor. Precum însă mai înnăinte printre adecă Romînii,
Greci, aşăşi
acuma printre Romini m'aii încetat să esiste bărbaţi şi
chiar familii întregi,
cărora nu li plăceă acest schimb neaşteptat în posiţiun
ea cetăţenească, Şi
cari necurmat căutai să ajungă a ave, în împeriii,
iarăş aceâ valoare ce o
pierduseră strămoşii lor prin desnaţionalisare.
Această ceartă necontenită pentru supremăţiie, această
rivalitate seculară n'a întirdiiat să producă şi să înrădăcinede printre
Greci
şi Romîni o
nesuierire reciproacă şi o ură neîmpăcată. Bieţii!
.
Cu toată învăţătura sublimă a lui Isus Cristos despre
origine comună,
despre frăţiie şi iubire ($ 17, pg. 89), şi cu toate
că şi unii şi alţii se numiaii
creştini, şi încă Grecii creştini mai vechi şi mai
de frunte, încă tot nu învEțaseră, nici nu se deprinseseră a trăi unii lîngă
alţii în pace şi în ticnă,
ci neîncetat năzuiaii a se sui unul peste altul
şi apoi a călări după placul
unei inimi barbare!
Această ură seculară şi nestînsă dădu, mai
pătoriii la grave neînţelegeri între Greci şi Romiîni. adeseori, îndemn înţăPrin mişcările culturale
religioase şi cetăţeneşti din seculul al decelea
se
deşteptară mulţi Romîni, chiar de prin păturile mai de jos .ale.
poporului, prinseră a veni la
conştiinţa insualităţii sale părticulare, a
cunoaşte că Grecii acaparaseră

pentru

Originea

sîne

lui,

toate

drepturile

Romînii

şi foloasele

ieraii chiemaţi

unui

domniiat,

în carele,

după

să aibă şi să joace rolul de frunte,

($. 106). Mai cu samă nu puteaii uită
Romînii, că, după atita timp de
umilire (600—963), prima lor reuşită de
aşi fi întemeiat, între anii 963 şi
1018, un domniiat propriii prin ținuturile
ocupate de iei în număr precumpenitoriă, fi nimicită de Greci;
că împăratul Văsile II Bulgaroctonul
(976—1025) a pus într'o mănăstire O scrisoar
e, prin care poronciă, ca să
nimicească pre Romîni pînă la cel mai
de
pe
urmă, dacă ar mai cutedă
cîndva să se răscoale şi să se lepede
de Greci,1) şi că toâte încercările
lor din anii 1040, 1078 şi 1086 de a
'şi
totdeauna de usurpătorii Greci. Cugetar restăură domniiatul se zădărniciră
ea de a'şi întemeiâ şi iei o vatră
propriie, un domniiat nedepindent, în
care să se poată mişcă şi desvoltă
în mod părticular şi nestinghieriţi de
nimene, nu o mai părăsîră Romînii
de aci înnăinte, ci o urmăriră cu
0 ţinăcitate vrednică de toată lauda,
ținăcițate. care. ateastă vitalitatea şi vigoros
itatea lor,
Această
cut,

ură învechită,
se mănifestă, cu tăriie,

seculului al doisprădecelea.

aţițată adeseori prin amintiri hidoase
“din tre-.
şi în ciocnirile Romînilor cu Grecii
dela finea

Aşă

ni spune

Nichita Honiianul, că Romînii
se' numiaii Misi, iar acuma
Vlahi, -încă demutt amerinţaii pre Greci
cu o desfacere de diînşii, şi se făliaii
cei .de „prin

munţii

chiar cu aceasta,

Emului,. cari mai înnăinte

încredindu-se în greutăţile

multe şi tari ce din vechime le aveaă zidite de teren”şi în castelele cele
pe măguri priporoase?); că
mulţi oameni făceaii printre popor propag
andă
pentru . răscoală, strigînd
în gura mare, ca-toţi Romînii să sară,
să apuce armele, să plece asupra
ya

Grecilor şi pre cîţi.îi vor prinde în răsboiii, să nw'f cruţe, ci,
despreţuind

:) Nichita, 1. c. pg. 488. — 2) Niketas 1. c. pg. 482...
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orice făgăduială saii bani de răscumpărare, pre toți să” ucidăşi să'i
omoară fără milă.1)
|
Alt scriitorii grec, Giorgiii Acropolita,?) încă ni vorbeşte despre
această mişcare a Romînilor, dreptcă nu ca martur ocular şi bine înformat despre toate, ca Nichita Honianul, fiindcă iel a trăit din 1220—1982,
dar tot ca unul care, atit de aproape de această mişcare naţională, a

putut audi multe despre iea dela cei ce ai fost de faţă. Povestindu-ni pu-

stiirile şi omorurile ce le făcuse Ioniţă cu oastea sa într'o escursiune
pînă în Macedoniiea, întreprinsă în 1206, Giorgiii Acropolita ni spune, că
loniţă - diceâ, că toate acestea le face spre a răsbună celea ce le făcură
Grecii, cînd desfiinţaseră, în anul 1018, domniiatul Romînilor şi al Bulgarilor, şi precum împăratul grecesc de atuncia, Văsile, a căpătat tristfalnicul
nume de Ucigătoriii de Bulgari (Bulgarocton), aşâ-şi iel. vre să fie numit

Ucigătoriii de Greci (Romeocton).

i

Aceste reamintiri de un trecut glorios şi de o harţă seculară cu un
rival nu prea scrupulos, zgindărite de un curent naţionalist vioiii, nu lăsară pre Romiîni să se liniştească, pînă nu vor ajunge şi iei.la ţinta do-

rurilor şi a videiurilor sale naţionale. De mai mult timp iei nu făceaii alta

decit să pîndească, cu agerime, nişte împrejurări binevenite, ca să le poată
luă ca pretest.
|
Astieliii de împrejurări sosîră în anul 1185, cînd împăratul Isac Angel (1185—1195), din zgirciie ca să nu chieltuiască bani din tesaurul public, pusese -asupra unor :oraşe şi ţinuturi din împeriii nişte dări foarte
mari pentru acoperirea speselor nunţii sale cu fiica regelui Ungariii Bela III
(1173—1196). Aceste dări estraordinare se compuneaii mai ales din vite
domestice, şi fiindcă Romînii ieraă cei mai avuţi în turme-de oi şi în ciredi de vaci şi de boi, precum şi în herghelii de cai, iele apăsaii mai greii
asupra lor, şii amăriră cumplit. Oţărirea -lor deveni cu atita mai mare şi
se generalisă printre iei cu atita mai tare, cu cit agenţii însărcinați cu
stringerea acestor dări ieraii mai lacomi,. mai răpareţi şi trătaii pre Romiîni
mai neomeneşte. Amărirea şi oţărirea Romiînilor crescu pînă într'atita, încît mulţi din-iei ieraii gata să apuce armele şi să se apere.3)
De această fierbere şi agitare mare se folosiră nişte bărbaţi din. curentul naţionalist şi progresist al Romînilor din peninsula Balcanică, se
puseră cu grabă în fruntea iei, şi prinseră a-orgănisă, printre toţi: Romînii,
O mişcare adevărat cetăţenească pentru realisarea dorurilor şi videiurilor
sale naţionale. Spre a acoperi deocamdată scopurile adevărate ale mişcării
şi spre a'i.dâ -o temeliie mai solidă, aceşti bărbaţi formulară cîteva gravamine şi cîteva pretensiuni,şi se duseră cu iele la împăratul Isac Angel,
care petreceâ atunci în vinătoare la Chipsala, lingă rîul Mariţei. Gravamenele ieraii multe şi mari, iar pretensiunile puţine şi caracteristice. Aceşti
bărbaţi adecă pretendeai, ca. împăratul -să li permită a recrută, pentru
Greci, o oaste, jar” lor să li se deie cu adeverinţă scrisă, spre administrare,
vreun ţinut cu puţin venit în munţii Emului. Pretensiunile solilor fură răspinse, şi unul

din iei, Asan,

fiindcă

se

prea

întreceă

cu vorba

şi amerinţă

chiar cu o -răscoală, cînd se vor întoarce a casă, dacă nu li se.va împlini

cererea, îi: pălmuit,-la ordinul. principelui Ion Cantacuzinul.

N

Această răspingere a cererilor şi această ocară, făcută cu nechipzuire,
unuia din soli, deveniră s&mnalul răscoalei şi fură mai apoi crunt răsbu-

nate. Solii găsîră acuma pretestul dorit nu nuinai în răpirea vitelor de pe
2) Nikitas, |. c. pg. 486.

—

2) Tebopes

5 ”Azpozoians:

Xpowtzin, GYP(RISI

m. Bekkeri, Bonnae, 1836, pg. 26.-— *) Nichita,.[.'c. pg. 481—482.

[

ex Tec,

”
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la oameni şi în. greutăţile ce le suferiai, dar”: şi în disprețul şi în ocara
ce le suferiră trimişii poporului, şi provocară pre Romini la o deschisă

lepădare: de Greci.1)

.

-

Ş 117. Autorii răscoalei naţionale din

1186

şi naționalitatea lor.

„ Pintre Romîni n'aă încetat nicicind a esistă, pe ici coleă, familii
alese, în cari cugetul romănismului, dorurile naţionale şi cultul
lor ieraii
o tradiţiune. Aceasta se vede deacolo, că, precum în anul 963, aşă
şi acuma,
în anul 1186, tot nişte frați aii fost aceia, cari aii conceput cugetare
a şi
propusul unei răscoale generale a Romiînilor şi a lepădării
lor de Greci;
„Carii ait orgănisat-o şi aii condus-o cu. succes “pînă la înfiinţar
ea unui
domniiat nedepindent. Aceşti frați se numiaii Petru, Asan şi Ioniţă,
şi ierati
originari. din munţii Emului; cel puţin: despre Ioniţă ni spune
apriiat NiChita Honianul?), că ierâ născut şi crescut acoleâ. Cu deosăbire
Petru şi
Asan, ca mai mari, aii pornit mişcarea naţională; pentru
aceea numai despre iei dice marturul ocular,. Nichita Honianul, că „iei
ieraii începătorii
TEului,

şi aceia,

carii ati răsculat

„Rominii se codiaă dintru

întiiti

tot poporul,“

şi

în

alt

loc

şi se retrăgeaii dela răscoala,

adauge,

.că

spre care
ieraii împinşi decătră Petru şi Asan,“ şi iarăş mai în
alt loc dice, că „şi
începătorii răului, adecă Petru şi Asan,... porniră cu
fuga spre Dunăre.“
Tot Nichita Honianul ni ateastă, că aceşti bărbaţi,
Ioniţă, ait fost fraţi buni. Întrun loc (pg. 482) dice despre Petru, Asan Şi
Petru şi Asan,
că iei ai fost. „uospzvsie usi sawztonepe == de una şi aceeaş
naştere şi de acecaş
săminţă“; în alt loc (pg. 485), numeşte pre Petru
şi Asan “i zavztmua: =
de acelaş sînge“; şi ceva mai la vale dice, că „ăzzgoş E
zâvw Eva, & llespes,
za orepavionty pusă drxăstam cry 1egakip == celalalt
din fraţi, Petru, şi. cu o coroniţă de aur îşi ornă capul“ (pg. 486); apoi aiuria,
vorbind despre o escursiune de pradă în ţinuturile Filipiianei (Filipopolei),
dice (pg. 520), că
aceasta o făcii Asan, al doilea din frați, âzopec zâ»
ă3shșă“;
în mai alt loc
(pg. 612—613), povestind încercările de pace
ale împăratului Isac Angel
cu Petru şi Asan, ni spune, că iele fură
zădărnicite de Asan, bărbat mai
răsboinic şi cu mult mai pe sus decit frate-săii,
== spa TONE vai iz ze
Bihgcă pogeptozapey,
o
Cumcă şi loniţă a fost frate cu Perru şi
Asan, ni-o afirmă Nichita
Honianul în doaiiă locuri;

odată, cînd vorbeşte
a fost prinsă de impăratul Isac Angel,: dice că despre soţiiea lui Asan că
„împăratul. şi pre fratele
al doile, za: ză a3zizv adzcă îdzege, pre loan,
îl liase ca ostatice (pg. 521);
iar' altă dată, povestind omorirea lui Petru
decătră un consîngean (axpă

se sy

âuevevă»),

ni 'spune

(pg. 622),

„că

rea şi diregința Rominilor cădii asupra lui .lon, ai treilea din iraţi,conduce
mes "Lodrrry 7 apizev iv A30-

qâ», carele ieră tot aşâă de crud cu Grecii ca
şi îrate-săii Asan, de asemenea
omorit de alt consîngean cu numeie lancu
(pg. 618).
:
incit despre naționalitatea acestor iraţi,.
iea încă nu poate îi trasă
la îndoială, dacă ne ţinem de aceea ce
ni: spun scriitorii contimporeni.
Intre aceştia cel dintiiit ieste tot Nichita Honianu
l, carele face pre Petru şi
Asan nu numai între sîne fraţi, de asemene
a neam şi de aceea sămînţă,
Hi

:) Nichita, 1. c. pg. 482. — 2) Niketas-l. c. pg. 808, 482, 485, 457 -pazale
2 3 Al»

7ai spevsdste,
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dar' şi cu Românii, carii mai înnăinte se numiaii Meşi, iar' pe atuncia Vlahi
(pg. 482); tot ziucorevsis cu fraţii Petru şi Asan numeşte
iel pre Romini, cînd
povesteşte codirea lor dintru început de a întreprinde răscoala. (pg. 485);
pre al treilea: din fraţi, pre Ioniţă, care fusese ostatic (pg. 524) şi petrecuse
timp: mai îndelungat pintre Greci (pg. 622) îl numeşte Nichita Honianul
în doaiiă locuri (pg. 829) deadreptul lon Romînul (6 Mosâs "lors, 3
Mosbw ?ludem), lar” despre Asan dice, că atit de tare uri pre Greci, încît
nici atuncia nw'i cruţă, cînd vreunul din iei, ştiind romineşte, îi vorbiă
întracest graiii, precum s'a: întimplat chiar cu un preut dintre acei. prinşi,
carele nu scăpâ de moarte, măcar că "i vorbi romineşte, credind că, prin
aceasta, va deşteptă într'insul milă şi va îi scutit. A” Zucguovizs os T3pis is 70
Biz

gevig sis Thsov as Emnahoduzws (pg. 617)
Calitatea de Romîn a lui Ioniţă, fratele mai

mic

aj
al lui Petru şi Asan,

o ateastă şi alt scriitorii contimporean, frănțuzul Geoiroi de Ville-Hardouin.

Acesta ierâ în oastea lui Balduin de Flandra şi a luat parte la espedițiunile acestuia încontra lui -loniţă; trebuiă .dar' să'i cunoască destul .de
bine naționalitatea; de aceea şi numeşte pre Ioniţă: mai adeseori Romîn.!)
Şi alt contimporean, Enric de Flandra?), fratele lui Balduin de Flandra
şi urmaş al acestuia ca împărat în Constantiniiana (1206—1216), carele
cunoştea foarte bine, cine ierâ Ioniţă, încă îl numeşte Romîn, jăluindu-se
cătră papa Inoceniţiii III (1198—1216) într'o scrisoare din Juniii 1205 dicînd,
ca „Romînul acela, Ioniţă, sa năruit asupra noastră cu Romîni şi Cumani
şi cu alţii“,5) şi mai la vale adauge că cunoaşte acest lucru din scrisorile
acestui „Romîn însu'şi.“ :
Aa
Călugărul austriac, Ansbertus,3) care a participat la espediţiunea
cruciiată a treia din 1189—1193, desctiindu-o, şi care cunoştea foarte bine popoarele din peninsula Balcanică, distringindu-le în Greci, Bulgari, Sirbi şi
Romiîni (Graeculi; Bulgari, Servii şi Flaci saă Blachi), face pre Petru „Domn
al Rominilor şi al părţii celei mai mari a Bulgarilor din cîmpiile Traciii,

şii atribuie calitatea de: Romîn dicînd despre iel, că „un oarecare: Romiîn

Calopeiru şi irate-săii Crassian, cu supuşii Romîni, domnesc în cea mai
mare parte a Bulgariii:
şi pelîngă mare pînă la Dunăre.“
|
n

Frănţuzul Robert de Clary), descriind ca martur ocular cucerirea Constantiniianei decătră Frănţuji şi Veneţiieni în 1204, nu numeşte pre Ioniţă,
domnitoriul
Saă „Jehans

Romînilor
li Blaks*,

şi al Bulgarilor, altfeliit
adecă Jiian Rominul.

decît

„Jehans
a

li Blakis*
E

Chiar şi papa inocenţiii [Il (1198—1216), înformat prin emisarii săi
despre mişcările cetăţeneşti şi religionare ale Romînilor din timpurile.
acestea şi despre dorinţa direginţilor lor de a stă în.legături cu biserica
apuseană, -încă ateastă originea romană -a fraţilor Petru, Asan şi Ioniţă,
„1) Geoifiroi de Ville-Hardouin:

Dela conquâte. de Constantinople par les Francais et

les Vânstiens, în „Rerum Galicarum et Francicarum scriptores, t..18, Paris, 1822, pg. 456.
— „Joannis qui ere Rois de Blakie et de Bougrie; .et.cil Johannis si ere uns Blaque..—
2) Vetera monumenta Slavorum meridionalium, edidit. August Theiner, t. 1, Romae, 1863,

LXII: pg. 40—41.: —

„Irruit subito Blachus ille Johanitius in nostros cum ... Blachis et Co-

edocti fuimus.*“ — 3) Fontes rerum austria»
manis et aliis*...: „per: litteras ipsius Biachi...
carum, Scriptores, î. 5,. pg. 24,44, 54, Kalopetrus: „Blacorum et maxime partis Bulgarorum

in hortis Traciae dominus; — Kalopetrus Blachorum dominus; — preterea Bulgariae in
maxima parte ac versus Danubium quousque: mare, quidam Flachus' et frater eius Crassia- -

nus cum Subditis Flachis tyranizabat. — 4) Robert de Clary: La prise de Constantinople, în
Chroniques ŞIecoromans inedites ou peu connues,.publices par Charles Hopf, Berlin, 1873,
S.

bă

»

—31.

,

-
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atit în scrisorile sale cătră Ioniţă, cit şi în acelea cătră arhiepiscopul Văsile

din domniiatul Romînilor şi al Bulgarilor. Întruna din scrisorile adresate
lui Ioniţă în anul 1199, dice papa Înocenţiii 1), cumcă.a audit că străbunii
lui Ioniţă îşi trag originea „din prăsila nobilă a .Romei= de nobili urbis
Romae prosapia“ şi că fel a moştenit, prin atavism, generositatea sîngelui,

şi aiectul sîncerei devotări ce îl are cătră scaunul apostolic; iar'
în alta,
din 27. Noemvre 1202, spune lui Ioniţă. că „îi ieste de trebuinţă
atit

pentru gloriiea timporală cit şi pentru mîntuirea vecinicăca să fie Roman
după sînge aşâ şi cu fapta, şi ca poporul din domniiatul săii, ca
rele dice câ deştinde din Romani, să se țină de aşădămintele bisericii
Romane,
precum

ca să se vadă că şi la cultul dumnedeiesc se ține de moravurile
patriii.“
|
” Cătră arhiepiscopul şi mitropolitul Romînilor şi al Bulgarilor,
Văsile, se esprimă papa în scrisoarea sa din 27 Noemvre 1202 dîcind: că
aceia,
carii îşi trag originea dela Romani, să. pădască aştdămintele bisericii
Romane; iar în alta din 10 Septemvre 1203 îi scriie despre Ioniţă,
ca iel „să
se ţină de aşădămintele bisericii romane aşâ precum deştinde
din nobila

prasilă romană.“

|

Cumcă aceşti trei fraţi, Petru, Asan şi Ioniţă, aii avut conştiinţă |
despre originea sa romînă şi că s'aii simţit ca Romiîni, se cunoaşte
nu
numai
din toate faptele lor, dar şi dintr'o scrisoare a lui loniţa
cătră papa Inocenţiii II din anul 1202, în care dice, că „mulţămesc mult atotputer
necului
Dumnedeii, carele, după nespusa sa bunătate, ne-a cercetat
şi
pre
noi,
nevrednicii săi şerbi, şi că a băgat în samă umilinţa noastră
şi ni-a adus
aminte de sîngele şi de patriiea din carea ne tragem.2)

|
Cu toate aceste mărturii nerecusabile despre romănitatea
sîngelui,
a sîmţămintelor şi faptelor fraţilor Petru, Asan şi Ioniţă,
tot s'aii găsit bărbaţi, carii s'aii încercat să facă din iei Slavi, precum
Rakowski, lirezek
C. 1, Uspenskii Tn., Pic L. L.3) şi alţii.
Argumiîntul de frunte, cu care îşi radimă învățații slavişti
socotinţa,

il trag dintrun pasagii din scrisoarea adresată
de regele Ioniţă papei dela
Roma în anul 1204, şi carele sună astfelii:
„În luna trecută, Junii, a
trimes domniiea mea pre arhiepiscopul mieii . .
Văsile, căruia, cînd ajunse
la Duraţ (Durazzo), nui Îi permis să treacă
la seninătatea ta, ca sînțiiea ta să împlinească dorinţa domniii mele,
după datina năintaşilor miei,
a împăraţilor Bulgarilor şi aj Rominilor, Sîmion,
Petru şi Sămuil, a stră-

moşilor mei şi a tuturor celoralalţi împărați
ai Bulgarilor.+)

1) Vetera Monumenta Siavorum meridionalium
historiam illustrantia, ab A. Theiner
Nr. XVIII,
Pg. ll. —
„Progenitores
tui..... .. de nobile
urbis Romae
prosapia; contraxeris heriditario jure .... sanguin
is generositatem ....
ct sincere
devotionis affectum, quem ad apostolicam sedem
geris;
— Nr. XVII. „expedit enim tibitam
ad temporalem gloriam quam salutem acternu
s, ut sicut genere, sic sis etiam imitatione
Romanus,
et populus terrae tuae,
qin de sanquine Romanorum
se asserit descendisse, ecclesie Romane instituta Sequatur,
ut etiam
in cultu divino
mores videatur
patrios redolere (. c. Nr. XXIX, pg. 18) „ut,
qui a Romanis traxerunt originem ecclesie Romane instituta sequantur. —
vol.

I,

Ne. XXXVII pg. 21. ut sicut descendit
ex nobili prosapia Romana, sic ctiam ecclesie Romane instituta , sequatu
r. —— Sbiera: Codicele Voroneţean,
$ 37, pg. 338—342, — 2) Vetera Vonumenta,

|. c. Ne. XĂVI, pg. 15: Multas egimus graţias
omnia potenti Deo, qui visitavit nos, servos suos
bonitatem et respedit humilitatem nostram, ct reduxitindignos, secundum suam incfiabilem
nos ad memoriam sanquinis et patriae
" nostre, a qua descendimus.“ „— 5) Rakowski:
Niekolko rieczi, o Asieniu prvomu, Bielgrad,

1869. — lire&ek C.1.: Geschichte der Bulgare
vtorago bolgarskago czarstva, Odesa. 1879. —n, PicPrag, 1876. — Uspeeskii Th.: Obrazovanic
zig, 1880. pg. 86—91. — +) Vetera Monumente, 1. |. L.: Abstammung der Rumănen, Leipc. Nr. XLVI, pg. 29: Mense lunio prae-
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" Înţălegînd r&ti pasagiul acesta: şi r&portind espresiunea din urmă „a
strămoşilor miei, progenitorum meorum“, ca aposiţiune la tustrei regii, la
Simion (893—927), Petru (927—969) şi Sămuil (976—1014;, iar nu numai
la Sămuil şi urmaşii acestuia, ori la espresiunea „după datina. năintaşilor
mici, secundum consuetudinem predecessorum meorum“, aii făcut învățații
slăvişti următoarea conclusiune mintală: „Simion, Petru şi Sămuil aii fost
Bulgari de origine; loniţă mărturiseşte, că iei ai fost strămoşii săi; deci
şi Ioniţă a fost Bulgar de origine.“
Această conclusiune a fost combătută. mai întiiii de eruditul B.P.
Hăjdăii1) pe temeiul, că scrisoarea lui Ioniţă a fost scrisă în original bulgăreşte; că abiâ în Roma s'a trădus lătineşte; că în testul original a stat
Cuvîntul nphazsr, carele însamnă nu numai pre strămoşi saii progenitori,
ci totodată şi înnăintaşi, predecesori, adecă cugetarea de succesiune fără
nicio unitate de sînge, şi că, prin urmare, pasagiul acesta nu poate demustră aceea, ce vor unii să demustre prin iel.
*
Opiniunea eruditului B. P. Hăjdăii se întăreşte foarte mult nu numai
prin aceea, că la una din scrisorile lui loniţă găsim în îruntea iei notat:
„Scrisoarea lui Coloian, a domnului Bulgarilor şi al Romînilor, trimeasă
domnului papă, Inocenţiii [II, trădusă din bulgăreşte în greceşte şi apoi din
greceşte în lătineşte“,2) dar' cu deosăbire şi prin aceea, că în altă scrisoare,
tot din anul 1204, şi în care asemenea se vorbeşte despre regii Simion,
Petru şi Sămuil, loniţă nu mai întrebuinţeadă cuvîntul de ştrămoşi sai
progenitori, ci numai pre acela de năintaşi saii predecesori. lată cum se
rosteşte iei: „Plăcînd domnului nostru Isus Cristos a mă face domn și
împărat al toatei Bulgării şi Romănii, am cercetat scripturile şi cărţile bătrinilor noştri şi legile împăraţilor de fericită amintire, ale năintaşilor (predecesorilor) noştri, de unde aii luat iei înşi'şi regatul Bulgarilor şi temeliiea domniiatului, coroana de pe capul lor, şi binecuvintarea patriarhală,
şi cercetind cu sîrguinţă prin scripturile lor, am aflat, că acei împărați de
fericită memoriie ai Bulgarilor şi ai Romînilor, Simion, Petru şi Sămuil şi
înnăintaşii (predecesorii) noştri, aii primit coroana domniiatului. lor şi bine„cuvîntarea patriarhală dela preasînta a lui Dumnedeii biserică Romană.“5)
Cu toate acestea nu putem ca să nu amintim aici şi aceea, că cuvintele „strămoşii saii progenitorii miei“ pot ave un deplin înţăles, ba
poate chiar singurul înţăles adevărat, dacă nw'l răportăm, ca . aposiţiune
la regii Simion,

Petru

şi Sămuil,

ci numai

la „secundum

consuetudinem“,

fiindcă dintre aceşti trei regi numai Sămuil şi urmaşii săi aii fost adevărați
strămoşi sait progenitori ai lui Ioniţă ($ 118), şi fiindcă numai consîngenii

terito misit imperium mcum Archiepiscupum meum ... Basilium; qui cum pervenisset
Durachium, non îuit permissus transire ad serenitatem tuam, ut compleret desiderium imperii mei sanctitas tua, secundum consuctudinem predecessorum meorum, Imperatorum
Bulgarorum et Blachorum, Symeonis, Petri et Samuelis, progenitorum meorum ei ceterorum
omnium imperatorum Bulgarorum.
"
:
1) Hăjdău: Limba slavică la: Romîni, $ 23, în diarul „Trăian“ din 1869, pg. 284. —
2) Vetera Monumenta, |. c. Nr. XXVI, pg. 15: Litterae Coloioannis, domini Bulgarorum et
Blachorum, missae domino Innocentio papac III, translatae de Bulgarico în Graecum ct de

Graecum postea în Latinum.* — 3) 1.c. Nr. XLIII, pg.27—28:: „Cum placuit domino nostro

Ihesu Christo me dominum

ct

imperatorem

totius

Bulgariae et Blachiae facere,

inquisivi

antiqorum nostrorum scripturas et libros et beate memorie imperatorum nostrorum predecessorum leges, unde îpsi sumpserunt regnum Bulgarorum et fîirmamentum imperiale, coronam
et diligenter perscrutantes_in corum
super caput eorum ct patriarchalem benedictionem,

invenimus

scripturis,

quod

beate

memorie

ille 'imperatores

Bulgarorum

Symion, Petru et Samuel et nostri predecessores coronam imperii
chalem benedictionem acceperunt a sanctissima Dei Romana ecclesia.

ct Blachorum

COrUmM - ct patriari
27
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lui Sămuil şi iel aii fost aceia, carii -aii întemeiat primul
domniiat al Romiînilor în Macedoniiea ($ 85, pg. 328).
:
_ Opiniunea învăţaţilor despre slăvismul fraţilor
Petru,
Asan
şi Ioniţă,
o mai combate, pe temeiul isvoarelor, încă şi înv&ţat
ul german, profesorul
Const. R. v. Hâiler,:) şi ajunge la resultatul: 1) că
domniiat adevărat bul-

găresc a fost numai cel vechiit de înnăinte de anul 1018;
2) că întemeietorii

domniiatului al doilea
răscoala din anul 1136

bulgar ai fost Romînii, iar nu Bulgarii; 3) că
a fost pusă în mişcare de Romini, şi că aşadară

domniiatul - bulgar restăurat de iei a fost domniiat

romiînesc; 4) că acesta
abiă după întemeiarea sa s'a pus în _referinţi
istorice
şi de afinitate cu
vechiul domniiat bulgar; 5) că referinţa Romînilor
cătră Bulgari şi Cumani
trebuie să ni-o închipuim altfeliii, decurm se făcuse
pînă acum; şi 6) că nu ieste
permis a vorbi despre domniiatul Asaneştilor ca
despre un domniiat bulgar.
O opiniune mijlociie între aceea a învăţaţilor
slăvişti şi a eruditului
profesor german, Hofler, o are învățatul profes
or
rus,
V. 1. Vasilievskij.2)
Acesta susține, că Romiînii şi Bulgarii, împreu
1186 şi aii înfiinţat al doilea domniiat bulgar nă, aii pornit răscoala din
,
Ioniţă, ar îi fost Bulgari de origine după -strămo şi că îraţii Petru, Asan şi
şi, dar că iei, petrecînd
mai pe urmă prin ținuturi curat romîneşti,
s'aii romănisat cu timpul, şi că
aşadară, precum în aceşti trei fraţi, aş şi
în mişcările din anul 1186 pentru
întemeiarea unui domniiat neatirnat ai
fost
Rominii şi. Bulgarii, dar că elemîntul bulgar contopite doaiiă naţionalităţi,
saii slavic a fost în precumpenire atit după năzuinţile dornice înnalte
şi mijloacele întelectuale, cît Şi după
foloasele materiiale dobindite, şi după numire
a şi graiul oficiial al domniiatului.
ă
Toate argumintele Slăviştilor însă, oricît
de capţioase ar fi unele din
iele, nu pot ave nicio valoare în fața
mărturiilor contimporene!
$

118.

Petru, Asan şi Ioniţă consîngeni cu fraţii
David, Moisi, Aron şi Sămuil.
Cînd considerăm că dintre cei patru
îraţi: David, Moisi, Aron şi Sămuil, carii în anul 963 ati înfiinţat,
în ținuturile romineşti din Macedoniiea,
Tesaliiea şi Albaniiea, un domniiat
înnăinte, s'a tot lăţit pînă la Dunăre pe sama Rominilor, carele, dela 976
doi feciori, pre Ion Viadislai şi pre şi pînă la marea Neagră, Aron a avut
nepoți,şi şese nepoate, iar Sămuil Alusiian, şi dela unul din aceştia şese
a avut doi feciori, pre Gavril:Roman
Radomir şi pre Trăian, şi patru
fete, şi dela unul din feciori, dela
Gavril,
cinci nepoți, din cari unul Deleanu,
şi doaătă nepoate?); cînd cugetăm
şi aceşti nepoți şi nepoate îrică
Îi avut urmaşi; cînd luăm în samă, că
după desfiinţarea, în anul.1018, vor
că,
a domniiatului întemeiat de iei, un
din ai lui Sămuil, Deleanu, şi un
nepot
fecio
r din aj lui Aron, Alusiian, ati
cat în anul 1040 să scuture jugul
cerstrămoşesc, şi că după iei sai mai grecesc şi să restăurede domniiatul
încumătat şi alţii, pe la anul 1078
1086, să facă aceasta ($ 85, pg.
şi
328—330); cînd avem toate acest
vedere, trebuie să admitem că,
ea
în
după îirea omenească, astfeliii de
şi încercări aii trebuit să se mai
răsco
Tepeţească, căci cartea întîmplări ale
lor ni

1) Hăfler C. R. v.: Die Walachen
als Be riinder des zweiten
der Asaniden, 1186—1957, în
i
i
Sitzungsberichtes der kais. Akad
erie Peugarioehen_Reiches
hilos.-hist. Classe, vol. 95, YViss
enschaften, 1880, pg. 229—945.
— 2) Vasilievskii V, |:
cr hat das bulgarische Reich begriindet
? în Archiv fir slavische Philologie
e As gBeriin 1880, pg. 627—637.
, von V. Jagi:,
— 5) lirezek C. |: Geschichte der
Bulgaren, Prag, 1876,
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spune că, la toate popoarele,

esistat vreunii

din

urmaşii familiilor detronate, pînă cînd aii mai

iei şi aii dispus

de

oarecare

putere,

m'aii scăpat din

vedere ocasiunile favorabile, ci:s'aii tot încercat să'şi recăştige posițiunea
strămoşască şi să ajungă iarăş la domniie.
a
Plecînd din această ordine de cugetări, sîntem cu necesitate împinşi
spre pripusul, oride nu cumvă fraţii răsculători din anul 1186 ati stat cu

înnăintaşii, săi din anul 963 şi din 1040 precum în legături de cugetări şi.

de aspiraţiuni, aşă şi în legături de sînge?
cit am

căută

să ne desiacem

de îiel, tot va

lată dară un pripus care, ori-

rămîne

bine

stăbilit în mintea

noastră, dacă voim să ţinem samă -de firea lucrurilor omeneşti, chiar şi
atuncia, cind n'am ave întru sprijinirea lui nicio mărturisîre oricît de vagă
din partea altora. Acest pripus însă trebuie să se priiacă, în mintea noastră,
în credinţă adevărată, cind mai vin şi nişte mărturii spre întărirea lui,

Mărturii nu ni lipsesc.

o

Esistă

cărticică

întitulată:

IIaperoennuns

Baponia,

loauna Bonapa,

nau neropia Buaraperaa koa ro yu 'orb rab ea Bairape nponauman, Rako
Ca EpaAeBCcrOBULAlI,
KURO SEE UAPETBOBAAN II KARO HApCTBO CB06 NOLAN UI
NOA5

uro

noAuaAta.iu,

na5 Magpv6npa „lazunearo,

Byezeupa Ppanuysraro, -.Caeraro Ewruwia 'Tepnosekaro, Caeraro Anunrpia
Pueronearo n Apyrux akronuenesz codpana. Haganie nepaoe. Bulgarische
Geschichte. Y Byauuy IInemenn £p. eneyananmra Iemrancrorb. 1844.

Această carte ieste scrisă de un călugăr bulgar din seculul al-18-lea,

cu numele Paisie; iea dreptcă
fără de nicio critică, atribuind
nînd întimplările dintrun timp
pentrucă se provoacă la mai

m'are
unor
sai
multe

mare,

nu

ai cărora

autori,

dacă

nicio valoare ştiinţifică, fiind compusă
bărbaţi fapte deplinite de alţii, şi puloc în altul, dară nu ieste neînteresantă,
cărţi bulgăreşti de o vechietate foarte

totdeauna

ca

marturi

oculari,

apoi

din

tradiţiune proaspădă puteaii şi trebuiaii să ştiiă măcar feliul întimplărilor,
dacă nu şi timpul şi modul, cînd şi cum S'aii petrecut iele. Într'această
„cărticică se dice (pg. 43), că Petru şi fratele săii Asan aii fost „de viţă
împărătească, nepoți ai lui Găvril, fiiul lui Sămuil. |
Această consîngenitate a fraţilor Petru, Asan şi Ioniţă cu urmaşii
regelui Sămuil (963 resp. 976—1014) caută să o demustre şi învățatul slăvist, Rakovski,?) provocîndu-se, pe lingă cărticica de mai sus şi unele
espresiuni din scrisorile papei Inocenţiii III cătră Ioniţă, încă şi la alt
mănuscript vechiii bulgăresc, în carele deasemenea, ca şi în Ţarstvennic, se
dice, că tatăl lui Asan, Găvril, ar i fost esilat de Sămuil în Romîniiea (Valahiiea).
În povestirile din Țarstvennic şi dela Rakovski despre Asan şi Petru
ieste un iond. adevărat pe lingă un îmbrăcămint detot fals. Ca adevăr
istoric puteni admite numai esistinţa unei tradiţiuni despre consîngenitatea
fraţilor Petru,. Asan şi Ioniţă, cu urmaşii regelui Sămuil, dar nu şi modul,
în care se'leagă această consîngenitate cu regele Sămuil. leste adevărat,
că Sămuil a avut un fecior cu numeie Găvril, dar acesta n'a fost esilat
de iel nicăiuri, ci, după moartea lui întimplată în 15 Sept. 1014, “i-a
urmat în domniile, şi îii omorit de vărul săi, lon Vladislaii, în 1015.
Apoi şi distanța de timp de 170 de ani dintre moartea lui Găvril şi înce-

putul răscoalei din 1186 încă se opune admiterii, că acest Găvril a putut.
fi adevăratul tată al fraţilor Petru, Asan şi loniţă. Ce avem să ţinem

despre întimplările povestite în
persoanele din iele, resulta din

Ţarstvennic
cele ce le

:) Rakowski: Niekolku rieczi o Asianu prvomu,
slav. Philologie von 1. Jagic, vol. 4, pg. 635.

şi la Rakovski şi despre
vom povesti mai la vale.

Bielgrad, 1869, pg. 95. —

Archiv fir

27%
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_
Această tradiţiune despre tragerea fraţilor Petru,
Asan şi Ioniţă din
regele Sămuil şi urmaşii lui trebuie s'o fi cunos
cut misionarii şi înformătorii papei Inocenţiiă II] (1198—1216), căci acesta
întrebuințeadă în cur&spundinţile sale cu Ioniţă, cu arhiepiscopul
Văsile şi cu regii Ungariii,
nişte espresiuni şi întorsături, cari oglindesc
pe deplin această tradiţiune,
deşi nu în mod destul de precis. Aşă dice
papa în scrisoarea sa din
27 Noemvre 1204, adresată regelui Ungariii
Emeric (1196 —1204) ca răspuns
la tînguirile acestuia asupra recunoaşterii şi
încoronării lui Ioniţă ca rege
al Romînilor şi al Bulgarilor, că iel de
aceea îl recunoaşte şi'] încoroneadă,
fiindcă şi mai înnăinte ati fost regi în Bulgar
iiea încoronați de papi, ca
Petru şi Sămuil şi cîţiva alţii după iei, şi
fiindcă,şi cel doi fraţi, Petru şi
Ioniţă, se trag din viţa regilor de mai
înnăinte, şi fiindcă iei aă început
să'şi recucerească țara părinţască,
iar nu so usurpede.!)
Tot numai această tradiţiune trebuie căuta
tă şi în cuvintele „progenitorum meorum,“ ce le întrebuinţeadă
Ioniţă în scrisoarea sa cătră papa
din anul 1204, despre carea am vorbit mâi
sus ($ 117, pg. 415—416), dacă
nu vom voi să li dăm înțălesul ce [i]
atribuie eruditul B. P. Hăjdăii.
Fiindcă această tradiţiune despre deştin
dinţa iraţilor. Petru, Asan şi
Ioniţă din regele Sămuil se constată
ca adeverată şi prin testimonii contimporene, iea căpătă pentru noi o
îns&mnătate de frunte, . şi aruncă o
radă luminoasă asupra mişcărilor soţiia
le cetăţeneşti ale Romînilor de pe
timpul acela, ar&tindu-ni, de unde
aă purces împulsul spre deşteptare,
şi
cam prin cine s'aă susținut năzuinţile
Romiînilor spre emancipare şi esistință propriie neatirnată.
leste dovedit mai pe sus de orice
anul 1186, fraţii Petru, Asan şi Ioniță, îndoială, că autorii răscoalei din
s'aă şi considerat ca atari ($ 117); de ai fost Romini de origine, şi că
aici urmeadă neapărat că şi strămoşii lor, fraţii David, Moisi, Aron
şi Sămuil, autorii mişcărilor cetățăneşti
soţiiale din anul 963 încă ai fost
Romîni,şi că, aşadară, mişcările Romi-

nilor,

după

înfiriparea

lor din înbuimăceala culturii greceşti
acestui popor abil, aii .pornit mai şi după scăîntiiă la
mâinii cei de .prin Macedoniiea, Tesali
iea şi munţii Emului, şi că abiă Roaici s'ai străplîntat şi la cei din
de
parea lor din păingănişul

Daciie
Acest adevăr istoric, dimpreună a Trăiană.
cu toate consecinţile lui, caută
întunece şi să”] şteargă din cartea
să']
viieţii
învățatul Rus V. 1. Vasilevskii2)
prin aceea, că susține, că fraţii
simţiaii şi se consideraii ca Romini Petru, Asan şi Ioniţă, deieişi
înşi'şi
de origine, şi deşi scriitorii contimse
poreni toţi încă îi țineaii ca atari,
sați. Spre a'şi face opiniunea plausi tot mar fi fost alta decît Bulgari slăvistrare, că regele Sămuil, cel care bilă, tel admite, fără de nicio demudimpreună cu iraţii săi, David,
Aron, s'a răsculat încontra legiti
Moisi şi
mului
rege bulgar, Petru, s'a. desfă
iel şi a înființat pentru sine şi
ai săi un noi domniiat în' ţările cut de
ale domniiatului bulgar, că acest
Sămuil a fost bulgar de săminţiie, apusene
arguminteadă, că, de oarece Sămuil
a fost adevărat Bulgar de.viţ şi apoi
strănepoţii săi, Petru, Asan şi
loniță, se considera ca Romini, ă, iar
m'aii putut ajunge la această
aceştia
calitate şi conştiinţă, decit prin
desnaţiona„1) Nam antiquitus in Bulgaria
multi IC&es succesive fuerunt
ronati, sicut Petrus ct Samuel
autoritate apostolica coct
videlicet et Johannitius, de prior alii nonnulli post illos; . .. novissime duo fratres, Petrus
um
regu
m
prosa
pia
desc
ende
ntes, terram patrum suorum
non tam ocupare, quam recup
erare ceperunt, Vetera Monum.
Pg: 86. — 2) Vasilevski V. J.: Wer
Slav. mer, vol. I, Nr. LVII,
hat das zweite

bulgarische Reich gegriindet?
ir slavische Philologie. von V.
Jagic, vol..4, pg. 627-—637.

în Archiv
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lisare, petrecînd timp mai îndelungat în nişte ţînuturi curat romineşti şi
pintre Romini. Şubregiiea acestei argumîntări, faţă cu cea de mai sus care

purcede dela dovedit la consecinţă, ieste vederată, fiindcă ea purcede dela
nedovedit la consecinţă.
_
_
poate

Romănitatea

consideră

regelui Sămuil

ca

dovedită

domnitoare bulgară şi
sama sa propriile.
Ş 119.

de

şi a fraţilor săi David, Moisi şi Aron, se

şi. prin aceea,

domniiatul

că iei s'aii lepădat de casa

bulgar şi 'şi-aii întemeiat altul pe
-

Numele familiiar al fraţilor Petru, Asan şi Ioniţă.

“Dacă luăm sama la numele ce îl dai timplăturiştii (istoricii) contimporeni autorilor răscoalei poporale din 1186, observăm oarecare diferinţă
ioarte semnificativă. Dintre toţi marturii oculari ai acestei întîmplări memorabile numai Nichita Honianul numeşte pre tustrei fraţii cu numele de :boted, curat: Petru, Asan, Ion ([lfzesș, "Acăy, 'lwdwras).l) Geoiroi de Ville-Hardouin;?) Enric de Flandra, moderătoriul şi mai pe urmă împăratul împeriului roman r&săritean5).şi Robert de Clary+) vorbesc numai despre al
treilea frate, despre Ioniţă şi despre succesele lui, şi"! numesc cel dintită,
de ordinariii, Johannis, dar şi Johans (pg. 465) sai Jaenisse (pg. 474) sui
Johanisse (pg. 479), al doilea numai Johannicius, şi al treilea Jehans i
Blakis saii Jehans li Blacks.
i
|
Ansbert însă5) cunoaşte numai pre Petru şi pre Asan, dar nui numeşte cu acest nume

curat,

ca Nichita Honianul,

ci cu o mică

adăusătură

la

început; celui.. dințiiii îi dice Kalopetrus (pg. 34, 63, 77), iar celui de al
doilea Crassianus (pg. 34).
.
Papa Inocenţiii III abiă cu al treilea din fraţi, cu Ioniţă, a întrat în curăspundinţă pentru recunoaşterea regatului şi pentru încoronare. În toată curăspundința aceasta nuw'l numeşte pretutindenea în acelaş mod, ci mai adeseori îi dice Caloiohannes 'sai Kaloiohannes şi numai rareori Johannitius.€)
Arhiepiscopul Tirnovei, Văsile, vorbeşte în cur&spundinţa sa cu papa
Inocenţiii III numai despre al treilea din iraţi şi'l numeşte totdeauna

„dominus

noster Caloiohannes

imperator“

saă

„imperator Kaloiohannes,

dominus omnium Bulgarorum atque Blachorum.”)
Ioniţă înswşi pre sîne nu se numeşte în toată cur&spundinţa sa cu
papa Inocenţiii III. altmintrea, decît. Caloiohannes sai Kaloiohannes.S
.
Acuma se naşte întrebarea, că' ce a îns&mnat oare Calo saii Kalo din
Kalopetrus şi din Caloiohannes?
|
Nu încape îndoială că acest prefics Kalo ieste indentic cu grecescul
„as, care însamnă „frumos“, sai „muşat« dupăcum se esprimă pînă
astădi Romînii macedoneni. Deci, Kalopetru şi Caloiohannes, ca şi corup1) Niketas, 1. c. pg. 582,

485—487,

521,

613—622,

679, 706, 709,

808, 810, 812,

816-—820, 829, 835, 847.:2—- 2) Geofiroi de Ville-Hardouin: Dela conquâte de Constantinople
în Rerum Gallicarum et Fr. scriptores, t. 18, Paris, 1822, pg. 431—491. — 2) Ad Innocentium papam,

Pg. 425—929.

şi în De varia Latinorum

romans inedetis

—

în imperio fortuna,

4 Robert de Clary: La

ou peu connues,

prise' de

în Rerum

Constantinople,

publiâes par Charles

Hopf,

Berlin,

Gallicarum

cet Fr.l.c.

în Chroniques
1873,

greco-

pg. 1—85.

—

5) Ansbertus: Historia: de expediţione Friderici Imperatoris, curante Jos. Dobrovsky, Pragae,
1827, — 6) Vetera Monumenta Slav. merid. edit. Theincr,vol. |, Nr.18, pg. 11; Nr.27, pg.16; Nr.29,
PE 18; Nr. 37, pg. 21; Nr. 40, pg. 23: Nr. 41, pg. 25; Nr. 47 şi 48, pg. 30; Nr. 4, pg. 30;
r. 57, pg. 36; Nr. 64 şi 65, pg. 42; Nr.63, pg. 44. PĂI tera Monum. |. c. Nr. 28, pg. 17; Nr.61, pe.

40; £) Vetera Monum.

SI. mer. |. e. Nr. 26, pg. 15; Nr. 36, pg. 20; Nr.46, pg. 30; Nr. 60, pg. 39.
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tul Crassianus-.nu va să dică alta, decit Muşat-Petru, Muşat-lon saii
Ioniţă
şi Muşat-Asan. Acest calificativ de „Muşat nu ieste dat acestor fraţi pentru

irumuseaţa deosăbită a chipului lor.

Aceasta

ar fi fost probabil atuncia,

cînd calificativul s'ar fi aflat numai la. unul din fraţi, jar nu la
tustrei, şi
încă dat lor de diferiți scriitori. Pe lingă. aceasta mai vine încă
şi considerarea, că chiar iei înşi'şi se numiaiă aşă pre sîne cu acest
calificativ,
precum se vede aceasta la loniţă din cur&spundinţa sa cu papa.
Dacă
cuvîntul 204 ar însemnă aici întradevăr îrumuseaţa chipului,
oare Ioniţă
ar fi cutedat să se numească însw'şi pre sîne astieliii? Un lucru
ca acesta
nuw'l putem admite! Atita deşărtăciune nu putem supune unui
eroii şi bărbat eminent politiciian, precum a fost regele (împăratul) Ioniţă!
Alta dară
trebuie să fi însămnat acest prefics nominal. Noi credem
că acest prefics
grecesc za)âs saii pe romineşte Muşat, ma îns&mnat aici alta,
decît numele
poporal de familie al acestor trei fraţi; că familiiea lor
a avut la popor
numele de Muşat saii din causa frumuseţei corporale
a celei sujleteşti
saii morale a acestei familii, care, în diverse rînduri, saii
'şi-a pus capul şi s'a
sacrificat pentru binele şi rădicarea poporului din carele
făceâ parte precum
corporală aşă şi întelectuală. Deci pre aceşti fraţi "i-am
pute numi mai
potrivit Muşaţi sai Muşăteşti, după adevăratul
lor nume familiiar, iar
nu Cu numirea arbitrară de Asaneşti saii de Asanidi,
după cum îndătineadă
acuma mulţi scriitori moderni,!) căci iei nu se trag,
după cum ştim pînă
acum, din nici un moş, strămoş cu numele Asan,
şi
nicăiuria nu găsîm
scris, că tatăl lor s'ar fi chiemat aşă, dincontră,
tradiţiunea ni spune, că
tatăl lor s'ar îi numit Găvril.
e
_

. Pelîngă

aceste

considerări,

mai

vine -într'ajutoriii încă şi

fapta, că
a esistat la Romini şi esistă şi astădi, atît la
cei din Macela cei din Daciiea Trăiană nu numai ca calificat
iv, dar şi
familiiar şi de localităţi, carile adeseori s'aii numit
după numele
Aşă ni spune eruditul B. P. Hăjdăii,2) că în Ţara
Rominească a
fost o familiie aleasă, cu numele de Muşat,
şi că un membru al iei, cu numele
Petru, fă înnălțat de Mircea cel bătrân pe
tronul
Familiiea Muşăteştilora fost aleasă, numă&roasăMoldovei în anul 1375.
şi răspîndită, fiindcă
pe întreg teritoriul Daciii Trăiane găsîm
urme de esistința iei. Aşă aflăm
în Romăniiea de astădi mai multe localităţi
cu acest nume, precum Muşăteşti, sat în judeţul Gorj plasa Novaci;
Muşăteşti, sat în judeţul Argeş,
plasa Argeş, şi tot în acest judeţ, plasa
Piteşti, o locuinţă isolată cu numele Muşăteşti; Muşătesc şi
cuvîntul Muşat
doniiea, cit şi
ca nume propriii
posesorilor lor.

şătoiii,

munte

Muşăteşti sînt munţi în
Muşcel; Muîn judeţul Gorj; Muşătîrca, moşiiejudeţul:
în judeţul Brăila;

Mugşata, sat în judeţul Fălciului, plasa Prut.3)
Sa
Ă
Şi în Ardeal încă dăm de un munte cu
numele
Muşat
spre miadădi de la Haţeg.4) Un Romîn, comite, de Almaş,
cu numele Laâdislaă, îiiul lui
Muşat, se ailâ în Transilvaniiea pe la
uric al regelui Ludovic (18342—1382).5) anul 1362, precum se vede dintrun

o

1) Hăjdeii B. P.:

Limba

slavică

la

Romint în
iariul
Trăi
liricek C. 1.: Geschichte der Bulgaren,
—
1876, Lp 234, a
pr O 1599,
Fragminte din Istoriiea Rominilor, BucurePrag,
şti, 1879, Pg. 25, 55, 66. -- Onciul PE:Dr. 884, E:
D.: În
Convorbiri literare XIX, pg.. 66—67. —
Xenopol A. D.: Î osia Rominilor t.
— Bogdan L.: în Convorbiri literare
| Pg. 568, etc.
XXIII, pg. 727. — 2) Hăjdăă B. Pp.:
Romiînilor, Bucureşti, 1874, pg. 83-93
Istoriică critică a
. — 'Xenopol A. D.; Istoriica Romiîn
1889, pg. 140. — 5) Frunzescu, D.:
„Dicţionar topografic şi statistic al Romăn ilor, t. 2, Jaşi,
1897, PE 306-307. —
iei, Bucureşti,
Treuenfeld: Sigbenbiirgisches 8cographisches
Lexicon, III, pg. 127.
—!
ormuzachi,
Documente vol. |, p.2,
dilect
um
Olachutm
i
i
Musad de Almas; Nr. 53, pg. 77; Ne.
ili
55, pg. 74.
a
comite Ladislaum
filium
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Răspîndirea numelui Muşăteşti şi pe teritoriul Daciii Trăiane 'ni arată,
că familiiea autorilor mişcării naţionaliste romîne din anul 1186 ierâ foarte
lăţită şi că aveâ propriietăţi nu numai în dreapta Dunării prin munţii
Emului şi ai Pindului, dar' şi în stinga iei. Această împrejurare ni esplică
„în mod firesc şi limpede, că dece îraţii Petru şi Asan, după poticala lor
dela prima încercare de a scutură jugul grecesc, aii trecut în stînga Dunării |
şi aii găsit acoleâ îmbrăţişare şi ajutorii. îndeajuns.

Ş 120. Dorul Rominilor vedit în mişcarea naționalistă
din

Mişcarea

naţională

a Rominilor.
din 1186

n'a

fost

1186.

resultatul

unei

întimplări neprevădute; iea a fost demult scoposită şi îndelungat preparată; o cugetare măreață a măturit-o, înţăliginţi alese aii cultivat-o. Întrînsa, pentru întiiaşdată, se măniiestară Romiînii, pe faţă, ca orgănism
noii pentru o viiaţă cetăţănească naţională şi neatirnată. lei, vechi după
origine, glorioşi după posiţiunea şi faptele sale de odinioară, dară scăpătaţi
şi decăduţi din causa neiscusinţii şi a păcătoşii diregătorilor săi, iură nebăgaţi în samă timp. îndelungat şi ţinuţi departe dela orice viiaţă publică,
propriie şi părticulară; acuma însă, simțindu-se deşteptaţi şi regeneraţi prin
suierinţile şi umilinţile seculare, întăriţi şi însuileţiţi prin cultul îndelungat
al unei cugetări măreţe, păşiră în public cu pretensiunile sale nutrite de
atita timp.
|
Dacă vom studiiâ cu deamăruntul şi vom cîntări cu nepărtinire cite
ni spun marturii oculari, şi mai ales Nichita Honiianul şi călugărul Ansbertus, despre sîmţămintele şi scopurile cetăţăneşti ale autorilor mişcării,
uşor vom descoperi, că iei aii fost înspiraţi de un romănism curat. şi de
un umănism superior; că ai avut în vedere nişte scopuri bine determinate
şi că esistâ aşadară pe atunci un puternec curent naţional romînesc cu un
propus (program) cetăţ&nesc departe ţintitoriă.
„
intracest curent naţionalist însă sam&nă să fi predomnit doaii& mari
„cugetări naţionale, una mai strimptă şi mai ieuistică, iar alta mai largă
deplin umănitară. Unii Romîni adecă, cu Petru Muşat în frunte, voiaii să
înlocuiască pre Grecii dela direginţa împeriului numai cu Romiîni, carii
sînguri se credeaii îndreptăţiţi, după dreptul ereditariă, a fi acolo, fiindcă
strămoşii lor, Romanii, întemeiaseră acest împeriă, şi nu voiaii să ţină
în samă desvoltarea lui timpuristică în privinţa îeliuritelor popoare cari
îl compuneaii. Această direcţiune din curentul naţionalist vom numi-o
legitimistă. Grecii înşi'şi şi grecisaţii îi recunoşteaii îndreptăţirea şi o
admiteaii prin aceea, că nu încetară a se numi Romani sait, pe greciie,
Romei ($ 39 şi 73). Bărbaţii din această direcţiune nu scoposiait dară alta
decit o curată substituire de eleminte poporistice la direginta împeriului,
un feliir de

„scoală-te

tu, ca să nu

mai

şăd

şi ieit!*

Esistinţa

acestei

di-

recţiuni se vădeşte din mărturiiea unui contimporean, a călugărului german
Ansbertus, carele a însoţit espediţiunea cruciiată cu împăratul german

Frideric Barbă-roşiie (1152—1190),
rele 'a

petrecut

împreună

August 1189 şi pînă în Mart 1190,
Palestina. Acest Ansbertus)

întreprinsă de iel în anul 1189, şi ca-

cu iea prin ținutură. locuite de Romîni cam

cînd

ni spune,

trecură

din

cu toţii în Asiiea spre

că diregătoriul principal al mişcării

2) Ansbertus: De expediţione Friderici imperatoris, in fontes rerum Austriacarum.
Scriptores, vol. 5, pg. 44, 54: Dum haec aguntur (24 Dec. 1189), Kalopetrus, Blacorum et
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naţionaliste romîneşii.ieră Petru Muşat, acela carele sîngur dela sine îşi
pusese pe cap, precum afirmă Nichita Honiianul,:)o coroană mică de aur
şi în picioare încălței roşii. Acest Petru Muşat, dice Ansbertus, trimesese
în taberă la Frideric Barbă-roşiie, în doai& rînduri, soli, Carii îi propuneaii
nişte ajutoare în schimbcu aceea, ca împăratul german să'i ajute a deveni
împărat încoronat în împeriul roman răsăritean. Împăratul Frideric drept
că
primi solii cu bine, dară nu li împlini cererea.
pu
a
Întracest curent naţionalist mai ierait încă şi alţi bărbaţi, carii sus-

țîneaii alt punct de vedere. Propusul (programul) acestora ieră egala îndrep-

tăţire şi înirăţire a : popoarelor din morbosul şi şubredul împeriii
romaic.
Aceşti bărbaţi scoposiaii înlocuirea vechiului regim despotic
şi de subordinare a popoarelor cu altul mai egalitar, cu un feliii de regim
confederativ. Această direcțiune am put€-o numi confederativistă;
iea sam&nă

să fi avut în această mişcare naţională ca. represîntant principal
pre al
doilea din autorii iei, pre Asan Muşat. Esistinţa acestei direcţiun
i confede-

rativiste ni-o îndegetă ah contimporean şi martur ocular, Nichita
Honiianul,:)
un îndelungat observătoriii al referinților sufleteşti dintre
popoare
le.
din
peninsula

Balcanică şi din Daciiea Trăiană, şi totodată foarte

bine înformat
în privinţa celor ce se petreceaii pintre Romiîni. lel
ni spune, că Romiînii
cei de prin împrejurul lui Asan Muşat făcurăo legătură
de ajutoriii cu
Bulgarii şi.cu popoarele din stinga Dunării, şi că'şi
propuseră ca să nu
încetede de a luptă încontra Grecilor, pînă nu vor
întemeiă un împeriii
confederativ.
i
.
|
Această direcţiune confederativistă din curentul
naţionalist -romînesc,

jerâ îmbrăţişată de cei mai mulţi, ori din convingere

că feră cea mai sănătoasă şi mai firească, ori pentrucă prevedeaii,
că direcțiunea legitimistă
nu prea aveă sorţi de reuşită. Această direcţiune.
Singura, care a asigurat acestei mişcări naţionale confederativistă a fost
romîneşti succesul iei
deplin.
|
|
|
Romînii dară, cînd, pentru prima oară, se mănifesta
ră, în mod mai
vederat şi mai zgomotos, ca: popor regenerat,
nu se presîntară numai 'cu
ambiţiuni personale, cu. vederi strimpte, cu
scopuri ieuistice, ci în majoritatea lor, păşiră în mijlocul popoarelor conlocuit
oare şi circumvecine cu o
cugetare: măreaţă, cu un videiiă (ideia!) înnalt,
sublim,
Cu: cugetarea egalei
îndreptăţiri precum între înşi şi păturile
soţiiale, aşă şi între popoare, cu
cugetul înfrăţirii celor asupriţi şi strimbătăţiţi,
spre a combate, împreună,
pre cei ce despreţuiesc şi calcă în picioare
drepturil
e fireşti ale omului şi
ar voi_ să trăiască numai de pe munca altora!
|
Prin această zgomotoasă lepădare de:
Romei (Greci), Romînii. nu
scoposiră să se rădice numai pre sîne
la o viiaţă cetățănească neatirnată
Cu guvernămiînt propriii, precum voia
alte
conduşi de dorul lor naţional şi umănitariii popoare circumvecine, ci iei,
Strămoşesc ($ 3), întinseră, cu
inimă curată, o mînă frăţască precum
conaţionalilor şi celoralalte popoare
de
pe teritoriul Daciii Trăiane, aşă şi Bulgarilor
conlocuitoră, deasemenea

maxime

partis Bulgarorum

in

hortis Tracie

dominus, qui se imperatorem et coronam
perialem rcgni Grecie ab eo sibi imponi
inefilagitat seque ci cirea initium Veris quadra
milia Blacorum et Comanorum tenentiun
arcus et sagittas adversus Constantinopoli ginta
missurun constanter asseucrabat. Quem
m transnuntium dominus: imperator benigne a
se pro tempore remisit et Calopetro placentia rescrip
sit . .. Ipsa nihilominus die (27 Feb. 1190).
petrus, Blacoruim dominus, itemque a suis
Kalodictus imperator Graecie litteris dircctis
Christi peregrinorum adversus cxercitum
auxilium
Graec
orum
expoposcit, sed utrique nuntii a domino
imperatore inefficaciter ad sua sunt reversi
.
:
:) Nicetae Chonia
tae Historia 1. c,, pg. 485 şi 488—489.
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apăsaţi şi desmoşteniţi cetăţăneşte ca şi dinşii, şi'i provocară, cu însistinţă,
la lupte vitejeşti. încontra ieuiştilor şi esclusiviştilor, încontra despoţilor şi
a trintorilor.
Videiul (ideialul) naţional, iar nu alta cevă, aveaii Romînii în vedere
şi] urmăriră,

cînd,

spre

îmbărbătarea

celor

ce se sfiiait de

prindere şi se tot codiaii a o sprijini cu inimoşiie, puseră

această

între-

îraţii Muşăteşti,

Petru şi Asan, în biserica zidită de dinşii pe numele sîntului, marelui
martir Dumitru, nişte bărbaţi cu însuileţire prorocitoare, ca să vestească,:
în gura mare, Romînilor şi Bulgarilor că, de acum înnăinte, patronul cre-

ştinilor din părţile acelea, sîntul Dumitru, a părăsit pre Romei (Greci), din

causa păcătoşii lor şi că a venit la iei şi în ajutoriul lor, fiindcă însuşi:
Dumnedeii găseşte mare plăcere, ca Rominii şi Bulgarii să fie. liberi şi să
scuture jugul cel îndelungat şi greii al Grecilor,1)
Acest dor înnalt şi naţional îl urmăriră Romiînii şi atuncia, cînd
capii lor dechierară, sus şi tare, că iei nu se vor îndestulă numai cu aptrarea averii şi cu sîngura domniie locală pentru sîne în Misiiea pe. îmbele
laturi ale Dunării, ci că se vor luptă pînă nu vor isbuti, ca Rominii şi.
Bulgarii să'şi restăurede domniiea neatirnată în vechile margini.?) Tot acest
dor împinse pre Rominii din dreapta Dunării, ca să se însoţească cu cei
din stinga iei şi să facă causă comună cu dînşii şi, în timpuri de răstrişte,
să se ajuture unii pre alţii.5) Tot dorul de egală îndreptăţire şi de înfrățire
a predomnit şi atuncia, cînd loniţă Muşat, al treilea din îraţi, întrase în
pertrătări cu papa Inocenţiii III (1198—1216) pentru recunoaşterea şi încoronarea sa ca împărat, precum şi atuncia, cînd îmbiiase cu o legătură de
amicitie şi de pace pre Latinii din Constantiniiana după cucerirea acesteia
decătră iei.% Tot dorul de înfrățire şi de egală îndreptăţire îl descoperim
şi în legăturile familiare, ce capii Romînilor căutară să le contractede, prin
încuscriri, cu familiile domnitoare dela popoarele circumvecine, ca doară,
prin aceasta, le-ar predispune în favoarea sa şi pentru videiul (ideialul) ce
îl urmăriaii şi se încercait să "1 reialisede, dar tocmai aceste legături familiiare, înloc să îndulcească referinţile reciproace, se ar&tară ca o nenorocire, fiindcă iele ieraii adeseori întrebuințate ca mijloace de distrugere
'încontra

lor.

"

Deci mai toate năzuinţile acestea rămaseră dorinţi dreptcă drăgălaşe,
însă deşerte, şi cîte din iele se împliniră momentan, efectul lor n'avii o
durată îndelungată. Diregătorii popoarelor străineşi dominante, - deprinşi
de seculi cu bunul săit plac, cu despotismul, cu asupriturile, cu disprețul
drepturilor fireşti ale altora, nu se ar&tară accesibili 'pentru noul curent
spre egală îndreptăţire soţiială şi cetățănească între insi, pături soţiiale şi
popoare, spre înfrăţirea lor deplină şi spre confederare;: iei -persistară în
a se privi numai pe sîne ca Sînguri chiemaţi a dispune, în mod arbitrar,
de soartea altora şi a distribui, după bunul plac, foloasele muncii insuale
şi colective a supuşilor săi;! iei adurmecară în noul curent egalitar şi de
înfrățire un pericul înspăimiîntătoriii,, iar” în- susţinătorii lui pre nişte duş-

mani de moarte, carii trebuiesc striviți şi nimiciţi mai înnăinte de
a se întări! Din această causă, toată mişcarea naționalistă a Rominilor
din anul 1186 nu găsi îmbrăţişare călduroasă şi sprijin sincer, decit numai
la confrații din stinga Dunării, numiţi de unii scriitori Schiţi şi. Mişi, apoi
al: bisericii r&la Cumani, mai departe la papa Romei, rivalul neîmpăcat
săritene greceşti; dar şi la acesta numai. pînă cînd Romînii îl recunoscură
) Niketas 1. c. pg. 485, — 2) Niketas 1. c. pg. 489. — 2) Niketas|. c. pg. 488. —
1) Niketas 1. c. pg. 809.

a
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ca cap al bisericii, şi, în fine, la Bulga
ri,

egalii lor în desmoştenire: şi în
dar şi la aceştia nu pentru
feriţi de şcorturile duşmanilor mişcă totdeauna, ci numai pînă cînd fură
rii şi de îmboldirile unor stre
mure
joasnece, esclusiviste şi separatist
e.
a
:

Suferinţi,

Ş 121. Succesul răscoalei dii 1186, Ioniţă Muşat
rege al Rominilor şi al Bulgarilor.
Mişcarea. cetăț&nească naţional
peripeții pînăce fu scoasă .la capet ă a Romînilor din 1186 a avut diferite
. leraii la mijloc, atit la inşii
popoarele din acţiune, multe şi
feliurite înterese; cari se ciocniai cît şi la
cap, şi pentru a căror apărare
i drept în
se
mise şi nepermise de morala creş întrebuinţaii tot feliul de mijloace, pertinească,

Bărbaţii. din curentul . naţionalis

t -şi progresist, deşi -puţini la:
mîna înnăinte cu împetuositate
număr,
şi
cu nerăbdare. iar” cei mulţi stă
-Sători, şi se. cam îndoiai de
nepăSucc
veghiaă cu ochi ageri asupra. es; duşmanii seculari însă, tari şi mari,
tuturor mişcărilor, ca să [i poat
scopurile şi zădărnici reialisarea
ă pătrunde
lor.
Dintru început se cam codiă
|
vulgul romînesc, fiindcă,
lui, nu străbătuse încă, în
mod destul de viii şi de lumiîn conştiinţa
(ideialul) naţional; iel drepică
nos, videiul
sîmţiă apăsarea; Strimbătăţirea
aveâ Chiar un disgust pentru
şi umilirea;
tăriiea sufletească şi un îndemn ticăloşiiea în care petreceă, dară îi lipsiă
şi să'l predispună spre sacrilicii puternec şi străbătătoriă, care să'] deştepte
de dorul naţional şi să se însu . Spre a face ca şi mulţimea să se pătrundă
plănuitorii mişcării, refugiul flețească grabnic pentru reialisarea lui, luară
la
tactică religioasă. Îey cunoştea un mod străordinariit de convingere, la o
sensibilitatea coardei. religioa
Tului şi ierată încredinţaţi că,
se a popode vor face să r&sune videiul
coardă atit. de gingaşă, iei
lor
din această
vor isbuti de sigur. Se: puse
ră dară de zîdiră
o biserică pe numele sîntului
Dumi
tru,
celui -mai venerat patron al
creştinilor din peninsula Balc
tuturor
anică, şi aduseră în iea
bărbați şi femei în
stare de profeţiie, carii, cu
părul vilvoiă, cu ochi întorşi
şi cu diverse ge-

. Romînii se însuilețiră, apu
cară armele, se luptară voi
citeva succese asupra Grecilor
niceşte, căştigară
.
Unul din fraţii. autori aj
cel mai mare, Petru, se
răscoalei, fratele
vesti ca împărat,
îşi puse pe cap o cor
mică de aur şi în Picioare
oană
încălței roşii, -dară, curînd
după aceasta, fură
învinşi, -Nedescurăjaţi pri
n această întringere, Rom
înii se retraseră la conÎraţii săi din stinga Dunării,
se însoțiră cu iej şi cu Cum
se întoarseră îndărăpt şi por
anii de acoleă;
nir
tară aliianţă la împăratul Ger ă din noii lupta în contra Grecilor.2) Căumanii, Frideric Barb
- roşi
ăie, carele treceâ
ptin ţinuturile lor cu o crucii
adă numeroasă spre Palestin
a,
solii trimeşi la .iel în doaită
rînduri dreptcă fură - pimiţi cu dară înzădar,
bine, dară se
întoarseră îndărăpt cu deşertul.3) E
E
Sa
Vădind direginţii mişcării naț
fi. puşi în posesiunea moştenir ionale că nu'şi pot reialisă planul de a
ii
1) Niketas, |.c. pg. 485. — *) Nike strămoşeşti prin ajutoriul împăratului
tas, |. c. Pg. 488. — s) Ansbertus, 1.
c. pg. 44 şi 54,
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Germaniii, adoptară a doaiia direcţiune.
din curentul naţionalist progresist,
adecă cugetarea unei contederaţiuni între popoarele conlocuitoare şi circumvecine,. şi se legară mai strîns cu Bulgarii pentru întemeiarea unui dom-.
niiat federativ pentru Romîni şi Bulgari, cam în modul cum fusese mai:
înnăinte de anul 1018.1) Înfrăţiţi acum cu elemintele poporistice de pe îmbele laturi ale Dunării, continuară Romînii mai departe lupta, căştigară
succese peste succese asupra Grecilor, . fiindcă direginţii acestora nu mai
aveaii acuma în vedere înteresele generale ale împeriului, nici nu se con-.
duceaii de învăţăturile umănitare ale creştinismului, ci, stăpîniţi de înteresul
propriii personal, . familiiar şi castic, se prigoniaii şi se ucideaii între sîne
şi se purtaii, fără tactică, cu direginţii altor orgănisme naţionale, cetăţăneşti.
şi bisericeşti. În toate bătăliiie, crudimile ierai la ordinea dilei din iîmbele
părţi. Pintre Romîni se arătă crunt mai ales Asan Muşat, al doilea din
iraţi şi conregent al lui Petru; iel nu aveâ milă cu Grecii prinşi; îi ieşise
vestea precum pentru îngeniositatea şi isteţimea lui, aşă şi pentru crudîmea
de care ierâ adeseori răpit?); deaceea şi puseră. Grecii: ochii asupra lui, şi
căutară chipuri. şi mijloace de a se cotorosi de iel. Un bărbat îndrăzneţ;
dintre căsenii -lui Asan, Ivancu. cu numele şi văr primariii cu iel dela
mame surori, omori pre. Asan în anul 1196, din motiv propriii, precum
pretind scriitorii Nichita Honiianul3) şi Giorgiii Acropolita,t) dară mai
probabil că în conţălegere cu Grecii, fiindcă, după această urită faptă, fugi
Ivancu la Greci, unde în primit foarte bine. Petru Muşat, care îşi luase,
acum ca conregent pre îrate-săii al treilea, pre Ioniţă, în şi iel omorit cu-:
rînd după

aceasta, în anul

1197,

de

unul

din

neamurile

sale),

cine

mai

ştiie din cari. cause şi din al cui îndemn.
Acuma r&mase Ioniţă Muşat sîngur domnitoriii şi diregătoriii al
mişcării; iel o conduse mai departe în înţălesul îrățini-săit Asan şi cu
energiiea lui. Ucigaşul Ivancu, neprimind dela Greci totdeauna. trătarea şi
răsplata aşteptată de dînsul, îi părăsî curînd, se întoarse îndărăpt la Ioniţă,
şi se. împăcâ cu iel. Prin succesele sale. pe terenul luptelor sîngeroase,
ajutat totdeauna de coniraţii.
săi din stînga Dunării, isbuti Ioniţă Muşat să
stoarcă respect dela împăratul Grecilor, Alecsiii Angelul (1195— 1203), şi de

a'| necesită să închieie pace cu dinsul în anul 12015);

apoi se folosi de

neînţălegerile, încurcăturile şi înduşmănirile iscate între împărații bizantini.
şi conducătorii cruciiadei- a patra (1202—1204) şi se puse în cur&spundință
cu papa Inocenţiă III, înduplecîndu'l ca să'l recunoască şi să'l încoronede

ca rege al Rominilor şi al Bulgarilor,

ceea

ce.sa

şi întîmplat într'a 8-a

Noemvre 1204, în diita arhangelilor :Mihaiă şi Gavril. Prin aceasta se
ajunse, în mare parte, scopul urmărit prin întreprinsa mişcare naţională.
loniţă Muşat se întitulă acum „Rege a toată Bulgariiea şi Româăniiea“:
iar Văsile, cooperatoriul săi pe terenul bisericesc, „Primate umil al Bulgarilor şi al Rominilor“, cu dreptul.
de-a .încoronâ ..pre regii: Rominilor şi

ai Bulgarilor.6)

m

e

1) Niketas, [.c. pg. 489. — 2) Niketas, 1.c, pg.482, 526, 618—-619. — 5) Niketas, |.c.

pg. 618. — 4) Georgios Akropolites, [. c. pg. 23. — Niketas, 1. c. pg. 620—621, 663, —
3) Niketas, |. c. pg. 709. — €£) Rex totius Bulgariae et Vlechiae. —: Humilis Bulgarorum
et Blachorum Primas, în Vetera Monumonta Sivorum „merid. 1. c.. vol. Î. Nr. 60—61, pg.
39-40, şi Nr. 41, pg. 25. — Hurmuzachi: Documente, vol. 1, p. 1, Nr. 16, pg. 20. — Hertzberg

G.Fr.: Geschichte Griechenlands, vol. 1, Gotha, 1876, pg. 393— 398. — Şincăiii G.: Cronica
Rominilor sub anii 1186—1205.
-.
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Ş 122. Îmblări după alianţe.
De aci înnăinte grija lui Ioniţă

Muşat: ierâ,

cum.

să consolidede
noul săi domniiat şi cum să se împriietenească şi
să se înfrăţească, CreŞtineşte, cu domniiatele naţionale circumvecine. Înnăin
te de toate iel căutâ
să se pună bine cu regatul unguresc. Dar' ce să
vedi! Maghiarii, prin
regele săii Emeric (1196—1204) prinseră -a se tingui
amarnic cătră papa
Inocenţiii III asupra aplecării acestuia de: a recuno
aşte şi de a încoronâ
pre Ioniţă Muşat ca rege, pretestind, că Ioniţă Muşat
ieste numai un: usurpătoriă, că iel caută să'şi întemeiede o domniie
asupra unor ţări ce le
răpeşte cînd dela un împeriii vecin, cînd dela
altul, şi că l-ar fi duşman vădit.
|
" Înzădar se încercâ papa, în scrisoarea sa din 18
Sept. 1204, să facă
pre Maghiari a înţălege, că fraţii Petru şi Ioniţă
Muşat, ca unii ce se trag
din viţa regilor de mai înnăinte, prin aceea că
„năzuesc să'şi întemeiede
un împeriii propriă, nu fac alta decît caută să
se pună în posiţiunea unei
moşteniri ce li se cuvine, şi că, prin urmare,
iei nu pot fi consideraţi ca
usurpători, ci ca adevăraţi moşteni, şi că iel
voieşte
să recunoască şi să
coronede pre Ioniţă Muşat ca. rege: numai
asupra teritoriului -strămoşesc,
iar nu şi asupra altor teritoare răpite 1)
Toate remonstrările papei însă nu iolosîră
-nimică. Maghiarii persistară pe lingă opiniunea sa şi căutară şi mai
departe
-să împiedice pre
Romîni în urmărirea scopurilor şi înrealisarea . dorurilor naţionale în alt
mod, decit numai în legătură cu regatul
lor şi
,
Vădînd Ioniţă Muşat această ostilitate din în atîrnare de îel.
partea Maghiarilor, se încercă să'şi căştige alţi amici şi aliiaţi.
se adresâ dară cătră Frănţujii şi
Veneţiienii, cari isbutiseră să înființede, lelpentru
sîne un împeriii al Latinilor
pe dărimăturile împărăţiii romaice în anul
1204
după cucerirea Constantiniianei, vestind ca împărat acoleă pre Baldu
in 1 de Flandra (1204—1905).
Solii lui Ioniţă Muşat propuseră împăratului
Balduin 1 o legătură de amiciie
şi de apărare reciproacă. Prin aceasta
voiâ Ioniţă Muşat să deie, precum
Lătinilor din Constantiniiana, aşă şi papei
dela Roma, o dovadă strălucită
că iel, ca domnitorii şi rege, represîntă
Cugetarea unei confederaţiuni de
popoare în curentul naţionalist al
Romînilor. Dar împăratul Lătinilor,
Balduin |, nestăpînit fiind de nişte
cugetări cetățăneşti şi soţiiale în contormitate cu învăţăturile creştineşti despre
frăţiie, iubire şi sprijin reciproc
pentru înfiriparea unei împărăţii cereşti
aicia
pe pămînt, răspinse, cu dispreţ, îmbiiarea lui Ioniță Muşat, scriind
u "i cu Sumețiie, că lui nu "i
cade să se adresede cătră dinsul ca
se
numai ca un şervitoriiă Cătră stăpînu un rege cătră amicii şi egalii săi, ci
l săi.2)
AI Acest r&spuns sumeţ şi necuviincios
“
amări şi oțări pre Ioniţă Muşat.
pină 'ntr'atita, încît, de aci înnăinte,
se făcu duşman Lătinilor din Consta
ntiniiana, carii aveai în vedere mai
mult înteresele sale comerciiale negu1) Vetera Monumenta, 1. c. Nr. 57, pg.
36: Duo Îratres, Petrus vedelicet et
terram patrum suorum non tam Occup
Jehannitius, .. .
are, quam recuperare ceperunt, ita
quod una die de magnis
principibus
et innumeris populis mirabilem sunt
victoriam consecuti. Non ergo negam
forsan aliquam partem terre violenter
us, quin
invaserint, sed constanter asserimus,
quod plurinam terre
partem de iure recuperavere paâterno.
Unde nos cum (Johanitium) non super
Super propriam ad instar predecesso
alienam terram, sed
rum nostrorum, regem intendimus corona
re. —— 2) Niketas, |. c. pg. 809: cd
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ţătoreşti decît pre cele doctrinare creştineşti, şi se răsbunâ cumplit asupra lor,
căci, prindîind în anul 1205 pre împăratul Balduin] într'o bătăliie lingă
Udriii,

îl făca

să

dispară

întrun

mod

nedeterminat

încă

pînă

acum..

Audînd papa de prinsoarea lui Balduin 1 dintr'o scrisoare a îratelui
acestuia, Enric, din 9 Junii 1205, scrise îndată regelui Ioniţă Muşat, ca
să'] liberede şi să se împace:
cu Latinii din Constantiniiana, dară loniţă
nu se învoi la una ca aceasta, fiindcă prea se sîmţiâ atăcat în demnitatea
şi onoarea sa naţională şi personală. lel continuâ dară răsboiul început
încă şi în anul 1206 cu întenţiunea de a alungă pre Latini şi de a păstră

pentru împeriul săii ţinuturile cucerite dela iei. Această întenţiune nu plăci

Grecilor din Udriiă şi din Didimotihon,
şi deaceea începură a'l -părăsi,
fugind unii la împăratul Toader Lascar din Niceiea, iar' alţii, cu un
Toader Vranas în frunte, se însoţiră cu Latinii încontra lui.
Căpătind conducătoriul împeriului Latinilor, Enric, ştire sigură despre
moartea frăţini-săii Balduin, se încoronâ însu'şi ca împărat în August 1206
şi porni cu oaste număroasă asupra lui Ioniţă, şi'l răspinse dela înnăintarea
lui spre Constantiniiana şi spre Tesalonic. În timpul acestui răsboiii începu

împăratul Toader Lascar

a estinde

cese înduplecâ pre Enric, împăratul

Vădindu-se Toader Lascar

marginile împărăţiii sale.

Latinilor,

strimptorit

ca

Aceste suc-

să se rădice asupra lui.

căutâ

de Latini,

se împace cu

să

Ioniță, ca apoi împreună, unul dela răsărit miadădi şi altul dela apus
miadănoapte, să atace împeriul Latinilor. Lui Ioniţăîi fii binevenită această

ofertă de împăcare şi o primi, deşi ştiiă prea bine că nu'i sînceră. Această
ochietare cu Grecii dispuse pre papa cam r&ii asupra lui loniţă, precum
vede dintr'o scrisoare din 25 Maiii 1207, adresată cătră iel.1)

se

Aceste încurcături în toate părțile provocară nişte întrigi în sinul
familiii regale, şi Ioniţă Muşat 'cădi ca victimă a acestora, omorit fiind în
Optomvre 1207, în timpul împresurării Tesalonicului, decătră un duce al săi,
cu numele Mănastra, la smomirea, precum se dice, chiar a soţiii sale şi a
nepotului săii dela o soră, Borilă, carele îi urmâ în domniie, căsătorindu-

.
se cu regina: văduvă.2)
Omorirea lui loniță Muşatfit s&mnalul dat

îi
nu numai pentru stin-

gerea acestei familii cu doruri naţionale romiîneşti şi cu năzuinţi spre înfrăţirea popoarelor şi spre concordarea şi armoniiarea întereselor tuturor
păturilor lor soţiiale cetățăneşti, dară iea provocâ şi o încăierare religionară confesionalistă între creştinii de acoleă de rit răsăritean şi aceia de
mit apusean. Această încăierare confesională ni-o îndegetă numai -o vechie
cronică moldovenească, iar eruditul B. P. Hăjdăi se încearcă a o esplică

mai de aproape, punîndu-o în legătură cu aşădarea Veneţiianilor în Olteniiea şi cu întemeiarea

(Nundine).)

acoleâ a unei cetăți comerciiale, cu numele Nedeiea

|

:

,

"Mişcarea confesionalistă trebuie să fi fost vioaie şi înverşunată mai
ales în dreapta Dunării, în peninsula Balcanică, fiindcă întimpinăm pre

membrii bărbăteşti ai familii Muşăteştilor refugindu-se pe teritoriul Daciii

Trăiane, a căută la confrații de acoieă sprijin şi ajutoriii, şi a aruncă şi
„printre dinşii sămînţa pentru întrunirea micilor ducate romîneşti. şi pentru
2) Vetera Monumenta 1. c. Nr.63, Nr. 64, Nr. 68, pg. 40—41, 44. —

2 Giorgiii Acro-

polita 1. c. pg. 26 şi 236. — Herzberg G. Fr.: Geschichte Griechenlands, vol. 2, Gotha,
1877, pg. 19—94; 31—37; 41-42. — Hopf: Griechische Geschichte în Allg. Encyklopădie

der Wissenschaften von I. S. Ersch und 1. G. Gruber, vol. 85, Leipzig, 1867, pg. 214-220.
B. P.:
— 5) Bogdan J.: Vechile Cronice Moldoveneşti,
Negru Vodă, Bucureşti, 1898, pg. 136—146.

Bucureşti,

1891, pg. 235. —

Hăjdăi
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înfiriparea :din

ele a unor domniiate mai mari
romîneşti
De. aici vine că numele lor fami
liiar se găseşte într'o mulțim(Şe 127 şi 128).
din părţile acestea($ 119).
de localităţi
.
. Îi
a

Ş 123. Sfârmarea şi reinfiriparea impe
riului Romeilor; înființarea şi apunerea
i,
împeriului Latinilor.1)

a

Deodată cu răscoala Rominilor
încontra nedemnilor direginți
cisatului . împeriii. roman răsă
ai greritean sosîră dile negre şi
amare pentru esistința lui. Împăratul Isac Ange
lul (1185—1195) nu'ieră bărb
misiunii sale. lel dreptcă recu
at la înnălţimea
ceri dela Normani Tesaloni
reînnoi trătatele comerciiale
cul în anul 1187
cu Veneţiianii, iar în anul 1192
trătate comerciiale cu Pisanii
închieiâ noaiiă
şi cu Genove
ă întemeiede colonii comerciiale nii, permiţindu-li şi unora şi
pretitindenea în
rEsăritean. Şi întradevăr Veneţiia
nii şi Genovenii se folosîrăîmperiul roman
legiii şi întemeiară o mulţim
de acest priacelea, unde ieraii Rominii eîn de colonii comerciiale, mai ales prin părţile
precumpenire

de

niră

astădi.

Ochietarea

printre Greci

acestor

feliurite

colonii

Pripusuri

,

şi cu deosăbire în Olteniiea

comerciiale

asupra

cu

Rominii

scopurilor

răsculați stir-

ce se urmăresc.
şi “Puțin grijuliul împărat Isac
Angelul fi detronat şi înlocuit
cu frate-săii Alecsiiă (1195—
1203). Dar şi acesta. n'a îngri
de binele, de apărarea şi
jit: cum se cade
conservarea împărăţiii, ci
cu înteresele familiiare, Cu
s'a ocupat, mai. mult
şcorturi, cu podoabele Şi
cu
măreaţă şi mîndră împuneâ
mai mult decit orice cugetare lucsul. Înfăţişarea
înnaltă şi lumiRăsîpitoriul

reselor părticulare chiar
şi
iradicere cu ale altora; iei atuncia, cînd acestea veniati în opunere şi concordege între olaltă, Fiecar nu maj năzuiai să le armoniiede şi să le cone scăpâ din vedere că iest
dintr'un mare şi întreg
e nimai o celulă mică
orgănism Soțiial cetăţănes
c, carele nu poate esis
şi prosperă, decit numai
tă
atunci, cînd fiecare celulă
răteaţă, funcțiunea ce o
îşi îndeplineşte, cu acuare.
Ace
ast
ă
scă
par
e din vedere, necombătu
îndeajuns şi pretutindenea
tă fiind
decătră cei mai deştepţi,
vădători, nutri şi întări,
mai luminoşi şi mai pretot
din
ce
în
ce mai put
şi ai distrugerii întregulu
i Orgânism soțiial cet ernec, germinii desfacerii
ăță
Rominii de pretutindene
a ieraii în plină miş nesc al Romeilor.
nală şi de înfiripare a
unui domniiat părticular. care de emancipare naţioMuşătescul (Ş 121); pri
Unul dintre dînşii, Petr
nse a se întitulă chiar
u
rătesc, Manuil Camiţă,
împ
ărat. Un căpitan împăse încercă, cu ajutoriul'
un domniiat în Greciiea
Romînilor, să'şi întemeied
e
se aflati mai multe familiimiagănopială; în cea miadădiială, în Pelopones
,
de
boie
ri
mari, carile se priviaii ca
în ţinuturile ce 1e Suvern
moştenito
aii, ca în Laconiiea
PIN RNI
şi in Meseniiea, iar prin are
alte

1) Nicetae Chon
e, Historia, Bonnac, 1835,
612-—691, 706—856. iata
pg. 321, 325, 390,
—
Geschichte Griechenlands, Georgii Acropolitae Annales, Bonnac, 1866. —482—487, 510—587,
Herzberg G. Fr.:
a, 1876—1877, vol. I,- pg.
eschichte der Bizantiner Goth
386—419; vol. II, pg. 146
und des Osmanischen Reic
— und
riechische Geschichte,
hes,
.
1883
,
pg.
371—439. — Hopf:
în Allg. Encyklopaedie
fur Wissenschaften, de
vol, 85, Pg. 205—261.
Ersch şi Gruber,
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ținuturi, ca în Monembasiiea se certaii între olaltă aceste familii pentru
guvernare.
În Asiiea Mică încă se găsiaii mulți. guvernători. moştenitori,
şi unii din iei chiar cu dorul de a fi împărați. Înşi'şi între membrii familii
împăratului Alecsiii II Angelul se afla certe şi neînţălegeri, fiindcă uniă
din ici ieraii -aplecaţi să se unească cu biserica romană, numai ca să poată
căpătă dela papa din Roma şi prin iel dela alţii ajutoriii încontra duşa
manilor şi distrugătorilor: împărăţiii, „_ Intraceastă stare febrilă de discompunere se află împărăţiiea Romeilor, cînd se întreprinse de creştinii apuseni a patra cruciadă (1202-—1204)
pentru scoaterea Palestinei de sub stăpînirea Islamiţilor.
Veneţiianii căpătaseră, prin coloniile comerciiale ce le aveaii pe teritoriul împărăţiii Romeilor şi în noul domniiat al Rominilor şi al Bulga„rilor,

un

avînt foarte

puternec

nu

numai

în afacerile

comerciiale,

dară

şi

în cele soţiiale cetăţăneşti. Acest avînt se întări tot mai mult încă şi prin
aceea, că întreprindătorii cruciiadelor se folosiaii de corăbiile Veneţiianilor,
şi trebuiaii, prin urmare, să“bage în samă şi interesele comerciiale. ce le
urmăriaii ei. Sub ducele Enric Dandolo (1192—1205) închieiară Veneţiianii
în anul 1201 şi cu Armenii un tratat comerciial, carele îi făcri stăpîni deplini.şi asupra negoțului din marea Neagră, precum ieraii asupra -celui
purtat pe marea Mediterană. Acum începură Veneţiianii a se amestecă şi
în afacerile cetăţăneşti din împeriul Romeilorşi în discordiile dela. curtea
împărătească de acoleâ. În urma acestei preputinţi înduplecâ ducele Enric
Dandolo pre conducătorii cruciiadei a patra ca să facă mai întiiă captt
împeriului Romeilor, să cucerească Constantiniiana,-să se aşede iei acoleă
ca Latini sait Romani, şi apoi, ca zeloşi lipaşi ai creştinismului susținut
de papii romani, să se apuce şi de învinsul şi supusul Islamiţilor. Sfatul
plăcii. Constantiniiana îi cucerită în 12 April 1204, membrii familiii împărăteşti se împrăştiară încotrd aii putut, şi, prin aceasta, se sfărmâ împărăţiiea Romeilor, iar' în locul iei se înființă un noii împeriii, numit al Latinilor sati
Romăniiea. Ca împărat fu vestit contele Balduin de Flandra (1204—1205).
Acuma ar îi fost timpul ca noii Latini, sîmţindu-se la largul săii, să
arete lumii că nu sînt conduşi numai de interese materiiale părticulare,
ci
că ieste întrînşii încă viii cugetul roman de însoţire a tuturor popoarelor
($ 3) şi că aii neîncetat în vedere atit înfrăţirea şi unirea tuturor păturilor
soţiiale cetățăneşti, cit şi a tuturor popoarelor cu domniiate naţionale, 'spre
a vieţui cu toţii unii lîngă alţii, înfăptuind împreună umănitarele învățături
ale lui Isus Cristos şi 'ale primilor lui misionari ($ 17, pg. 98—9%0;
$ 22, pg. 104—108). Direginţii acestor noi Latini însă vădiră la tot paşul
că nu sint ia culmea misiunii creştinismului adevărat, ci că urmăresc, în
primul rînd, îndestularea ambiţiunii propriie şi căpătuirea familiianţilor şi
a amicilor săi, confiscînd moşiile şi veniturile bisericeşti şi împărțindu-le,
încontra sfatului contrarii al papei Inocenţiii III, între sîne şi preuţii apuseni

aduşi încoace.
Rominii, carii ieraii

pe

E
:
atunci în toiul luptelor pentru susținereaşi

întărirea noului domniiat naţional, credură

adevtrați la direginţa împeriului Latinilor,

că vor găsi irați buni

şi creştini

şi se

adresară cătră împăratul

lor, Balduin, pentru unire în luptele întreprinse
rilor umănitare ale creştinismului, spre înirăţirea:
armoniiarea întereselor lor, dară: fură răspinşi cu
boiul ce se iscâ din această causă între Romîni

spre învălorarea învăţătuşi însoţirea popoarelor şi
dispreț. ($ 122). În răsşi impăratul Balduin, . fu

învins

acesta

în April 1205, prins şi omorit de Romini. La această dis-

cordiie şi nenorocire

ajunseră

lucrurile

numai

din causa,

fiindcă,

din

ne-
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jericire,

aveaii

conduceaii

pe atunci

cuvintul

mare

şi hotăritoriă Veneţiianii,

mai mult de propriiele înterese comerciiale,

de negoţul

carii se

materiial

ce îl purtaii. Din această causă li-aii şi dat Romiînii numele de Venetici,

însemnind cu “acest cuvint pre toţi cei veniţi la diînşii numai spre a'şi
căută şi îndestulă înteresele propriie, ambiţionale şi materiiale. Ca Latini
încă aii lăsat printre Romîni o amintire urită şi neplăcută, fiindcă răpiaii
odoarele bisericeşti şi confiscaii pentru folosul proprii moşiile dăruite
comunelor bisericeşti pentru întreținerea învățătorimii, a preuţimii şi a
neputincioşilor lor. De aici vine dicerea romînească de Lâtină spurcată
pentru oamenii cei răpareţi şi ieuişti de confesiune lătinească.
mprăştiiaţii membri ai familiilor împărăteşti isbutiră unii din iei să'şi
înfiripede, pe ici coleâ, cîte un domniiat propriii. Alecsiii Comnenul răuşi
cu ajutoriul mătuşii sale, al reginei Tamar din Giorgiiea (1184—1212), să
înfiinţege, . împreună cu mai mulţi lipaşi, în cetatea Trapezunt de pe ţărmul miagăgiiial răsăritean al mării Negre dintre nişte munţi înnalţi şi încunjurimea lor, un domniiat, care a ştiut să”] apere atît iel (1204—1299)
cît şi urmaşii săi, dară nu totdeauna * în deplină neatirnare, pînă în anul
1462, cînd îi nimicit de Turci şi prifăcut în provinţă turcească.
De un membru din familiiea împărătească a Angeliştilor, cu numele
Manuil, se folosi agerul comite Bonifaciă din Montierat, vigoros participant
la cruciiada a patra, ca, la împărțala sfărmatei împărăţii a Romeilor,
să
stoarcă pentru sîne şi ai săi, Macedoniiea şi Tesaliiea, şi să înfiinţede
acoleă, cu reşedinţa în Tesalonic, un regat în legătură cu noaita împărăție
a Latinilor.
E

Alt membru

din familiiea Angeliştilor, Mihatii, îi trimes de noul

rege
din Tesalonic, Bonifaciii (1204—1207), într'ajutoriit tătini-săă, Ion
Angelul,
guvernătoriii în Epir şi în Tesaliiea apuseană, dară îl găsi omorit
şi înfiripâ din Epirul vechiti, din Acarnaniiea şi Etoliiea, pentru sine
şi ai săi,
un domniiat, numit al. Epirului, cu reşedinţa în Arta, pre care
îl stăpini
atit iel (1204—1214) cît şi urmaşii săi, după împrejurări, în
mod neatirnat
sai în legătură cu direginţii împărăţiii Latinilor, saii cu împărații greceşti
din Niceea şi mai pe urmă din Constantiniiana, - ori . cu
republica Venețiianilor, pînăce în nimicit de aceştia în anul 1392. - :
Un lon Cantacuzinul se încercâ, în anul 1204, să înfiinţede în
Meseniiea,
Elida şi Ahaiea un domniiat pentru sîne, dară nu isbuti.
nici iel, nici fiiul
săi Mihaiiă..
Ginerele împăratului Alecsiă III Angelul

E
(1195—1203),

Toader

Lascar,
îu cel mai deştept, mai prevădgătoriii şi mai norocos, căci
reuşi să întrunească în jurul săii pre Grecii cei mai naţionalişti. şi mai
iubitori
să întreţină şi să cultive împreună cu -iei sîmţămintele şi cugetele -de' patriie,
naţionale
şi patriotice
generale, şi să continue în cetatea Niceiea Bitiniii şi în ţînu-

turile de prin împrejur a se privi.iel (1204—1222)

raţi

ai

răsîpitului împeriă

romaic

toate mijloacele cele permise

şi a se

şi nepermise

luptă,

în

şi urmaşii săi ca împă-

de morala

toate

chipurile

creştină,

şi cu

cu toți ad-

versarii năzuinţilor sale, în speciial,.
cu împărații Latinilor,
îrînge şi a reconstrui apoi sfărmata împărăţiie romaică.

căutînd

Deşi

totuş

a'i în-

Urmaşul primului împărat al Latinilor în frate-săt Enric (1205—1216).

aveă

multe

disposiţiuni

stare să -potolească

lăcomiile

echilibrede şi să armoniiede

sufleteşti: bune

şi

omenoase,

confesionalilor săi ambiţioşi

înteresele

nu

fi în

şi hăpsîni,

să

lor personale şi iamiliiare cu 'cele

generale şi comune, şi să'i înirăţească pre „toți spre un traiii pacinic şi
ticnos, ci îi nevoit să se lupte nu numai cu adversarii noului împeriii,
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cu împăratul grecesc din Niceiea, Toader. Lascar (1204—1222), cu disprețuitul rege al Romiînilor şi al Bulgarilor, cu Ioniţă (1197—1207), ci chiar
și cu înși'şi connaţionalii şi conconfesionalii săi, şi mai ales cu pretenţioşii
boieri din Veneţiiea şi din ltaliiea de sus.
-

Cu Ioniţă se răsboi impăratul Enric pînă la omorirea lui în Optomvre

1207 ($ 122, pg. 429), iar' cu Toader Lascar făcii întracest an un armistiţ
pe doi ani; pre Borilă, regele Romînilor şi al Bulgarilor, carele se încercâ
în 1208 să'şi recucerească ţările ocupate de alţii la miadădi de munţii

Emului, îl învinse şi'] constrinse să se astimpere: între munţii Emului şi
Dunăre; apoi plecâ în regatul Tesalonicului,

ităliieni să'1 dechiare

nedepindent,

unde îmblai

unii din boierii

şi făcu şi acoleă ordine în.1209.

De

aici se duse prin celealalte ţări din Greciiea, ocupate de Ităliienii veneţiiani
şi lombardiieni, unde de asemenea nu voiaii unii boieri mari ca săi recu-

noască superioritatea, şi se împăcâ şi cu aceştia. Însu'şi şiretul domnitoriii
din domniiatul Epirului, Mihaiii 1 Angelul (1204—1214), aflâ cu cale ca să
se

întălnească

superior.

cu

împăratul Enric şi să "i

În 2 Maiii 1210

se

ţini împăratul

Enric

închine,

recunoscîndu'l ca

în Ravenica. o a doaiia

adunare cu guvernătorii domniiatelor de sub ascultarea sa şi se înţălese
bine cu iei. Acuma se află împăratul Enric la culmea puterii sale, mai
ales- prin aceea că căută să trăiască bine cu Grecii şi să'i atragă pe partea
sa prin feliurite concesiuni.
E
o
.

De această tactică se folosi şi împăratul Grecilor din Niceiea, Toader

Lascar; jel atrase pe partea sa pre călăraşii Frinci şi, cu ajutoriul oştii
lor, îşi supuse pînă în 1211 mai multe țări ocupate de Selgiuci şi de nişte

Greci ambiţioşi şi aspirători la domniie, şi se făcii, deodată, foarte periculos

împeriului

anului 1211
Epir, poate

împăcâ

Latinilor

din

Constantinitana,

se răsculară asupra
că îmbii îndemnați

însă curînd

mai

ales

fiindcă

în primăvara

lui regele Borilă şi Mihaiii Angelul din
la aceasta de dinsul. Şiretul Mihaiii se

prin întrevenirea

regelui

din Tesalonic,

iar'

oastea

lui

Borilă o alungâ împăratul Enric preste munţii Emului, şi apoi porni
asupra lui Toader Lascar din Niceiea, pre care îl învinse în Optomvre 1211,

dară-în anul 1212 aflară îmbii cu cale ca să se împace, făcîndu'şi concesiuni

îndestulătoare.

Acumase apucâ împăratul Enric de orgănisarea înterioară a împeriului,
dară, cu toată binevoinţa sa, nw'şi ajunse scopul, căci erâ tare mare deo-

s&bire între Romeii

cei de demult

cetățăneascăşi între noii cuceritori,

civilisați şi deprinşi

carii” mai

tărdiii

cu

ordinea

:

soţiială

întraseră pe această

cale şi la carii predomniă încă năzuinţa spre descentralisare şi simţămîntul
personalităţii şi al nesupunerii. Cea mai mare piedecă însă şi nedelăturabilă ieră contrastul cel adinc înrădăcinat în credinţile şi datinile religioase
ŞI în Orgănismul

bisericesc,

contrast carele ajunse demult pînă la urgisire

reciproacă. Netoleranţa şi sumeţiiea preuţilor apuseni aduşi încoace şi mijloacele ce le întrebuinţaii
iei şi delegatul papal, episcopul cardinal Pelagii,
ca să silească pre clerul răsăritean ca să se unească
cu biserica apuseană

“ Şi să recunoască supremăţiiea papei din Roma vechie, necesitară în anul
13 pre mulţi Greci ca să fugă în împeriul lui Toader Lascar.
j
__

Din anul

1214 înnăinte

pînă la moartea

sa, în 11 Juniii

1216,

avi

impăratul Enric mult de luptat cu Toader Angelui, carele ocupase, după

moartea îrăţini-săii Mihatii, domniiatul Epirului şi începri a'l lărgi în toate
părţile, iolosîndu-se mai ales de Romînii din iel.
AI

După

moartea

lui Enric doriaii

Andreiii Il (1205—1235),

ca împărat,

unii curteni pre regele Ungariii,

dela

care

aşteptaii

atit

întărirea
28
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împeriului Latinilor cît şi încuibarea şi înrădăcinarea uniunii bisericeşt
i
Sub supremăţiiea papei din Roma, dară şi acuma îşi ar&tâ colții hîdosul
înteres personal al întemeietorilor împeriului Latinilor, şi de aceia aleseră
direginţii lui, la recomîndarea papei, ca împărat pre Frincul comite Petru
de Courtenay-Auxere. Acesta fi încoronat în Roma în 1217 de însu'şi papa
Onoriit III (1216—1227) tocmai atuncia, cînd regele Andreiii ierâ pe
cale
cu o ceată de ostaşi cruciiaţi spre lerusălim. Petru îşi trimese soţiiea
pe
mare la Constantiniiana şi însu'şi. plecâ într'acolo cu ostaşii săi prin dom:
niiatul Epirului. Sub pretest de pace şi amiciie îl ademeni la
sîne domnitoriul de acoleâ, Toader 1 Angelul (1214—1220), îl prinse şi îl ucise,
şi
apoi, ca să scape de pedeapsă pentru fapta sa, eliberâ în lanuarii
1918
pre delegatul papal, pre cardinalul Colonna, şi”! trimese la Constant
iniiana
cu promisiunea făţărită, că iel ieste gata să se unească cu biserica
romană
şi să se supună papei. În urma acestei promisiuni împiedecâ
papa pre
mai marii împeriului ca să se scoale asupra lui. Soţiiea lui
Petru,
căută să trăiască în pace cu împăratul Toader Lascar, şi rămase lolanta,
împără-

teasă pînă la moartea sa în anul 1219,

cînd aleseră mai marii împeriului

ca împărat pre fiiul iei, pre contele Robert de Courtenay-Couches.

prin Ungariiea şi prin

coronat în Mart 1221,

împeriul Muşăteştilor

dar' nu se arătâ

la Constantiniiana

bărbat la locul

iel

veni

şi. îi în-

săii în tot decursul
împărăţiii sale (1221—1228), căci nu fi în stare să apere
nicului, care fu cucerit de Toader Angelul din Epir în anul regatul Tesalo1222, cînd se
vesti şi ca împărat al Tesalonicului, şi fii încoronat ca
atare decătră mitropolitul din Ohrida. -,
Ie
Şi împăratul Robert căutâ să trăiască, dintru început, în
pace
cu împăratul Toader Lascar din Niceiea, şi se logodi cu fiica lui,
cu
Eudochii
ea.
Dară Toader Lascar muri în anul 1992 şi îu înlocuit cu inimosul
şi agerul
săi ginere, cu lon Duca Bătaciul (Bazdstne, 1222—12
54). Siirşîndu-se în
1224 pacea închieiată cu împăratul din Niceiea,. se iscâ.
un răsboiii între
împărații Robert din Constantiniiana, Toader Angelul
din
Tesaloni
c şi Ion
Duca Bătaciul din Niceiea. Acesta bătri cumplit
la Poimanenos oastea
Latinilor şi cuceri dela iei mai multe insule din marea
Egeică. Audind

Grecii din Udriiii (Adrianopolea) de poticala
şi de succesele lui
Ion Duca Bătaciul, trimeseră soli la iei pentru Latinilor
închinare şi ajutoriii. Acesta
li dădit o ceată

de ostaşi, cu care alungară pre ostaşii Latinilor
din Udriit.
Acuma sosi şi împăratul Toader Angelul din Tesaloni
c cu oastea sa şi făcri pre
Grecii deacoleă să înţăleagă, că iel îi va aperâ mai
cu succes încontra Latinilor
şi încontra regelui Romînilor şi al Bulgarilor,
Ion Asan (1218—1241), dacă
“i se vor supune lui şi nu lui lon Duca Bătaciul.
Udriienii "i se supuseră,
iar' împăratul lon Duca Bătaciul, din prudinţă,
nu se opuse la aceasta.
După un traiii desirinat se tredi împăratul
Robert disprețuit, precum
de Greci, aşâ şi de ai săi şi nevoit să plece ia
Roma după ajutoriă Papa
îi dădu bani şi'l sfătui să se întoarcă îndărăpt.
La reîntoarcere însă muri
pe drum în 1228. Lui îi urmâ în domniie Îrate-săi
mai mic, Balduin II
(1228—1261) de 11 ani, nu sub tutela regelui
Rominilor şi al Bulgarilor, :
lon Asan, precum doriaii unii curteni - în. înteresul
bine înț&les al întăririi
împeriului şi al întemeierii uniunii bisericeşti,
ci, la dorinţa preuţimii păpistaşe, sub tutela regelui titulariă din lerusălim,
Jon din Briiana (Brienne).
Prin această purtare a preuțimii se sîmţi Ion Asan
încă mai umilit şi mai
amărit, decît fusese unchiul şi înnăintaşul săsă,
Ioniţă (1197—1207), cînd îi
Îi răspinsă, cu dispreţ, aliianţa oferită de dinsul
nilor, Balduin | ($ 122), şi ar fi căutat acuma ca, primului împărat al Laticu armele în mini, să'şi
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ieie în stăpînire moştenirea strămoşască ($ 39) precum -dela Latini, aşă şi
dela. Greci, dară fii împiedicat dela această întreprindere decătră împăratul
din Tesalonic, Toader Angelul (1214—1930). Vă&dînd adecă acesta că Ion
Asan stă în bune: referinţi cu papa şi că făvoreşte uniunea cu biserica
romană,se rădicâ asupra lui cu. răsboiii, dară fii învins şi prins de acesta
la Clocoteniţa în April 1230. .
DN
A
Acuma credii Ion din Briiana, tutorul şi conregentul tinărului Balduin îl,
că a sosit timpul ca să provoace, în anul 1233, pre împăratul grecesc din
Niceiea,

Ion Duca Bătaciul,

la uniune cu biserica romană,

se sculâ cu răsboiii asupra lui şi cuceri dela
întoarse la Constantiniiana.
o
Ştiind Ion Duca

Bătaciul pre Ion Asan

lui Ion din: Briiana;şi -asupra

sumeţului

şi, nevrînd acesta,

iel cîtva teritoriii şi apoi se
a

foarte oţărit şi 'mînios. asupra

şi netolerantului cler înnalt din

împeriul Latinilor, întrebuinţă toate chipurile şi mijloacele ca să'1 atragă
pe partea sa şi să'l predispună : pentru o însoţire de nimicire contra Latinilor şi a clerului lor. lel reuşi în anul:1934 ca să facă pe ascuns o învoială cu iel pentru împărţirea împeriului Latinilor, pre care o întări cu
jurămînt sărbătoresc, şi în urma căriiea se lepădă lon Asan de uniune

cu biserica romană, îşi logodi pre fiică-sa Ileana de noaiiă ani cu feciorul
de 11 ani al lui Ion Duca Bătaciul, Toader Lascar cu numele,
..
Mulţămit de această ispravă se sculâ lon Duca Bătaciul cu răsboiii
asupra împeriului Latinilor, cuceri dela iei, în anul 1235, Caliopolea delingă Helespont, se întălni acoleâ cu Ion Asan şi luâ dela iel pre logodnica fiului săi ca să o crească în confesiunea grecească. Audind papa

Grigoriii IX (1227—19241)

de toate

acestea,

provocâîn Maiii 1236

pre

clerul înnalt din Ungariiea, ca să escuminice pre Ion Asan, dacă nu .va dă
Latinilor ajutoriii şi dacă nu-seva lepădă de Greci.
e
Murind

în Mart

1237

contegentul

Ion

din

Briiana,

credi

Ion

Asan, -

că poate tot va căpătă pre tînărul împărat, Balduin II, ca ginere, şi că va
ave o puternecă înriurire în împeriul Latinilor, şi cerii, prino soliie, dela

Ion Duca Bătaciul pre fiică-sa sub pretest de dor şi cu o îndătorire ca să
i-o retrimată îndată. Deşi străvădii lon Duca Bătaciul planurile lui Ion
Asan, totuş îi trimese copila. lon Asan

însă nu

"i-o retrimese deocamdată,

spunse în Maiii

trimese

solul dorit spre a se con-

ci înştiință pre papa că s'a lepădat de Greci şi că ieste gata să deie Latinilor ajutoriii, dacă i se vor împlini nişte dorinţi ce le are. Papa îi T&-

țelege împreună.

1237. şi în Juniă îi şi

Învoiala se făcti, căci în toamna

acestui an aflăm pre

lon Asan luptîndu-se
cu Latinii încontra împăratului grecesc spre a recuceri
dela iel cetatea Ţurulonul. Căpătind însă în decursul împresurării cetăţii

veste dela Tirnova, că atit soţiiea şi micul iei copilaş, cît şi noul patriarh,
Ioachim, aii murit în pripă, nu pripusă. nicio uneltire omenească, ci vădii
in această întimplare o pedeapsă dumnedeiască pentru călcatul jurămîn-

tului, se desfăcii îndată de-Latini şi prinse a se ţine de învoiala cea făcută
cu Grecii în anul 1234, şi trimese împăratului lon Duca Bătaciul îndărăpt
pre logodnica lui Toader Lascar.
E
Audind papa

de această nestătorniciie a lui lon Asan,

stărni, în anul

1238, asupra lui şi a împeriului lui o cruciiadă ($ 124 şi 132), carea însă
nu aduse pentru năzuinţile papale toate resultatele dorite, dar carea
grăbi stingerea familiii Muşăteştilor din împeriul Rominilor şi al Bulgarilor,
ŞI âpunerea imperiului Latinilor din Constantiniiana. Împăratul acestora,

Balduin II, petreceă
spre

a

adună

de

pe timpul acesta pe la neamurile sale din Frinciiea,

deacoleă bani şi oaste pentru apărarea împeriului

săii;
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Fiind
fățiş

împăratul Germaniii de atunci,

şi

rival

înfocat

al

Frideric II (1215—1250),.

năzuinţilor

păpeşti spre o împărăţiie

adversarii

universală,

pentrucă şi iel tinde spre o atare împărăţiie, dară nu clericală, ci lumeană, întreveni pelîngă fel regele Frincilor, Ludovic IX (1226—1270),

ca să permită lui Balduin II şi ostaşilor lui trecerea nestinghierită prin Ger-

maniiea. Audînd de aceasta împăratul grecesc din Niceiea, lon Duca Bătaciul,

se încercă, în anul

1239,

ca să împiedece

cătră Frideric II, că, dacă”]

această trecere,

îndătorindu-se

va sprijini ca să cucerească Constantiniiana şi

să se aşede iel acoleă ca împărat al Grecilor, îl va recunoaşte ca superior,
şi va desdăună şi pre Balduin cu ce s'ar pute învoi. Cu toată întrevenirea
aceasta tot căpătâ împăratul Balduin II permisiunea - dorită şi aşâ sosi, în
anul 1240, cu bine la Constantiniiana, trecînd prin Germaniiea şi prin

Ungariiea, şi
din Aşiiea.

recuceri

cetatea Ţurulonul, dară pierdii ducatul Nicomediii
i
o

|

În anul 1241 bătură Veneţiianii flota grecească:
din marea Egeică.
Acuma se decise împăratul lon Duca Bătaciul, ca măiestru ce ferâ în teşmechierii şi în împăinjănituri, ca să facă pace pe doi ani cu Balduin, şi ca

văduv ce ierâ, să se căsătorească cui o fiică naturală a împăratutui Frideric ]l.

În anul 1242 cuceri mai multe țări ce să ţîneaii de împeriul Muşăteştilor,
apoi împresurâ Tesalonicul,.
dară să împăcâ cuiînd cu familiiea Ange-

leştilor de acoleâ, lăsînd aici ca domnitorii pre lon Angelul (1240— 1944),
înnăinte cu titulul de împărat şi în legătură cu imperiul
Muşăteştilor (1224), ci cu acela de despot şi recunoscînd Superioritatea împăraţilor din Niceiea. Apoi, 'audîind de năvălirea Mongolilor asupra Selgiucilor ($ 115), se întoarse în-1243 în Asiiea şi închieiâ în anul
1244 cu
Selgiucii o învoială de apărare reciproacă.
:
In anul 1244 muri lon Angelul, despotul din Tesalonic, şi urmaşul
săii,
dară nu ca mai

Dumitru (1244—1246), se purtă neomeneşte

nemulţămirea

lor. Audînd

de

aceasta lon Duca

cu supuşii săi şi provocâ

Bătaciul,

veni

Septemvre
1246 cu oaste într'acoleă şi ajunse pină la rîul Măriței, dară, în
înţălegînd
că
regele Romînilor şi al Bulgarilor, Coloman (1241—1246), a murit,
înveninat
şi că “i-a urmatîn domniie frate-săă, Mihaiii (1246—1257), de
şese ani, se
apucâ de ocupâ dela

iel mai toate țările cîte le stăpinea spre
munţii Emului, şi apoi. puse mîna şi pe dispotatul Tesalonicmiadădi de
ului; - lui
Mihai Il Angelul din Epir îi lăsâ în stăpînire Albaniiea
şi Macedoniiea

apuseană, lui Toader Angelul îi dădi Vodena, Staridola
iar
pre Andronic Paleologul şi pre feciorul acestuia, pre Ion, îi şifăciiOstrovul,
guvernători

asupra ţărilor ocupate, şi se întoarse îndărăpt la
Niceiea
părat al Romeilor. În anul 1247 se sculă asupra Latinilor ca sîngur îmdin Constantiniiana şi ocupâ dela iei mai multe ținuturi din
Traciiea, dar în 1248
ocupar

ă Genovenii insula Rodos, pre care însă
prin Toader Cantacuzinul din Smirna, în anul
împăcă deplin şi cu Genovenii, acordindu-li.din
ce le aveaii- mai înnăinte. În 1253 şi 1254 ava

o Teocupâ, în mare. parte,
1249, iar în anul 1950 se
noă privilegiile comerciiale
împăratul lon Duca Băta-

ciul mult de lucru cu potolirea unor neînţElegeri iscate
între dinsul şi unii
dintre despoţii şi guvernătorii țărilor din peninsula Balcan
ică, întrunite. în
timpul din urmă sub- superioritatea sa ca împărat, dară reuşi
întru toate,

şi

ar fi restăurat

pe

deplin

răsîpitul

murit în Optomvre 1254. Lui îi urmâ

(1254—1258)

Audind Mihai,

tînărul

împărat

împeriă al Romeilor,

dacă n'ar fi

în domniie fiiul săii, Toader [| Lascar

.

al Rominilor şi al Bulgarilor, de
moartea înfricoşatului Ion Duca Bătaciul, porni îndată preste
munţii Emului
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şi cuceri o -parte din ţările pierdute pînă spre Udriiii şi Macedoniiea
miadănopială. Chiar iarna, în anul 1255, sări împăratul Toader II Lascar
cu oaste asupra lui, mintui Udriiul de cucerire, şi apoi se luptă amarnic
cu oastea lui Mihai Asan, dintru început cu puţin succes, dar mai pe
urmă tot strimptorindu-o.pinăce se împăcâ cu iel în primăvara anului 1957
la întrevenirea regelui sirbesc, Ştefan Uroş 1 (1240—1272), sub condiţiunea păstrării țărilor cucerite. Cînd se întorcea Mihajii spre Tirnova, îti încunjurat
de nişte conspirători şi omorit. Cu dinsul se stinse -familiiea lui lon Asan,
şi domniiatul încăpu pe mîna Sirbului Constantin Tihul, carele se căsători
cu Irina, fiica împăratului Toader Lascar, şi prinse a trăi în pace cu iel.
În anul acesta îşi mărită împăratul Toader Il Lascar pre fiică-sa
Măriiea după Nichifor, feciorul despotului Mihaiii II Angelul din Epir, ca
doară ar potoli întracesta dorul lui de a se face neatirnat, şi se întoarse
în Asiiea, de unde trimese pre marele logofăt şi istoriograi, Giorgiii Acropolita, ca guvernătoriii general preste ţările europene ale împeriului. Cu
toată

încuscrirea

aceasta,

tot nu se astimpără

Mihaiă Il Angelul,

ci, însoţit

cu fiiul săit lon din Romăniiea Mare ($ 82, pg. 296—297) şi căştigînd pe
partea sa încă pre Albăneni şi. pre Sîrbi, începi în anul 1957 să se
răsboiască cu oastea împărătească. Măcarcă învinse la Vodena viteazul

comandant: al oştii» împărăteşti,

Mihaiii

Paleologul,

o oaste

epirotică,

totuş trebui Giorgiii Acropolita să predeie lui MihaiiiII Angelul fortăreața
Prilapon, “aşă încît acesta rămase deocamdată stăpîn preste ţările pînă la
riul Vardarului. În August 1958 muri însă împăratul Toaderil Lascar,

lăsînd ca urmaş pre fiiul săi lon, de opt ani.

Acuma trebui: comandantul

şi Latinii din Ahaiea deveniră puţin periculoşi.

Veneţiienii

Mihajii Paleologul să se întoarcă la Niceiea, deoarece fusese chiemat ca tutor
al tintrului împărat, mai întiiii sub titlui de despot, iară în lanuariii 1259
ca conimpărat. Îndatăce se vădi Mihali VIII Paleologul ca împărat (1259—1982),
căutâ mai întiiit să se împace cu despotul Epirului Mihaiii Il Angelul, dară
neprimind acesta împăcarea, trimese asupra lui o puternecă oaste împărătească. Acuma certi. Mihaiii II Angelul ajutoriii dela soţii şi ginerii săi, dela
Maniired, regele Sicilii (1253-1278), şi dela Vilhelm Il de Ville-Hardouin,
principe în Ahaiea (1245—1278), şi, căpătindu”'l, se încăierâ cu oastea împărătească, dară îii învins cu desăvărşire la Pelagoniiea, în Optomvre 1259,
şi cuceri despotatul lui. Angeleştii fugiră, “iară Vilhelm fi prins, aşă încit

ieraii . în certe

neguțătoreşti atit cu Latinii din Ahaiea cît şi cu Genovenii;
Balduin ÎI se află în necontenită lipsă de bani şi de ostaşi.

Sub

astfeliii

de

împrejurări. triste

pentru

împeriul

împăratul
Ia

Latinilor,

favorabile pentru acela al Romeilor, credu împăratul Mihaiii Paleologul

dară
că

a sosit timpul ca să nimicească stăpîniiea Latinilor din Constantiniiana,
şi deaceea rechiemâ în anul 1960, oastea sa din Europa, trecti „cu iea
Helespontul

şi

ocupâ

cîteva

ținuturi de

prin împrejurul

Constantiniianei,

dară cînd se 'apropiiă 'de Galata, îi răspins şi închieiâ cu împăratul BalduinÎl un armistiţ de: un an, şi apoi căutâ să atragă pe partea sa pre

rivalii Veneţilenilor, pre Genoveni,

tot comerciul din împeriul
Simţiă

atot

puternec

şi

acordîndu-li, în Mart

1961,

numai lor

săi şi încă Smirna ca loc de aşădare. Acii se

puteâ

să'şi

împlinească

dorinţa

demult

nutrită,

strămutarea reşedinţii la Constantiniiana. Încă nu se împlinise anul armistiţului şi iea fi ocupată, prin trădare, în 25 Juliii 1261, iar în 19 August întră cu triumi însuşi împăratul,şi îti încoronat în biserica Sîntei Sofii
a doaiia oară ca împărat al Romeilor; tînărul împărat lon IV.[ii detronat
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şi

orbit.

Cu despotul

din Epir

făci

pre principele Vilhelm II îl eliberâ

din

pace

împăratul

Mihaiii Paleologul;

prinsoare sub oatecari condițiuni

şi trimise îndărăpt la Ahaiea, iar pre îrate-săii, pre Constantin Paleologul;
îl făcu guvernător general asupra noaiiei provinţe romaice, a Peloponesului,
şi astieliii reînfiripă răsîpitul împerii al Romeilor, carele numai cu greă
îşi apărâ esistința încă aproape doaiiă sute de ani, tot îngustîndu-se, pînăce fu nimicit de Turci prin cuceritul Constantiniianei în 29 Maiii 1453 (Ş 115).
Luptele lui pentru apărarea creştinismului de confesiunea “greceascăşi încercările direginţilor lui pentru. unire bisericească cu papii din Roma se

vor espune mai la vale ja capitulul Mişcărilor religionare dintre 1186 şi 1504.1)
Ş 124.

Regatul Muşăteştilor în decădinţă, bulgărisare şi stingere.
Îndată după omorul lui loniţă Muşat se ar&tară desbinări nu numai
printre conducătorii Rominilor, dar încă şi între iei şi consoţii lor Sirbi
şi Bulgari. Un căpitan Streaz se încercâ, cu ajutoriul Sîrbilor, să întemeiede
pentru sîne un domniiat la cursul superior al rîului Vardar (Ac); un
consîngean de al lui Asan, cu numele Slav (29xd4%:6), căutâ să ocupe
pentru sîne munţii Rodopei, iar un nepot dela o soră a regelui Ioniţă,
Borilă cu numele, ocupâ Tirnova şi se vesti ca rege al Rominilor şi al
Bulgarilor.2) Aceste discordii ieraii semne vederate că: dela omorul lui
Ioniţă Muşat înnăinte, începi a căde direginta pătură romînească de

pe

prima

treaptă

a

mişcării

cetăţăneşti,

făcînd

loc,

tot

din

ce

în ce

mai mult, Bulgarilor,
spre dauna domniiatului întreg şi a îmbelor
popoare însoţite. Membri din familiiea fraţilor Muşăteşti, Petru, Asan
şi loniţă, dreptcă mai continuară a domni în acest împeriii încă cincă-

deci

de ani,

păcătoşiile

dară

propriie,

întrigile duşmanilor seculari ai Rominilor,
nu “i lăsară

să

se

perpetuede

şi

să

precum şi

se întărească.

Această decădere se cunoaşte şi dintr'aceea, că urmaşii lui Nichita Honiianul în descrisul întimplărilor, ca Giorgiii Acropolita (1217—1292), Giorgiii
Pachimeres (1242—1310), călugărul Ifrim (cam pe la 1313),5)
amintesc de Romini 'ca de un factor însemrat în domniiat,

Bulgari în frunte.
Urmaşul regelui Ioniţă Muşat; Borilă (1207-—1218),
timp “de o domniie liniştită. lel ave, între alţii,

şi alţii, nu
ci pun. pre

Sa
nu se bucură mult
doi veri primari,

lon şi Alexandru, îmbii fii ai lui Asan, mai inimoşi şi: mai întreprindători, precum ni spune cam încurcatul în povestirile sale' Giorgii Acropolita.+) Aceşti copii, tineri fiind, fură scăpaţi la moartea regelui loniţă de
omor “sigur decătră un învățătorii al lor şi duşi, pe ascuns, cu fuga la
Schiţii transdunăreni, adecă la Rominii de acoleâ. Că Schiţii transdunăreni
jeraii întradevăr Romîni, se vede, între altele, şi din o observare a lui
Giorgiii Acropolita despre regele Ioniţă, unde dice, că Ioniţă ierâ de aceeaş
1) Krumbacher K.: Geschichte der griechischen Literatur, Miinchen,
bis 1051. — 2) Georgii Acropolitae Anales, Bonnae, 1836, pg. 27, 35—36, 1897, pg. 1041
41—42. —
Hopf:
vol.

85,

Geschichte Griechenlands în Encyklopădie
pg. 220. — lirecek C. [.: Geschichte

der Wissenschaften de Ersch şi Cruber,
der Bulgaren, Prag, 1876, pg. 243. —

5) Tebpnos 5 "Azponohlans. Xpowrh cuPIpagni ex rec. |. Bekkeri, Bonnae, 1836. —
Tebapos 6 Ilzpvuspnsi: Mari) 0
"Avăpăwnee ei Ilxiaoiâyei, rec. Im. Bekkerus,

2. vol. Bonnae, 2836. — 'Ecpaiuioy Xpowacă Koicagzs, ex rec.
Im. Bekkeri, Bonnae, 1840.
— 1) Teupmes & "A zpezohizre, Xponzi cuipazi, ex recens. Im. Bekkeri, Bonnac, 1836,
pg.
23, 26.31 — şi 'Eșpaiviz
u Xoowucă
veis 85,
7829-78
KoicupaPs, ex recogn. . Im.
8010-8064,
?
Im B ckkeri,i Bonnae, 1840,
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origine cu Schiţii şi că: aveă de soţiie o Schiteancă, adecă o Romîncă de
pe acoleâ.
a
:
„Regele Ioniţă încă aveâ feciori, dacă nu mai mulţi, apoi debunăsamă
unul, cu numele Văsile ori Betleem. Acesta ierâ trimes încă din anul 1204
pentru studii la Roma dimpreună cu fiiul unui preut.!) Oride ierâ iel întors a casă sait nu la moartea tătini-săii, aceasta n'am găsit-o îns&mnată
pînă acum nicăiuri. Decumva a fost.a casă, va fi fugit şi iel la neamurile
sale în stinga Dunării, şi a rămas acoleâ pentru totdeauna, căci nu mai
audim nimică de îel. .
Se
|
Unul din cei doi feciori scăpaţi ai lui Asan, lon Asan. adecă, petrecînd

vro

patru

ani pe

teritoriul Daciii Trăiane,

carea

samă&nă

să

se fi ţinut

pe atunci, în partea sa miadădiiială, r&săriteană şi miadănoptală, tot de
regatul Muşăteştilor, precum se ţînuse iea.mai înnăinte de împeriul roman
r&săritean.($ 83, pg. 313), ajunse şi pe la Ruşi (Ruteni), carii aveaii lîngă
Daciiea miadănoptală, adecă lingă Moldova şi Băsărabiiea de astădi, doaiiă
domniiate naţionale mai puternece, unul în Galiţiiea răsăriteană sub superioritatea marilor principi din Chiev, şi altul în cea apuseană, sub superioritatea regilor Ungariii cam din anul 1190 încoace.

De pintre Romiîni şi dela Ruşi strînse tînărul lon Asan o ceată de viteji
împrejurul săă pe la anul 1211, şi porni cu iei asupra lui Borilă ca să'şi
recucerească domniiea părinţască. Şepte ani se luptă voiniceşte cu Borilă,
ținîndu "1 împresurat în Tîrnova.
În fine, Borilă în părăsit de ai săi şi'şi
“căută scăparea prin fugă, dară fu prins şi orbit?). lon Asan deveni acum
rege asupra Romînilor şi a Bulgarilor (1218—1241), iar pre frate-săii, pre
Alesandru Asan Muşătescul, îl făca domn supus în Vidin.
Spre a se întări pre sîne şi pre familiiea sa în domniie, se încuscri

lon Asan mai întiiii cu regele Ungariii, Andreiii II (1205—1235), luînd dela

jel în anul 1219ca soțiie pre fiica lui, Măriiea3); apoi căutâ să'şi arete
zelul săii religionariii cătră biserica romană şi bunele sale întenţiuni cătră
împeriul Latinilor: prin aceea, că doriâ să se încuscrească şi cu familiiea

împărătească

de

acoleă,

să'şi

logodească

fiică-sa

mai

mică, ]leana,

cu

tîngrul împărat al Latinilor din Constantiniiana, Balduin Il (1228—1961),
şi să fie tutorul lui şi conregent cu iel pînă la majorenitate.*)
|
Regele Ion Asan aveă bune întenţiuni şi căută prin încuscriri, să se
înfrăţască cu familiile domnitoare din împeriile circumvecine,. ca să înfăptuiască astieliă videiul soţiial cetăţănesc al Romiînilor pentru o împărăţiie

confederativă între popoarele creştine,

spre a face împreună un paş înnă-

inte pentru facilitarea sosirii şi aici pe pămînt a acelei împărăţii cereşii,
pentru venirea căriia, cu voiea Tatălui ceresc, se roagă toţi creştinii fără
deostbire de rit religios, în rugăciunea dilnică recomîndată lor de Isus
Cristos ($ 19, pg. 94). Dară ce îolos! Cei ce se aflaii la direginţa sorții
soţiiale cetățăneşti şi întelectuale sufleteşti a omenimii nu feraii încă destul
de înțălepțiți

şi

încuminţiţi

să se poată uni cu

toţii

prin întîmplările

pentru

echilibrarea

1) Vetera Monumenta Slavorum merid.
Misi autem ad tuam sanctatem pueros duos,

din trecut şi din

şi armoniiarea

present,

ca

întereselor de

ab A. Theiner, vol. |, Romae, 1863, Nr. 60:
unus vero nominatur, Basilius, alius Bethle-

hem: şi Nr. 61: duos pueros ex precepto domini Imperatoris vobis mitto, unus est presbiteri Constantini filius, alius vero Regis. — 2) Georgios Akropolites, 1. c. pg. 35. — Ephraim
1. c. vero 8050—8058. — 5) Vetera Monumenta 1. c. Nr. 32. — ) Sanudo în Gesta Dei per
Francos de Bongar, vol. 2, pg. 73. —

Hertzberg G.: Geschichte Griechenlands,

vol. 2. Gotha,

1877, pg. 9. — Krumbacher K.: Geschichte der bizantinischen Litteratur, Miinchen, 1897,

pg.

1044.

|
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esistinţă- ale tuturora.

Încă

predomniâ pretutindenea precum la: persoane

sînguratice şi la familii, aşă şi la cei ce dispuneaii de soartea popoarelor
stremurul 'neimblindit de a cultivă şi de a învăloră personalitatea propriie
pe socotealaşi în dauna altor personalităţi singuratice şi colective. ,
Cu deosăbire în împeriul Latinilor ieraii strimpte şi împăinjănite de
înterese ambiţioase şi materiiale vederile direginţilor lui, nu numai la cei
lumeni,

dară,

Ssumeţiie şi

din

nefericire,

mîndriie

ştinismului despre

şi la cei clericali,

carii vădiaii,

uimitoare şi o netoleranţă

la tot paşul,

o

contrară învățăturilor Cre-

frăţiie şi iubire printre oameni ca fii ai lui Dumnedeii.

Din' causa aceasta răspinse înnalta' preuţime păpistăşască îmbiiarea lui lon
Asan pentru încuscrire şi pentru tutoriie şi înduplecâ pre mai marii împeriului Latinilor ca să aleagă ca tutor pentru împăratul Balduin II şi ca

conregent cu iel pre bătrinul lon din Briiena, rege titular din lerusălim:

Prin această purtare a preuțimii păpistăşeşti se simţi lon Asan încă
mai umilit şi mai amărit, decit fusese unchiul şi înnăintaşul săi Ioniţă
(1197—1207), cînd îi fu respinsă, cu dispreţ, alianţa oferită de 'dinsul primului împărat al Latinilor, Balduin 1 ($ 122), şi ar îi căutat acuma ca, cu
arma în mini, să'şi iale în stăpinire moştenirea strămoşască ($:39) precum
dela Greci aşâ şi dela Latini, dară în împiedecat la această întreprindere
decătră împăratul din Tesalonic. Toader Angelul (1214—1230), carele se însoți,
în anul 1229, cu împăratul Germaniii, Frideric Il (1215—1250), aspirătoriit
şi
acesta la o domniie universală şi din causa aceasta, înduşmănit cu papii
din
Roma?), şi se sculâ apoi asupra amicului papal, lon Asan, dară
fu învins
de acesta la Cloteniţa în April 1230 şi prins. După aceasta îşi supuse
lon Asan
toate țările pînă la marea Adrifatică şi dela marea Egeică pînă preste
Dunărea
de jos şi începuse.a se purtă cu toţii aşâ de priietineşte, încît
îi uimiă şii
căştigă pentru sîne. Ca să'şi arete însă bunele sale întenţiuni cătră farmiliiea
Angeleştilor,
îşi mărită pre una din fiicele sale, Măriiea, după
gelul Comnenul, fratele prinsului împărat Toader Angelul, Mănuil Andîndu”, ca
destre, Tesalonicul, Macedoniiea miagădiiială şi posesiunile
Epir, şi lăsîndu'i titlul de rege (Baciz3c, 1230—1240). Acest Mănuilereditare din
Angelul se
însoţi apoi cu Latinii din Ahaiea şi promise papei uniunea
cu biserica romană.
Lucrurile se desfăşuraii pe încetul în favoarea uniunii
cu biserica

romană,

dară

graba

stricâ treaba.

Tutorul

“şi conregentul

lui BalduinII,
Ion din Briiana (1231—1237), provocâ în anul 1933 la
păratul lon Duca Bătaciul (1222—1254) şi, neînvoinduse uniune pre îmacesta, se sculă
cu oaste asupra

Constantiniiana.
Acuma

lui,

cuceri

se folosi

Ion

dela

Duca

iel

|

câtva

Bătaciul

teritorii şi apoi se întoarse la
DE

de

amărirea

lui

Ion Asan, că nu
fusese ales tutor şi conregent ai lui Balduin II, şi
întrebuinţâ toate chipurile şi mijloacele ca să”] atragă pe partea sa atit pre
iel, cit şi pre ginerele

lui,

pre Mănuil Angelul.

Şi isbuti întradevăr,

căci în

anul 1234 se făcu,
pe ascuns, o învoială, în urma căriia se lepădâ
Ion Asan de uniune cu
biserica romană şi, spre s&mn de întărire, îşi logodi
pre fiică-sa Ileana de noaii€ ani, cu feciorul de 11 ani al lui Ion Duca Bătaciu
l, Toader Lascar cu
numele. Îndată după această ispravă se sculâ Ion
Duca
Latinilor şi cuceri dela ici, în anul 1235, Caliopolea de Bătaciul asupra
lingă Helespont,

se întălni acoleâ cu Ion Asan,

să 0 crească în confesiunea

luâ

dela îel pre mireasa feciorului săi ca

creştinismului grecesc,

patriarhul Gherman Il (1222—1240) ca să recunoască şica apoi înduplecâ pre
neatirnată biserica
din regatul
lui lon Asan

şi pre mitropolitul

de acoleâ, Ioachim,

1) Winkeimann: Kaiser Friedrich II 2 vol, Berlin, Reval
1863—1865.

ca patriarh.
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Papa Grigoriii IX (1227—1241) sîmţi.că se schimbă împrejurările în.
defavoarea scopurilor ce le urmăriâ, şi provocâ în Decemvre 1236 pre
Ion Asan ca să sară Latinilor într'ajutoriii, .dară neascultîndu'], provocâ în
Maiii 1236 pre clerul înnalt din regatul Ungariii ca să'l escomunice, dacă
nu se vă lepădă de Greci şi dacă nu va dâ Latinilor ajutoriii ($ 132). In
toiul acestei tulburări în amicalele. referinţi religionare de mai înnăinte
dintre Romiîni şi papii din Roma muri,
lui Balduin II, lon:din Briiana. Acuma

în Mart 1237, conregentul şi tutorui
reînviiară în lon Asan sperînțile lui

de mai înnăinte de a pune, întrun mod oarecare, mina pe frinele împeriului Latinilor, saii cel puţin de a esercită o înriurinţă preponderantă

asupra conducătorilor lui,

şi vEdindu-se totodată amerinţatde papa şi de

clerul din “regatul unguresc, trimese la lon Duca Bătaciul o
să'i spună că tare "ii dor de copilă, că ar dori so vadă
trimată pinăla Udriiii, de unde'i va trimete-o îndată îndărăpt.
Deşi pricepii lon Duca Bătaciul scopurile lui lon Asan,
|
mese copila, dară îi scrise, că, de va opri-o şi va voi.s'o
logodnicul ici, va ave să deie samă înnăintea lui Dumnedeii
învoielelor făcute cu jurămînt sărbătoresc.

Îndatăce'şi primi lon Asan copila,

soliie, carea
şi ca să "i-o
totuş îi tridispartă de
de călcarea

mo. mai trimese îndărăpt,

ci. în-

ştiinţă pre papa că s'a desfăcut de Greci şi că ieste gata să dele
Latinilor ajutoriii, dacă *i se vor împlini nişte dorinţi. Papa îi r&spunse
în Maiii 1237 că'i va trimete un sol, cu 'carele se va înţălege despre împlinitul dorinţilor ce le are, iar în Junii "i'l şi trimese. lon Asan îl primi
Cum se cade, se învoi cu fel şi sări îndată Latinilor întrajutoriii şi luâ
parte la impresurarea cetăţii Țurulonul spre a o scoate din mina Grecilor. Încă nu recuceriseră

cetatea,

cînd

primi

lon Asan

veste,

trista

că atit soţiiea

sa şi micul iei copilaş, cît şi patriarhul Ioachim din Tirnova aii murit în
pripă. Sub povoara jurămintului săii călcat şi religios foarte precum ieră,
iel nu adurmecâ aici nicio uneltire omenească, ci numai o redeşteptare şi
pedeapsă dumnedeiască, şi deaceea, plin de mustrări de cugei, se decise

îndatăca să se împace 'cu lon Duca Bătaciul,

săi trimeată nora îndărăpt

- şi să recunoască din noii reîmpreunarea bisericească.
Grecii primiră cu îndestulare şi bucuriie această
care, iar” lon Asan se alese cu o afurisîre şi cu o
pornită în anul 1238 de papa Grigoriii IX şi de clerul
gariiea şi din împeriul Latinilor, şi cu îngustarea şi

sale.

a doaiia

ei dreptcă se căsători

pocăință şi reimpăcruciiadă asupra sa,
păpistăşesc din Unsfărmarea împărăţiii

fata lui Toader An-

oară cu Irina,

gelul, fostul împărat în Tesalonic, şi se luptâ voiniceşte cu toţi duşmanii
săi şi ai împeriului săii pînă la moartea sa întimplată în Junii 1241, lă-

sînd ca moştenitorii pre fiiul săii mai mare, Coloman (1241—1246), dela
soțiiea sa maghiară, în etate de abiâ şepte
doaiia şi a foştilor săi consiliieri.!) Soţiiea sa
crescută în cultură grecească, se încredit în
aveaii mare înteres personal ca să stirpească

li apuce împeriul.

ani, sub tutela soţiii sale a
Irina, Graecă de origine şi
neamurile sale, iar' acestea
familiiea Muşăteştilor şi să

|

|

Acuma eră timpul ca împăratul Ion Duca Bătaciul să'şi dovedească
sînceritatea sa față de Ion Asan şi de feciorul lui, precum şi faţă de împeriul
lor, dară înlocde aceasta îl întimpinăm năvălind în împeriul Muşăteştilor
1) Sanudo la Bongar:

Gesta Dei per Francos,

II, pg. 73. — lirecek C. [.: Geschichte

der Bulgaren, Prag, 1874, pg. 219. — Georgios Akropolites, |. c. pg. 52, 54, 56, 61—62, 65,
69. — Albericus: Trium fontium chronicon, edit. a. G. G. Leibnitio, Lipsiae, 1698—1700,
p. 2. pg. 578.
98—10U,

—

103—107.

Herzberg

G. Fr.: Geschichte
E

Griechentands, vol. 2, Gotha,
,

,

1877, pg. 89,
,
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şi Supunîndu'şi toate tinuturile din Macedoniiea şi Epir
ce
Angeliştii Comneni, Mănuil, Toader şi on, sub superioritatea le stăpîniaii
Muşăteştilor.

După şese ani de domniie a copilului Coloman (12— 41
1246), tocmai
Grecilor Ion Duca Bătaciul zbură din victoriie în
victorie, se răspîndi, în Septemvre 1246, vestea că Coloman,
regele Rominilor şi al Bulgari
atuncia cînd împăratul

lor, a r&păosat în etate de doisprăgdece
de: moarte firească, după alţii însă înveninat fiind, proclă ani, după unii
mîndu-se în locul
lui ca rege fratele săi mai mic, Mihaiiă, în etate cam de
vro şese ani, tot
sub tutela: mamei sale adevărat
.a Irinei.
e, La moartea lui Coioman trebuie
să fi iost amestecate, pe lîngă nişte întrigi familiiare,
încă şi cugetele necurate ale duşmanilor şi rivalilor seculari ai Romini
lor şi ai împeriului
rominesc bulgăresc, decurind înfiinţat. Aceasta se poate
cunoaşte de acolo,

că îndatăce audi împăratul Ion Duca Bătaciul

de

moarte

a tîn&rului Coloman şi urcarea pe tron a copilului Mihaiă, se grăbi
să ocupe şi alte ţări,
Cari ierai sub nemijlocita stăpinire a Muşăteştilor,
şi abiă dupăce cucerise
aproape jumătate din domniiatul Rominilor şi al.
Bulgarilor, adecă mai
toată partea din iel, care se află spre miadădi
apus dela munţii Emului,
se înduplecâ să facă pace cu îel sub condiţiunea
păstrării ţărilor ocupate.1)
Tutorii direginţi ai împeriului Romiînilor şi al
Bulgarilor, dacă nu
jeraii mai toţi înțăleşi pe ascuns cu duşmanii
împeriului, apoi debunăsamă că îşi pierduseră minţile. Îndată ce se împăca
ră cu împăratul grecesc;
înloc să se astimpere şi să îngrijască
de conservarea domniiatului în mar.
ginile în cari se aflâ, provocară tutorii, sai
nu
înţelegeri cu regele Ungariii, Bela IV (1235-1270 ştiură să evite nişte neŞtefan Uroş | (1240—-1272). Aceste neînţălegeri ), şi cu regele Sîrbilor,
lung, şi deaceea nici .nu avură urmări tocmai însă samă&nă să nu îi durat.
stricăcioase pentru regat.
Murind însă, în Noemvre 1254, împăratul
Grecilor din Niceiea, Ion Duca

Bătaciul, credii tînărul rege al Rominilor şi
al Bulgarilor, Mihaiii, dimpreună cu consiliierii săi, că a sosit timpul
de a'şi recuceri dela Greci
țările ocupate de iei mai înnăint

e, şi rădica
în samă că succesorul lui lon Duca Bătaciră oşti asupra lor, nebăgînd
(1254—19258), ierâ cumnat cu fel, Răsboiul ul, tîn&rul Toader Lascar Il
acesta se arătă dintru început
cu noroc pentru regatul Romînilor şi al
Bulgar
ilor. Tînărul rege Mihaiii,
„ca: să aibă scut şi ajutoriii la nevoi
e, se căsători cu o fiică a regelui
Sirbiii, Ştefan Uroş (1237—1270). Curin
d după aceasta însă se schimbară
sorții răsboiului. Regele Mihaiit veni
la sirimptoare. Atunci socru-săii,
Şteian Uroş, mijloci împăcarea între
cumnaţi în primăvara anului 1257.2)
Acuma uşor Ss'ar fi putut desvo
Romini, Bulgari, Sirbi şi Greci, fiindltă şi întări o bună înţălegere între
bine s'ar îi putut realisă o confederaţiu domnitorii lor înnemuriţi, şi prea
popoare, menite de soarte a trăi unele ne îrăţască şi durabilă între aceste
şcorturile şi uneltirile duşmanilor acest pe lîngă altele în armoniie, dacă
ei
ciial, nu S'ar fi virit la mijloc. Duşmanii cugetări, şi ai Romînilor în speRomînilor şi ai acestei direcțiuni
cetăț&neşti, dictate de spiretul creştini
familii universale, nu suferiră ca Romî smului, al înirățirii şi formării unei
nii. să se pună alăturia cu dinşii şi

neşti, concordindu-le şi armoniindu-le

cu înteresele altor popoare; aceşti
adversari nu
Suieriră ca vlăstarii acestei familii
domnitoare să se mătuTească şi să se înmulțască, ci iscodiră
chipuri şi mijloace, cum să'i stingă
Ş

1) Georgios Acropolites

|. c.

pg. 77-—84,
cp. 54—67, pg, 113—114; — Ephraircp.i 1.43—44,
c. v. SU 59104

—

2

i

i

7? Georgios Aeropolites 1. e.
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şi să'i spulbure de pe faţa pămîntului. De aici aă urmat necontenite omoruri între membrii acestei noai& familii domnitoare; de aici a resultat că

şi acuma,

îndată

după

închieiarea

păcii între Romîni.şi Greci,

s'a găsit

un păcătos de văr dela o mătuşă de a tin&rului rege Mihaiii, . cu numele
Caliman, care, în unire cu nişte orăşeni din Tirnova, aii pîndit pre regele

Mihaiii, cînd se întorceă a casă dela răsboiii şi "l-ait ucis în apropiiare de

Tîrnova în anul 1257; apoi se vesti pre sîne ca rege, şi,.ca să se poată
susține în domniile, voiâ să se .căsătorească cu tinăra văduvă regină. Audînd însă de aceste întîmplări Ştefan Uroş, se porni îndată cu oaste spre
Tirnova pentru scăparea fiicei sale. Încă pînă a nu ajunge acoleâ, fii
omorit şi Caliman, noul usurpătoriă al tronului în anul 1258.41)
“Acuma nu mai îerâ în împeriul Romiînilor şi al Bulgarilor.
alt membru
de partea

bărbătească

din familiiea muşătească

al lui lon Asan,

care

să se

fi putut sui pe tron, iar fiiul lui Ioniţă, Văsile (Bethleem) şi fiiul lui Asan,
Alesandru, se convinseseră din esperiinţă, că năzuința moşilor săi pentru
întemeiarea unor domniiate, dreptcă naţionale, dar” însoţite frățeşte, oricît
de sublimă şi căpțioasă ierâ iea pentru dînşii, nu mai ieste realisabilă sub
împrejurările. în cari trăiaii, şi deaceea samănă să se îi decis a o părăsi
deocamdată,

a nu

se mai

însuileți pentru

iea,

şi,

ca urmare,

a

nu

mai

rădică pretensiuni la domniie în împeriul confederativ, înfiinţat de moşi;
iei se mărginiră, de aci înnăinte, în a griji mai mult pentru conservarea,
întărirea şi întrunirea imicilor ducate romineşti, preste cari domniait iei în
stinga Dunării, pe teritoriul Daciii Trăiane, încotro se rejugiseră mai înmăinte, decîr să stăruiască mai departe în a consoţi toate popoarele. Şi
întradevăr iei isbutiră încurind a întruni mai multe ducate mici şi a înjehebâ din ele doaită mai mari, curat romineşti, domniiatul Ţării Romineşti şi al Moldovii ($ 127 şi.128).
”
În lipsa unor pretindenţi la tron din partea Muşăteştilor, se găsi un
ginere

de al lui lon

Asan,

cu numele

Mircea

(M5strs

sait M5=ts)?),

care

voiă să devină rege al Rominilor şi al Bulgarilor. le! îşi căştigase partidani în împeriii, mai ales printre-Romiîni, dară Bulgarii preferiră să urce
pe tron pre unul din viţa lor. Referinţile amicale cetățăneşti de mai înnăinte dintre Romîni şi Bulgari ieraii aci tulburate. Deaceea vedem că
unii din mai marii împeriului, cari se ţineaii de părtidul bulgar, se sfătuiră între sîne şi conveniră a nu mai rădicâ pe tronul regatului pre vreunul din fiii lui Alesandru Asan Muşătescul, domnitorii în domniiatul Vidinului, ci aleseră ca rege pre un Constantin, fiiul unui Tihul, înnemurit

cu familiiea Nemaneştilor din Sirbiiea, Slav de origine. Acest Constantin,

spre a'şi legitimă întru citva suirea sa pe tronul împeriului Rominilor şi
al Bulgarilor,se despărţi de soţiiea sa şi se căsători cu Irina, fiica împă-

ratului Toader Lascar Il (1254—1958) şi nepoata regelui Ion Asan, numin-

du-se de aci înnăinte Constantin Asan. După mai multe lupte între pretindenţi, Mircea în scos din Tîrnova, dar' se mai susţinii cîtva timp în
oraşul Mesembriiea şi, în fine, fu necesitat să se închine împăratului grecesc din Nicejea, carele îi dete nişte posesiuni lingă riul Scamandru în
Asiiea Mică. Acum rămase Constantin Tihul, supranumit Asan, singur

domnitoriii în împeriul Romînilor şi al. Bulgarilor.
n modul

acesta fit delăturată

casa domnitoare

teştilor din împeriul Rominilor şi al Bulgarilor,
1) Georgios

Acropolites [. c. cp. 73, pg. 161..

e
romînească

şi, dimpreună

— Raynaldus,

Annales

a Muşă-

cu iea,

şi

eccles. sub anul *

1258, cp. 43—44. — 2) Georgios Pachymeris: De Milhaele et Andronice Palacologis libri
tredecim, Recog. [. Bekkeras, Bonnae, vol. Î,.pg. 210, 350, 435, etc.
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Cuget

area pentru un împeriii confederativ
din răsăritul Europei. Direginţa lui încăpi între popoarele puțin număroase
în mînile unei familii Slave, care
nu mai avi în vedere videiul Romîn

înnăinte

acest împeriii

ilor,

luâ

o direcţiune

nici tactica lor mărinimoasă.

unilăturală,

culturale şi soţiiale ale Rominilor nu maj

De aci

curat slavică ; înteresele

fură băgate. în samă; iele fură
Chiar stinghierite şi contrariiate.în desvo
ltarea lor; Romînii ca naţiune, ca
vetre, unde să'şi poată mănifestă şi
desvo
mod mai neîmpiedecat de alţii. Dar' aceas ltă viiaţa propriie naţională în
Rominilor dela viiaţa publică a împeriului tă desconsiderare şi delăturare a
, această Smulgere a unui factor
constitutiv al lui, fu totodată şi causa,
dece împeriul nu se putu întări. cum
se cade şi susţine pentru totdeauna.
ÎI ajunseră curînd urmările păcatului
original!
|
|
Sub domniiea lui Constantin Tihul
Asan
(125
8—19
77) se încurcară
urit lucrurile în împeriul Rominilor
şi al Bulgarilor. Sumuţat de soțiiea
lrina ca să răsbune detronarea frăţini-să
sa
ă Ion, împărat în Niceiea (1258—
1259), se înduşmăni Constantin ct
noul împărat grecesc, Mihaiti Paleo
logul (1259—1982), şi năvăli în
ţinuturile învecinate din împeriul
grecesc
atit sîngur cu oastea sa, cât şi împr
eună cu Tătarii. Abiă după moar
soţiii sale se împăcâ cu Grecii
tea
în
anul 1272, însurîndu-se cu Mării
nepoata împăratului Mihaă Paleo
ea,
logul, dela soră-sa Eulogiiea,
du'i-se ca destre restituirea oraşe
promi
ţinlor Anhialul şi Mesembriiea. Reiu
însă predarea lor sub diferite
sîndu-se
preteste chiar şi “dupăce născuse
un fecior, căruia îi dete
Măriiea
numele de Mihai Asan, se
încordară din noi
referinţile între regele Constantin
şi
împăratul Mihaiii Paleologul,
venit chiar la răsboiă între iei,
şi ar fi
de nu s'ar Îi încuscrit Mihatiă
cu hanul' Tătarilor, Noga,
Paleo
logul
dindu'i de soţiie pre fiică-sa,
sumuţindu'l ca să năvălească
Eufrosina, şi
în imperiul Romînilor şi al Bulga
Constantin Tihul Asan ar cuteg
rilor, cînd
dă să rădice oşti asupra. lui.1)
„_
Sub astieliii de împrejurări
se încercă, pe la 1276,. Consta
Asan, cu deosăbire. însă soţi
ntin Tihul
iea sa, Măriiea, atițată fiin
d de maică-sa Eulogiiea, ca să predispună pre
patr
iarhii din lerusălim şi din
şi chiar pre califul arăbesc
Alesandriiea
ratului Mihaiii Paleologul, din Cairo la o răscoală Comună asupra împă-dară
fără resultat. Între acestea
Constantin Tihul un picior
îşi îrînse
şi zăceâ moarbed. Soţiiea
acum foarte îngrijită de
sa,
-Măr
iiea
, ierâ
soar
îndată ca rege, dară se temeâ tea fiiului săi Mihaiii; iea “l-ar fi încoronat
de piedici din

partea unui
din împeriii, cu numele
endislav sati Zuetislaus oriprincipe puternec
doaiiă urice dela regele UngaOsf
Swetislaii din
riii Ştefan II (1270—1972),
şi din Juliii 1271, carele dom
din
Dec
emvre 1270
niă în stinga Dunării pe
teritoriul Daciii
1247.2) Spre a'l atrage în

ea sa şi pre a'l nimici Chia
Măriiea să adoapte ca fiii part
r,
pre
acest moşneag şi, căştigîndseu'i decise regina
crederea, să se jolosască de
astfeliii învreo bună .ocasiune şi să]
omoară; ceeace
1) Pachimeres 1.
e, NL

1, Pg. 36, 138,210,
231, 842—344, 429—43
0. — Georgius Akr
onespes 5 Tznfegăş : “Peopa
P8. 130. — 2) Hormuzachi,NimDo
eză i0z0oi2, Bonnae "1829, vol.
cu
me
nt
|,
|.
e
Nr. 193,
pg. 249; Nr
— Raynaldus: Annales eccles., sub
258
.920”
17-—349!]
anul
polites |. c. pg. 187. —

1271, cp. 31, PE

9 Nr 258

259, P& 347349;
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şi făcu în anul 1277. Acest omor fit fatal pentru împeriul Rominilor şi al
Bulgarilor. Un bărbat din domniiatul lui Osfendislav, cu uumele Corducuba, poreclit Curechieriul -saă Legumariul (Azyzvâs), de profesiune neguțătoriă de porci, dar” cucernec şi cu înspiraţiuni dumnedeieşti, făcii cu
succes agitaţiune printre ţărani şi porni, împreună cu iei, o răscoală de
apărare încontra Tătarilor şi de răsbunare asupra reginei Măriii şi a soțului
iei, Constantin, pre care îl şi ucise întro băiăliie.
N
ia

După moartea bărbatului săi în 1277 vădind regina Măriiea că Cor:
ducuba are poporul în partea sa şi că păşeşte din victoriie în victoriie, se
decise ca să'l iaie de bărbat şi conregent, sperind, că în chipul acesta
mai

curînd va

asigurâ

soartea

micului

săi

fiii, Mihaiii,

încoronat

acuma

ca .rege, şi mai ales fiindcă înţălesese, că împăratul Mihaiii Paleologul se :
băteâ cu cugetul, saii să atragă pre Corducuba, prin vreo încuscrire,
în partea

sa,

sati

să'i trimeată

ca

rival la

domniie

pre

unul

din -familiiea

Muşăteştilor, din partea femeiească, pre lon Asan, fiiul lui Mircea. Măritarea reginei după Corducuba stărni mare nemulţămire printre unii boieri
mari ai împeriului. lei se adresară, prin soli, cătră împăratul Mihaiă Paleologul cu rugarea, ca să'i scape de această ruşine, trimeţindu-li ca rege

pre lon Asan cu o oaste puternecă pentru ocuparea tronului.
Mihaiii
la curte pre
Tirnova ca
se lupte atit

şi cu alţii,

Paleologul se folosi de acest prilej binevenit, chiemâ în 1278
Ion Asan, îl căsători cu fiică-sa, Irina, şi'l trimese cu oşti la
să'şi cucerească tronul strămoşesc. Corducuba aveâ acum să
cu Tătarii cit şi cu Grecii. Norocos dintru început şi cu unii

îi învins în 1279 de Tătari

într'o

bătăliie.

Audind

locuitorii

Tirnovei de această poticală,. deschiseră oştilor greceşti şi lui lon Asan
porţile cetăţii, proclămîndu'l ca rege şi dind pe mîna Grecilor pre regina
„ Măriiea dimpreună cu fiiul iei Mihaiă.
|
a
In fruntea boierilor nemulţămiţi ieră un fruntaş,cu numele Tîrtiră
(Izeseșdz). Spre a'l înteresâ şi căştigă pentru planurile sale de supunere a
împeriului Romiînilor şi al Bulgarilor, îi dete Mihaiit Paleologul demnitatea
de despot şi'l înduplecâ să se despărţască
de soțiiea sa şi de fiiul săii
Osiendislav, să”i trimeată cu pază la Niceiea, şi să se căsătorească cu sora
noului rege, lon Asan. Boierul Tiîrtîră făcu precum. îl sfătuise împăratul,
dară vădind mai pe urmă că noul rege, lon Asan, ieste efemeiat, fricos
şi neapt pentru. direginţa regatului subt astfeliăi de împrejurări grele, urdi
printre boieri o “conspiraţiune încontra lui. Înţălegînd: lon Asan despre

aceasta, părăsi în anul 1280 tronul de bună voie:şi fugi la: Mihaiii Paleo-

logul, care îl. mustrâ aspru' pentru această purtare nedeamnă.
|
Tirtiră luâ frînele împeriului în mîna sa. Corducuba însă, vădindu-se

despoiat -de soţiiea sa îngreunată şi de diregerea împeriului,. se iuptâ cu

multă bărbăţiie “ încontra oştilor greceşti, ' le învinse mai adeseori în anul
1280, dar în fine, 'se încredinţă că numai cu puteri propriie nu va pute
scoate din: scaun pre rivalul săi Tirtiră, şi deaceea se decise ca însu'şi în
persoană să se ducă la Noga, hanul Tătarilor, şi să ceară dela iel ajutoriii.
Audind de aceasta împăratul Mihajii Paleologul, trimese şi iel la hanul

Tătarilor pre Ion Asan,

care'i ierâ cumnat, fiindcă soțiile
lor ieraii surori,

pre
tot pentru ajutoriii încontra lui Tirtiră. Hanul primi cu binevoinţă
îmbiă pretindinţi, îi trăgănâ cîtva timp cu decisiunea sa, dar în urmă, la
îndemnările soţiii sale,se înduplecâ să omoară pre Corducuba la un ospăț.

Cu toate acestea.
nu dete ajutoriii nici lui lon Asan,:ci.se purtă cu
cugetul ca să cucerească pentru sîne, respective pentru îiiul săi, Ţaca,
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împeriul Romînilor şi al Bulgarilor,: şi

prinse

a face .pregătituri pentru-o

încursiune în părţile acestea.)
.
După moartea împăratului. Mihată. Paleologul, urmaşul săii Andronic
cel Bătrin (1282—1328): schimbâ îndată planurile greceşti despre
aşervirea
împeriului Romînilor şi al Bulgarilor. V&di- nd
Grecii: că nu mai pot aduce

pe tronul Rominilor şi al Bulgarilor pre lon Asan

Mircea,

îi deteră dem.

nitatea de despot în împărăţiiea romeică,--se împăcară în anul 1283
cu
vigorosul Tirtiră, recunoscîndu'l ca rege, îi înapoiară pre soţiiea
de mai

innăinte, mai pre urmă chiar şi pre îiiul lui, pre Osiendislav, şi primiră
îndărăpt pre sora lui lon Asan.2)
Amerinţind în anul 1284 Tătarii cu o încursiune în împeriii şi temindu-se Grecii ca nu cumvacu iei să se unească şi Romînii cei
mul mării Negre şi din apropiiarea Constantiniianei, strămut de pe ţărAndronic Paleologul pre mulţi din iei în Asiiea Mică, dară înă împăratul
anul 1986

li -dete voiea de a se întoarce
de răscumpărare.3)

Pe

timpurile

aceste

se

îndărăpt,
n

încuscri

dupăce
E

regele

primi

dela iei

sume

mari

Romînilor

şi al Bulgarilor,
Tirtiră, cu regele Sirbilor, Ştefan Uroş Milutin (12— 81
1320), dinduio
fiică de soţiie+); de asemene se încuscri şi cu hanul
tătăresc, Noga, mări-

tind după [aca, ficiorul acestuia, pre o altă fiică,
încurînd se înduşmăniră, fiindcă Noga tindeâ acum la o adevăratădarădomniil
e în împeriul
Romînilor şi al Bulgarilor.. Spre a ajunge la ținta
sa
dorită,
întreprinse
Noga, cam pe la anul 1285, o espediţiune nu numai în
imperiul Rominilor
şi al Bulgarilor, dară şi în cel romeic, şi ajunse
cu prădările sale pină
prin Traciiea şi Macedoniiea.. Răspins fiind. din părţile
acestea de oastea
romeică,5)

alungâ Noga, la reîntoarcere, pre cuscrul săii, Tirtiră, din
împeriul Romînilor şi al Bulgarilor, şi puse
acoleâ, ca locotenent a] săii, pre.
marele boierii îndigean, Smilţul (Suăstrs). Ucigînd hanul
Tătarilo: Ai
Asiiea, Tuctaiii, pre Noga în anul 1292 într'un
Tăsboiii
prins asupra lui, scapâ îiiul acestuia, Ţaca, în anul 1994 de Supunere, întrecu puţini Tătari în
împeriul Romînilor şi al Bulgarilor, alungâ de
acoleă pre regentul Smilţul
şi apucâ domniiea ca ginere al alungatului şi. fugariului
rege Tirtiră. Spre
a se întări în domniie, atrase Ţaca
în partea sa pre cumnatul său
fre
Osiendislav. Acesta însă, dupăce îşi căştigâ o
avere mare prin o însu-ătiră
bogată, unelti printre consîngenii săi şi
printre boierii mari din împeriă
ademeni în partea sa pre mulţi din
iei, „Prinse pre cumnatul săă ca
îl aruncă în închisoare, unde îl şi omori în 1296; ucise apoi

arhul

Ioachim,

şi luâ în mîna

fiindcă

îl avea

în

pripus

şi

că. făvoreşte

domniiea

pr Ţaca,

Bis

patri-

sa energică frînele împeriului. O parte
mal i
lui, partidani ai fostului regent Smilţul,
se înţăleseră între însă
sîne şidin trimice-i
n
anul 1297, la împăratul

Andronic Paleologul soli Cu ru
asa irmiSeră, în
trimeată cu
ă ca rege pre Mihai
Pai o oaste puternec
E
a
ca să i
„a
Malu, fie
Constantin Tihul. Împăratul Andronic„SEIi
iiiul
fostului
rege
acu
la
Plac,
şi
Ii
tri
S
cerutul Mihaiii, dar' acesta nu fi în stare nici
să ocupe Tir 1 rimese pre
stringă pe lingă sîne destui părtidani, ci îmblâ
fără de nicio Vai NICI Să
şi încoace prin împrejurul Tîrnovei. Dincontră Osfendi
slav că vagă incolo
ce în ce mai mulţi lipaşi, şi se întăriă în domniie
, Ca să ni See
din
cu desăvărşire, mai trimese împăratul
Andronic Paleologul
încontra lui,

») Pachymeres, 1. c. vol. 1, pg, 427449 şi 466-468. __ 1.
5 Pachymereg Se PHOr 5 Gregoras, 1. e.
— *) Pachymeres Î. c. t.2, pg. 285, 304, 408. — 5) Pachymar
ee + ar €: 2; i P&_ 105-109.

pg. 130—133. — 5) Pachymeres, |. c. t.2, pg. 57 —
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în anul 1299, pre îratele lui Smilţul, pre Radoslav, dară acesta îi bătut
de Eltimir, care ierâ despot în Crun şi frate cu Tirtiră, tatăl lui Osfendislav.
O mulţime de magnați greci fură prinşi în bătăliie, în schimbul cărora
căpătă Osfendislav pre tată-săii Tirtiră, pre care însă nu'l urcâ pe tronul
împeriului, ci'i dete spre traiii comod nişte ţinuturi în stăpînire.*)
___

Ca

să se

susţină

în domniie

atit încontra

uneltirilor din

lăuntru

ale

unor boieri ambiţioşi, cît şi încontra întrigilor împăratului Andronic Paleologul, de a'] tot subsăpă şi împiedecâ în consolidarea şi lăţirea împeriului,
avii regele Osfendislav mult să se lupte cu diverşii săi duşmani, mai ales
între anii 1305 şi 1308; din toate aceste lupte ieşi:mai totdeauna victorios;
în fine, obosit de atitea lupte şi dorind pacea,se decise a se împăcă cu

Grecii .şi a se însurâ

cu 0 fată din familiiea împărătească;

după multe

greutăți şi trăgănări, isbuti a căpătă de soţiie pre Teodora, nepoata. împăratului Andronic Paleologul şi fiica fiiului acestuia, Mihaiii. După o
domniile îndelungată şi în anii din urmă pacinică, muri Osfendislav îndată
după moartea regelui Sîrbiii, Ştefan Uroş Milutin, deci după 29 Optom. 1320.2)

Lui Ostendislav Tirtiră -a urmat în domniie fiiul săii Giorgiii. Acesta

se folosi de răsboiul întern ce ieră între împăratul Andronic Paleologulşi
nepotul săi, tot Andronic cu numele, şi ocupâ cîteva cetăți, cari feraii tre-

cute sub ascultarea Grecilor, îi însă învins mai pe urmă şi muri curînd
după aceasta, fără de moştenitori, în anul 1323.5)
i
“ Întimplările schimbăcioase şi nefericite din .aceşti 65 de ani din urmă
adecă dela 1258 pînă la 1323, aii demustrat înţălepţilor cîrmuitori ai împeriului Romînilor şi al Bulgarilor, cît de răii aii făcut -înnăintaşii lor” că
ati delăturat dela direginţa regatului pre membrii familiii Muşăteştilor,
carea "l-a întemeiat,

şi că s'ai abătut

dela

calea croită

de iei, dela ideialul

lor. Prin un felii de remuşcare tărdiie a conştiinţii cetățăneşti şi împinşi
de stremurul de conservare, s'aii decis puternecii împeriului . ca să chieme
la direginţa lui arăş membri din familiiea Muşăteştilor, carii, precum am
amintit mai sus, aveaii pe timpul acesta acu demult nişte domniiate bine
întemeiate precum pe teritoriul Dacii Trăiane miadădiiiale şi răsăritene,
aşă şi în dreapta Dunării, în ţînutul Vidinului; asupra acestui din urmă
domnii, cel puţin de pe la anul 1313 încoace,t Mihaiii, îiiul lui Streanțămir, cu reşedinda în Vidin. Pre acesta îl alesără ca rege mai marii
imperiului

Rominilor.

şi

al Bulgarilor,

după

moartea

lui Giorgiii Tirtiră,

îl aduseră la Tirnova şi'i încredințară direginţa întregului regat în anul 1323.5)
Mihai strinse o oaste proprie, o întări încă cu alta nu puţină dela

Romiînii din domniiatul Ţării Romineşti (Ungrovlahi) şi chiar dela cei din

vechiea Moldovă (Schiţi), şi căutâ să readucă sub ascultarea împeriului
acele ţinuturi transemice şi dela marea Neagră, cari se închinaseră Greci-

lor. jel isbuti în întreprinderea sa,

şi

ar-fi

consolidat şi rădicat împeriui *

iarăş la mărirea lui de mai înnăinte, de nu s'ar îi ivit, din noii, uneltirile
şi întrigile cele vechi, înterne şi esterne. Mihajii se despărţi de prima sa
soţiie, care ierâ fiica regelui Ştefan Uroş Milutin, şi se însurâ cu văduva

regină, soțiiea fostului rege Osfendislav şi fiica lui Andronic cel Tinăr,
mai pe urmă împărat şi iel (1328—1341). Prin aceasta,
se desbină nu numai
:) Pachymeres, 1. c. î. 2. pg. 262-268;

—

2) Pachymeres, Lc. t. 2, pg, 406 —490,

445—448, 549—553, 558-559, 601, 606, 628. — Nicephorus Gregoras P words „Aa Toptas Sa
Yo: 45, Bonnae, 1829, t. 1, pg. 283, 390, 318. — Ion Cantacuzinul: “Iozogtwoy giga 3, Bonnae,

1828, t. 1, pg: 169.— *)'lon Cantacuzinul, 1. c: t. 1, pg. 169—175. — 4) Monumenta spectantia Historiam Slavorum merid. edit. S. Liubic, Zagrabiae, 1868,t. 1, pg: 192. — :) lon
Cantacuzinul: 1. c. t. 1, pg. 175.
n
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de fiii săi din această căsătoriie, Şismann şi Ion, dară se
induşmăni şi cu
regele Sirbiii Ştefan Uroş Deceanul (1320—1331), fratele ..soţiii
îndepărtate.
Această despărţire aduse la neînţelegeri şi mai pe urmă la
răsboiiăi. Mihaiit

fu învins în bătăliiea dela Velbujd din 28 Junii 1330 Şi muri
din causa
ranelor primite. În locul lui ca rege puse pre Ştefan Uroş
Deceanul pre

soră-sa cu copiii iei, Şişman şi Ion, dar în primavara anului
viitorii fură
“alungaţi decătră maimarii împeriului, proclamînd în locul
Alesandru Streanţămir, nepot de frate al lui Mihaiii.1) lor ca rege pre
,
Alesandru s'a arătat ca regent pecit de iscusit pe atita
şi de energic,
le! a călcat în urmele strămoşului săi Ioniţă; prinse
chiar a adauge pe
lîngă numele săi de boted şi pre al acestuia de
Ion, spre a învederâ
prin aceasta şi mai precis drepturile ce le aveă „ca
deştindent în liniie
bărbătească la tronul îinperiului Rominilor şi al Bulgari
lor, pecînd înnăintaşii săi dela Constantin Tihul şi pînă la unchiul săi
Mihaiii se numiai
Asani, fiindcă ierati înnemuriți, prin femeile lor,
cu familiiea Tegească a
lui lon Asan (1218—1241). Alesandru stătea în bune referinţ
i cu domnitoriul
Ţării Romineşti de atuncia, tot Alesandru cu numele
(1331—1364), fiindcă
aveâ ca soţiie pre o soră a acestuia. Ca să se pună
bine cu Sîrbii, mărită
Alesandru pre soră-sa, Ileana, după noul rege
sirbesc,
Ştefan Duşan
(1331—1355); cuceri apoi dela Greci oraşele şi
după moartea regelui Mihaiti pe timpul reginţii ţinuturile ocupate de iei
împăcâ şi cu ici în anul 1350, însurând pre feciorul reginei Anei, şi apoi se
săi Mihai, de Î5 ani,

cu Măriiea, fiica de noată ani a repăusatului
împărat grecesc, Andronic
cel Tintr, Chiar şi cu Maghiarii se îmbunâ, dupăce
se oşti victorios cu iei
împreună cu domnitorul

Ţării Romîneşti.2)
Subt astieliă de împrejurări mult s'ar fi .
consolidarea împeriului, dar! şi pentru îndrum putut lucrâ nu numai pentru
area mai lesnicioasă a realisării videiului cetățănesc al Rominilor, a
unei confederaţiuni între popoarele
din părţile acestea, dacă nu s'ar fi iscat
din noii desbinări şi certe înterne,
precum şi rivalități şi înduşmăniri esterne.
dintre Greci, Romîni, Slavi şi Maghiari se De aceste neînţălegeri continue
folosî un popor noii şi vigoros,
Turcii ($ 115, pg. 410), carii, pînă în
domniiea lui Alesandru Streanţămir,
strimptoriseră foarte tare împeriul romeic,
iar de aci înnăinte, de pe la
1559 încoace, prinseră a ocupă teritoar

şi aşi face tributare

domniiatele

Turcii Tîrnova şi cuceriră
țineâ de această căpitală,

de

e chiar

acoleâ.

tot împeriul
iar în anul

şi din peninsula Balcanică

În 17. Juliii 1893

ocupară

Romînilor şi al Bulgarilor, cit se
1398 cădi şi Vidinul în mînă lor

şi cu iel împreună toate ţările. cîte
Ioniţă Muşătescul din dreapta Dunării. compuseseră odinioară împeriul lui
Numai domniiatele romîneşti din
„Stinga iei, Ţara Romînească şi Moldov
a,
a fi altariul sacru pentru

continuară a'şi păstră
cultul videiului cetăţănesc al Romînil esistința şi
or.

$ 125. Urmările nemijlocite ale mişcării Rominilor
din 1186.

Deşi mişcarea cetăţEnească a Rominilo
r din dreapta Dunării din anul
pentru iei resultate

1186 m'a produs

durabile,

N

le.

) Nicephorus Gregoras |. c. pg. 390,
411, 419, 430, 454,
1» PE. 178, 207, 084, 824.

908, 408 1490,

totuş iea a fost de foarte
457,

—

Gregoras |. c. pg. 458, 484, 487, 546, 596, 616, 708. '— 458lori 0919 Di. 18, 9 Spaeuzinul,
|. c.t.1, pg. 394, 459, |
168, 504, 508, t. 2, pg. 19, 52, 69, 88, 154, 179, 181, 360, Cantacuzinul
337,

406, 422, 426, 507;

i
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mare

îns&mnătate

în urmările

sale.

Innăinte

de toate fea

a scos

la iveală,

în faţa lumii, un popor vechiii după origine, glorios:după faptele sale
umănitare din trecut, dară 'decăpitat în decursul timpului prin desnaţionalisarea clasei lui culte şi diregătoare şi redus astieliă la înferioritate. În mişcarea aceasta deteră Romiînii semne vederate, că sînt conştiuţi de insualitatea propriile, că ai aspiraţiuni şi doruri naţionale, şi că se pricep
a le pune în lucrare prin orice feliii de sacrificii; iei îşi ar&tară vitalitatea
şi valoarea ca popor. Popoarele conlocuitoare şi circumvecine luară act

despre aceasta,

iar' autoritatea

cea

mai

supremă de pe timpurile acelea,

papa din Roma vechie, recunoscit Romînilor drepturile lor ereditare şi
legitimitatea aspiraţiunilor lor naţionale.
|
„Altă “urmare ioarte rodnică a acestei mişcări a fost împulsul ce "l-a
dat iea Romiînilor de pe teritoriul Daciii Trăiane spre întrunire şi închiegare întrun orgănism naţional. A fost o cugetare fericită a conducătorilor
acestei mişcări, că, deciteori sîmţiait trebuinţă, se adresarăla Romînii deacolo, folosîndu-se
.de sprijinul şi de ajutoriul lor; cu iei contractară -legături familiare;

regele

Ioniţă

aveă

ca soţiie

o Romincă

de

acoleâ,

sai.o

Schiteancă, precum o numeşte Giorgiii Acropolita (pg. 26)şi călugărul Iirim
(Ephraim vers 7827); la Rominii de acoleă, la neamuri, fură duşi, după
moartea lui Ioniţă, copiii lon Asan şi Alesandru, spre a îi scăpaţi de uci-

dere; cu ostaşi dela Romiînii de acoleâ şi dela Ruşii din vecinătate se întoarse lon Asan spre a'şi recuceri tronul răpit. Aceste: comunicări necontenite ai străplintat şi la Romiînii de pe teritoriul: Daciii Trăiane scopurile
şi dorurile Romînilor din dreapta Dunării, şi aii produs în iei îndemnul

de a'i imită întru toate; aceeaş viiaţă, aceleaş aspiraţiuni prinseră de aci
înnăinte să pulsede cu vioiciune şi la Romiînii din părţile acestea; această
mişcare stirni şi întrînşii năzuinţa şi stăruința pentru întemeiarea unor
domniiate mai mari naţionale pe teritoriul Daciii Trăiane. |
Această mişcare cetățănească a avut mai departe ca urmare diverse
mişcări şi pe terenul bisericesc, despre cari vom vorbi mai la vale. Tot
din aceste mişcări s'a întemeiat printre Romîni năzuinţa spre o cultură curat

romînească, spre folosirea cît cu putinţă de mult a graiului naţional în mănifestarea viieţii întelectuale şi a celei publice. Literătura rominească, dacă
Cumva

de

mai

bunăsamă

nu

că

abiâ

înnăinte 'şi-a
de

acuma,

luat începuturile
dela

întemeiarea

sale ($ 106),
domniiatelor

apoi demai

mari

naţionale, 'şi-a putut păstră produsurile sale scrise.
_
:
A
Înriurirea, ce aii avut-o Romînii din dreapta Dunării asupra mişcă-

rilor naţionale ale celor din stinga iei, se vede şi de acolo, că aceştia, cînd
'şi-ait întemeiat domniiatele naţionale neatirnate "şi le-ai orgănisat întocmai după modelul împeriului înfiinţat de Ioniţă, precum şi acesta ierâ orgănisat după modelul împeriului roman răsăritean şi al curţii împărăteşti

din iel. Legătura între imperiul înfiinţat de Ioniţă şi între cele doaii& dom-

niiate romineşti întemeiate nu mult :după acesta pe teritoriul Daciii Trăiane
precum şi între biserica din iele, a fost aşă de strinsăşi de întimă, încit

s'a păstrat, timp mai îndelungat,

chiar şi graiul bulgaroslavic în admini-

straţiunea lor, precum ieră în acel întemeiat în mod confederativ pentru Bul-

gari şi pentru Romîni.

înrîuriri, pre cari le vom

Ba încă mai mult,

să se-idenţitice

discuta

în măni-

săvărşit mult mai tărdiii şi sub nişte

la timpul

săii.

|

Romiînii de pe teritoriul Daciii Trăiane aii căutat

întru toate cu opera

încît iei nu considerară

doaiiă domniiate

acestor

Naţionalisarea

festarea esistinţii lor prin grajii sa

domniiatele

celor din dreapta Dunării astieliii,

înfiinţate

de:dînşii

ca 'alta

cevă,: decît
29
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numai

ca o continuare a împeriului întemeiat de Ioniţă;

înfiinţară alte domniiate

neatirnate

decît. abiâ atuncia,

deaceea iei nwşi

cînd

se convinseseră,
că: urmaşii fraţilor Petru, Asan şi Ioniţă, nu se.mai pot
susţine ca regi saii
împărațila diregința împeriului, şi că membrii acestei
familii încep a se
nimici. şi stinge. prin uneltirile duşmanilor. seculari” şi
neîmpăcaţi. Această
continuitate îşi găsî espresiunea în. însă'şi titulătura
ce
nitorii Ţării Romineşti şi ai Moldovii chiar dela început o adoptaseră domul esistinţii acestor
doaiiă domniiate naţionale ($ 129).
e

Ş 126. Ducate romîneşti pe teritoriul Daciii Trăiane
la începutnl
Soartea lor ulterioară.

răstimpului, şi

Incă din timpurile străvechi esistati pe Ja începu
tul acestui răstimp
mai multe ducate romineşti pe teritoriul Daciii
Trăian
unele sub superioritatea împăraţilor bizantini ($ e (Ş 82, pg. 291—296),
83, pg. 313), iar altele
sub ascultarea Ungariii (Ş 84, pg. 317—319).
Citeva din acestea prinseră
a'şi mănilestă esistința întrun mod mai energi
c, parte din causă fiindcă
regii Ungariii tindeaă să dispună asupra lor
ca de nişte proprietăţi părticulare, iar' parte deaceea, fiindcă domni
torii din iele voiaii să se facâ nedepindenţi şi să'şi lărgească teritoarele.
cr
Cea dintăi ştire

din

din răstimpul

Daciiea

miadădiîială,

acesta

răsăriteană

(1186—1504)

despre

şi miadănoptală,

Romînii

ni-o aduce
un istoric _persan_cu numele Fazel- UllahRaşid,. Care a scris pe la anul
1300 întîmplările năvălirii Mongolilor în
Europa dela începutul seculului
al 13-lea după îns&mnările contimporene
ale conducătorilor oardelor TmOngolice. lel ni spune, că în Olteniiea de astădi
domniâ pe atunci banul
Basarab, iar' în stinga Oltului, spre răsărit
, se afla Romînii cei Negri
(Karaulagi). Cine anumea domn
i

împărțiți, aceasta

primăvara
Galiţiii

mergeă

nu însamnă.. Cuvintele lui în această privin
ţă sînt:

anului

spre

a

1240 (recte Mart

întrâ

spre dreapta,

Făgăraşului

din

în

ţara

dupăce

Ardeal),

1241)

Bulgarilor

a trecut

îi ieşi înnăinte

principii
şi

a

mongoli

Ungurilor.

trecură

ţara Alutei (a Oltului,

Oardei

sai

„În

munţii
care

ducatul

Bazaram-Bam (banul Basarab)
o oştire, dar Îă bătut.. Cadan şi
cu.
Buri aii mers asupra Saşilor (==
spre Braşov) şi "i-aii învins în irei
adecă
bătălii, Bugeac trecu din țara Saşil
preste munţi şi, întrînd la Karaulagi
or
(la Rominii cei Negri), băti popoarele.
ulaghice“ (romîne).1)
|

„_
Observarea lui „Fazel-Uilah-Raşid,
lii aii trecut din Galiţiiea
„in țara Bulgarilor şi a Ungurilor“, ieste că deMongo
foarte nare” tisănitiătate, căci
jea ni-arată, că pe atunci

Daciie Trăiană miadănoptală, răsări
teană
miagădiiială, se țîneâ, cetăţăneşte, a încă
de noul regat romînobulgar, iarşi
cea centrală sai Ardealul de regatul
Ungariii, măcarcă regii acestuia,
de pe la anul 1211, îşi Propuseseră
ca să tragă, prin propaganda religi încă
Papistă ($ 131), în cercul puterii sale
onară
şi domniiatele romîneşti din acele
părți.
Vestea lui Fazel- Uilah-Raşid despre esisti
nța ducatelor romîneşti din :
dreapta
şi din

stinga

1) Dr. Ohsson:

Oltului

se verifică

Histoire des Mongoles.

A. D.: Istoria Romînilor,

şi se lămureşte

La Hay , 1834,

t. 1, laşi, 1888. pg.. 550,

ve,

1884,

t.2

î =

mai
.

P8 627.

de aproape
—

en

Xenopol
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printr'un uric din anul 1247, prin care pune regele Ungariii, Bela IV; pre
aceste ducate, sub oarecari condițiuni, la. disposiţiunea ordinului loaniţilor .

din: oraşul

Severinului.

Din acest uric

vedem.

că

pe

atunci

se aflaii în

ţara Severinului (terra de Zeurino), pînă :la Olt, adecă.în Oltenitea de
„astădi, trei ducate (chinezate, voivodate), unul al lui Ion, altul al. lui Far-

caş şi al treilea al lui Lituon; acest ducat din urmă, mai mare şi mai ne-

depindent, ierâ lăsat cu deosebire în stăpînirea Rominilor.î) .
|
Teritoriul din sti înga Oltului, dintre Dunăre şi Carpaţ
- cu: întinderea
i
spre răsărit şi miadănoapte pină la Nistru, se numiă, după mărturiiea unui
episcop din Ungariiea din anul 1241, a călugărului minorit Ion de Plano
Carpini şi a călugărului dominican Ascelin, din anul 1246, țara Muntenilor şi a Moldovenilor (terra Montanorum, terra Morduanorum) după
numele poporului de pe acoleă, carele se chiemă Mordani, Morduani,
Mordui, Morduyni şi Montani, iar dela Nistru înnăinte spre miadănoapte
r&sărit se numiă pe atunci Cumaniiea.2) Prin uricile regilor Ungariii. însă
şi prin bulele papale nu se vorbeşte de o ţară a Muntenilor şi a Moldovenilor, ci iele cuprind şi pre acest teritoriit sub numele de Cumaniiea3,)
iar partea mai mare a poporului de acoleâ se numeşte Blahi, adecă Romiîni,: pentru. cari scriie papa în'Noemvre 1234 'regelui Ungatiii ca să li
deie un episcop de rit apusean, dar de națiunea lor.Şi pre acest teritoriii îl dărui regele Bela IV, prin uricul săii din 1247 Ioaniților, afară de
teritoriul unui ducat, aşădat cam între Dunăre, Olt, munţii Carpaţilor, apa
Buzăului şi a Siretelui, şi pre care îl lăsâ Romînilor, preste care domniă
atunci ducele Seneslaii.
|
|
În ţinuturile muntoase înspre miadănoapte răsărit dela isvoarele riului Buzăului,

acu

demult

cunoscute

($ 82,

la Romiîni

pg. 294)

Romiînii ieraii creştini

un

r&săriteni,

sub numele' de Vrancea,

domniiat
iar

locuit

Cumanii

de Romîni

păgini.

Printre

încă

esistă

şi Cumani.
Rominii cre-

ştini locuiaii, ca băiaşi, Saşi şi Săcui, carii aveaii o episcopiie apuseană, numită -Milcoveană saii a Milcovului. Încreştinîndu-se în anul
1227 Cumanii de acoleâ dimpreună cu principele lor, Borţ, prin întrevenirea arhiepiscopului Robert din Strigon, căpetâ episcopiiea Milcoveană numele de Cumană.%) Mulțimea Romînilor de acoleâ ni-o ateastă
papa Grigoriii (1227—1241) ($ 131) în citata sa bulă din Noemvre 1234 Din
contestul bulei acesteia se pare că domniiatul acesta, atit încît priviă
pre Romini, cit şi pre Cumani, recunoşteă pe atunci supremăţiiea regilor
ungari, deoarece aceştia trăgeaii venituri din părţile acestea. ' Romînii de
pe acoleâ se diregeaii însă în mod republican, dupăcum ni spune tradi:
ţiunea,5) şi numai Cumanii aveai principe propriă.
.
In vecinătatea acestui domniiat, spre miadănoapte, mai esistâ încă
alt domniiat, carele poartă numele de Brodnic6) în bulele papei Grigoriii IX
180. —

1) Hurmuzachi: Docurm. vol. 1, 1, Nr. 193. — 2 Hurmuzachi, Docum. 1, 1, Nr. 179 şi
5) Hurmuzachi, Docum. |. 1, NNr. 41, 45, 48—49, 77, 82—84, 86-89, 103—105,

107, 108, 110, 130, 172, 180, 193. — Uric dela regele ungar, Sigismund, din 1435
întitulat: „De universis regulis juris antiqui, ca adaus în Tripartitum opus juris consuetudinarii incliti regni Hungariae, Vienae

1581,*

unde

se

dice:

Cumania

vero

dicitur

terra

Valachiae, quae inhabitatur

a Cumanis nigris, quae est sita a îluvio Olth inter Alpes ct

Transalpinae et Moldaviae.“

—

Danubium,

iacens versus

47, 48, 58. —

Tartariam,

quae

nunc

4) Hurmuzachi,

Benkă==Milcovia. — Theiner A.:

inhabitatur

Docum.

Vetera

a Valachis

I. 1, Nr. 84;

monumenta

et nuncupatur

pars

vol. [. 2. N. 9, 36,

historica

Hungarizm

sacram illustrantia, vol. |, Romac. 1859, Nr. 154, 155, 225. — Teutsch und Tirnhaber: Urkundenbuch zur Geschichte
. Sicbenbiirgens, Wien, 1857. pg. 45. — 5) Sbiera 1. G.: Traiul
„ Romiînilor” înnăinte de fundarea stațurilor naţionale, Cernăuţ, 1890. — *) Hurmuzachi, Docum,
„vol. |, pg. 1, Nr.77, Nr. 89,
!

d
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din 1227 şi.din 1281. Acesta nu ieste altul decit cel cunoscut sub numele

de al Bărladului
niiatului Moldovei,

pela 1143,
sub numele

iar mai pe urmă, după întemeiarea domde republica Tighieciului
sati a Codrenilor

($ 82, pg. 295) şi sub acela de Mavrovlahiiea sai Romăniiea -Neagră (Ş 149).

Teritoriul -înspre răsărit miadănoapte .dela domniiatul Brodnicil
or
încă eră ocupat de Romîni în foarte mare parte, dară stăpînit de
principi
Cumani cu oardele lor. Aceştia, neputindu-se susține pe locurile
acestea
din causa, năvălirii Tătarilor (Mongolilor), şi mai ales dela bătăliiea
pierdută dela Calta delîngă Nipru din 1223, se încreştinară pe încetul
şi
tre- cură, în anul 1234, puţini în Dobrogea de astădi, fară cei mai: mulți,
preste
40.000 de familii, în Ungariiea.
ii
Un îeliii de domniiat romînesc a fost şi teritoriul Cîmpulungulu
i
din

Bucovina de astădi. Locuitorii de acoleâ s'aii bucurat încă din

timpurile străvechi de un feliii de guvernămiî
- propriii
nt şi de nedepindinţă, pre
cari 'şi le-ati păstrat şi după îundarea statului Moldovei şi cîtva
timp chiar
şi după

încorporarea Bucovinei în staturile Austro-Ungariii
La scriitorii străini mam dat de vreo amintire de esistință a de astădi.i)
acestei republice
mici.

Un

felii

de

domniiat

temeiat între anii 1211

bisericesc,

-

o misionăriie

apuseană,

şi 1224 în apropiiarea Cîmpulungului,

s'a

în-

între munţii

Carpaţilor şi rîul Sîretelui, decătră cavalerii ordinului Te utonic
saii Nemţesc,
fără de nicio însămnătate şi durată lungă. Urme de
esistinţa
lui ni
S'aii păstrat numai în numele tirgului „Cetatea Neamţu
lui“ şi în numele cetăţii „Crăciuna“ = Kreuzburg.
dară

Înspre miadănoapte

şi

apus

dela republica

ngului se aflaii
pe teritoriul miadănoptal al Bucovinei, al Basarabiii Cîmpulu
şi
al
Galiţiiirăsăritene
mai multe domniiate mici, numite chinezate sai cnezate,
ca şi cele din

Daciiea Trăiană centrală şi apuseană. Aceste ducate,
cunoscute a Rominii
din Bucovina sub numele de domniiatele Bolehov
enilor, adecă ale
Romiînilor rusiţi ($ 82, pg. 295), samănă să îi
stat în oarecare legătură cu
ducatele din Mărămurăş şi din Ardealul miagănop
tal, deoarece găsîm pre
domnitorii lor pe partea regelui Ungariii, Andreiă
(1204—1235), în luptele
acestuia din anul 1231 cu domnitoriul Daniil
din
principatul Haliciului,
adecă din Galiţiiea răsăriteană. Între anii 1935
şi
1240
însă întîmpinăm
pre aceşti cneji în lupte de esistinţă cu principii
din Volhiniiea şi din Masoviiea, lupte dreptcă întrerupte prin năvălire
a Tătarilor (Mongolilor), dar

reîncepute

după retragerea lor,

între

anii

1257 cu supunerea acestor cneji. Unele din 1949 şi 1245, şi finite în anul
pe teritoriul miadănoptal al Bucovinei 'şi,. aceste cnezate, acelea cari ierai
Basarabii, ait continuat a esistă
încă pînă după întemeiarea domniiatului
Moldovii, căci. în' unele urice
domneşti se aminteşte esistinţa lor de odinioar
ă, precum întrun uric dela
Alesandru.
cel Bun (1401-—1432) din 1497 şi în altul
dela lliiaş şi Ştefan
din

1488.2)

În Daciiea

|

apuseană

|

e

şi centrală,

adecă

|

în Ardeal,

şi pe teritoriul

dintre Tisa şi Carpaţii ardeleni, încă Săsîm
nişte ducate romîneşti tocmai prin ţînuturile, prin urice:) amintindu-se de
unde
şi astădi sînt Rominii
=
„9
Hilferuf

Cantemir D.: Descripţio Moldaviae pg.
2, cp. 18. — Hurmuzachi. E.: Noth und
des Campulunger Ocols, Wien, 1861. —
2) Kaluzniacki E.: în Denkschriften der
Wiener Akademie der Wiss. Phil. hist. Classe

schichte

t, 30, pg. 40.

—

Onciul,

Dr. D.:

Zur

der Bucovina, Cernăuţi. 1887, Pg. 19. — Wicke
Genhauser: Molda, |, Pag. 83
pe. 65. — 5) Hurmuzachi: Documente,
vol. |, p. 1, 51—58, 60—70, 72—73, 76—78 şi Bohotin
93, 95—98, 102, 188, 192, 216—219, 224,
, 89—91,
229, 232, 241, 242, 401, 412, 424, 428.
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în precumpenire, Aşă “ni. se vorbeşte de pe la anul 1211 încoace deo
țară a-Birsei (terra Borza) lîngă Braşov; la 1219 de .nişte vornici în
ţinutul Vinţului lîngă Murăşul de mijloc; la 1221 de'o ţară a Bisenilor şi la 1222şi .1281.de o'ţară a Rominilor.-(terra Blacorum) în ţinutul Făgăraşului;la 1224 de o Sîlbă (Pădure) a Romînilor (Silva Blaco-

rum) în ţinutul Sibiiului;

la 1232 -de. un castru al Aradului: şi al Zaran-

dului; la 1247 de o ţară a Hațegului.ca făcînd parte din unul din ducatele Rominilor. din Olteniiea, şi la 1276.de un Petru, comite.de Haţeg;
la 1248 de un Laurenţiii, voivod al Ardealului, şi la 1261—1276 de Ştefan

îiiul regelui Bela IV,

ca

duce

al Ardealului

şi

al Cumanilor;

la:1263 de

un Ion voivod al Beiuşului (waiuoda de Bulenus); la 1264 de o ţară
a Năsăudului (terra Nozwod); la 1266 de o ţară a Vornicilor. (terra
Wdwornicorum) în Banatul Temeşan;. la 1267 de un Leustachi, castelan
al Hinidoarei (Leustachio castellano de Hunod); la 1288de un Rorand,

voivod al Ardealului (Rorandus voivoda Transsilvanus) şi de un Ladislai,

vicevoivod acoleă (Ladislaus vicevoivoda Transilvanus); la 1290 de un Roland
voivod al Ardealului (voivoda Ultrasilvanus); şi la 1291 de Rominii arde- leni (Olachi), carii se adunară împreună cu Saşii (Saxones) şi cu Săcuii
(Syculi) spre a se reorgănisâ.!)
îi
"Dintre. toate ţările şi ducatele amintite mai sus numai acelea din
Daciiea Trăiană centrală şi apuseană aii stat în necontenită legătură cetățănească cu regatul Ungariii, iar dintre celealalte se consideratii unele ca
supuse deadreptul papilor din Roma vechie, iar” altele, ca Banatul Severinului, ca petrecind, din anul, 1233 încoace, în legătură de vasalitate cu
regii ungari, dară de pe la anul 1263 înnăinte se făci. o;ruptură în aceste
legături cetățăneşti: Mai întîi găsim pre guvernătorii din Vidin şi din Severin în lupte: cu ducele Ardealului, Ştefan, şi apoi pe la anul 1291 pre
însu'şi ducele Ardealului, Rorand saii Roland, în luptă de nesupunere cu
regele ungar, Andreiii (1290—1301), prin anii 1294 şi 1296, şi dete, prin
aceasta, prilej la înfiinţarea domniiatului Ţării Munteneşti sai Romîneşti..
. :.
.
o
„Despre toate schimbările şi prifacerile acestea vom vorbi mai pe larg
la $$ 127 şi 128 şi mai ales la capitolul mişcărilor religionare, unde vom arătă

causele cari le-aii provocat-şi efectele ce s'a stătornicit,
pe scurt,
Temişana,

soartea ducatelor romineşti din Ardeal,
rămase sub: ascultarea regilor ungari.

Aici vom atinge,

Mărămurăş,

Crişana şi
|

|
O soarte agitată şi tristă aii avut-o, maicusamă, Romînii din Ardeal
şi cei din Mărămurăş.. Printre Romiînii din Ardeal se aşedară, mai întiii,

Săcuii,?) după socotinţa unora; încăpe timpul petrecerii Hunilor în părţile

acestea ($ 41, pg. 168—16
.iar'
după a altora, iei să fi fost încoloniiaţi
9),

acoleâ după stătornicirea Ungufilor în Panoniiea şi după 'ce'şi supuseseră
iei şi pre domnitorii Rominilor din Ardeal($ 84, pg. 317). Abia acuma
să îi adus Unguriiîn .partea răsăriteană miadănoptală a Ardealului mai multe .

colonii de conaţionali pentru pada ţării decătră năvălitorii Pecenegi şi Cumani
($ 78, pg. 282—283), de.unde şi numele lor de Săcui dela cuvîntul unguresc szek (selişte, „sat; scaun) şi szekel, szekely (a locui, locuitoriii
mărginaş).
Sa
,

|
Tot pentru pada marginilor şi pentru încoloniiarea unor. ţinuturi deşerte saii rărite de locuitori s'aii mai adus şi coloni germani, cunoscuţi

1) Transilvania, Anul II,

pg. 7; 23; 35; 48; 60; 71; 84; 95; 107; 143;
155; 167; 178. — :) v. Herbich: 1869,Das Braşov,
Szekle
rland,
Pest, 1878. — Hunialvy: Ethnographie
Ungarns, Leipzig, 1877.
Ma
,
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la Romiîni sub numele de Saşi,:) şi anumea

din Flandra, cam pe la anul

1135, sub regele ungar Bela II. (1131—1141), şi de pe la Rinul de mijloc
sub regele Gheiza II (1141—1161) cam pe la anul 1143, şi. s'ait aşădat prin
Ţips, Mărămurăş.
prin Ardealul
.şi
miadănoptal şi miadădiual. Aceste colonii,
fiind mai mult îndustriiale, aii fost întemeietoare de oraşe şi de tîrguri.
Tot pentru pada marginilor regatulu-şi
i întinderea lor, şi, în speciial,
pentru susținerea creştinismului după: ritul roman apusean şi pentru răspindirea lui printre creştinii de rit grecesc răsăritean şi printre păgîni a dat,
în anul 1211, regele ungar, Andreiii II (1205—1235), călugărilor din Ordi„nul Teutonilor
dreptul de a se aşădă în țara Birsei şi prin alte locuri
din munţii răsăriteni ai Cărpaţilor, de a înfiinţă colonii înspre miadădi,
înspre răsărit şi înspre miadănoapte ($ 131). Această năzuinţă a papilor
şi a regilor ungari de a aduce la triuimfare creştinismul după ritul
roman
păpistăşesc căpătâ o cumplită lovitură prin nimicirea în anul 1261 a
împeriului

Latinilor din Constantiniiana şi prin reînfiriparea împeriului Romei-

lor ca apărătoriii al creştinismului după ritul grecesc ($ 123). De
aci înnăinte găsîm pre unii. din 'regii ungari ca mijlocitori sfiicioşi
între îmbele
curente religionare -adversare, dar' mai ales pre Ladislaii Cumanul
(1272—
1290), carele fii şi omorit din causa aceasta în Juniă 129,
Urmaşul acestuia şi ultimul rege unguresc din familiiea domnitoa
re
a Arpadenilor, Andreiii [II (1290—1301), samănă a nu fi
fost neaplicat
pentru o împăcare între confesiuni şi naţiuni, fiindcă îl
găsîm. întărind în
anul 1291, din noii, privilegiile coloniilor străine din Ardeal,
mînd pre toţi Nobilii, pre Romiîni (Olahi),. pre Săcui (Syculi) şi apoi chieşi pre Saşi
(Saxones) la o adunare..în Alba Juliiea pentru o refoârmă
ce ar îi de întrodus în congregaţiunile ior 'şi pentru împăcarea magistru
lui Ugrin: pentru
nişte moşii de lîngă Olt ce îi S'aii fost luat pe nedreptul
. Din această convocare se vede lămurit că, pe timpul acesta, tuspatru
popoarele din Ardeal:
Romiînii, Maghiarii, Săcuii şi Saşii, se bucuraii de
îndreptăţire egală în
pertrătarea afacerilor soţiiale şi cetățăneşti.?
a
Nu tot aşâ însă ai r&mas lucrurile şi mai departe
atit
din causa
persecutărilor religionare, cît şi pentru marea lăcomiie
şi
neînblin
dita
răpăcitate a păturii. soţiiale domnitoare. Îndată după
moartea acestui ultim Tege
de. săminţiie măghiară se deslănţuiră în toate
părţile prin. pătura cetăță-

nească

domnitoare,

Acuma,

fără stinghiereală,

atît lumeană

cât şi clericală,

omeneşti şi produseră o. învălmăşală cumplită toate pasiunile joasnece
şi împărechieri feliurite.
Această învălmăşală şi aceste împărechieri îşi ajunseră
culmea în decursul
luptelor (1301—1308) pentru stătornicirea la cîrma
regatului a unei noaii&
familii străine. Cu deosăbire beliducele Ardealului,
Ladislaiă (1291—1313), nu
voiă să ştiiă nimică de pretindenţi Străini la tronul
Ungariii,
dar” mai pe urmă se
împăcâ şi iel, şi deaceea ajunse protegiatul” papal,
Frănţuzu
l. Carol Robert
(1308—1342), de a fi recunoscut de toţi ca rege
apostolical Ungariii.
se continuară

agitările,

persecutările şi siluirile
religionare într'o direcțiune curat păpistăşască
clerical
ă,.şi produseră multe
şi mari nemulţămiri printre căpiteniile Romînilo
r din Mărămurăş şi 'din
Ardealul miadănoptal, şi necesitară
pre unii
alţii ca, împreună cu mulți locuitori de pe din iei la revoltări iar'- pre
moşiile lor, să'şi părăsască
vetrele strămoşeşti, să treacă la confrații
săi din Moldova saii Morduaniiea,

|
1) Krones: Geschichte des deuischen Volkstums
im
Karpatheni
Teutsch: Geschichte der Siebenbiirger Sachse
n, Leipzig, "pg Pal Reise
der bisherigen Forschungen
iiber die Herkunft

mente, |, 1, Nr. 41; 898—403, 406—408, 412, 413, 491-493,

der Sachsen, 1878. —
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şi să întemeiede acoleâ un

noii domniiat romînesc, neatirnat şi de confe-

siune grecească. răsăriteană, domniiatul Moldovii!) ($ 128).
Rominii cei rămaşi pe moşiile 'strămoşeşti avură multe de suierit Şi

de răbdat.

Căpiteniile

făcură, pe încetul,

lor cele

causă comună

mai de frunte şi cu moşii mari şi multe,
cu: Maghiarii,

şi se maghiarisară

curînd.

Satele romîneşti ale vechilor rădeşi şi acelea de prin împrejurul castelelor
fură dăruite decătră regi, cu locuitori cu totul, pela acei magnați, cari
binemeritaii de persoana regelui, saii pe la biserici şi mănăstiri; locuitorii

lor deveniră şărvii noilor propriietari; drepturile vechi şi consvetudinare ale
Rominilor fură desconsiderate, călcate în picioare şi înlocuite cu legi de
aşervire şi de asurprire; în scurt, Romînii din părţile. acestea, dupăce fură
părăsiţi de vechii săi direginţide
, clasa cultă şi avută,. precum se întimplă aceasta şi în împeriul roman răsăritean ($ 73), scăpătară detot pe
încetul şi deveniră adevăraţi robi ai clasei dominante, numiţi iobagi,
dela cuvîntul-maghiaresc iobb, bun pentru. cevă, şi agy, strat, pat, deci

buni spre a fi folosiţi de ai.

nai

a

Această aşărvire totală însă nu s'a deplinit fără de opuneri cumplite
- şi fără.de vărsări de sînge. Aşă găsim că în anul 1387 mai mulţi Romini
din banatul Temeşan' se revoltară pentru apărarea drepturilor sale; iar în
anul 1435 se răsculară şi Romiînii din ţara Hațegului. Cea mai înverşunată
şi mai generală răscoală a Romiînilor încontra asupritorilor săi îi în răstimpul acesta aceea din anul 1437. Scopul iei ieră recucerirea libertăţii
(pro reacquirendis et reobtinendis pristinis libertatibus) şi se îndreptâ

mai

ales

încontra

nobilimii

împilătoare, străine saii înstrăinate. Această

răscoală o porniră mai întiiii ţăranii romîni din Ardealul miadănoptal
apusean, din comitatul Solnocului; iei se sfătuiră împreună pe muntele
Bobilna de pe teritoriul comunei .Olpret,. şi trimeseră la nobili o deputăciune cu cerere
.caa,să li respectede vechile libertăţi şi 'să li. uşurede sarcinile puse pe iei. Întorcîndu-se soliiea fără de niciun succes, ţăranii de
aici atraserăşi „pre ceialalţi ţărani din ţară. în partea sa, şi pornită cu
toţii o luptă încontra nobililor şi a veneticilor. Vădindu-se aceştia strimpto-

riţi de ţărani, făcură în 6 Juliii 1437 pace cu iei; li promiseră

că

li: vor

împlini cererile şi că li vor-concede, ca în fiecare an, înnăinte de 'Înnălțarea. Domnului, să se adune pe muntele Bobilna căpitanii țăranilor spre
consfătuire şi priveghiiare, oride se respecteadă saii nu învoiala făcută. - »

Potolindu-se astieliă această răscoală a ţăranilor, Nobilii şi Veneticii,

adecă nobilii maghiari şi cei înstrăinați romîni, Săcuii şi Saşii, se întruniră întra 14 Sept. 1437. în satul Căpilna şi se legară între sîne cu jurămînt pentru apărarea 'reciproacă' încontra țăranilor. Această legătură ieste
cunoscută

în cartea

întîmplărilor

(Unio trium nationum),

sub

şi a Saşilor încontra Romînilor ţărani.
a păcii închieiate

se

numele 'de Uniunea

adecă a Nobililor

maghiari

Audind

răsculară din noii încontra

celor trei naţiuni

şi romîni, a Săcuilor

țăranii

de această călcare

sperjurilor şi a asuprito-

rilor. Aceştia luară şi acuma refugiul la învoială (6 Opt. 1437), dar neţinîndu-o nici pre aceasta, țăranii se revoltară din noii în lanuariii 1438.
Dar

şi

duşman. ii
lor,: Nobilii,

Săcuii

şi Saşii,

se

întruniră

la Turda în

2 Faur 1438, şi, reînnoind legătura lor defensivă şi ofensivă, rădicară armele încontra ţăranilor şi'i învinseră după multe lupte foarte sîngeroase.?)
') Hurmuzachi: Documente, 1. 1, Nr. 450, 451, 454, 465, 469. — 2) Feier: Codex
dipl. regi Hung. . X, 1. pg. 39%: t, XI, pg. 503. — Archiv îiir Siebenbirgische Landeskunde, N. F. XII, pg. 79.:— Kurz: Magazin, II,: -pg. 357—374.—
ţiunea lui Horea, Bicureşti, 1884, pg. 66—72.
-

Densuşean

N.: Revolu-
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Prin

această

zdrobire nu se

dintre Rominii

ţărani

şi dintre

curmară, nici

Maghiari,

-nu

Săcui

se potoliră neînțelegerile

şi

Saşi, ci fură numai

amînate pînă la alte ocasiuni mai bune. De aci înnăinte se repeţiră mai
adeseori răscoalele ţăranilor încontra împilătorilor, precum şi ale Rominilor

încontra veneticilor.

E

n

127.

.

E

Înființarea domniiatului Ţării Romîneşti.

Asupra înfiinţării domniiatului Ţării Romineşti avem mai multe scriferi,
vechi şi noaiă, îndigene şi străine, unele ca fîntîni istorice, altele ca
studii şi lămuriri asupra: lor. Între acestea numim aici următoarele: 1) Istoriiea Ţării Romiîneşti decînd aii descălecat Romiînii, publicată mai întilii
în Magazinul istoric pentru. Daciiea în tomul al IV-le pg. 231-—372
şi
t. V, pg. 3—82. — 2) Istoriile domnilor Ţării Romîneşti, copiiate în
1769

de Constantin Căpitanul, publicate în Magaz.

logiiea

dela

Domnilor

Radul

Negru

Ţării Romîneşti

ist. t. 1 şi Il.

după înscripțiuni,

1215 pînă la 1768. —

—

3) Crono-

hrisoave - şi cronici,

4) Viiaţa preacuviosului părinte

Nicodim sînţitul, ediţ. 2, Bucureşti 1883. —. 5) Cantemir. D.,
Cronicul
Romîno-Moldo -Vlahilor, Jaşi, 1836. — '6) Şincaiii G., Cronica
Rominilor
ediţ. a 2-a, Bucureşti, 1886. — 7) Fotino, ISstoriiea Daciii,
trădusă de G.

Sion,

Bucureşti,

1859.

Fiirstenthums, Wien

—

8) Răsler- R.,

1867. —' 9) Hăjdăi

Die : Anfânge -des

walachischen

B. P.: Istoritea critică a. Romini-

lor, Bucureşti, 1874, apoi Originile Craiovei, în diariul Columna
lui Trăian
din 1876 şi 1877,şi Negru Vodă. Un secul şi jumătate
din începuturile

statului Ţării Romiîneşti, Bucureşti, 1898. —

10) Krzyzanowski:

. Poczatki
Wolosczyzno. — 11) Xenopol A. D., Întemeiarea țărilor
romiîne, în Revista
pentru istoriie, arhiologiie şi filologiie de Gr. Tocilescu,
vol. |. Bucureşti, 1885, pg. 1—28; şi Istoriiea Rominilor, anul a 3-lea,
î. 1—2, Iaşi,
1888-—89.

—

.12) Onciul Dr. D.: Radu

Negru

şi originile

principatului
Ţării Romineşti, în Convorbiri lit. XXIV—XXVI pro
1891—1893. -— 13) Bogdan I.: Vechile Cronice moldoveneşti pînă.la Urechie,:
Bucureşti, 1891.
Toate aceste scriieri diferesc între sîne atit asupra
causelor, cari ai
dat naştere acestui domniiatcît
, şi asupra modului întemeierii lui, precum
ŞI asupra timpului cînd s'a petrecut această
întîmplare îns&mnată. Între
cause se aduc înnăinte persecutări cetăţeneşti (politice)
- şi - religionare : din
partea regilor -Ungariii, între moduri o emigrare
a
unor
Romîni din Ardeal
ŞI anumea din ţinutul Făgăraşului, iar timpul
variiadă,
luînd unii anul
1215, alţii 1274 şi mai alţii

„Aici

nu vom

întrâ

în

1290,
cercetări: mai

a
e
de “aproape. asupra 'opiniunilor

esistente şi a temeiniciii lor, ci. vom espune,
pe scurt, numai resultatul
ştiinţiă de astădi şi al studiilor noastre
în privința aceasta.. Vom purcede
dela trei fapte: puse astădi mai pe sus -de
orice îndoială, una, că încă din
răstimpurile precedente,

-cu deosăbire din cel din urmă, esistati
precum
pe, teritoriul Daciii Trăiane apusene şi
centrale, aşâ şi pe al celei miadădiiiale, răsăritene şi miadănoptale,: mai multe
rominească, numite ducate, chinezate, voivodate - centre de .viiaţă naţională
saii domniiate ($ 43, 60, 82);
a doaiia că Veneţiienii căpătară dela
împărații bizantini maj multe privilegii comerciiale ($ 83, pg. 308, 310, 313),
în urma cărora se aş&dară mulţi
din iei în Olteniiea şi întemeiară,
de pe la anul 1126 încoace,
acoleă 0
cetate comerciială, numită Nundine
saiă Nedelea, şi: aduseră cu: dinşii
o

BIB! "OTECA CENTRALĂ,
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mulţime
-de lucrători mineri, carii. cu: toţii. îşi păstrară coniesiuneâ”să
romană păpistăşască 1); şi a treia, că âutorii şi susţinătorii mişcării cetățăneşti
naţionale din anul 1186, adecă fraţii Petru, Asan şi Ioniţă,
în întreprinderea
sa, ai stat în strînsă

legătură

cu

Romînii

din

stinga

Dunării,

că s'aii ră-

dimat pe domniiatele lor de acoleă, că aii avut totdeauna sprijin şi ajutoriii
dela iele ($ 120, pg. 425, $ 121), şi că, prin urmare, a fost o legătură cetăț&nească întreolaltă, un feliii de confederare mai întiiit, şi că abiâ mai pe
urmă, după multe lupte şi după delăturarea multor greutăţi, ai isbutit să
formede împreună, pentru cîtva timp, un sîngur orgănism cetăţEnesc, un
sîngur domniiat. naţional, împeriul Romiînilor şi al Bulgarilor ($ 121).
Pintre domniiatele din Daciiea Trăiană miadădiială şi răsăriteană ($ 126)
a fost mai ales unul, cel din dreapta Oltului de jos, din teritoriul cunoscut
astădi sub numele de Olteniiea, carele se avintase la oareşcare îns&mnătate şi se bucură de oarecare neatirnare.: Domnitoriul acestui teritoriii samănă să fi fost cel mai de pe urmă, care a ieşit din confederațiunea egalitară de mai înnăinte şi a recunoscut unitatea noului împeriii şi pre Ioniţă
ca superior (Suveran) şi ca împărat sai rege preste iel. Această faptă
istorică se oglindeşte în. tradițiunea naţională care, alterată cu timpul, a fost
trecută apoi şi în analele ţării decătră scriitorii lor, însă nu mai .mult în
curăţiiea iei primitivă.
„- Întraceastă legătură cetățănească cu împeriul Muşăteşiilor ai stat
domniiatele romîneşti din stinga Dunării, din Daciiea Trăiană miagădiiială,
răsăriteană şi miadănoptală, pe deplin, numai în timpul domniii lui loniţă
(1196—1207); în domniiea urmaşilor lui însă, în a-lui Borilă (1207—1218)
şi chiar în a lui lon Asan (1218—1241), prinse această legătură cetăţănească
a se tot slăbi şi zdruncină prin năzuinţile regilor Ungariii şi ale papilor
din Roma de a'şi estinde, fiecarele, cercul autorităţii sale şi asupra acestor
teritoare, începînd a se folosi şi unul şi altul de zelul coniesional al Venețiianilor aşădaţi ca comerciianţi pe teritoriul Daciii Trăiane şi, în speciial,
pe al celor din Olteniiea, dela cetatea Nedeiea.
E
ae
Încă de pe timpul cînd refugitul lon Asan se întoarse. din Daciiea
Trăiană, cam pe la 1210 saii 1211, cu Romini şi Ruşi asupra vărului săi
Borilă, spre a'şi . recuceri tronul părintesc,. se folosi regele Ungariii, Andreită II (1205—1235), de aceste neînţălegeri dintre neamuri şi-conceseră, în
anul 1211, cavalerilor din ordinul Teutonilor (Nemţilor) ţara Birsei din
Ardeal,cu îndătorirea nu numai ca să apere marginile împeriului încontra
duşmanilor, ci, cît cu. putință, ca să le şi estindă spre răsărit.şi miadănoapte.?) Semniiicătivă în privinţa aceasta ieste o tradiţiune naţională,5)
care ni spune, că pe la începutul seculului al 13-lea. „numai cinci judeţe
ale băniii Severinului, ce ieste dincoace de Olt (= în dreapta lui) ... .. Banatulşi Ardealul,. se numiâ pe acele vremi Ungrovlahiiea.şi se stăpiniă de Domni Romiîni, cei binecredincioşi şi iubitori de Firistos, -iară

cele 12 judeţe de. dincolo de Olt (= în stinga lui) şi cu Moldaviiea,
Goţiiea Schiţilorse numis, şi se stăpinia tot. de Domni Romiîni,
dar' varvari, închinători de idoli împreună cu toţi Rominii lor, şi
pentrucă ierai supuşi iei Schiţilor, adecă -Tătarilor, deaceea se numeşte
prin istoriile vechi Goţiiea Schiţilor, pînă în Tătăriiea. Ci însă mai înnăinte
3)

Hăjdăă,

Negru Vodă,

$ 30, pg. 129—147.

— 2) Hurmuzachi,

Documente

|, 1,

Nr. 41. — 3) Viiaţa preacuviosului părinte Nicodim sînţitul din sînta Mănăstire Tismana,
lucrată de... Ştefan din Tişmană la 1839 după cea tipărită în 1763 de episcopul Parteniie şi
depre un mănuscript vechii, iar acum... s'a îndreptat şi tipărit... de episcopul... Josif

Bubulescu, Bucureşti, 1883, pg. 30—31

şi 33.

|
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pînă nu ierâ: supuse
de anul 1241), se
toriii de Hristos,
Şi: sculindu-se cu
credinţa :ce feră
cioşi, împreună

Hristos,

Domnii

nemai

cele 12 judeţe cu Moldaviiea Tătarilor (deci înnăinte

stăpiniă de doi: Domni, de-unul binecredincios şi iubiiară de altul varvar, reiicredincios, închinătoriii idolilor.
răsboiă unul asupra altuia pentru stăpînire şi pentru
împărechiată între dînşii, ... Romînii cei binecredincu Domnul lor cel: drepicredincios
şi iubitorii de

putind: răbdă

muncirile
-şi

răsboaiele şi

izgonirile

dela

şi boierii cei rei credincioşi, ... . ati trecut preste munţii Carpaţi în

“Ardeal şi Banat şi în pămîntul Ungariii cu toate familiile lor şi s'aii supus
împăratului Romei

(= regelui Ungariii),

avind

sub stăpînirea

S'ait dis, Banatul Ardealului, Băniiea Severinului.“

lor, precum

Cu domnitoriul cel binecredincios - din dreapta şi din stinga Oltului
se puseră în conţălegere cavalerii Teutoni şi întreprinseră: espediţiuni de

convertire

asupra

domnitoriului

„varvar

Trăiană orientală, care nu ierâ altul
țile: acestea.
* Vădind regele Ungariii, Andreii
întreprinderile.
sale, li acordâ noai&
- Spre a'şi ar&tâ zelul săii pentru

stina de sub stăpînirea Islamiţilor.

şi

r&ucredincios*

decii domnitoriul

din

Daciiea

Cumanilor

din păr-

II, că cavalerii Teutoni isbutesc în
drepturi şi privilegii, în anul 1212.
năzuinţile papilor de a scoate Pale-

întreprinse

regele Andreiă, în 1217, o

espediţiune cruciiată într'acolo, dară nu isprăvi alta, decît prădâ cît putii
şi se încuscri cu regele din: Armeniiea, cu împăratul din -Niceiea şi

cu 'lon

Asan,

Teutonilor
cătră

dinsul

regele

nişte.

pentru

pară - un -teritoriii

Rominilor

şi

al 'Bulgarilor.

privilegii,
dar' aceştia,
liberalitatea

în. Daciiea

lui

înloc

să

pe: socoteala

Trăiană

orientală

În 1222 mai acordâ:)

se

arete recunoscători

altora,

(terra

îndatăce

ocu-

Transalpina)

se

grăbiră de a'l închină -papei din Roma. Papa: Honoriii III (1216—1927)
îl luâ în stăpînire în anul 1224 şi notificâ îndată poporului şi clerului din
țara Birsei şi din ţara Transalpină

că, de acum

înnăinte,

aă

să fie supuşi

numai papei.) De această faptă se superâ cumplit regele Ungariii Andreiii

şi revocă,în anul 1225, toate drepturile şi privilegiile ce li acordase mai
înnăinte şi nu le mai restitui cu toate admonestările papei din anii 1225
pînă 1235 cătră cavalerii Teutoni de a nu părăsi locurile ocupate, şi cătră
regele Ungariii de a'i pune iară în posesiune.) Regele Ungariii continuâ,
de aci înnăinte, a rădicâ neîntrerupt pretensiuni de supremăţiie asupra

teritoriului ocupat -de cavalerii Teutoni, precum

şi asupra principilor romîni

din părţile acestea, căci cei cumani, botedîndu-se unii în anul 1297 4), îşi
părăsîră curind după aceasta teritoarele cu popor cu tot; aşădindu-se mai
toți în Ungariiea, între Tisa şi Dunăre, şi numai puţini în Dobrogea de

astădi.($ 115, pg. 410).
„Între anii 1232 şi 1239 se încurcară

în

cerile. cetățEneşti şi bisericeşti astfeliii, încît
luptindu-se cu- regele rominobulgar, Ion Asan

Mi
>,
împeriul romînobulgar

afa-

vedem pre regele Ungariii
(1218—1241), şi cu fratele

acestuia, cu Alesandru, duce în Vidin, şi ocupînd dela iei Olteniiea şi aşădînd acoleă pre un Luca
cam pe -la anul 1233 şi

ca funcţionariii sub titlul de ban de Severin
dăruind, tot atunci, comitelui Corlad din Tăl-

maciii din Ardeal moşiiea Loviştea de lingă: apa Lotrului 5), iar' pre papa

“Grigoriă IX (1227—1241) trimeţind încoace, în anul 1237, predicători,
spre a 'atrage pre oameni la creştinismul roman,şi în anul 1238 învitind

:) Hurmuzaki, Documente, |, 1, Nr. 42, Nr. 43, Nr. 50, Nr. 54, Nr.60. — 3) le. Nr.
63-66; — 5) 1. c, Nr. 67, Nr. 90-91, Nr. 95—96. — 4) 1.c. Nr.77.—
5) l.c. Nr. 98-—99

Nr. 106.

”

.
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pre, regele Ungariii, Bela IV (1235—1270), şi pre episcopii din -regatullui
la o cruciiadă încontra regelui romînobulgar, Ion Asan), şi, în fine, în
anul 1239, . pre regele” Bela IV -cerînd dela papa acordarea dreptului
: de
legat apostolic în regatul lui lon Asan şi permisiunea de-a împreună, definitiv, cu regatul săii țara Severinului, ceea ce pare că.s'a şi întîmplat, :
deoarece aflăm şi mai. departe amintiţi acoleâ:ca bani de Severin:
pre un
Oslu în anul 1240 şi pre un. Ştefanîn anul 1243.)
cet
Împeriul. romînobulgar ajunse acuma la mare şi grea cumpănă, dar
desfacerea “lui totală fii: delaturată, cu astă dată, parte -prin nişte concesiuni
înț&lepte, făcute de regele Ion Asan încă :la timp. potrivit, parte prin năvălirea Mongolilor asupra unor țări. din regatul Ungariii. -Dar' îndatăce se
potoli năvala Mongolilor din anul 1241 şi muri. încăşi regele Ion Asan,
se folosi regele Ungariii, Bela IV, de liniştea dela marginile împeriului săii,
de întoarcerea refugiţilor Romîni dela munţi la şesuri, de minorenitatea
următorilor regi romînobulgari, Coloman (1241—1246) şi Mihaiii (1246 pînă
1257), şi în fine de trecerea .reginţii împeriului din mîna rominească a
Muşăteştilor la a Bulgaroslavilor,-la Constantin Tihul (1258—1277), şi urmări mai departe tactica de agresiune, întreprinsă încă din anul 1211 asupra
domniiatelor romineşti de preste munți. În anul 1247 concese Bela, în
mod formal, cavalerilor ordinului loaniţilor din lerusălim nu numai toată

țara Severinului

pînă

la Olt,

dară. şi cea dela Olt spre răsărit şi miadă-

noapte, adecă ceealaltă parte mai mare din Ţăra -Romînească, şi Moldova
saii Cumaniiea, cu îndătorirea însă, ca să propage mai departe şi să întrețină acoleâ credinţa creştinească după ritul:roman, să deie regilor Ungariii
jumătate din veniturile ce le vor strînge şi a cincia parte -din ostaşii. ţării,
cînd se vor sculă duşmani asupra regatului, iar' a treia parte atunci, cînd
regele însu'şi ar porni asupra Bulgarilor, Grecilor şi a Cumanilor, şi să
se ferească de asuprirea locuitorilor,. carii vor ave dreptul să recurgă la
rege, cînd se vor simţi asupriţi, scoțînd însă din această daniie doaiă
domniiate romîneşti, pre al lui Lituon în dreapta şi pre al lui Seneslaii în
stinga Oltului, pre cari îmbele le lăsâ Rominilor în marginile în cari le-aii
stăpinit pînă atunci,5) cu. îndătorirea: însă ca iei să steie întru. ajutoriii

loaniţilor,

precum

Domniiatul

lui

atuncia

şi aceştia

să

Seneslaii însă

supremăţiiea

ajute pre-Romîni cit li va fi cu putinţă.

sam&nă

Ioaniților toate veniturile din teritoriul
şi abiâ după scurgerea lor să aibă a
“Această liberalitate ni dă a înţălege, că
pună, în numele regelui Ungariii, acest

ave în stăpînire
să

îi isbutit

în

25

să nu

de ani,

misiunea.

iar' în anul

regele

Beia IV

dăruieşte

din stînga Oitului, pe 25 de ani,
Je împărţi în. jumătate cu regele.
loaniţii trebuiaii mai întilii să su- |
teritorii, şi: numai dupăce îl vor

să împartă veniturile cu regele. lei

aceasta, căci

întălnim

(1243—1254) întărind.
în anul 1251 loaniţilor
Bela IV+),

fi fost recunoscut încă pe

regilor. Ungariii, -fiindcă

pre.papa

samăEnă

Inocenţiii IV

daniiea:făcută lor. de regele

1254 pre regele Bela IV spunind

papei,

că loaniţii

Sint aşădaţi dealungul Dunării pînă 'n mare spre a feri teritoriul din stinga
iei decătră Cumanii aşădaţi în Dobrogea şi decătră Bulgari, dar' că se
teme ca nu cumva 'Tătarii să facă năvăliri prin acest teritoriii spre-a străa
e
bate în lăuntrul împeriului) . .. ...
Prin această daniie se întemiâ acoles, pe cîtva timp, nu numai preponderanţa bisericii apusene, dar' şi supremăţiiea regilor Ungariii în cele
1) Hormuzaki, 1. c. Nr; 115—117, Nr. 125—129. —

5) Feier: Codex diplomaticus regni Hungariae, t. IV,
*) Hormuzaki,

1. c. Nr. 193. —

5) Hormuzachi,

1. c.

2) Hormuzaki, 1.c. Nr..141 şi Nr. 165. —

pg. 447: — Hurmuzaki, |. c. Nr. 193. —
Nr. 199.

”
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cetăţ&neşti. Teritoriul acesta se desfăcui astieliii de; legătura sa cetățănească
de mai înnăinte cu împeriul romînobulgar, şi se împreunâ cu regatul Ungariii; direginţii. din . aceste domniiate,: ducii, voivodii şi: chinezii. (cnezii),
se jăcură

vasali -ai regilor Ungariii.

...-

.-

:

,

a

Această stare de, lucruri durâ pînă prin anii. 1259 şi 1260. Pe, timpul
acesta ierâ regele Bela IV încurcat în răsboiiă. cu:regele Otocar din Bohemiiea. De această ocasiune se. folosi: regele” rominobulgar, Constantin
Tihul, spre. a'şi recăştigâ supremăţiiea pierdută. asupra teritoriului din
stinga Dunării şi. năvăliîn Olteniiea, .fi însă răspins . îndărăpt de. .oştile
ungureşti. Ca să împiedice pentru viitoriii, cît cu putinţă de tare, astieliii
de încercări, întări regele Ungariii oraşul Severinuluişi aşădâ acoleă nişte
funcţionari, pre cari îi întălnim prin uricile regeşti purtînd titlul de bani
de Severin. Aşâ găsîm pre un Laurenţiii pe la anii 1263 .1264, 1271, 1279
şi 1291; pre un Ugrin pe la 1268, 1274 şi 1275; pre un Alesandru pe la
1268; pre un Poniciii. pe la 1270; pre un Albert-pela 1272; pre un Paul
pe la 1272—1275 şi 1278; pre un Micul pe la 1275,'1276 şi: 19279.1) Dar
“cu toate aceste precauţiuni, răsboaiele între -un împeriii şi altul ai continuat a se-tot repeţi de vro cinci ori între 1263 şi 1270.) Ba încă se
iiscară şi neînţălegeri între .regele Bela 1V şi fiiul săi Ştefan, privitoare la
modul cum. să se poarte ieicu Romînii, neînţălegeri cari. grăbiră întemeiarea domniiatului: Ţării Romîneşti.
e
Pe lingă banii de Severin, mărginiţi numai la oraş şi. împrejurimea
lui, aii esistat mai departe. şi cele. doaiiă ducate (voivodate). mai mari,
amintite în uricul din 1247, atit.cel din dreapta.
cît şi. cel din stinga Oltului. Domnitori din iele, Lituon (Linioiii) şi Senislai, samănă să se fi învoit bine,. un timp oarecare, cu loaniţii,. precum şi cu regii Ungariii, cel
puțin cit timp a esistat împeriul Latinilor în Constantiniiana ($ 123) şi cât
a trăit regele Bela IV, pînă în 9 Mai .1270.. După moartea acestuia însă
se

schimbară

lucrurile

detot,

deslănțuindu-se, tot din

ce în ce

mai

tare,

o

reacțiune înverşunată încontra. creştinilor păpistaşi. Urmaşul lui Bela
IV,
Ştefan II (1270—1272), avi la începutul domniii sale un răsboiiăcu domnitoriul Senislaii din stinga Oltului, devenit şi -conrege în împeriul
rominobulgar

în. urma adoptării lui ca fiii decătră regina Mariiea de acoleă
($ 124, pg. 444), dară se împăcâ cu iel, fiindcă avea să.
se lupte şi cu
regele Bohemiii pentru nişte afaceri -familiiare.. -....
..: SE
„„__-

Lui Ştefan îi urmâ

în

domniie tînărul săi fiii, Ladislaii

Cumanul
(1272—1290). De minoritatea acestui regeşi de turburările
cetățăneşti şi
religionare din împeriul romînobulgar, unde'şi disputaii reginţa
nişte mari
” boieri, se folosi ducele din dreapta Oltului, Lituon, şi
ocupă, împreună cu
îraţii săi, . teritoriul.
din stinga Oltului, dupăce domnitoriul de „acolea, Senislaii, numit şi Szeneslaus, Zuetislaus, Swetislaus, Xgewrts9afes
5), Îi omo"rit în anul 1277-decătră Măriiea, regina împeriului romînobulgar.
($ 124).
Unind
astfeliii teritoriul din dreapta Oltului cu. cel . din stinga
lui
într'un sîngur domnilat, se dechierâ Lituon-ca domnitorii
nedepindent
asupra întregului teritorii.
e
a
Îndeşărt îşi cerii regele Ungariii tributul cuvenit ca superior AI
(suzeran),
căci Lituon nu
voi să audă

5): Hormuzachi,

şi să ştiiă nimică

1. c. Nr. 220, 228, 249, 251,.257,

despre

aceasta:
În” răsboiul

258, 262, 270, 272— 313, 315, 316
322—327, 329, 333, 339, 340, 343 şi 420. — 2) Hormuz
achi, |. c. Nr. 259, — % Hormuzachi,
|. c. Nr. 1983, Nr. 258, Nr. 259, Nr. 262, Nr. 342. —
Georgii Pachymeris: De Michatle. Paleologo, Bonnac, 1835, lib. 3, cp. 6, pg. 18]; lib.6,c
p:2, pg. 430. — Şincăă G.: Cronica
Romiînilor sub a. 1277.
:
i
,
IE
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ce a urmat

îu prins,

apoi,

Lituon

fi: omorit

dară eliberat curînd,

stoarse pe

el

o

mulţime de

îrați, cu

numele

Bărbat,

regele Ungariii Ladislaii Cumanul,

bani -şi promisiunea de a'i plăti regulat
N

|

.

.

..

,

ribuiul.

şi unul: din

dupăce

„- Acest timp de împreunare a teritoriului din stinga Oltului cu cel din
dreapta lui, îl ia, precum se vede, tradiţiunea naţională ca început
al. înfiinţării domniiatului Ţării Romiîneşti. - Dumitru Cantemir însă îl
pune în anul- 1274,2) iar -ceialalţi analişti -în anul 1290. Aceşti din
urmă ai luat ansă spre aceasta dela o înmigrare de Romini din ducatul
Făgăraşului din Ardeal, ce s'a întîmplat; debunăsamă,. dupăce s'a luat acest
ducat dela posesorul săit de. mai .înnăinte. şi s'a dat magistrului Ugrin
prin un conclus făcut în anul 1291 .decătră regele Andreitii Il împreună cu
nobilii Saşi, Săcui şi Romiîni, convocaţi.la Alba Juliiea spre acest scop şi
spre reformarea congregaţiunilor lor.) Noaiiî ni se pare că, dacă nu tocmai

anul

1274, apoi

debunăsamă

că

anul

1280

ieste acela, în care

putem

pune, cu siguritate, întemeiarea domniiatului Ţării Romîneşti în
foarma, în care: a esistat pînă .la unirea sa cu domniiatul Moldovei în
24 lanuariii 1859, şi aceasta din causă, fiindcă tocmai pe timpul acesta
ieră o cumplită -fierbere şi clocotitură religionară prin ţările locuite de
Romiîni şi o serioasă propagandă antipapistă, întărită prin încuscriri intre
domnitorii Romînilor, ai Bulgarilor şi ai Sirbilor de pe acoleă, şi iarăş
fiindcă din anul 1279 înnăinte.
nu. mai întimpinăm bani de Severin, numiţi
acoleă de regii Ungarii, decît numai în treacăt, odată în anul 1291, deşi

iei nu încetară a se întitulă şi regi ai Bulgariii de prin anul 1233 încoace.4)
Cit timp anumea a domnit Lituon. şi irate-săii Bărbat în noul domniiat din

dreapta şi din stînga Oltului, şi cine anumea li-a urmat în domniile, nu.
ştim mai deaproape; atita ailăm dela contimporanul scriitoriit stiriian Otto-

kar,5) că Otto de Bavariiea, ales ca rege al Ungariii (1304—1308) de una din
partide, fii prins de-Ladislaii, principele Ardealului (1291—1313), despoiat.

de coroana. regească ce o purtă cu sîne, şi-apoi dat domnitoriului din
Țara Romînească spre padă, dar că acesta îi dete curind drumul în anul
1308, spre a se întoarce în patriiea sa; numele domnitoriului însă nu'l însamnă,

dar' fapta

arată,

că iel nu

mai

stâ

sub

ascultarea

regelui

Un-

gariii. Din cronica lui Giorgiii Brancoviciii însă ar resultă,că acest domnitoriii s'a. chiemat Ştefan Măelat, fiindcă iea ni spune sub anul d. 2.].
6808 (1300) că „Ştefan Măelat, voevodul
ţării Munteneşti, întru aceă
vreme a făcut cetatea Făgăraşului“.6) a
|
Tot neatîrnarea Ţării Romineşti. saii a Ungrovlahiii, precum 0 nu-

meşte pentru întiiaş

dată

scriitoriul grecesc, Ion Cantacuzinul (+ 1383)"),

resultă şi din împrejurarea, că domnitorul

acestui domniiat

a dat în anul

3) Hurmuzachi, 1. 1. Nr. 366, Demum eciam cum nos in etate puerili post obitum
karissimi patris nostri regnare. cepissemus, Lithon Woyuoda una cum fratribus suis per
suam infidelitatem aliquam partem de Regno nostro ultra alpes existentem pro sc ocuparat,
et prouentus illius partis nobis pertinentes nullis - admonicionibus redere curabat, sepe-dictum Magistrum Georgium contra ipsum misimus, qui.... ipsum interțecit, ct fratrem.
Suum, nomine Barbath, captivavit et nobis adduxit; super quo nos non modicam quantipecunie fecimus extorquere. — 2) Cantemir: Hronicul Romino-Moldo -Vlahilor, t. 2,
tatem

By-.
Jaşi, 1836, pg. 390—402. — 5) Hurmuzachi, |. c. Nr, 412. — 4 NicephoriDe Grigorae
Michaele et
zantina historia, Bonnac, 1829, vol. 1, pg. 203. — Georgii Pachymeris:
Andronico Palaeologis. Bonnae 1835, vol. 2, pg. 270—273. — Hormuzachi, |. c. Nr. 420, Nr. 99,
Nr. 367, Nr. 389. — 3) Pez: Scriptores rerum Austriacarum t. 3, pg. 759—770. — Hurmuzachi, |. 1.
Nr. 450 şi 451. —

Thurocz

G.:

Chronica Hungarorum,

tores rerum Hungaricarum, t.], pg. 157. —

pg. 375. — 7) "Torrns & Kawnaroviniis:

cp. 87—88,

în Schwandtner Scrip-

€) Densuşanu A.: Revista critică, Jaşi 1893, t..I,

“Isiog!'6), Bonnac, 1828, vol. |, pg. 175.

462.
1323 ajutoiii domnitoriului din Vidin, Mihaiii Streanţămir (sai Sişman 1)
ca să ajungă la -domniie în împeriul rominobulgar şi să se susţină în iel
încontra Grecilor. Acest Mihaiii ieră. nu numai urmaş al lui Alesandru

Asan de prin anii 1218 şi 1235 în domniiatul Vidinului,

ci şi consîngean

decătră

a

deştindent. al -lui şi deaceea aspiră la .domniie în tot împeriul rominobulgar; iel a şi devenit rege (1323—1330) acoleă şi a domnit în fel atit
dinsul, cît şi fiii şi nepoţii săi: Ştefan sai Sişman II.(1330—1331), Ion Alesandru (1331 —1365) şi Ion Sişman III (1365--1393),: pînă la recucerirea
Turci

a acestui

regat

în anul 1393,

E

e

Domnitoriul Ţării Romîneşti, care a dat ajutoriii lui Mihaiă, ierâ tot

din familiiea Basarabilor

1241.

Aceasta

se

ca

cunoaşte

de

şi cel numit

acolo, că

de Fazel-Ullah-Raşid

regele: Ungariii,

în anul

Carol Robert

(1308—1342), ni vorbeşte întrun .uric din anul 1324 de nişte solii, ce le-a
trimes la domnitoriul Ţării: Romineşti,. la „Bazarab, woyvodam nostrum
„ Transalpinum“;.
iar papa lon XXII (1316—1334), într'o scrisoare din anul .

1327, de un „Basarab

-Woyvoda Transalpinus.î)

Şi din aceste solii tran-

spiră neatirnarea domniiatului Ţării Romîneşti, precum şi năzuinţile regilor
Ungariii de'a'l readuce la supunere ($ 146).
RE

_Un

bulgar,

Basarab

vodă

de

Mihaiii (1323 —1330),

acoleâ

se

încuscrise

măritîndu'şi

fiica

urmaşul acestuia în domniie, după Alesandru

încă ajutoriii şi în răsboiul ce

îl

avi

Mihaii

apoi cu regele romîno-

după

nepotul:
de

(1331—1365),
cu regele

frate şi

şi'i mai dădi

Sirbilor.

Regele

Mihaiii cădă în bătăliiea dela Velbujd din 29 Junii 1330. Acest domnitorii

al Ţării Romineşti are numele de fancu în scriierile istorice ale Sîrbilor?)
şi de Basarab, fiiul lui Tugomir (Togomir, per Bazab,' filium
Thocomery)

întrun uric din anul 1332 dela regele Ungariii,- Carol Robert.)
mărturisirea acestui uric resultă, că înnăintaşul lui Iancu Basarab Din
în
domniiea Ţării Romîneşti a fost tată-săii “Tugomir. Dr. D.
crede,
că adevăratul nume de boted al acestui domnitoriii n'a fostOnciul)
Iancu Tugo-

mir, ci Tugomir, “iar numele

de Ion sait Iancu

al domnitorilor romîni din Ţara Romînească
„_

Acest Iancu,

fiii

al lui Tugomir,

ar fi numele

şi din Moldova,

regal

muri

îndată după bătăliiea
bujd, urmîndu'i în domniie filul săi Alesandr
u (1330—1364).

($ 129)

dela Vel-

Acesta încă nu voi să recunoască pre regii
care causă se rădicâ Carol Robert.cu oşti. asupra Ungariii.ca superiori, din
lui, întrâ în Septemvre
1330 în Olteniiea, ocupâ oraşul Severinului
şi puse acoleă pre un. ban cu
numele Dionisiii.&) Înnăintind spre Argeş,îi
ieşi înnăinte Alesandru Basarab cu Romînii săi şi'i nimici oştile în
luptele ce le avi dela 5 pînă
la 9 Noemvre 1330;c) regele însu'şi abiâ
îşi putii scăpă viiața prin îugă
cu foarte puţini, pre cari îi recompenseadă
apoi; în această iugă năprasnică

pierdi

Carol

Robert

chiar

şi pecetea

regală.?) Această înfrîngere
cumplită curmâ Ungurilor gustul de a'şi
mai măsură puterile şi vitejiile
cu Rominii. Domnitoriul Ţării Romîneşti.
încă nu'i zădări mai departe ci”i
lăsâ în posesiunea oraşului Severin şi
a
găsim prin uricele regilor ungari amintiţi împrejurimii lui; deaceea și
ca bani de Severin în anul 1335
') Hurmuzachi, 1. c. Nr. 467 şi Nr. 476. —
.lirecek 1. C.: Geschichte d
1876, pg. 290 şi 298. — 2) Hurmuzachi,
|. c. Nr. 498. — 1 Radul Regre ŞI Su
Țării Romîneşti, în Convorbiri lit, XXIV, pg.
1044—1046. —— 5) Chronikon pictum, edatIren
E prianus, vol. 2, pg. Zi
de
6 Kikiilov, în Schwandtner Scriptores
rerum hun
168. —
"vol
Chronic
Prag,

on pictum, edid.
s, pe. 243:
— 7
i
N. 497—499; N. 502; N. 507—508; N. Florionu
510; NES, 5 24.
) Hurmuzachi

Docum LL.

Docum |, 1.
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pre un Dionisiii, în anii 1342, 1847 şi 1348 pre un Ştefan, şi dela 1350
E
CC
pînă la 1356 pre un Nicula)
„ Fiiul şi urmaşul lui Carol Robert, Ludovic 1 (1342——1382), căutâ pe
la 1343, deadreptul, iar. mai tărdiii prin mijlocirea episcopului Dumitru
din Oradiiea Mare, ca să se împace cu Alesandru Basarabul, dară fără
mult succes, căci acesta se tot feri -să recunoască pre regele Ungariii ca
Mae
E
|
|
Superior al săit.2)
:- Măcarcă

Alesandru

Basarabul

şi

fiiul

său

Vlad,

voivod

în Vidin,

fuseseră învitaţi, în anul 1345, decătră papa Cleminte VI ca să îmbrăţişede confesiunea romană şi să se scoale asupra Turcilor ($ 148), totuş
Alesandrunuw'i
. făcii pe plac, ci prinse a'şi orgănisă în -domniiatul săi o
biserică naţională părticulară, după principiul „imperium sine patriarcha stare non potest“ “($ 130), dară acuma nu mai mult;ca sub Ioniţă,
în legătură
cu biserica romană, ci cu cea grecească din Constantiniiana.
Aşă dictaii împrejurările schimbate. În anul 1359 isbuti3) ca să înfiinţege pentru domniiatul săii, la Curtea de Argeş, o 'mitropoliie. propriie, supusă în cele spiretuale “numai patriarhatului constantiniian,şi
continuâ

„mare

a se numi

voivod şi

sîngur

toatei

al

domnitoriii

Ungro-

vlahii.3) Un studiii înteresant asupra domniii acestui Alesandru Vodă se află
făcut de eruditul B. P. Hajdăii în opul săă: Negru Vodă, Bucureşti, 1898,
$ 36—38, pg. 181—216.
|
In anul 1364 trebuie să fi murit Alesandru Basarab, urmîndu'i în
domniile fiul săi,
|

Vlad (Vlaicu, Vladislai, Ladislaus).

Ii

|

La suirea
sa pe tron, Vlad încă nu vru să ştiiă de regele Ungariii ca
Superior saii Dominus naturalis. Această desconsiderare făci pre regele

“Ludovic

1 să'i declare

răsboiii

în lanuariii

1365, şi, ca nu cumvă

să capete

Vlad Basarabul ajutoriii dela confrații săi din Ardeal şi dela cumnatul săi

Streanţămir, voivod pe atunci în partea apuseană a împeriului romînobulgar,
cu reşedinţa în Vidin, dădi voie nobililor din Ardeal ca să stîrpească pre
făcătorii de rele de pe acoleâ, de orice naţiune ar fi iei, cu deosăbire
însă pre Romini,? şi apoi
atăcâ pre Streanţămir,
îl învinge
şi!
supune.) Vlad Băsărabul însă nu se desbărbătă prin această poticală
a cumnatului săi, ci întrâ în Ardeal şi cuprinse ţinutul Făgăraşului
şi alte locuri
înspre
miazădi
şi apus de Sibiiii.0) Vădînd. regele
Ludovic atita cutedare şi succes din partea lui Vlad Basarabul, căutâ să
se împace cu iel, recunoscindu'i posesiunea asupra teritoarelor cucerite în
Ardeal şi restituindu'i chiar oraşul Severinului, însă toate acestea cu condiţiunea, ca şi. Vlad Basarabul să'1 considere ca „Domn natural“ al săă.
Vlad primi această condiţiune, căci de aci înnăinte îl întîmpinăm întitulîndu-se, întrun uric din anul 1368 „Ladislaus, Dei et regie Maiestatis
giacia, Waywoda Transalpinus et Banus de Zeurino“, iar' pre regele Ludovic numindw'l „naturalis Dominus noster generosus“.?) Această împăcare
') Hurmuzachi,

Doc.

I. Nr. 507 şi 535; vol. 1, p.2. N. 3; 7; 10; 14;

28; 32. — 2) Kikiilew, l- c. pg. 174. —

Hurmuzachi, |. 2, N. 28.

15;

17; 24; 27;

„Alexander

Bazaradi

Voivoda Transalpinus nos pro domino naturali recognoscere renuebat*, dice regele Ludovic
întrun uric din anul 1359; Hurmuzachi, Documente, 1. 2, N. 28; N. 43. — 3) „fag

Doipizzs za 259205 azdans Oipiecâdayic“, în Acta patriarchatus Constant. ed. Miklosich et Miiller, 1, pg. 383, 386. — 4) ad” exterminandum seu delendum de ipsa terra
malefactores

quarumlibet

nationum, “signanter

Olahorum.

Hurmuzaki,

Documente,

I, 2,

N. 69 şi N. 84. — 3) Ion Kikiilow, în Schwandiner. Seriptores rerum hung. | pg. 191—192,

—

%) Trausch:

Dipiomatarium

Saxonicum, -Manuscpt.

Ic. N. 9%. — 7) Hurmuzaki, Lc. vol. [.p.2,N.108

|. sub

:

anul

1366.

—

Hurmuzaki,
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însă nu sam&nă să îi fost destul de serioasă, căci iea nu: împiedecâ pre
Vlad de a dâ şi mai departe cumnatului săi: din Vidin ajutoriii spre aşi
recăştigă domniiatul şi a se desface de regatul Ungariii. Spre a pedepsi
pre Vlad pentru această purtare, se împăcâ regele Ludovic cu Streanţămir,
şi atăcâ, în primăvara anului 1369, pre Vlad atit dela Dunăre, cât şi din
Ardeal. Oştile ungureşti însă fură înfrînte decătră Romînii -lui Vlad, şi
regele Ludovic cădi din noii la împăcare şi învoială. Aceasta se vede

dintrun uric din 25 Noemvre

1369, în care găsim pre Vlad Băsărabul în-

titulîndu-se „Ladislaus, Dei et regis Hungariae gratia, Voivoda Transal:
pinus et Banus de Zewerino, nec non Dux de Fogaras“, iar' în altul din
1372 numai „Ladislaus, Voivoda Transalpinus, Banus de Zeurino et Dux
nouae plantationis terrae Fugaras“, al Amlaşului adecă, şi în contest vorbind
despre Ludovic cu „serenissimus Princeps Ludovicus, illustris rex Hungariae,
Dominus noster naturalis“.1) Lăsarea din titulătură a adausului de „et regie Maiestatis gracia“, saii de „et regis Hungariae gratia“, ni arată învederat năzuința domnitorilor Ţării Romineşti de a se consideră, cît cu putinţă, ca
suverani neatîrnaţi, iar' nu ca vasali. Şi timpul domniii lui Vlad încă nil
descriie învățatul B. P. Hăjdăii în citatul op. la $ 39, pg. 216-—237.
Pînăcînd a domnit Vlad, nu ştim cu siguritate; unii cred că pînă la
anul 1373 saii 1375. Lui Vlad "i-a urmat în domniie fiiul sai,
__

Radul,

N

Acesta încă
sub domniiea tătîni-săi
purtă titlul de duce sai
voivod, precum se vede dintrun uric?) din anul 1370.
Acest Radu
a fost lipaş înfocat şi apărătorii zelos al bisericii răsăritene de rit grecesc,
căcă îl întîmpinăm luptindu-se încontra voivodului Laţcu din Moldova,

carele trecuse, în anul 1370, la uniune
cercîndu-se

a aşădâ

cu biserica romană

acoleâ ca domnitorii

($ 148), şi în-

în locul lui pre un Costea Muşat

cam prin anul 1375 saii 1376 ($ 128). lel încă ma recunoscut supremăţiiea

regilor Ungariii la suirea sa pe tron, deoarece îl găsim în anul 1377
încurcat într'un răsboiii cu regele Ludovic atit pentru nerecunoaşterea supremăţiii, cît şi pentru luptele sale încontra uniiatului voivod Laţcu din Moldova. Această înduşmănire se vede, dintrun uric din 1377, în care pTomite regele ungar Ladislaii că va uşură Saşilor din Braşov vama, dacă'i
va ajută Dumnedeii ca şi Ţara Transalpină să vină în mînile sala, dar
răsboiul acesta se fini în defăvoarea regelui ungar.) Luptele lui Radu încontra supremăţiii regilor ungureşti şi încontra. uniiatului voivod Laţcu
din Moldova, pentru apărarea credinţii creştine de rit răsăritean grecesc,
precum şi cucerniciiea lui, mănifestată prin zîditiil mai multor mănăstiri şi
îndl&strarea lor cu moşii întinse, samEnă să fi sedus pre primii scriitori ai
întîmplărilor din domniiatul Ţării Romîneşti, dela înfiinţatul lui încoace, de
a privi-pre acest Radu ca întemeietoriii al acestui domniiat vigoros şi ai

pune domniiea cu un secul mai înnăinte, unii în anul 1215 ca Radu Greceanuiîn Cronologiiea Ţării Romîneşti şi ca Giorgiii Şincaiti în Cronica
Rominilor, iar' alţii în anul 1274 ca Dumitru Cantemir în Cronica RominoMoido-Vlahilor,

oriîn anul

1290 ca Analele

cele vechi ale Ţării Romineşti.

Repulsiunea firească cătră supremăţiiea regilor Ungariii o întîmpinăm

de aci înnăinte şi la ceialalţi domnitori ai Ţării Romineşti. Numai aceia
dintre iei, carii aveai trebuință de ajutoriul regilor Ungariii
la vreo

nevoie, saii carii doriait să stăpînească
:) Hurmuzachi,

1. c. N.

112;

2183. — Hăjdăii B.P. Negru, Vodă, 113
B

şi 143. —

Ic. N. 189; N. 190; N. 59, Na

tă

şi ducatul

Făgăraşului

2) Hurmuzachi,

—

Le.

N.

189;

şi al Am190;

197;

i

1590, $ 40, pe. 237-267, — 3) Hurmuzachi,
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Iaşului din Ardeal, recunoşteaii pre regii Ungariii ca superiori şi se întitulaii
în conformitate; altfeliii aceste posesiuni se dată altora în stăpînire, precum
se vede aceasta. din mai multe urice 1) din anii 1374, 1376, 1383, etc.
„Aceste doaiiă ducate, al Făgăraşului şi al Amlaşului, le consideraii
regii Ungariii ca un feliii de nadă spre a.ţin€ pre domnitorii Ţării Romineşti în depindinţă de regatul lor, ca şi mai pe urmă ţinutul Rodnei
pentru cei .din Moldova;
deaceea şi sfătueşte regele Mateii Corvinul
"(1458—1490) pre “urmaşii săi, ca,la părticulari, să nu deie de veci aceste
ținuturi,ci să--le păstrede spre .înfeudarea domnitorilor romîni. 2). Puţini
domnitori însă s'aii dat ademeniţi. de această nadă, şi doară numai la nevoi
|
aa
Du
Ma
mari şi grele! .
Mai înnăinte de a trece mai departe cu ar&tatul întîmplărilor din
domniiea acestui Radu, cunoscut din primele: scripturi despre domnitorii
Ţării Romineşti sub numele de Negru Vodă şi de Radu Vodă Negru la
diferite răstimpuri, să espunem aici, pe scurt, pentru lămuritul celor viitoare,
Cari aii fost causele principale ale descompunerii unor vechi orgănisme soțiiale
cetăţeneşti şi ale înfiripării altora noaiiă din unele din iele.
Din puţinele întîmplări desfăşurate
în fuga condeiului la ŞŞ 123, 124, 126
şi 127 pînă aci se vede lămurit că, în seculul al 14-lea -s'ai înmulţit, s'aii
generalisat şi s'aii scărit foarte tare neînţălegerile dintre diferitele popoare
creştine şi necreştine din Europa miadădiiială şi din Asiiea apuseană. Mai
ales popoarele creştine de coniesiune romană ieraii acelea, carile, aţiţate
fiind necontenit de capul bisericesc, de papa din Roma, şi de preuţimea
„ ascultătoare de iel, nu suieriaii alte confesiuni pelîngă a sa, nici chiar pre
aceea a popoarelor creştine de rit răsăritean grecesc, ci năzuiaii din răsputeri
ca să împună, cu orice mijloace, tuturor oamenilor din pretutindinea o
singură credinţă, o sîngură confesiune religionară, un sîngur ritual pentru
înfăţişarea religiosităţii, şi să facă pre toţi supuşi şiieşi, iar' pre sine sîngur domnitoriit preste: toţi în numele lui Dumnedeii. Pentru înfăptuirea
acestui videiit găsiră papii un agent devotat mai ales în ambiţioşii regi ai
Ungariii şi în preuţimea de acoleâ. Din causa aceasta nu încetait nici hartele, nici asupririle, nici vărsările de sînge dintre popoare, şi, cu deostbire,
dintre regii Ungariii şi Romînii din părţile acestea. Harţa religionară

coniesionalistă, susținută cu esclusivism neîmpăcabil, zădărnici cu desă-

Vărşire scopul creştinismului de a face pre, toate popoarele cu graiurile lor
feliurite, pre toţi oamenii din. iele. cu diferitele lor trepte soţiiale cetăţăneşti, de a se privi ca fii ai unui sîngur şi aceluiaş Dumnedeii ca făcătorii al ceriului şi al pămîntului, al tuturor celor ce le vedem şi nu-le |
vedem, prin urmare ca fraţi. între sîne, îndăstrați cu aceleaş drepturi la
moștenirea pămîntului şi! cu aceleaş ; îndătoriri la iubire între sîne şi la
sprijin şi ajutorăii

reciproc.

Pe lingă această desbinare religionară contesionalistă,

|

deci

nazuință de a îngrădi şi încătuşă libertatea cugetării şi a sîmțirii,

pe lingă

se mai

deslănţui încă şi o nesuferinţă în privinţa graiurilor, cari să se întrebuințedela cultul religios şi în viiața publică cetăţEnească soţiială ($ 96);
se întărise aşadară printre popoare şi o harţă naționalistă, predomnirea

adecă

a

unui

sîngur

graii

printre

celealalte

şi asupra

Această harţă naționalistă se mănitestă însă mai mult ca agent
Iv

3 Hurmuzachi,

|, c. N. 171; N. 183; N. 219 etc. —

2) Pray:

Annales

celoralalte.

puternec

regum Ungariac,

30
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al harţei religionare confesionaliste, decit ca agent de răspindire mai lesnicioasă-a culturii întelectuale printre membrii aceleiaş naţiuni.
„Harţa coniesionalistă dintre creştini produse o desbinare chiar
printre membrii aceluiaş popor, atuncia adecă, cînd unii din iei îmbrăţişai, din feliurite îndemnuri, agresiva confesiune romană păpistăşască,
ia” ceialalți rămîneaii pe lîngă vechiea sa contesiune răsăriteană grecească,
mai îngăduitoare şi neagresivă cu împetuositate. Aşâ întîmpinăm mai
întiiii la Romînii şi Ruşii de pe teritoriul Daciii Trăiane, şi apoi şi în
peninsula Balcanică printre Bulgari, Sîrbi, Romîni macedoneni şi Albăneni,
şi chiar printre Greci, frecări cumplite, neînţălegeri şi harţe, din causa trecerii
unora din iei la puterneca şi agresiva confesiune romană păpistăşască

(S$ 132—149).
Tot din causa acestor neînţălegeri, frecări şi harţe confesionaliste de

printre creştini, găsîm şi pre iuncţionarii administrătivi din domniiatele lor desprindîndu-se de puterea centrală a diferitelor orgănisme
soţiiale cetăț&neşti, tindînd spre neatîrnare şi funcţionare ca noaiit orgănisme soţiiale cetățăneşti, slăbind astieliii şi chiar desfăcînd vechiul şi mai
puternecul orgănism cetățănesc de mai înnăinte, numit împeriii, împărăţiie,
regat, domniiat, cesăriie saii ţăriie. Mai ales în domniiatul Romînilor şi al

- Bulgarilor din dreapta Dunării ($ 124),
meilor se ivi acestă
Chiar printre

şi

în

acela

al Sirbilor şi al Ro-

năzuinţă întrun mod mai uimitoriii.
membrii familiilor domnitoare,

spre domniie sîngurită,

neatirnată,

saă

cu înclinări

aflăm. desbinări, neînţălegeri

şi harțe

pentru învălorarea şi precumpenirea întereselor propriie personale, saii
" iamiliiare, în dauna celor generale şi comune ale membrilor cari constituiaii întregul orgănism soţiial cetăţEnesc, precum ieraii, pe timpul acesta,

între familiile Paleologilor, Cantacuzineştilor şi Angeliştilor, sai între împăratul lon V Paleologul (1341—1376 şi 1379—1391) şi fiiul săi Andronic
(1376—1379), carele nu se siii, nici nu se ruşinâ Să trăiască în harţă cu
tată-săă şi să'] şi detronede chiar.

Turcii în Europa.
„Tocmai pe timpul acestor tînguibile desbinări „confesionălişte printre
reştini şi al acestor neînţălegeri şi harţe necreştineşti dintre însumeţiții

lor conducători şi diregători,
perire se ivește

carii scăpaii

'nsumeţire,

apări

din

tîn&rul

vedere,

vigurosul

că

înnăinte

de

şi. unitul popor

al Turcilor (Ş 115), carele se aşădâ în vecinătatea posesiunilor din Asiiea

ale împeriului

romeic;

cuceri

apoi din iel țară după

ţară,

şi ajunse pînă

la cetatea Brusa delingă marea Marmară, pre care o ocupâ în anul 1329
sub conducătoriul Orhan (1326 —1359), carele îşi stătornici acoleă scaunul
domniii.

În anul

1354

trecă

şi în Europa

şi cuceri

Caliopolea (Kalliopolis, Kallipolis, Galliopoii). De

din Herzonez

aci

limanul

porni mai departe

spre apus viteazul sultan Amurad 1. (1859-1389) „şi cuceri dela
Romei şi
ceia imperiul
romînobulgar oraş după. oraş
şi ţară după
ă
în
1361, Ţurulonul, Didimotihul şi Udriiul (Adinde alea) Pa ară Sslăşnicul
(Eski Zagora, Seliesnik) de sub munţii Emului, în 1363 Filipopolea
şi apoi,
vădind cum Romeii se hărțuiesc în 1364 cu domnitorii din împeriul. romînobulgar şi cum Romînii
din Ţara Romînească şi din Moldova începură a
se luptă cu regii Ungariii pentru apărarea neatirnării cetăţăneşti
şi pentru
păstrarea confesiunii strămoşeşti, îşi strămutâ, în-1365, scaunul
domnii la
Udriiii, imai cuceri cîteva ținuturi din împeriul Romiînilor şi al Bulgarilor
ŞI nevoi pre domnitoriul de acoleă, Ion Şişman
III . (1365—1393) > Se ai
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plăti tribut anual din 1366 înnăinte; şi apoi, observind cum şi Sirbii în-cepură a se sfăşii între sîne detronînd familiiea domnitoare a Nemanilenilor şi împărțind între sîne demnilatul iei, se apucă, în anul 1366, şi de:
acest domniiat, cuceri din iel mai multe ţinuturi şi sili pre Sirbi ca să”
plătească tribut şi să'i deie ostaşi de ajutoriii. .
„-Nevoiea mai 'slăbeşte . sumeţilea şi deşteaptă cuminţiiea. Deaceea
aflăm pre împăratul Romeilor, Ioan Paleologul, îmblînd în 1366 după ajutorii

împeriul

din

la domnitoriul

romînobulgar,

în zădar,

dară nu-numai

ci Îni încă reţinut de iel ca prins în Tîrnova preste un an de dile. Eliberat
“de acoleâ în 1367, porni în 1369 în ţările apuseneşi la papa după aju-

„torii,

dar se întoarse în' 1370 îndărăpt fără de nicio ispravă.

“cerură ajutoriii

Sirbii însă .
(1364—

al Ţării Romîneşti, Vlad

dela voinicul domnitoriii

şi dela Albaneni şi Bosniiaci. Cu

1373 sai 1375), dela Romînii măcedoneni

toţii li promiseră ajutoriul cerut şi se adunară la cetăţuiea Cernoma (Cirmen)

„din dreapta rîului Măriței, nu departe 'de Udriiii. Audind Turcii de această
întrunire amerinţătoare a
noaştere, 4000 de călăreţi,
26 Septemvre 1371 tocmai
irînseră oastea adunată şi
încît locul acesta poartă la

|

bilor, Sirbsindighi.«1)

însoţiţilor, trimeseră asupia lor, pentru recucarii deteră preste -dinşii în noaptea din 25 spre
cînd ieraă în veseliiea şi beţiiea cea mai mare,
uciseră pre mai mulţi din căpitanii iei, astfeliii
Turci pînă astădi calificativul de „Peirea Sir-

-

a

Si

Imbărbătaţi fiind Turcii de această victoriie uşoară, prădară şi ocupară, tot succesiv, Sirbiiea miadădiiială, Romăniiea măcedoneană pînă la
Tesalonic şi Albaniiea. Înspăimîntîndu-se papa Grigoriii XI de poticala
Sirbilor şi de succesele Turcilor, provocâ în anul 1371 şi 1372, între alţii,
cu stăruinţă pre regele ungar la o cruciiadă asupra Turcilor, dar acesta,
iînloc să se împace şi să se însoţască grabnic cu Rominii din Moldova şi
«din Ţara Rominească, alâ cu cale ca mai întilii să'şi supună pre aceşti
vecini atit cetățăneşte cît şi bisericeşte, şi apoi să se rădice şi iel asupra
i.
Turcilor ($ 148).
Audind Turcii de sumuţările papei şi de preparativele regelui ungar,
se adresară şi iei, în anul 1373, la Tătarii dela Nipru după ajutoriii în-

încît se produse

astieliii

creştinilor,

contra

o încurcătură şi învălmăşală

cetăţEnească îngrozitoare şi nemaipomenită.
n -încăierările ce urmară între conducătorii domniiatelor circum"vecine şi capii popoarelor din iele pentru ocrotirea întereselor lor, apare
Radul Vodă -

din Ţara Rominească

nu

numai ca

luptătoriii

pentru înteresele propriie,

ci şi ca aptrătoriii:al conaţionalilor şi al coreligionarilor
săi din domniiatul Moldovei: lel luâ parte la potolirea neînţă-

iegerilor şi a harţelor iscate în Moldova între domnitoriul Laţcu din ţara
de sus, trecut la confesiunea romană păpistăşască, şi între domnitoriul din
țara
'de jos, lorgu Coriiatul,

înfocat

părtinitorii

al confesiunii

răsăritene

de

rit grecesc. Radu Vodă înlocui pre uniiatul domnitorii Laţcu cu unul din
consingenii săi,

cu Costea

Muşat.

1372 pină la 1375 ($ 128 şi 148)

meselor, muriră Laţcu,

În

luptele

ce se încinseră cam dela

pentru echilibrarea şi concordarea înte-

Costea Muşat

şi Iorgu Coriiatul, iar Radu Vodă

') Hertzberg, G. Fr.: Geschichte Griechenlands, 2. th. Gotha 1877, p. 315—323. —
Herizberg,

Dr. G. Fr.:

79—81.

Laonicus Chalcocondylas:

1883, pg. 489—496.
—

—

Geschichte

der Bizantiner

Georgius Phrantzes,

und

des Osmanischen

Chronicon, Bonnae,

Historiorum libri, Bonnae

1838,

Reiches,

Berlin,

lib. Î, cap. 35, pg.

1833, pg. 34-38,

49—-53,

30:
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puse

ca

domnitoriii

în Moldova . pre

fiiul lui Costea.Muşat,

pre Petru

(1375—1391), şi, ca să împace cu iel pre familiiea Bogdăneştilor deacoleă

căsători pre Roman, fratele lui Petru, cu Nastăsiiea, fiica lui Laţcu. Din
luptele ce mai urmară atît cu regele Ungariii cit şi cu Tătarii sumuţaţi de
Turci ieşiră Romînii triumfători astieliii, încît iei începură a stăpîni, în neatîrnare, tot pămîntul dela Carpaţi pînă la marea Neagră şi dela Dunăre

pînă la Nistru

saii

chiar

pînă

la Nipru.

Radu

Vodă

apăreă acuma

în

ochii tuturora ca întemeietoriii pentru toţi Romiînii al unui domniiat unit în persoana sa. ($ 128 şi 148). . .
_
Strimptorit fiind împăratul Ion Paleologul din toate părţile şi necă-

p&tînd ajutoarele dorite şi.aşteptate, nuw'i rămase alta de făcut, decit să se
împace cu Turcii în anul 1374 sub condițiuni -făvorabile pentru iei.
Această faptă însă, precum şi îmbletele lui după uniune cu confesionaliştii romani păpistaşi, nu fură pe placul multora, şi tocmai această nemulţămire

îmbărbătâ -pre. ambițiosul

săii fiiii şi lacom

Andronic, ca sa'l detronede în 1276 şi să'l închidă.
în

1379

se

duse: împăratul

loan

Paleologul

la

după

Scăpînd
amicul

domniie,

pre

din închisoare

săii,

la Sultanul

turcesc Amurad |, făcu o învoială cu iel, îndătorindu-se la plata unui tribut
anual şi la ajutoriii, şi îu reîntronat.
Me
Acuma ieraii “Turcii tari şi mari şi temuţi de toţi; iei cuceriră în

anul 1382 Sardica (Sofiiea), şi ajunseră în 1383 pînă în Sirbiiea de astădi,
unde aveaii domniiate propriie Ştefan Vuc Lazăr (1372—1389). şi lac|

pel Brancu (1371—1389), împreună
(Brancoviciii), ginere al lui Lazăr. -

Tot

pe

timpul

acesta

cu

fiul

Ştefan

Vuc

|

Brăncoveanul
aa

se iscară neînţălegeri şi între Genovenii din

Chiliiea de lingă Dunărea de jos
bulgar. Spre -a'şi urmări scopurile

şi între direginții împeriului romînocu mai multă siguritate se împăcară

Turcii, cu Veneţiieniiîn 1384, şi apoi porniră asupra unor rebeli din Asiiea.
neşti,

In Ungariiea

fiindcă

murise,

încă ,începură

a

în Septemvre

se încurcă cumplit

1382,

împetuosul

afacerile cetăţă-

iei rege,

Ludovic

(1342—1382), fără de feciori, şi lăsâ ca moştenitoare a tronului pre fiică-sa
-mai mare, de 16 ani,. pre Măriiea, logodită în 1380 cu Sigismund, fiiul

rEpăosatului împărat

romanogerman,

Sigismund nu voiaii Polonii
se lepădară de uniunea
nară pre fiica mai mică a
Optomvre 1384, o destăcură

striiea

Carol IV

(1346—1378).

Pre

scest

ca să'l recunoască ca rege şi asupra sa, ci
personală cu regatul Ungariii, încororegelui Ludovig, pre Hedviga, ca regină în
de căsătoriiea iei cu duceie Vilhelm din Au-

şi o măritară după marele principe din Litvaniiea,

lagelo,

carele

„primi creştinismul şi fii încoronat ca rege al Poloniii în: Mart 1386 sub
numele de Vladislaii II (1386—1434), şi deveni întemeietorul unei familii
domnitoare, a Iagelonilor, carea domni în Poloniiea pină la 1572. ..

Între iruntaşii

succesiunii la tron;.
-Frinciiea Carol IV
(Durazzo)

şi din

din Ungariiea

încă nu. esistă conţălegere în privința

unii. doriaii ca rege pre Ludovic, ratele
(1380—1422), iar alţii pre domnitoriul

Siciliiea,

Carol

III. Audind

văduva regină,

regelui din
din -Duraţ

Elisaveta,

de-

spre aceste împărechieri, cununâ în 1385 pre fiică-sa Măriiea cu logod„nicul iei Sigismund, cu scopul, ca să'l încoronede ca rege, dară contrarii
lui isbutiră

de

a

încoronâ

mai

întiiii

pre

Carol

IIl din

Duraţ

ca rege al

Ungariii. Acesta însă nu se putii susține pe tron, ci fi ucis în 1386. Abiâ
1) Hajdăii

B. P.:

Radu Vodă,

Bucureşti 1898,

„Dr. D.: Originile principatelor romine, Bucureşti,

pg. CCXXXVII-—CCLXVI.

1899, pg. 38—68 şi 206—213,

— Onciul.
—

lorga N:

Studii istorice asupra Chiliici şi Cetăţii Albe, Bucureşti, 1899, pg. 52—55 şi 60-61.
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acuma Îii recunoscut Sigismund:
încoronat ca atare în 1387..

In timpul

acestor

ca

rege al Ungariii (1386—1437)
aa

şi fi

desbinări şi încurcături din Ungariiea îşi întăriră

domnitorii din Ţara Romînească, Radu, şi din Moldova, Petru Muşat,
domniiatele şi neatirnarea lor. Radul Vodă însă muri în 1384 sub împre-

jurări nedeterminate încă, lăsînd ca urmaş pre fiiul săi mai mare, pre

Dan (1384—1386).
Acesta

puternecă,

se

mai

folosi

de încurcăturile din Ungariiea

şi cuceri, -cu

multe ţinuturi mărginaşe din. bănatul Temeşan

oaste

de astădi,

precum mărturiseşte însu'şi regele ungar, Sigismund (1386, resp. 1387—1437),
în uricul săii din 1890:). După această r&uşită trebuie să se fi încercat Dan
Vodă de a'şi supune precum bănatul Severinului aşă şi Vidinul, Nicopoiul,
şi Silistriiea din dreapta Dunării, şi întrâ, în urma acestei năzuinți,în neînțălegere cu domnitoriul din împeriul romînobulgar, cu Ion Şisman III
(1355—1393). În răsboiul ce a urmat a fost ucis Dan Vodă de Ion Şisman
în Septemvre 1386, precum mărturisesc mai multe cronice vechi.2) Lui Dan
Vodă "i-a urmat în domniie frate-săii
|

Mircea (1386—1418), renumit ca cel Bătrin şi cel Mare. În decursul domnii.
lui s'a petrecut
multe schimbări în referinţile cetăț&neşti dintre domniiatele circumvecine.
Mai întiiii se folosiră domnitorii: Ion Şişman II din împeriul romînobulgar,
Lazăr din Sfîrbiiea miadănoptală şi Şteian Tvardcu din Bosnilea de încurcăturile sultanului Amurat în Asiiea şi încercară, în anul 1386, de a'şi recuceri posesiunile pierdute. Amurat însă potoli repede răscoala din Asiiea
se întoarse în Europa şi înrînse, la Niş, pre toți rebelii, făcîndu'şi tributariii şi pre domnitoriul Lazăr. Acesta nu se desbărbătă prin această poticală, ci se răsculâ din noii în 1387 şi isbuti ca să bată pe Turci la Ploşnic delîngă Topliţa. Aceaştă victoriie reînvioşâ inimoşiiea popoarelor coreligionare creştine bătute mai. înnăinte de Turci şi asuprite de regii ungari
cu supremăţiiea lor şi cu propaganda păpistă, şi le înduplecâ ca să'şi
cerce din noii norocul, şi îndrumară un răsboiiă general.
Sa

In urma reuşitei lui Dan

de a'şi supune mai multe ținuturi din ba-

natul Temeşan de astădi şi a vitejiii lui Mircea de a'şi apără stăpînirea
asupra lor, se încercâ şi domnitoriul din Moldova, Petru (1375—1391), de

a se pune în conţălegere cu Rominii din Ardeal,

spre

a'i eliberă de sub

domniiea regilor ungari, şi făcu, cu consimţământul fruntaşilor ţării, în 1387,
o legătură cu Vladislaii lagelonul, noul rege al Poloniii şi aspirătoriiila
împreunarea regatului ungar cu al săi. Din causa. acestor năzuinţi naţionălişte, romîneşti ' şi, poloneşti, se produse pretutindenea o mare fierbere
printre Romini, fiind unii .pentru iele, alţii încontra lor. Noul.rege al Ungarii, Sigmund, mai pe urmă şi împărat romanogerman (1311 —1437), se
sculâ cu putere asupra

necredincioşilor

săi Romîni

în

1387,.dară

nu

pută

isprăvi mult, deoarece ieră -împiedecat de Poloni. - Spre a'şi ajunge totuş
scopul, întrebuință regele Sigismund feliurite mijloace de a abate pre Poloni dela însoţirea lor cu domnitoriul Moldovii, şi reuşi în 1388 de a în') Hurmuzachi: Docum. 1, 2, Nr. 270. — 2) Bogdan L.: în Archiv fiir slavische Philologie, a. XIII, pg. 530; — Mocsa M.: în Cuvente din bătrâni de B. P. Hăjdăii, 1. Bucureşti, 1878, pg. 402. — Cronica lui Constantin Căpitanul, şi Cronica anonimă a Ţării Romineşti în Magazinul istoric pentru Daciiea |, pg. ŞI şi IV pg. 233. — Laonici Chalcocondylae Atheniensis historiarum

libri decem

Bonae

1843, pg. 78.

.

|
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chieiâ cu iei o linişte pe un an de dile (inducias fecit). Acuma porni cu
multă împetuositate mai întîiii asupra Romînilor ardeleni şi” înirinse
ţinîndu-se de dicătoarea „desbină şi împînă — divide et impira“.!)
* Audind Turcii de pregătirea generală a popoarelor creştine de rit
răsăritean, asuprite de dinşii, la un răsboiii asupra sa, şi vădind harţele
şi luptele dintre Unguri şi Romini, se împăcară în 1387 cu Genovenii şi

apoi încurseră în 1388 mai întiiii în împeriul romînobulgar, ocupară mai
multe cetăţi, chiar şi Tîrnova,
capitala
împeriului,
şi
nevoiră pre
domnitoriul
de acoleă, Ion Şisman,
ca cu
umilință
să ceară îm:
păcare. Sultanul îi acordă cu astădată pacea cerută, făcîndu'şi tributarii și
pre domnitoriul din Vidin, Streanţămir, şi apoi plecâ în 1389 şi asupra

Sirbilor. Aceştia

luară

ajutoriii, dela Mircea,

domnitoriul Ţării Romineşii,

dela Albăneni, dela Bosniieni şi dela Croaţi,. şi se adunară cu toţii pe
Cîmpul Mierlelor (Kosovo. Polie), spre apus dela oraşul Pristina. Aici se
încinse, în 15 Juniii'1389, o bătăliie înfricoşată, în care fură înfrinți cre-

ştinii prin trădarea lui Vuc Brancoviciii,

conducători,

sultanul

Amurat | şi Lazăr.

dar' în care
Urmaşul

periră şi principalii

lui Amurat |,

fiiul săă

Baiazet (1389—1403), împărţi teritoriul domniiatului sîrbesc, ca proviațe
turceşti, intre feciorii Lazăr şi Vuc Brancoviciii.2)
|
Această bătăliie pierdută avu urmări triste pentru toţi creştinii
şi înspeciial pentru Romiînii din domniiatul Ţării Romîneşti, căci regele ungar,
Sigismund, nu voiă să ştiiă de o însoţire cu Romiînii ca egali şi ca
amici,
ca Îraţi creştini, îndătoriți creştineşte la iubire mutuală, la sprijin
şi aju-

torii

reciproc

şi la formarea unei familii pacinice, dumnedeieşti,

aici pe
acest frumos şi îmbielşugat pămînt, plin de bunătăţi pentru susţinerea
cu
ticnă atit a viieţii trupeşti cît şi pentru desvoltarea
celei suileteşti pînă la
limpediie, luminoşiie şi armoniie, şi pentru punerea:
iei în legătură strinsă
şi conştiută cu suiletul universal, cu Dumnedeii. Din această
causă pe de-o
parte, iar' pe de altă parte spre a se asigurâ de vreo răsbunare
şi încăli-

Care decătră

învoirea
1389,

sultanul

Baiazet |,

fruntaşilor (baronorum

închieiară - domnitorii

nostrorum

Mircea

şi Petru,

cu

unanimi consilio), în Decemvre

'o însoţire de amiciie neviolabilă şi de coordinare
cu Vladislav,
regele Poloniii încontra stăruinţilor de espansiune
ale regelui ungar, Sigis1390. Intr'acest uric : găsîm pre Mircea întitulîndu-s
e „din mila lui Dumnedeii Voivod Transalpin, Duce de Făgăraş
şi Amlaş, Comite de Severin,
Despot al ţărilor Dobrogii

Sganind,
si ce on Sia Poză, Maple Saler. ceAceastă
regele
ung
fii precisală mai de aproape la Suceavanîn MuinoouIga
învoială
la Leina
şi domn

al Drăştiorului (Silistriii)“«.

De aci se

(Lemberg) erg) îînn Juliă
“Savaein Mari“lui 1990, şi asupra
întărită numiţilor
din noi
Juliii 1301. „ Succesele
- domnitori răsar foarte vederate încă şi din uricul Mircea.
din Decemvre 1391 prin
Carele dăruieşte Mircea lui Stanciul Egumenul
şi
frăţîni
-săii, Călin, moşiiea
Şcoreiii din țara Făgăraşului, fiindcă “aici se
întituleadă
„di
i ea lui
Dumnedeii Principe ŞI Voivod al regatului Romîniii int
egrala
Carpaţi pînăla marginile Tătăriii, şi Domn pentru totdeauna
al Ţării întregi a Făgăraşului“. Acest uric ieste scris
lătineşte,
ca
şi
cele
de mai
înnăinte, dară conţine o mulţime de romînism
* ”

e,

-

') Hurmuzachi, Documente. |,

2, Nr.

235-057

__.

3

e

m

tzhara
6 ichte,
ta
zantiner Pg. 5014—506; şi Geschienie Greci
ara Pg. apt ierizberg, (Gesch
dera ByBonnae, 1838, pg. 80—81. — Laonic
us Chalcocondylas, Bonnae,
1843, pg 25.54 î
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Luptele ce .le avuse regele Sigismund cu domnitorii Moldovii, mai
ales în anii dela 1390——1394, îl convinseseră pe deplin, că-nu'i mai. poate

aduce sub ascultarea sa; deaceea le părăsi şi căutâ ca .prin diverse făvo-

muri, precum se vede aceasta din mai multe urice, să atragă pe partea
sa măcar pre cei mai fruntaşi dintre Romînii nobili din Ardeal.)
.
Alăturia cu succesele lui Mircea, dară în proporţiune neas&mă&nat de
mare, mergeaii isbindile Turcilor. Sultanul lor, Baiazet, ajunsese în cuceririle sale pînă la Sava şi Dunăre şi se încăierâ, în 1392, cu Ungurii în
Sirmiiea, dară îi răspins de dinşii. După aceasta se apucâ Baiazet de
posesiunile lui Mircea din reapta Dunării, pre cari le ocupâ, şi apoi puse
capăt şi împeriului romînobulgar, cucerindu'i capitala Tirnova în 17 Juliii
1393, şi omorind pre domnitoriul de acoleă, lon Şisman III. Acuma se
simţiă Baiazet atotputernec, voiâ să cucerească şi Constantiniiana, dară se lăsâ deocamdată şi porni, cu supuşii săi vasali creştini, cu Ştefan Lăzărescul, cu Constantin şi cu Marcu, preste Dunăre asupra lui Mircea.
Mircea îi întimpinâ cu viteaza sa oaste, îi infrînse, în 10 Optomvre 1394,
la Rovine, şi'i iugări din ţară,?) dară tot aflâ cu cale ca să se împace cu
Baiazet, lăsindu'i în stăpinire posesiunile din dreapta Dunării ce le ocupase cu prilejul acestui răsboiii. Asigurîndu-se Baiazet astteliii la Dunăre
plecâ asupra Constantiniianei şi o împresurâ.
Prevădind Mircea că împăcarea sa cu Baiazet nu poate fi durabilă,
căută să se împace cu regele ungar, Sigismund, deasemenea amerinţat de
Turci, şi făcii cu iel, la Braşov, în Mart 1395, o învoială de apărare reci-

proacă cu îndătorirea

de

a permite

oştii ungureşti de a trece prin dom-

niiatul săi şi de a'i procurâ proviiant cu plată. Întraceastă învoială apare
Mircea

Duce

mai

de

această

modest

Făgăraş
învoială

în titulătura

şi
cu

Ban

de

sa, numindu-se

Severin“,

„consîmţămîntul

boierilor“

curata sa libertate, nesilit şi neîmpresurat“,
a. stirnit

în

regele

săi,

apriiat,

„din voiea

că a făcut
sa

şi din

şi anumea fiindcă regele ungar

s'a purtat cu dinsul cu „deosă&bită binevoinţă“
mai ales în ce priveşte pre Turci.)
Această învoială

numai Voivod Transalpin,

dară adauge

şi „întru toate făvorabil“,

şi regina Poloniii presupunerea

ca cum Mircea S'ar îi legat cu regele Sigismund

nu atit încontra Turcilor

agresivi, cit mai vîrtos încontra învălorării drepturilor de succesiune ce le
aveail iei. asupra regatului unguiresc dela moartea reginei Mariii din 17 Maiii
1395 încoace. Deaceea dăruiră iei domniiatul Ţării Romîneşti lui Vlad,
ambiţiosului şi necumpătatului fiii al lui Mircea.
Acest
Vlad se
grăbi de făci în 22 Maiii 1396 un uric de primire şi de supunere
şi. trimese regelui şi reginei Poloniii. Audind Mircea de această purtare
ticăloasă a fiiul
-săii' ui
tocmai atunci, cînd se pregătiâ de răsboiii încontra

Turcilor, îl prinse şi” trimese la Budapesta spre a fi păzit acoleâ. De aici

scăpâ cu vicleşug şi fugi la Poloni, dară fu prins pe drum şi adus îndărăpt. Isbuti însă să scape din noii din închisoare şi o tuli la Turci şi
1) Hurmuzachi, Docum. L., 2, fedus amicicie inviolabilis; contederacio ct inviolabilis
amicicie coordinacio, Nr. 238; Dei „graţia Wayuoda Transalpinus, Fogoras et Amlas dux,

Severini Comes, terrarum Dobrodicii Despotus, et Tristri Domintis, Nr. 262, 363, 275;
graţia Princeps et Vaiuoda Regni Valachiae incipiendo ab Alpibus usque

De-

ad confinia Tartariae

toliusque tertae Fogoras perpetuus Dominus, Nr. 282, Nr. 264—268, 270, 272-—274, 278—282,

285, 286, 290, 29i, 298, 304, 306, 310. — Văcărescu L.: Istoritea împăraţilor otomani, în
Tesaur de monumente istorice de A. Papiu Ilarianu, vol. 2, Bucureşti, 1863, pg. 252—253,

77) liricek 1. C.:

Geschichte der Bulgaren,

Prag 1876,

pg. 345—855 şi citatele dela pg.

354, nota 44. — Bogdan I.: Luptele Rominilor cu Turcii, Bucureşti, 1698, pg. 12. — 5), Hurmuzachi,

Docum.

|. 2, Nr. 302.

.

.

,

.
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apoi la Constantiniiana, Într'un tărgiii, după moartea tătini-săii, se întoarse
în patriie'şi spre a fi şi iel domn acoleâ. Pentru faptele sale drăceşti "i-a
rămas conumelede Dracul şi al familiii sale de Drăculeşti.!)
La îndemnurile de mai înnăinte ale papei Bonifaciii [X şi în urma
învitării de .acum a regelui ungar Sigismund, începuse a se formă prin
Frinciiea şi Germaniiea o armată cruciiată; se întruni în Ungariiea şi porni

deacoleă asupra” Turcilor.

La Nicopolea

din dreapta Dunării se întălni cu

lea şi oastea lui Mircea. Comandantul suprem al acestei armate, regele
Sigismund, voiă să pună în rîndul dintiiii pre Mircea cu voinicii lui ca
pre cei mai cunoscuţi cu strategiiea turcească şi cu apucăturile Turcilor,
dară căpitanii Frănţujilor fură încontra din causa sumeţiii şi a împetuosităţii lor necumpă&tate şi fiindcă doriaii, ca iei să se distingă înnăintea
tuturor celoralalţi. Această îngîmfare şi neascultare procurâ, în 28 Septemvre :1395, Turcilor o isbindă strălucită asupra creştinilor cu purtări necreştineşti. Înswşi regele Sigismund abiă scăpâ cu viiaţa într'o luntre pe
Dunăre în jos, de unde seîntoarse în regat într'o corabiie prin marea Neagră,

Mediterană

şi Adriiatică tocmai în 1397,

credut

fiind

de cei mai mulți

că a pierit în răsboiii.2)
o
După această bătăliie năvăli Baiazet în domniiatul lui Mircea, îl
prădâ, dară nu fii în stare să'i frîngă oastea, deaceea trimese la iel o
solie pentru întălnire şi împăcare. - Mircea, avind pre fiiul săit Mihaiă ca
ajutoriii în Domniie, se încredi în propunerile de pace ale lui Baiazet şi
se duse la întălnire, dar Baiazet poronci să'l prindă şi să'1 ducă la Brusa,
în închisoare. Aici s'a făcut îndată o învoială ăşă, ca Mircea să recunoască pre domnitorii Turcilor ca superiori ai domniiatului 'săii şi să li
plătească anual cîte 3000 de bani: roşii, iar aceştia să nu se amestece

întru nimicăîn afacerile domniiatului,

să

nu

oprească pre domnitorii lui

de a se însoţi cu alţi domnitori, de a se răsboi asupra lor şi de a închieiă
pace cu dînşii, şi ca Turcii să nu aibă dreptul a se aşădă pe teritoriul
domniiatului romînesc şi a'şi construi acoleâ case de rugă. Chiar şi posesiunile din dreapta Dunării ai fost lăsate în stăpînirea lui Mircea, căci îl
găsim întrun uric din 11 Mai 1399 întitulîndu-se: „leit în Cristos Dumnedeii preapios şi de Cristos iubitoriii şi sîngur stăpinitoriii lon Mircea,
mare voivod şi Domn, cu mila lui Dumnedeiişi cu dumnedeiască dăruire
stăpinind şi cîrmuind toată Ţara Ungrovlahică şi ţările.
de „preste Carpaţi
şi îmbele ţărmuri ale Dunării pînă la mare, şi propriietariii al Silistriii.«8

„___

Murind Baiazet în 1402,

se iscară între fiii săi certe şi lupte pentru

domniie. Unul din iei, Musa, se relugi la Mircea şi ceri dela iel ajutoriii
încontra Îrăţini-săii Suleiman. Mircea "il dădu bucuros, trimeţîndu'i o oaste
mare sub conducerea nepotului săi Dan. După multe greutăţi Musa ieşi

în fine triumtătoriii (1411—1413).
Prin acest

ajutoriii

Dunăre şi începu

iarăş

dat

se asigurase Mircea

a'şi urmări

din partea

'Turcilor dela

|

videiurile sale cetăț&neşti de mai în-

năinte şi se însoţi, în 1403, cu regele Poloniii, Vladislai, încontra regelui
ungar Sigismund, urgisît de mai mulţi chiar din Supuşii lui, carii doriaii

pre Vladislav ca rege.

Despre

această

însoţire

s'aii

păstrat doaiiă urice,

unul fără an, iar” altul dătat din Giurgiu 14 Septemvre 1403.
se întituleadă Mircea

„din

mila

lui Dumnedeii

Voivod,

-__„_1) Hăjdaii B. P.: Istorilea Critica vol. |, $ 18, pg. 72—76.

—

mare
Xenopol,

Întracestea
Domn

al

Istoriiea Ro-

minilor, vol. 2, pg. 102—103. — Cromer în Polonicae historiae corpus, vol. |, pg. 644. —
Ducas: Mihael: Historia byzantina, Bonnae, 1834, pg. 121. — 2) Şincaiă G.: Cronica Romi-

nilor sub a. 1895. — ) Hăjdăii: Archiva istor. 1,1, Nr. 133, pg. 97.

i
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Ţării Băsărăbeşti“

şi

„mare Voievod

şi .Domn

sîngur cîrmuitoriă preste

toată Ţara Băsărăbească şi stăpinitoriii al părţilor de preste plaiii -şi al mai
multor oraşe turceşti“, iar întrun uric de daniie din Noemvre 1406 „mare
Voievod, Domn sîngurcîrmuitoriii preste toată Ţara Ungroromînească şi din„colo de Carpaţi şi încă al ţărilor tătăreşti.«
În anul 1413 îi răsturnat şi ucis Musa decătră frate-săii Mohamed
(1413—1421). Acesta, îndatăce se întări pe tron, se răsbunâ asupra lui
Mircea, cucerind dela iel posesiunile lui din dreapta Dunării şi ocupînd în

1416 chiar şi cetatea Giurgiului din stînga iei,

unde aşădâ, spre

pază, o

ceată de ostaşi turceşti, şi apoi se împăcâ cu iel pe temeiul învoielei de
mai înnăinte, dară ceru dela iei, ca chizăşiie, pre unul din fii şi trei feciori
de boieri fruntaşi.)
Mircea zidi mănăstirile Coziiea şi Cotmeana, îndăstrâ. cu moşii pre
altele, orgănizâ administrătura domniiatului şi întroduse, pentru paza lui,
o oaste stătornică. Grijind astfeliii cu inimoşiie şi cu prevedere
'de temeiniciiea domniiatului săi, scăpâ Mircea un sîngur lucru din vedere, acela
adecă,

că

domnitorii

Romînilor

se alegeait

dintre cei mai

vrednici

îii ai

familiii domnitoare, şi că, din causa aceasta, nu'i bine şi priincios, cînd
domnitoriul ales se căsătoreşte de mai multe ori şi face mulţi copii cu
aceste femei şi cu altele, căci atunci toate familiile înteresate stăruiesc, pe
căi permise şi nepermise, ca să fie ales ca domnitoriii nu cel mai vrednec,
ci acela care li'i mai aproape şi mai priitoriă, şi astieliii se produc zizanii,
neînțălegeri, certe înterne, şi întreveniri străine, toate în dauna esistinţii şi
prosperării domniiatului. Şi tocmai aici a fost buba?) acestui strălucit şi
mare domnitorii; deaceea găsim după “moartea lui întimplată în 1418, începînd o tristă şi tinguibilă desunire.şi destrăbălare din causa mulţilor
rivali şi a năzuinţii fiecăruia din iei de a'şi învăloră şi aduce la precum-:
penire înteresele personale şi familiiare în dauna celor comune şi universale. Acuma dispărură, ca prin farmec, mai detot şi pentru timp mai îndelungat,

din

conducătorii

destinului

domniiatului

atît sîmţămintele nobile,

generoase şi umănitare, cît şi năzuinţa şi stăruința necontenită pentru întrunirea şi închiegarea tuturor Romiînilor întrun singur orgănism soţiial
cetățănesc şi pentru desvoltarea şi întărirea lui aşă, precum fusese sub
marele Radu Vodă Negru şi sub fiiul săii, Mircea cel Bătriîn. Imbletele după
domniie.şi după 'învălorarea intereselor. personale ale rivalilor ambiţioşi
şi necumpătaţi întreţînură pînă la finea răstîmpului acestuia atit desbină-

rile înterne, cit şi întrevenirile înteresate ale străinilor.. .
Lui Mircea

“i-a urmat în domniie fiiul săi conregent
Mihaiii (1418—1420), -

Ps

|

numit şi Mihul.. Pre acesta îl găsim întrun uric din 15 lanuariii 1418 întitulindu-se

numai

simplu:

1) Şincaiă G.: Cronica

1394,

pg. 69,

cp. 23—25;
72—80,

a. 1395,

170—178,

„Din

mila

lui Dumnedeii Voivod Transalpin“.2)

Rominilor sub a. 1395. —

cp. 23;

—

a. 1396,

Phrantzes

cp.

Ceorgios,

18.

Raynaldus:

|.

—

Laonicus

c.

pg.

Annales

58—60,

eccl. sub anul

Chalcocondyias
81—83,

|. c.

110—111.

— Văcărescu, |. c. pg,'254—9255. —- Ducas, |. c. pg. 88. — Melchisedec, în Revista pentru
Istoriie ... de Gr. Tocilescu, vol. 3, Bucureşti 1884, pg. 27 nr.2 şi pg. 29 nr. 13.

zachi,

Docum.

1. 2, NNr. 353, 355, 377, 391, 394, 407, 411,

Archiva istorică 1. 1, Bucureşti, 1865, pg. 3, nr. 1, pg. 97—98,
Luptele Rominilor cu Turcii, Bucureşti, 1898, pg. 10—17. —

652, 653.

—

— Hurmu-

Hâjdău,

B.P.:

nr. 133—184. — Bogdan |.:
2) Laonicus Chalcocondylas,

|. c. pg. 77, 259. — 5) Hăjdăii B.P.: Archiva istorică, I., |., pg. 118, Nr. 168. —- Bogdan:

Documente şi regeste privitoare la relaţiile Ţării Romineşti cu Braşovul
şi
Ungariiea în
sec. XV şi XVI, Bucureşti, 1902, pg. 6;
— și Documente privitoare la relaţiile Ţării Romineşti
cu Braşov şi Ţara Ungurească în sec. XV şi XVI, Bucureşti, 1905, vol. i, pg. 6—8.
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el n'a putut domni îndelungat din causa turburărilor înterne,
rivalii săi consîngeni, ci fi. ucis de îratele. săii nelegitim, de

produse de

Radul Praznaglava (1421—1422 şi a doaiia oară între 1426—1427),

adecă Pleşuvul. Înştiinţat fiind Radul acesta. despre urcarea

pe tron a sultanului turcesc Amurat II (1421—1451), se grăbi ca să'l felicitede
prin o
soliie!) şi să'1 recunoască.ca superior al săi, conform cu învoielile făcute
mai înnăinte; apoi se uni'cu Brăşovenii. din Ardeal pentru sprijin
reciproc

şi favoruri comerciiale. Într'unul 'din uricele păstrate dela
iel se întituleadă:
„leii

cel în Cristos Dumnedeii

sine stăpinitoriii,

Ion Radul,

credincios şi de Cristos

mare Voivod,

iubitoriii

cu mila lui Dumnedeii

şi de

şi cu
darul dumnegefesc. stăpînitoritt preste toată ţara Ungrovlahiii.“2)
Pre dinsul
din

îl alungâ

domniie

vărul săi

e

Dan (1421-—1496 şi 1427—1430),

„„Acest Dan ierâ nepot de frate al lui. Mircea
îusese trimes de iel
mai întiiii sultanului Musa într'ajutoriti şi apoi ni se şi pare
că şi sultanului
Mohamed | (1413—1421) ca ostatic după închieiatul
păcii cu 'iel, în anul
1416 saii 1418.35) La

Turci începi a şervi în oastea lor, şi se află
de față
Sultanul Amurat [| Constantiniiana
din Juniă pînă în Sep- .
1422, Fiind Dan foarte îndrăzneţ, aduse pre

cînd împresurâ

temvre
unde se furişâ în cetate şi se întăţişă

Oastea

Turci într'o cursă, de
împăratului Mănuil; apoi întrâ în

împărătească şi se destinse în. luptele iei
încontra Turcilor. DespreSurind însă Amurat II Constantiniiana şi plecî
nd
la. Udriiii, cert Dan dela
împăratul

Mănuil Paleologul să'i deie drumul, ca
să
se
ducă
în
patrii
ea
sa ca să ocupe iel tronul părinţesc. Împăratul
îl onorâ şi'l trimese cu una
din cele mai mari corăbii din marea Neagr
ă la cetatea Albă (Asprocastron).
Boierii Ţării Romîneşti. de acole îl] sălut
ca principe şi'! aşădară în
domniea strămoşască,4) alungind de acoleară
ă
pre
Radul Pleşuvul. După
aceasta făcu Dan cu regele Ungariii, Sigis
mund, .0o învoială pentru apărare
reciproacă încontra Turcilor, şi dete apoi Brăşo
venilor, în 23 Optomvre 1422, mai multe privilegii comerciiale, pre
cară
le
repeţi şi specifică în mai .
multe rînduri. În citatul uric se întitulead
ă
Domn, din mila lui Dumnedeii şi cu harul Dan: „leii... mare Voivod şi
dumnegeiesc stăpînind şi domnind preste toată țara Ungrovlahiii“, ar'
în altul,. din 10 Noemvre, mai
adauge: „şi preste părţile. dincolo de
munţi, şi Herţeg de Amlaş şi Făgăraş,“ de unde se cunoaşte că acti ieră
închieiată învoiala cu regele Sigismund.5) După aceasta s'a împăcat
Dan şi cu sultanul Amurat 11.6)
Alungatul Radu fugi la Turci
sultanul Amurat ca să'i deie ajuto şi isbuti ca să înduplece, în 1425, pre

riă încontra lui Dan

pre care.îl alungâ

mund

,

şi'şi recuceri domniiatul în April
:142
a
N
Pe timpul domniii a doaiia a lui Dan.7.7)
se iviră neînțălegeri între: îmbele domniiate romineşti, Moldova
şi Ţara Rominească.- Pe timpul aces
ta

1) Ducas M.: Historia byzantina, Bonnae,
1834, pg. 189. - 2) Bogdan 1|.: 1. c,
respective 8—15. — „Hurmuzachi, Docum
7-1,
LSonicus Chaledeendylas!
A C. pg. 171. — Văcărescu L.: Istoiie . |. 2, Nr. 456 şi 458. 5
a împăraţilor otomani, în Tesaur
de monum. isi. de
Papii llarianul 1 c. pg. 255. — %)
Duca WM. le. Pg. 196 şi 201—202.
Docum. [. 2, Nr. 445. — Bogdan, 1.c.
— 3) Hurmuzachi,
pg.
12
şi
15, resp. 15—39. — ) Ducas, |. c. pg.
— p Hurmuzachi, Docum. 1. 2. NNI.
202.
449, 452, 456--458, 460, 461, 463,
— Iorga
vol.
465, 466. 497. —
SE Buc
N.: uSudii
tii ist
istor e

ice asupr
asup a Chiliiiliii,
i. B Bucureşti,ă 1899, Pe. 84—8
5, -— şi şi Acte şi i Fragmente
— 89,
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se pare că petreceâ la curtea lui Alesandru celui Bun “(1401 —lanuariii
1433) din Moldova un fiiii nelegitim de ai. lui Mircea celui Mare,cu
Aa
E
numele

Alesandru, numit şi Aldea.

|

Acesta doriâ ca să aibă pentru sîne ca domniiat partea de jos a
domniiatului tătini-săă, teritoriul dela cetatea Albă pină .la Brăila, sai, cel
puţin, pină la Chiliiea, şi anumea în legătură cetăţănească, cu dommiiatul Moldovei, şi prinse a se aşădă acoleâ, pare că cu ajutoriul lui
Alesandru celui Bun, carele doriă să aibă .sub stăpânirea sa mijlocită saii
nemijlocită tot teritoriul pînă la marea Neagră. Această .năzuinţă provocâ

între . domnitorii îmbelor domniiate. La

cam prin 1499 grave neinţălegeri

delăturarea acestor neînţelegeri participară şi regele Ungariii. Sigismund,
„al Poloniii Vladislaii lagelonul şi ducele Litvaniii Vitold.1)
Tot pe timpul domniii a doaitaa lui Dan petrecea ca ostaş la curtea
împărătească în Constantiniiana alt fiiit al lui-Mircea, cu numele Vlad
Dracul, despre carele am vorbit mai sus (pg. 471). Aici în Constantiniiana
se ailaii

pe

atunci

mulţi Romîni,

mai

unii

din iei tineri,

răsboinici

şi re-

voluționari. Cu aceştia se intălniă Vlad în toată diiia şi convorbiă cu iei
despre alungarea vărului săi Dan din domnilatul părinţesc;. strinse în
jurul săi o ceată număroasă şi plecâ cu iea spre Ţara Rominească. Întrun
oraş de acoleă se adunară pe lîngă dinşii o mulţime de oameni, : „fiindcă
Romînii ierai desbinaţi între sîne, dice contimporeanul Mihaiii Duca,?) şi
se lăsaii uşor ademeniţi de a întinde curse domnitorilor săi.“ Cu această
strinsură num&roasă şi puternecă porni Vlad Dracul mai întiiii asupra lui
Dan, îl prinse .şii tăiâ capul în anul 1430. Audînd de această faptă sultanul Amurat, şe supără şi trimese pre un frate de ai lui Dan, pre care
îl aveă la curte, probabilca ostatic, cu o .oaste în Ţara Romînească.. Se

încăierară oştile. întro luptă cumplită. Turcii fură învinşi, iar fratele lui Dan
E

|

îi prins şi omorit,5) rămînind ca sîngur domnitorii

Vlad Dracul (1430—1446)
Vădind însă Alesandru-Aldea cum frate-săii Vlad Dracul înfrinse pre
verii săi, se stiri şi în iel poita de a stăpini însu'şi întreg domniiatul
părințesc. Spre scopul acesta se duse în persoană la Turci, li recunoscii
superioritatea .şi cerii dela fei ajutoriii. Cu ajutoriul primit învinse

Alesandru Aldea (1429—1433)'.
pre îrate-săii Vlad Dracul, îl alungâ în Ardeal, şi r&mase singur domnitorii.
Acum prinse a se întitulă: „lon Alesandru, Voivod şi Domn preste toată
Ţara Ungrovlahiii, fiiul marelui Voivod Mircea;“. căutâ să se împace şi cu

Ungurii;

cu

începii a li spune, între altele,

deosăbire

că precum Turcii

l-ai înşălat demulteori. neţinîndu-se de cuvîntul dat cu jurămînt, aşă şi
iel vr acuma să'i atragă în cursă şi să'i nimicească, ca să nu r&mînă săN
miînţă de iei.)
După poticala sa plecâ Vlad Dracul, saii în Decemvre 1430 saii în
,
januariă 1431, la Nuremberg în Bavariiea, unde petreceâ în afaceri cetăţă-

neşti regele împărat Sigismnnd, ca să ceară dela iel, în persoană, sprijinul
1) Prohaska,

Codex

epistolaris Vitoldi,

Cracoviac,

1882, pg. 835—836,

908—910. —

:
Iorga N.: Studii asupra Chiliii, pg. 88—90 -- şi Îndreptări şi întregiri la istoriiea Rominilor,
Bucureşti, 1905,

pg. 7—8.

—

Bogdan

|:

|. c. pg. 25—84,

resp. pg. 40—54.

—

2) Ducas,

1. c. pg. 201—203. — 3) Bogdan, Î. c. Nr. XXV.şi XXVIII, resp. NNr. XIX, XXVII şi XXX.
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trebuincios. Sigismund .nu'i pută

dă

îndată ajutoriul dorit,

ci'l însărcină
numai cu pada marginilor miadădiiiale răsăritene
ale Ardealului. pînă la
sosirea sa. În timpul neprimirii ajutoriului dorit
prădară şi pustiiră Turcii
în 1432 nu numai Ţara Romineuscă, dară şi părți
din Ardeal. Despre

Ardeal dice contimporeanul Laonic Chalcocondila,!)
iel „se estinde dela
munţii Braşovului pînă la Panoniiea (Ungariiea), că
fiind.
toată țara încunjurată cu păduri de stejar,

şi oraşe sînt în această țară nu puţine; căpilala lor îi Sibiiul. Ardelenii vorbesc parte limba
parte şi a Dacilor (Rominilor); traiul şi obiceiurile Panonilor (Ungurilor)
lor sînt ale Panonilor.
Şi fiind ţara. aceasta sub stăpînirea regelui Panonilor,
primeşte un principe panon, pre care "i'] pune în frunte regele.
Oraşele însă, fiind autonoame şi direse de capitala lor Sibiiii, stai
la disposiţiunea principelui
lor, oriîncotro ar poronci să plece la răsboiii;
şi plătind şi tribut, cer ca
să se administrede înşe'şi pre sine după datina
strămoşască din țară.“
n fine sosişi ajutoriul aşteptat. Turcii fură
alungaţi preste Dunăre;
rivalul Alesandru Aldea muri, şi
Mă
- Vlad

Dracul.

|

rămase iarăş sîngur domnitorii cam din anul
1433 sati 1435 pînă la 1446.
Acuma prinse Vlad a se întitulă: „de Dumn
edeii uns şi sîngurstăpinitorii,
lon Vlad, cu mila lui Dumnedeii şi cu
binevoinţa dumnedeiască, diregind
şi domnind toată Ungrovlahiiea pină la
mașului şi al Făgăraşului în Țara Ungur marea cea mare, şi duce al Alească.« După aceasta se împriieteni Vlad cu domnitoriul din Moldova, Iliiaş
cu 0 fiică de-a lui, apoi şi cu regele Poloni (1433-1444), căsătorindu-se
n decursul domniii sale avii Vlad Draculii, Vladislaă III (1434—1444).2)
de suferit: foarte multe neplăceri din causa crîncenet propogande
a păpistaşilor ($ 153), deaceea
căiitâ să se împace cu Sultanul Amura
t
în persoană la iel la Brusa şii promi II; se: duse în anul 1437 singur
se că, pentru sprijinul ce ”i'] va
acordâ, îi va dă ajutoriii deciteori ar
voi
Sultanul să plece încontra Ungurilor şi a Ruşilor.5)
N
|
Tocmai. pe timpul acesta cînd Turcii ajuns
eseră la o putere înspăimîntătoare şi amerinţaă cu Supunere
şi regatul Ungariii, se iscară acoleă,
Precum “şi în îmbele domniiate romiîn
.
eşti, nu "numai nişte discordante
mişcări religionare, despre cari
vom vorbi mai la vale ($ 152—154),
dară în Ardeal, în 1437, încă şi O încăi
erare între păturile soţiiale, între
nobili şi ţărani, între privilegiiaţi.
cevă mai sus (pg. 455). Aceste fapteşi aşerviţi,?) despre carea am amintit
necreştineşti ale creştinilor de pe
acoleă îi descordară şii desbinară
groza
v şi li slăbi cumplit puterea de
resistinţă încontra Turcilor agresi
vi.
o
,
n mijlocul acestor turburări
nilor, din coboritorii domnitoriului şi desbinări ieşi din mijlocul Romi-.
persoană văloroasă întelectualiceşte Țării Romineşti Dan (1384—1386), o
mai întiiă sub numele de Tancu Romîşi foarte întreprindătoare, cunoscută

nul

şi apoi de Iancu Huniiade.5)

:
1) Laonicus Chalcocondylas, 1.
resp. pg. 54—85, NN. XXXII—LXX c. pg. 253. — 2) Bogdan, 1. c. P&. 35-38, Nr. XXIX—LVIII,
IL
lele Academii Romiîne, Sec. II, t. VIII, — orga N.: Îndreptări l.c. pg.9—11.
— Sturda D.: în Ana:
3, pg..243—247. — Hăjdăi: Arhiva
Kurz: Magazin fir Geschichte . ..
ist, I, 2, pg. 84—85. —
Siebe
nbiir
gens,
II.
Band,
Kronstadt, 1848, Pg. 45—48. —
Hurmuzachi, Documente I..2,
— 5) Ducas 1. c. pg. 204. —. €)NNe. 473, 479, 486, 491, 492, 546, 549, 554, 555, 562, 581.

Hurmuzachi: 1. 2, NNE, 520-— 992, 535,
Laurianu A. Fr.: Istoriiea Rominilor,
ediţ. 2-a, Bucureşti, 1862, pg. 293-2 536, 541—543, —
Chalcocondyilas 1. c, Pg. 254—258.
96, — 5) Laonicu
— Ducas, 1. €. pg. 217. — Hurmu
zachi, 1, c. NNE, 499,
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Acesta ieră. păriidan zelos .şi înfocat:al.năzuinţilor religionare păpistă'şeşti, precum 'ierâ pe atunci la Turcii vestiieriul Fadulah.!) În 1438 rădicară
Turcii răsboiii asupra Ungurilor, veniră la Nicopolea şi trecură Dunărea.
Vlad Dracul li ieşi înnăinte, îi primi cu bucuriie.prifăcută şii conduse
spre Ardeal
prin locuri. ne îndămînatice. Turcii fură bătuţi. de Unguri sub.
comanda lui Dionisiii Losonţ şi necesitaţi ca să se întoarcă îndărăpt şi să
treacă Dunărea tot sub conducerea lui Vlad Dracul, carele însă cădi

acuma în pripus la Turci.2)

i

e

Credind lancu Huniiade, că Vlad Dracul ţine sincer cu Turcii, se
resculă în 1439 asupra lui, .îi răpi Amlaşul şi Făgăraşul şi o parte din
Olteniiea. Vlad

Dracul.

ceri

în

1440,

în persoună,

ajutoriii

dela

Turci .toc-

mai cînd aceştia încunjuraii Belgradul Sirbiii, dară în prins de iei şi înChis,şi nu putu scăpâ din mîna lor, decit dîndu-li ca ostatici doi fii de
ai săi.5) Reîntors în 'patriie'şi se însoţi Vlad Dracul cu Vladislaii, regele
Polonilor (1434—1444) şi al Ungurilor (1439—1444), promiţindu'i ajutoriă

încontra Turcilor. Sub commanda

lui lancu Huhniiade, denumit acuma duce

în Ardeal, bătură. creştinii pre Turci în anul 1441 la Semendriiea de lingă
Dunăreîn Sîrbiiea, dar' altă parte de Turci, sub comanda lui Mezid, întrară prin Ţara Romîneascăîn Ardeal, ca să apuce pre Huniiade de din„dărăpt, şi] bătură la Alba Juliiea, dară acesta se răsbunâ 'asupra lor, nimicindu'i la Sint-Imbru lîngă. Sibiiii. În 1442: reveniră Turcii, fură însă învinşi şi cu astădată lîngă Poarta-de-fier.?) Această victoriie “întemeiâ renumele lui lancu Huniiade printre creştini şi stirni în.iei mare însuileţire
şi sperință pentru doboiirea predomnirii turceşti. Delegatul papal, cardinalul Juliian Cesarini, începii să prediceo cruciiadă generală asupra Turcilor. O oaste număroasă de Maghiari, Poloni, Cehi şi Romiîni trecu, în .

'Juliii 1443, la Semendriiea Dunăreaşi înnăintâ, tot prădînd, pînă la Sofiiea,
pre care o ocupâ.

Acuma

se

adauseră şi Sirbii,

Albanenii

şi Bosniiacii.

leşîndu-li însă Turcii înnăinte în cimpiiea dela Filipopolea, se retraseră
creştinii pînă la Cunoţa de lîngă Niş, unde înfrînseră oastea turcească în

'24 Decemvre 1444. V&dindu-se Amurat amerinţat acuma şi de Albanenii
din Europa şi de Caramanii din Asiiea, se împăcâ pe 10 ani la Segedin
în Juniii 1444, cu Ungurii, cu Polonii, cu Sîrbii şi cu Romînii, dînd lui
Giorgiii Brancovici Sirbiiea îndărăpt, iar lui Vlad Dracul fiii ostatici or-. biţi, şi Ţara Romiînească. să r&mînă sub protectoratul Ungariii,. dară să
plătească

Turcilor

tribut anual.)

La : păstrarea

- păcii

se

obligară

cu toţii

jurînd creştinii pe Evangeliie, iară Turcii pe Coran. Amurat se: împăcâ
Albanenii şi cu Caramanii

şi

se retrase" din domniie,

cu

lăsînd în locul săii

pre fiiul săi Mohamed... - . --.
.:
DR
La îndemnul necreştinesc al.împetuosului şi nechipzuitoriului cardinal
Juliian Cesarini, carele promise lui jancu Huniiade Bulgariiea ca domniiat,
şi vădind la cîrma împărăţiii turceşti pre un tînăr fără esperiinţă, dechierară
Ungurii şi Polonii Turcilor răsboiiă chiar .în August 1444, şi. trecură în
Aici li veni
Septemvre Dunărea la -Semendriiea şi apucară, spre Nicopolea.
întrajutoriii şi Vlad Dracul şi cînd privi la oastea cea atit de mică şi puţin
disciplinată, deșfătui pre regele. Vladislaii ca' să plece asupra Turcilor cu
astieliii.de oaste, dară fii contrarilat amarnec, mai ales de lancu Huniiade.

524, 550, 557, 558,
S13- 613, 617, 621—
stadt,
A
1) Ducas |. c.
1) Şîncaiii, |. c. sub

563, 564, 674, 575, 580, 584, 585, 590, 595, 597, 600—607, 610, 61,
628, 630, 632. —- Schmidt: Die Stammburg der Hunyade, Hermannpg. 207—216. — 2) Ducas, [:-e. pg. 206. — 3) Ducas, |. c. 210, —
anul 1442. — 5) Ducas, 1. c.;:218. — Chalcocondylas, |: c pg. 317. -
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V&dind Vlad Dracul

că

fiului săi, tot Vlad

nu i se

cu numele,

se întoarse în domniiatul săii.1)

un

primeşte
ajutoriii

siatul,.li dădu. sub comanda
de. 4000

de călăreţi,

şi apoi

Neputind însă Vladislaii cuceri cetăţuiea Nicopolei, .o părăs ,
:şi
i plecâ
înnăinte prin Bulgariiea, tot prădind satele şi- bisericile
şişmaticilor;
ocupâ citeva trecători prin munţii Emului şi ajunse la Varna,
pre. care o
ocupâ uşor. Audînd tin&rul sultan Mohamed, că creştinii
îşi călcară jură-

mîntul, rechiemâ pre tată-săii la cîrmă! Acesta trecă din Asiiea

în Europa
cu ajutoriul Genovenilor,
cari aveaii în vedere numai comerciul şi căştigul
bănesc,. şi plecâ grabnic spre Nicopolea, şi, negăsînd acoleâ
oastea creştină,
se iuâ după dinsa spre Varna. Aici se încăierară oştile la
luptă înverşunată.
Cit tîmp precumpeniră poveţele espertului. şi cumpenitului
Îancu Huniiade,
mergeâ bine creştinilor, dară cum se amestecâ îinărul
şi impetuosul rege
polono-ungar, Vladislaii, şi făci un. atac asupra Turcilor
, fi prins de iei,
cari îi tăiară capul şi'l purtară într'o țapă, ca să'l vadă
toţi creştinii şi Turcii.
Turcii se îninimoşară,. iar. creştinii se desbărbătară
şi se. înfricoşară;. de
aceea şi fură bătuţi cu desăvărşire în 10 Noemvre
1444. Creştinii cîți mai
r&maseră o apucară cu toţii spre Dunăre îndărăpt.
„ domniiatul Ţării Romîneşti fi prins lancu Huniia La întoarcerea sa prin
de decătră consîngeanul
săii Vlad Dracul, parte pentru rivalităţile ce ieraii
pentru contrăriieturile şi Suspicionările Supărăcioase între dînşii şi mai ales
la întălnirea dela Nicopolea, şi parte pentrucă nwi adusese pre
fiiul dat într'ajutoriii, dară fi
eliberat după mai multe „pertrătărişi dupăce
îi sosise şi fiiul credut mort.2)
Această poticală îngrozitoare a creştinilor
Turci, aşa şi de creştini, ca o pedeapsă dumnedeias îi considerată, precum de
că
Împăratul bizantin, Ion VIII Paleologul (1425 pentru jurămâîntul călcat.
—1448), căutâ să se împace cu Turcii, ceeace “i

se îngădui deoca
. în anul 1445 recuceri
Vlad Dracul dela Turci cetăţile Silistriieamdată
şi
fi recunoscut: ca rege pruncul Ladislai PostuGiurgiul, iar în: Ungariiea
mul (1445—1457) sub tutoriiea arhiducelui, Frideric din Austri

iea, mai -pe urmă împărat romanogerman, și a lui lancu Huniiade. Acesta
în numit în 1446 guvernătoriii al
întregului regat.5)
n.
|
A
Acuma. ierâ lancu Huniiade la culme
a
puterii
şi.
la
"largul - săi,
şi ar fi putut face mult: bine pentru
reselor familiiare şi soţiiale cetăţăneşti echilibrarea şi armoniiarea înteşi pentru întemeiarea unui traţii
comun, pacinic şi ticnos, dacă mar fi
fost stăpînit, pînă la împăinjănirea

cugetării, parte decătră confesionalismul
cordantele interese fămiliiare şi castice papal,*) parte de strimptele 'şi disnobilitare?); dară iel, sîmţîndu-se
acuma neîmpiedicat de nime, căutâ
să'l detronede şi să
mai deaproape, pre

pună

să

se

ca domnitorii

răsbune “asupra

lui Vlad Dracul,

în locul lui pre alt consîngean
a
RI

Dan Basarabul (1446 —1448).

“In răsboiul ce a urmat în 1446,

Care causă fu nevoit
1) Ducas, |. c. 220.

să

se

fn părăsît Vlad Dracul

reiragă spre munţi.

Dan

însă

de ai săi,

se. luâ

din

după

—

Chalcocondylas, 1. c, Pg. 324—326 şi 337.
— Bontinii, Rerum
1771,
3, lib. 6, pg. 470—471. — Şîncaiă,
1444. — 2) Ducas, |. c. pg. 207—221. D.
1. c. sub anul
—
Laoni
cus
Chalc
ocond
ylas,
1. c. pg. 259- 260, 282,
307, 324-326, 337—339, î. Dlugossii
J.:
Histo
riae
polon
icae,
Lipsiae, 17il, pg. 799—812,
— Hertzberg, Dr.F.G.: Geschichte der
Byzantiner und des esmanischen Reich
1883, pe. 593 —555, 558—570. —
es, Berlin,
Cantemir D.: Istoriiea împeriului ottom
I. Hodoş, Bucureşti, 1876, Pg. 116—124.
an, trad. de Dr.
—
5)
Hurmu
zachi
, Lc. 1. 2. Nr, 601. — 9 Hurmuzachi, 1. c. Nr. 595, 599, — 2) Hurmu
zachi, |. c. Nr. 600—608,
hungaricarum

Decades,

Lipsiae,

610—619.:

!
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dinsul, îl prinse dimpreună cu fiiul mai mare Mircea, pre care îl aveă pe
lîngă dinsul, şi pre amindoi îi omorî.1)
i
Acest Dan Basarabul ierăâ lipaş devotat al lui lancu Huniiade, precum
în afacerile religionare aşâ şi în cele soţiiale cetățăneşti. De aceste bune
disposiţiuni sufleteşti ale lui Dan se folosi Ion Huniiade şi plecâ, în 1448,
împreună cu iel asupra Turcilor, ca să răsbune poticala suferită la Varna
în 1444. Întrînd în Siîrbiiea se. înduşmăni 'cu domnitoriul de acoles, :cu
Giorgiii Brancoviciii, fiindcă acesta: nu voiâ: să'i deie ajutorii făţiş din
causa conflictelor religionare dintre creştini şi a' temerii lui de urgiiea

Turcilor preaputerneci.
minii cu Turcii

în

Pe Cimpul Mierlelor : se încăierară Ungurii

dilele: dela

cu desăvîrşire, fiindcă

Romînii

17—19
imitară

Optomvre
mai

1448,

pe. urmă

şi Ro-

dară îură înfrînți

pre Sîrbi,

căci, vedînd

„ei că oastea turcească îi foarte numă&roasă şi cu neputinţă de a îi învinsă,
se sfătuiră împreună şi deciseră ca să se predeie Turcilor, fiindcă domni-

torii acestora se purtaii în faţa creştinilor răsăriteni cu mult mai mare îngăduinţă şi binevoinţă decit concreştinii păpistaşi apuseni.
Sultanul Amurat primi căpitularea Romînilor, dară mai pe urmă,
presudunînd că în această predare de arme zace ascuns vreun vicleşug,
poronci ca să'i taie pre toţi. lon Huniiade îşi mîntui viiaţa prin fugă, în
carea fii prins de Giorgiii Brancoviciii, dară eliberat mai pe urmă, dindu'i
ca ostatic pre fiiul săii Ladislaii.2) Despre soartea lui Dan Basarabul, oride a scăpat şi iel viii sai nu din răsboiul acesta, n'am aflat nimică sigur;
se pare însă că a fost şi iel. ucis dimpreună cu ceialalți ostaşi, şi că

Amuratil a trimes în locul lui ca domnitorii pre îiiul mijlociii al lui Viad
Dracul, pre

Vlad Ţepeş (1448—1449 sait 1450),
carele petreceâ încă .de pe timpul tătini-săit ca ostatic la curtea sultănescă
dimpreună cu îrate-săii mai mic, cu Radul cel Frumos. Această întimplare
o radămăm pe faptul, că esistă un uric din 31 Optomvre 1448, prin carele
înştiințeadă Vlad pre Saşii din Siîbiiii, că a primit învitarea de a se duce
la dînşii încă pînă a nu veni lon Huniiade
din răsboiii, dară că nuli
poate împlini dorinţa, fiindcă ieste mai bine ca să aştepte pînăce se va
şti cu siguritate, oride lon Huniiade a scăpat saii nu cu bine, căci de ar
părăsi ţara acum, Turcii ar ocupâ-o îndată şi ar.fîi r&ii de toți.) Acest
sfat înțălept aduse curind la pertratări de pace între Turci şi Unguri şi
anumea la contrevenirea lui Radul celui Frumos, precum . resultă aceasta

dintr'un uric din 17 Decemvre 1449, prin carele înştiințeadă lon Huniiade
pre Saşi,

că

în

curind va trimete la Braşov

solii lui Amurat II despre,un armistiţ.?)

armistiţ şi

ce

domnitorul

Ţării

anumea

s'a

Romineşti,

întimplat

Oride

solii săi,

în anul

carii să trătede cu

s'a închieiat saii nu acest

1450 între Ion Huniiade

n'am aflat îns&mnat

nicăiuri,

că fapte amicale nu s'aii petrecut, fiindcă din anul 1451
Ţara Romînească ca domnitoriii pre

dară

ieste

şi

sigur

înnăinte găsim

în

dînsul

şi

Vladislaii (1450—1456),
precum

se cunoaşte

din

mai

multe

urice

'păstrate

dela

cu

dată

fără dată. Printr'un uric scris în Tirgovişte în 5 August 14515) face Vladislaii
3)

Chalcocondylas, 1..c. pg. 338—339. .—

Ducas, |. c. pg. 222; —
PE. 25. — - Hurmuzachi,

2) Chalcocondylas 1. e.

pg. 355—373. —

Cantemir D.: 1. c. pg. 126—128. —
Şincaţii, |. c. sub anul 1448,
1, c. L. 2. NNr. 622—626, 629, 630. — 5) Bogdan [.: Vlad Ţepeş,

ucureşti, 1896, pg. 67—68. — lorga N.: Studii şi Documente, vol. III, Bucureşti, 1901,
pg. XXVIII—XXIX. — <) Bogdan, Viad 1, pg. 66. — 5) Bogdan, |. c. pg. 62—63.
.

480

boieriului Barbul şi fiilor lui o daniie; prin altul
a făcut o învoială cu pîrgarii din Braşov, dar că

fără dată. aminteşte că
iei nu o ţin în samă,

măcar căiel şi boierii săi şi țara: sa ait făcut multe slujbe şi 'şi-aii
vărsat
sîngele „pentru sînta coroană şi pentru Ţara Ungurească şi pentru
creştini“;

că s'a jurat cu lon Huniade, dară că acesta nu băgă în samă făgăduinţile
că nu "ii dragă “Slujba ce "i-o face; că lui lon Huniiade
nui. ajunge guvernătoriiea Țării Ungureşti (1446—1452), ci îmblâ
săi
şi jurămîntul;

răpească

asupra

ţărişoara

lui,

părințască,

dar' că Vladislaii

şti câ piere cu ruşine,

despartă

de

dînşii,

şi,

Făgăraşul

îşi

în fine,

va

şi Amlaşul,

şi că are cuget

apără ce ieste al săi,

dice,

că vreo nevoie

dar' atunci nu va fi vina sa.:)

Întrun

mare

răii

măcar de ar
poate să”

al treilea uric

din 24 Septemvre 1452 scrie Vladislati judelui şi juraţilor
din Braşov, că
nu demult s'aii impăcat cu dinşii, dară iei tot sufăr pe acolo
pre duşmanii
lui, şi apoi îi roagă ca să. steie pe partea lui cu credință
şi
duşmanii contiscîndu-li bunurile, precum fac aceasta Săcuii.2) să'i predeie
De îns&mnătate pentru deştindinţa acestui domnitorii ieste uricul
din Tîrgoviştea în
15 April 1456, fiindcă aici se întituleadă: „Cu mila
lui Dumned&ii Ion

Vladislaă -vodă,
aceluia,

carele

fiiul

marelui

a domnit

Dan

vodă)

între 1499 şi 1430.

Intr'a

după

socotinţa noastră a

25 Optomvr

e 1452 scriie
Ion Huniiade Brăşovenilor ca să nu primească moneră
din Ţara Rominească,
fiindcă iel bate monetă noaiă.
|

Tot în anul 1452 luâ tinărul rege Ladislaii Postumul

Ungariii pe sama sa şi răsplăti, cu dărniciie, lui
făcute regatului, lăsîndu'1 ca comăndant: Suprem
conierindu'i,

în 1453,

demnitatea

de

comite,

districte romîneşti şi alte moşii, şi facînd
Ladislaii, ban al Croaţiii şi al Dalmaţiii.5

însemne

pre

guvernămîntul

Ion Huniiade şerviciile
al armatei ungureşti şi
nobilitare,

mai

fiiul lui mai mare,

multe

pre

În 29 Maiii 1453 cuceri noul împărat turcest,
Mohamed II cel Mare
(Buiuc, 1451—1481), Constantiniiana şi nimici,
prin această faptă, Şubredul
şi căducul împeriiă roman răsăritean, numit şi
al
dară în privinţa religionară se arătâ foarte îngăduit Romeilor ori bizantin;
din împeriul săii deplină libertate confesională. şioriii acordînd creştinilor
lor bisericesc.5) Această faptă îngrijorâ foarte mult păstrarea orgănismului
atit pre Unguri cît şi
pre Romini, şii făcii să cerce a delătură neînţăle
gerile dintre olaltă. Deaceea găsim pre Ion Hunilade împăcîndu-se
cu Vladislaă, domnitoriul Ţării Romîneşti, şi scriind Brăşovenilor. îndată
despre aceasta întra 29-a
Septemvre 1453. Îndată după această împăcare
scriseşi Vladislai Brăşovenilor, ca armele ce aveaii să le trimeată la
Chiliiea din ordinul lui Ion
Huniiade, să le trimatăpe ascuns pînă la Tîrgov
işte, căci de acoleă le va
trimete iel.la Brăila şi la Chiliiea, fiindcă ie
gâta a face totul pentru Ion
Huniiade.?)
.
“
=
.
ae
Fostul domnitori al Ţării Romineşti, Vlad, petrec
ea
în
timpul acesta
pe lingă Ion Huniiade, fiindcă scriitoriul unguresc
Thuro
cz
(=
Turoţ)5) ni
spune, că Ion Huniiade s'a dus, pela Crăciun 1353,
mai mulţi magnați şi cu Vlad, voivodul Părţilor la Buda dimpreună cu
transalpine, spre a se
consultă împreună cu regele Ladislati Postu
mul şi cu alţi magnați, cum
să se apere de Turci, cari, după cuceritul
Constantiniianei, voiaii să'şi

1) Bogdan 1: Documente privitoare ... t.1. Nr.LXI
II, pg. 85—87, — 2) Bogdan:
3) Hăjdăi, Arhiva
ă, I. 1. Nr. 206, pg. 142. — % Hurmuzachi Vlad
IL 2, NE 1. —.5) i jurrmuzachi, l clistoric
, 1. c.
2. NN 18—25,27, 29. — &) Cantemir D.: Histori
mperiului otoman, |. pg. 139. —
iea
ăcărescu, |. c. pg. 258. — 7).Bo dan,
Vlad
64. — 5) Schwandneri |. G.: Scriptores rerum
pe.
Hungaricorum, Vimdobace: 1746, Lp Ţepeş,
&, E;
Tepeş, pg. 63. —
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Supună şi regatul Ungariii. În urma acestor consultări şi v&dîn
dcă Turcii
în cuceriturile sale din peninsula Balcanică se apropiiă acum şi
de regatul
unguresc, denumi regele Ladislaii Posthumul în 29 Juniă 1454 pre
„spectabilul şi măreţul Ion Huniiade, perpeluii comite bistrițan“ ca căpitan
general, şii ordonâ ca să stringă o oaste numă&roasă de . prin cetăţile
libere,
regale și ale altor domni şi magnați de prin Slavoniiea şi de pe la „Filistei
,
Cumani, Romîni şi Tătari“, şi să plece cu fea încontra Turcilor, Ion Huniiade li ieşi îndată înnăinte, treci Dunărea în 1454 şii băti la Cruciuli
ţa
(Krusolicz), şi apoi prădâ ţara pînă la Vidin, faptă despre care înştiinţă
lon Huniiade şi pre împăratul Germaniii.!)
Ma
Acuma se reînvioşâ sperința creştinilor de a învinge pre Turci şi de
a li înfrîinge puterea şi domniiea;
deaceea se porniră în 1455 agitări
prin Germaniiea, prin Ungariiea şi prin domniiatele romîneşti pentru o
noaiiă cruciiadă încontra Turcilor agresivi. Mai ales călugărul Franciscan,
Ion Capistranul, fii acela carele se distinse în agitările sale printre Romîni,
şi scrise papei în 21 Juniii 1455, că lon Huniiade
“i-a promis, că. însu'şi

cu spesele sale va pune sub arme 10.000 de călăreți, şi că, dacă'i va suc-

cede să stringă o oaste de 100.000, iel va scoate pre Turci din Europaşi
va cureri şi lerusălimul, iar întra 19-a Faur 1456 înştiinţă din Bistriţa
pre delegatul papal din Viiana, că lon Huniiade ieste gata de plecare cu

7000 de călăreţi.)

Însufleţiți de acest avint de apărare a regatului Ungariii încontra
Turcilor şi a confesionalismului papal încontra „desbinaţilor (şismaticilor)“,
alungară zeloşii propagandişti papali pre Romiînii aşă numiți şismatici din
pairu sate de lîngă Brăşov şi le deteră pe mîna aşanumiţilor creştini.)
Această nesuferire produse farăş neînţălegeri şi duşmănii între lon Huniiade
şi Vladislaii domnitoriul Ţării. Romîneşti. Ion Huniiade voiă acuma să'l
detronede şi să pună în locul lui pre Vlad Ţepeş, carele petreceă pe lîngă
dinsul. Aceasta .resultă dintro scrisoare adresată de Ion Huniiade a doaia
di de Bunavestire, deci întra 26 Mast 1456, cătră Saşii din Ardeal, prin
carea cere dela dinşii ca să'i trimeată ostaşi şi să n'aibă frică de marginile
despre Ţara Romînească, căci iel a însărcinat pre voivodul Vlad cu pada
lor.*) Venind acestea la cunoştinţa regelui Ladislaii Posthumul, scrise acesta

din Buda în 4 April 1456 Saşilor din Ardeal5), că el s'a adresat cătră
Vladislaii pentru împăcare, dar dacă acesta tot ar mai cutedă să atace
posesiunile lui Ion FHuniiade şi alte cetăți din Ardeal, atunci iei să le apere.
„Ce s'a tăcut mai departe: pentru

delăturarea

făptuiri necreştineşti, nu ştim cu siguritate,

acestor

neînţălegeri şi

dară fapt ieste că Vladislaii a

continuat a mai domni puţin, precum se constată aceasta din uricul amintit
mai sus din 15 April 1456, şi că: lon Huniiade a plecat în fruntea unei
cruciiade asupra Turcilor. La Nandoralba, adecă la Belgradul sîrbesc s'a
încăierat oastea . creştină cu cea turcească şi a învins-o detot în 14 Juliii
1456. Bucuros de această victoriie strălucită, înştiinţă Ion Huniiade îndata-

mare pre regele Ladislaii Posthumul şi pre arhiepiscopul din Strigon, iar,

papa se grăbi de a/'l ferici în 24 August 1456 pentru căştigatul iei, dar!
Scrisoarea aceasta n'o mai citi Ion Huniiade, fiindcă r&păosase de ciumă

„în. 11 August.)

De această victoriie

1) Hurmuzachi,

|

se folosi Vlad,

|. c. Il. 2, Nr. 36, Nr. 37. —

|

prinse pre adversariul săi con2) Hurmuzachi: Doc.

II. 2, NNE.

59, 60. — *) Hurmuzachi.1. c. Nr. 55, — 4 Bogdan 1.: Viad Ţepeş pg. 1l.

zachi |. c. Nr

59-61, 67. —

56..—

Bogdan,. Vlad Ţepeş,

pg. 65.

Chalcocondylas, 1. e. pg. 414—424,

—

—

6) Hurmuzachi,

—

45, 46,

5) Hurmu-

[. c. Nr. 48—50,

Ducas |. c. pg. 337.
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sîngean, pre Vladislai,

numit

oară ca sîngur domnitoriă,
domniie

şi Laslăi,

numit

,
Vlad Ţepeş

şi] omori,!)

de Romiîni

r&mînind a doaiia

după faptele lui din această

(1456 —1462).

jel se grăbi de trimese din Tîrgovişte întra 7-a September 1456 la
mina Saşilor din Ardeal jurămîntul săii de credincioşiie pentru regele
Ladislai Posthumul,?) şi apoi începi a adună în jurul săi voinici cit de
mulţi, ca cu ajutoriul lor să stirpească din domniiat pre făcătorii de rele
şi pre turburătorii ordinii soţiiale cetăţăneşti şi să'] apere totodată şi de
duşmanii esterni, cu deosăbire de Turci. Spre a'şi ajunge scopul şi spre
a'şi împlini dorinţile, omoriâ, în feliurite chipuri şi cu cele mai grozave
chinuri, pre oricine "i se opuneă, mai ales înţăpâ cu miile deodată, de unde

şi connumele lui de Ţepeş.3)

După moartea lui lon Huniiade însă se iviră din noii neînţălegeri şi
harţe între deştindinţii lui Dan (1384—1386) şi ai lui Vlad (1430—1446),
fiindcă Vlad Ţepeş primi, în toamna anului 1456, pre un valoros membru

din partidul coniesionalismului religios răsăritean, ($ 154 şi 155), pre refugitul Ştefan din Moldava, şi'i dădu ajutoriii ca să devină Domn acolo.

Această faptă superâ pre zelosul apărătoriii al confesionalismului papal,
pre Ladislaii, fiul mei mare al lui Ion Huniiade, pînă într'atita, încit se
adresâ, în 15 Decemvre 1456, cătră Sasii din Ardeal cu ruga, ca să deie

ajutoriii voivodului Dan, carele merge cu consimţămîntul regelelui, încontra

lui Vlad Ţepeş, deoarece acesta nu s'a ţinut de făgăduinţile făcute pecind
jeră înafară de ţară şi fără de tron, adecă a rămîne zelos apărătorii al
coniesionalismului papal, căci o mărturiile săsască contimporeană pretinde, că Vlad Ţepeş ar îi fost trecut la uniune cu biserica romană.t
Saşii ascultară de îndemnul lui Ladislaii Huniiade şi se încăierară cu Vlad
Ţepeş, dară fură învinşi şi prădate ţînuturile lor. Pre Dan cel Tîn&r, poate
un fecior de al destinatului voivod Dan, îl prinse Vlad Ţepeş şi'l omori
şi apoi se împăcâ cu Saşii, dar' aceştia nu se țîinură de învoiala făcută,
deaceea li scrise Vlad Ţepeş, în 13 Mart 1457, ca să nu adăpostească. în
mijlocul lor „pre un popă romînesc, carele se numeşte fecior de voivod,“
căci nu aşă li-a iost. învoiala,şi că dinsul n'a ajuns la domniie cu ajutoriul
cuiva.5) Purtarea aceasta a lui Ladislaii Huniiade, împreunată cu alte
scăderi, oţări pre tingrul rege Ladislaii Posthumul aşă de tare, încît omori pre
Ladislaii Huniiade şi închise pre ratele lui, pre Mateiii Corvinul, spre a'l
Spăriiă numai, şi apoi se desvinui de această faptă printrun uric din
20 Mart 1457, prin carele acusâ pre Ion Huniiade, că acesta, în decursul

guvernătoriii
sale (1446—1452), a ucis pre unii domnitori din Ţara Rominească, carii erai credincioşi regelui, iar pre alţii. i-a alungat şi a pus
în locul lor persoane, despre carile credeâ că'i sînt mai devotate; că s'a
purtat re cu domnitoriul Sirbiii, Giorgiii Brancoviciiă, şi că a contribuit,

prin aceasta, mult, ca Turcii să'i pustiiască țara, iar' pe Ladislaă Huniiade
îl învinuide nesupunere faţă de rege şi de neacurăteaţă în strînsul
şi pre-

datul veniturilor regeşti.

Mai pe urmă însă se împăcâ. cu văduva lui lon

Huniiade, ŞI, ca să țină pre nobilii şi pre chnezii (guvernătorii

ai) Romînilor din Ardeal şi din Banatul Temeşan aplecați cătră

districtuali

dînsul, li

întări vechile privilegii prin uricile din 29 August şi din 9 Septemvre
1457.5)
*

1

Bogdan, Vlad Tepeş, pg. 9 şi 90.

1. c. pg. 90—105, 124—170. — 4 Bogdan, l.c.pg.—
şi 92.
—

6) Hurmuzachi,

|. c. NNES76 —81.

2) Bogdan 1. c. pg. 10 şi 11.
PS

9—10şi 90. - 5 Boian
și |

)

Bogdan,

|.

—

*) Bogdan

1. e PE

13

iz

15
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Cu toate aceste bune aplecări cătră nobilii

şi chnezii Romiînilor,

tot

nu putit Ladislaii. Posthumul 'să potolească urgiiea ce să rădicâ asupra lui
mai ales de propagandiştii.păpistaşi, carii vedeaii în lon Huniiade şi în
membrii înmilii lui -pre: apărătorii cei mai zeloşi şi mai devotați ai coniesionalismului papal şi pre mîntuitorii creştinilor de Turci, şi -deaceea în
înveninat de iei în 23 Noemvre 1457.. În locul lui fii ales, în 24 lanuariti
1458, ca rege fiiul mai tînăr al lui lon Huniiade, Mateiii (n 27 Mart 1443,
+ 6 April 1490),:) numit Corvinul după nişte moşii, Corbii, ce le aveă
familiiea în județul Argeşului din Ţara Romînească, saii ca coboritorii din
familiiea

oratorului

roman

Marcu. Valeriii Macsim

Mesala

Corvinul

de pe

la finea republicei şi. începutul împărăţiii romane.?)
Acuma mult bine sar fi putut. face. pentru toţi Romînii şi pentru
ceialalți locuitori de pe teritoriul Daciii Trăiane şi de pe împrejur, dacă
domnitorii lor, acuma tustrei Romîni şi încă înconsîngeniţi mai deaproape,
ar îi iost însuileţiţi şi conduşi, în .vorbele şi în făptuirile sale, totdeauna
numai de scopul şi năzuinţa creştinismului primitiv, esprimate cu limpediie
în predica lui Isus de pe munte şi în rugăciunească „Iatăl nostru“ ($ 17,
pg. 88—90 şi $ 19, pg. 94), şi dacă nu s'ar fi amestecat printre dinşii
înterese joasnece, personale şi sepărătiste, şi mai ales cele confesionăliste
atit de vioaie, de împetuoase şi de esclusiviste pe atunci, mai ales la
preuţimea apuseană păpistăşască. Deaceea aii continuat mai departe precum neînțălegerile şi desbinările dintre diferitele popoare şi chiar între
membrii aceluiaş popor, aşâ şi pornirile unora cu duşmăniie asupra altora.
Fiind Mateiti Corvinul foarte tînăr, "i se dădu ca guvernătoriă al regatului unchiul săii Mihaiii Silaghi (Szilagyi). De această alegere se bucurâ
papa Calist Ili (1454—1458) aşâ de tare, încit se grăbi cu mai multe scrisori
din Mart şi Maiii 1458 să”! îelicitede, să'l laude şi să'l îndemne la răsboiă
încontra Turcilor nu numai pre dinsul, dar şi pre maică-sa, pre unchiul
săiişi pre arhiepiscopul din Strigon.5) Mateiii Corvinul şi unchiul săi
Mihaiii Silaghi îndemnară îndată, cel dintiiit în 28 Faur şi al doilea în
6 Mart 1458, pre Saşii ardeleni, ca să se împace şi sătrăiască bine cu Vlad Ţepeş.
Viad Ţepeş însu'şi încă scrise, tot acuma, Brăşovenilor, că iel se va ţine de
acele puse la cale cu Mihaiii Silaghi numai pînă cînd iei vor ţine pace
cu

dinsul.?)

Cu

toate

aceste

îndemnări

nu

se liniştiră nici Saşii,

nici Ro-

mâînii, fiindcă ieraii necontenit aţiţaţi de Dan, făvoritul omoritului Ladislaii

Huniiade,

ci se produse.în 1459 o învălmăşală cumplită şi o noaiiă con-

jurare a Nobililor, :a Saşilor şi a Săcuilor din Ardeal,

îndreptată

asupra Rominilor. neconconfesionali . cu î€i. ;'Acăste mişcări,

mai ales

îndreptate în-

contra confesionalilor lui Vlad Ţepeş, dădură acestuia prilej ca să între în
Ardeal cu groază, să pustiiască ţinuturile lor, să le prede şi să omoară

oamenii din iele.cu miile. Audînd papa Piul II (1458—1464) despre aceste

turburări, se adiesâ, în -Mart 1459, cătră delegatul săii din Ungariiea, ca
să caute a linişti turburările şi a griji, ca nu cumva să se împace Ungurii
cu Turcii, iară în Juliii învită pre regele Mateiii Corvinul ca să rămînă
neclintit în propusurile sale de a se rădică cu răsboiii asupra Turcilor
promiţindu'i şi ajutoriă.: În 18 lanuariii 1460 mai învit papa pre Mateiii
Corvinul

ca să continue pregătirile

sale

de

răsboiii

asupra

ajutorii.5)

Toate

Turcilor şi să

nu scape ocasiunea făvorabilă de a liberâ regatul Ungariii de încursiunile
dilnice ale duşmanilor,

promitindu'i

iarăş

aceste

cortiri

1) Chalcocondylas, 1. c. pg. 427—498. — *) Fessler: Mattias Corvinus, Breslaii, 1806. -

— % Hurmuzachi: Docum. 11, 2..Nr. 82-89. — 4 Hurmuzachi, |. c, Nr. 91—93. — Bogdan,
Vlad Ţepeş, pg. 13 nota l — şi Documente privitoare, pg. 93, Nr. LĂXI. — 5) Hurmuzachi,.
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păpeşti nu „avură

alt resultat, decît acela de

a predispune

pre Mateiii Cor.

vinul ca să se deie pe partea lui Dan, a neîmblînditului adversariă al lui
Vlad Ţepeş.. Aceasta se cunoaşte dintro scrisoare din 2 Mart 1460, pre
care

0 adreseadă Dan Brăşovenilor, spunîndu-li,-că iel ieste trimes
de
regele Mateiă în părţile săşeşti ca să apere ţara şi pre locuitorii
iei de
prădăturile şi de omorurile săvărşite de. Vlad Ţepeş, şi că iei
trebuie să
sprijinea

scă pre cei ce ţin cu dînsul.1)

Audind Vlad Ţepeş de duşmăniiea lui Mateiii Corvinul
asupra sa,
se sculâ îndată, în April, asupra adversariului săii Dan, îi
înfrînse oastea

îl prinse şi'l

omori,

înțăpînd o mulţime de bărbaţi,

în Juniii dela Sibiienii că să alunge de acolo pre
plinindu'i aceştia dorința, se duse şi asupra lor şi
1460, cumplit Amlaşul şi omori şi înţăpâ şi aici
După această întîmplare s'a împăcat Vlad Ţepeş
certi dela iel o consîngeană de-a lui ca soţiie. '

femei şi copii;

cert

adversarii
săi Şi, neîmli prădă, în 24 August
o mulțime de oameni.2)
cu Mateii Corvinul Şi
.

Dupăce. făcuse Mohamed II în anul 1461 capăt şi domniiatului
romeic
veni la Udriiă. şi, înţ&legind aici: mai deaproape
despre
împăcarea lui Vlad Ţepeş cu Ungurii, ni spune contimp
oreanul
Mihaiă
Duca,?) ca a trimes spre iarnă soli la dinsul ca
să vină spre închinare şi
săi mărească darea anuală, aducîndu” 500 de băiaţi
şi 10.000 de galbeni
din Trapezut,

(rpustuavs); că Vlad "i-a r&spuns că bani are gata,:
dă; şi că nici nu'i ieste cu putinţă, ca să meargă dară băiaţi nu'i poate
a dinsul spre închinare,
şi apoi povesteşte toate luptele urmate din
Causa aceasta între Vlad Ţepeş
şi Mohamed II. Despre aceste lupte ni mai vorbesc
şi alţi contimporeni.4)
Aici_vom înşiră pe scurt numai cele ce
le găsim într'o scrisoare din
11 Faur 1462, adresată de

Vlad Ţepeş lui
4 Mart 1462. adresată din Buda VeneţiienilorMateiii Corvinul şi in alta din
decătră solul lor de acoleă,
Petru de Thomasiis, precum şi în cele povestite
de ianiceriul martur
ocular, Constantin Mihaloviciii de Ostroviţa
„că Mohamed II a trimes la Vlad Dracul pre.5) Din aceste -isvoare reiese,
un sol, ca să'l îndemne să
vilă la dînsul.
Solula trecut. Dunărea la
pinat, ci poronci curtenilor ca să'] opreascăBrăila,. dară Vlad nu “l-a întîmîn mijlocul săii, pînăce se va
întoarce iel, şi apoi treci, mai jos de
Nicopole
țările turceşti, unde faci multă daună Sultanulu a, Dunărea înghieţată, în
i, şi omori o mulţime de
bărbaţi, şi de femei, cărora li tăță nasurile
şi,
spre fală, le trimese regelui
Mateiii Corvinul. După aceasta se duse
spre Brăila:a solul turcesc, îl închise întrun turn şi, după trei dile,
îl
vitori ce îi ave acesta, şi 'apoi scrise înțăpâ dimpreună cu. treideci .de şerascultă de îndemnările lui Mohamed lui Mateiii “Corvinul, “că fel nu va

de a “strică paceă ” şi uniunea cu .
dînsul şi de a nu celebră nunta hotărită,
şi uniunea făcută şi de nunta proiectată,. ci că se va ține strîns de pacea..

şi că se va luptă din răsputeri
pentru creştinătate şi pentru gloriieă
regatului ungar,
şi .a micului săii
regat, numai săti deie şi dinsul ajutorii,
”
„Audind Mohamed de faptele lui
roasă, trimese înnăinte Ja Nicopolea Vlad Tepeş, strînse o oaste număpre Radul cel Frumos, fratele lui
Ţepeş, cu 4000 de

călăreţi şi apoi plecă şi iel în urma
lui. Radul însă nu

1. c. II. 2. NNr. 98—99
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pg.
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n:
ente
privi
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pe; 12 şi Docum
[piumente privit
oare, pg. 100-1
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Ţepeş,
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lui Trătan pro 1883, pg. 34: — 5) Hajdă20-—23, ur
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puii trece Dunărea din causa opunerii frăţini-săă, dară sosind:
şi :-Mohamed
cu oastea sa foarte

număroasă, trecură cu. toţii Dunărea şi începură a
se
luptă cu mica oaste a lui Vlad Ţepeş. Acesta, cînd
vedeâ că nu poate să
resiste Turcilor, se tot retrăgeâ la alte locuri mai potrivi
te, şi intr'o noapte

ucise, după cum citesc unii, o sută de mii de “Turci, iar'

alţii, numai cîteva mii. A doaita di însă prinseră Turcii după cum citesc
cîteva sute de
Romini şi'i despicară pre toţi. Vădind Romiînii cei de pe
lingă Vlad Ţepeş,
că nu li soseşte ajutoriul aşteptat dela Mateiii Corvinul şi
înţălegînd, că
Singuri nu vor pute învinge pre Turci, părăsiră pre Vlad
şi primiră, prin
Junii 1462, ca domnitoriă împus pre Radul cel- Frumos, iară
Vlad Ţepeş
fugila regele Mateiii, carele îl aruncâ în țemniţă. Mohamed
II se intoarse
îndată la Udriii, spunînd Turcilor,: carii "i se iînguiai, că toate
victoriile
asupra Rominilor li aduc multă peire, că, „pînă cînd Romîniii
vor stăpini
Chiliiea şi Cetatea Albă şi Ungurii Belgradul sîrbesc, Turcii nu
vor pute
birui pe creştinii.“
e
Contimporeanul Halcocondila 3) povesteşte. luptele lui Vlad Ţepeş
cu
Turcii mult mai pe larg şi cu adaosuri de alte fapte petrecute,
dară şi
jel sfirşeşte cu fuga lui Vlad Ţepeş în Ardeal, cu prinsul lui decătră
versarii săi de aici şi cu stăruința acestora pelingă regele Mateiii Corvin adul,
ca să fie aspru pedepsit pentru atita sînge nevinovat ce "l-a vărsat,
şi că
regele "l-a şi închis. Dintro scrisoare dubioasă însă, ce ar fi adresa
t-o
Vlad Ţepeş din Ardeal, în 8 Noemvre 1462, lui Mohamed II pentru
iertare
şi împăcare, ar resultă ca motiv pentru arestarea lui promisiunea
acestuia
de a dâ pe mina lui Mohamed Ardealul, ca de-acoleă să'şi poată
supune
toată Ungariiea.2)
„„„ Din.toate descriierile contimporene saii aproape contimporene
, făcute
după priceperea ce o aveati autorii lor despre Vlad Ţepeş răsare lămurit
,
că acesta a fost o personalitate foarte însămnată, cu cugetări şi videiur
i mai
înnalte așâ, încît, în scurt timp, a întrodus în domniiatul săi o mulțim
e
de schimbări şi de prefaceri,5) dar că mijloacele întrebuințate de dînsul ieraă
amarnece şi îngrozitoare. După iel a rămas ca sîngur domnitoriii îrate-s
ăii
Radul cel Frumos (1462—1471).
,
Soartea ce o avut-o Vlad Ţepeş la Unguri a înăsprit şi mai tare
atit contrasturile confesionaliste şi soţiiale cetăţăneşti dintre Romiîni, Unguri
şi Saşi, cît şi îmbletele unora după neatirnare şi ale altora după supremăţiie, precum şi încrederea unora în alţii. Se scăpaii neîncetat din vedere
înteresele şi primejdiile comune şi se urmăriaii numai ce păreâ că aduce
folos pentru persoanele diregătoare şi pentru păturile soţiiale privilegiiate
şi predomnitoare. Deaceea găsîm şi de aci înnăinte pe de-o parte la Mateiii Corvinul mănifestîndu-se zel pentru confesionalismul papal, aversiune
încontra „şişmaticilor“, preocupare pentru cei privilegiiaţi şi pentru
atragerea pe. partea. sa a nobililor romîni, precum şi neînțelegeri cu Polonii
pentru supremăţiie asupra domniiatului Moldovii, cu Cehii şi cu împăratul nemţesc pentru cestiuni religionare şi supremătiste, iar de altă parte o
noaiă conjurare a celor „trei naţiuni“ din Ardeal pentru apărarea privilegiilor şi a libertăţilor ruinate de Mateiii Corvinul.?)
1) Chalcocondylas,

|. c. pg. 498—518.

—

2) Xenopol:

Istoritea Rominilor,

laşi 1889,

zo5z0v 0 dvoâs. — Bogdan: Povestea rusască despre Vlad Ţepeş, 1. c. pg. 124—143,
*) Hurmuzachi: Docum, II. 2, NNr. 126, 128, 133—142, 153, 162—170, 177, 183—187.
.
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-... Rominii din domniiatul Ţării Romîneşti samă&nă să-se fi convins pe
deplin, că, sub împrejurările în cari se aîlaă faţă de celealalte orgănisme
soţiiale cetăţăneşti de pe împrejur, nu mai pot scăpâ de supremăţiiea
Turcilor, şi deaceea -căutaii să steie cu dînşii în referinţi cetăţăneşti cit cu
putință -de bune, fără însă de a'i secundă şi sprijini orbiş întru toate,
Dintru început încercâ Radul cel Frumos să se pună bine şi cu regele
Ungariii, Mateiii Corvinul, şi isbuti, în August 1462, ca să fie recunoscut
de dinsul: ca domnitoriă, şi, în 1463, înştiință chiar pre Unguri despre
pregătirile Turcilor asupra lor, pre cari îi şi aflăm într'adevăr stăpinind în
Maiii 1465 ţinutul Timeşan din Bănat, în 1466 ascunşi prin munţii Ţării
Romîneşti ca să poată prădă Ardealul la orice prilej binevenit, şi în 1466
trecînd Dunarea spre a năvăli în Ardeal,!) dară toate încercările lui de
vreo împrifetenire sînceră cu puternecul regat vecin nu fură : întimpinate
cu încredere, precum resultă aceasta dintr'o scrisoare adresată Brăşovenilor
din Bucureşti în 6 Mart 1470, unde li spune Radul cel Frumos, că în de-

cursul domniii sale „strimbătatea şi răutatea“ nu s'aii început dela dinsul,

ci dela iei.2)
:
Detot altfeliii ni se presîntă referinţile dintre Radul cel Frumos şi
Şteian cel Mare din Moldova atit între sîne, cît şi faţă de Turci. Pecînd în
pieptul lui Ştefan celui Mare văpăiă focul sacru al însuileţirii pentru patriie şi
pentru lege şi îiliiiă cu tăriie în mînile lui vigoroase steagul falnic al rominismului, al libertăţii şi al confesionalismului creştinesc grecesc, ţineă bietul

Radul cel Frumos cu Turcii, de teamă ca să -nu fie prins şi omorit de iei.
.

Dupăce

r&uşise

Ştefan cel Mare

ca

să

cucerească

cetatea

Chiliii în

lanuariii 1465, să bată pre regele Mateiă Corvinul la Baiea în 15 Decemvre
1466 şi să'l alunge din ţară şi apoi
dela dinsul. în Ardeal doaiiă cetăţi,
de adăpost pentru sîne.şi ai săi în
nu numai că va zădărnici planurile

să se împace cu iel în 1467, căpătind
Balta şi Ciceul, cu ţinuturile lor ca loc
timpuri de răstriste, începu a'şi închipui
lui Mohamed Il de a mai pune mina

pe Chiliiea şi pe cetatea Albă, dar' că va-ocupă şi domniiatul. Ţării Romineşti,

saii, cel

puţin,

dintr'însul. Legănat

că

va

esercită

vreo. supremăţiie

asupra

de aceste visuri încîntătoare se sculâ

în Faur 1470, asupra lui. Radul celui Frumos

şi cureri

domnitorilor

Ştefan

cel Mare,

dela iel îns&mnata

cetate Brăila. Vrind Radul să se răsbune asupra lui, îşi strînse o oaste şi,
luînd şi ajutoriii turcesc, întrâ cu iea în Moldova,.şi prădâ țara pînă la
Soci din plasa Siretelui în județul Sucevei, dară în înfrint cu desăvărşire
de Şteian cel Mare în 7 Mart 1471.5)
CE
„. În ce şir şi în ce legătură s'a petrecut întimplările nai departe, nu
putem spune cu sigurătate, fiindcă de aci înnăinte întră în joc patru băr-

baţi, cari toţi poartă numele de Băsărab
ştindinţa şi unul

destinge

dintre,

de' ceialalţi.

aceştia

îşi

şi dintre

cari.trei îşi arată de-

pune: chiar şi un calificativ spre a se

În scrisorile ce le cunoaştem dela aceşti patru băr-

baţi,*) unul din iei se întituleadă: „Ion Băsărab voivod şi Domn preste
toată Ţara Ungrovlahiii“5), sai numai „lon Basărab, voivod şi Domn“6),
saii „lon Băsărab voivod, din mila lui Dumnedeii Domn“?), saii mai
simplu „lon Basarab voivod“%). Al doilea se întituleadă în doaiă urice
scrise, unul în Tirgovişte în 11 Juliii 1475 şi altul în Ghierghiţa în 4 Juliii
5)

Hurmuzachi,

toare . Ni

Docum.

Il. 2, NNr.

LĂXXI, pg. 106, Nr. LXXXIII, îi

195, 225-226;

şi.—

Cronici inedite,

,

108

pg. 53—55.

,

a
—

2

5) Boga

Urechie

Gr.:

.

ăla Dau

ivi-

mente p De.

în Cronicele

Rominiii,

vol. |. pg, 157—160.
—+) Bogdan: Docum. privit. NNr, LXXXVIII— CXLVI,. pg. 112—177. —

2) 1 c. NNe. LXXXVII—LĂXĂVIII, XC, XCII, XCIV, XCVIIL CIV. 2 e)

= CIli. — 7 £ e. Re CV, CI
XcY—xCVII, XCIX

FE
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1476: „Cu mila lui Dumnedeii lon Băsărab voivod şi Domn preste toată
Ţara Ungrovlahică, îiiul lui Dan, marelui voivod“1). — Al treilea se întituleadă într'o scrisoare din Văsluiiiîn 13 Mart: „Cel în Cristos Dumnedeii şi
de Cristos iubitoriii şi sîngurstăpînitariii şi cîrmuitoriit: şi Domnitoriii loanu
Băsărab voivod, îiiul lui Băsărab voivod, Domn preste toată Ţara
Ungrovlahiii“,2) şi în alta fără nicio dată: „Cu mila lui Dumnedeii Ion
Băsărab voivod şi Domn preste toată Ţara Ungrovlahiii, fiiul bunului
Băsărab voivod.) — Şi al patrulea îşi dă calificativul de „cel Tîn&r“ în
toate uricele sale dătate şi nedătate, şi se întituleadă: „Cu mila lui Dum-

nedeii lon Băsărab

cel Tinăr voivod şi Domn

preste toată Ţara Ungro-

vlahică“,4) saii: „Cu mila lui Dumnedeti Ion Tînărul Băsărab voivod şi
Domn“), şi numai în doaiie urice scrise în Bucureşti, în 11 April 1472 şi în
3 April 1480 îşi arată şi deştindinţa întitulîndu-se: „Cu mila lui Dumnedeă
lon Băsărab cel Tinăr, voivod şi Domn preste toată Ţara Ungrovlahică,
fiiul bunului Băsărab voivod“,6)
Dintre aceşti patru bărbaţi ni se pare că cel dintiiii ieste acela, pre
carele doi compeţitori îl numesc
a
Bunul

Băsărab;

că acesta a avut doi feciori compeţitori la domniie, pre cei de sub numă=
rul al treilea şi al patrulea; că acest din urmă a căutat să se distingă
prin

connumele

de

„cel

Tină&r“,

decătră

frate-săii

mai

mare

numindu'l

Laiota”), iar iel însu'şi uneori Băsărab cel Bătrîn (senior)8); căci îmbii se
daii de îii ai „bunului Basarab voivod“; că tata singur, al căruia. timp de
domniie nw'l putem deţărmuri, sait cu feciorii împreună aii avut lupte pentru
domniile cu Băsrab fiiul lui Dan marelui voivod (1422—1430); că după
moartea tătini-lor s'aii luptat fraţii pentru domniile mai întiiii cu Vlad
Ţepeş, şi apoi între sîne, şi, în fine, Băsărab cel Tinăr cu rivalul săi, Vlad Călugărul.) Acestui Tîn&r Băsărab "i s'a dat conule de Ţăpeluş.:0)

Băsărăbenii

ieraii o săminţiie străvechie în Daciiea Trăjană,

de ori-

gine dacică şi chiar domnitoare; deaceea mulţi din iei, cînd ajugeaii la
domniie pe timpul acesta, preferiaii a se întitulă numai Băsărab, fără a mai
adauge şi numele săii de boted.!!).
|
|
E
!
Nişte anale
' sîrbeşti încurcă şirul timpuristic, spunînd că „în anul
dela ziditu! lumii 6980 (adecă din Septemvre 1471 pînă în 31 August 1472)

a murit Radul, voivodul Ţării Romîneşti,!?)

dară

nu adaug că cine “i-a .

urmat în domniie. Esistinţa însă a citatului uric dela Băsărab. cel Tînăr,
dat în Bucureşti în 11 April 1472, ni-ar probă, pentru cazul că anul din
iel nu ieste greşit, domniiea acestuia acoleă, dacă nu îndată după 'bătăliiea
dela Soci din Mart 1471, apoi tot în decursul anului morţii lui Radul celui
Frumos. Cu toată -conclusiunea aceasta, analele scrise contimporeneşte, ca
cele bistriţene, putnene şi moldopoloneşti ni vorbesc mai departe despre

lupte între Ştefan cel Mareşi

|

1) 1. c, Nr. XCI. — Venelin, |. c. pg. 118, — 2) 1.c. Nr. CVI, — 3) 1. e, Nr. CVIIL. —
*) Bogdan: Docum. privit.. NNr. CVII, CXII, CXVII—CXX, CXXII, CXXIII, CXXVIII, CAXXIV,
CĂXĂVI, CXXXIX, CXLI, CXLIV. — 5) 1. e. NNr. CIX, CX, CXIII—CXVI, CXăI, CXXIV—
CXXVII, CXXIX— CXXXIII, CXXXV, CXXXVII— CXXXVIII, CXLII, CĂLIII, CXLV— CĂLVI.
— 8) Venelin, |. c. pg-111 şi 121. — 7) Bogdan, Docum. privit. NNr. CXXI, CXXIII, CXĂVIII,
CXXXIV. — 5) 1.c. CCLXXV—CCXXX, pg. 331—335. — 5) 1. c. Nr. CXXXV. — 19) Xenopol:
Istoriiea Rominilor, t. 2, pg. 423, nota îl. — 11) Hăjdăi B. P.: Etymologicum magnum
Romaniae, t. 3, Bucureşti, 1893, sub Basarabă, pg. 2540 —2592. — 12) Xenopol: Istoriiea
Rominilor, Il, pg. 240, nota 2. — Picot: Chronique de Moldavie, pg. 116.
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Radul cel Frumos.1)
voivod
cu

Aşă

dic

iele că 'în

anul

1472

în

„8 Noemvre

oştenilor săi steagurile la Milcov“;

Laiot

Băsărabul

asupra

lui Radul

a împărţit

Ştefan

că „a pornit din noii împreună

voivod“;

că

s'a încăierat

cu iel la

Cursul Apei de lîngă Riîmnicul Sărat şi că "l-a bătut în 20 Noemvre; că
Radul a fugit în cetatea Dimbroviţei (Bucureşti), dar' că şi de aici abiă a
scăpat cu viiața în 23 Noemvre, şi că a fugit preste Dunăre Ia prietenii
săi, la Turci; că Ştefan întrâ în cetate şi luă pre doamna lui Radul, pre
jiică-sa Voichiţa, toate comorile, hainele şi steagurile, şi, după trei dile de
veseliie, se întoarse la Suceava, lăsînd ca domnitori în Ţara Romînească pre

Băsărab (1472),
dar' că acesta ma
1472 se întoarse

domnit

acuma

decît numai

Radul

o lună,

căci în 23 Decemvre

cel Frumos

cu ajutoriii turcesc şi'l alungâ din domniie; că Turcii se luară după Băsărab şi fugăriră pînă la Birlad în Moldova, unde ajunseră în 31. Decemvre; că de aici prădară pe împrejur şi apoi se întoarseră îndărăpt şi
prădară şi in Ţara Romînească pre cei ce ținuseră cu Băsărab. Acest Băsărab ieste numit în analele putnene
a
Laiot

iar” în anuariul bistriţan

numele

şi în cel

de

Băsărabul

moldopolonesc

poartă numai

sîmplu

Băsărab. .
Despre

acest

răsboiii

ni

vorbeşte

şi

contimporeanul

Dlugosz?) numit ca preut lon Longin (Joannes Longinus

Polon,

Ion

n. 1415, $ 1480),

mai adaugînd, că v&dindu-se Şteian cel Mare aşă de amerinţat de Radul,
a trimis la Poloni după ajutoriii; că acestia -aii trimes puţină oaste
şi
nişte soli, carii să caute a împăcă pre îmbii domnitori romini, şi că Ştefan
nu se arctâ aplecat spre pace, fiindcă Radul m'aveă judecată propriie,
ci
ieră cu totuluitot în mîna Turcilor şi la bunul lor plac. :
Pe timpul acestei amerinţări din partea lui Mohamed Il se iscară în
Ţara Romînească turburări şi lupte pentru domniie între compeţitori,
din
causa

morţii

ori a lui Radul

celui Frumos,

căci din acest

an

înnăinte

nu
mai vorbesc despre dinsul analiştii contimporeni, ori a Bunului Băsărab,
din ai căruia feciori cel mai mare (seniorul), Laiota, petreceă împreună
cu

tată-săi

la curtea

lui Ştefan

celui Mare

în Moldova,

iar'. cel

mai

Tînăr,

poreclit Ţăpeluş, în Ardeal. Ca. să prevină Turcilor, a plecat Ştefan
cel
Mare în Ţara Romînească ca să pună acoleă un domnitoriă după placul
săii, căci anuariul bistriţan ni spune, că „în anul 1473, luna lui Optemvre

1 a luat Ştefan

deţul Prahovei)

voivod
şi

a

robit, şi mulți Ţîgani

cetatea dela Teleajăn

(= de pe un plai din ju-

tăiat capetele părcălabilor,
a luat atunci,

iar cetatea

şi pre

a ars-0“,

muierile

şi că

tot

ceastă lună, în 5, a fost răsboiii cu Ungurii şi cu Ţăpeluş
biruit; iar în 20 din această ună a bătut şi pre Băsărab!«

lor le-a
„într'a-

şi

%-a

.
1) Bogdan: Vechile cronice, Pg. 146, 176, 195—196, 226, — şi Cronici inedite,
pg.
53—54. — Urechie Lc. pg. 158—159. — 2) Dlugossii L.: Historiae polonicae libri, Cracoviae,

1878, tom. V, pg.: 600, 609—610.

.:
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Anuariul moldopolonesc

ni

spune

despre această întîmplare numai

atita, că „în anul 1473, Optemvre în 9, s'ai bătut Ungurii cu Muntenii;
preste Unguri ierâ Ţăpeluş, şi aii fost bătuţi Ungurii“.1)
Ţăpeluş cel biruit împreună cu Ungurii decătră Ştefan nuw'i altul decit Băsarab cel Tiînăr, dar cine să fie Băsărab cel bătut de iel cu 15
dile mai în urmă? lată o întrebare, la care nu se poate răspunde aşâ de
uşor. Unii cred, că îmbele persoane ar fi una şi aceeaş,?) dară poate îi că
sint şi persoane diferite, căci, precum am amintit mai sus, pe timpul acesta
ieraii mai mulți compeţitori la domniie, carii încurcaii afacerile.3) - Pentru
diversitatea îmbelor persoane vorbeşte foarte mult stilisarea, din care resultă, că Ştefan cel Mare a biruit mai întîiii pre Unguri şi pre Ţăpeluş,

iar abiâ după 15 dile încă „şi pre
|

|

Băsărab.

Acest Băsărab

nu ni pare a îi altul decit, saii

|

Radul cel Frumos
însu'şi, dacă mai trăiă, saii acela carele se numeşte

Băsărab, fiii al lui Dan,
în cunoscutele doaiiă urice din 11 Juliii 1475

Deşi analiştii contimporeni

nu

ni

arată

-

şi 4 Juliit

1476.

pre cine a lăsat Ştefan cel .

Mare ca Domn în Ţara Romînească, totuş credem, că nu greşim, dacă dicem,
că nu pre altul, decit pre cel pus în Noemvre 1472, adecă pre
Bunul Băsărab
pre fiiul acestuia, pre

sai, mai probabil,

Laiot Băsărabul (1473—1475).
Sprea se pute susține în domniie şi a se apără de Turcicu mai
mult succes, căutâ Laiot Băsărabul ca să se îmbunede mai întiiăi cu regele

Mateiii Corvinul,

cu Saşii

şi cu Săcuii

din Ardeal, -trimeţindu-li

scriindu-li, că iel „niciodată n'a pomeni de cele
dreptate şi bunătate şi pace pînăla moarte“,
trimată voinici într'ajutoriii şi să li deie arme,
vor mai ave frică de Turci ca pînă acuma,
căci stă în pertrătări cu Ştefan cel Mare, cum

de vrăjmaşi.t)

|

trecute“,
şi apoi
că, de va
ci altfeliii
aii să se

soli şi

ci că li „va păstră
îi roagă „ca sâi
dă Dumnedeii, nu
are să fie lucrul,“
apăre de Turci şi

,

IL INRE

Tocmai pe timpul acesta plin. de încurcături începi a se reînvioşă
ultima mişcare generală încontra întemeierii unei domnii universale decătră

Turci, pornită cu oarecare stăruinţă printre domnitorii creştini nu numai
de papa Sist IV (1471—1484), dară şi de domnitoriul Perşilor, Uzun Asam,

carele trimese, în 1474, soli şi la Ştefan cel Mare, iar acesta la papa.şi la
Veneţiieni,5) spre a se înţălege asupra unei. făptuiri comune. Dară şi din

această mişcare nu se alese nimică, fiindcă regele Mateiit Corvinul nu putu
cooperâ

Cehii

la iea

din

cum

Bohemiiea

S'ar fi cuvenit,

şi Moraviiea,

deoarece

ierâ încurcat în răsboiii cu

precum. şi cu Polonii,

parte spre a

2) Bogdan: Cronice inedite, pg. 54—55, — şi Vechile cronice, pg. 176 şi 226. —
Urechie Gr în Cronicele Rominiii, vol. |, pe 160. — 2) Bogdan, Vechile cronice p 259.
— 5) Bogdan: Docum. privit.
1) Bogdan, |. c. Nr. LXXXVII,

pg. 149—151, Nr. CXăI, şi pg. 152-154 NI.
— 5) Hurmuzachi : Docum. Îl. 2, Nr. 103 şi 202.
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stirpi desbinătura religionară a Husiţilor ($ 151), parte spre a'şi învăloră
pretensiunile sale cetăţăneşti asupra: acestor regate.
De aceste neînţălegeri tinguibile dintre creştini se folosî vigorosul
împărat turcesc, Mohamed II, pentru urmărirea scopurilor sale de domniie
universală, şi, îniuriindu-se cumplit de refuzul lui Ştefan celui Mare de a'i
cedă, de bună voie, Chiliiea şi cetatea Albă şi de a'i plăti regulat tributul
cuvenit, piinse a se pregăti, cu tot adinsul, de răsboiii asupra lui. Ştefan
cel Mare nu'şi pierdui bărbăţiiea, dară protegiatul săii din Ţara Romiînească,
Laiot Băsărabul, se îngrozi pînă într'atita, încît preferi înteresele propriie
personale înnăintea celor generale şi comune, şi „s'a dus la Turci, la
marele împărat“, precum mărturiseşte însu'şi,!) şi 'şi-a făcut „pace şi bine“
cu iel, şi apoi înştiinţâ despre această faptă pre Brăşoveni, spunindu-li
că „s'a nevoit şi pentru binele“. lor şi că „să li pară bine“ de această
isbutire. Această împăcare a lui Laiot Băsărabul şi îmbunare cu Turcii
stirni mare neîncredere asupra sa: atît la Ştefan cel Mare, cît şi la Ardeleni şi la regele Mateiii Corvinul.
In Decemvre 1474 trimese Mohamed II asupra lui Ştefan celui Mare
o oaste de 120.000 dimpreună cu oaste şi dela Laiot Băsărab din Ţara
Romînească, pre care o ocupase mai înnăinte. Cu această oaste se ciocni
Şteian în 10 lanuariii 1475 la Podul Înnalt saii Racova de lingă Văsluiii, o îrinse cu desăvărşire aşă, încît numai puţini din iei putură scăpâ
cu îuga preste Dunăre.?)
„Despre această bătăliile ni vorbeşte şi Grigoriă Urechie.3) dară iel
încurcă lucrurile în doaiă privinţi, în una că pune ca domnitoriă în Țara
Rominească pre Radul (cel Frumos), nu pre Băsărab (Laiot), ca contimporeanul I. Longin saii Dlugoş; în a doaiia privinţă că confundă răsboiul
acesta cu răsboaiele dintre Ştefan cel Mare şi Vlad Călugărul din 1481 şi
1482, şi cu urmările acestora.
Ştefan

cel Mare

nu

se însumeţi

de

această

victoriile

uimitoare,

nici

„__0 atribui iscusînţii sale ostăşeşti saii vitejiii astaşilor, ci numai provedinţii
« dumnegeieşti, şi începi -a zidi mai. departe la mănăstiri şi a pertrătâ
pentru confăptuiri comune încontra Turcilor mai întilii cu Veneţiienii, carii
îi respunseră în 31 Mart 1475, că de aci înnăinte, pe mare şi pe uscat, se
vor luptă şi iei cu mai mare inimoşiie încontra Turcilor,*) apoi
cu papa
din Roma,

carele

îi lăudâ

zelul în 31 Mart 1475,

îi trimise

ajutoriii

bănesc
şi îndemnâ încă şi pre alţiila răsboiii.5)
|
Pe timpul acestor pertratări s'a încercat regele polon,
Cazimir 1V
(1444—1494), ca să împace pre împăratul turcesc, Mohamed
II,
cu Ştefan
cel Mare, dară înzădar, fiindcă Mohamed [1 cuceri,
prin trădare, în 6 Juniii
1475, vechiea cetate Teodosiiea sai Cafa din Crimeiea
de
şi se
credeâ acum aproape de a pune mîna şi pe cetatea Albă astădi6)
şi pe Chiliiea

din Moldova.

e

Acuma rEpăosâ şi domnitoariuil Ţării Romîneşti care ierâ, Radul
cel
Frumos, saii Bunul Băsărab,

ivindu-ce ca compeţitori la domniie pe lîngă
Laiot Băsărabul, fiiul Bunului Băsărab, încă şi
o

') Bogdan: Docum. privit. Nr.:LXXXIX. — 2) Dlugossi: Historiae
oloni
ibri»
Cracoviae, 1876, tom. 5, pg. 621—623, — Bogdan: Vechile E onice,
pg. 146,176, 196 be,
— şi Cronice inedite,
pg.

138,

Docum.

139. —

pg. 55.

3) Urechie Gr.

VIII, Nr. 18. —

—

“orga:

Studii istorice asupra Chiliii,

Bucucureşti 1899,
t. 1, pg. 160—162. — + Hurmuzachi?
II. Î, NNI. 10, 12, 14 şi II, 2, Nr.214_—916.

în Cronicele Romîniii,

5) Hurmuzachi:

Docum.

— €) Dlugossi: Historiae polonicae, Cracoviae, 1878, 4. 5, pg, "637-601. e e Nr

ZIĂ:
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Băsărab, îiiul lui Dan

(1475).

Turcii preferiră pre acesta şi! aşădară acoleâ ca domnitorii.
.
"Acesta a trimes îndată din Tîrgovişte, în 1 Juliii 1475,.Brăşovenilor
o scrisoare, prin care se îndătoreşte cu jurămint, că „va iin€ cu dreptate“
aştdămintele cele vechi, „precum aii fost în dilele tătîni-săii Dan voivod
şi precum aii fost şi pe vremea altor Domni bătrîni“; că „de lucrul Turcilor

să

are

deasemenea“

„ţină

li

pace

cu

iar

dreptate;

de

va

veni,

Doamne fereşte, vreo asurprire oarecare. şi nu va pute stâ înnăintea lor,...
are să li deie de ştire ca să ştilă cum să se ferească,1)“
Despre cele întimplate mai departe ni spune o Naraţiune rusască
despre Vlad

Ţepeş,?)

că

murind

voivodul

Ţării Munteneşti

a trimes

regele

(Mateiii Corvinul) după Dracula (Ţepeş) în temniţă săi spună, că, dacă
vr€ să mai fie voivod în Ţara muntenească ca mai înnăinte, atunci să
primească legea lătinească, iar de nu, în temniţă are să: moară“; că
„Dracula“

îndrăgi

atunci

- mult
pre cele vremelnicemai

decit -cele vecinice;

se lepădâ de dreptcredincioşile şi se depărtâ de adevăr,
şi primi întunerecul ..., s'a lăsat de legea creştinească,
dreptcredincioasă,

şi a primit păgînătatea (1) lătinească,

părăsi lumina
grecească şi
iar' regele îi

dete nu numai domniiea Ţării Munteneşti, ci şi pre soră-sa bună de soţiie,
cu carea a născut doi fii, trăind cu dînsa vro dece ani şi murind în legea
E
"
(!)“ .
păginească
Înţălegind Ştefan cel Mare ce îl aşteaptă din partea Turcilor, a început, prin Juliu şi Septemvre 1475, a întreveni
Corvinul pentru o cooperare încontra Turcilor; a

pelingă regele Mateiii
întrat cu iel în vechile

legături -de superioritate cetăţănească şi s'a învoit cu dinsul, ca să pună
în Ţara Romînească pre fostul iei domnitorii, pre Vlad Ţepeş, pre. aprigul
de acoleă pre Băsărab-Dan.?)
duşman al Turcilor, şi să scoată
în
Vlad Ţepeş, feciorul lui Viad Dracul, petreceă pe timpul acesta pre
poiti
1475
August
8
În
tronului.
reocupatul
pentru
pregătiri
cu
Ardeal
Sibiieni ca să permită boieriului trimes de iel întracolo ca să'i zidească
acoleâ o casă, iar” regele -Mateiii scrise, în 21 Septemvre,. Magistratului
o şi
din Sibiii ca să facă lui Vlad Ţepeş un împrumut, a căruia. primire
Su
certifică acesta în 13 Optomvre.
remonstră
sa,
încontra
pregătiri
aceste
toate
de
Audînd Băsărab-Dan
dar,
încontra lor atit cătră Brăşoveni, cît şi cătră regele Mateiii Corvinul,
şi
domniiat
din
alungat
fost
a
Îel
zădarnice.+)
fură
lui
toate încercările
cu
(1430—1446),
Dracul
Vlad
înlocuit, prin Noemvre 1475, cu fiiul lui

Vlad Tepeş (147 5).
Vlad5) şi mai
Această faptă resultă din nişte scrisori, ce le avem dela
eni solului
Veneţii
decătră
1476
i
lanuarii
15
în
dată
ţiunea
ales din înstruc
care îşi
prin
re
scrisoa
ască,
Romiîne
Ţara
la
şi
trimes de dînşii la Moldava
tul Ţării Romineşti
domniia
din
lor
lucruri
l
sticcesu
pentru
ea
bucurii
esprimă
_
LL
şi pentru reocupatul lui decătră Vlad Ţepeş.
cumplit urgiiea TurAceastă reuşită a lui Ştefan a aţițat asupra şisa 10 April 1476 sărindu'i
i
cilor, căcă întimpinăm pre papa SistIV în 15 lanuarii în 31 ianuariii 1476, pre
întrajutoriii prin iertări de păcate şi colecte pe bani,

„118. — 2) Bogdan: Vlad Ţepeş, pg. 138,
,
ivit. Nr.
Bogdan:
1
1570, nr. 49-90, — 5) Hurmuzachi +
nr..16 2 os: „Dogma: privita Nr CAE, PE Vlad Ţepeş, PE 32—34. — Hurmuzachi :
Docum. Îi, 1, Nr. 11, 13, 15. — 4 Bogdan: privit. Îr.L XV— LXXVII, pg. 97—99. —
Docum. Il. 2, Nr..210. — 5) Bogdan: Docum.
:
*) Hurmuzachi: Docum. VIII, Nr. 15.
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voivodul Ardealului, lon Pongraciii, îndemnînd pre Brăşoveni ca să îngăduiască oamenilor lui Vlad Ţepeş de acolo ca să se stingă pelingă dinsul
şi să'l sprijinească în întreprinderile lui, în Maiii pre Veneţiieni, promiţind
lui Ştefan celui Mare că vor îndemnă pre Ştefan Botori din Ardeal şi pre

Vlad

Ţepeş din Ţara Romiînească ca săi steie într'ajutoriii.1)
Tot pe timpul acesta, din Faur pînă în Junii 1476, găsîm

bărbat, carele se întituleadă

Băsărab

pre un

cel Bătrîn,

„Basarab senior vaivoda, dei graţia partium regni Transal
pinarum
dominus“ în nişte scrisori lătinesti2) adresate din Ghierghiţa
şi din cetatea
Noaiiă bunilor săi vecini şi amici din Ardeal cu Tugarea,
dela diînşii pre rivalii lui şi să'i trimată .arme. Acest Băsărabca să alunge
cel Bătrin
nu ni pare a îi altul decît Laiot Băsărabul, carele voiă
să se distingă prin
acest calificativ decătră frate-săi mai mic, carele, ca rival
la: domniie, se
numiâ Băsărab cel Tinăr.
|
Împăratul turcesc Mohamed II, însumeţit fiind prin aceea
că, în 4 Junii
1475, a cucerit, prin trădare, vechiea cetate Teodosi
iea saii Cafa din Crimelea
de astădi, aţiță asupra lui Ştefan celui Mare pre
Tătari, strînse şi iel o
oaste ioarte număroasă, luâ cu sine şi pre alungat
ul domnitoriii al Ţării
Romiîneşti, fugări deacoleă pre Vlad Ţepeş, şi puse
în locui iară pre

Băsărab-Dan (1475—1476)

şi apoi plecară împreună cu oşti în Moldova
cu scopul, ca să nimicească
pre Ştefan cel Mare şi 'să pună în locul lui
pre un fiii al fostului domnitoriii Petru, pre care îl aveai pe lingă sîne,)
se întălniră cu Ştefan cel
Mare la Valea Albă sai Răsboieni, din
judeţul Neamţului, şi'l învinseră
în 26 Juliii 1476,4) dară Ştefan cel Mare nu
se desbărbătâ, ci 'şi reînfiripâ
Oastea,

porni

asupra

Turcilor

şi Muntenilor,

carii

prădaseră ţara şi se reîntorceaii spre Dunăre, li căşunâ mari pierde
ri
şi
[i
răpi şi pleanul la trecerea lor preste Dunăre, aşâ incit ni spune
contimporeanul Giorgiii Franţes,
că Mohamed II s'a întors din Rominiiea
mai mult învins decît învingătoriii.5)
e

Îndatâce ajunse împăratul turcesc la: Sofiiea,
reîntrâ şi
Vlad | Ţepeş

în Ţara Rominească cu ajutoriii dela regele Matei
ii Corvinul şi dela Ştefan
cel Mare; alungâ din domniiat pre
domni

decît cel mult pînă

rivalul ăi, şi'i ocupâ locul, dară
spre siirşitul lui januariiă 1477, căci

nu

Laiotă Băsărabul (1476 —1477)
|
se întoarse cu ajutoriii. turcesc,îl învinse în. bătăl
iie
şil tăra în: bucăţi dimpreună cu toţi lipaşii lui,%) şi apoi, rămî
nînd
deocamdată

ca sîngur-

- 1) Hurmuzachi: Docum. II. 1. Nr. 16-17. — şi
11.2. NN, 215, 216 şi t. VIII, Nr,
18 şi 26. — 2) Bogdan: Docum. privit.
pg.
şi pg. 131—134, Nr. CCLXxV-— CCLXX15—
— Hurmuzachi: Docum. II. 2. Nr. 242. — s CVHăjdăi
X.
i B. P.: Archiva lui Trăian, anul VII,
Bucureşti, 1876, pg. 376—380. — +) Bogdan: Vechil
e cronice, pg.
Cronice inedite, pg. 55-56. — Dlugos
sius [.: Historiae polonicae, 146, 196, 226, — şi
vol. 2, Lipsiae, 1711,
pg. 514—548, — şi în ediţia din 1878, pg. 643—648.
— Şincaiii G.: 1. c. sub anul 1476.
6) pawrteş: Xpowady, Bonnae, 1838, pg. 145: „îniospevey
2 <7s Bizyias păeu fane
Vis î îszteas.“ — 3) Hurmuzachi:
Docum. II. 2. Nr, 217 şi vol. VIII, Nr.
26. — Bogdan:
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domnitorii,

însă

se

şi cu

împăcâ

Ştefan

cel

cu Brăşovenii ' şi cu. regele

Mare,

în

tabăra

căruia

Mateiii Corvinul,!) nu

dela Văsluiti

se află în

13 Mart 1477 alt rival, frate-săii Basarab cel Tînăr, numitşi Ţăpeluş,?
carele stăruiâ pe lingă iel ca. să alunge din Ţara Rominească pre adversariul săi şi priietenul Turcilor, şi să'i pună pre dinsul ca Domn acoleă.
Pelingă Băsărab cel Tînăr. delîngă Ştefan cel Mare mai. petreceâ în
Ardeal încă alt compeţitoriiila domniiea Ţării Romîneşti, cel cunoscut sub
numele Viad Călugărul. Între aceşti trei rivali se încinse o luptă de
concurinţă şi de esistinţă, întrebuinţind fiecare mijloacele ce le credeâ mai
ducătoare la reuşită. Pecînd Laiotă Băsărabul se plingeâ în 9 August 1477
Brăşovenilor că iei sufăr în Făgăraş pre un rival şi duşman al săii şi că
pelingă diînsul se adună mulţi prilegi, întrâ Ştefan pe de altă parte cu
celalait rival în Ţara Romînească, alungâ 'de acoleă, pe la începutul lui
Noemvre 1477, pre domnitoriii, şi aşădăîn locul lui pre
Băsărab cel Tinăr, Ţăpeluş (1477—1481),
“jar alungatul Laiot Băsărab fugi, de astădată nu la amicii săi Turci, ci în
Ardeal.5) Acuma ieraii în Ardeal doi rivali compeţitori la domniiea Ţării
" Romineşti, suferiți acoleă de puternecii dilei,ca să'i aibă la îndămînă
„pentru cazuri de trebuinţă.
.
a
|
Ca

să

slăbească

îmbletele

după

domniie

ale rivalilor

săi,

trimese

Băsărab cel Tînăr, în 1478, soli de împăcareîn Ardeal şi la regele Mateiii
Corvinul.. Solii fură bine primiţi şi se făcu oareşcace învoială de bună
vecinătate, care durâ însă numai pînă în toamna anului 1479, cînd năvăliră Turcii în Ţara Romînească, spre a merge asupra Ardealului şi a
Moldovii.

Acuma.

îu

nevoit

şi

Băsărab cel

Linăr

să

se

deie

pe partea

Turcilor şi să'i însoţască pînă în Ardeal, fiindcă aceştia începură.a îi mai
temuţi de toţi, decind se împăcaseră cu Veneţiienii în 28 lanuariii 1479.
Aici pe Cîmpul Pinii (Kenyer-mez6)+), . dintre Orăştiiea şi Sebeş, se în-.
căierară oştile în 13 Optomvre 1479; Rominii ' munteni se lăsară înfrinți
şi Turcii fugiră îndărăpt, dimpreună cu Băsărab cel Tinăr, fugăriţi fiind
pînă preste Dunăre decătră voivodul Ardealului Ştefan Batori (Bâthory).
„Pe timpul acesta ierâ Laiot Băsărabul la Sibiiii, de unde oamenii săi prădară în Ţara Rominească, iar' prin Decemvre fii trimes la Brăşov, de unde
oamenii săi prădară în Ţara Rominească, iar' prin Decemvre.îi trimes la
Brăşov, de unde aveă să pădască marginea, dară nu "i se permise să o
treacă şi să se facă Domn acolo în Ţara Rominească. La 25 Faur 1480

se întoarse Băsărab cel Tinăr

îndărăpt 'în domniiatul

săii,

şi ceri dela

Brăşoveni eliberarea familiianţilor săi, prinşi. Laiot Băsărabul însăse opuse

la aceasta,

Tinăr

prin

dară

de o mare

alipirea

muri curind.5) Prin
grijă,

dară

această

"i se ivi alta

moarte

şi mai

scăpâ

Băsărab cel

înspăimîntătoare,

fiindcă,

sa cătră Turci, aţiţă asupra
'sa ura:lui Ştefan celui Mară, a

protectorului săii de mai înnăinte. Acesta luâ sub protectoratul săii pre alt
compeţitoriii de domniie, pre un îiiii nelegitim al lui Vlad Dracul, numit
Vlad Ţepeş, pg. 33—87, — şi Docum. prlvit. pg. 95 -99, Nr. LXXIV—LXXVII.. — orga:
Studiii asupra Chiliii, pg. 149—151. — Şincaiii 1. c. sub anul 1477.
') Bogdan: Docum. şi regeste, pg. 243—244, — şi Docum. privit. pg. 129—130, Nr.
CII—CIV, — 2) Xenopol: istor. Rom. vol. 2, pg. 423. nota Li. — Archiva soţiietăţii ştiinţifice şi literare din laşi, pro 1895, pg. 476. — *) Iorga: .Istoriiea lui Ştefan celui Mare,
Bucureşti, 1994, pg. 186—188: -- +) Dlugosius [.: Historiae polonicac libri, vol. V, Cracoviae,
1878, pg. 689 şi 696—699. — Bonfinius: Rerum hungaricarum Decades, Lipsiac, 1771, pg.
627. — Iorga: Studii istorice asupra Chiliii, pg. 153, — şi Ştefan cel. Mare, pg. 190—191.

— 5) lorga: Istoriica lui Ştefan cel Mare, pg. 192—193.
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Mircea (1480—1481) .
şi] împuse

ca domnitorii.

în Ţara

Rominească,

alungînd

de

acoleâ

pre

Băsărab cel Tinăr şi provocind pre locuitori, ca să'l primească ca Domn.
„Dela toţi boierii brăileni şi dela toţi cnejii şi . dela toţi Rominii“ căpătâ

Ştefan o scrisoare, prin care dechierară pre Mircea ca nevrednec de a îi
Domn, şi că cu toţii se vor rădică şi vor veni asupra lui împreună cu
domnul Băsărab voivod, măcar de ar fi să'şi piardă capetele. Mircea încă
înştiinţă îndată pre Brăşoveni, spunîndu-li „că cu voinţa lui Dumnedeii şi
din poronca împărătească 'şi-a dobindit moşiiea şi scaunul părintelui săii
Vlad voivod; că se „gîndeşte cu pace şi cu bine“ la dinşii, şi li promite

că

vor

ave

„pace şi dela Turci ca

şi chiar şi mai bine,

dacă

şi în dilele fraţini-săti Radul voivod,

şi iei vor fi tot aşâ cătră dinsul,1)

Băsărab cel Tînr (1481). se duse la Turci, se puse din noii bine cu iei, se întoarse îndărăpt cu
ajutoriii şi puse capăt domniii lui Mircea pe.la începutul anului 1481 aşă
că nu se mai pomeneşte nimică de numele lui. După aceasta se împăcă
cu regele Mateiii Corvinul,.şi apoi scrise Brăşovenilor, că în urma învoielii
făcute cu regele, iei să nu ţină în mijlocul săii pre „vrăjmaşul domniii“

sale, pre Vlad „Călugărul“,

vină încoace asupra

căci „Turcii caută pre acest vrăjmaş şi aii să

lor, ci să'l prindă

şi să'l trimată

la Mateiă Corvinul?).

Turcii nu suferiaii dintru început pre Vlad Călugărul, fiindcă acesta. ierâ
fiiul lui Vlad Ţepeş, precum se vede aceasta din doaiiă urice dela fel din

1 Junii 1483 şi 3 Septemvre 1491.:)
E
___„ Pe timpul acesta, în Maiă 1481, muri pe neaşteptate şi groaza creştinilor, Mohamed II, urmîndn'i în domniie fiul săi Baiazet II (1481—1519)%,
Vlad Călugărul se folosi de acest prilej binevenit, fugi îndată din Ardeai cu ştirea mai marilor de acoleâ, în speciial cu a lui Ştefan Batori, şi
se duse la Ştefan cel Mare, ca împreună să se scoale asupra Turcilor.
Ştefan: cel Mare îl primi bucuros şi plecâ cu iel îndată în Ţara Romînească
asupra lui Băsărab Ţăpeluş. „În anul 1481, luna lui Juli în 8, întro
Duminică, ni spune anuariul bistrițan,5) a fost răsboiii cu Muntenii şi cu
Ţăpeluş la Rimnic şi aii biruit jarăş Ştefan voivod,... şi mare şi nenumerată mulţime de oameni fură bătuţi cu totul, şi toate steagurile lor îură
luate şi niciunul nu li r&măsese, şi toţi. vitejii şi boierii cădură atunci, şi'şi .
vor aduce aminte de aceă luptă şi de ace moarte pînă la sfîrşitul

lumii. Atunci a cădut şi Şendrea în acel răsboiii, şi a fost dus şi îngropat

lîngă tată-săi la Doljăşti. lar Domnul

Ştefan voivod

a lăsat pre

Vlad voivod Călugărul (1481—1495)
“să domnească în Ţara Muntenească, carele mai apoi s'a făcut vinovat. de
vicleniie înnăintea Domnului, căci a dat ajutoriii Turcilor, cînd aceştia aii

luat. cetăţile (1484)
munteneşti şi nu

şi aii

s'a

ars

lepădat

ţara

şi

de Turci.

a călcat pe urma celorlalţi Domni
lar domnul

Ştefan voivod

se în-

toarse de acolo biruitoriii cu toată oastea sa şi cu toţi boierii săi în scaunul
săit dela Suceavă.“
:) Bogdan: Docum. privit. pg. 178,Nr. CĂLVII, — şi Docum. şi regeste,

pe. 107-—

Nr. CVIIN—CIX. — 2) Bogdan, Docum. şi regeste, pg. 105, Nr. CVII,.— şi Docum,Pe
Dl
Nr. CXXXV, pg. 167—169. — 5) Venelin, |. e. pg. 124 şi 129. — 4% Raynaldus:

25. —
eccl. sub a. 1481,'ep..

Cronice inedite, pg. 42—43

Cantemir: Istoriiea împeriului Roman, pg. 160 —

şi 57-58. — şi Vechile cronice, pg.

147,

174,

3) Bogdan:

196, 326.
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„

Tot anuariul bistriţan mai adauge „că in anul 1482, Mart în 10,
luat-ait Ştefan voivod cetatea Crăciunei şi a aş&dat într'iînsa pre părcălabii
RE
Ş
,
Vilcea şi lancu.“
Despre acest răsboiii ni vorbeşte şi timplăturistul Gr. Urechie:) dicînd:
„Fost-aii

peluş
perit,
Ştefan
Domn

răsboii

în

Ţara

Muntenească

de

s'ait

bătut

Ştefan

Vodă

cu Ţă-

Vodă la Rîmnic, şi... aii biruit. Ştefan Vodă, şi mulţi. Munteni aii
şi pre Ţăpeluş. încă "l-ai prins viii şi i-aă tăiat-căpul. Dela
Vodă încă aii picat oameni de frunte boieri. Şi ati pus Ştefan Vodă
Ţării Romineşti pre Vlad. Călugărul.“
-

Ca urmare a răsboiului acestuia şi a aceluia din anul următoriii 1482
aducem aici înnăinte cele ce, din eroare,le pune Gr. Urechie ca consecinţă
a răsboiului din anul 1475. lel dice că „Ştefan cel Mare ati gonit pre
Turci pînă "i-aii trecul Sîretiul la lonăşăşti;« că acoleă „ii-aii venit veste
dela Starostii de Crăciuna, ce'i dic acmii Putna, că Radul Vodă!) vine cu

sosit

aii

atuncia

oşti asupra lui Ştefan Vodă fără veste“; că

şi Şendrea

Hatmanul, cumnatul lui Ştefan Vodă, cu o samă de oști ce aii iost r&mas
înnapoi“; că Ştefan Vadă „îndată aii r&pedit pre Şendrea Hatmanul înnăintea oştii Munteneşti cu puţintei slujitori ca în chip de strajă, şi, dind

de oastea Radului Vodă(!), fură biruiţi de Munteni, şi că acolo aii perit şi
Şendrea Hatmanul“; că „înţălegind Ştefan Vodă, că adevărat Radul Vodă(!)
cu oastea sa îi vine asupră, Ghienarie în 13 dile, ati trecut Siretiul, şi,
mai sus de Rimnic, 'şi-aii dat răsboiii vitejeşte, şi de îmbe părţile multă
vărsare de sînge s'aii făcut“; că „prădînd oştenii, adus-aii muită dobindă

Şi zăbovind Ştefan acolo pină a se stringere oştile toate, aducind şi pre
mulţi din boierii Ţării Romîneşti şi alți oameni de frunte, acolo aii pus pre
ai săi boieri şi oameni de cinste de aii vorovit şi aii.tocmit de ai des-

părțit din Milcovul cel Mare o parte de păriii ce vine pre lîngă Odobeşti
şi trece de dă în apa Putnei, şi acela pînă astăgi (1646) ieste hotar ţării
Moldovii şi Ţării Romineşti, iară mai înnăinte ierâ price între amîndoaiit
țările, că ţara Muntenească vreă să fie hotarul săit pină în apa Trotuşului,
i
|
iară Moldovenii nu'i lăsaii.“

că Băsărab

Spusa ui Gr. Urechie
acest răsboiii

nu'i

încă

şi tăiat,

apriiat în scrisorile?) sale adresate

(Nr. CXLIX);

nimică“

aceasta

cel Tin&r
dar

a fost
nu

aceştia
urice

multe

din mai

şi pir-

săii "l-a „alungat din ţară“, şi că

CĂLVIII);

că

nu

Ţăpeluş

„despre

dar' în alta scrisoare (Nr. CL) adauge,

"l-ai

-

|

la satul Giogova“.

omorît Mehedinţenii

Băsărab

ni spune

Călugărul

nostru şi al vostru (adecă pre Băsărab Ţăpeluş)

că pre „vrăjmaşul
gătorii Ungariii,

(Nr

Dunăre“

preste

„a trecut

se ştiie încă

ar îi fost prins viii în

căci Vlad

„bunurilor săi priieteni, judeţului

garilor din Brăşov,“ că pre „vrăjmaşul“
acesta

cel Tinăr

adevărată,

cu dreptate şi cu sinceritate cătră direcătră

totdeauna

ce le avem

precum

dînsul,

dela iel,5) precum

resultă

şi cu sîmţăminte

creştineşti, căci mai adeseori dice-în aceste scrisori, că iel îşi pune „capul
şi vorba la împăratul. (turcesc) ca să îie pace şi bine între creştini, şi
că toate cîte

că iel „mult“

şi că averea
(Nr. CXXVII),

întreprinde le face „pentru

le

s'a

„nevoit: pentru

ca

creştinătate“

să

se aşede

(Nr. CXXIII);

creştinătatea,“

stringe feste menită ca „să fie scut creştinilor
îiel voieşte să'si „facă pace vecinică cu toată ţara

ce-o
şi că

-1) Urechie Gr.

în

Cronicele

Nr. CCAC—CCXCVI.

—

3) Bogdan:

Docum.

bine

privit. pg. 180—211,

Rominiii,

vol. |, Pg. 166, 'si 161—162.

NN. CXLVIII—CLXXII,

Docum.

pg. XCII—XCIV

—

2) Bogdan:

şi CVI, pg. 839—343,

privit. NNr. CVII, CIX—CX,

CĂII - CĂVI.
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Domnului

rege (unguresc),

nu pentru

nătate“ (Nr. CAXXXIV).
Vlad Călugărul

nasul

lui Laiotă,

a

ci pentru

5

creşti-

5

se dechiară în unele din uricele sale ca fiiii al mare-

lui Vlad voivod,!) după

socotința noastră,

al lui Vlad Ţepeş (1456—1462

şi 1475—1476). Îndatăce s'a aşădat în domniie, a scris priietenilor săi
din Ardeal ca să nu se teamă de Turci, fiindcă .între noul îinpărat Baiazet

şi îrate-săii Gem

ieste. răsboiii pentru domniie

(Nr. CXLVIII);

că

comăn-

dantul oştii turceşti, Ali-beg, voieşte să se împace cu dinsul (Nr. CLII);
că boierii şi toată ţara “i s'a închinat şi că Alibeg „îi ieste cu bunătate,“
şi că a trimes la împăăratul, „ca să'i facă pace şi să'i „aducă steag“

(Nr. CĂLIĂ), şi apoi în mai altă scrisoare (Nr. CLIII) mărturiseşte, că aci

are

„pace

bună

cu

mărirea

sa craiul

(Mateiă

Corvinul)

şi

cu judeţul

pîrgaril din Brăşov şi cu Birsa şi cu Săcuii şi cu toţii“, precum
şi cu Turcii.
Intre Vlad Călugărul

lor întelectuală

şi Ştefan cel Mare

şi sîmţămîntală,

între

ierâ mare

vederile

şi

deos&bire

năzuinţile

avea

lor.

şi

aci

în viiaţa

Pecînd

Ştefan cel Mare aveâ o fire întreprindătoare şi neastimpărată şi se conduceă, în făptuirile sale, mai mult de amor de patriie, de lege, de libertate
şi de naţiune, ierâ Vlad Călugărul mai mult sub înrîurirea puternecilor
dilei, poate deaceea, fiindcă prevedeă, că, deocamdată, nu se pot realisâ
cugetările şi dorurile mai superioare şi generale din causa predomnitoarelor înterese părticulăriste, a ambiţiunilor personale şi a desbinărilor cetățEneşti şi confesionale, căci în anul 1483 începură din noii păpistaşii a
persecută pre aşâ numiții „eretici şi şismatici“ din Ungariiea şi din Ţara
Rominească, şi papa Inocenţiii III (1484 —1492), plănuiă, prin Noermvre 1484,
ca să cucerească pentru propagandiştii săi mai multe cetăţi delingă Dunăre
din Ţara Rominească. Chiar şi o răscoală se făcii din causa aceasta, mai
ales printre Romînii din Ardeal, şi nevoi pre mulţi din iei şi chiar pre
Săcui a emigră în Moldova şi a se aşădă acoleâ.2)
De aceste discordii dintre creştini se folosi împăratul turcesc, Baiazet II,
atrase pre Vlad Călugărul pe partea sa, şi, incontra păcii încheiate în anul
1483 cu regele Mateiii Corvinul, se sculâ cu 'răsboiii asupra lui Ştefan

celui Mare

şi cuceri

Cetatea Albă.3)
Ce a făcut Vlad

nu

ştim

mai

cu

dela

iel

Chiliiea

Călugărul

amăruntul,

numai

în

tot
atita

în

14 Juliii

decursul
pare

şi în 5 August

domniii

a îi sigur,

1484

sale ulterioare,
că

a

trăit

bine

precum cu Turcii aşă şi cu Ungurii pînă la moartea regelui Mateiii
Corvinul, întîmplată în 6 April 1490. Acuma se iscară în Ungariiea
iarăş certe,
carile dreptcă se curmară curînd, alegîndu-se ca rege nu Ion,
fiiul lui

Mateiii Corvinul, ci regele Bohemiii Vladislaii lagelonul (1471.—1516).
„+
Turcii pîndiait neîncetat pre creştini, şi cum îi vedeaii în desbinări
şi harţe înterne, îndată se scuiaii -asupra lor ca să 'şi'i facă tributari.
Aşă
ŞI acuma, în 1491, se încercară ca să cucerească şi
a treiâ cetate dorită
(pg. 485), Belgradul Sirbiii, şi apoi să'şi facă tributari şi pre Unguri
şi
pre Nemţi. Se încinseră deci lupte crâncene în privinţa aceasta
la Dunăre
şi la Sava, carile durară pînă în anul 1495, învingînd cînd
mohamedanii
1

Veneclin, |. c. pg. 124 şi 129, — Hă'dăi B. P.:
istoric I, 1,
pg.5—7, Nr.3;
pg. 37, Nr. 41 şi pg. 66, Nr. 77, — şi Columna lui TrăianArchiva
pe anul VII, 876%: 468—469,
— 2) Hurmuzachi: Docum.

1.2, NNr. 247, 248, 252, 256, 263, 303—306, 327.— Hurmnza
chi:
Docum, II. 1, Nr. 18—19, — 3) Bogdan: Cronice inedite,
pg. 58 — şi Vechile cronice, pg.
147, 177, 197, 227. — Şincai, 1. c. suba. 1484. — *)
Fessier Ig. A.: Geschichte von Ungarn, 2. Auil., bearbeitet
von S. Klein, 3. Bd,, Leipzig, 1874, pg. 221 ş. c..
Na
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pre creştini, cînd
gărul în decursul
jerâ, nu puteă ca
noaşte din soliile
aceasta a sa, iel

creştinii pre mohamedani.:) Posiţiunea lui Vlad" Căluacestor lupte a fost foarte greâ, fiindcă iel, ca creştin ce
să nu părtinească creştinilor, ceea ce se şi poate cuşi veştile ce le trimeteă în Ardeal: Cu toată calitatea
totuş căută ca să fie mijlocitoriii pentru împăcare între

Turcă şi Unguri, faptă care samEnă a îi nemulţămit şi pre unii şi pre alţii.
Neputîndu-se decide acum,

care

parte

răsboinică

ieste

mai

puternecă,

şi împăcîndu-se împăratul turcesc, Baiazet II, pe trei ani cu creştinii, aflăm
pre Vlad Călugărul prin Noemvre 1495 petrecîind înafară de domnilatul
săii, prin Ardeal, din motive încă nedesluşite pină acum, iar” pre regele
ungar, Viadislait lagelonul, învitindwl ca să se ducă în Banatul Temeşan,

fiindcă căşuneadă Saşilor daune şi face .năvăliri în Ţara Rominească.?)
Deci pe timpul acesta iel nu mai domniâ în Ţara Romînească, ci acoleâ
întîmpinăm

ca domnitoriii pre fiiul săi, pre

o

Radul cel Mare (1495—1508).
Cum însă a:ajuus acesta la domniie, m'am putut discoase; dară ieste sigur
că şi iel a căutat să trăiască în pace precum cu Turcii, aşă şi.cu Uugurii,
şi că nu.s'a prea amestecat în aiacerile esterne cetăţăneşti, decit doară
prin aceea, că a căutat ca să'şi recapete ducatul Amlaşului şi al Făgăraşului
şi- Valea Rodei din Ardeal; că la moartea lui Ştefan celui Marea cerut dela
„Poloni ajutoriii ca să ocupe Moldova; că a înştiinţat din cînd în cînd pre
Unguri despre mişcările Turcilor; că s'a ferit de rivalul săii Mihnea, carele
petreceâ prin Ardeal, şi că, mai pe urmă, a făcut cu Ungurii o noaiiă în-

voală de vasalitate;?)

dară

de preuţi şi de biserică.
"Mişcările religionare,

s'a

distius

prin grija. sa de factorii culturali,

pornite de propagandiştii păpistaşi în decursul

domniii tătini-săii, a lui Vlad Călugărul, şi carile provocaseră în Ardeal şi
o mişcare soţiială cetățănească,

nu încetară încă. Deaceea

cel mare nevoindu-se a li pune
nicind

acoleâ

vechiea

confesiune

un

ailăm pre Radul

capăt în domniiatul săi şi restător-

religionară

răsăriteană

grecească.

Pe

timpul acesta esistă ca patriarh în Constantiniiana 'un bărbat nu numai
talentos, dară şi cu viii zel pentru confesiunea sa; iel se chiemâă Nifon

şi fusese patriarh în trei rînduri, dela '1486—1489, dela 1497—1498, şi în
1502,%) şi muri în 12 August 1508. Pre acesta, dupăce fusese îndepărtat
din patriarhiie, ni spune autorul Viieţii lui5). de prin anul 1517,6) că îl

“aduse Radul în domniiatul săi, cu voia împăratului turcest, şi'i dete toate
pe mînă, dicînd: „leii.să domnesc, iar tu să ne îndreptegi
înveţi legea lui Dumnedei, şi să fii. tată şi păstorii mie
|
oamenilor, şi solitoriii oamenilor la Dumnegei!“
În urma acestei misiuni cercetâ. Nifon starea bisericilor din
şi „aflâ turma neplecată şi neascultătoare, şi biserica isvrătită

şi să ne
şi tuturor

,
domniiat,
şi cu obi- :

ceiuri rele şi nesocotite, şi chiemâ pre toţi egumenii dela toate mănăstirile

țării Ungrovlahiii şi tot clirosul bisericii, şi făcil sobor mare dimpreună
cu Domnul şi cu toţi boierii, cu preuţii şi-cu mirenii, şi slobodi isvor

hi: Docum. L. 2, NNr. 295, 303, 305. — şi vol. 8. Nr. 82—94. — 2) Hur-

2 Hurmuzac
441. — Bogdan:
muzactă, Docum. Il. 2, Nr. 823. — 5) Hurmuzachi, Docum. ÎI. 2. 406,
er K.:
Docum. priv. Nr. CLXXX, pg. 214—216; CLXXXVII, pg. 224—225, — 4) Krumbach
5) Hăjdăă B. P.:
—
Geschichte der byzantinischen Literatur, Miinchen, 1897, pg. 150.
la Rominii
Arhiva istor.|. 2, pg. 137. — 6) Sbiera Dr, |. G.: Mişcări culturale şi literare
2
din stinga Dunării între 1504 şi 1714, Cernăuţ, 1897, pg. .73--74 şi 110.
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de învățătură limpede

şi necurmată.

şi învă&ţă pre toți, şi'i adăpă cu

apa

Şi

li spuneă din Sînta Scriptură

milei credinţii celei adeverate. Graiă-li

de pravilă şi de lege, de domiie şi de boieriie, de mănăstiri şi de
biserici şi de alte rînduri de ce trebuiâ. Şi .tocmi toate obiceiurile

pe pravilă şi pre aştdEmiîntul sînţilor Apostoli. Deacii hirotoni şi doi
episcopi şi li dete şi eparhii hotărite care cit va birui; şi învăţă cum vor

purtă grijă

şi cum vor

paşte

oile cele cuvîntăreţe,

cari li sint date pre

mînă şi în samă, ca să se îndreptede toată ţara dela arhiierei. lar
Domnuluiîi dise: Ţie, Doamne, (i) se cade să îndreptedi pre cei
strimbi cu judecată tare şi înfricoşată şi dreaptă, după cuvintul lui
Dumnedeii, carele a dis cătră Moisi, îngăduitoriul săi, şi cătră toţi feciorii
lui Israil, grăind: lată vam dat legea mea şi judecata şi îndreptarea

în miînile voastre,

ca

să nu făţăreşti nici la mici nici la mari, nică la vă-

duvă, nică la nemernec; nici pre cel sărac să nu'l miluieşti cu judecata
Ta, nici de cel bogat să Te ruşinedi şi să'i făţăreşti, că judecata Ta
ieste

a lui Dumnedeii“.

|

Această reorganisare a viieţii: soţiiale cetăţăneşti pe ieren bisericesc,
întelectual şi cultural, carea se susţinii şi mai departe în domniiat, căştigă

lui Radul titlul de „cel Mare“, măcarcă autorul „Viieţii lui Nifon“ ni spune
mai departe, că Radul s'a supărat asupra lui Nifon pînă într'atita, încit

"l-a alungat din ţară, fiindcă acesta cutedase să'l înfrunte în fața altora, că
a înduplecat pre consiliieriul săi Bogdan, ca să se despartă, fără vină, decătră soţiiea sa legitimă, numai ca să se căsătorească cu o soră dea dom-.
nitoriului,

dar

că: „nu

treci

multă

vreme“

dupăce

„ieşi

fericitul din

Ţara

Panoniii (Rominească)“; . .. „cădii ighiemonul Radul într'o boală groaznecă
şi cumplită“ şi muri prin Mart sai April 1508, urmîndu'i în domniie
rivalul săi Mihnea, fiiul lui Vlad Dracul.i)
i

Ş 128. Începuturile Şi desvoltarea
_

Numele.

Originea

şi

doielnecă.: Cel dintiiii Romîn

însămnînţa

domniiatului Moldovii.
cuvîntului

„Moldova“

ieste

în:

care 'a vorbit despre aceasta ieste Gr. Urechie;

iel 'se rostește aşă în privinţa aceasta: „O samă de fecioride Domni...
cu. oamenii lor din Mărămurăş, venind 'peste : munţii ungureştişi peste
munţii țării Moldovii, vinînd' hiere sălbatice, pînă aii ieşit la apa 'ce'i dicem

acmit Moldova,

gonind

un zimbru, - carele

“l-ati şi 'vînat la locul, unde se

chiamă acmit satul Bourenii, pre aceâ'apă
apei, dei diseră

Moldova,

pre

numele

a Moldovii;

unei

şi ati: pus: nume

'căţele : ce'i diceai Molda,

care atunci, gonind zimbrul, s'a înnecat întru aceă apă, şi despre-numele
apei se'dice acmi şi ţării, Moldova“).
e
i
„Această socotință ieste împărtăşită: precum de Miron
de fiiul săii, Nicolaiii;5) numai cît Miron Costin adaoge: Costin aşă şi
: „leii irmed în
toate acestea pe Urechie,... deşi ştiii pe de-o parte că Sigetul,
scaunul
Mărămurăşului, are pînă astădi pecetea cu capul de zimbru
($37
pg. 159)
întocmai ca Moldova, iar' pe de alta că în Ţara Nemţască
(Bohemiiea)
nu departe de noi, se
află o apă

D Hurmuzachi,

nicele Rominiti, t. [.,

Molda«-

-..

Docum, II. 2, Nr. CCCCLII—CCCCLVI.-—

inedile, pg. 188, Şî.P5pg.

131.

— 5) Croni

-

2)

îniii, Lc:
) cronicele Rominii
i, 1. c. pg, 84 „

Sc

Cogalniceanu M.: Cro—

Bogdan: Cronice

A
Altă esplicătură .o

lel dice: „O urmă

dă învățatul Hăjdăii

înteresantă a: petrecerii

B. P.1)

Goţilor

cuvintului Moldova.

în Moldova. ieste chiar - :»:

riul „Moldova“, dela cuvîntul gotic mulda (praf), de unde s'a născut'de
asemenea numele apei Mulde în Sasoniiea, un afluinteal Elbei, precum

şi forma germană Moldau
lumea

teutonică

termenul

a numelui bohem Wltawa,

fluviial

„Moldova“

nu

se

pecînd

găseşte

afară

de

nicăiri,

—

Goţii aii gis Moldahva riului moldovenesc cu aceeaş rațiune, cu care
mai. tărdiii Slavii aii numit un riii muntenesc Prachva, iarăş „prătoasă“,
„dela vorba prach, de unde vine al nostru praf, pulbere. — „Moldova“
şi „Prachova“ reproduc esactamente, una goticeşte şi ceealaltă slavoneşie
aceeaş ideile, pe care Ovidiii o esprimă prin „amnis pulverulentus“, rii
pulberos.“.
_
LL
|
i
„Mai înteresantă ieste esplicătura scriitoriului Antoniii Bonfiniii de pe
timpul regelui ungar, Mateiii Corvinul (1458—1490), fiindcă tel deduce
cuvîntul: Moldova,

dela

„mollis

Davia“

sai

„Dacia“,

adecă.

Moalea

„ Daviie sait Daciie, ceea ce ar îns&mnâ „ţară cu stimpă&rătură moale
locuită de:Davi saii Daci“ în opunere cu o „ţară rădicată (ardua tellus,
Ş 6, pg. 57), cu stîmpărătură mai aspră.“
cc
Cuvîntul „Moldovă“ poate fi pus în legătură şi cu nemţescul „Muldenau“ dela cuvîntul Mulde=— covată, şi Au, Aue = cimpiie, şes, şi ar
îns&mnă

atunci

„ţară

covăiată

saii covăţată,

fiindcă, întradevăr,

Moldova

ieste ş&rpuită de mai multe rîuri, ale carora albii. se află în nişte văi largi
şi întinse ca nişte coveţi largi şi lungi. Cuvintul „Muldenau“ a putut îi

uşor. întrodus printre locuitorii din părţile acestea, fiindcă iele aii fost date.

în 1211 pe mîna Ordinului Teutonilor cu misiunea ca să atragă pre locuitorii-de pe acoleă la confesiunea apuseană romană ($ 131), dintre carii
unii-se şi numiaipe timpul acesta Morduani
= Molduani, Moldovani,
iar' alţii Munteni (pg. 451).
o
”
Literătură. Deşi avem ştiri îndigene şi străine cevă mai multe şi mai

lămurite despre înfiinţarea domniiatului Moldovii, totuş ielenu sînt deplin

ajungătoare spre a ni arătă limpede

înfiinţării,

precum

şi

adevăratele

şi

precis starea lucrurilor din timpul

îndemnări,

cari aii împins pre Rominii

din părţile acestea la un pas atit de îns&mnat pentru soartea şi desvoltarea
lor ulterioară. Întru cît ni putem dă sama de împrejurările de pe atunci,
trebuie „să, dicem, că cam tot acelaş concurs de înterese opuse aii dat

naştere, acestui :orgănism
soţiial cetăţenesc' ca' şi domniiatului Ţării Romi-

neşti. leraii la mijloc nişte rivalități, cetăţăneşti, soţiiale şi religionare ale
unor făptori superiori şi puterneci, carii se jucaii cu soartea Romînilor ca
cu O minge, aruncînd'o unii.la alţii cînd încolo cînd încoace, De aceste :

rivalități între cei mai mari same&nă să se îi folosit Romiînii cei mici şi
neînsămnaţi spre a se sustrage de sub înriurinţile străine şi a tinde întru

a dispune. înşi'şi de destinele propriie.
„Stiri despre primele începuturi ale domniiatului putem culege parte „din cronicele îndigene şi străine, mai mult sait mai puţin contimporene, .

ca din: Analele Putnene păstrate în doaiiă cronici cunoscute, una sub titlul
1) Hăjdăă, B. P.: Istoriiea critică, vol. |. Bucureşti, 1875, pg. 300, $ 84. — 2) Antonii
Bontinii Rezum hungaricarum decades, Lipsiae, 1771, pg.8. Getae Vero, quos Valachos nunc

dicimus ... a Transsylvania incipientes inter Tyram et Borystisthenem iluvium ad Euxinum

usque

mare

latius

ditur, Moldavia,

effunduntur;

quasi mollis

pars

vero,

quae

întra Tyram,

Dacia, a junioribus

Jerassum

et Danubium

nominatur, sed Istro proprior,

nina nunc dicitur. Davi enim et Daci iidem sunt ac una lingua uturtur.

inclu-

Monta-

om

-

-

500
de:

0 Moaaaneerx

Br par

Cuaaanie

rocnoaapexe,

sub titlul

alta

iar

: de+-Spisanie kroniki o ziemi woloskiey, takze i o hospodarach iey;2) Cuasanie park O MOAAABCREIXE FOcyAapexb OrxoAb navacu MonaaBckaa zemaa,)

3) Urechie Gr.: Domnii ţării Moldovei

şi viiaţa lor?);

4) KiikiillO Ion,

şi

în Schwandtner Scriptores rerum Hungaricarum t. 1, pg. 177; — parte din
studii posterioare făcute de mai mulți bărbaţi, ca 1. Miron Costin în Cartea
pentru descălecatul dintiiii, cp.7; 2. Niculaiit Costin în Cartea pentru des-

călecatul dintiiă cp. 16; 3. D. Cantemir în Cronicul Romîno-Moldo-Vlahilor,
1.2, pg. 359—402; 4. Gr. Şincaiii în Cronica Rominilor; 5. Fotino D. în Istoriiea generală a Daciii, t. 3, Bucureşti, 1859; 6. A. D. Xenopol în Istorilea
Rominilor, t. 2, Iaşi, 1869, pg. 36; şi Intemeiarea “ţărilor Romîneşti, în
Revista-Tocilescu, anul III, pg. 1—28, 166—170, 285—309; 7. Onciul, Dr.
D., în Dragoş şi Bogdani iundătorii principatului moldovenesc din Convorbiri
literare, anul XVIII. 1884, pg. 253—265 şi 304—319, şi Zur Geschichte der
Bucureşti,

Originile Principatelor romîne,

1887; —

Bukowina, Î., Czernowitz,

1899; — 8. Cogălniceanu C., Dragoş şi Bogdan, Bucureşti, 1886; —
_9. Czolowski: Poczatki Moldavii, Liov 1890; — 10. Kaindl, Dr. R. Fr.
Geschichte der Bukowina, I. Abschnitt, 2. Aufl., Czernowitz, 1896, şi Il. Ab|
n.
„_ schnitt, Czernowitz, 1895.
După cît am pătruns noi lucrul, înfiinţarea şi desvoltarea domniiatului
Moldovii s'a petrecut sub următoarele împrejurări şi îndemnuri. . .

Începuturile

şi

desvoltarea

domniiatului.

Pe

la

începutul

răstimpului acestuia se aflaii înspre miadănoapte şi r&sărit de Cărpaţi,
pe. teritoriul Daciii Trăiane miadănoptale, mai multe domniiate. romîneşti
($ 126). Aceastea steteaii, după timp: şi împrejurări, în legături cetăţăneşti
de vasalitate cu împeriile mai puternece circumvecine, adecă cînd cu împeriul bizantin şi apoi cu cel romînobulgar, cînd cu marele principat rusesc din Chiev, respective cu principatul Haliciului, şi cînd cu regatul Ungariii.

Pe la anul 1190 isbuti regele Ungariii, Bela III (1173—1196),. de aşi
estinde supremăţiiea asupra teritoriului apusean al Galiţiii de astădi şi a

purtă titlul de rege ul Galiţiii, aş&dind acoleă ca regent locotenent pre
tilul săii Andreiă, dupăce alungase pre principele Vladimir. Vladimir însă,
luînd ajutoriii dela Poloni, alungâ pre Andreiii şi se reînstalâ iară în principat. Murind însă în 1199 fără de copii, fii ocupat principatul lui decătră
Roman, principele Galiţiii răsăritene. După moartea lui Roman în anul
1205 se iscară între urmaşi certe pentru domniie. În aceste certe se amestecară Polonii şi Ungurii. După dece. ani de luptă.se aşădâ în Galiţiiea
răsăriteană Daniil, fiiul lui Roman, iar' în cea apuseană: Colomân, ' fratele
regelui Ungariii Andreii (1205—1235). Coloman se însurâ cu o. fiică a
regelui polon, Lesco (1194—1227)"'“spre. împăcare şi se încoronâ ca rege

în

al Galiţiii apusene în 1215;
novgorodean

Mistislav

ungar Andreiii.

Andreiii

şi

anul 1220 însă

înlocuit

încă

cu

ginerele

fii alungat de principele

săii Andreiii,

îi alungat în 1228 de Dâniil,

fiul

regelui

care se facti

acuma: domnitorii preste toată Galiţiiea, lăsînd în cea răsăriteană pre frate|
săii Văsilcă sait Văsilcu ca locoţiitoriii.
Regii Ungariii, ca să poată luptă mai cu succes pentru întemeiarea
supremăţiii

sale

asupra

teritoriului

şi a principatelor

r&sărit dela Carpaţi, conceseră încă de prin anul 1211

dinspre

încoace

miadănoapte

Ordinului

1): Bogdan [.: Vechile cronice Moldoveneşti pînă la Urechie, Bucureşti, 1891, 143
173 şi 185; — HăjdăăB, P.: Archiva istorică a Romîniei, i. 3, Bucureşti, "571
285! —
oanoe 'coopauie pyeuxz abromncen, t. 7, St. Petroburg, 1856,
pe. 256. — 2
Copălnice:

-C.: Cronicele Romîniij, ediţ. 2, î. 1, Bucureşti 1872, PS

125. „PE

:

) Cogâniceanu
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Teutonilor tot din ce în ce mai multe teritorii

şi privilegii în Ardeal şi

în Mărămurăş cu îndătorirea, ca să pădască marginile împeriului şi să le
şi lărgească cit cu putinţă prin convertiri. religionare la ritul roman.!)
Acest Ordin isbuti pînă în anul 1224 a'şi întemeiă citeva cetăţi pe sub
poalele munţilor Carpaţi din vechiea Moldovă, ca cetatea Neamţului,

Crăciuna (Kreuzburg), ş. a. Prin aceste succese se deşteptâ în regii Un-:

gariil întenţiunea şi năzuinţa de a'şi estinde autoritatea şi supremăţiiea
cetăţănească şi asupra teritoriilor şi domniiatelor romîneşti din părţile
acestea; iei cercară aşadară, cu diverse promisiuni şi asigurări, de a trage

pre principii romîni de acoleă în partea sa, ceea ce pare că li şi succese,
căci detronîndu-se în anul 1228 ungurul Andreiii din Galiţiiea apuseană

decătră vălorosul principe Daniil, şi sărindu'i tată-săii, regele Ungariii,
întru ajutoriii, găsim în nişte lupte din anul 1231 şi pre principii romîni
din părţile acestea ca aliiaţi în oastea ungurească. Regele Ungariii Andreiă

(1205—1235)

n'a: isbutit

să

reîntronede

pre

fiiul săii Andreiii în regatul

Galiţiii apusene, dar' îi succese să înduplece pre viteazul Daniil ca să”
recunoască supremăţiiea. În calitate de vasal al Ungariii apări Daniil la
încoronarea lui Bela IV, ca rege al Ungariii (1235—1270).
Tot pe timpul acesta prinseră regii Ungariii a se întitulă şi ca regi
ai Cumaniii şi ai Bulgariii, adecă ai Ţării Romineşti şi ai părţii de lîngă
Dunăre şi marea Neagră a Moldovii vechi de: jos,?) mai ales decînd
primiră pre Cumani în.Ungariiea între- Tisa şi Dunăre în număr de vro

40.000 de familii pe la anul 1245. Această supremăţiie însă ierâ întemeiată
mai mult pe succesele religionare ale. Ordinului Teutonic, decit pe vreo

înrîurire administrativă cetăţEnească, deaceea ierâ mai mult decît problematică.
Unirea principilor romîni din spre miadănoapte răsărit dela Carpaţi cu regii

Ungariii a turburat referinţile amicale de mai înnăinte dintre iei şi ambițiosul principe Daniil şi a împins pre acesta la răsbunare asupra lor.: De

acti înnăinte, cit a trăit întreprindătoriul principe Daniil, maii mai încetat
luptele dintre dinsul şi bieţii principi romîni, măcarcă cu toţii ierai: cumplit amerinţaţi şi călcaţi în picioare de oardele Mongolilor, carii între sine |,

se numiaii Tătari.3) Aceste lupte se închieiară în anul 1257 cu înfrîngerea

principilor romîni decătră Daniil, dar această înfrîngere Îi departe de a'i
aduce foloase, dincontră, îl slăbi, fiindcă îşi înstrăinâ nişte puteri, cari
puteai să'i fie de mare ajutoriii în timpuri de nevoile şi de răstriste.
Daniil, înloc să se'radăme pe ai săi şi pe cei de pe lingă sîne, se uni.cu
biserica apuseană romană, se încoronâ ca rege al Galiţiii în 1253, dar' necăpătind dela. papa ajutoriul dorit şi aşteptat, se lepădâ de uniune în 1257
şi muri în 1266, dupăce se supusese,4) în anul 1246, ca şi ceialalţi principi

ruşi, Mongolilor, carii înfiinţară în anul 1242 lîngă riul Volga un împeriii,

cel aşă numit al Oardei de aur din Chipceac, de unde
puneaii, după plac, pre. marii şi.micii principi ruşi, dar nu
în administrarea înternă a domniiaturilor lor, îndestulîndu-se cu
lată a tributului. acordat. Acest împeriii al Mongolilor sai
durat dela :1242 pînă la 1480, cînd îi desființat de viteazul

numiaii şi dese amestecaii
primirea regual Tătarilor a
şi întreprindă-

toriul mareprincipe de :Moscva, Ivan :(1462—1505).
Sub Ţătari nemijlocit,

în legătură cu principii ruşi

saii

rominobulgari din dreapta Dunării,

dintre Cărpaţi

9

Hur

şi riul

i.

Docum.

Bugului

ai

stat principii romîni

în timp

de

de

E

ori „en. regii
pe eri 9

o sută de ani (1242—1342).

1. 1, NNe. 41—44 54—55, 60, 63, — 2) Hurmuzachi, Docum,

LIN Hurmuzachi, Docum, Le Docum. |. 1, Nr. 179, pg- 232, cp.5- — 4) Hurmuzachi,
Docum. 1. 1, pg. 235, cp.16...
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lor

Despre soartea

timpul

din

puţin

acesta

e ce cunoaştem.

Atita ştim,

că prin teritorile lor părîndaii Tătarii de cite ori voiaii să atace împeriile
circumvecine neatirnate de iei, ca al Rominobulgarilor, al Ungurilor, ori
al Polonilor. Mai adese ori găsîm amintiri despre pericole de navala Tătarilor sait despre năvăliri rejale. Aşâ ni spune regele Ungariii, Bela IV

1254,

într'o scrisoare din anul
(1235—1270),

adresată papei

Inocenţiii IV,

că Tatarii voiesc să năvălească din noi asupra Ungariii, şi'l roagă pentru
aujutoriă atît încontra lor, cît şi a Rutenilor, Brodnicilor şi Bulgarilor.?)

să

samănă

năvală

Această

se

fi întîmplat,

Bela IV aminteşte

deoarece

întrun uric din 1256 despre un răsboiii ce "l-a avut cu Daniil, rege pe
atuncă al Galiţiii, şi cu Tătarii.2) Necăpătind însă regele Bela IV, ajutoriul
dorit dela papa, măcarcă acesta, ţinuse, în 1260, la Roma un conciliii încontra Tătarilor, îl amerinţâ, pe la 1264, că se va însoţi cu Tătarii,?) de
nu îi se va trimete cît mai curînd ajutoriul aşteptat. Măcarcă papaa
poroncit episcopilor să predice cruciiade încontra Tătarilor, aceştia nu se

prepărindu-se de

prea conturbaii de iele, şi deaceea îi vedem, pela 1265,

năvălire în Ungariiea şi în Poloniiea,4) cu ce succes însă n'am puiut află.
Pe la anul 1279: dădu regele Ungariii, Ludovic Cumanul (1272—1290),
autorităţilor regale ordin de a constrînge pre Cumanii răspîndiţi prin ţară,
ca să se adune şi să r&mină aşădați- numai pe locurile dintre Dunăre şi
Tisa, date lor de regele Bela 1V.5) Esecutarea acestui ordin nemulţămi

pre Cumani şii

aduse

înterne se folosiră
prădind, pustiind
rilor se duseră cu
napoi, făcu. regele

de nobili,

la revoltare prin anul 1284.65)

De

aceste turburări

Tătarii şi făcură, pe la 1285,. o navală în Ungariiea,
şi ardiînd tot ce li cădeă înnăinte.?) La retragerea Tătaiei, pe îuriş, foarte mulţi Cumani. Spre a'i întoarce înLudovic Cumanul, împreună cu o mulţime de boieri şi

cam pe la anul 1286 şi 1287 o espediţiune în părţile Moldovii

pînă spre hotarele Tătarilor, pină unde încă niciunnl din înnăintaşii săi nu
străbătuse pînă atunci.8)
Această espediţiune a avut doaii& consecinţi foarte mari, . dintre cari
unade o însemnătate memorabilă, Mai întiiii, această espediţiune săm&nă
să Îi împăcat pre regele Ludovic Cumanul cu Tătarii şi .să'l fi întărit şi
mai multîn aplecările lui cătră credinţile şi datinile Cumânilor şi ale Tătarilor,

căci de

din multele

aci înnăinte

admoniri

doaiia consecință

s'a mai

ale

a iost, că espediţiunea

mănoase ale Moldovii,

atras

iel nu

şi dojăniri

atenţiunea

împreună

acestora

asupra

cu

lor

lepădat

papei

de

iele,

precum.

fără de: niciun

aceasta

se vede

succes.)

A

prin locurile frumoase şi

o mulţime de boieri şi de nobili, a
şi

a deşteptat într'înşii aplecarea şi

dorinţa de a se strămută în părţile acestea cu oameni de pe moşiile lor mai
puţin mănoase de prin Ardeal şi Mărămurăş. Îndemnuri şi prilejuri la ast-

felii de strămutări aă avut boierii şi ţăranii romîni de prin Mărămurăş şi
Ardeal foarte multe şi puternece în timpul domniii regelui ungar. Andreită Il
"(1290—1301) şi a lui Carol Robert (1308—1349), cînd biserica apuseană

„sprijinită.

cu toată

seriositatetea de aceşti regi,

căută nu numai să stirpească,

- cu puterea, apucăturile păgineşti ale Cumanilor şi ale cumanisaţilor, ci să
şi abată pre creştinii r&săriteni dela ritul lor bisericesc şi să'i înduplece a re-*)
7

Hurmuzachi: Docum. |, 1. Nr. 199.: —

Hurmuzachi:

5) Hurmuzachi,
) Hurmuzachi,

„Nr. 405. — 2)

Docum.

Docum.
Docum.

1., |. Nr, 212,

225.

2
E

H

achi:

1 zale,

Dea

I i Si pa

2

|. 1. Nr. 344. — ) Hurmuzachi, Docum. 1: 1, Nr. 362-163,
I, 1, Nr. 370—371. — 5) Hurmuzachi, Docuni.: [- 1. Nr. 390 — și
Hurmuzachi,

Docum. |. 1. Nr, 373-376, 382-385. 398.400. 406, 409

*
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cunoaşte supremăţiiea papei asupra tuturor creştinilor de pretutindenea.1)
Persecutările religionare ai împins pre mulţi Romini spre a'şi căută în
alte părți liniştea conştiinţii, precum şi. uşurare de sarcinile multiple ce
nemiloşii şi puternecii dilei .le aruncati, fără cruţare, în spatele lor.

Prima încercare de a se scutură de diversele asupriri, şi, cu deosăbire

de cele religionare, SamEnă să o fi făcut ducele (voivodul) Ardealului Ladislaii de pe la finea secolului al 13-lea şi începutul celuide al 14-lea.
Acesta cutedase să'şi mărite ofiică după fiiul de lege răsăriteană al regelui
Sirbiii Ştefan; apoi, la stîngerea casei arpadiiene în liniie bărbătească cu:
moartea regelui Andreiii, în 1301, iel ni -voiă să recunoască urcarea pe
tronul Ungariii a unor. principi străini, ca Venceslaii
din Bohemiiea, Oto
din Bavariiea şi mai ales pre prea păpistaşul anjuan Carol Robert din
Neapolea; el prinse pre
unul din
pretindenți, pre băvăreanul Oto
(1803—1308) cînd călătoriă acesta cu coroana regală prin Ardeal,?) îi luâ

coroana

regală,

iar

pe ie! îl dete

pe

mîna

amicului

săi,

a domnitoriului

Țării Romineşti (pg. 461), carele deasemenea nu mai voiă să' recunoască
supremăţiiea regilor Ungariii asupra sa.3) Din aceste doaiiă cause, voivodul -

Ardealului Ladislait fii escomunicat de papa în anul 1309.) Urmările unei

escomunicări ieraii pe atunci foarte grave. Ca să
amarnecă, ducele Ladislaii să vădi necesitat să se
în anul 1310, ca rege al Ungariii şi ca „Domn
pre făvoritul papei, pre anjuanul Carol Robert5)

de recunoaştere denoată,
ţara

în

verân

zeran al săi.

Estinderea ducatului (voivodatului)

în spre miadănoapte

ca

numai

regele Ungariii

răsărit nu o cunoaştem;

superior

lui Ladislaii

iel debunăsamă

cu

acestea,

mai

atita

ca cetatea

virtos,

că

Neamţului,

acuma

Crăciuna,

de

mult

poate

su-

su-

din Ardeal

trebuie să îi

şi Moldova de

cuprins şi unele părţi din poalele Carpaţilor din Bucovina
astădi

ca

sai

sîne

pre

se priviă

că ducele Ladislaii

iar pre

sa,

scape de această pedeapsă
împace şi să recunoască;
al săii natural şi legitim“
(1308—1342). Acest mod

unele locuri din părțile

încă

Siretele

şi Baiea

ieraii

ocupate de misionarii papali şi trase .astfeliii sub supremăţiiea regilor
Ungariii şi pentrucă din formula de escomunicare. a acestui duce ne încredințim, că iel a avut sub sîne şi vasali, cari fură deslegaţi de orice

ascultare cătră dînsul. (Eiusque Vassallos, Comites, Castellanos, Judices et

Ş
Jobagiones fore a qualibet sui fidelitate ac homagio absolutos).
Pe timpul acestui voivod, adecă pela începutul secolului al 14-lea, să
se fi întimplat şi aceâ emigrare a unor nobili din Mărămurăş preste munți,
ca â lui Dragoş, despre care ni vorbesc toate analele noastre îndigene;
aceşti emigraţi stăteai, cu oamenii lor şi cu ţinuturile. ocupate de iei, sub
autoritatea acestui voivod saii duce, şi, prin iel, sub supremăţiiea regelui

Ungariii. .

-

Împăcarea

e

E

ducelui Ladislaii cu regele Ungariii Carol

nu fi fost durabilă,

căci

întrun

uric

din

anul

1315

Ș

Robert pare să

ni se vorbeşte

despre

Ladislaii, fostul voivod al Transilvaniii (quondam Woyvoda Transylvaniae)
şi despre fiiul săii, tot Ladislaă

cu numele,

că ar fi despărţit pre Saşii din

Mediiaş şi din alte localităţi vecine de Saşii din Sibiiii, încontra voinţii lor,

din care causă se şi plinseră aceştia la regele Ungariii+); iar întralt uric
din 13245)

ni

se

aminteşte -apriiat

despre

nefidelitatea

2) Hurmuzachi, Docum. |. 1. Ne. 409—411, 433—436, 440

fiilor voivodului

441, 443—447, 449—450,

2) Turocz: Cronica Hungarorum, în Schwandiner, Scriptores
453, 7, 480 483, 487, 493.
rerum Hung. Vindobonae, 1746, t. |, pg. 157, cp. 87—89. —.5) Perz: Scriptores rerum
Austriae, î. 3, pg..759—770. —.*) Hurmuzachi, Docum,.]. 1. Nr. 450. — ) pauza vi,
Docum. [. 1:
Nr. 451.— €) Hurmuzachi, Docum. L. Î. Nr. 454. — île. Nr.
.
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Ladislaii. Tot într'acest uric ni mai spune regele Carol Robert, că ierâ pe
atunci

„Moys,

filius,

Moys,

notorius

noster

infidelis“,

care,

cu

cutedare

termerară, se resculâ încontra regelui şi nazuiâ să acupe Ardealul „terram
nostram

Transylvaniam

suis conatibus,!)

bătind

pre contrarii săi amarnec

sub castelul Ciceului din Ardealul miadănoptal de lîngă Mărămurăş.

Cine

iera acest Moys, din ce parte venise şi care ierâ moşiiea saii ţara lui mai
înnăinte, n'am putut află; dar ni se pare că nu ieră altul decît vreun pu“ternec emigrat în teritoriile de preste munţi, în Moldova de mai apoi, şi
anumea fiiui comiteliii Secuilor.2)
Aceste răscoale repeţite de prin Ardealul miadănoptal răsăritean şi de prin
Mărămurăş ni arată o mare nemulţămire cu starea lucrurilor şi o fierbere
printre Romînii din părţile acestea, ba chiar o năzuinţă stătornică de a se
sustrage de sub înriurirea regilor Ungariii, şi de a rumpe orice legătură
cetățănească cu iei, întocmai după cum o făcuseră şi confrații lor din
Ţara Romînească mai înnăinte, şi chiar pe timpurile acestea continuaii a'şi
apără cu energiie neatirnarea (pg. 459—464). Deci în timpurile acestea
turbure de pe la începutul secolui al 14-lea trebuiesc căutate începuturile
"adevărate ale înfiinţării domniiatului Moldovei, pre care îl găsim consolidat
acuma pe la anul 1348. Şi într'adevăr esistă tradițiuni naţionale, cari pun
înfiinţatul domniiatului Moldovii pe timpul ducelui Ladislaii (1274—1315).5)
O ostilitate încontra năzuinţilor păpistăşeşti ale regilor Ungariii, şi cu
deos&bire ale lui Carol Robert,

se

manifestâ

pe

atunci

nu

numai

la Rominii

din Moldova, Ţara Romînească şi din Ardeal, dar' şi la popoarele vecine,
dreptcredincioase răsăritene, precum se vede aceasta din mai multe scrisori)

de ale papei lon XXII (1316—1334) din anii 18325, 1327, 1332 şi din 1334.

De mare îns&mnătate pentru cercetarea începuturilor domniiatului
Moldovii ni pare un uric) cam puţin desiuşit din anul 1335; în ielni
se vorbeşte despre un Bogdan voivod, fiiul lui Micul, care. trăteadă cu
regele Ungariii, Caroi Robert, prin mijlocirea arhiepiscopului din Colocea,
ca să treacă din ţara sa şi să se aşede în Ungariiea. Păcat că nu ni se
spune în acest uric apriiat, care ierâ ţara originară a acestui duce Bogdan!
Oare să nu îi fost iea vreun ţinut de preste munţi, din vechiea Moldovă,
şi oare acest Bogdan să nu fie iel tot acela, pre care îl declară nişte

urice

regeşti

din

anul 1349

şi 13556)

şi. din 13657) ca „cunoscut necre-

posesiuni

din

dincios“
al regelui şi al regatului lui, şi carele a ocupat „țara Moldovană“
a regelui şi stăruieşte a o păstră pentru sîne şi urmaşii săi „spre ruşinea
regelui“, şi pre carele toate analele noastre îndigene îl pun ca al treilea
între domnitorii Moldovei? Cel puţin timpul în care a urmat această pertrătare,

precum

şi locul

unor

Ardeal

ca 'lad,

Borzan

Georgiii, de ale acestui Bogdan ne împing a crede, că Bogdan

şi Siîn-

din citatele

urice ieste una şi aceeaş persoană. În cad de admitere a acestei identificări

„2
Hurmuzachi, Nr, 465. — 2) Hurmuzachi, |. 1. Nr. 452. — 5) În dilele...
lui Latot,
fiul iu Carol, Domnului Transilvaniii .... s'a urmat şi descălecarea Dacoromînilor din Mărămurăşul Transilvaniii în Moldova.“ la Fotino D.: Istoriica generală a Daciii, trad. de G. Lion,
t. 3, Bucureşti, 1859, pg. 3. — „Scriie Urechie Vornicul, că ai fost veleatul 6807.(—1299) . .
la descălicarea ţării cu Dragoş“, dice Niculaiii Costin în Cartea .sa pentru descălecatul
dintii: Cronicele Romiîniil, edate de M. Cogălniceanu, Bucureşti,-1872, t. 1 pg. 83. —
„.4) Hurmuzachi, Docum, 1. 1. NNr, 470, 475, 493—495, 503 şi 504. — 5) Hurmuzachi, Docum.

|. 1, Nr, 509, tractatum de transitu et translatione Bogdan Woywode

fily Mykula de terra

sua in Hungariam, cuius translatio per maxime tunc imminebat, per pluta tempora duravit.
— i noster et regni nostri infidelis notorius - . „ terram regis Moldavanam;... in contumeliam regis, în
Revista pentru istoriie, arheologiiea
şi filologiie, de Gr. Toci

vol. 5, Bucureşti. 1885, pg. 166—170. — ?) Hurtnuzacui, Doc.

I. 2. Nr. Şgileseu, anul 5,
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am trebui să dicem că pe la anul 1335 esistâ acum deplin cons0lidat domniiatul Moldovii, dar nu 'ca nedepindent, ci în legătură
cetăţănească de vasalitate cu regatul Ungariii.
a
„Prilejul, care a împins pre ducele Bogdan la scuturarea supremăţiii
regilor ungureşti nu'l cunoaştem pînă acum. mai de aproape; atita ştim,
că, măcarcă papa Benedict XII (1334—1342) întrase în anul 1338 în pertrătări cu

hanul Tătarilor

pentru

buna

stare

a creştinilor

de

sub

ascultarea

lui, iel tot nu băgâ în samă această întrevenire, ci năvăli pe la anul 1340
cu Tătarii săi în regatul Polonilor. Se prevedeă cu siguritate, că, de aici,
Tătarii vor trece şi în ţările coroanei ungureşti şi le vor prădâ. Spre a
întimpina această calamitate, dete papa Benedict XII, pe de-oparte, poroncă
în toate părţile, ca toţi creştinii să se scoale asupra Tătarilor, iar' pe de
altă parte scrise din noii cătră hanu! lor, ca să se lase de răsboiii şi să
îmbrăţişede şi fel creştinismul.!) Dar” şi aceste rmijlociri şi admonistări ale
papei fură zădarnice. Tătarii prădară ţările supuse regilor poloni, şi se
îndreptară şi spre cele de sub ascultarea regilor ungari, precum ierait pe
atunci mai. multe ținuturi din Moldova de sus. Aici li ieşi înnăinte ducele
Ardealului, Andreiii, fiiăl lui Ladislaii saii Laţcu, cu oaste număroasă şi
cu Săcui nobili, îi învinse, ucise pre principele lor Athlamos, numit de
Romini Alimoş în cîntecele poporene, şi prinse mulţi Tătari, pre cari îi
trimese regelui Ludowig (1342—1382) la Vişegrad.. De. pe timpul acesta,
adecă de prin anul: 1343 înnăinte, dice contimporeanul arhidiiacon lon de
Kikuilew,2) că Săcuii din Ardeal năvăliră mai adeseori asupra Tătarilor,
" reîntorcindu-se

totdeaunacu

mare pradă

a casă;

iar” Tătarii

ciți

mai

re-

măseseră neucişi, se retraseră de prin ţinuturile acestea la ceialalţi Tătari
departe spre părţile mării. leste foarte probabil că în urma acestor escursiuni favorabile încontra Tătarilor să fi ocupat vre unii din nobilii Săcui
şi din alți Romini nişte ţinuturi în părţile acestea, pre cari le consideră
acum de mai'înnăinte Bogdan.ca ţinindu-se de cercul puterii sale, şi să
li fi dat ansă la certe, mai întiiă între sîne
şi apoi şi între Bogdan şi regele
Ungariii, carele va fi căutat să favorească pre vreunul din rivalii lui Bogdan, precum eră un Ghiula şi fiiul săii Dragoş.
|
|
|
După această alungare a,Tătarilor din părţile vechii Moldove, se pare
că ducii romîni de pe acoleâ, de prin Mărămurăş şi de prin Ardealui miadănoptal răsăritean, s'aii sfătuit între sîne,. ca de aci înnăinte să se unească
cu toţii, să'şi aleagă din mijlocul săii un. Domn şi duce suprem şi să în-

domniiat

un

temeiede astieliii

aşi

precum isbutiseră

propriii,

întemeiă

un atare confrații săi din Ţara Rominească, şi apoi să şi îl apere cu
puteri unite şi în neatirnare de împeriile.vecine. Această decisiune a Romînilor

pare

a

fi fost

nu

Moldoveni.
odată,:)

de aci

carele,

Ludovig,

Kikullew,5)

dar

mai

înnăinte,

în fiecare

Această
acum

unanimă,

an

întimplare

ca

resultat

a

o

hi
Hurmuzachi,

Hung. î.[., pg. 177, cp

Docum.

l. “1. 1.

Nr.
Ne.

6. —)I.c- ps.

nemulţămiri

ajutoriii cătră regele Ungariii

precum ni spune arhidifaconul Ion de

avut a se luptă cu rivalii şi rebelii săi

mai

aminteşte lon

delinitiv

adecă al espediţiunilor încontra
“minilor din Mărămurăş,:pe lingă
iei pe furiș în ţara Moldovii, care
dar care de mult ierâ deşartă de
2)

şi deaceea a provocat

carii se adresară după

pintre cei neînţeleşi,

dicind,

că

de

Kikuliew

tot pe timpul

încă

acesta,

“Tătarilor, adunind Bo gdan, voivodul Rosîne Romini din acest ţinut, a ieşit cu
ieră supusă coroane! regatului Ungariii,
locuitori din causa vecinătăţii Tatarilor,
.
518—529
518

—

2)

Schwandtner,

Scripiptores

193, cp. 39. — 4) |. c. pg. 19, cp. 49.

rerum
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şi, măcarcă fusese mai adeseori bătut de oastea regească, totuş țara se
lărgi ca un împeriii, fiindcă tot creşteâ numărul cel mare al iocuitoriior iei
romîni. Voivodii însă, cari se aleg de Romînii acestui împeriii, se mărturisesc a fi vasali ai regelui Ungariii, iei sînt obligaţi a depune jurămint
de credinţă şi a plăti tributul îndătinat.
“
Această ieşire pe furiş a ducelui Bogdan cu Romini din Mărămurăş,
povestită de contimporeanul arhidiiacon lon de Kikullew, s'a întîmplat
înnăinte de anul 1349, cam pe la începutul domniii. regelui Ludovig, îndată
după alungarea Tătarilor în anul 15 decătră ducele Ardealului Andreii,
îiiul lui Ladislaii sai Laţcu, căci întrun uric din anul 1349, întercălat în
altul din 1355, ni spune regele Ludovic, că nu demult (nuperrime) Stan
— Ştefan), fiiul lui luga, ai voivodului Romînilor din Mărămurăş, a trecut
pe partea unchieşului săii, a voivodului de odinioară Bogdan, carele se
făcuse „cunoscut necredincios al regelui şi al regatului,!) iar' în cronica
lui G. Brancoviciii?) se preciseadă mai de aproape anul, dicîndu-se ca
„întraceă vreme (adecă 1343) Romănii din Maramuroş aii descălecat în
Moldova pentrucă o pustiise Tatarii, şi nime nu cutedă să şadă într'insa,

pentruce

ai

descalecat moroşanii Romăni“.

Această

afirmare

din

uricul

regesc, pusă în legătură cu cele povestite de arhidiiaconul Ion de Kikullew
despre „Bogdan, ducele Romiînilor din Mărămurăş“, ni arată mai sus de
orice îndoială, că înnăinte de anul 1349, şi anumea cam între anul 1342
şi 1843, se constituise domniiatul Moldovii şi se declarase
ca' nedepindeni
de regatul Ungariii, ca şi domniiatul Ţării Romîneşti, dară că această nedepindinţă ierâ combătută de unii boieri din loc cu concursul regelui
Ungariii, cu deos&bire de doaiă familii, de famililea Drăgoşenilor, începînd.cu Juliii. saii Ghiula, fiiul lui Dragoş, dar' mai ales cu fiiul acestui
Ghiula, numit tot Dragoş, cu fraţii săi Stan, Tatar, Dragomir, Costea şi
Mirisiaii, pentru care faptă fură munificent răsplătiți de regele Ludovic,
dăruindu-li-se posesiunile Bogdăneştilor din Mărămurăş şi din Ardeal,
precum se vede din uricele citate mai sus şi din alt uric din anul 1360;2)
şi apoi şi de familiiea

lui Sas,

şi anumea

de

fiii acestuia,

de Balc,

Drag,

Dragomir şi Ştefan, precum ni arată alt uric din anul 1365.:) Pre aceste
doaiiă familii se încercâ a le identificâ
Dr. D. Onciul întrun studiii foarte.
meritos, întitulat: Dragoş şi Bogdan, şi publicat în Convorbiri literare, anul
18, pg. 253—262 şi 304—318, dar' fără de a convinge pre oricine.
<

Din cele amintite pînă aici resultă fără de îndoială, că numai

pre

|
- Bogdan,
:
|
iar nu pre altul, trebuie să'1 considerăm ca întemeietorii al domniatului
Moldovii şi ca întiiti domnitorii în iel. Deaceea se şi numeşte acest domniiat la unii scriitorii nu Moldova, nici Moldovlahiiea, ori Rusovlahiiea,
ori Maurovlahiiea ($ 149), ci Bogdaniiea,t) după numele întemeietoriului
lui, Cu toate acestea însă în analele îndigene găsîm puşi înnăinte de
acest domnitorii încă alţi doi, Dragoş şi Sas, adecă tocmai acele persoane, pre cari uricele ni le arată ca rivale ale lui Bogdan.
„De unde vine aceasta? După socotinţa noastră nu de aiurea, decit
din necunoştinţa cu deamăruntul a întimplărilor. Analele îndigene adecă

> Tocilescu Cr;: Revista pentru istorie, arhiologie şi filolo e, anul 3, vol: 5, Bucu-

reşti, 1885, pg. 666—170.

—

2) Densuşeanu A.: Revista. Critică, 15 pg. 378.

—

*) Hurmu-

zechi, Docum. [., 2., Nr. 44. — +) Hurmuzachi, Docum. 1.;. 2, Nr. 70. — Şincaiii : Cronica
Rominilor, sub anul 1359. — 3) Phrantzes G;: Chronicon, Bonnac, 1838, lib. 1., cp. 30, pg. 89.
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nu S'aii scris contimporeneşte aşăş dela începutul întemeierii domniiatului,

ci cam

coace.

cu

Cel

un

ce

secul

le-a

mai

înnăinte de Alesandru

tărdiii, din

domniiea

lui 'Alesandru

celui Bun

în-

urdit pentru prima dată nu cunoşteă nici Domnii de
cel Bun

(1401-—1434),

nici activitatea lor;

deaceea

a. înşirat din iei numai pre ciţi “i-a aflat din audite, fără de a însămnă
vreo faptă sevărşită de iei. Cumcă acest şir de domnitori nu ieste cel
adevărat, 'se cunoaşte parte din diferitele redacţiuni ale vechiului „Letopiseţ“ moldovenesc, folosit de Urechie şi descoperii acuma,!) iar” mai ales
din cercetările mai noaiiă, făcute de Dr.:D. Onciul, A. D. Xenopol, Czolowski, Dr. R. Fr. Kaindl, etc. fără de a fi isbutit a restabili şirul timpuistic al domnitorilor întrun mod neîndoielnec. Din această causă şirul
primilor domnitori din analele îndigene nici nu poate fi: considerat ca fără
de greş; iel nici nu începe cu acel bărbat, care a dat împulsul definitiv
la întenfeiarea doimniiatului, cu ducele Romiînilor din -Mărămurăş, cu Bog-

dan,

după

cum

ni

arată

mărturiile

contimporene

necontestabile,

ci abiă

cu rivalii acestuia, cu persoanele cari s'aii luptat încontra lui pentru supremăţiiea regatului Ungariii, adecă cu Dragoş şi cu Sas, bărbaţi din doaiiă

familii diferite.

Aceşti doi bărbaţi însă, după cum ni dovedesc nişte urice

contimporene dela regii Ungariii Carol Robert şi Ludovic |, mai fost domnitori în Modova, ci numai unul din iei, Sas, a avut moşii acoleâ. Uricul
din

anul

1349,

citat

mai

sus,

ni

spune

numai

atita

că

Ghiula

(Julii),

fiiul lui Dragoş, a fost remunerat de regele Carol Robert cu. doaiiă sate
din Mărămurăş, „pentru şerviciile cele mai credincioase şi meritoase“;.că
din aceste posesiuni încă a fost alungat mai pe urmă decătră Stan, fiiul
lui Iga (luga) „al ducelui (voivodului) Rominilor din Mărămurăş, numai
din causă, fiindcă Ghiula şi fiii săi: Dragoş, Stan, Tatar, Dragomir, Costea,

şi Mirislaii nu se lăsaseră abătuţi dela calea credinţii cătră regeşi nu
voiseră să treacă şi iei pe partea lui Bogdan, carele îi ierâ unchieş de

tată şi „cunoscut necredincios al regelui şi al regatului“; şi, în fine, că
Ghiula fu restituit în posesiunile sale dimpreună cu fiii săi la mandatul
regelui Ludovic decătră Ion, îratele lui Stan, „pentru stătorniciiea lor în.

„credinţă. «

e

a

Să

,

" Întracest uric: sînt doaită lucruri foarte remarcabile pentru determinarea
şirului domnitorilor Moldovii; unul, că aici Bogdan ieste numit ca fost

voivod, iar' altul, că despre Stan s. Ştefan
înte de 14

se dice că nu cu mult înnă-

Septemvre 1349 s'a făcut necredincios regelui, trecînd pe partea

necredinciosului

fost

voivod

Bogdan.

Calificativul

de

„fost voivod“

se

poate înţălege saii că Bogdan ierâ prin Septemvre 1349 aci mort, saii
numai scos din voivodiiea ce o aveă pe la 1335. Noi admitem înţălesul

dintiiii şi dicem, că Bogdan a murit în anul 1348'saii
pe la începutul anului
1349 şi că lui “i-a urmat în domniie. nepotul

săii de îrate

“Stan sai Ştefan I

i

a

poate numai deaceea, fiindcă copiii lui Bogdan. ierait încă prea tineri pentru
o domniie aşă de greâ şi de neconsolidată încă pe deplin; prin această
şi pedepsi pre. Ghiula şi
se făci şi Stan necredincios regelui.
urmăşiie
pre ficiorii lui cu

alungarea

-de prin

moşiile

lorşi cu

arderea caselor

lor;

Stan,
pe partea Bogdaneştilor şi a sa. Cu acest.
pentrucă nu se deteră
ca urmaş al lui Bogdanîn domniie şi pe calea necredincioşiii, aii urmat
') Bogdan

[.:

Letopiseţul

Cronice inedite, Bucureşti, 1895

dela Bistritza în Convorbiri lit., anul

29,

pg. 753—778

şi
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apoi pertrătări diplomatice şi lupte amarnece din partea regelui. La aceste
pertrătări şi lupte samănă să nu fi luat parte, dintru început, Dragoş,

fiiul lui Ghiula din uricul din 1349, căci la şese ani de dile, în Optomvre

1355, veni Innăintea regelui Ludovic nu Ghiula, ci fiiul acestuia, Draguş,
în calitate de simplu supus, şi fără de oarecari merite deosăbite, şi, presîntindu'i

uricele

din 1349,

solicită

dela

rege

întărirea

lor,

ceeace

regele

regelui,

după

o şi făci bucuros, însă numai sub reserva drepturilor sale regale, precum
şi

ale

altora,

şi sub

espresa condiţiune,
ca

să plătească

datina Rominilor, cuvenitele dări. Această făvoare grabnică a însuileţit pre
Dragoş, fiiul lui Ghiula, pînă într'atita, încît, de aci înnăinte, îl găsim
oştindu-se de mai multe ori pentru drepturile şi prestigiul regelui Ludovic,
însă totdeauna nu în altă calitate, decit în aceea de Romîn credincios din

Mărămurăş (fidelis Olachus noster de Marmarusio), precum îl numeşte
uricul din Mart 1360. Pentru strălucitele sale merite şi pentru şerviciile ce
le-a făcut regelui „în mai multe afaceri şi espediţiuni date şi încredințate
lui, în speciial însă la recăştigarea ţării Moldovene“, aducîind pre mulţi
Romîni rebeli iarăş la credinţă stătornică cătră rege, Draguş fu răsplătit în

Mart 1360 prin aceea, că regele îi dărui şese sate de ale sale romîneşti, lui .
şi fiilor lui, Ghiula şi Ladislai, „ca să se folosească în veci de iele, esercitind asupra lor, sub titlul de nobilitate, toate acele drepturi, de cari se
folosesc, prin distingere, şi ceialalţi adevăraţi, primi şi naturali nobili ai

împeriului, carii se oştesc sub steagul regesc,“ însă aşă, ca atit Draguş, cît
şi fiii săi şi toți moştenitorii lor, să fie ţinuţi a păstră regelui şi succesorilor
lui în veci, cu credinţa

Cu
i luptele

nestrămutată,

omagiul

de credinţă

sînceră.1)

toate.

meritele

ce 'şi

le-a căştigat pentru

rege prin întrevenirile

sale,

Draguş

acesta

n'a

căpătat

avut,

nici

ma

dela

rege

prin

uricul din 1360, alt titlu decit de acela adevărat, întilii şi firesc nobil al rega-

tului (verus, primus et naturalis regni nobilis).“ Deci despre vreo domniie
din partea lui în Moldova nu poate îi vorba. leste adevărat, că în uricul
din Mart 1360 se dice apriiat, că „meritele lui cele preastrălucite« sai
estins mai. cu samă la restaurarea autorităţii regale în Moldova; dar'
această restaurare iată cum pare că s'a întîmplat. Murind adecă în anul
_1859 Stan s. Şteian voivodul Moldovii, urmaşul şi nepotul lui Bogdan
ca necredincios al regelui şi regatului. Ungariii, s'a ivit ceartă pentru
domniie între fiii săi
|

Ştefan II şi Petru 1.
Petru ieră mai tînăr, dar' mai ager şi mai isteţ, şi ştii, prin
să atragă pre cei mai mulţi boieri în partea sa, şi împăcîndu-se

se

vede,

imițlocirea

prin

Draguş,

lui

fiiul

lui Ghiula-Draguş,

cu

aceasta
precum

recele

Ungăriii Ludovic, şi luînd ajutoriii dela iel, a fugărit pre îrate-săti Şteian
din Moldova şi a ocupat toată ţara pe sama sa, dar' acuma nu mai mult
în nedepindinţă, precum fusese sub Bogdan şi sub Stan-Ştefan,
ci în
călitate de vasal al regelui Ungariii. Întru aceasta samănă 'a fi constat
acea

„restauratio

din Marte

terrae

nostrae Moldauanae“,

1360, atribuindu-o

lui Draguş,

pen care i răsplătit atit de bine.
tefan,

fratele lui Petru, a

Cazimir (1333—1370),

frăţini-săii. Acesta

:) Hurmuzachi:

şi luînd

despre

care

îiiului Ghiula,

aminteşte

Si

iugit cu părtidanii săi la re

ajutoriii dela iu

sa

întors

uricul

ca merit deosăbit
ce

Îi,
i

irezite

oile

"l-a întimpinat în ţinutul Sepinicului (Şipineţul de astădi
Docum.

]. 2, Nr. 44.

|
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din Bucovina),

în

codrii Cozminului,

'şi “i-a' înfrînt oastea: cu desăvărşire

aşă, încit numai puţini ai putut scăpă cu viiaţă.!)

___ Cum s'aii „desfăşurat mai departe trebile în Moldova, nu cunoaştem
pină acuma mai deaproape, dar' fără de lupte ulterioare între aceşti frați,
apoi între iei şi fiii lui Bogdan, precum şi cu Sas Moldovanul, voivod
„mărămurăşan, şi cu fiiul acestuia Balc, nu va fi rămas. Aceasta se vede
dintrun uric dela regele Ungariii Ludovic, din Faur 1365.. Într'acest uric

|

nu ni se mai vorbeşte, ca în cel din 1355, despre Draguş, ci numai despre un Balc, fiiul lui Sas, voivod în Mărămurăş.. Acest Balc a susținut în

Moldova multe lupte pentru rege, a căpătat multe răni, şi a pierdut o
mulţime de şervitori, chiar şi nişte fraţi, şi, în îine, vădînd că nu'i în stare
să aducă ţara sub ascultarea regelui, îşi lăsâ acoleă pre consîngeni, precum şi propriietăţile şi drepturile ce le aveâ, şi se întoarse în Ungariiea,
la regele săit Ludovic, pentru care faptă în remunerat şi. recompensat dim-

şi Ştefan,

preună cu iraţii săi uterini, Drag, Dragomir

cu o moşiie foarte

întinsă în Mărămurăş, compusă din noaiiă sate, pre cari le confiscase regele
Ludovic dela Bogdan şi dela fiii acestuia, pentru necredinţa lor cunoscută şi
stătornică; chiar şi cu titlul de beliduci sai voivodi fură îndestraţi mai pe
de aci înnăinte ca titlu familiiar, ca şi
“urmă, titlu pre care îl purtară
tatăl lor Sas.?) Şi într'acest uric nu' ni se îndegetă prin nimică, că Balc,
saii tatăl săi Sas, ar fi fost beliduci saii voivodi în Moldova, ci numai în
Mărămurăş, afară de cazul cînd am admite, că pe atunci, Moldova nu ieră
ducat sati voivodat deosăbit, ci că se ţinea de Mărămurăş şi se cuprindeă
în numele de ducat mărămuşan. Într'acest uric ni se vorbeşte despre necredinciosul Bogdan şi despre fiiui lui. Această împrejurare ne face a
crede că, pe la anul 1365, nu mai ieră domnitoriii în Moldova, cu titlul de

neatirnare dela regele Ungariii, Petru din anul 1359 după Dlugoş, ci
vreun fiii de ai lui Bogdan. Numele acestuia nu ieste numit nici în uricul
dela 1365, nici în .alte urice ulterioare.

şi 1372 găsîm pre un

Abiâ în nişte urice din anul

|
Laţcu .

saii. Ladislau,

numit

1370

„

ca dux Moldaviensis.2)

Ia

i

În mai toate analele îndigene

Laţcu ieste declarat ca fiiii al lui Bogdan. Deci noi presupunem,

că acest

Laţcu va îi domnit în Moldova cam din anul 1365 încoace; dar cum a
ajuns iel la domniie, aceasta n'am găsit îndicat nicăiuri, credem însă că

după vreo luptă poate cu vărul săii Petru, care se închinase Ungariii, ori

cu Sas Moldovanul,
Moldovii' a vreunui

duce mărămurăşan. În
fiii de ai lui Bogdan

orice caz suirea pe tronul
a provocat omorirea lui Sas

şi a unora din feciorii lui şi răsplătit cu moşiile din Mărămurăş

dela Bogdăneşti.

|

|

coniiscate

hai

-. Din cele aduse pînă aici înnăinte se vede lămurit, că nici Dragoş,
nici Sas n'aă fost Domni suverani în Moldova, ci numai nişte, duci sati
voivodi, stind sub ascultarea ducilor din Ardeal şi, prin aceştia, sub ascul-

tarea regelui Ungariii, deci mai mult nişte funcţionari ai regatului Ungariii,
decit domnitori adevăraţi stînd sub superioritatea altor. domnitori. Cumcă
1) Dlugosius

1.: Historia Poloniae,

lib. 9 ad.

1359 în opera omnia

din Lipsiiea

1711,

pg. 1122 şi din Cracoviiea, 1876, t. 3, pg. 277. — 2) Picol E.: Tableau gensalogique de la

famille de Dragoş în Revista lui Tocilescu anul 3, vol. 5, pg. 310—3818. — Densuşanu N.:
70,
Revoluţiunea lui Horea, Bucureşti, 1884, pg. 43. nota. — Hurmuzachi, Docum. I., 2, NNr.

157, 202, 220, 227, 238, 256, 257, 264, 265, 278, 285, 285, 288, 297, 333, 345. — Şincaiii G.:
Cronica Rominilor, sub a. 1359, — 5) Hurmuzachi, Docum. L. 2, NNr. 124, 125, 146.
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iei figureadă în analele. îndigene

ca domnitori

în Moldova,

şi încă ca cei

dintii, ni-o esplicăm numai prin aceea, că şi părinţii lor vor fi fost pintre

primii descălicâtori ai ţării după alungarea Tătarilor din anul 1286 prin
regele Ladisiaii; că iei vor fi sprijinit pre Ladislaii, ducele Ardealului, în
luptele lui contra regelui Carol Robert pînă la împacarea lor săvărşită în
anul 1310, că iei aii combătut, din răsputeri, pre Bogdan şi pre fiii acestuia,
“cînd

acestia,

după

făcură încercărişi
Moldovii cuprins
prin aceste lupte
numai tradiţiunea
lui compuriătoriii

a

doaiia

alungare

definitivă

a Tătarilor

în

anul

1342,

stăruiri serioase şi stătornice de a păstră tot teritoriul
de iei ca domniiat nedepindent pentru Romiîni, şi că,
îndelungate, numele lor a rămas în gura poporului. Deci
naţională despre aceste certe nefericite dete ansă primual analelor ţării de a trece şi numele lor printre cei

dintiiit domnitori, înlocde a li conservă numai locul de adversari declarați

ai lui Bogdan

şi aprigi luptători încontra întemeierii domniiatului Moldovii

în neatîrnare de. Ungariiea.

a

Laţcu, fiiul lui Bogdan, se numiâ şi Toader, după cum ni spune
pomelnicul viersiiicat?) ' al mitropolitului Doroftei din 1683. Această deostbire în numele de boted se poate -esplicâ prin trecerea lui Laţcu dela
confesiunea grecească răsăriteană la cea romană apuseană ($ 148); iel a.

domnit în Moldova cam

pînă în anul 1374.

iele

uitimul deceniii

|

|

Incit despre marginile domniiatui Moldovii de pe timpul acesta,
nu le putem fipsâ cu precisiune. Atita însă putem spune cu siguritate, că
nu ieraii

acelea! din

al

secolului

al

14-lea;

nu

se în-

tindeaii adecă dela Carpaţi pînă la Nistru şi pînă la Marea Neagră, ci domniiatul Moldovii.de sub Laţcu cuprinde numai partea de sus şi de lingă

Carpaţi a Moldovii.: Aceasta se poate cunoaşte din patru scrisori papale, una

din Juliii 1370 şi trei din 3 Optomvre 1374.2) În cea dintiiit se vorbeşte apriiat

“despre domniiatul lui Laţcu, despre rădicarea oraşului 'Sirete la rangul de
cetate «şi de capitală şi despre înfiinţarea acoleâ a unei episcopii neatirnate
de altele(Ş 148). Despre această episcopiie se dice lămurit, ca iea să aibă
jurisdicţiune preste toată ţara saii ducatul Moldovii, numai întrucît se
ține de ducele Laţcu, dind prin această espresiune restrictivă a se înțălege,
că mai ierâ o parte din ţara Moldovii, care nu. se țineâ încă. de ducatul

lui Laţcu. Şi într'adevăr, celealalte trei bule papale din Optomvre 1374

ni
preciseagdă, care anumea ierâ partea aceea! din țara Moldovii, carea
nu
se
țineă de' ducatul 'lui Laţcu; iea ierâ partea Moldovii de jos,
cea' dela
Carpaţi, dela marginile regatului ungar, înspre Tătari,. unde
se
aflati o
mulțime de Romini de rit grecesc, carii eraii aplecaţi să treacă
la biserica
romană, dacă se va înfiinţă şi pentru dinşii o diiecesă cu
episcopi
şi preuţi romîni,
a
!
„In părţile acestea, în Moldova

de

jos

adecă,

esistă

încă de .pe la
1143 încoace, precum pe aiuria, aşă şi în Bărlad, un
domniiat atârnat de
principii Haliciului”($ 83, pg. 295 şi $'126, Pg. 451). Domniiatul
Haliciului -însă, pe teritoriul căruia se aflati: mai multe cnezate
romîneşti, “
esistă de prin secolul al 10-lea încoace; fă supus decătră
Vladimir
cel

Mare (980—1015) marelui principatal Chievulni;

în anul

1190: ajunse
sub regii Ungariii, carii, de aci înnăinte, prinseră a
se întitulă şi regi
„ai. Haliciului. saii Galiţiii;, în anul 1198 fii împreunat cu
principatul Vladimirului saii Volodimirului sai Lodomeriii, formînd îmbele
un sîngur
-3) Cipariii T.: Analecte,

dictam 164,165,
terram
NNE.

seu
109.

ducatum

pg. 234.

—

Moldavien| sem;

2) Hurmuzachi,
inquant
Quantum

Docum. |. 2, Nr. 124: „tota

aad
d

prefafum

ducem

inet:
pertinet;

51l

domniiat cu reşedinţa
principii din familiiea

în Haliciii, şi ajungînd la oarecare îns&ămnătate sub
lui Roman (1190—1205), şi anumea: sub Daniil

(1215—1266), carele trecu, în anul 1235, la biserica romană, dar' în anul
1257 se destăcu iarăş de iea; sub
fiiul săii Svarn
,„ carele aduse pre

principii Litvaniii sub ascultarea sa; şi sub Leon,

carele îşi supuse Chie-

vul. La stingerea familiii Romăneştilor între 1335: şi 1345, puseră Polonii,
sub regele lor Cazimir (1333—1370), capăt domniiatului Haliciului sai
Galiţiii în anul 11342.
DI
„Tot acuma se desfăcii de domniiatul Haliciului şi Litvaniiea sub

principeliei
e Ghiedimin

anul

ghierd

132], cucerise

(18345—1377),

Chievul

(1315—-1345),

carele încă de mai innăinte,

cu tot ţînutul lui,

secundat

de

iar urmaşul

îrate-săii Keistut,

se

din

acestuia,

oşti cu

Ol-

Polonii

pentru posesiunea Haliciului. pe la :1351—1353, dară se împăcâ în 1353,
lăsînd Polonilor -Haliciul ' şi păstrind Lodomeriiea; Olghierd ini pacea,

dar' Keistut nu; deaceea urmâ în 1354 alt răsboiii între. Poloni şi Litvani,

Intracest răsboiă veni Ludovic, regele Ungariii, într'ajutoriă Polonilor.
Keistut îi învins şi se restrinse .la Volodemiriiea (Lodomeriiea).!) Ol:
ghiert însă mai luâ: apoi pentru ceialalţi fraţi ai săi: Coriiat şi Lubart
dela Ruşi sai Ruteni, în anul 1366,. încă Podiahiiea, alungâ din părţile
acestea pre Tătari şi'şi supuse şi pre principii din Novgorod şi Piscov.
După aceasta continuară Olghiert şi Keistut,: ajutaţi fiind şi de regele
“Poloniii, Ladislai (1342—1382), luptele crîncene cu cavalerii. Ordinului
Teutonic din ţările de lîngă marea Baltică. Lui Olghiertîi urmă fiiul săt
mai mic, cu numele lagelon (1377—1434). Acesta ' omori în anul 1382
pre unchiul săi Keistut,: ca să poată domni sîngur în întreaga Litvaniie;
îmblâ apoi după tronul Poloniii la moartea regelui Cazimir, peţind pre
fiica acestuia, Hedviga, şi, ca.Să'şi ajungă scopul, trecu în anul 1386,la .
-- biserica apuseană, luîndu'şi. la boted: numele de Vladislaii;-se căsători cu. Hedviga şi deveni rege al Poloniii (1386-—1434). Deştindinţii acestuia
domniră în Poloniiea pînă în 1572, cînd se stinseră în liniie bărbătească.

Pe

timpul

acestor. turburări

şi. priiaceri cetăţăneştişi îndată după

ocuparea decătră Poloni a principatului Haliciului în 1342, se strămutară,
pela 1359, din Podoliiea în 'Ungariiea, la Muncaciii,
-mai mulţi Ruteni sub
ducele lor Toader, fiiul litvanului. Coriiat, 'de unde. şi numelele de
Coriiatescul

sati Coriiatovicii,şi întemeiară acoleâ

un

ducat

rutenesc,

carele rămase însă, din anul 1370 înnăinte, mai mult ca domeniii al reginelor din 'Ungariiea.:
IEI
NE
ae N
a
ie
„
“ Poate'tot.pe timpul acesta şi cam în acelaş mod ajunse şi îrate-săii
lorgu saii: Giorgiii Coriiatescul a fi: domn în Moldova de jos, precum
ierâ Laţcu în cea de'sus. a
a
a
Toader Coriiatovici îşi iubiâ tare pre conaţionalii săi şi ierâ îniocat
părtidan 'al' ritului grecesc. Aceasta se ctinoaşte
din fapta, că îel, la anul

1360, zîdi lîngă Muncaci

o mănăstire cu ruga

sîntului Niculaiii,

spre

a.

conservâ, prin călugării “iei, ritul. şi moravurile Grecilor “şi Rutenilor;
aduse. întriînsa. călugări ruteni:şi li dărui, "pentru susţinerea lor, între
altele, şi doaii&ă moşii, Boboniştea (Bobonische) şi Lunca. (Lanca). În

uricul de daniie, din 8. Mart 1360, se întituleadă acest duce: „Noi Toader
Coriiatoviciii (Coriiatescul), din mila lui Dumnegeii, duce de Muncaciii.?)
urma aşădării

“În

acestor

de ducatul
celalalt spre răsărit
-

doi fraţi Coriiateşti,

lui Laţcu,

veni

unul

"1 Engel: Geschichte der Ukraine, Galizien und Lodomerien, Haile, 1796, pg. 595—

601. —

2)

Hurmuzachi,

Docum.

I. 2, Nr. 45...

-

spre apus, iar

acest ducat în pericol
-

-

:
-

512.
de esistinţă, căci, dacă nu îmbii fraţi coriiateşti, apoi unul din ici,
Toader, ierâ supus ungar şi deci pe partea regelui Ludovic celui Mare,
care se răsboiâ cumplit cu Bogdăneştii din. Moldova, spre a'i aduce sub
ascultarea sa cu ducatul lor. Spre a scăpâ de acest pericol, imitâ Laţcu

pre Ioniță Muşat ($ 125, pg. 427)

şi căutâ să se pună bine

cu papa din

Roma, îi promise trecerea. sa şi a supuşilor săi la biserică romană, dacă
papa va creiâ pentru domniiatul Moldovii, stăpînit de dinsul, o
diecesă atîrnată numai de papa şi cu un episcop în oraşul şi moşiiea
sa Sirete, şi dacă va rădicâ acest oraş al săit la rangul de cetate şi
de căpitală a domniiatului. Papa se grăbi de'i implini cererea prin

bula din 23 Juliii 13701) ($ 148).

Prin această făvoare acordată de papa Urban V (1362—1370) se credeă

Laţcu ajuns la scopul săii,

la

un domniiat neatirnat cetăţăneşte,

dară în

legătură spiretuală creştinească cu papii din Roma; n'aveă decit să zidească
mai departe pe această temeliie de conirăţire universală măcar printre
creştini. Spiretele însă ieraă prea aţiţate, desbinate şi împărechiete, în

urma

necontenitelor

certe

doctrinare

religionare dintre

deaceea. găsi Laţcu opunere crîncenă
nali din domniiatul săi, ci încă şi

creştini înşi'şi, şi

nu numai la cei mai mulţi conaţioprintre consîngenii săi, chiar şi la

soţiiea sa Ana. Se născură deci mari turburări în domniiatul săi. Înţălegind
papa Grigoriit XI (1370 —1378) de cele ce se petreceau, îndemnâ?) în

24 lanuarii 1372. pre Laţcu la stătorniciie pe calea apucată şi să nu se
abată. dela dinsa prin sfaturileşi ademenirile soţiii sale.
E
Din îndemn propriii şi aţiţaţi fiind şi de fraţii Coriiateşti, de Toader
din Muncaciii şi de lorgu din Moldova de jos, se revoltară locuitorii din
domniiatul lui Laţcu apărîndu'şi legea şi datinele strămoşeşti, îl detronară,
poate îl şi omoriră, restabiliră credincioşiiea răsăriteană şi aleseră ca domnitoriă în locul lui pre litvanul
|
|
”

lorgu Coriiatescul
din

Moldova

de jos

saii

(? 1373—1374)

Maurovlahiiea,

precum

o numiată Grecii.
pe

atunci

($ 148), căci timplăturistui polon, Mateiă Stryjkowski,2) rădămindu-se pe
nişte anale litvăneşti şi-ruseşti, ni spune, că Iorgu Coriiatescul, pentru
vitejiiea sa, a fost ales de: Moldoveni ca domnitoriii şi încoronat la Suceavă, dar' că mai pe urma 'I-aii omorit şi înmormîntat într'o mănăstire zidită
la jumătate de di mai jos de Bărlad, unde iel însuşi i-a vădut mormîntul

în 1575. Causele

acestui

omor -nu

ni se spuri,.dar' iele nu pot îi altele

decit învierşunările şi certele religionare,
Sirete în anul 1378 ($ 150). Dela acest

carile se curmară cu omoruri în
domnitorii. ni s'a păstrat şi un

uric, dat în Bărlad în 3 Juliii 1874, prin carele dăruieşte lui lacşu Litavor.

satul Zăbrăuţii pentru vitejiiea ce a ar&tat-o într'o luptă cu Tătarii la satul
Vlădiciii delîngă Nistru într acest uric se întituleadă: „Din mila. lui Dumnedeii. noi cneazul
Litvaniii,
lorgu Coriiatoviciii
ii
i

DS

țării Moldovii.*)

3

1) Raynaldus: Annales 'eccl. sub
124—126. — Magazinul istoric pentru

ui

a. 1370,

i,

cp. 7. —:

(Coriiatescul),

Hurmuzachi,

voivod,
V

Daciiea, cl A. Tr. Lauren» Doeur, | 2, Nr.
Bucureşti, 1846, pg. 135-141. —- *) Raynaldus
sub 1372, cp. 32.
>) Stryjkovaki ML:
Kronika polska, litewska, ZmOdzka
1846, tom. Il, pg. 8.

—

i wszystki€j Rusi. Naktad
4) Munoeriro Doxc'ero MSI Kunst

Gustawa

Leona

Gliicksberga,

„Iuronrerii, IOprr “Kopiarâzut,
noeBoaa, rocnoaapt semuut Monaanenon. — Hăsjdăii B. P.: Foiţă
pentru istoriie şi liter. Iaşi,
1860, Ne. 2, pg. 41; şi

istoriiea critică, Bucureşti, 1875, pg. 2 Ş 27.

;

ia
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Aceste turburări deteră prilej domnitoriului

Ţării Romiîneşti, lui Radu

(1372—1384), ca să se amestece şi iel în afacerile cetăţăneşti ale Romiînilor

din Moldova şi să apere înteresele naţionale comune (pg. 467—468). . :
Dupăce cădii lorgu Coriiatescul jărtfă zelului săii religionariii, ît în-

locuit de Radul cu consîngeanul săă, cu

Să

Costea Muşat.
Ca familiiea Muşăteştilor să poată r&mîn€ şi în Moldova necontenit
domnitoare, căutară Radul şi Costea Muşat ca să se înconsîngenească atit
cu principii Litvaniii, cit şi cu familiiea Bogdăneştilor, şi dispuseră, ca,
spre acest scop, Costea Muşat să însoare pre feciorul săă mai mare, pre
Petru, cu o îiică de ale marelui duce litvan, Olghiert, deci cu o soră de-a

fiului şi urmaşului săii lagelo (1377——1434), carele devenise în anul 1386

şi rege al Polonilor sub numele de Vladislaii (1386—1434), şi pre al doilea
mai mic, pre Roman, cu Năstăsiiea, fiica fostului voivod Laţcu.?) În chipul acesta socotiaii iei, că vor îndestulă atit îndigenii cît şi vecinii, şi că

se -va susţine familiiea Muşăteştilor şi încontra adversariului rege al Uncarele,

Ludovic,

gariii,

din

anul

1370 pînă

întimplată în

sa

la moartea

1382, se făcii încă şi rege al Polonilor. Lei nu s'aii înşălat în calculele sale!

Costea Muşat se găseşte amintit ca domnitorii îndată după Laţcu
numai în pomelnecul?) mănăstirii Bistriţei, celei mai vechi dintre mănăstirile domneşti din Moldova, ceialalți analişti însă nu amintesc nimică
despre dînsul, poate deaceea fiindcă m'a domnit mult. Lui “i-a urmat în
domniie fiiul săă
i
|
'

Petru Il (? 1374—1391),
cind însă, nu ştim cu siguritate, dară

-

a

E

se pare că în 1374 saii îndată

după

acest an; documîntat însă apare ca Domn în Moldova abiâ de prin anul
1384 înnăinte.2) Despre acest Petru nu ni spun analele îndigene) alta,
decit că a fost „fiiul lui Muşat“ şi că a domnit 12 saii 16 ani. lel însă a
avut multe lupte precum cu propagandiştii papali pentru

dincioşiii r&săritene (Ş 149 şi

150),

aşă

apărarea

şi cu regii ungari,

dreptcre-

carii voiai

să 'şil facă vasal.
Spre a scăpă de acest pericol rămase Petru Muşat în
strinsă legătură şi priieteniie nu numai cu Radul Negru şi cu fiiul şi ur-

maşul acestuia, cu Mircea cel Bătrin (1386—1418), ci ailâ cu cale, împreună cu.boierii din domniiatul săi, ca să recunoască pre cumnatul săii

rege al Polonilor, pre Vladislaii lagelonul (1386—1434), ca superior al
săii, şi întări această recunoaştere printr'un uric subscris în Leina (Lemberg)

în 7 Maiii 1387,

şi apoi,--ceînd

regele

dela

iel în 27 lanuariii 1388 un

împrumut de 4000 de ruble de argint ităliienesc cu îndătorirea cătră dînsul,
cătră îrate-săii Roman şi cătră copiii lor dea li întoarce banii pînă în trei

ani, la dincontră să li rămînă

pentru aceă sumă oraşul Haliciiişi ținutul

lui. Petru

cerere,

îi împlini

şi această

estindîndu'şi,

prin

acest

împrumut,

domniiatul şi spre Galiţiiea.
we
pg.
210.
59,

!

i

A.:

Sprawy

woloskie w Polsce do v. 1412,în Kwartalnik historyczny . .. r. 5,

Ai SIN Ai Baracz X, R.: Rys dziejow zakonu kaznodzicikiego, & 2,
Luz o
s9—
499. —'2 Analele Academiii Romine, Bucureşti, 1885, Secţ. Ii, t. VII, sccț "PE:
— Revista pentru istoriie, arheologie şi filologie de Gr. Tocilescu, a, o . 2, PE. SE
i, 1987,
u dapes
— 3) Schmidt Gust.: Romanocatholici per Moidoviam Episcopatus.

pg. 21: —"%
pe. 134.

Bogdan:

Vechile

cronice,

pg. 143,

173,

195,

223;

—

şi

Cronice

33

inedite,
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„ Această faptă a stirnit geloşiiea regelui unguresc Sigismund (1386— 1437)
şi "l-a determinat ca, prin arme, să'şi învălorede pretensiunile sale
de superioritate asupra domniiatului Moldovii.!) Acuma'i sări: într ajutorii şi consîngeanul săii Mircea cel Bătrin din Ţara Rominească, făcînd şi iel legătură de apărare reciproacă cu regele Polonilor încontra lui Sigismund, şi
prin această întrevenire îi zădărnici toate opintelele (pg. 470—471).
Cînd anumea a r&păosat Petru, n'am aflat, dară se pare că în anul
1391, urmîndu'iîn domniile, nu unul din tinerii săi fii, ci frate-săă

Roman (1391—1394),
din motive naţionale cetăţeneşti, spre a stringe adecă mai. aproape şi mai
tare pe lingă sine pre “membrii şi lipaşii Bogdăneştilor. din Moldova şi
din Ardeal.
a
a.
e
„a

„Roman

a săvărşit o faptă foarte îns&mnată chiar la începutul domniii

sale prin aceea, că a întins, întrun mod nedesluşit încă pînă acum, marginile domniiatului săi dela Carpaţi pînă la marea Neagră, şi apoi a început a se întitulă: „lei marele sîngurstăpînitoriii, cu mila lui Dumnedeii
Domn, lon Roman voivod, diregînd: ţara Moldovii dela munţi (plaiuri)
pînă la mare“, precum se cunoaşte aceasta din trei urice cunoscute dela
iel, doaiiă de daniie din 30 Mart şi 18 Noemvre 1392 şi altul de învoială

cetăţEnească
din

voie

săi boieri

cu

bună,

Vor ascultă

regele Poloniii din 6 lanuarii

nesilit

de

nimene,

şi cu consîmţămîntul

cu

credincioşiie

cu

sfatul

întregei ţări,

1393, prin carele promite,

oficiialilor

că atit

şi al credincioşilor

iel

cât şi: copiii săi

de regele şi de regina Poloniii, Vladislai şi

Hedviga, şi de copiii lor urmaşi în regat.?) Îel a întemeiat şi oraşul Roman
de lîngă vărsătura Moldovii în Siîrete,5) 'şi ierâ pe cale să facă mult bine
pentru desvoltarea şi întărirea orgănismului. soţiial cetăţ&nesc al domniiatului săi, stăruind din răsputeri pentru neatîrnarea orgănismului bisericesc
resăritean din iel (Ş 149), dară îi împiedecat decătră un compeţitoriii la
domniie din familiiea Bogdăneştilor, decătră consîngeanul soţiii sale, de

Şteian II (1394-—1399),
carele fusese alungat din domniie în 1359 decătră îrate-săă mai
mic,
Petru (pg. 508) şi carele petrece de atunci încoace în Poloniiea şi
deVenise, precum se pare, o unealtă pentru scopurile propagandiştilor papali.
lel ştii, pune trebile la cale aş, încît căpătâ 'ajutoriii dela regele
Vladislaă Iagelonul şi ocupâ, pe la finea anului 1394, scaunul domnesc
, precum mărturiseşte însu'şi întrun uric dat din Suceavă în 6 Ianuariii 1395,4)
prin carele, în numele săi, al copiilor săi, al viitorilor Domni
urmaşi, şi

al ţării, supune Poloniii domniiatul Moldovii.

Ce s'a ales cu Roman, m'am găsit însemnat nimică; se pare:
că iel a cerut ajutoriii dela regele Ungariii Sigismund, că l-a căpătat, însă,
că

s'a luptat crîncen cu rivalul şi adversariul săi în anul 1395,
că a pierit
în aceste lupte; că după aceasta s'a oştit cu Ştefan însu'şi şiregele
Sigismund, dintru
început

cu puţin succes,

dupăcum

se vede aceasta

dintrun

„2 Hurmuzachi, Docum. 1. 2, NNr. 235, 236, 243—245, 258.
— Hăjdăi B. P.: Arhiva
istor. Nr. |, 1, vol. 263—264, pg. 177, şi Il. pg. 50. — =)
Hăjdăii: Arhiva înstor. I, 1, Nr. 19,
pg. 18. — Wickenhauser F. A.: Geschichte der Klăster Homor,
Set. Onufri, Horodnic und
Petrouz, Czernowitz, 1881, pg. 170—171. — Hurmuzachi,
Docum. 1. 2, Nr. 646. — 5) Mehizedec: Cronica Romanului şi a episcopiii, Bucureşti
, 1875. — + Hnrmuzachi,. Docum.

„2,

Nr.

.
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uric din 14 Mart 1395, dar' că mai pe urmă "l-a învins cu desăvărşire,. şi
că l-a necesitat ca să'l recunoas
-ca. superior
că şi să'i jure credinţă, - precum resultă aceasta din alt uric din 13 Decemvre 1397.) .

Cite ni le spune Gr. Urechie?) despre domniiea.de acum a lui Ştefan,
S'aii întîmplat în aceea din 1359. Cit timp a domnit Ştefan după. această
împăcare cu regele unguresc, şi în ce chip a încetat de a mai domni, ie
greii de învederat din lipsă de ştiri contimporene, dar ceea ce se "poate

spune cu foarte mare probabilitate ieste, că domniiea lui n'a fost îndelungată,

nici liniştită, din : causa îrecăturilor

înterne

religionare

răsăritene şi păpi-

stăşeşti, şi a năzuinţii Romînilor de acoleâ pentru întemeiatul unui orgă- |
nism bisericesc răsăritean şi neatirnat. În luptele urmate. între. diferitele __

părtide pentru: a'şi realisâ,. fiecare, scopul dorit, a cădut Ştefan cam prin.
anul 1398 sai. 1399. Acum se iviră mai mulți compeţitori pentru domniie
ca Ivaşcu, filul lui Petru Muşat, un. Costea Romînul,5) luga şi Alesandru.
Dintre aceştia reuşi a fi Domn pe foarte scurt timp.
Ma

luga (2 1398—1400)

,

saii Ignat?) Acest Iuga se.dă întrun uric din 8 Noemvre 6908 (== 1399:
saii 1400)5) ca fiiii al lui Roman, numind în iel ca frați ai săi pre Ale--

sandru şi pre Bogdan, pecind domnitoriul Roman pomeneşteîn doaiiă din
uricele citate mai sus ca fii ai săi numai pe Alesandru şi pre Bogdan,
nu însă şi pre dinsul. Această făptă ne constringe a crede, că Iuga a fost
numai un fiiii nelegitim al lui Roman.
E
|
„- Despre acest luga dice Gr. Urechie,6) că „aii întrecut pre domnii cei
trecuţi de mai înnăinte de dînsul; că aii trimis la patriarhiiea din Ohrida
şi aii luat blagosloveniie (binecuvintare) şi aii pus mitropolit pre Teoctist
şi aii descălecat oraşe prin ţară tot la locuri bune şi aii ales sate şi:
li-aii făcut ocoale pe împrejur. Şi a început a dărui ocini (moşii) prin ţară
la voinicii ce făceaii vitejii. Şi aii domnit doi ani, şi 'laă luat Mircea Vodă,

Domnul Muntenesc, la sine.“ Toate aceste fapte lăudabile nu sînt de atribuit lui Iuga, ci parte tătini-săi Roman vodă, parte fiiului lui Iliiaş vodă,

lui Alesăndrel, căci sub acesta abiâ găsîm pre mitropolitul Teoctist cel
Bătrin (Ş 154 spre fine) in funcţiune. Din causa originii sale spuriie a fost .
delăturat din domniie şi înlocuit cu frate-săă legitim, cu

- Alesandru cel Bun (1400-—1433).
Despre acest domnitorii ni spun analiştii contimporeni în deplin
acord numai atita, că a domnit neîntrerupt 32 de anişi opt luni, dar' în
privința anului suirii pe tron şi a morţii lui nu concoardă. Contimporeanul:
Dlugoş?) însă afirmă că a murit în vara anului 1433.
,
Ă
ndată c€ a pus Alesandru mina pe îrînele domniiatului, grija cea
dintiiă “i-a

fost,

ca

3
moşului săii
Petru,

') Homuzachi,

să

de

aducă.

la îndeplinire
. năzuinţile.

Docum.! I. 2. Nr. 304, 306, 323, 344 şi Nr. 273,

acest număr sînt luate din uricul de sub Nr. 323. —
gariae. tom. X, vol. II., Budae,

1834, pg. 294, Nr. CLXX

1) Hrnarie

Popescul

în Cronicele Rominiii, |. pg. 133. cp. 2.
nexommii

1895, Nr. VI - VIII,

238; —

JOru.

la

tătîni-săi

şi ale

a întemeiă şi în Moldovaun orgănism bisericesc-

pg. 13--17.

—

şi Cronici inedite, pg. 49. —

—

Orest

Fejer G.:

căci

cele spuse sub

Codex diplomaticus Hun-

şi pe. 443—445. 2

Urechie Gr.:

5) Hurmuzachi, Docum. |. 2, Nr. 648—650.—
Dr.

Citeva

documente

moldovene,

Gernăuţ,

Bogdan, Vechile cronice, pg. 143, 174, 188, 193, 235,
3)

Revista pentru

istoriie, aiheologie şi filologiie, red.

de Gr. Tocilescu, anul Îi, vol. IV, Bucureşti, 1885, pg. 724. —
cp. 3. — ?) Dlugossii, Historia pol., Lipsiac, 1711, pg. 640.

€) Urechie, 1. c. pg. 186,
aa:
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rEsăritean, stătornic şi neatirnat, adecă o mitropoliie!şi arhiepiscopiie păr.

ticulară. Îel a isbutit pe deplin în privinţa aceasta, precum .vom
la vale ($ 149).

„_”

vede mai

PE

.

cu

“Păstrând prileteniie deplină

conaţionalii şi consingenii domnitori

să se pună bine şi cu regele Poloniii
din Ţara Romineaâscă, căutâ Alesandruşi”i irimese din Suceavă, în 12 Mart 1402, o scrisoare, prin carea dice, că,

aminte

aducîhduşi

de

săi Petru voivod .şi de tată-săii Roman

năintaşii

voivod, îi promite „din voie bună, cu sfatul comunal tuturora, nesilit şi
rieîmpresurat de nime“, că „va şervi şi va făvori şi va dă cele mai bune
sfaturi lui Vladislaii regelui Polonilor, copiilor lui şi coroanei: poloneşti,
şi aceasta cu atîta mai mult, fiindcă a vădut că şi regele se arată grațios
jață de dinsul,“ şi că „pînă la moarte li va dâ ajutoriă încontra duşmanilor şi că nu va căută alt Domn afară de rege şi de coroană polonească.“

Această promisiune a fost repeţită dimpreună cu mai mulţi: boieri numiți,
încă şi în 31 Juliii 1404 şi în 6 Optomvre 1407. În virtutea acestor învoiele

a trimes Alesandru regelui Vladislaii, carele se luptâ amarnec pentru supremăţiie cu călăraşii Ordinului Teutonic, o ceată de călăreţi, carii se distinseră în bătăliiea dela Tannenberg de lingă Marienburg din anul 1410.
În 25 Mart 1411 se făcu şi o învoială de apărare şi de ajutoriii reciproc
încontra regelui unguresc Sigismund, devenit acum şi împărat al Germanii,
pentru cazul, cînd acesta ar atăcâ vreunul din îmbele domniiate. Tot în
anul acesta cerii regele Vladislaii dela Alesandru un împrumut de o miie
de marce de argint franconic pe doi ani, amanetindu'i pentru iel oraşele

Sneatinul

şi Colomeiea

şi ţara

numită Pocuţiiea

cu dreptul pentru Ale-

de a le stăpîni pînă la întorsul împrumutului.]) - Vădîndu-se regele unguresc Sigismund foarte amerinţat de -Turci, şi
convingîndu-se că nu mai poate aduce sub ascultarea sa pre domnitoriul

sandru

Moldovii Alesandru,
polonesc

Vladislaii,

făci

nu numai cu îndătorirea,
cilor, ci încă

pentru

şi jel, în 15 Mart 1412,

recunoscîndu'l
cazul,

ca

ca superior

să'şi

cînd

o învoială

cu

regele

lui Alesandru,

dar

deie unii altora ajutoriii încontra

Tur-

Alesandru.

asupra

m'ar voi

să ijacă

aceasta,

să se

scoale amindoi cu oşti asupra lui, să'l detronede şi să împărţască între
sîne domniiatul lui.2)
ÎN
î
”
Prin aceste învoiele şi prin citeva încuscriri potrivite. işi asigurâ
Alesandru pacea cu domnitorii circumvecini, şi apoi se apucâ cu tot

adinsul

de

a stătornici

în domniiatul

refoarmă administrativă, luată după
întemeiată pe desvoltarea lui de
niiatul mai întiiii în Ţară de jos
şi Ţară de sus (foasta Romăniie

săi o ordine bună prin o noaită

modelul împeriului roman răsăritean şi
pînă acum ($ 43). el îşi împărți dom(foasta Romăniie Neagră, Maurovlahiiea)
Rusască, Rusovlahiiea), apoi amindoailă

în Județe pentru.administrătură civilă, şi în Părcălăbii, prin cetăți, pentru
administrătură militărească; întroduse pretutindenea îuncţionari publici,

numiţi Boieri ($ 34, pg. 152), fiindcă după voiea lor trebuiaii să se direagă
toţi locuitorii, şi aşădâ.şi un „Sfat domnesc“, compus din funcţionarii
înnalţi (boieri mari) şi din clerul înnalt (mitropolit, episcopi, igumeni)
pentru regulatul afacerilor publice, înterne şi esterne, şi pentru a judecă în
ultima înstanţă. Această refoarmă ierâ menită ca să facă din domniiatul
săii un adevărat orgănism soţiial cetăţănesc, unde toate: păturile lui

:) Hurmuzachi, Docum. L.2, Ne. 651 şi Nr. 654—657, — Urechie,
17 pDugossius
„Î, 2,
Nr.
.

].: Historia Polonca, Lipsiae,
:

1711, pg. 208—307.

—

=)

-|.
aurie

5,
!

Dam
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soțiiale aveaii, ca

şi membrii

din corpul omenesc,

funcțiuni deos&bite, dar

de aceeaş valoare, pentrucă numai prin lucrarea! lor împreună, în unire şi
armoniie, se. contribueşte la susţinerea şi prosperarea precum a întregului
orgănism,

aşâ

şi a fiecărui

membru

în parte.

ai

.

Foarte înteresante sînt numirile funcţionarilor: publici şi cercul lor de

competinţă. lată cum

se esprimă în privinţa aceasta Gr. Urechie1):

aă (Alesandru Vodă cel. Bun

„Tocmit-

şi Bătrîn)şi boeriile mari în sfat; de chiver-

nisala ţării şi a pămîntului Moldaviei:

1. : Logofăt

(cuvîntăreţ)

mare,

giudecătoriii şi alesătoriii de . ocini (moşii), Ispravnic (cap, căpitan) pe o
samă de oameni de frunte ce sînt curteni la ţară, şi giudecătoriii tuturor cine

sint cu strimbătăţi
în ţară, şi iuătoriii de samă
la curtea Domnească.
'— 2. Vornic (Curtean,

tuturor ispravnicilor ce sînt
palatin) mare în Ţara de

gios, giudecătoriii tuturor 'den ţară, şi globnic de morţi de' om, şi de şugubini (năcăjire, împunsătură),ce se fac la partea lui, şi Vornic Bărladului.

— 3. Vornic'mare.de Ţara de sus, giudecătoriii tuturor den ţară, cine
aii strimbătăţi, “şi globnic de morţi de om, şi de sugubini, ce se fac în

partea lui, şi Vornic Dorohoiulul. —

4. Părcălab (castelan) de Hotin, la

margine despreŢara Leşască şi Căzăcească, giudecătoriii tuturorla acel ținut.—

5. Hatman (căpitan) părcălab şi portariii de Suceavă, şi ipravnic pe toate

oştile ţării. — 6. Postelnec (Cubiculariii, conlocuitoriii) mare, dvorbitoriă
(încurtenitoriii, întroducătoriii) înnăintea Domnului, şi părcălab de faşi şi tăl-

maciii în limbi străine. —:7. Spătariii (săbiiaş) mare şi staroste. (bătrîn,

senator) de Cernăuţi, şi ieste obiceiii să se îmbrace la dile mari cu haină
scumpă domnească, dvorbitoriă cu arme domneşti încins, 'cu spata Domnului întru acele dile! — 8.Păharnic mare, şi părcălab la Cotnariii şi la Hirlăti

are obiceiii să direagă Domnului la dile mari, la mese cu păhar. — 9. Vister-

nic mare, ispravnic pre socotele ce fac să se ia din ţară, şi grijind şi împărţind lefe slujitorilor, şi purtătorii de grijă a toată chieltuiala curții, şi
a oaspeţilor ce ar veni în ţară,.şi.toate catastijile (registrele) țării în mîna
lui. — 10. Stolnic (bucătariii) mare, cu obiceiă, la dile mari şi la veselii
domneşti, îmbrăcat în haină domnească şi vine: înnăintea bucatelor dom-

neşti, le tocmeşte pre -masă înnăintea Domnului cu tipsiile, şi dvorbitoriii

întru acele ile. —

Co mis

mare,

ispravnic pre povodnici (vizitei, căruțaşi)

şi pre toți caii domneşti, şi merge înnăintea povodnicilor şi a Domnului.

— 12. Medelniceriii mare, cu obiceiii îmbrăcat în haină domnească, la
dile mari, dvorbitoriii la masa Domnului,. şi pre fripturile ce se. aduc în

mase. — 13. Cluceriii (chielariit) mare,

ispravnic pe beciurile domneşti,

pre unt, pre miere şi pre colacii ce vin dela oraşe, la Născut. — 14. Slugeriii mare, ispravnic pe toate oboroacele (porțiunile), ce se dait la
cuhnea (culina) domnească şi la slujitorii curţii, de carne. — 15. Jîtniceriii mare, ispravnic pre toate oboroacele de pîne, ce se daii la curtea
Domnului şi la slujitcurţii,
ce vin în ţară. — 16. Vameş
oriişi la oaspeţii

mare, ce ţine scălile ţării pentru vămi, şi -are .obiceiii de duce şi dulceţi

şi conieturi, în dile mari la masa Domnului, „Şi ispravnic'
pre neguţitori.
— 17. Şătrariii mare pre corturi domneşti şi în oşti şi în alte căli, şi

purtătoriii de grijă tunurilor. — 18. Uşeriii mare, purtătoriii de grijă
tuturor solilor şi tălmaciii străinilor la giudeţ. — 19. Armaş mare, isprav„nic şi purtătorii de: grijă peritru toţi cei ce fac r&ii şi cad la închisoarea
țării, pen temniţă, şi pedepsitoriii tuturor acelora, şi cei giudecaţi de moarte
daţi în mîna
1)

Urechie

lui să'i omoară.
Gr.: Le.

—

20. Aga,

cp. 1V, pg. 138.

ispravnic

pre

dărăbani

(cei ce

518.

vînd cu bucata) şi pre tirg, pre. Iaşi giudeţ. — 21.-Logofăt al doilea,
hotăritoriii de -ocini în toaiă ţara. — 22. Postelnic'al doilea, în toată
vremea
gofăt

dvorbitoriii înnăintea Domnului, fecior de boierii
cărturariii,

al treilea,

ales.

la

credincios

bun,

scriitoriii

— 22. Lo-

tainele

toate

Domnului; şi cărţi, ori din ţară, ori dela priieteni, de unde ar veni, toate
în .mâîna lui merg; şi cu învăţătura Domnului dela dînsul ies răspunsurile;

şi pecetea ţării. îi în mîna lui. Şi orice giudeţe şi îndireptări se fac oameni-

lor, fără pecetea Domnului nu pot fi, care'i în mîna logofătului al treilea.
"23. Postelnici den al doilea înnăinte, căţi va Domnul să facă; de"prîndîndu-se la aceâ cinste ies şi la alte cinşti mai mari. — 24. Spătariit
“al doilea şi al treilea; cel al doilea dvoreşte la mese, cînd nu dvoreşte
cel mare, şi iel îmbrăcat, şi cu spata încins, şi cu buzduganul a mînă la
spatele domnului. lar al treilea dvoreşte peste toată vremea. — 25. Păharnicul al doilea, după dvorba Păharnicului celui mare, dvoreşte la. masă,
şi direge păharul cu băuturi la Domn. — 26. Păharnicul al treilea,
iarăş cînd nu direge al doilea, de direge şi iel la masa Domnului. —

Iproci (ş. a.).“

|

“

Prin diferitele sale retoarme soțiiale cetățăneşti. şi prin grija sa neîntreruptă pentru răspîndirea şi întreţinerea culturii religioase şi morale a
pus Alesandru. o temeliie trainică pentru esistinţa domniiatului săă, şi, prin
aceasta, 'şi-a căştigat conumele de. cel.Bun şi de cel Bătrîn.
i
Încă în decursul domniii sale, cam din anul 1420 înnăinte, a destinat
Alesandru ca urmaş în domniie pre fiiul săii mai mare, pre lliiaş, precum

se

cunoaşte

aceasta

dintrun

uric

din -anul

d..z. |. 6929

(1 Septemvre

1420—31. August 1421)5), prin carele acoardă Ringalei, foastei sale soții,
pînă la moartea iei, usufructul de pe oraşul Sirete şi satul Volovâţ şi de
pe ţinuturile lor şi încă o pensiune în bani numărați.

„După moartea ducelui litvan Vitavd (Withawdus) în anul 1430 voiră
Litvanii sa'l înlocuiască cu Svitrigel (Switrigellus), fratele regelui -Poloniii
Vladislaii II, dară acesta nu se înţălese, fiindcă Svitrigel ierâ beţiv, foarte
liberal şi înclină tare cătră creştinismul răsăritean?) şi deaceea avii

lupte cu iel în anii 1430 şi 1432. În aceste lupte s'a -amestecat şi Alesandru
făvorind, întrun mod nedesluşit încă, năzuinţile liberalisteşi confesionaliste ale lui Svitrigel, prin aceea că a întrat în unele ţinuturi. ruseşti din
Galiţiiea făcînd mare -daună unor oameni, lucru care supărâ pre regele
Vladislaii şi'! dispuse rii asupra lui Alesandru şi asupra destinatului
urmaş Iliiaş.?) Murind, după 'spusa lui Dlugoş,?) în vara anului 1433 Alesandru cel Bun, se grăbiră -părtidanii: iui
|

Milaş (1434—1444)
şi iel însu'şi, ca să între cu regele Poloniii Vladislaii II în

aceleaş

legături

cetăţeneşti, în carile fuseseră şi năintaşii săi Alesandru, Roman şi Petru, şi"i
trimeseră din Suceavă în 4 şi 5 Juniii 1433 nişte urice în privinţa aceasta,
dar şi adversarii lui merseră la rege şi'l înduplicară în 13 Decemvre 1433,
ca să recunoască

ca domnitoriii

Ştefan (1433—1447),

îratele mai mic al lui Iliiaş.
supunere,

Docuni.

un uric de

grăbi -de

faci

şi ie

sub 'condiţiunile,

sub

cară: supuseseră

Ştefan

în 193 lanuariii 1434,

2) Hurmuzachi,

„1,
Lp

E

pre

în Moldova

se

|, 2, Nr. 424 şi 659.

—

şi

5 Dlugossi, Historia pol. Lipsiae!

:
pg. 558—559. — $) Dlugosius, 1. c. pg. 640. — Xenopol
fib. XI, 1711,
ae 19. — Hurmuzachi, Docum. I. 2, Nr. 664—670. . P |
161.

i
Istorii
Storiiea Rom.

.
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năintaşii Alesandru, Roman

şi Petiu, şi apoi isbuti în luptele

.urmate:) să
alunge pre Iliiaş din țară. Acesta scăpă la Polori şi
ceri dela iei ajutoriă,
dară îi prins şi închis, scăpâ însă curind.
Intre acestea muri şi regele lor Vladislaii II în: 13 Maiii
1434, urmîn-

dui în domniie fiiul săă de dece ani, tot Vladislaă
1444) cu
numele. Acuma se schimbară întru cîtva împrejurările, Ilşi (1434—
deacee
a
căutară
fraţii ca să se împace împreună, şi, întradevăr, reuşiră a
se învoi, acordînd
Iliiaş frăţini-săii [ara de jos spre a o administră şi a trage pentru
sîne şi

ai săi veniturile din iea. Despre această împăcare înştiință
pre Poloni mai
întiiti Iliiaş cu lipaşii săi prin nişte urice din 1 şi 3 Septemvre 1434,
şi apoi şi
Ştelan în 27 August 1435. Îndată după aceasta, în 1 Septemvre,
mai făci

lliiaş alt uric de foarte mare însemnătate, fiindcă din iel se străvă&d destul
de limped

e mişcările religionare de pe atunci. Într'acest uric vorbeşte Iliiaşîn
numele săi, al copiilor şi al frăţîni-săii, precum şi în numele tuturor boieril
saii consiliierilor săi „bătrîni şi tineri, carii cultivă credinţa ortodocsă, or
şi
jură regelui Polonilor în modul domnitorilor catolici şi ca dirişii că va
stă cu iel în aceleaş legături cetățăneşti, precum fuseseră năintaşii săi
Petru, Roman, Ştefan şi Alesandru:, şi apoi îl roagă ca să fie iertat de

escesele tătiîni-săii, făcute în ţînutul Colomeii şi al Sneatinului

şi aceasta

cu atita mai vîrtos, fiindcă şi iel a suferit mult cînd a fost ținut închis.
Tot întracest an, în 19 Septemvre, găsîră cu cale Iliiaş şi părtidanii săi, ca
din noii să jure credincioşiie regilor Poloniii, şi apoi îmbii fraţi împreună
răsplătesc cu dărniciie pre protopopul luga pentru deos&bitele şervicii
făcute lor şi tătîni-lor şi pentru zelul lui cătră creştinismul r&săritean.2) .
De aci înnăinte începi Iliiaş a se -dâ tot din ce îni ce mai tare pe
partea Polonilor, restituindu-li în 21 Septemvre 1437 şi ținutul Colomeii,
al Sneatinului şi al Sepenicului, fără a “i se. întoarce împrumutul dat. În

8 Septemvre 1438 găsim pre Iliiaş promiţînd, cu multă căldură şi devotare,
tîncrului rege Vladislaii III, că va veni la Leina (Lemberg, Liov, Leopolis)

cu consiliieri, boieri şi supuşi, ca, după datina vechie, să'i jure credinţă
cu prilejul dechierării lui ca majorean în 1439. Tot acuma, în „25 Septemvre,
adresâ şi Ştefan o scrisoare similară, deosăbită, dar într'însa întoneagă mai .
mult legăturile cetățăneşti şi cuvenitul ajutorită reciproc încontra duşmanilor, decit vreo devotare nemărginită.?) în anii 1438 şi 1439 avură îmbil
îraţi lupte cu Tătarii, carii năvăliaă în ţară şi o prădai.s)
|
Ş

Pacea dintre [liiaş şi Ştefan

a durat

numai pînă în anul 1442, din

„carele an cunoaştem ultimul uric dat în numele amindurora.) De aci înnăinte
S'aii turburat iarăş priietenoasele referinți dintre îmbii fraţi mai mari, după
toată probalitatea din pricini religionare doctrinare. Mai toţi creştinii r&săriteni, cu deos&hire cei mai mulţi dintre capii lor spiretuali, nu voiaii să
„Tecunoască uniunea cu papa din Roma, decretată sub presiuni -mari la
cronici

echiie, 1. c. cp. 6, pg. 141—145. _ — BeBogdan, Croniciici inedite,
inedite,pg.
pe. 50,
50, —— şişi Vec
Vechile
) Urechie,
pg 193 şi 223. P *) Hurmuzachi, Docum. I, 2, Nr. 674-675şi 677. „Elias... una-

cum liberis et fratre, necnon
nibus, universis ac singulis,

cunctis Baronibus seu consitiarys
ortodoxae îidei cultoribus, -..

modo et ad instar cetorum dominorum catolicorum*...

nostris, senioribus ac juve
ct spondemus, juranti Sa:

NNr, 500, 678—680.

—

Cro ne

Martin, De origine et: rebus gestis Polonorum liber XXI, în Polonicae historiae corp ,
Basileae, 1572, t. |, pg. 702. — Stryjkowski, Kronika polska, Warszawa_l
2
pe.
196—197. — Sbiera, 5 |. G.: Familiiea Sbiera şi amintiri, Cernăuţ, 1899, Se —
> BE
28 -36..— 5) Hurmuzachi, Docum. |, 2, Nr. 682-684. —._ +) Urechie, l. c. cp. PE.
pi

— 5) Hurmuzachi,
Nr. 91, pg. 74.

Docum.

|

|, 2, Nr. 686. —
o

Hăjdăi:
,

Arhiva'istor.
.

1.1,

Nr.2, pg.4:
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conciliul

florentin

în 6 Juli” 1439.

Însu'şi

împăratul

Ion Paleologul,

carele

în persoană subscrisese decretul ($ 153). nu cutedă să'l publice în îngustată sa împărăţiie răsăriteană, iiindcă pretutindenea începură creştinii a

ţină concilii încontra iei (Ş$ 154).
Precum pe

aiuria, aşă şi în domniiatul'

Moldovii

esistaii înpărechieri

în privinţa recunoaşterii şi a nerecunoaşterii uniunii subscrise de represîntanţii lui la conciliul florentin ($ 153). Îndemnat fiind de soţiiea sa
Mărinca, litvană de origine, şi plină de zel pentru creştinismul papal, sora
regelui polon Vladislaii II, făcă Iliiaş în 9 Faur 1442 o învoială:) cu Cazimir,
mareduce al Litvaniii şi mai pe urmă rege al Poloniii (1444, resp. 1447—1492),
primită de acesta în 8 Junii, prin carea se jurară ca să fie unul altuia
cu priinţă, împreună „cu boierii şi cu tot consiliul şi cu toți supuşii“ lor,
şi să nu „ţină în ţară pre duşmanul“, pre care îl aveă şi unul şi altul,
ci să'l.prindă şi să'] predeie. Aici trebuie să fi fost la mijloc şi uniunea
bisericească. Ştefan însă, în urma creşterii sale religioase primite dela valorosul şi meritosul protopop luga şi ţinînd samă de simţămîntul general
al locuitorilor

şi

de

îndemnul

boierilor

şi consiliierilor

săi,

a r&mas .stă-

tornic pe lingă : creştinismul răsăritean, nu primi uniunea decretată, ci
atrase în partea sa şi pre frate-săii mai mic, pre Petru, pre carele îl găsim

amintit de dînsul în trei urice din Mart şi Maiii 1443.2) Urmară lupte între,
lliiaş şi Ştefan. Prevădind soţiiea lui Iliiaş un reuşit r&ii al acestor lupte,
însărcinâ, în 28 Faur 1444, pre doi mari funcţionari din regatul Poloniii,
ca să întrevină

pe

lîngă rege,

ca

să restituiască lui Iliiaş, iei şi copiilor

“ lor, nişte moşii ce le aveaii în Poloniiea.?) Şi într'adevăr, prevederile Mărincei se impliniră, căci Ştefan prinse pre. îrate-săii Iliiaş în Maiii
scoase ochii şi rămase sîngurdomnitoriii.+)

_ : Voind

1444, îi

Ştefan să păstrede domniiatul în întregimea lui şi să nu deie

prilej la împărțirea lui în doaiiă sait mai multe domniiate saii chinezate,
precum fuseseră mai înnăinte, nu dădu frățini-săti Petru nici o bucăţică
din

iel,

deaceea

nici

nu

pomeneste

de

dinsul

în uricul

din

26

Noemvre

„1444;5) prin carele asigură pre mai marii Polonilor, că li va rămîne cre„ dincios şi după moartea regelui lor -întimplată în bătăliiea dela Varna
(pg. 478).
A
Aaa
N

_„Neputind

căpătâ

ajutoriă

dela

Poloni

nici Iliiaş, cit a mai trăit,

nici

fiii săi, fiindcă în Poloniiea ierâ mare încurcală, deoarece marele duce al
Litvaniii Cazimir, noiialesul rege, nu voiă, prin doi ani de dile, să primească
alegerea, începi fiiul lui mai mare, Roman, a sumuţă pre părtidanii tătîniSăii asupra unchiului săti Ştefan. Simţind. acesta primejdiieaîn care. se
ailă, făcu, şi iel, în 25 Juniii 1447, cu „marele duce Cazimir, domnitorii

al Litvaniii,

al Rusiii

şi al altor ţări, o învoială de „priinţă“ reciproacă,?)

dar „nui folosi nimică, căci Roman s'a „vorovit, dice Gr.: Urechie,?) cu o
samă den curtea domnească şi.aiă prins-pre_unchiul săi Ştefan vodă şi

i-aii tăiat capul şi s'aii apucat de domniie.“ Aceăstă-faptă
's'a petrecut în

13 Juliii 1447.5) Despre

acest

Da

1) Hurmuzachi, Docum.
Pg. 73—76. — 2) Hurmnzachi,
Nr, 586. — 4) Urechie Gr, 1,
Vechile cronice, pg. 193 şi, 223,

1. 2, N. 578. — Codrescu [.: Uricariii, le: i,
Docum. 1. 2, Nr. 687—689. — s) Hurmuzachi,
c. cp. 6, pg. 145. — Bogdan, Cronici inedite,
7 d elurmuzachi, Docum. 1.2, Nr. 690. — €)

1892,
tom. 3
Docum. 1. 2,
pg. 50, — şi
Codrescu T.:

ricarii,

tom.

3, pg.

—78.'—

*):Urechie,

|. c. cp.

i
i
i
Tocilescu, anul ÎI, vol. III, Bucaureati; 188, pg. 4Par. 7, 89,—8 ) Revista
pentru istorile „.. de
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“Roman

(1447—1448)

.

-

dice mai departe Gr. Urechie, că nu s'a învoit cu Petru pentru domniie,
ci cercâ ca şi pre dinsul să'l omoară, din care causă fii nevoit acesta să
fugă şi să ceară ajutoriii nu la domnitorii Ţării Romîneşti, cum se făceă
mai înnăinte,

Roman şi
s'a dat pe
lui de 50
întărească
luptele ce

fiindcă

domnitoriul

de

acoleă,

Vlad

Dracul, - ierâ

cumnat

cu

ţineă cu dînsul, ci s'a dus la Unguri, adecă la lon Huniiade,
partea lui, se încumnăţi cu iel căsătorindu-se cu o soră dea
de ani, îi promise că'i va dă în stăpinire cetatea Chiliii ca s'o
şi s'o aibă cu toţii ca punct de radăm la Dunărea de jos în
le aveaii creştinii cu Turcii agresivi, şi apoi se întoarse în Mol-

dova cu o mică oaste ungurească, şi alungâ de acoleă pre Roman.:) Acest

Petru (1447—1450 şi 1455—1457)
jerâ al treilea

fiiii legitim

al lui Alesandru celui Bun.)

Îndată dupăce a

cuprins toată Moldova, a cunoscut Petru, dice contimporeanul Dlugoş,5)
vicleşugurile lui Ion Huniiade şi „ma voit să între cu regatul Ungariii în
legătură cetățănească, ci a trimes soli cu scrisori cătră regele Cazimir şi
cătră prelaţii şi boierii Poloniii cu rugarea, ca să nw'l răspingă, ci să'l
apere ca pre un supus şi omagiial (vasal) al regatului polonesc. “Tocmai
pe timpul cînd ierâ Cazimir pe cale spre Moldova pentru a împăcă pre unchiii cu nepot, îi sosi vestea că Roman a murit în 2 Juliii 1448 înveninat de nişte boieri de ai săi, nesuferit fiind în țară. Măcarcă maică-sa
se duse la Leina cu 200 de călăreți. spre a cere ajutoriii pentru fiiul săii
al doilea, pentru Alesăndrel,şi cu toate că se stringeaii în Galiţiiea ostaşi
de prin ţările ruseşti, poate deaceea fiindcă ieră la mijloc, pelingă înterese
personale şi confesionale, încâ şi cevâ naționalism: totuş găsi cu cale
regele Cazimir şi trimese în 9 August 1448 din Iaghielniţa doi boieri la
domnitoriul Petru cu învitarea, ca să vină la. dinsul spre a'i depune în
persoană jurămintul omagiial şi spre ai dâ pe mîni pre. ducele litvan
Mihaiii, cu carele se luptă pentru posesiunea Litvaniii. Petruîi r&spunse

îndată prin doi soli,

rugîndu'l

ca

să

nu'i iaie în numede r&ă, dacă se

teme să vină acum în persoană la iel, dar' că îndatăce
se va duce la dinsul şi'i va depune cuvenitul jurămînt
cele Mihaiii însă nu "il poate presintă, fiindcă acesta
priieten s'a refugit la dinsul, şi deaceea nu'şi poate

dară îi promite că'l va alungă din domniiatul săii.

se va sîmţi sigur,
omagiial; pre dupe încredere şi ca
călcă cuvîntul dat,

Căp&tind Petru curînd

după aceasta din Camenița dela regele Cazimir încredințarea despreo
călătorie sigură.în persoană, se porni într'acolo. Ajungind la Hotin, găsi
acolea nişte soli regeşti, carii îi spuseră,că regele s'a dus la Novgorodec

în alte afaceri cetăţeneşti, şi că iei sînt împuterniciţi de iel ca să facăcu
dinsul o noaiiă

întărească
Petru,

prin

ca atunci,

legătură cetățănească

-jurămînt

reciproc,

cînd, va ÎL chiemat

de supunere

însă
de

şi credincioşiie şi să o

cu îndătorirea

rege,

să meargă

specială

la

pentru

ie şi săi de

punăşi în persoană jurămiîntul -omagiial. Aceasta s'a făcut în ugust |

:

Mihaiit a rime
şi adunata oaste rusască s'a împrăştiiat. Ducele litvan
mai întîiii la Cazimir un sol speciial pentru împăcare, dară fiind, răspins
de dînsul, reînnoi legătura de priieteniie cu Petru şi se duse la ata ca

duşman al regelui. De aci înnăinte „n'a mai aflat ducele Mihaiii
i
Ge
2 Bogda,
Cr

le

Lafe

şi

9..—

bc Și,

—

dreptate

Bo dan, Vechile cronice, pg. 194, 224, 238, —
5 Dlugossi, Historia
polonica,

tom. ÎI., pg. 33—34, 41—44. — Şincaiii:G. 1. c. sub anii 1447 şi 1448,

Lipsiae, 1712,

Se
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şi graţiie printre catolici,“ - adauge contimporeanul Dlugoş.!) Acest fapt
încă ni probeadă că ieră la mijloc, pelîngă îndegetatul naționalism rusesc
şi romînesc, încă şi confesionalismul răsăritean.
Tot acuma scrise regelui şi Ion Huniiade sprijinind pre Petru ca
un consîngean al săii, dară făcii pre rege totodată luătoriii de samă,
mai esistă şi „alt moştenitoriii al lui Iliiaş voivod“ şi că ar trebui să
găsască vreun chip, ca şi Petru să'şi capete dreptul şi celalalt:să nu
- despoiat.2)

-

pre
că
se
îie

|

Ce s'a întîmplat mai departe în domniiatul Moldovii pe terenul cetăț&nesc, n'am putut desluşi, atita însă ieste sigur, că de aci înnăinte Petru
ma domnit mult, căci nişte urice:) din 26 Maiii şi din 26 şi 28 August 1449
ni probeadă că pe timpul acesta domniâ în Moldova

- Alesăndrel (1449—1455),
Lise.

Iliiaş, copil

este

adevărat,

şi în Cronica

nu

tocmai

de 11 ani,

că în Analele

anonimă)

putnene,

în

se găseşte ca urmaş
Ciubăr

cu o domniie de doaiă luni,
lui Petru vodă

căci ieră născut în 17 August
Cronica

moldopolonească

al lui Petru

un

vodă

şi că Gr. Urechie€) dice,

ai domnit un

că după moartea
E

Ştefan vodă
un

an

şi ait murit“,:şi

că după

acesta

„ati

domnit

un

Ciubăr

vodă....

doaiă luni,“ dar” mie "mi se pare că acest Ştefan şi acest Ciubăr vodă al:
lui Urechie sînt una şi aceeaş persoană, şi anumea căpitanul oştii unguresti, cu.ajutoriul caruia a ajuns Petru vodă la domniie, şi că acest căpitan
sa chiemat Ştefan Ciupor, căci Ciuporeni găsîm pe timpul acesta mai
mulţi în Ardeal. Din acest căpitan Ştefan Ciupor a făcut trădiţiunea hăzliie

doi domnitori: Şiefan vodă şi Ciubăr vodă.

a

„In ce chip a ajuns Alesăndrel la domniie, ori după vreo luptă cu
Petru, ori după moartea lui firească, această faptă n'am putut-o desluşi,
dar' despre decursul domniii lui ni povesteşte multe contimporeanul Dlug0ş.?) In anul 1450, pe la Crăciun, aii sosit soli cu scrisori dela Alesandre]
şi dela boierii lui părtidani la regele Cazimir în Sandomiriiea, spunîndu'i că
1)
Dlugoss, |. c. pg. 44, „Dux Michael... postquam inter Catholicos iustitiam et
graţiam non reperit.: — 2) Sokolowschi et Szujski, Codex epistolarius saeculi decimi guinti,
Krakoviae, 1876, vol. 2, Pg. 42, — Xenopol A. D. Istoriiea Rominilor, Iaşi, 1889, t. 2, pg.
171, — 3) Wickenhauser
F. A.: Die Urkunden des Klosters Moldawiţa, Wien, 1862, pg. 63.

— +) Bogdan, Cronice inedite, pg. 50. —

?) Bogdan, Vechile cronice, pg. 194, 224 şi 238.

— £) Urechie, 1. c. cp. 9, pg. 146. — *) Dlugossi, Historiae polonicae tomus secundus
Lipsiac, 1712, pg. 59. „habita deliberatione cum Praelatis et Baronibus suis; . exercitum ex
terris Russiae ct Podoliae collectum; — ad Montana confugiens, in desertis et abditis
locis se ocultabat;— ipsum Ilichonem cum matre sua fugere in terras Podoliae coegit; —
Bohdano expulso vel capto, Ilichone vero aliqua sorte in terris Russiae contentato
terram ipSar perpetuo Regas Poloniae uniret ct incoporăbet, — Rex sicutus est: hanc (de
iberationem) videlicet, ut omne terrae
Russiae consurgant,.
i
ragi

ad propellevădum Bohdanum.“

—. Hurmuzachi, Docum. ÎL. 3, Îi Lghoper Sutiragium ferant
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Bogdan (1450—1451)
a ocupat Moldova, şi se rugară pentru ajutoriii încontra lui: Acest Bogdan
jerâ fecior natural al lui Alesandru celui: Bun, (căci şi acesta nu se putu
feri de năravurile timpului ca şi contimporeanul săă Mircea cel Bătrin
pg. 473) şi pretindeă, că, după moartea fraţilor săi legitimi, lui *i S'ar cuveni domniiea. Sfătuindu-se regele „cu prelaţii şi cu.boierii săi“, a
cules „din țările Rusiii şi'ale Podoliii“ o oaste şi a trimes-o
cu căpitanul Ion Olieski de. Sienno încontra ocupătorilor. Înirînd oastea în Moldova a fugărit de acoleă pre Bogdan, "l-a alungat din ţară'şi apoi s'a întors îndărăpt la locurile propriie. Bogdan însă a „fugit la Munteniiea“
şi s'a ascuns în locurile deşerte şi dosite, dară, înţălegînd de retrasul oştii,
a strîns o ceată de prădători şi de lotri, carora li-a promis întinsele
moşii ale rebelanţilor, s'a reîntors cu iea la Moldova, a primit dela credincioşii săi supunere, şi a silit pre Alesăndrel 'să fugă cu maică-sa în
țările Podoliii.“ După aceasta a trimes Bogdan la regele Cazimir soli,
carii „să'i repromită credincioşiie, ascultare şi supunere.“ Regele se sfătui
mai multe dile cu a săi: ori de trebuie sai nu să mai apere pre Alesăndrel.
Sfatul a fost, ca regele să nu scape acest bun prilej, ci însu'şi în persoană

să plece cu.

oaste

în

cu limanul
„Moldova cea mănoasă şi îmbielşugată

iei dela Cetatea Albă“ şi „dupăce va alungă, ori va prinde pre Bogdan, şi
dupăce va îndestulă pre Alesăndrel cu cevâ soare în ţările Rusiii, să
unească ţara însă'şi pentru totdeauna cu regatul Poloniii şi să
|
A
a
i-o încorporede.*
Acest sfat s'a părut regelui cam greii de împlinit; deaceea a urmat,”
în 17 Mart 1450, alt sfat, pre acela adecă „ca să răscoale toate ţările
Rusiiişi să deie lui Alesăndrel voie ca iel să alunge pre Bogdan“ - din Moldova. În fruntea oştii adunate din ţările ruseşti a pus Cazimir ca duci şi
căpitani pre Petru Odoronş, palatin în Leina, şi pre Pşedboriii Coneţpolschi (Przedboriu de Konyeczpolskie), castelan în Sandomiriiea şi căpi|
.
ian în Peremislu. .

Din aceste sfătuiri şi hotărîri ale Polonilor, precum şi din modul cum
le „povesteşte contimporeanul Dlugoş aici. şi. mai la vale, se vede lămurit
că, pelingă lupta generală

mai

află

sub

spuză

dintre creştinismul

printre Rominii

apusean

şi cel răsăritean, se

şi Ruşii din domniiatul -Moldovii şi

din vecinătate încă şi o luptă naţională, poate aceea pentru a. păstră ori
delătură din biserica Rominilor graiul bulgaroslavic şi pentru a întroduce
pre cel romînesc în locul lui. Ca represîntanţi ai naţionalismului rusesc
ieraii consîngenii maicei lui Alesăndrel şi tea însa'şi, litvană de origine.
Dar' să vedem cum s'aii ţăsut mai departe năzuinţile .unora şi ale altora!

Ostea adunată în ţările ruseşti, adecă în Galiţiiea de astădi, ajunse
în Maiii 1450 la Camenița în Podoliiea. Aicia s'a împreunat cu oastea
romînească a părtidanilor lui Alesăndrel şi cu oastea podoliiană, comăndată
de Teodoric Buciacichi (Buczaczki), castelanul şi căpitanul Podoliii..De
aiciaii plecat apoi cu toţii la: Hotin, aii trecut Prutul, ati ajuns .pină a

Lipovăţ în judeţul Vasluiului, tot căutînd-săse întălnească cu oastea lui
Bogdan, dar' aceasta dosiâ deocamdată prin: păduri şi căută să se împace
cu adversarii săi. Pacea 'se şi.făcu.în 3 Septemvre 1450 astieliii, ca Bogdan

să guvernede domniiatul Moldovii pînăce 'Alesăndrel va îi de 5, ani, plă-

tindu'i pentru

susţînere, la mîna

regelui,

pe an cite 70 de mii de galbini

turceşti. Această pace însă o făci Bogdan numai cu scopul, ca să cunoască
tăriiea oştii adversarilor şi .să o poată atacă şi nimici la re ntoarcerea iei.
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Aşă

a şi fost.

Oastea

regească a fost atacată de Bogdan

Crasna din numitul judeţ;

aici a urmat

în pădurile

dela

o bătăliie cumplită, în carea ai

iosi omoriţi toţi căpitanii iei fruntaşi, şi ar fi fost nimicită cu desăvârșire,
de nu „sar îi trădat planurile lui Bogdan de un scriitoriii. domnesc şi de
părcălabul dela Hotin,

strîns îndată ostaşi,

Mare

întristare

s'a

carele

sprijîniă. cu

şi a scăpat oastea

răspîndit

printre

zel pre Alesăndrel,

regească, conducîndu-o

neamurile

căpitanilor

ucişi

şi carele a

în regat.

din causa

acestei poticale, iar' Tătarii, folosindu-se de . aceste neînţălegeri şi lupte
dintre creştinii cu purtări necreştineşti, prădară cumplit Podoliiea şi Rusiiea.1)
|
Maica lui Alesăndrel, ni spune mai departe Dlugoş?), ajunse acuma
la sărăciie; deaceea se duse în August 1451 cu toți boierii părtidani la
regele Cazimir în Sambor şi'l rugară, ca să se milostivească de dinşii şi

să'i ajutore încontra lui Bogdan. şi să'i apere de prăgile ce le făceă acesta

cu ai săi în moşiile lor.

Regele

li răspunse

că se va sfătui cu prelaţii şi

cu boierii săi despre aceea ce ar fi de făcut, însărcinâ deocamdată pre
Andreiii Odrovonş ca să'i apere de Bogdan şi apoi dete solilor, fiecăruia,

şervicii şi daruri,
|
N
_
Afacerile din domniiatul Moldovii nu le puti Cazimir pune altfeliti
mai bine la cale, decit că se decise ca să ierte pre Bogdan şi să'l însărcinede cu guvernămîntul ţării pînăce Alesăndrel va fi bun de domnit, iar
pînă atunci să”i plătească Bogdan pe an cincideci de mii de florini pentru
susținere, şi apoi să vină la dinsul,. la Cracoviiea, spre a se împăcă şi a
se îndreptă. Spre acest scop trimese regele la Bogdan pre castelanii din
„Cracoviiea, Posnaniia şi Sandomiriiea. Solii ajunseră la Camenița şi eră
cît pe-aci ca să se stătornicească pacea dorită, căci Bogdan, audind de
sosirea lor, se bucurase foarte, dară, cind coleă, se ivi „un oare Petru,
carele diceâ că şi iel are drept la domniie, şi că s'a învoitcu .Alesăndrel

ca să domnească împreună. Acest Petru pîndi timpul potrivit, şi cînd audi
că unchiul săi a învitat la sîne, la Reuseni nu departe de oraşul Sucevii,
pre Bogdan, şi că chiefuiesc acoleâ împreună, se duse într'o noapte
într'acolo cu o sută de oameni, şi, însălînd străjile, a prins pre Bogdan
şi X-a tăiat capul în 16 Optomvre 1450.
Despre acest Bogdan ni spun

analele

îndigene

că

a

fost

fiiul lui Alesandru celui Bun

şi

tată

al lui

Ştefan celui Mare, iar despre acest Petru nu ni arată al cui fecior a fost,
ci dic numai atita, că a fost poreclit Aron,5) dară de bună samă că
nu'i altul, decit 'al treile fecior al lui Alesandru celui Bun, despre care
dice anuariul dela Bistriţa ca s'a născut în 1422 din Mărina, îiica lui
Marin.

Poate tot acuma şi ca să scape de pierdare,. ori abiâ în anul 1456,
a fugit fiiul lui Bogdau, Ştefan, în Ţara Romînească, spre a'şi căută acoleă
ajutoriii încontra lui Petru (pg. 482). Înţălegind Alesăndrel de isprava lui

“Petru Aron (1450)
porni îndatamare împreună cu maică-sa, cu boierii săi şi cu boieri leşeşti
spre
Moldova, şi, ajungînd în Sneatin, lăsâ acoleâ pre boierii leşeşti şi apoi merse
pînă
la Suceava. Petru însă, sumuţat fiind de cei de pelingă dînsul, a călcat făgăduin
ţa
dată şi s'a dechierat sîngurdomnitoriii în Moldova, şi ierâ să omoară şi
pre
Alesăndrel, dar' acesta fugi la boierii leşeşti lăsaţi în Sneatin, şi, ajutat
de
') Dlugossus:

|, c. p&. 60—64.

—

2) Dlugossus,

1. c. pg.

80—81. — Şincaii, 1. c.
sub anii 1450 şi 1451. — Hurmuzachi, Docum. Îl, 2, Nr. 6—7 73,
— Urechic Gr, c. cp. 10
şi Il. — ) Bogdan, Vechile cronice, pg. 194, 224, 238. — şi Cronice
inedite, pg. 51—50,
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dinşii, se împotrivi: lui Petru,
ocupâ pentru Alesăndrel Cetatea
Petru de ajutoriul căpătat de
lăuntrul ţării, iar' boierii leşeşti,

pecînd
priietenul săii părcălab din Hotin
Albă şi Cetatea Neamţului. Temîndu-se
Alesăndrel dela Leşi, se retrase :mai în
fiind iarna, se întoarseră în regat cu.pro-

..

misiunea dată de a reveni la primăvară cu.o oaste mai mare.
înnăinte nu

Ce a urmat din toamna anului 1450.
contimporeanul Dlugoş, dară se vede că

..

ni mai povesteşte
a

Alesăndrel (1450-—1455)
a rămas sîngurdomnitorii
tenul săit de

mai

înnăinte,

şi că poate s'a şi împăcat oarecum cu Petru, priiecăci,

deocamdată,

nu

se mai

pomeneşte

de iel.

Dorind regele Cazimir ca să stătornicească ordinea cetăţănească de mai
înnăinte, a trimes soli la Alesăndrel cu învitarea, să se grăbească cu depusul
jurămîntului omagiial. Alesăndrel îi răspunse în 23 Septemvre 1452, că
ieste gata să se întălnească spre acest scop cu iel ori în Camenişte, ori în
Sneatin, ori în Colomeiea, numai să'l înstiințede despre aceasta
cu şese
săptămîni mai înnăinte şi săi trimeată oameni de pază pentru ducere şi
întoarcere.1)
După aceasta a căutat Alesăndrel să se împriietenească şi cu lon
Huniiade, guvernătoriul Ungariii, ceea ce se cunoaşte dintr'un uric foarte
semnificativ?)

din

17

Faur

1453,

în

carele

se întituleadă

„iei

robul

stăpi-

nului mieit Isus Cristos“, şi apoi dice că „a fost voiea lui Dumnedeii“ ca
să între „în pace vecinică şi la creştinească tocmeală“ cu dinsul şi să'l
privească ca pre un „părinte“ al săii şi să'i fie „fiii pînă la moarte, şi...
Supus în toate ca un adevărat fiiii părintelui săii cu toţi boierii şi cu ţara
sa şi nimic să nu facă fără poronca măriii sale“, iară iel, lon Huniiade,
să'l „miluiască“ şi să'l apere de toţi duşmanii din toate. părţile“ şi pre
dinsul şi pre ţara lui „precum apără fiecare părinte pre fiiul săit şi Domnul

cel bun ţara sa.“

,

a

în Juliii 1453 înştiinţă Alesăndrel, iel cel dintiiii, pre regele Poloniii
despre apunerea împeriului roman răsăritean . (pg. 480).5). În anul urmă-

torii învitară mai mulţi boieri funcţionari din „Rusiiea şi din Podoliiea,“
în frunte cu Andreiii Ondrovonş de Igrovoiii, voivod şi castelan preste
toată Ţara Rusască“, şi cu Bartoş de laslovăţ (Bartosius de Iazloviecz),
pre Alesăndrel la o: consfătuire în Bănila pe Ceremuş din Bucovina de
astădi cu scopul de a face acoleă o învoială, prin carea să se îndătorească,
pe de-o parte, ca să rămînă credincioşi şervitori ai regelui şi Coroanei
Poloniii, iar pe de altă parte, ca să sară unii altora într'ajutoriii, şi anumea
Alesăndrel 'atunci „cînd ţara rusască saii cea podolică a prealuminatului

rege ar.fi asurprite de Tătari şi de alți duşmani“;

iar cind ar cădE asupra

lui Alesăndiel vreo nevoie, iel să nu'şi caute alt soț decit ţara prealuminatului rege şi acesta să fie dătoriii, împreună cu toţi boierii săi funcţionari,
să'i deie ajutoriii încontra tuturor duşmanilor pînă la unul.“%) Întracest uric
ieste arătat numai

1455,

lăsat

anul,

adecă

6963 d. z.1.

1 Septemvre 1454—31

August

fiind. loc pentru pusul luneişi al dilei, dară iel trebuie să. îi

fost scris . în Septemvre,

căci

întralt

6963 d. z. ].:sait 1454 d. Cr., apare

uric,

scris la Hotin în 6 Optomvre

deodată fostul domnitorii

Petru, carele

ni spune, că a avut acoleâ o întrunire cu iubiții săi prieteni din Foloniiea
şi mai ales cu domnul Ondrovonş, voivod rusesc“, şi „cu alţi domni şi
II.1,, Nr. 1.
hi,i, Docum.
Do
') Hurmuzachi, Docum. II. 2, Nr.. 508 ) şişi 32. — 2 Hurmuzac
512.
— 5 Due

|. c. pg. 116 la fine. — 4) Hurmuzachi, Docum. II. 2,.Nr. 509,
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demnitari ai Poloniii.şi consiliieri ai regelui“, şi că împreună cu boierii săi:
'şi cu toată Moldova aii promis celor de față, că, cît vor trăi, nu vor ave
alt domn, ci cu credincioşiie, cu inimă curată şi cu cuviinţă vor şervi regeluişi coroanei Poloniii, precum ai. făcut şi înnăintaşii, şi în speciial
promite, că,.îndatăce'i va hotări regele timpul şi locul, se va duce într'acolo: şi'i va depune în persoană jurămîntul omagiial;, totodată dă şi întăreşie maicei sale Măriii, mătuşii regelui, oraşul Sirete şi. satul Volovăţ
dimpreună cu dările, cu morile şi cu toate veniturile din iele.!) În urma

acestei învoiele neprimite încă de rege, se sculâ Petru asupra lui Alesăndrel

carele, după oarecare luptă la Movile, în 25 Mart 1455, îti nevoit să fugă şi
„muri, dice anuariul dela Bistriţa?), în Cetatea Albă la anul 6963; tot atunci
Petru voivod, numit:Aron

(1455 —1457),

se rădicâ Domn la Movile.« - |
Să
Această întîmplare o pune Gr. Urechie?)

întrun

mod foarte încilcit,

ca petrecută în Maiit 6963 d. z. 1., deci dela' Cristos 1455, de unde urmeadă
că acest nefericit Alesăndrel a r&păosat în vîrstă de 17 ani neimpliniţi încă.
Audind regele Cazimir despre această întîmplare, trimese îndată la
Moldova ca domnitorii pre

Alesandru (1455),
fiiul lui Ştefan, nepot al: lui Atesandru celui Bun. Acesta depuse îndată
jurămintul de credincioşiie la mîna voivodului ţărilor ruşeşti Andreiii On-

drovonş,4) dară fiind uşurel, iubidinos şi beţiv, fă îndată înveninat de aceia,

ale cărora' soţii şi fete fuseseră desonorate

de dînsul, şi înlocuit cu

Petru,

feciorul natural al lui Alesandru celui Bun, dice contimporeanul Dlugoş.5)
Regele îmblă acuma. să pună pre un duce litvan ca Domn în Moldova,
dar' în urmă se lăsâ înduplecat din causa luptelor ce le-aveâ cu Pruşii,

şi recunoscii şi iel pre-Petru ca domnitoriii, la stăruința lui şi
solilor
lui. În 29 Junii 1456 a promis Petru regelui Cazimir Că -a dă a ajutoriit
încontra tuturor duşmanilor; că se va ţin€ de învoielele înnăintaşilor săi;

căi va depune jurămîntul omagiial ori în Colomeiea, ori. în
Camenita;
şi că acuma, în luptele regelui cu Pruşii, îi va dă pe an
cît 400 de boi;.
şi că'i va dă pe mină şi pre fiii hanului tătăresc, pre cari îi
are prinşi sai
pre cari îi va mai prinde.t)

„După aceasta, văgîndu-se Petru amerinţat tare de Turci, făcu
pace cu
dinşii, îndătorindu-sea li plăti ca dar (pescheş, tribut) cîte 2000
de galbeni pe an, de care aptă fi înștiințat şi regele Cazimir.? Apoi făcd
şi!
învoiele comerciiale cu neguţătorii din Leina (Liov) şi cu )'alţii.8)
_* Despre cele întimplate mai departe 'în domniiea lui Petru Aron şi
despre împrejurările cari aii adus pre Ştefan cel' Mare
la domniie, nu scriie
aici nimică contimporeânul Dlugoş, poate deaceea fiindcă ieraii înjosîtoar
pentru regatul Poloniii, abiă mai tărdiii vorbeşte despre urcarea lui Ştefane
pe tronul Moldovii, dicind?): Ierai trei, carii se certati pentru domniiatu
l
Moldovii:
Ştefan, Petru şi Berindeiii, tustrei spunînd că deştind din săminţa
domnitorilor Moldovii şi anumea din a lui Alesandtu. Ştefan însă, fiindcă

1) Hurmuzachi, Docum. II.
— 3) Vezi I. c. cp. 10, pg.
gossus, |. c. pg. 180—181. —
I. c. NNr. 513, 514, 47, 66. —
gossus, |. c. pg. 416—418.:

2, Nr. 509, 512. — =
o
ice
inedi
i
150. — % Fiurmuuzeie Eden, Cronic a inpeitez. P 8. 90, şi ȘI.
€) Hurmuzachi, Docum. IL. 2. Nr 52. — 7) Hurmuzachi
5) Hurmuzachi, 1. c. NNr, 515—517, 53, 63, 65. — s) Dlu|
|
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întreceă pre. cei .doi prin făptuitate (hărniciie), cuminţiie şi iscusînţă, uşor
%-a delăturat şi a căp&tat principatul dela. Romiîni, pre cară, în tot domniiatul săi,'şi "i-a făcut plecaţi şi ascultători prin aceea că, cu asprime şi
cu dreptate, pedepsiâ - orice fărădelege. lel a silit ia arme nu numai pre.
militari şi nobili, dar” şi 'pre ţărani, deprindind pre fiecare .a'şi apără
patriiea, şi pre :care ţăran îl află că 'n'are săgeți, arc saii sabiie, sai care
nu mergeâ repede la tabără, aceluia îndată:“îi tăiâ capul. Pre acesta "l-a

întărit regele Cazimir
în: domniiatul Moldovii, trecînd cu vederea pre ceialalţi doi, pre Petru şi pre Berendeiii, carii fugiseră la:dînsul şi'i promiteaii
foarte multe, dacă numai i-ar aşădâ pe scaunul: Moldovii.
N
„Despre aceasă: întimplare iată ce dice Gr. Urechie!): „În 'anul 6965

d. z. î.. (1457 d. Cr.)

rădicatu-s'ait

dela

ţara . Muntenească

Ştefan

vodă,

feciorul lui Bogdan vodă,. cu :mulţime .de oaste muntenească, şi den ţară
adunaţi, şi ai întrat aici în ţară; şi sîlind
spre scaunul Sucevii, "i-ati ieşit
înnăinte Petru vodă Aron la sat la Joldeşti pre Sîret,. la Tină,. şi 'şi-aii
dat răsboiă în diiia de Joi Mari, April 12, şi aii înfrînt Ştefan vodă pre
Petru vodă Aron. Şi nu se lăsâ Petru vodă cu atita, ci iară s'aii bulucit

al doilea rînd la Orbic de s'ai lovit.cu Ştefan:vodă;; şi iar' aii isbindit
Ştefan vodă, că -aii prins pre Petru vodă şi '-aii tăiat capul, de'şi răsplăti
moartea tătîni-săii Bogdan

mici şi altă curte măruntă
călugări,

Dumnedeii

să

Ştefan vodă

împreună

-aii strîns boiarii şi mari şi

cu Teoctist mitropolitul
. şi cu mulţi
cu voiea

şi "i-ai întrebat pre toţi: ieste

la Direptate,

să li fie Domn?

vodă.

tuturor

Atuncia toţi cu un glas aii strigat: În mulţi ani dela

domneşti!

Şi cu

voiea

tuturor 'l-ait

rădicat

Domn,

şi

l-ai pomăzuit (uns) de domniie Teoctist: mitropolitul. Şi de-acolo aii luat

"Ştefan vodă (1457—1504)

|

schiptrul ţării Moldovii. şi .aii mers la scaunul domnesc la “Suceavă.
Deaci Şteian vodă, gătindu-se de mari lucruri să facă, nu cercâ.să aşede
se găti, că ai împărţit oştii sale steaguri şi aii pus
țara, ci de răsboie
hotnogi (sutaşi, centurioni) şi căpitani, cari toate cu: noroc 'i-ail venit.“ .:
Modul cum a luat Ştetan vodă „schiptrul ţării“ ni arată pre bărbatul
provedinţiial, carele îşi dă bine sama

de împrejurările cele triste

Orişicind gata de luptă.

e

şi tinguibile,

în cari se aflaii pe tunci creştinii în genereşi domniiatul Moldovii în speciial; carele ieră deplin conştiut de scopul ce trebuiă urmărit; şi carele se
pricepeă foarte bine în alesul mijloacelor potrivite; iel se simţiă destinat
pentru fapte măreţe! Deaceea se încunjurâ cu bărbaţi de frunte şi şi orgănisâ o oaste călăraşă şi pedestraşă, cu steaguri pentru feliuritele iei cete,

_....

Da

Spusa lui Gr. Urechie, că Ştefan. ar fi prins. pre
“i-arfi tăiat capul, nu'i adevărată, ci răsboiul dintre dinşii
în 29 Mai 1459, cînd s'a făcut pace la Hotin?) Uricul de
înteresant şi îns&mnat, căci din iel se poate cunoaşte în

că pe timpul

acesta

esistă

SI

Petru vodă şi că
a continuat pînă
pace ieste foarte
mod neîndoielnic,

o luptă crîncenă între Podoliieni,

Romini şi

Ruşi, pentru apărarea şi învălorarea întereselor părticulare, pentru păstrarea
neatârnării precum bisericeşti, aşâ şi naţionale. Spre a curmă pentru totdeauna

certele

acestea

însărcinâ

pre representanţii Ruşilor
(Odrovancz), palatin şi
de Pomirzani (Hryczko

regele

Cazimir,

şi ai Podoliienilor,
căpitan al Rusiii
de Pomorzany) al

prin

urice în toată foarma,

pre Andreiii Odrovonş
generale, şi pre Hrişcă
Podoliii, şi căpitan trim-

2) Urechie Gr,, |. e. cp. 12, pg. 151. — 2) Hurmuzachi, Docum. II. 2, Nr. 106.
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bovlean, ca, cu deplină şi nemărginită facultate şi putere,
să trătede cu
Ştefan despre toate cele „generale şi. sîngurale, ca doară ar încetă răsboaiele, neînţălegerile, prădăciunile, arderile şi vărsările de singe de pînă
acuma dintre ţările Podoliii, .Rusiii şi ale Moldovii. Învoiala sa
făcut aşă, ca Hotinul să rămină la Ruşi; ca pescuirea pe Nistru să fie
liberă; ca pentru înteresele părticulare locuitorii să poată trece nestinghieiţi dintro ţară în alta, dară la Hotin să plătească vamă; ca alungatul
Petru vodă să nu petreacă în Hotin şi prin apropiiarea Moldovii, ci în
Smotriciii, şi ca moşiile oamenilor din. şerviciul lui să nu fie luate ca
domneşti, ci să li restituiască; ca neguţătorii şi înstitorii (împuterniciţii) lor
să poată întră, remîn€ şi trece prin Moldova, numai să plătească vamă,
Şi, în fine, promite Ştefan, în numele domniiatului săi, că nu va căută
alte părți şi pre altul cineva ca Domn, ci vă şervi cu credincioşiie numai
regelui şi regatului Poloniii, şi că'i va 'dâ ajutoriă încontra păgînilor,
dară şi regele trebuie, cu făvoare, să'l urmească şi să'l apere ca pre un
supus al săii.
|
După aceasta începi Ştefan 'a'şi urmări planurile sale. Mai întiiii îl
găsim în anul 1460 graţiind, la întrevenirea regelui Cazimir, pre învățatul
şi valorosul logoitt Mihaiii, fiiul lui luga, carele fugise în Poloniiea,
respective în țările ruseşti, şi căpătâ acoleâ dela rege privilegii comerciiale, şi apoi făcii cu neguţitorii din Leina (Lemberg) o înteresantă învoială comerciială.1) :
Pentru luptele ce aveă să le întreprindă Ştefan încontra Turcilor
agresivi, îi trebuiă numaidecit Chiliiea, pre carea o dăduse în stăpînirea
Ungurilor

adversariul

săii

Petru

toate

anatele

vodă,

şi

deaceea

se încăierâ

cu Săcuii

pentru reocupatul iei, şi pradâ în 5 Juliii (Junii) 1461 ţara lor, precum
afirmă anuariul bistriţan, cel moldopolonesc şi Gr. Urechie.2) Tot în anul
acesta se luptâ Ştefan cu succes încontra Tătarilor prădători şi priieteni
al Turcilor consîngeni cu iei, şi prinse mai mulți dintrinşii, chiar pre nişte
fii de-ai hanului Sadi-Ahmet. Aceasta resultă atit dintr'un uric al. regelui
Cazimir din 25 lanuariii 1462, prin carele acoardă locuitorilor din Camenița alte drumuri comerciiale din causa răsboaielor ce ieraii în Moldova,
cit şi din uricele învoielelor cetăţăneşti, făcute cu acest rege de Ştefan în
9 Mart 1462 şi confirmate de consiliierii şi boierii săi - şi de însu'şi mitropolitul Teoctist.3) În aceste urice se oglindesc limpede geniialitatea şi
simţămintele morale umanitare ale lui Ştefan, căci în unul din iele dice, că,
precum figura tuturor fiinţilor "din toată natura vădeşte faţa originii lor,
aşă şi oamenii trebuie să păstrede moravurile cele virtuoase. şi laudabile
ale părinţilor săi. Ştefan dreptcă se supusese regatului Poloniii, dară pretinse dela regii lui o trătare similară.
.
ae
o
În anul 1462 a avut Ştefan vodă iarăş lupte cu Săcuii pentru reocupatul

Chiliii,

căci

îndigene

mărturisesc, : că

Ungurii

din

Chiliiea aii rănit în 22 Juniă cu puşca la călcili pre Şteian vodă. Pentru
această faptă ai fost răsplătiți Săcuii de Mateiii Corvinul prin aceea, că
în 13 Decemvre 1462 li reînnoi privilegiile acordate de regele Sigismund
şi li dete dreptul de a'şi alege, dintre dinşii, un Beleduce şi un Jude) spre
a se put mai bine ap&râ de Moldoveni.
o
*) Hurmuzachi, Docum. II. 2. NNr. 64, 111, 112, 121, 518—520, — 5) Bogdan, Cronice inedite, pg. SI. — şi Vechile cronice, pg. 224. — Urechie, cp. 12, pg. 152.
—
5) Hurmuzachi, Docum. Il. 2, NNr. 122—195 şi 591—523, — ) Bogdan, Vechile cronice,
Pg. 224, 195. — Urechie Gr., |. c. pg. 152, — Hurmuzachi, |. c. Nr. 117.
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Mai încetind cevă luptele în Moldova, acordâ Ştefan vodă, în 15 Îanuariii 1463, din noi neguţătorilor din Leina privilegiile comerciiale din
1460, îar' în anul 1464, audînd regele Mateiii Corvinul că Petru vodă;
rivalul lui Ştefan

din

iarna la Chiliiea,

o impresurâ. în.23

Poloniiea,

se află

le Săcui,

a cerut

dela

aceştia,

ca

cît mai curind să” trimată la dinsul, căci va fi şi pentru dînşii favorabil
şi de folos.1). .
.
Înţălegind Ştefan vodă de cite.se pregătesc asupra sa, porni chiar |
lanuariii

1465,

o cuceri

şi, petrecînd

aici vro trei dile, puse părcălabi în iea pre Isaiiea şi pre Buhtea, şi apoi
se întoarse la Suceava, lăudind pre Dumnedeii. Cevă mai pe larg povestesc
„ această întimplare Dlugoş şi Mateiii de Mihoviiea amestecînd şi pre regele
Cazimir şi dicînd, că Ştefan a trimes la Turci un sol cu daruri; că Turcii
ai închis pre sol şi voiaii să se scoale asupra lui Ştefan, dară vădind
că şi Ştelan se pregăteşte de răsboiii adunînd în oastea sa şi țărănime, a
dat solului drumul cu daruri şi s'a lăsat de răsboiii.?)
În anul 1466 se apucâ Ştefan să regulede afacerile religionare cetățEneşti şi convocâ spre acest scop, în conţălegere cu regele Poloniii, pre
represîntanţii Rusiii, ai Podoliii şi ai Moldovii la un concilii la Hotin, pe
8 Optomvre, cînd s'aii pus toate la cale pînă la unele mărunţuşuri, cari
aveaii să se lămurească în alt conciliii.3)
Cuceritul Chiliii decătră Ştefan şi împăcarea lui timporară cu Turcii
nu îură pe placul regelui Mateiii Corvinul, carele, asmuţat fiind de rivalii
lui Ştefan, de Petru şi de Berindeiii, reiugiţi la dînsul, ar fi plecat îndată,
saii în decursul anului 1466, asupra înţăleptului şi viteazului Ştefan, dacă
nu S'ar îi ivit neînţălegeri printre nobilii din Ardeal,t) pre cari trebuiă să
le domolească mai întiiii, ceea ce s'a putut face abiâ în 1467. Ca îndemn
la răsboiii încontra lui Ştefan Vodă, ni spune contimporeanul Dlugoş,i) că
regele Mateiii a iost primit pre Berindeiii cind a scăpat din Poloniiea;
ca Ştefan
că i-a promis ca să'l facă Domn în Moldova, fiindcă nu suferiă
să remină supus regatului Poloniii şi pre dînsul să'l părăsască şi să'l des-

prețuiască; că a adunat o oaste de 40.000 de oameni, şi, luînd pre Beren-

deiii cu sine ca să'l 'aşede pe scaunul Moldovii şi să răpească regatului,
Poloniii dreptul asupra iei, dupăce va fi alungat pre Ştefan : aii plecat cu
toţii asupra Moldovii spre mijlocul lunei lui Optomvre; ai trecut într'însa pe
la Trotuş, şi, mergînd pe sub munţi pe'la Băcăii, Roman şi Neamţ, aii
ajuns pînă la Baiea. Ştefan însă m'a atăcat fățiș oastea, ci a tot hărțuit-o
prin vro 40 de dile, şi abiă în 14 Dpecemvre 1467 a năvălit asupra iei în

Baiea într'o noapte şi a frînt-o cu desăvărşire. Înswşi regele Mateiii fn rănit
o

şi abiâ a putut scăpă cu viiaţa.
Ce s'a-ales

cu Berindeiii,

oride

a

perit

,

AI

sait nu în bătăliiea

aceasta,

nu ni spune nici Dlugoş, nici Mateiit de Mihoviiea, nici Martin Cromer,€)
carii încă afirmă că Berendeiii a fost de față. Probabil, că a fost nimicit,
căci n'am mai dat de numele lui. Despre Mateiii Corvinul însă dice Dlugoş
mai departe, că a fost scos din bătăliile întrun pat, că s'a întors în Ardeal;
FI
1) Hurmuzachi, 1. c. Nr. 524, — Xenopol, Istoriiea Rominilor,
19. — A Bogdan, Cronici inedite, pg. 51—52, — şi Vechile Cronice,
Urechie, |. c. 152—153, — Dlugossus, 1. c. vol. 2, pg. 844-349. —
Chronica Polonorum şi Martini Cromeri, De origine et rebus gestis
în Polonicae Historiae Corpus

de T. Pistorius, Basileae,

-—

€) Mathiae de Michovia,

ta.
pg. 272, no
pg. 194, A 239. —
Mathiae de Mic ovia,
Polonorum i ronicoii,
vol. 2,

1582, tom. II, pg. 2

Ei

123 8,

780. — Hăjdăă, Arhiva istor. |. 2, pg. 35 şi 41. — 5) Hurmuzachi, Docurm. | 2
+) Hurmuzachi, Docum. Il. 2, NNr. 153, 156, 157. — Şincatii, 1. c. sub a. ea
gossus, |. c, pg. 416—419.
|. c. pg. 777—778, 780.

Chronica 1. c. pg
ME

. —

Crom
34

ăi
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că aici s'a împăcat cu foştii răsculați, iertînd pre unii şi pedepsînd pre
alţii cu patru sute de mii de ilorini spre aşi direge o noaiiă oaste mai

mult de sîmbriiaşi decit de indigeni; în această oaste nu se grăbiaii Polonii

a se înscriie, fiindcă presupunea că regele o adună pentru a'şi spălă ruşinea păţită şi spre a atacă regatul polonesc, saii pre vasalii lui, şi, cu
deos&bire, părţile romîneşti. Din causa aceasta mai adeseori trimiteâ, Ştefan
vodă soli şi scrisori la regele Cazimir pentru ajutoriii. Analele îndigene!)
mai adaog, că Ştefan vodă, fugărind din Moldova r&măşiţa oştii înfrinte, a

prădat iarăş prin Săcuime.
Contimporeanul Bonfiniă,?)

carele

deasemenea

descriie mai pe larg

bătăliiea dela Baiea, ni spune la fine, că încă nu ieşise regele Mateiii din
Ardeal spre Ungariiea, cînd primi dela voivodul Ştefan o scrisoare umilă,
în carea îşi mărturisiâ acesta, deschis, cutedarea şi nesocotinţa de a îi rădicat armele asupra Majestății lui atit de puternece, şi că se rugă ca să
fie iertat; că regele "i-a răspuns dîndu'i sperînţă de iertare, şi'l făcu să înțăleagă, că această sperinţă ar pute-o mări prin fapte şi vorbe dilnice; că
dacă "i-ar face şervicii plăcute şi adevărate, iel, regele, nicicînd nu "i-ar face
greutăţi, iar dacă nu, adunci un răsboiii detot sîngeros va hotări cearta şi
"va fi totodată cel mai drept judecătoriii al fărădelegilor omeneşti.
Tot acuma scrise regele Mateiii şi prelaţilor, boierilor şi nobililor din
Ardeal, ca, spre a ţin€ ţara romînească şi Moldova mai tare în friă, să
păstrede la. dispunerea regelui ţinuturile Făgăraşului, Amlaşului şi Rodnei,
cu veniturile lor, spre a adăposti acoleă, la caz de trebuinţă, pre domnitorii scoşi din iele, sait pre cei ce ar dori să fie aduşi într'aco!o ca
Domni.3)
Astieliii credeâ Mateiii Corvinul că ar fi împăcat îmbele domniiate
romiîneşti şi porni, în 1468, la îndemnul papei, spre Bohemiiiea pentru a
aptră acoleă coniesionalismul papal încontra regelui Giorgiii de Podiebrad (1458—1471), carele aveă convingeri despre superioritatea învățăturilor
husitice şi carele, din 1462 încoace, făvoriă pre Husiţi. Ştefan cel Mare
însă, vEdînd sumeţiiea amerinţătoare a regelui Mateiii, şi temîndu-se de
vreo răsbunare din partea lui, se adresâ, în 1468, cătră regele Poloniii
pentru ajutoriii în caz de nevoie. Prelaţii şi boierii Poloniii găsiră acuma
cu cale, ca să împute regelui Mateiii Corvinul că a năvălit în domniiatul
lui Ştefan,

carele

li ieste

vasal.

Mateiii

Corvinul

însă

li rE&spunse,

că Mol-

dova nu ieste supusă regatului polonesc, ci celui unguresc,şi că Ştefan
lingăreşte cu supunerea sa cînd pre Poloni, cînd pre Turci şi Tătari, şi
nu voieşte să se ţînă numaide regatul unguresc, deaceea a căutat
să”l
pedepsască şi să'1 scoată din domniie, precum făcuse şi tată-săii,
Ion Huniiade, deşi ierâ numai guvernătoriii al Ungariii, cu mai mulți domnitori

din Moldova şi din Ţara Romînească,

regatului
însul,

unguresc

şi

să

recunoască

carii nu voia să fie supuşi numai

o

legătură

Întimpinînd Mateiit Corvinul în Bohemiiea

cetățănească

numai cu

o mulţime de greutăţi

şi
de înterese poncise, şi convingîndu-se că şi Polonii rîvnesc la iea,
a credut
că zace în înteresul săii, dacă va atrage pre Ştefan cel Mare -în partea
Din această causă, ni spune Gr. Urechie, că „nu peste multă vreme sa.
ai

încetat viajba intre craiul unguresc şi între Ştefan vodă;

că v&dind iei că

1) Bogdan, Cron. ined. pg. 52, — şi Vechile cron. pe.
şi 225. — Urechie Gr.:
l c. PE 153—155,. — Şîncaiii, |. e. sub a. 1467. — 2) Boniinius195 A.:
- decades, Lipsiae, 1771, pg. 559—560. — 3) Hurmuzachi, Docum. Il. Rerum Hungaricarum
2, Nr. 159.
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vrăjmaşul lor şi a toată creştinătatea, Turcul, li stă în spate, şi asupra
volniciii tuturora întinde mrejele sale ca să'i cuprindă,... stai împăcat
şi S'aii aşădat, şi încă, după pacea aştdată şi legături tari ce făcură amîndoi, aii dăruit Mateiaş crai pre Ştefan vodă cu doaiiă cetăți mari în Ardeal, anumea Balta şi Ciceul.“
:
.
Audind regele Cazimir despre această pace, veni îndată, în anul
1469, la Leina (Lemberg) şi învitâ pre Ştefan, ca, în decursul Postului
Mare, să vină la dinsul în persoană şi să'i depună jurămîntul omagiial.
Ştefan însă, prevestit fiind despre oarecari primejdii ce îl. aşteaptă, dacă
s'ar duce aci întracolo, se desvinui prin soli că, de astădată, nu poate
ieşi din domniiat, amerinţat fiind de Turci, de Unguri şi de domnitoriul
Ţării Romîneşti, dar' că mai tărdiit va merge bucuros la Camenița saii la
Colomeiea ori la Sneatin, numaisă fie înştiinţat despre aceasta cu doaiiă
luni înnăinte.1)
Aceste neînţălegeri, geloşii, desbinări, harţe şi lupte dintre cei trei
domnitori: Mateiii Corvinul, Ştefan cel Mare şi Radul cel Frumos, de n'ar
îi esistat, de ar fi lăsat deoparte, fiecare, ambiţiunile personale .şi întemesele părticulare, uşor s'ar fi ajuns atunci nu numai la o împreunare a
tuturor Romiînilor de pe teritoriui Daciii Trăiane şi la înfiinţatul unui regat
romiînesc, dar' şi la un traii bun cu toate popoarele circumvecine, dacă
acestea ar îi fost înț&les pe deplin şi dacă ar îi căutat să înfăptuiască necontenit neîntrecutele învățături umănitare ale lui Isus Cristos!
Ni se pare că nu în anul 1467, precum pretind analiştii îndigeni, ci
în anul 1469, precum dice. contimporeanul Dlugoş, a năvălit Ştefan ca un
fulger în Săcuime de a prădat şi pustiit țara, reîntorcîndu-se încărcat de
pradă, şi că apoi a trimes cătră adversariul săit Petru scrisori plăzmuite în
numele mai multor boieri nemulțămiţi cu rugarea, ca să vină in Moldova şi,

împreună cu dînşii, să alunge din iea pre Ştefan şi să se facă Domn.
Petru credă că întradevăr acele scrisori. sînt dela boierii nemulțămiţi şi se
în

repedi

Moldova,

dară

Ştefan

îl

prinse

şii tăiâ capul.?)

Tot în anul

acesta ni spune şi Mateii de Mihoviiea şi M. Cromer,) că Ştefana bătut

pte Tătarii năvălitoră, că a prins viii pre fiiul sultanului Mamac, şi că l-a
tăiat apoi chiar înnăintea solilor, carii îl cereaii cu sumețiie, şi chiar şi pre

aceştia îi înțăpâ, afară de unul, carele aveâ să ducă Tătarilor vestea aceasta,
Această bătăliie ieste pusă de analele putnene, de cronica moldopolonească
pe 20 August

şi de Gr. Urechie)

1470 la Lipinţi delingă Nistru.

,

Acuma socoti Ştefan cel Mare că a sosit timpul ca să delature din
domniiatul Ţării Romîneşti pre Radul cel Frumos, carele ieră priieten al
Turcilor, şi apoi să se apuce de capul acestora și, împreună cu ceialalţi

adversari ai Turcilor, să li oprească întinderea şi să li nimicească şi puterea, de va fi cu putinţă. Spre scopul acesta întrâ Ştefan, în anul 1470,
în domniiatul Ţării Romîneşti asupra lui Radul celui Frumos tocmai pe
timpul, cînd Turcii se răsboiai cu Veneţiienii spre a li răpi însemnata

insulă Negroponte (Eubeiea);

o cuceri în 27 Faur

toarse îndărăpt.

1470,

bogata cetate comercială Brăila,

împresură

o arse,

şi împrejurimea,5)

prădâ

şi apoi

se în-

Şîncaiii, 1. c. sub a.a.1 1467, 88 pg. 79..
— Şincaiii,
780. —
Chronicon, |. c. pg.
...
Cromeri
Martini
—
438.
pg. 437 şi
— Dlugossus, |. c.
a,
ditehovi
de.
.
Mathias
3)
Urecţie Gr. | c. pi 55, 2) Dlugossus, |. c. pg. 445—450 — cronice, PE.
5,
şi
Vechile
|. e, pg. 230. — Cromer, |. c. pg. 781 şi 782. — 4) Bogdan,
pg...
Urechie, 1. c. pg. 156. — 5) Bogdan, Cronici inedite, pg. 53; — şi Vechile cronici,
aa
3 Hurmuzachi,i

195, 2235.
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Observînd regele Cazimir că Ştefan întreprinde

lucruri fără de con-

sultul altora, începii a presupune despre dinsul că iel nimăruia nuw'i cre:
dincios, nică Ungurilor, nici Turcilor, nici lui, şi deaceea trimese soli la
iel ca să vină la Camenița spre a'i depune, în persoană, promisul jurămînt omagiial. Ştefan îl făcu prin soli să înţâleagă, că acuma îi ieste
preste. putinţă să meargă în persoană din causa răsboiului ce îl are cu
Radul cel Frumos, dară Cazimir îi r&spunse, că, de nu se va presîntă
acuma, îl va trătâ nu ca pre un feudal, ci ca pre un duşman. Ştefan
trimese

din

noi

soli la iel, carii isbutiră

să

liniştească

atît -pre

rege cit şi

pre consiliierii lui, asigurindu'i că, îndatăce se va împăcâ Ştefan oarecum
cu Radul, se va presîntă în 1 Maii din anul viitoriii spre a'i depune în

persoană jurămîntul promis.l)

.

e

ii

Vrind Radul cel Frumos să se răsbune
repede o oaste, luâ ajutoriii şi dela Turci,

ţara

pînă

la

Soci din

plasa

Siretelui

cumplit de Ştefan cel Mare în 7 Mart

asupra lui Ştefan, îşi strînse
şi întrâ în Moldova prădind

în judeţul Sucevii,

1471.:) După

această

dară fu bătut

poticală a

lui

Radul se produseră turburări în domniiatul lui prin aceea, că se iviră mai
mulţi compeţitori

la domniie (pg. 486—494),

sprijiniți unii. de Mateiii Cor-

vinul cu. Ardelenii săi, iar” alţii de însu'şi Ştefan.

Tot în anul acesta se iscară grave neînțălegeri între regele Mateiii
Corvinul şi regele Cazimir. Mateiii purtă răsboiii.cu socrul săi, cu regele
Bohemiii Giorgiii de. Podiebrad (1458—1471), fiindcă acesta aveâ convingeri husitice şi din 1462 încoace făvoriâ pre Husiţi. La îndemnul papei
se. sculâ Mateiii asupra escumunicatului Giorgiii de: Podiebrad şi isbuti a

îi încoronat ca rege al Bohemiii în.12, April 1469 decătră partidul confesionalismului papal. Urmară apoi lupte .necontenite. Sîmţindu-se slab
Giorgiii Podiebrad, dispuse, ca lui să'i urmede în regat Vladislaii (1471-1516), fiiul regelui Cazimir. Murind Giorgiii de Podiebrad în 22 Mart 1471,
se iscâ un răsboiii pentru succesiune în regatul Bohemiii între regele Un-

gariii şi al Poloniii.5) Cazimir ceri ajutoriii dela
Ştefan îi. răspunse din Văsluiii în 13.Juliii 1471,

Ştefan cel Mare, dar
că. nu'i poate trimete

ajutoriul dorit, avînd încă răsboiii cu Radul din Ţara Romînească.)
.
De aci înnăinte începi şi Ştefan cel Mare'a se folosî de datina Un-:
gurilor, a Polonilor şi a Turcilor de a adăposti pe la curţile lor compețitori la domnii străine, atrase pe partea sa pre Laiot Băsărabul din Ţara:
Rominească şi apoi plecâ cu iel împreună din noii asupra lui Radul celui"

Frumos în Noemvre 1472 (6981 d. z. 1.). La Milcov împărţi Ştefan steaguri
între ostaşii săi, şi apoi se întălni cu Radul la Cursul Apei de lîngă Rimnicul Sărat şi băti în 20 Noemvre. Radul fugi
(Bucureşti); Ştefan se luâ după dînsul, împresurâ

la cetatea sa Dimboviţa cetatea şi ierâ să prindă

şi pre Radul, de n'ar fi isbutit acesta, într'o noapte, să scape din iea pe.
furiş şi de n'ar fi trecut Dunărea la amicii săi Turci Ştefan întrâ în cetate,
luâ pre doamna

lui Radul, pre fiică-sa Voichiţa, toate comorile,

hainele şi .

steagurile, şi, după trei dile de bucuriie şi veseliie, se întoarse la Suceava,
lăsînd ca domnitoriăîn Ţara Rominească pre Laiot Băsărabul (pg. 488).

Dela Suceava trimese soli cătră regele Cazimir
s&mn

cu steaguri şi daruri spre

de biruinţă. Această bucuriie însă nu ţin mult, căci în 23 IDecemvre

se întoarse Radul. cu. ajutorii

Băsărabul. Turcii îl fugăriră pînă

turcesc

şi

alungâ

din domniie pre Laiot

la Bărlad în Moldova,

unde

ajunseră în

1) Dlugossus, |. c. pg. 458: „denuncians itlum, si aliter ageret, non pro feudali; sed
|. c. — iconic Gr, Î.c..
pro hose nabitururn.“ —. Cromer, |. c. pg. 783. — 2) Bogdan, Docum.
II. 2, Nr. 194.
__pg. 157. — 3) Dlugossus, |. c. pg. 465—471. — 4) Hurmuzachi,

533 31 Decemvre. De aici prădară pe împrejur şi apoi se întoarseră în Ţara
Rominească, unde. pedepsiră pre cei ce se daseră pe partea lui Laiot
Băsărabul. Şi despre această întimplare înştiinţă Ştefan în anul 1473 pre
regele Cazimir şi'i cerii ajutoriii. Regele îi trimese puţină oaste şi mai ales
nişte soli, carii să caute a împăcă pre îmbii domnitori romîni, ca doară ar fi

Şteian

liber ca

să'i

carele se răsboiă

poată

pentru

dă

ajutoriii încontra lui Mateiă Corvinul,

regatul Bohemiii,

dară

cu

Ştefan nu se ar&tâ aplecat

spre pace, fiindcă nu aveă încredere în stătorniciiea lui Radul celui Frumos,
deoarece acesta ierâ detot aplecat Turcilor.:)

poată

susține

în domniie

dădu Radul

toate

Ba încă mai

mult;

ca să se

cetăţile din domniiatul săi

pe mina Turcilor. Acuma se însumeţi împăratul acestora, Mohamed II,
pină întratita, încît provocâ pre Ştefan ca, de bună voie, să'i deie Cetatea
Albă şi Chiliiea şi să'i plătească tributul anual cel neplătit pînă acum, şi de
aci înnăinte

tot regulat,

căci,

altmintreiea

de

va

lucră,

să

ştiiă că cit mai

curind va veni îel însu'şi şi le va luâ şi fără de voiea lui.2)

Această amerinţare făcu pre Ştefan ca să continue răsboiul, fiindcă
şi domnitoriul Perşilor Uzun Asam5) se sculâ asupra Turcilor şi provocă,

în 1474, pre Ştefan

şi pre alți domnitori

din Europa, ca deodată cu dînsul

să se scoale asupra Turcilor. Ştefan sprijini cererea aceasta: la papa şi la
Veneţiieni, şi apoi se duse din noii asupra lui Radul celui Frumos.
Anuariul bistrițan+) ni spune, că „în anul 6982 (= 1474, nu 1473), luna

Optomvre 1,- luat-aii Şteian vodă cetatea Teleajănului (de pe un plaiii în
judeţul Prahovei) şi aii tăiat capetele părcălabilor, şi pre îemeile lor le-aii
Tobit, şi mulți Ţîgani ai luat atunci, şi cetatea aii ars-o. Într'aceea
lună, în 5, aă fost răsboiii cu-Ungurii şi cu Ţăpeluş (pe. 483—489), şi
“-aii biruit; iar în 20 ale aceleiaş luni aii bătut şi pre Băsărab“, adecă .
pre Radul cel Frumos, priietenul Turcilor, şi puse.în locui iarăş pre Laiot
Băsărabul.
Această faptă a lui Ştefan înfuriiâ pre împăratul turcesc, Mohamed II,

pînă într'atita, încît poronci comăndantului Suleiman, ca îndată să părăsască cetatea Scutari (Scodra) din Alboniiea de astăgi, pre carea o împresurase

nase.

şi o combăteă,

şi să plece

numaidecit

la Moldova,

deşi

înier-

Căp&tind Ştefan veşti despre hotărîrea lui Mohamed, strinse repede

o oaste de 35 de mii de-oameni, în parte mai mare ţărani; trimese şi după
ajutoriii, dară nu primi nici dela Poloni, nici dela domnitoriul Ţării Romineşti, pre care îl aşădase acoleă,. ci numai dela Mateiii Corvinul cinci mii

de Săcui.

Suleiman

însă,

ajungînd

în Ţara Romînească, constrinse

pre

domnitoriul de acoleă ca să'i deie ajutoriii şi apoi treci Dunărea în Moldova cu 120.000 de ostaşi. Ştefan nimici din calea Turcilor toate cîte le-ar
îi-putut şervi ca nutreţ, şi apoi îi întimpinâ la Podul Innalt saii: Racova
delîngă Văsluiii. Aici dovedi Ştefan o vitejiie rară şi o iscusînţă minunată,
căci isbuti, în 10 anuariii 1475, să înfrîngă şi să nimicească toată oastea
turcească pînă întratita, încît numai foarte puţini din iea reuşiră a scapă

teferi preste Dunăre.
Această

bătăliie

din Leina, Dlugoş.5)
Bogdan,

Cronici

ni-o

A

descriie

larg

pe

Ă

contimporeanul

Iel constată .că Ştefan nu s'a însumeţit,
inedite,

pg. 53—54;

—

şi Vechile cronică,

i

arhiepiscop

nici nu sa

pg. 195 şi 226.

—

1)
|. c. pg. 791. — 2) Dlugossus, Lc. pg. 16.
Diugosaus & c. pg. 508. — Come
inedite,
*) Hurmuzachi, Docum. Il. 2. Nr. 202; 103; — şi VIII, Nr. 12. — 4) Bogdan, Cronici
232. —
pg. 54—55. — 5) Dlugossus, 1. c. pg. 525—528. — Mathias de Michovia, |. c. pg.
Cromer M., |. c.. pg. 795—796. — - Şincai, sub a. 1475. — Urechie, |. c. pg. 160—162. —
.
Bogdan, î. c. — Hurmuzachi, Docum. Îi. 1, Nr. 12—13; — şi IL. 2. Nr. 206.
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una după alta

dile

a ajunat patru

ci

fălit cu această strălucită victoriie,

cu pîne şi cu apă; că a poroncit în toată țara, ca nime

numai

ci numai lui Dumnedeii;

această victoriie,

lui

tede. a'i atribui

să nu cu-

că iel a

împărţit ostaşilor o mulţime de odoare culese de pe la Turcii ucişi; că a
boierit foarte mulţi țărani pentru voiniciiea lor; că a trimes Turci prinşi şi

steaguri

al Poloniii

atit regilor Cazimir

luate

şi Mateiii Corvinul al Un-

Ca culme la toate acestea şi
gariii, cît şi papei din Roma Sist IV.
precugetările sale creştineşti
şi
sîmţămintele
de
pilduitoare
ca dovadă
trimese Ştefan o soliie însămnată cu daruri nu medioacre chiar la insu'şi
duşmanul săii cel mai înverşunat, la Mohamed, împăratul Turcilor. Ştefan i
se jălui că a fost împresurat cu nechipzuinţă, de nişte lotrişori şi fugari
de ai Turcilor, fără de ştirea împăratului, căci mar fi drept să presupună
în pieptul lui vreo sumeţiie, vreo înşălăciune şi vreo duşmăniie atit de

neomenească, şi că toată ceata aceea de furi şi de hămisiţi a nimicit-o cu

mîna cea puternecă a lui Dumnedeii, carele sprijineşte totdeauna causa
-mai dreaptă; şi apoi certi ca rămăşiţile lotrişorilor de feliul acesta, dacă
S'ar fi refugit cumva prin ţările lui, să "i se trădeie, ca cu asemenea pedeapsă de moarte ca şi ceialalţi să primească răsplata meritată.“ În chipul

acesta socotiâ. Ştefan că va alinâ pre împăratul turcesc, dar' acesta se în-

aspri pînă întratita, încît călcâ dreptul gintilor şi băgâ pre soli într'o închisoare de criminalişti; mai apoi însă îi scoase şi li dădu drumul despoiaţi şi aproape goi şi pedestri, şi începua se pregăti, pe uscat şi pe

mare, de răsboiă încontra lui Ştefan.

lată cum judecâ contimporeanul arhiepiscop păpistaş, Dlugoş,!) pre
Ştefan după această victoriile: „O ce bărbat minunat, cu nemică mai
pe jos decît ducii eroici, de cari ne minunăm atît
de mult; carele,

pe timpul nostru, iel cel dintîiii dintre principii lumii, a repurtat
asupra

Turcului

o victoriie

atît de măreaţă!

După

judecata

mea,

împărat

şi de

iel ieste cel mai vrednic, căruia să *i se încredinţede
şi

domniiea

duce

încontra

creştinilor,
în

trîndăviie

lumiii,

şi

Turcului,

fiindcă
şi în

mai

cu

ales

ceialalţi
desfătări,

diregătoriiea

regi
ori

în

de

consîmţămîntul

sfatul,

şi

principatul

şi decretul

principi catolici se istovesc

răsboaie

civile“!

După această isbîndă socotiă Ştefan. că ar fi sosit timpul, ca creştinii.
să înfringă puterea Turcilor, şi deaceea se adresâ cătră conducătorii creştinilor

pentru

coniăptuiri

comune

şi

folositoare;

scrise

mai

întiiii Vene-

ţiienilor, carii îi răspunseră în 31 Mart 1475, că, de aci înnăinte, pe mare
şi pe uscat, cu mai multă inimoşiie se vor lupta încontra Turcilor?); apoi
papei din Roma, carele îi lăudâ zelul în 31 Mart 1475, îi trimese cevâ
ajutoriit bănesc şi îndemnâ încă şi pre alţi puterneci la răsboiii încontra
Turcilor?); porni soli şi cătră regele Cazimir cu rugarea, ca să trimeată îndată
doaiiă mii de pedestraşi la Cetatea Albă pentru apărarea iei; ca să poroncească țărilor ruseşti să fie sub arme, şi la Camenița să se întrețină o
tabără de ostaşi, şi ca însu'şi regele, în persoană, să'i sară într'ajutoriă
cu o oaste încontra unui duşman atit de tare; şi ca, la nevoie, să'i fie permis
) Dlugossus, Il. c. pg. 528: „O virum admirabilem, heroicis Ducibus, quos tantopere
admiramur, nihilo inferiorem, qui sub nostra aetate tam magnilicam victoriam, inter Prinex Turco retulit. Meo judicio dignissimus, cui totius mundi Principatus
cipes mundi primus,

et imperium, et praecipue munus Imperatoris et Ducis contra Turcum, communi Christianorum
consilio, consensu et decreto,. aliis Regibus et Principibus Catholicis in desidiam
tatem, aut în bella civilia resolutis, committeretur. — 2) Hurmuzachi, Docum.

et volup-.

vol. VIII
Ne 15; — şi 11,2, Nr. 214. — 3) Hurmuzachi, Docum. 11. 1. Nr. 10,19, 14; și.
2!

Nr. 215, 216.
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a întră în țările lui.. Boierii Litvaniii dreptcă sfătuiră pre rege ca cît mai
iute să sară încontra Turcilor, dicînd, că ar fi mai priincios pentru dînşii
de a se luptă cu Turcii în Moldova, decit în ţările propriie, dară regele
crede că primejdiiea nuw'i atit de mare şi de amerinţătoare, precum o
socotiă Ştefan şi solii lui, şi deacea continuâ a petrece în trîndăviie şi în
desfătări. Abiâ dupăce cuceriră. Turcii, în 5 Junii 1475, vechiea cetate Teo-

dosiiea (Cata) din Crimeiea de astădi, "i se deschiseră ochii, dară şi acuma

nu ca să se scoale cu toţii încontra Turcilor şi a Tătarilor aliiaţi cu iei,
ci se mulţămi numai cu aceea, că trimese la Mohamedil o soliie cu rugarea, ca să

nu

năvălească

în Moldova,

fiindcă

ţara

aceasta

ieste

supusă

regatului săii,. şi fiindcă între amîndoaiă împărăţiile esistă pace închieiată.
Mohamed îi reiusâ cererea, fiindcă "i-a sosit prea tărdiii.1)
Încredinţindu-se Ştefan că regele Cazimir nu voieşte să se înduşmănească cu Turcii şi să se scoale cu iel împreună asupra lor, se adresâ,
prin soli şi scisori, pentru sprijin şi confăptuire comună, cătră regele Un-

gariii Mateiii Corvinul şi'i promise a întrâ în legături cetățăneşti cu dînsul

şi cu regatul Ungariii. Mateiii Corvinul se grăbi de'i răspunse în 15 August 1475, că, deoarece Ştefan "l-a recunoscut acuma ca Domn natural şi
i-a promis, lui şi regatului unguresc, credincioşiie şi că va face toate
pentru iel şi pentru coroana ungurească toate, cite, după drept şi după
datină, ieraii ţinuţi să le facă năintaşii săi, deaceea şi iel îl primeşte în
graţiiea şi binevoinţa regească dimpreună cu fiii şi boierii lui şi cu loată
Moldova şi locuitorii iei; şi li promite că'i va păstră şi apără în toate
drepturile, privilegiile şi libertăţile lor tot aşă, precum ieraii dători să facă
foştii regi ai Ungariii; că li iartă toate escesele făcute de dinşii pînă acum

în orice mod Maiestăţii sale saii regatului :ori locuitorilor lui; că nu li va
mai ace nici o daună,
nici în domniiatul
alt domniiat, sai

sait r&ii, şi că nu va permite nici altora să li facă

Maiestăţii sale, nici în domniiatul lui, nici în oarecare
în alt loc, carele ar ave nume de voivodat; că nu va

suferi, prin țările sale, vreun nobil saii magnat de al lui Ştefanca duşman
spre dauna lui şi a patriii sale, ci pre toţi de îeliul acesta îi va alungă
din regat şi nu li va face nicio favoare; că pre toţi supuşii şi neguțătorii

din domniiatul lui Ştefan îi va trătâ ca pre ai săi;

că, precum

Ştefan i-a

promis în scrisorile sale, că, în persoană şi cu toată ţara sa, îl va sprijini
încontra păginilor şi a altor duşmani ai lui şi ai regatului, şi iel promite,
ca, în persoană, să apere pre Ştefan, şi, dacă va îi împiedicat, săi trimată

ajutoriii; că asupra marginilor dintre Moldova

împăcat

atit

pre Ştefan

cît şi pre Viad

sandru cel Bun şi Mircea cel Bătrin;

şi. Ţara Rominească

Ţepeş

şi că

încă a

după privilegiile dela Ale-

permite

lui Ştefan ca atunci,

cind, Doamne fereşte, s'ar întîmplă ca să fie silit de duşmani ca să iasă
din ţară, să între în regatul unguresc cu fiii, familiiea, boierii săi şi cu
oricari locuitori din ţara sa, mulţi saii puţini, cu bunurile, lucrurile şi

odoarele lor; să steie şi să petreacă oriunde acoleă fără stinghiereală şi
să iasă cînd vor voi; şi că iel, regele, dacă va cere trebuinţa, îl va ajută

ca

să'şi reocupe

" Îndătoririle

domniiatul

toată pairiiea sa.2)

reciproace

Moldovii

dată secrete,

fiindcă

naţionale, Dlugoş,3)

şi

privitoare

regatul

unguresc

contimporeanul

nu

ştiie

la

despre

Da

legăturile

samEnă

să

pu

cetăţeneşti

îi

şi binecunoscutul cu
îele alta cevă mai

remas

dintre

deocam-

afacerile înter-

deaproape,

decît

-627—631.:— 2) Hurmuzachi, Docum. Il.
1. c. pg. 531—534, ediţ.II, vol. 5,
9 Dlugoş,
is PE s) goes |. c. pg. D595, în ediţiunea din Cracoviiea, 1878,
1, Nr. 2 7,
vol. 5, pg. 632.
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că Mateiii Corvinul a _trimes
. soli -la Ştefan cel Mare ca să'l atragă pe
partea sa şi să'l desiacă de regatul Poloniii, dar'- că Ştefan a r&mas în
legătură cetăţănească cu acest regat, şi că regele Cazimir, grijînd de sine
şi de regatul săii şi temîndu-se de credincioşiiea clătinătoare a lui Ştefan şi
voind să 'şi'] oblege mai strins, trimese la iel soli, carii să'i ceară un noii
jurămînt de legătură cetăţănească şi de. ascultare.
mpăcarea privitoare la marginile îmbelor domniiate romîneşti, făcută
de regele Mateiti Corvinul între Ştefan cel Mare şi Vlad Ţepeş, compeţitoriă din noă la. domniiatul Ţării Romîneşti, a constat, cu astădată, numai
într'aceea, că s'a recunoscut din tustrele părţile, ca domniiatul Moldovii să
r&mînă în stăpînire nestinghierită asupra Chiliii cedate de Petru vodă şi a
ținutului iei, şi că nu s'a estins şi asupra regulării marginilor dela Milcov
şi Putna, dară a avut doait urmări îns&mnate. Una a fost că şi regele Cazimir se decise, ca, prin boieri comuni din regatul Poloniii şi al Ungariii
să regulede diferinţile ce esistaii asupra marginilor dintre Ţările Rusiii şi ale

Romăniii (Moldovii) şi învitâ, spre acest scop pe 8 Septemvre

1475, pre

regele Mateiii Corvinul ca şi iel să trimată la Sandeţul Noii delingă Dunaieţ în
Galiţiiea apuseană de astădi pre boierii săi.la o sfătuire comună. Boierii
Poloniii sosîră acoleâ şi asteptaii răspunsul. Regele Mateiii însă se scusâ

că

nu

poate

trimete

acuma,

fiindcă

trebuie

să

plece

asupra

Turcilor la

Sava, şi propuse altă întrunire pe diiia de 11 Noemvre, propunere pre
care nu o primi regele Cazimir.) A doaiia urmare a fost, că Ştefan cel

Mare, îndatăce a purces Mateiit Corvinul asupra Turcilor la Sava în Optomvie 1475, a dat şi iel ajutoriii fostului domnitorii din Ţara Romînească

şi aprigului duşman al Turcilor, lui Vlad Ţepeş,:) carele petreceă pe timpul
acesta în Ardeal şi carele, sprijinit fiind şi de Ardeleni, 'şi-a reocupat
tronul strămoşesc, dupăce a alungat din domniiat pre rivalii săi, puşi sai
favoriţi de Turci (pg. 491—4992).
Inceputa luptă comună a îmbilor domnitori romîni încontra Turcilor
a încetat curind, fiindcă Mateiii Corvinul, îndatăce a cucerit în Faur 1476
cetațuiea *Sabaciii dela vărsătura Savei în Dunăre, s'a întors la Buda de

s'a căsătorit a doaiia oară cu Beatricea, fiica naturală a regelui Ferdinand

'din Neapolea şi Siciliiea, şi s'a apucat din noi.a se înteresă mai mult de
prevalorarea întereselor cetăţăneşti ale regatului Ungariii faţă de Bohemi,
seama şi Poloni, şi a lăsat luptele încontra Turcilor mai mult pe sama

altora.

|

Vedind împăratul turcesc această schimbare în activitatea regelui
Mateii Corvinul, şi, sumuţat fiind de Tătari şi de alungatul domnitoriit
din Țara Romiînească, începii a stringe o oaste foarte numeroasă, cu carea
însuşi în persoană voiâ să plece asupra neînfricoşatului şi neobositului
Ştefan din Moldova. Inţălegînd acesta de pregătirile lui Mohamed II, trimese
după sprijin şi ajutoriii în toate părţile pe la creştini, dară nu găsi nicăiuri
nici însuileţirea şi grăbirea aşteptată, nici zelul şi sacrificiul dorit. leste

adevărat,

că

prin Mart, April şi Maiii. 1476

aflăm pre papa şi pre Vene-

ţiieni+) înteresindu-se de soartea lui Ştefan celui Mare prin soli, prin
laude şi îmbărbătare, dară nu şi prin vreun ajutoriă dat în îaptă,
prin rădicarea încontra Turcilor a tuturor domniiatelor vecine şi creştine.
Contimporeanul Dlugoş,5) carele descriie pe larg răsboiul urmat, ni spune,
1) Dlugossus,

|. c. pg. 535; ediţ. 2, vol. 5, pg. 632—633,—

2 Hurmuzachi,

Docum.
VIII, N 15.52 5) Dlugossus, |. c. pg. 539, edit. 2, vol. 5, pg. 637. — Şincaiii, |. c. sub
a. 1476 şi 1477. — £) Hurmuzachi, Docum. II, Î, Nr, 16—17; — II, 2. Nr. 215; — VIII,
Nr. 23—25. — 5) Dlugossus, |. c. pg. 544—549 şi ediţ. 2a, vol. 5, pg. 643—649:' „Non re
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că numai Cazimir, regele Poloniii, a aflat cu cale ca să mijlocească o
împăcare şi să trimată cătră împăratul turcesc o soliie, care să'i amintească
de priieteniiea şi pacea .ce esistă între dînşii, şi să'l roage, ca să nu năvălească în Moldova asupra lui Ştefan, căci acesta îi ieste supus (feudalis).
Solii întimpinară în 23 Maiii la Varna pre împăratul turcesc şii împăr-

tăşiră soliiea. Împăratul Mohamed II îi răspunse, că, pentru priieteniiea ce
o are cu Polonii, ar îi împlinit bucuros cererea regelui, dacă "i-ar îi fost
comunicată mai înnăinte de a fi plecat din Udriiti (Adrianopolis), dar
acum îi.cade grei, fiindcă a făcut mari chieltuieli şi se află aproape de
Moldova,

şi fiindcă iel a-pornit răsboiul acesta

la îndemnul. amicilor

săi,

al

domnitoriului Ţării Romiîneşti şi al împăratului Tătarilor; „cu toate acestea
tot s'ar abate dela răsboiiişi s'ar astimpără, dacă voivodul Ştefan ar consimţi să'i plătească tributul reţinut şi cel viitoriii, şi să'i restituiască Chiliiea
care se ţine de domniiatul Ţării Romîneşti, precum şi toţi prinşii.“ Condițiunile păcii le găsi solui regesc drepte şi oneste, dară Şteian nu le
primi, şi de aceea se vădi împresurat de doaiiă oşti foarte nums&roase şi
puternece, de cea tătărească care năvăli mai de grabă în Moldova, şi de
cea turcească, sosită cevă mai tărdiii. Ştefan, fără a se înspăimîntă şi a'şi
pierde inimoşiiea, se repedi îndată şi cu încredere în Dumnedeii asupra
Tătarilor, se luptâ.
cu iei ca un leii, îi învinse cu desăvărşire şi'i fugări
pînă la Nipru cu atita îuriie, încît mai mulţi Tătari periră în îugă decit
în luptă, şi apoi se întoarse asupra oşiii turceşti.
Turcii întraseră în Moldova ca să nimicească pre Ştefan şi să pună
în locul lui pre un Alesandru, carele se pretindeâ frate, precum dice
Diugoş, ori pre fiiul nenumit al unui Petru,!) carele fusese Domn acoleâ.

Ştefan îi întimpinâ îndată la întrarea lor în ţară, îi hărțui neîncetat, omo-

rindu-li mulţi oameni, dar mai în urmă fit împresurat de dinşii în 26 Juliii
1476, la Valea Albă din judeţul Neamţului, ia locul numit pînă astădi
Răsboieni, şi „se răsboi cu dînşii, dice Anuariul bistrițan,?) şi biruiră

atunci afurisîţii de Turci cu Muntenii

cei vicleni,

şi cădură acolo harnicii

viteji şi boierii cei mari nu puţini şi voinicii cei buni şi oastea cea bună
şi vitează; pînă şi huzarii cei viteji se înnecară atunci, şi mare scîrbă a
iost atunci în ţara Moldovii * şi în toate ţările şi domniile de „pe împrejur,
şi pentru

toți creştinii

dreptcredincioşi,

cînd

aii ailat că

ai

căgut

bunii:şi

vitejii ostaşi, boierii cei mari, voinicii cei buni şi tineri, oştile cele bune,
viteze şi alese, împreună cu huzarii cei viteji, în mînile limbelor necredin-

cioase şi păgine şi în minile păginilor de Munteni, carii ai fost părtaşi
cu păginii şi s'aii luptat împreună. cu iei împotriva creştinilor. Astieliii
pustiiră

ţara

şi

veniră

pînă

la Suceavă

şi arseră tirgul şi se întoarseră

prădînd şi ardind ţara.“
|
i
|
SIRE
_
Contimporeanul Dlugoş de 61 de ani. dice mai departe, că atitde cu
inimoşiie se luptaseră Ştefan şi ostaşii săi, încit se vorbiă, că dintr înşii
ai pierit numai doaită sute, pecînd dintre Turci treideci de mii. Cu toate
acestea însă, vădind Moldovenii pre Ştefan învins, începură.a se clătină în
credincioşiie cătră iel şi se vedeaii mai toţi părăsîndu'l,
cusaturum tamen, temperaturumque sea bello,

dar

Şteian nu se

si Stephanus Voievoda, tributum retenturm

et futurum sibi pendere, Kiliam quogue ad Bassarabiae Principatum pertinentem et capi ivos
Singulos restitucre, consentiret. pg. 545, resp.. 644. — Mathias de Mihovia, Î. c. pg.
Cin
şi ia Hăjdăă, Arhiva istor. ]. 2. pg. 36 şi 42.
_

1) Baltazar de Piscia, la Hăjdăii, Columna lui Trătan, anul VII, vol. 2, Bucureşti, 1876,
pg. 377 şi 380. — 2) Bogdan: Cronici inedite, pg. 41. şi 55—56; — şi Vechile cronice,
pg. 196 şi 226.
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desbărbătâ de această poticală saii de rana ce a căpătat-o, ci căutâ în toate chipurile ca să se pregătească de noaiiă lupte şi bătălii, şi certi mai adeseori dela.

regele Poloniii un ajutoriii de 12 mii de ostaşi, asigurindu'], că cu acesta

ar îugări cu ruşine pre Turci din ţară. În decursul acestor întîmplături se
iviră ciumă şi ioame în oastea turcească, dară iea găsi o mîngăiare în
Băsărab, domnitoriul Ţării Romiîneşti, carele ajută oastea turcească cu
toate celea ce îi ierâ de trebuință, şi oastea muntenească, ca una ce îerâ
de o limbă şi de un nărav cu Moldovenii şi li ştiiă toate ascunsurile lor,

îi năcăjiâ

mai

mult decit Turcii.

Nemaiştiind

împăratul Mohamed

de ce

“să se apuce, pustii toate în Moldova cu foc şi cu sabiie, şi apoi nemaiavind ce mincâ, năvăli în Podoliiea, unde prădâ vro cîteva oraşe mai mici
şi sate, şi apoi, vrind să cucerească Hotinul şi Suceava, pierdu acoleă o
mulţime de oameni aşă, încit cu ruşine îi nevoit să se întoarcă la Constantiniiana. Această întoarcere fără de succesul dorit o afirmă şi alt contimporean, Giorgiii Franţes,!) carele dice, că în Septemvre 1476 s'a întors
Mohamed din Moldova mai mult învins decit învingătoriii (pg. 492.)
La acestea adauge Gr. Urechie?), că „Ştefan vodă, după ce aii pierdut răsboiul, desîrg. aii strins oaste ce aii pututîn grabă, şi s'aii dus
după Turci, şi "i-ai agiuns trecînd Dunărea, în vreme de ameadădi, şi,
lovindu'i fără veste, “i-ai stricat de aii plecat a fugire, lăsînd pleanul şi
tot ce aii fost prădat; iară Ştefan vodă li-aii luat pleanul tot şi s'aii întors
înapoi cu isbîndă.«
La finea povestirii sale, ni spune contimporeanul Dlugoş5) că regele

Mateiii

Corvinul,

lăudoros

cum

ieră,

începi

a

se

făli pretutindenea,

că

Mohamed, simțind de plecarea lui asupra sa, nu s'a întors, ci a iugit din
Moldova; şi că papa Sist IV, Ferdinand regele din Neapolea şi din Siciliiea,
precum şi principii şi comunităţile din ltaliiea, afară deaceea a Mediolanului, aii strîns doaiiă sute de mii de galbini şi “-aă pus la dispunerea
lui Mateiii

Corvinul,

carele

promiteă

învinge pre Turci, ci“i va nimici detot.
Alt

scriitorii

însă,

Ioachim

că,

Cureii,:)

cu

banii

aceia,

nu

adauge,

că

banii

numai

că va

aceştia

“i-a

răsîpit Mateiii Corvinul în anul 1477 în răsboiul ce “l-a făcut asupra Austriii,
Tot Dlugoş?) ni mai spune, că, după fuga lui Mohamed din Moldova, a restituit regele Mateiii Corvinul, împreună cu Ştefan cel Mare, spre
a'] lipi mai tare de sîne încontra Poloniii, în domniiatul Ţării Romîneşti
pre Vlad Ţepeş, pre care îl ţinuse 12 ani în închisoare, şi apoi li poronci
ca să alunge de acoleă pre domnitoriul pus de Turci. Acest domnitorii
"mi S'a părut (pg. 492) a îi fost altul decît nemulţămitoriul Laiot Băsărabul,
pecind din cele ce ni spune Dlugoş sub anul 1477 resultă că a fost Radul,
fiul lui Vlad Dracul. Ştefan şi Vlad Ţepeş îl bătură în întîiul răsboiiă şi”
alungară,

turcesc,

dară

mai

pe urmă,

a învins pre Ştefan,

întorcîndu-se alungatul domnitorii

cu

cu ajutoriiă

care prilej a fost omorit Vlad Ţepeş de

şervitorii
săi. După această. întîmplare ni mai povesteşte Dlugoş,6) că
mărinimosul bărbat, Ştefan voivodul Moldovii, înfiripîndu'şi oastea cu
ţărani în locul celora carii fuseseră ucişi în poticala suferită dela Turci, şi,
ca să nu lingedască şădind degeaba, a întrat, pela 11 Noemvre 1477, cu
oaste în Ţara Rominească; a prins pre domnitoriul pus de Turci acoleă,
4)
Phrantzes Gr.: Hronicon, Bonnac, 1888, pg. 451. — 2) Urechie Gr...
— 5) Dlugossus, |. c. pg. 518—549, resp. 648. — +) Cureul-la Şincaiă sub 1476, DE

165105.

ipsam

|

— 5) Dlugossus, 1. c. pg. 991, resp. 631, — Mathias de Michuvia, |. c. pg. 234. —c) Dlugossus,
|. c. pg. 562, resp. 665. „Et omni Bessarabia in suam potestatem redacta, ciectis de illa
Turcis, plerisque trucidatis, et constituto in illa vice sua Praefecto, Czipulisza nomine,

sui juris facit.
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pre Radul, îiiul lui Vlad Dracul, dupăce cetăţenii din Brăşov "il trădaseră;
a luat în stăpînirea sa toată ţara; a alungat dintrinsa pre Turci, după ce
omorise pre mai mulţi din iei, şi a aş&dat acoleâ, în - locul săit ca
sîngurdomnitoriii, numai ca prefect pre Băsărab
cel Tinăr, numit Ţăpeluş

(pg. 49%);
şului,

după

"l-a ars,

aceasta

a năvălit în duşmănosul ţinut turcesc al Trotu-

şi a subţiiat (enervat). marile foloase,

ce se îndătinaii a se.

dă Turcilor din sarea cea multă de aici; şi, în fine, a cerut sprijinul regelui
Cazimir, fiindcă ferâ încredinţat,

că împăratul turcesc, întărtat de cele ispră-

vite de dinsul, arde de mare urgiie asupra lui.

Calitatea de „prefect“ numai în domniiatul Ţării Romîneşti, unit acuma
cu al Moldovii, nu îii pe placul lui Ţăpeluş, carele rivniâ la posiţiunea
neatirnată de mai înnăinte, şi, spre a ajunge la aceasta, începi a legă

referinţi amicale mai întiiii cu regele Mateiii Corvinul şi cu Ardelenii, iar

mai apoi şi cu Turcii. Vădind Ştefan cel Mare cu întristare şi măhnire
purtarea nepriielnecă a lui Ţăpeluş şi năzuinţa lui de a se desface de
dinsul, precum şi pre regele Mateiii Corvinul că nu aproabă şi nu recunoaşte unirea îmbelor domniiate naţionale sub direginţa lui, trimese în
8 Maiii 1478 pre omul săă, Jian Ţamblac, cu o scrisoare foarte înteresantă
şi semnificativă cătră Senatul Veneţiian, în carea espune cele petrecute în

timpul din urmă şi trista esperiinţă făcută cu vecinii domnitori creştini, şi

să fie apărat în stăpînirea sa asupra imdupă judecata sa, îmbele ţări sînt zidul
lor sub un singurdomnitoriii mijlocul cel
apărare încontra Turcilor şi de stăvilire a

apoi se roagă, ca, pe de-o parte
belor domniiate romineşti, căci,
şi grînariul Ungariii, iar unirea
mai puternec şi mai sigur de

lăţirii domniii lor în stînga Dunării de jos şi de mijloc. iar pe de altă
parte ca să fie ajutat la timp, fiindcă, la dincontră, doaii& lucruri ait să se

ori că iel

întimple numaidecit, adecă, oră că aceste ţări aii să se piardă,
a
va fi nevoit ca să se supună la necredincioşi.!)
Necăpătînd

Ştefan

să steie cu inimă bună

să

şi ca

şi neînfrîntă

14782)

mai întiiit pe şese

la cale cu

pune

neputindu-se

şi

îndelungat,

mai

timp

pe

apoi

şi

siatul, ca

decit

se apere şi să se conserve,

şi vădindu'i că fac pace cu Turcii în Optomvre
luni

cevă,

alta

dela Veneţiieni

cel Mare

regele Mateiii Corvinul dupăcum ar îi dorit, a întrat în 22 lanuariii 1479,
iarăş

la dorinţa şi la cererea regelui Cazimir,

în legătură cetăţănească cu

el, promiţîndu'i şi jurîndu'i credincioşiie după datina vechie.5) După aceasta

se apucâ de întăritul marginilor domniiatului săii despre Turci, şi zidi
cetatea Chiliii, isprăvindu-o în 16 Juliii 1479, iar în anul 1480 trimese

cătră regele Cazimir
După

aceasta

ajutoriii încontra Turcilor, plingîndu-

o soliie pentru

LL

.

locuitorilor din Cameniţa.?)

'i-se totodată asupra

Ştefan cel Mare sub protectoratul săii pre alt compe-

luâ

pre

țitoriii la domniiatul Ţării Romîneşti,

Dracul, Mircea.cu numele, şi, vădind

cum

alungâ

din

un

fecior

Băsărab

legitim

cel Tinăr

al lui Vlad

sai Țăpeluş

1479
sa dat pe partea Turcilor la năvala acestora în Ardeal din Optomvre
adresâ în
se duse

cu iel asupra

prin

15 Mart 1480

lui,

mila lui Dumnedeii Voivod
adecă

al Moldovii

torii dela mare

îl

şi apoi

domniiat

nişte scrisori, în cari se întituleadă:

şi

al întregii

şi Domn

ţări

a Moidovlahiii:,

al Ţării Romiîneşti, cătră toţi locui-

sai

al Vlahiii

se

„lon Ştefan, cu

pînă la mic din ţinutul Brăilei, al Buzăului şi al Rimni-

voivod şi
cutui Sărat, spunîndu-li, că iel a luat sub scutul săii pre Mircea.
5 Hurmuzachi,

Docum..

VIII,

"3) Hurmuzachi, Docum. Il. 2. Nr. 529.
Zachi, Docum.

II. 2. Nr. 236.

Nr. 27.

—

|

—.

2) Hurmuzachi,

Docum.

VIII.

4) Bogdan, Cronici inedite, pg. 56.
.

Nr. 28. —

—

Hurmu-
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nu'] va lăsâ de lingă sîne, ci va stărui pentru binele lui ca şi pentru al
săi, însuşi cu capul săii şi cu boierii săi şi cu toată ţara sa, ca să'şi
dobindească moşiiea sa, Ţara Rominească, şi îi provocâ ca să se liniştesăcă
şi să se întoarcă, fiecarele, pe la locurile ce le ai, fără de nicio frică sai

temere, căci iel nu cugetă la alta cevă, decit la liniştea şi bunul lor rată:
“Toţi Brăilenii, Buzăianii şi Rimnicenii îi r&spunseră prin scrisori deosăbite
şi în mod puţin cuvincios, că
nevrednic fiind ca fiiii de lele
întrun mod nedeterminat încă,
cel Tîn&r sait Ţăpeluş, măcarcă

şi cu regele Mateiii Corvinul.2)
Murind în 3 Maiii 14815)

dînşii nu primesc
ce ieste.1) el dară
debunăsamă că
Mircea încercase a

grozavul

pre Mircea ca domnitorii,
fi delăturat din domniie
decătră fugăritul Băsărab
se pune bine cu Ardelenii

împărat

turcesc Mobamed II şi

ivindu-se certe. între fiii lui pentru urmăşiie, se folosi Marele Şteian de
acest prilej binevenit, luâ sub scutul săii pre alt compețitoriii la domniiaiul
Ţării Romineşti, carele petreceă în Ardeal
şi fugise acuma la dinsul,

pre Vlad Călugărul,

(pg. 494——496),

pre

fiiul

aprigului

duşman

şi purcese cu iel într'acolo.

ai Turcilor Vlad Ţepeş

„În anul 6989 (1481),

luna lui

Juliii în 8, întro Duminică, gice Anuariul bistrițan,:) a fost răsboiii cu
Muntenii şi cu ŢȚăpeluş la Rimnic şi a biruit farăş.Ştefan voivod cu
mila lui Dumnegeii.... şi mare şi nenumărată mulţime de oameni fură

bătuţi cu totul, şi toate steagurile lor fură luate şi niciunul
toți vitejii şi boierii cădură atunci, Şi'şi vor aduce a minte

nu rămase, şi
de aceâ luptă

şi de aceâ moarte pînă la stărşitul lumii. Atunci â cădut şi Şendrea în
acel răsboiii şi a fost adus şi îngropat lîngă tata-săii la Doljeşti. lar

Domnul Ştefan a lăsat pre Vlad voivod Călugărul să domnească în Ţara
Muntenească, care mai apoi s'a făcut vinovat de vicleniie înnăintea Domnului, Căci

a dat

ajutoriă

Turcilor

cînd

țara,
şi a călcat pe urma celoralalți Domni

aceştia

aii

munteneşti

luat

cetăţile

şi aii ars

şi nu s'a lepădat de

Turci. lar Domnul Ştefan voivod se întoarse de acolo biruitoriii cu toată
oastea sa şi cu toți boierii săi în scaunul săii dela Suceava şi acolo făcii

Ştefan mare

sale,

ospăț mitropolitului şi episcopilor şi boierilor săi şi oştirilor

şi mulţi viteji. făcii atunci şi multe daruri şi scule scumpe dărui

boierilor săi şi tuturor ostaşilor săi, şi pre toți cu cuviinţă îi trimeteă a
casă
şii înveţă să laude şi să binecuvintede pre Dumnedetă pentru cele

întimplate, căci dela Dumnegeii ieraii cele ce s'aii întîmplat.“

Îndată după răsboiul acesta s'ai născut certe privitoare la marginile
Moldovii despre Ardeal, respective despre Săcui carii nu mai puteaii

vinde Turcilor. destulă sare ca mai înnăinte, şi poate şi despre domniiatul

Ţării Romineşti. Aceste neînţălegeri şi certe provocară un răsboiit, din
carele ieşi triumfătoriii iarăş Ştefan cel Mare, fiindcă Anuariul bistriţan?)
ni spune că „în anul 6990 (1482), Mart în 10, a luat Ştefan voivod cetatea
Crăciunei (din judeţul Putnei, delingă Milcov) şi a aşădat într'însa pre
părcălabii săi Vilcea şi Ivancu“, dară nu preciseadă nici dela cine a luat-o,
nici pentru ce scop şi cu cari urmări anumea. Noi însă credem, că dela
Unguri, fiindcă contimporeanul Anton Bonfiniă 6) ni vorbeşte despre o pace
ce a închieiat-o regele Mateiii Corvinul cu Ştefan cel Mare, şi, precum
am espus mai sus (pg. 495), nu spre alt scop, ' decit pentru regularea
1) Bogdan, Documente şi regeste, Bucureşti, 1902, Nr. CIX, pg. 109—110. —
2) Bogdan, |. c. Nr. CVIII, pg. 107, — şi Documente privitoare, pg. 178. — 3) Mathias de Mihovia,

|. c. pg. 286. — +) Bogdan, Cronici inedite, pg. 57—58;

—

226. — 5) Bogdan, Cronici inedite, pg. 57—58; şi Vechile
Rerum hungaricarum decades, Lipsiae, 1771, pg. 633.

şi Vechile cronici,

cronici, pg. -196. —
E
i

pg. 196 şi

c) Bonfinii,
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hotașelor dintre numitele trei ţări, rămînînd de acă înnăinte rîuleţul Milcov

ca hotar între Moldova şi: Ţara Romînească.
„Tot Anuariul bistrițan ni spune, că „în

anul

(1. Septemvre

6991

1482—31. August 1483) se începi ziditul unei cetăţ
de: piatrăi:
lîngă Tirgul

Romanului“

la (vErsătura

Smeredova

riului: Moldovei

la Gr. Urechie!),

0 presupune

ca esistind

în

Sirete),

iar Smerodava

al căriia

nume

ieste

la D. Frundescu?), carele

acoleă încă de pe timpul Dacilor.

SIE

le făceâ Ştefan

Toate aceste regulări. de hotare şi întărituri de cetăţi

numai ca precauţiune încontra unor noaă& atacuri din partea Turcilor,
măcarcă trebuiă să aibă ştire de pacea, ce o inchieiase regele Mateiii Corvinul cu Turcii în anul acesta 14833) şi în carea :se vorbiă că ierait cuprinse şi îmbele domniiate romineşti. Şi întradevăr, fel. nu s'a înşălat în
prevederile sale, căci contimporeanul Mateiii de Mihoviiea+4) ni. spune, că
noul împărat turcesc, Baiazet Il (1481—1512), despre carele se vorbiă că

pină în anul 1484 ierâ dedat lenii şi cufundat în desfătări, fiind îndemnat

şi împins de ai săi, a venit, în timpul verii, pe uscat şi pe mare, cuo
armată num&roasă în Băsărabiiea, adecă în Moldova de jos, şi a cucerit

Chiliiea şi Cetatea Aibă, iar Anuariul bistriţan5) preciseadă mai bine data.
„în. anul

că

dicînd

întimplării,

6992

(1484)

cetatea

la

venit-aii Turcii

Chiliii şi, împreună cu iei în ajutoriii, acei afurisit călugăr, Viad voivod,

cu Muntenii, şi aii luat cetatea, Juliii în 14, într'o Miercuri, pe vremea
- părcălabilor Ivaşcu şi Macsim; într'acelaş an, August în 5, Miercuria, luat-aă
şi Cetatea Albă, în vremea părcălabilor Ghierman şi Oană. În anul.
6993 (1484), Septemvre 1, se duse Ştejan Voivod la craiul leşesc şi se
întălniră

unul

cu

altul

iar

la Colomeiea;

în

vremea

aceea

veniră

Turcii

cu Hruet pînă la Suceava' şi arseră tirgul, luna Septemvre în 19, iar
Marţia se înioarseră prădind şi ardînd ţara. În anul 6993 (1484)în luna
lui Dechemvriie a fost răsboiii cu Turcii şi cu Malcoci la Cătlăbuga
(în judeţul Belgradului din Băsărabiiea de astădi) şi a biruit Ştefan voivod

cu mila lui Dumnedeii.« Pre unul din aceşti doi bărbaţi, Hruet (Hroiot,
Hronet, Hromot) şi Malcociii, voiaii Turcii să'l facă Domn în Moldova în.
5
Si
locul lui Şteian, dară nu r&uşiră.
„ Augind regele Mateiii Corvinulde cele întimplate, începi a se pre-

împăratul,
cătră
trimeţind totodată
asupra Turcilor,
găti de răsboii
Baiazett) o scrisoare, în care constată mai. întiiii, că în anul trecut ai
dispus, ca între dinşii să fie pace dumnedeiască (=treuga) şi că ai
întărit-o prin credinţa dată unul altuia şi prin scrisori; că în această pace!
aii fost cuprinse şi Ţara Rominească şi Moldova, ca unele, cari, juridiceşte,

se țin de regatul Ungariii; că iel, împăratul turcesc, lăsînd pre conreligio- marii săl ca să ocupe Ţara Rominească şi să cucerească doaită cetăţi de pe:
marginile Moldovii, 'şi-a îrînt credința dată, şi că, dacă dinsul nu mai urmăreşte
ave

lui Dumnedeă

împărăţiiea

încredere

într'însul;

1) Urechie, |. c.

şi că, dacă

(Regnum

nu

Dei),

nici

iel nu

mai poate
ca urii,

va dâ.îndărăpt cele răpite,

pg. 167. — 2) Frundescu D.: Dicţionarii topografic, Bucureşti, 1872,,

pg. 448. — % Engel PSen.: Geschichte des Moldau und- Walachey, |. Th., Halle, 1804,
pg. 182. — Fessler 1. A.: Geschichte von Ungarn, 2. Auil., bearbeitet von E. Klein, Leipzig,
1874, Band 3,-pg. 149. — +) Mathias de Michovia,. |. c. pg. 236, şi la: Hăjdăt l. c.pg. 3,

inedite, pg. 58; — şi Vechile cronice,
şi 42. — Cromer, 1. c. pg. 809. — 5) Bogdan, Cronici Şincajii,
|. c. sub 1484. — Bontfiniii,
—'Urechie Gr.: 1. c. pg. 167. —

pg. 197 şi 227.

637. — Hurmuzachi, Docum. VIII, Ne. 29—31. — lorga N.: „Studii - istorice asupra
pg. 156 —164. — €) Şincaiii, |. c. sub anul. 1484,
Chiliii şi a Cetăţii Albe, Bucureşti, 1899,

pg. 122.

—

Hurmuzachi, Docum. Îl, 1.

si fides et treuga per nos

extitit violata.“

Nr. 19 şi :18;-„Ex quibus clare agnoscere potestis,
|

i

|

DN
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atunci
această
lui nuw'i
înţgles

aceste

iel îl va denunţâ publicului şi'l va trătâ ca pre un duşman. La
scrisoare îi r&spunse Baiazet prin alta, spunîndu'i, că amerinţările
fac nicio grijă, fiindcă nuw'i îringătoriii de credință; că şi iela
dela unii din curtenii săi din Moldova şi din Ţara Romiînească, că

ţări

ar fi cuprinse în tratatul de pace dumnedeiască,

dar' aceasta

nu'i adevărat, ci că, dincontră, iele ai fost în speciial eschise, precum se
poate convinge din uricul de învoială, pre care "i'l pune la disposiţiune,
şi. că prin urmare, iel n'a călcat credinţa şi pacea dumnedeiască, şi deaceea nu va deşărtă cetăţile ocupate cu atita trudă şi moarte de om; cu
toate acestea însă dechiară, că va poronci căpitanilor din ele, ca să nu
mai supere Moldova în decursul păcii făcute.
Convingîndu-se Mateiii Corvinul de adevărul celor afirmate de împăratul Baiazet,
pedepsi cu închisoare pre arhiepiscopul din Colocea,
Petru de Varda, carele compusese uricul de pace, şi, măcar că fusese admonit de papa Înocenţiii III (August 1484—Juliii 1492) în 21 Noemvre 1484
ca să se scoale, ca şi mai înnăinte, cu răsboiii asupra Turcilor, iel totuş
închieiâ la începutul anului 1885, o pace formală cu Turcii!), şi se răsboi
mai departe “cu împăratul Germaniii, Frideric III (1440—1493). Această
purtare al lui Mateiii Corvinul nevoi pre Ştefan cel Mare ca să se supună

Polonilor.

„_ Timplăturistul polon, Martin Cromer?) (1512—1589), povesteşte pe
larg întimplările petrecute după cuceritul amintitelor cetăţi. Fiindcă povestea

lui oglindeşte foarte nimerit firea regelui Cazimir şi a lui Ştefan celui Mare

şi referinţile dintre dinşii, o reproducem aici cuvint din cuvint. „Cedâ
atunci“ dice iel „Ştefan puterii turceşti, fiindcă băgase de samă, că nicidecum nu se poate măsură cu iea, şi deaceea s'a tot ţinut prin locuri
sigure şi prin ascunsuri, prin munţi şi codri, şi a trimes cătră regele
Cazimir după ajutoriii, promiţindu'i că'i va jurâcredință dupăcum îi va spune.
Cazimir a socotit că m'ar trebui să scape prilejul acesta de a legâ strins
pe lingă sîne şi de a'şi subjugă pre acel principe, carele a învins pre
Turci, pre Tătari şi pre Unguri, năcăjîndu'i cu mari necomodităţi, şi carele
pînă acum se lep&dase de împeriul lui. Măcarcă uşor se prevedeâ, că nu
poate fi stătornic şi trainic aceea ce nu se face cu adevărat şi din inimă,
ci numai,se simuleadă după împrejurări, totuş socoti regele, că ieste mai
consult şi cu mai puţină primejdiie pentru sîne şi ai săi a fi legat cu iel

şi, printrînsul,

de

a goni dela marginile regatului săi pre aiurisiţii duş-

mani ai numelui creştinesc de pretutindenea, decît a abate asupra sa toată
munca grozavului răsboiii, dupăce vor îi picat Romînii. întrun mod oarecare. Măcarcă însu'şi nu dase Turcilor niciun prilej de a se răsboi cu
dînsul, totuş trebuiă să poarte grijă de a'i astimpără de a nu năvăli şi
pustii Rusiiea, Podoliiea şi Litvaniiea, subjugind Moldova şi dărîmînd ast-

felii păretele întermediiar,

mănoşi prin aceea, că
barbarului tiran, sai,
bărbătă pre Romini de
li însuilă temere, ca să

saii

de

a _nwşi

face

pre

Romiîni

detot

nu li-a dat ajutoriii şi "i-a lăsat să cadă în
în fine, prin singura faimă a sosirii sale de
a se apărâ pre sine şi ale sale, iar Turcilor
nu păşască mai departe, ori să petreacă mai

lungat cu cuceritul locurilor de scutire, căci înspăimîntătoriii

duş-

mînile
a îmde a
înde-

feră pe

atunci pentru Turci numele de Polon. Deaceea, spre începutul toamnei
din anul 1485, sosi. regele la Leina (Lemberg), unde se grăbi să fie de
,

3) Raynaldus:

Annales

eccl. sub anul

1484, cp. 62--65. —

Fesssleri.A.l.c.

.151—

152, 2 Bontinius 1. c. pg. 637, 638. — Engel 1. c.pg. 182. — 2) Cromer M.: 1.c, pg. 405-810,
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faţă toată nobilimea rusască şi podoleană
chiemată.
Şi preamulți
voluntari din Poloniiea şi din Litvaniiea curseră într'acolo la iel,: parte ca
oficiianţi, parte numai ca privitori, îndăstraţi cu cai şi cu arme, aşâ, încît
numsrul lor ajunsese la 20,000 de călăreţi, gata de răsboii. Însoţit de

aceştia veni Cazimir prin Halici la Colomeiea pe diiia hotărită de a se
întălni cu Ştefan (cel Mare), şi se tăbări pe un cîmp lat întins. Nu mult
după aceasta sosi şi Ştefan cu o ceată îns&mnată de fruntaşi
În cortul regesc ierâ pregătit un “tron înnalt şi măreț, pe
regele în veşminte regale, încunjurat de consiliiarii săi. Cînd
Ştefan călare pe un cal minunat, a fost primit sîngur, fără de
în mijloc decătră călărimea regească, carea încunjură cortul,

i-ai ieşit înnăinte consiliierii regeşti

şi

'l-aii

şi de călăreți.
carele şedeă
s'a apropiiat
toţi ceialalţi,
şi descălecînd

întrodus la rege,

ţiniud în

mînă steagul decorat cu s&mnul ţării Moldovii, şi, închinîndu-se regelui
după datina polonească, a îngenunchiat, punînd steagul la picioarele
regelui şădind pe tron. Tocmai aci se desnodară funiile, cari susțineaii în sus pînda cortului aşă, încît cele din lăuntru se făcură
vădute tuturora în lung şi lat. Ştefan, întru nimică mişcat de
lucrul acesta, citi cu ceremoniie sărbătorească .jurămîntul scris, că va îi,
împreună cu toată Moldova, cu credinţă şi sub scutul lui Cazimir, al urmaşilor lui regi ai Poloniii, că nu va recunoaşte pre altul cineva ca

Domn, decit numai pre dinsul; că'i va dă ajutoriii din toate puterile sale;

că cu nime nu va face legătură încontra lui, nici nu va întreprinde cevă
duşmănos încontra lui şi a Polonilor, şi căi va dă.de ştire, dacă ar pre-

simţi că oarecine întreprinde aşă cevâ; şi, în fine, că nu va face pace şi
răsboiii cu nime fără poronca regelui. Prin cuvintele din urmă ieră aretat,
pe tăcute, Mateiii, regele Ungurilor,

Saii tutoriie asupra Moldovii.

carele şi dînsul îşi revindecâ o domniie

întîmplare în arhiva

Esistă despre această

regească uricul lui Ştefan), iscălit de dinsul şi de 14 consiliiesiai săi
(în 16 Septemvre 6993 d. z. .). Astieliii atunci acel neîmblîndit şi ager

răsboitoriii şi sumeţ învingătoriii
nu de alta cevă,

decit

de necesitate

al multor popoare
estremă,

şi regi, silit

îşi supuse

grumazul

regelui polon. După aceasta fii rădicat de rege şi sărutat şi pus la masă

cu 13 din fruntaşii neamului săi şi prea omeneşte primit, şi, în fine, onorat
cu daruri ospitale, se întoarse la Moldova, primind dela rege ca ajutoriii

trei mii de călăreți aleşi, comăndaţi de
rădămîndu-se Ştefan pe ajutoriul polonesc,
universală nu veni cu Turcii,

. şi, adeseori, nu fără poticală
inimoşiie Romînii,
şi tot retrăgindu-se
toriţi, şi cu iei din
năvăliă asupra lor.
căci Turcii ieşiră

Ion Polacul. După cîtva timp,
dreptcă la o bătăliie decisivă

dară prin lupte părticulare îi hărțui cumplit

îi răsipi şi îi fugări, -năvălind asupra lor cu

carii şi iei ca şi Turcii se folosiaii de armătură uşoară .
la steagurile Polonilor şi la reservişti cînd ieraii strimnoă răspingind pre duşman, carele mai cu ferocitate
Astieliii își mintui Ştefan domniiatul săti, deşi ciuntit,
din Moldova, dupăce întăriseră cu ostaşi Chiliiea şi

Cetatea Albă şi dupăce ocupară aceâ parte de ţară, care se află lingă

marea Neagrăşi se numeşte Băsărabiiea, şi pre care o stăpiînesc
pînă în diita aceasta (1588).*
„
|
,
Prin această pierdere îi hotărită pentru totdeauna nu numai soartea
domniiatului Moldovii, dară şi a tuturor Romiînilor, căci iei nu mai stăpîniaii
Chiliiea

dela

în bună parte,

Dunăre,

nici Cetatea

scopul: ce

Albă

îl urmăriaii

dela

cu

Nistru.

ţinacitate

Turcii

îşi ajunseseră,

şi cu dor (pg. 485).

' Hurmuzachi, Docum. Il. 2, Nr. 530şi 259 (15. Sept. 1485).
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Mai

r&masese

pentru

iei

de

cucerit

lăsară

pre

încă

Cetatea

Albă

din

Sirbiiea,

Belgradul sirbesc, ca să poată birui şi pre Unguri (pg. 496). Cu toate
acestea, firea şi întelectualitatea cea străordinară, precum şi videiurile sale

măreţe. şi umanitare

nu

Ştefan

cel

Mare

să facă şi iel, ca

domnitorii Țării Romîneşti, să se împace cu Turcii şi să li se supună fără
de reservă; deaceea îl mai întîmpinăm luptîndu-se cu unul din numiții
doi rivali ai săi şi compeţitori la domniiatul Moldovii, şi anumea cu Hroiot,
pre care îl bătu cu desăvărşire la Şchieiea pe Sîrete în 6 Mart 1486,
îl prinse şi îi tăiâ capul,) şi prin aceasta se mai linişti.

«Despre

referinţile

lui Ştefan

cu Turcii,

şi anumea

oride

s'a

facut

saii nu în scris vro învoială între dinşii; oride li s'a supus saii ba,
şi oride a început a ii plăti sait nu vreun tribut anual: aceasta mam
putut desluşi. Mai probabil ieste, că nu, fiindcă Turcii îi ciuntiseră domniiatul, şi aceasta ieră, deocamdată, destul pentru dinşii!
Dupăce se vestise pretutindenea, că Mateiii Corvinul a făcut pace cu
Turcii numai ca să se poată luptă, fără stinghiereală de iei, cu rivalii săi
creştini pentru învăloratul întereselor părticulare cetăţeneşti ale regatului
Ungariii, se cam răciseră inimile creştinilor apuseni pentru dînsul; ba chiar
se răspindise faima, că şi papa "l-ar fi afurisit pentru această faptă. Mateiit
Corvinul se jălui amarnec papei atit pentru răspînditul acestei faime, cit

şi pentru aceea, că a permis regelui Cazimir de a subtrage pre Ştefan cel

Mare de sub ascultarea şi de sub protectoratul săii în dauna regatului
unguresc. Papa Inocenţiii VIII îi răspunse în 6 Juniă 1486, asigurindu'l
„nu numai de nestrămutata sa iubire şi stimă, dară şi de tot sprijinul săii
pentru cazul, cînd afacerea sa cu regele Cazimir şi Şteian cel Mare se va
Supune decisiunii sale.:)
i
Cearta dintre regele Poloniii .şi al Ungariii pentru superioritate

asupra

acuma

domniiatului

saii cevâ

Moldovii

mai tîrdiii.

a fost

supusă

papei

spre

decisiune saii
|

Regele Cazimir presimţiă, că atît purtarea sa îalnică cu Ştefan cel
Mare la întălnirea din Colomeiea în 16 Septemvre 6993 d. z. |. după Anuariul
bistrițau, saii în anul 1485 după Cromer, precum şi micul ajutoriii de

numai trei mii de călăreţi, . m'ait făcut prea bună împresiune asupra lui
Ştefan, şi deaceea căutâ alt chip ca să “şi'] predispună mai bine, şi, spre

acest scop,

trimese,

Dambrowycza)
noască

în anul 1488,

pre

ca sol la împăratul

că iel, răsboindu-se

în anul

Ferleii de Dumbrăviţa

turcesc Baiazet cu Tugarea,
1484

cu

domnitoriul.

(Fyrlei de

ca să recu-

Moldovii

Ştefan,

cu nedreptul a ocupat din domniiatul lui cîteva cetăţi şi ținuturi, fiindcă
ştiiă
că această ţară ieste supusă regatului Poloniii, şi deaceea, ca să nu
se turbure referinţile priieteneşti de pînă acuma dintre dînşii, să binevoiască a restitui Moldovii ţinuturile, şi cetăţile ocupate, şi aceasta cu

atita mai vîrtos, fiindcă şi înnăintaşul săii avusese răsboaie cu Ştefan şi”!
şi învinsese, dară nui răpise niciun petec de pămînt. Baiazet îi răspunse
printr'un uric din 23 Mart 1489, că reînnoieşte pacea pe doi ani şi se îndă-

toreşte ca, în decursul lor, atit iel cît şi supuşii.săi să nu facă vreo daună
țărilor, cetăților, satelor şi locuitorilor, cari se ţin de regatul Polonii şi de

ducatul Litvaniii.)

|
1) Bogdan, Cronice inedite, pg. 5, — şi Vechile cronice, pg. 197 şi 227. — Urechie,
I..c. pg. 169. — 2) Hurmuzachi, Docum. II. 2, Nr. 261. — Raynaldus: Annales eccl. sub

a. 1485, cp. 14—15; a. 1486, cp. 27—29.
— Cromer, |. c. pg. 8ll..

—

3) Hurmuzachi, Docum. I!. 2. Nr, 273 şi 280.
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„Şi în uricul acesta

de pace,

ca şi

în acela

din

anui

1483

făcut

cu

Mateiii Corvinul, nu face Baiazet nicio amintire speciială despre Moldova,
nici nu.se îndătoreşte de a restitui Moldovii ţinuturile şi cetăţile ocupate.

7

Mare şireţiie!

Tot în anul 1489, în 16 Juliii, trimese regele Cazimir papei Inocenţiă VIII
o scrisoare, prin care "i se plinge asupra nedreptăţii ce -a făcut-o prin
aceea, că a deslipit dela regatul Poloniii domniiatul Moldovii şi a însărcinat cu protectoratul asupra lui pre regele Ungariii Mateii Corvinul tocmaj acuma, cînd trei împărați tătăreşti stai cu oştirile sale la marginile

Poloniii şi ale Moldoviii.!)

E

Corvineştii făvoriţi de papa. Îndemnul papei la decisiunea sa îl
găsim în faptul, că regele Mateiii Corvinul căduse într'o boală foarte grea,
şi căutâ-ca să asigurede fiiului săă nelegitim, lon, succesiunea în regat?)
şi aceasta cu atita mai vîrtos, fiindcă pe atunci ierait trei familii din trei
popoare diferite, una romină, a regelui Mateiii Corvinul, alta germană,
a împăratului Frideric al III-lea, carele scrisese pe cărţile, pe vasele şi curţile
sale videiul, că Austriii îi ieste dat a domni peste toată lumea =
Austriae est imperare orbi universo, şi a treia slavică, a regelui Poloniii
Cazimir,

care

isbuti

de

a face

pre fiiul

săii

mai

mare,

pre

Vladislaii,

rege

în Bohemiiea (1471—1516), pre Frideric episcop în Cracoviiea, mai pe
urmă arhiepiscop în Gnezna şi cardinal, pre Alesandru mareduceîn Litvaniiea, pre Ion Albert îl căndidâ ca rege în Ungariiea, şi pre cel mai
mic, pre Sigismund, îl aveâ de reservă. Aceste trei iamilii aveaii drepturi
Rădămat pe concursul, ce neîncetat
ereditare asupra regatului unguresc.
l-a dat familiiea Corvineştilor propagandei papiste în luptele acesteia încontra „ereticilor şi a păginilor“, preferi papa Inocenţiii VIII pe tronul
Ungariii o familiie romînă, pre cea coboritoare din familiiea Muşăteştilor
(pg. 476—477), urcată pe tronul împărăţiii romînobulgăreşti de papa În0-

cenţiii 11 (pg. 415—416),
tectoratul

asupra

îmbelor

şi ca această familile să esercitede totodată prodomniiate

de pretutindenea din Europa

ca

romîneşti,

răsăriteană

să fie şi

astielii

să

toţi

Romiînii

r&miiă concentrați

întrun singur împeriii,. precum tot sub înrîurinţa papilor din Roma se
uniseră cei din Europa apuseană sub regii Frânciii (pg. 236). Această năzuință a papei nu se realizâ însă, fiindcă morbosul rege Mateiii Corvinul
muri

curind,

şi mai înnăinte de a
îiiului săii lon.
lon Corvinul

nu

1490,

în 6 April

fără. pripus

de

a îi fost chiar

înveninat,

întrun mod definitiv, pentru soartea
|
oa
e
pentru regatul Ungariii. Indatăce se

fi fost îngrijit,

în

luptă

Ion Corvinul înnăintea
stinse viiaţa corporală a tătini-săii, îngenunchiâ
în năzuinţa
sprijinească,
să'l
ca
rugâ,
o
şi
Beatricii,
a
regine,
sale
maştehei

dea rămîne fel rege în Ungariiea după dorinţa răpăosatului.

şi, îmbrățişindu'],

îi promise
Cei

maimarilor regatului.)

că'l va

de

precum

recomindă

faţă îl primiră

de a

lea îl rădică

papei, aşă şi

li fi rege,

nu insă şi

- se
ceialalți, carii nu voiait să asculte de un rege cu genitură nelegitimă.doaită
făcură deci dară părtide încontra lui. Se iviră trei rivali puterneci din
familii regale, una germană şi ceealaltă slavică, îmbele însă cu pretensiuni

de moştenire asupra regatului unguresc.
duce al Austriii şi rege roman,
665.

Un rival eră *Macsimiliian,

îiiul împăratului

Germaniii

arhi-

Frideric III; al

661, 664,
1) Hurmuzachi, Docum. Il. 2. Nr. 281. — 2 Bonfinius, 1. c. pg. 649, 657,
de
D Fessler, 1. c. pg..166—168. — Cromer, |. c. .pg- 811—813. — 5) Mathias

Michovia,

|. c. .pg. 237.

—

Bonfinius,.1. c. pg. 664—667. —

Fessler, |. c. pg. 169—171.
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doilea

Vladislai,

regele

Bohemiii,

şi al treilea,

fratele

acestuia,

Ion Albert,

îmbii fii ai regelui. Poloniii Cazimir, carele preferi pre Ion Albert ca rege
în Ungariiea. Se născură mai întîiii certe şi apoi răsboaie între partidele acestor

patru compeţitori. Unul dintre iei, tînărul (n.1456) şi necăsătoritul regeVladislaii,
avi ferecirea de a place reginei văduve, carea şi iea doriă ca să rămînă

regină.
Ca să'şi împlinească împulsul dornic de a se căsători
de a'şi îndestulă totodată şi neîmblindita ambiţiune de a îi şi
regină în activitate, iea părăsi pre adoptatul săi fiiă vitrig, şi
Vladislaii tot feliul,de ajutoriii, dară numai în schimb, că o
soţiie. La îndemnul părtidanilor săi, iel îi promise numai din

cu dinsul şi
mai departe
promise lui
va luâ de
gură, nu şi

din

-

inimă.

|

Vădînd Ion Corvinul aceste împărechieri încontra sa, apucâ armele
încontra părtidanilor lui Vladislaii, dară aceştia îl învinseră şi se grăbiră
de aleseră în 15 Juliii 1490 pre Viadislaii ca rege al Ungariii, şi apoi
prinseră a se răsboi mai departe atit cu dinsul, cît şi cu lon Albert şi
cu Macsimiliian.
|
Cumcă în îfamiliiea Corvineştilor s'a păstrat viie conştiinţa originii
lor romane (pg. 483), şi cumcă iei se priviaii ca represîntanţi ai rominis-

mului în Daciiea Trăiană, o mărturiseşte contimporeanul Anton Bonfiniii,?)

carele dice întrun loc despre bietul lon Corvinul, că desbinarea a
răsîpit pre Corvineni, iar concordiiea dintre dinşii făcu pre
lon Corvinul rege pe scurt timp, iar într'alt loc adauge, că neamţul
Macsimiliian,
compeţitoriii la domniie în regatul unguresc, căută să
atragă pe partea sa pre spuriul lon Corvinul, dară că acesta a fost abătut
de sfetnici nepriincioşi dela acest pas şi împins spre împăcare cu noii
alesul

rege

Daimaţiiea,

Vladislaii,

carele

îi

lăsâ

cu titlul de rege supus

în

stăpinire

Bosniiea,

Croaţiiea

şi

regatului unguresc.

Jon Corvinul trebuie să fi trăit cu Nemţii în priieteniie şi prin familii
nemţeşti, fiindcă înloc de lon aveâ şi numele desmierdătoriă nemţesc de
Hansel
şi Hanselică.. Povestitoriul
întimplărilor
poloneşti,
Martin
Cromer,?) îl numeşte numai Hanselică, şi dice despre dînsul, că iel cu nu
puţină oaste de Romîni căutâ să ocupe Buda, dar că fn bătut de Vladislaiica şi de Macsimiliian.
După lupte îndelungate pînă în Decemvre 1491 se împăcâ Vladislaii

şi cu frate-săii Ion Albert, carele îl recunoscii ca rege al Ungariii, căpttind

pentru aceasta dela dînsul, între altele, mai multe posesiuni în Silesiiea,
dară cu îndătorirea de a “i le restitui în caz că va deveni rege al Poloniii, ori că va muri fără de urmaşi bărbăteşti, şi, în fine şi cu Macsimiliian, cu carele se „învoi ca să fie între dînşii pace vecinică cu sprijin reciproc şi lăsîndu'i în stăpînire Austriiea, Stiriiea, Carintiiea şi Carnioliiea,
şi pelîngă acestea încă şi dreptul de a moşteni regatul unguresc,
dacă

Vladislaii ar muri fără moştenitori bărbăteşti.5)

iii

Urmările îndepărtării Corvineştilor dela domniie.

turatul familiii romîneşti a Corvineştilor

dela

domniie

în regatul

Prin delăUngariii

se nimici simbolul unităţii cetăţăneşti a tuturor Rominilor şi aşteptarea lor
de a se consolidă, încurînd,
2) Bonfinius, |. c.

într'un regat naţional rominesc.

pg. 432—434, 528—531:

Discordi

i

i

Domniiatul
i

i

eum rexesi fecisset; — PE 702 : (Joannem Corvinum) Maica
nos puispersit, co ngordia
lium, quotidie praemiis et pollicitationibus ad defectionem solicitabat. — 2 Cromer, |. c.
pg. ll, pulso Hanselico; — pg. 813: Vuladislaus... Hanselicum
quoque
LE end Valachorum copiis Budam contendentem,. et mox Maximilidnui . ui
reg.

num Hungariae sibi vindicabat ,. . proiligavit.. — 3) Bonfinius.. c. pg. 667—721.
|. c. pg. 221—242,
2

—

Cromer, |. c. pg. 811—813.

—

Hurmuzachi, oc.

—

Fe
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Moldovii şi al Ţării
mai puţin, deslipite
Nu mai esistâ acum
să'i deprindă a duce

Romîneşti rămaseră de aci innăinte, mai mult sait
de voivodatele romîneşti din Ardeal şi pînă la Tisa.
un cap romîn asupra tuturora, carele să'i deştepte şi
cu toţii împreună o comună viiaţă soţiială cetăţ&nească;

feraii părăsiți în mîna sorții. Această schimbare cetăţănească aduse pre
Ştefan cel Mare în nedumeriri multe şi grele. Spre a nu se deslipi de
coniraţii săi din Ardeal pînă la Tisa, şi spre a r&mîn€ ca cap cetăţeEnesc
al lor, iel căută să stele bine
vană, precum stătuse în timpul
şi începii ai dă ajutoriii spre
iatăl lor Cazimir, lucru pentru

şi cu noul rege al Ungariii, de origine litdin urmă cu regele romin Mateiii Corvinul,
a combate pre rivalul săi frate, făvorit de
care îi răsplătit mai pe urmă.

Despre întimplările urmate iată ce ni spune Cromer?): Regele Poloniii
Cazimir petreceă încă din anul 1490 în Litvaniiea prepărindu-se spre a
aduce, prin răsboiă, la starea

din mai multe pricini,

dar

de

mai

vința religiunii şi a ritului

inaceea,

că marele

ales

cele răsturnate

de Moscali

fiindcă nu consîmţiaii în pri-

celor sacre.

al acestora,

duce

înnăinte

mai

Răsturnările

Ivan (1462—1502),

aii

constat

cucerise mai

în-

multe

țări de prin împrejur; că se căsătorise cu Soiiiea, fiica lui Toma -Paleologul şi nepoata ultimului împărat al Romeilor; că se eliberase de sub
domniiea Tătarilor în anul 1480; că adoptase dela Romei pajura cu doaiiă
capete în marca domniiatului săi cu sîntul Giorgiii, şi că începuse a se
întitulă sîngurdomnitoriii şi Țar (Cesar) al Rusiii Mari şi a se arătă

foarte zelos apărători al creştinismului r&săritean.?) În anul 1491
însă se împăcâ regele Cazimir cu Moscalii şi se întoarse în Poloniiea,

spre a împăcă pre fiii săi Vladislaii şi Ion Albert, şi spre a dă Ruşilor
ajutoriii, căci un ţăran, cu numele Muha, adunînd dintre Romîni

şi Ruşi

pocuţiieni

o oaste

de

o

oaste

de

dece mii de oameni,

năvăliă în

Rusiiea, dacă nu sumuţat de Ştefan palatinul Moldoviii, apoi de sigur că
cu învoirea lui. Măcarcă atuncia Niculaiii Hodeţ, bărbat viteaz şi cunoscătoriii în cele milităreşti, connumit Jemnă, a adunat, cu bani poloneşti,

mercenari (sîmbriiaşi) şi,

în fruntea ici,

s'a

revărsat

cu jea

şi "l-a apăsat şi "i-a răsîpit mulțimea cea amestecată;
asupra lui Muha
domniiea regelui Ion Albert (1492—1501),. a început
în
tărdiii,
mai
totuş
Mubha a'şi drege iar oastea, dară, cum mergeâ iei, pe îuriş,: la o femeie
muscă, în carea se îndrăgise, în pîndit şi prins de Ruşii nobili şi trimes la
rege în Cracoviiea, unde îşi sfărşi vilaţa în temniţă.

Îndemnul la săvărşitul faptelor povestite de M. Cromer nul găsim în

alta cevâ, decit în aceea, că Ştefan cel Mare, ca convins şi zelos, dară
înț&lept apărătorii al creştinismului r&săritean, va îi căutat să deie ajutoriii
repetenda, bello, sua,
5 Cromer |. c. pg. 812. „Erat Cazimirus tunc in Litvania ad îuit causa defectionis
. . Sive autem haec
quăe Moschi interverterant, sese comparans.
terent, ac de religione
sive illa potius, quod despicatui se esse Lithvanis animadver
Moschis vero consenrutuque sacrorum ab iliis quidem dissentirent, cum ante facinus maturarunt. —
tirent, illa tamen occasione permoli, meditatum fortasus iam
ferret. Nam rusticanus quipg. 813: Gausae redeundi în Poloniam ut... et Russis opem Pocutiensibus decem milium
dem homo cocnomento Mucha, collecto- a Valachis ct Russis
e quidem certe, Stephano
hominum exercitu, Russiam infestabat, si non concitante, connivent cognomento Zemelca, vir
,
Chodecius
Nicolaus
tune
Mucham
Tametsi
e.
Moldavia
palatino
m aere conducto, cui praefortis et rei militaris peritus, cum mercenario militae, Polonoru
. Coeperat tamen Mucha
dissipavit
am
promiscu
illam
inemque
multitud
- erat, îudit et repressit,
Sed cun ad mulierera quandam
posterius, loanne Alberto iam regnante, exercitum reparare.
observatus et captus a Russis
. Russam, în quam deperibat, clanculum subinde commearet vitam
finivit. — 2) Papadopol-:
carcere
in
ibique
est,
missus
regem
ad
m
nobilibus Cracovia
90.
pg.
3,
Nr.
17,
t.
Il.
Ser.
Romine,
Calimach A., în Analele Academiii

35%
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coreligionarilor săi Ruşi şi Moscali, în luptele lui Ivan Văsilescul ce le aveâ
cu Polonii pentru „religiune şi ritul .celor sacre“; că a cerut dela regele
Cazimir ca să'i plătească împrumuturile luate de Poloni dela unii domnitori moldoveneşti (pg. 513 şi 516) cu amînetarea unor ţinuturi din Galițiiea răsăriteană -şi neîntoarse pînă acuma; că regele Cazimir "i-a negat
îndătorirea -la plată, fiindcă domnitoriul Iliiaş a restituit Polonilor acele
ținuturi (pg. 519); că Ştefan, vădînd succesele dobindite de Ivan Văstlescul,
a căutat să se însoţască cu dinsul încontra Tătarilor. şi a Turcilor, trime-

țind la iel o soliie,

asmuţind totodată,. pe :sub

mînă,

pre viteazul ţăran:

Muha ca să reocupe tinuturile amînetate. Temiîndu-se însă Ştefan de
oprirea soliii decătră regele Cazimir, a cerut.dela dînsul, în anul 1491,
pentru jea drum; liber la dusşi la întors. Regele "i-a răspuns, că, deocamdată, nu'i poate împlini dorinţa, fiindcă tocmai. acum a primit ştiri,că mai
mulţi oameni înarmaţi din Moldova aiă-"năvălit duşmăneşte în unele

ţinuturi din Podoliiea,

unde

ai

prădat vro patru cinci castre, omorind

oamenii din iele şi făcînd mare daună regatului, şi că deaceea ieste nevoit să trimată înir'acolo o comisiune spre a constătă, la faţa locului, cele
întîmplate. Comisiunea trimeasă se grăbi de aduse:la cunoştinţa regelui
cele ce aflase, iar' acesta înştiinţă îndată pre Ştefan, că comisarii trimeşi

ait aflat că, întradevăr,

măneşte în Pocuţiiea,
altele le-ai

prădat,

oiiciiali de

ai

lui

aii

năvălitcu puterea şi duş-

şi aii luat în stăpînire satele
dar'

aceasta din poronca

că

n'aii

domnitoriului

aflat

cu

ori ba;

regeşti de acoleâ, iar

siguritate, 'oride

ai

că mai după aceasta

făcut fei

dreptcă "i

sa spus că toate cele întimplate s'au făcut
cu ştirea şi cu voiea lui, dar'

că iel, regele, nu voieşte să creadă un luCru ca âcâsta cu privire la amiciiea
lor de mai-înnăinte şi la întrevenirea sa pelingă Turci în făvoarea lui, şi
deaceea îl învitâ ca, dacă iel, saii vreunul din supuşii săi, ar aveâ de pretins cevâ

dela

rege,

saii

face dreptate după

Această

dela

altul

cineva, să

legile regatului.!)

turburare

vădită

în

vină

referinţile

dintre regele Cazimir şi Ştelan cel Mare

la judecată,

priietenoase

începi

a deveni

şi

de

li se va

pînă acum

primejdioasă şi

a se prilace chiar în duşmăniie îndată după moartea regelui Cazimir,

în-

tîmplată în Juniit 1492,2) fiindcă tinărul săi fiiii şi urmaş, lon Albert
(1492—1501), ierâ mai împetuos şi: -mai puţin prudent, şi fiindcă şi în
Poloniiea ieraii, la început, neînţelegeri chiar între fraţi, şi partide pentru
unul
duce

saii altul din iei3); frate-săti mai tîn&r, Alesandru
se
în Litvaniiea, iar' alt frate încă mai mic, Sigismund,

unii ca rege în locul lui Ion Albert,

după

încoronarea

sa

din. August

alesese mare
eră dorit de

din care causă se uni acesta,

1492,

cu

frate-săii Vladislaii,

îndată

rege

în

Ungariiea şi Bohemiiea, printr'o învoială tainică, spre a se ajutorâ reciproc
încontra supuşilor săi rebeli.)
|
Poate că această învoială tainică a deşteptat în Ştefan cel Mare prepusuri asupra sîncerității vecinilor
săi regi, şi "l-a înduplecat ca să între
în legătură cetățEnească cu Turcii, îndătorindu-se de a li plăti tribut anual,

deoarece, de aici înnăinte, îl găsim numit ca tributariii al Turcilor.5)
Avind regele Viadislaii lupte cu Turcii din 1491 înnăinte (pg. 496),
căpătă ajutoriiit) şi dela Ştefan cel Mare, pentru care faptă "i se artă
recunoscătoriii prin aceea, că ordonâ,

în anul 1492, Conventului

mănăstirii

1) Hurmuzachi, Docum, II, 2, Nr. 289—290. — 2) Mathias de Michovia,1. c. pg. 238.
l.c. pg. 814. — ) Cromer,
— Cromer, |. c. pg. 813. — Fessler, 1. c. PE, 252. — 3) Cromer,
IM, Nr. 32; — şi 11.2, Ne. 354, pg. 300. —
1. c. pg. 814. — *) Hurmuzachi, -Docun.

%) Fessler, pg. 252—253,

,

,

|

.

.
|
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din Cluj, ca, pentru credincioşiiea ce "i-a arătat-o Ştefan cel Mare şi fiiul
săii Alesandru chiar: dela începutul domniii lui în Ungariiea, să'i întroducă
din noii în stăpînirea cetăților Ciceul şi Cetatea de Baltă, pre cari, pentru
meretele sale, le aveă în stăpinire încă dela regele Mateiii Corvinul.1)
(pg. 531 şi 535.)
|
|
Trecind timpul de pace dintre Poloni şi Turci în anul 1493, trimese
împăratul turcesc, Baiazet, - o soliie.la regele Poloniii, lon Albert, pentru
prelungitul păcii. Regele -stătit mult timp pe cugete, ce să facă, dar în
iine se. decise pentru pace încă pe trei ani.2) Această decisiune a fost
foarte nechipzuită şi necreştinească, fiindcă tocmai acuma se răsboiă cu
Turcii frate-săi Vladislaii. Toţi creştinii se uimiră de această faptă. Fratesăii Alesandru,

marele

duce

al Litvaniii,

trebuie

s'o fi desaprobat

cu

desă-

vărşire, fiindcă se adresâ îndată cătră Ştefan cel Mare pentru o legătură
încontra Turcilor. Acesta îi răspunse cu grăbire, diîndu'şi consîmţămîntul.3)
Audind regele Vladislaii de această faptă a frăţini-săii rege lon Albert, îi

scrise şi] învitâ ca împreună cu fraţii săi şi cu iruntaşii din Poloniiea.să
vină pînă la cetatea Leucioviiea dela marginea Ungariii, în comitatul Sce-

puşului, spre a se consfătui şi a se înţălege asupra celor ce ar fi de făcut,
căci acuma familiiea regească a lagelonilor ierâ tare şi mare. Din cei
cinci fiii ai regelui Cazimir doi, Vladislaii .şi lon Albert, deveniseră regi,
Frideric se călugări şi ajunse episcop în Cracoviiea, apoi arhiepiscop în
Gnezna cu titlul de cardinal; al patrulea, Alesandru, îi ales la moartea
tătini-săii decătră

Litvani

ca mareduce

căpătuială numai cel mai
întruniră în Leucioviiea în
pentru Poloniiea, Ungariiea
cordiie, şi apoi aleseră din
lede învoiala dintre regatul

al lor;

rămăsese

deocamdată

„fără

mic, Sigismund (n. 1466, + 1548). Învitaţii se
17 April 1494; fură primiţi cu urări de fericire
şi Bohemiiea, pentru frați, pentru pace şi conîmbele părţi cîte cinci bărbaţi, carii să formuPoloniii pe de-o parte, şi acela al Ungariii şi

Bohemiii pe de altă parte. Fraţii însă se sfătuiră tainic numai între sine.
n învoiala cea menită pentru public se diceă, că s'a reînnoit binevoinţa

între iraţii regi şi că
între Unguri şi Poloni,

s'a făcut o legătură de pace şi de sprijin reciproc
iar' în cea tainică se puse la cale un răsboiăi în-

contra Turcilor, alungatul lui Ştefan celui Mare din domniiatul
Moldovii şi. înlocuitul
lui cu necăpătuitul frate Sigismund.)
Are foarte mare îns&mnătate pentru întîmplările ce aii urmat şi le

pune în lumina lor adevărată, cuvîntarea, cu carea a închieiat regele VIadislaii această consfătuire tainică dintre frați; deaceea o şi reproducem aici
întreagă după Antoniii Bonfiniii5): „Dacă, preaiubiţii mei îrață, "mi-ar îi

iertat să petrec viiața aceasta după socotința mea, nu "mi-aş propune

alta

mai plăcut, decit să trăiesc, îndelungat, cu voi foarte familiiar, în aceeaş
casă şi pelîngă aceleaş credinţi familiare (apud eosdem penates). Însă,

3 Hurmuzachi, Docum. II. 2, Nr. 292: Cum ros debitum, ut debet habentes respectum
ad... merita, quae ipse (Stephanus Vayvoda Moldaviensis) primum . . . Mathiae Regi,.. .
denique etiam nobis in hoc primordio Regiminis nostri cum summa fide... . exhibuit.... —
=) Cromer, |. c. pg. 815. — 3) Hurmuzachi, Docum. Il. 2. Nr.311—812. — $) Boniinius, |. c.
Nr. 734—737: Faustae Poloniae îfeliciter! Sacrosancto Cardinali Friderico, Alexandro et
Sigismundo, feliciter! Ungariae,.Poloniae, Boemiaeque, feliciter! acterna pax et concordia haec
tria regna tueatur, et societas inviolata permaneat! — Mathias de Michovia, |. c. pg. 238:
Multisque ac variis interpositis tractatibus super regnorum unione, super bello in Turcas...

et extirpatione Valachi. — Cromer, 1. c. pg. 815: Ibi publice quidem redintegrata est inter
reges

dicitur

germauos

inter

benevolentia, îoedusque înter Ungaros

solos

îratres,' semotis arbitris,

cjiciendo Stephano. palatino
5) Bonfinius, |. c. pg. 736.

e Valachia,

et Polonos. Secrete vero actum esse

de ratione belli gerendi contra Turcas,

ac

Sigismundo

in

locum

cius

ac de

surrogando.

—
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fiindcă destinul mi-a fost aşă ca să ne despărţim, chiemaţi iiind a direge
şi a guvernâ popoarele ţărilor departe unii de alţii, trebuie ca fiecarele
să steie în îruntea provinţii sale nu după judecata şi voiea sa, ci după a
lui Dumnedeii. Deaceea pot asămănâ plăcerea acestor dile puţine, prin

carile furăm la un loc,

întradevăr

cu starea cea dumnedeiască (din raiii)

a fericiţilor, căci, de cu tînăr, chiemat fiindca rege al Bohemiii şi aruncat
încolo şi încoace de mari greutăţi, totdeauna am îost lipsit de privirea
îoarte dulce a voastră şi a părinţilor mei. Fiindcă nu'mi ieste dat să gust
mai adeseori, cu voi de faţă, scurtul frupt al dilelor acestora, ni remîne
ca prin dilnecă aducere aminte de iubirea îrăţască să repărăm neplăcuta
soarte a absenţii noastre, şi, încît ajung puterile. noastre, să ap&răm, cu
ajutoare reciproace, imperiile şi regatele noastre, asupra cărora
stăpînim, din rînduire dumnedeiască, dela oceanul miadănoptal
pînă la marea Adriiatică. Dupăce se întoarse mai ales cătră Albert,
mai adause la acestea altele despre maică-sa şi despre îrați, carii trebuiesc
făvoriţicu pietate, şi apoi încetâ de vorbit. La acestea răspunse Albert, că
jel niciodată nu va lipsî dela dătorinţa sa cătră dinsul şi că'i va apărâ
maiestatea din toate puterile sale, şi altele îndicate de prilejul vorbirii.“
„Despre această învoială tainică se răspîndiseră îeliurite vorbe, mai
ales decătră cetăţănii ungureşti. Vorbele acestea trebuie să fi pus din noii
pe cugete pre Ştefan cel atît de deştept şi de priveghietoriă, căci în anul
1494 şi 1495 îl găsim trimeţind soli la regele Vladislaii, dar' nu ştim bine
pentru ce anumea, poate pentru aceea ca să se întălnească cu iel, fiindcă
venise în Ardeal în afaceri cetăţăneşti, şi să'i oferească ajutoriii încontra
Turcilor,

carii voiaii

Tot în anul
țarului Ivan

să cucerească

1495

găsim

de Moscoviiea,

Bălgradul

sirbesc.1)

şi pre marele
ca

solii.

duce de Litvaniiea concedind

trimeşi.

de iel cătră

Ştefan

cel Mare

în afaceri cetățăneşti să poată trece, în libertate, prin Litvaniiea.2)
„În anul 1496 trebuie să se fi întimplat multe lucruri şi de mare îns&mnătate, căci aflăm, pe de-o-parte, pre Ştefan cel Mare trimeţind soli la
ţarul Ivan din Moscoviiea, şi pre acesta învitind, prin soli, pre Alesandru,

marele duce al Litvaniii, ca la pacea ce se scoposeşte,

să

fie

admis atit

împăratul Tătarilor Mengli Ghireiii, cît şi domnitoriul Moldovii, iar pe de
altă parte pre marele duce Alesandru propunînd, prin soli, lui Ştefan celui
Mare, o.legătură de însoţire sub nişte condițiuni încă necunoscute. Asupra
acestor condițiuni aă urmat pertrătări mai îndelungate; la o învoială însă
nu s'a ajuns, fiindcă condiţiunile ieraii de astfeliii, încît Ştefan a trebuit
să le răspingă ca neprimibile, şi să lese în sama răsboiului ca să echilibrede şi să împace înteresele unora şi ale altora.%)
Despre începutul şi decursul răsboiului ce a urmat ni povesteşte pe
scurt şi cu părtinire vădită contimporeanul Mateiii de Mihoviiea, iar mai
pe larg şi mai nepărtinitoriii Martin Cromer.t) Pentru marea îns&mnătate
ce o are, reproducem aici povestirea “lui M. Cromer, ca un model de a
spune adevărul, de a cruţă ambiţiunea naţională şi de a acoperi scăderile
propriie. „leră lon Albert, precum am îndegetat şi mai sus, foarte dornic

de .gloriie

şi de

a'şi

estinde împărăţiiea.

duşmani grozavi tuturor creştinilor,
ajutorâ republica creştinească, saii

Mai întiiti îşi alese pre Turci,

şi aceasta sait “din zel cucernec de a
spre a..răsbună. moartea: unchiului săii

Vladislaii (pg. 477—478). Măcarcă se răspîndise în popor faima

şi se crede,

1) Hurmuzachi, Docum. Il. 2, Nr. 822. — Şincaiii, 1. c. sub 1494. — 2) Hurmuzachi.
Docum: [I..2, Nr. 326. — Şincaiii, |. c. sub a. 1495. —' 5) Hurmuzachi, Docum. Il. 2, Nr,
336-339, — Mathias de Michovia, 1. c. pg. 239—241. —
Cromer, |. c. pg. 816—820.
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că iel cugetă ca să'şi supună Moldova (Valachiam) şi că luâ numai ca
pretest un răsboiii turcesc, ca să înşele pre Ştefan, palatinul deacoleă; şi,
ca să nu se vadă

că întartă

pre un

duşman atit de puternec, îngrijise prin

oameni prifăcuţi, ca să "i se vestească din Podoliiea, că Turcii se pregătesc

cu oaste amarnecă de a năvăli în Moldova şi în Podoliiea, ceea ce nelinişti
firea credătoare a poporului, mai ales că şi sfărşitul armistiţului se apropilase. Făcînd aşadară pregătire foarte mare de răsboiii, şi primind, precum se puse la cale, dela ducele Lublinului, Conrad al Mazoviilor, sărbătoreşte jurămîntul de credincioşiie, îl eliberâ la începutul năvalei răsboinice, iar' pre Alesandru, marele duce al Litvanilor, şi pre Ion Tifeniul,
magistru al cruciiaţilor prusiieni, care urmase lui Martin, îi chiemâ într'ajutoriii în virtutea legăturii de priieteniie; poronci, ca toată nobilimea regatului să fie, în luna lui Maiii, de faţă în Leina (Leopolea, Lemberg). Şi
la Ştefan, palatinul Moldovenilor, trimese soli, carii, în virtutea legăturii

de priieteniie,

să'] chieme la însoţire pentru un răsboiii cucernec încontra

barbarilor şi să'] învite cu sperinţa de a recuceri Chiliiea şi Cetatea Albă.
Înswşi cu frate-săii Sigismund şi cu pedestrime sîmbriiaşă, strinsă în
pripă, porni şi petrecii cîtva timp în Peremislu, pînăce se mai adunară
ostaşi. Aici se întălni cu regele cancelariul Creslait Curozuanciul, carele,

după

tot pe acest timp

moartea lui Petru Mosiniul sait Buiniul, ierâ de-

semnat episcop în Vladislaviiea, şi'l
numele săti şi al cardinalului Frideric.

desfătui dela cele întreprinse, în
Regele însă îl dojăni mai aspru, şi

apoi îi poronci ca să se ducă şi să poarte grijă de preuţiie, iar nu de
răsboiii, căci iel şi cameaşa de pe sine ar arde-o, dacă ar şti,că îi cunoaşte cugetele.

Aici într'adevăr s'aii născut,

saii numai s'ai întărit vorbele

oamenilor, printre cari s'aii răspîndit, prin îaimă adevărată sait falsă, pînă

în dilele noastre (1512—1589), că aceâ întreprindere ostăşască a fost făcută
de rege după sfatul lui Callimah,!) ca prin neticnelele unui răsboiii, saii

chiar prin vreo poticală, să tocească spiritele sălbatice ale nobilimii poloneşti,

carea preâ puţin

îl ascultă

şi despreţuiă

drepturile dumnedeieşti

ŞI

omeneşti. Mai departe, aceia cari ieraii trimeşi la Moldova, vestiră regelui,
că răsboiul acesta ieste foarte dorit de Ştefan încontra barbarului duşman
comun nu numai al tuturor creştinilor, dar şi al săii propriii; „şi deaceea
iel nu va lipsi,

la

trecere,
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vedeaii, că, prin răsboiul acesta, se va abstrage Moldova de sub protectoratul lor pe viitorii. Căci se întîmplase mai înnăinte de cîteva ori, ca

Romînii Moldoveni,

dupăce

trecură

odată dela Unguri

la Poloni,

să

îie în neînţălegere între dinşii despre principat (ori de să'l supună ori
nu Turcilor), aduşi la aceasta saii de necesitatea răsboiului turcesc, sai în
siărşit, precum ieste îndoielnecă credinţa poporului, să se supună din noii
sub protectoratul regelui unguresc. Deci, prin aceste deşteptări, observâ
Şteian mai cu îngrijire, ce cuget are Ion Albert, şi îndată ce a aflat că îel
cu oştile strînse şi cu tabere puse în mişcare spre finea lunei lui Junii,
nu porneşte, spre Camenița pe unde ieste drumul mai scurt spre Chiliiea
şi Cetatea Albă, şi spre stăpînirea Turcilor, ci încîrneşte spre Pocuţiiea,
începu şi mai tare a se îngriji de sine, şi trimese trei soli, bărbaţi primari
din poporul săi, la rege ca să'l ştiricească, oride a plecat spre Moldova
ca

priieten

ori ca

duşman,

căci

dacă

s'a

decis

să facă

Turcilor

răsboiă,

atunci iel, cu mult mai mare cruţare şi pe drum mai uşor, poate ajunge
la marginile Turcilor, şi că dînsul, Ştefan, îi va ajutoră oastea la trecere,
şi acolo, unde ar fi atins marginile duşmanilor, o va întări cu oştile sale;
Jar” dacă iel lui îi face răsboiii, îşi va dâ silința ca să se căiască de acest
răsboiii. Mişcat fiind regele de această solie sumeaţă şi amerinţătoare,

trimese pre solii prinşi încontra

dreptului popoarelor 'la Leina spre

păstrare, şi, neaşteptind ajutoarele Litvanilor, Pruşilor şi Mazoviienilor,
năvăli în Moldova cu semne duşmăneşti, şi, în despreţul tuturor lucrurilor, o apucă înlăuntru şi mai ales spre capitala Suceava, sperind că
Romînii, de bună voie, vor trece la dînsul nu numai de teama oştii
celei atit de mari, dar” şi amăriţi fiind de amara domniie a lui Ştefan, şi,
pe; lingă aceasta îndătinaţi fiind a'şi schimbă domnitorii, şi deaceea, cu
mărinimiie, slobodiâ pre toţi cei prinşi, cari numai ieraii lăsați de stringătorii de nutreţ. Dară, cum închise Suceava cea întărită. cu păzitorii lui

Ştefan porţile sale celui sosit acoleă,

începi acesta a o combate,

dupăce

puse în faţa cetăţii cite patru tabere şi le întărise cu o înfăşurătură de
cară. Nu iolosiă însă, măcarcă mulțimea ieră foarte num&roasă, câci se
spuneă, că are în oastea sa pînă la optdeci de mii de pumnaşi, afară de
mărchitani şi de căruțaşi, cari Yeraii socotiți ca ajung la jumătate din acel
număr, căci ieraii la treidezi de mii de cară. Nici tunuri nu lipsiaii la ai
noştri, dar' oricite ziduri spărgeaii iele dia, noaptea le dregeaii Rominii,
fără obosală, cu imală şi cu gunoiii. Şi aşă trăgănîndu-se îndelung încunjurătura oraşului, strînse Ştefan dintre ai săi o oaste nu de despreţuit şi
prinse a merge încontra opintelelor regeşti. Şi nu la loc deschis ieşiă din
codri, ci numai din ascundişuri scărmănâ oastea regească şi făceâ năvală
asupra stringătorilor de nutreţ, şi mai totdeaua nu degeaba,
ajutoriii cete mai mari dela Ardeleni, Săcui, Transalpineni

aşteptind ca
(Romîni din

Ţara Rominească), Băsărabeni, Turci şi Tătari, pre cari îi atrăgeâ prin
sperînța parte de a .prădă, parte de a'şi face robi, parte îi adună şi cu
simbriie.

Grijise

şi prin

drumuri

nesigure

ca

să nu

vină

la aj noştri

suc-

curs din Rusiiea şi din Podoliiea. Înşălaţi fiind ai noştri în sperînţa
lepădării Moldovenilor de Ştefan, cum priviră din toate părţile greu-

tatea

răsboiului

şi cum

începură a simţi

lipsa

de

atita mulţime de oameni şi de vite,. şi că Romînii
schisă, deveniră mai puţin voioşi şi murmurară

aminte

de

semnele

şi de minunele,

cari

se

pîne

şi de

nu vin

nutreţ

la

pentru

luptă. de-

asupra regelui;
îşi aduseră

arătaseră

încontra reuşitei

răsboiului, şi anumea, că doaiiă sute
de boi, cari la pornitul taberelor
dela Leina, veniaii după oaste, fură răsîpiţi de o furtună, şi nu ierâ cu
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putinţă a'i stringe la un loc pre toţi; că un cal alb, drag regelui, carele
se duce de mînă, la trecătoarea unui rîii nu prea mare, cădi în iel
şi peri înnecat.i) Deci din causele acestea stăruiaii ai noştri să li se deie

drumul.La aceasta îi îndemnă şi aceea,

că

nu

veniră

într'ajutoriii nici

Litvanii, nici Mazoviienii, iar' magistrul Pruşilor Tiienţiii, se înbolnăvi
în Leina, unde a şi murit. Se întimplase şi aceea, că însu'şi Ştefan ceru
pace, folosîndu-se de Vladislaii, regele. Ungurilor ca mijlocitoriii şi impăcătoriii. Nu se ştiie însă, oride adevărat a făcut aceasta, ori numai “a simulat, ca, prin aceasta, să trăgănede pre ai noştri pînă se vor adună oştile
sale, şi să'i abată de a năpădi asupra Sucevii, despre carea ailase că ieră
în cea mai mare.primejdiie. Trimese adecă Ungurul o soliie la regele
Polonilor, siătuind şi poftind ca să deie Moldovanului pace, ca nu
cumva, în desperare de miîntuirea sa şi a lucrurilor sale, să fie silit
a alergâ la ajutoriul Turcilor, şi, cu adusul lor, să. mărească puterile
ostaşilor săi. Măcarcă se vedeă, că .fruntaşii Unguri îşi fac prin aceasta
numai treaba, ca să lipească de sîne mai tare pre Şiefan, carele promiteă
toate, dimpreună cu tot poporul săii, totuş uşor a suferit regele Albert ca
să fie sfătuit de solii unguri, mai ales în aceâ stare de lucruri, cînd începuse a fi cercat de friguri. Şi neînvoindu-se cu condiţiunile păcii,
Sa făcut un armistiţ, în decursul căruia să se trătede mai uşor despre
pace. După publicatul armistiţului s'a desfăcut îndată încunjurătura după-

cum ierâ învoiala,
Ştefan

plecarea. pe o di anumită.

vestit

şi s'a

Poloniivorsăse

că

întoarcă

pe

Cunoscînd

drum,

alt

nu

iar

saii pentrucă ieră calea mai scurtă
pe acela pe unde veniseră,
ieraii încă neculese de poporăs&mănăturile
spre Poloniiea, saii pentrucă
ciune şi că păreaii că li vor dâ nutreţ mai uşor pentru oaste: aduse
regelui

aminte

că Ştefan,

ca

că

soli,

prin

ar face,

bine

mai

dacă

s'ar

duce

cu

oastea pe calea pe care venise, căci calea care apucă spre stinga nui aşă
de netedă ca ceealaltă, ci împiedecată prin desimea codrilor şi prin aspritatea munţilor şi prin căi înguste, căci se temei Ştefan ca nu cumva
oamenii săi ţărani, feroşi şi neîmblindiţi, carii numai cu greutate se țin în
îniii (officio), să nu facă supărări celor ce se cobor prin îngustimi. Măcarcă Polonii ai fost făcuţi luători de samă, m'aii ascultat, fiindcă presupuneaii,

om

şiret

şi necredincios,

prin

acest sfat,

grijeşte numai

pentru sîne şi ai săi, ca acele locuri săi rămînă întregi de necomodităţile
răsboiului. Deaceea a mers regele pe unde “i-a plăcut, fără rînduială, şi

nu se abțineaii ai noştri de a prădă şi de a batjocuri pre cei întăiniți. Cu
carea ieste un faget des, de o înpatru tabere ajunseră la Bucovina,
tinderede doaiit mile în lăţime. Bucovina o numesc după soiul arbo-

rilor (buk=fag, bukowina=faget), avind un drum îngust şi întrerupt,
printre stînci înnalte şi munţi. Vădindu-se că oştile nu vor pute să treacă

prin fea întro di,

îşi făcii regele o tabără despărțită,

şi numai

maimari

ieşiră
Polonilor căpătară poronca să meargă înnăinte cu sarcinile sale şi
înnăinte
trimesese
dupăce
di,
din pădure fără de nicio piedecă. A doaiia
tras

tunurile şi carăle sale, urmâ şi însuşi regele cu ceata sa de curteni,urmară
într'o trăsură cu doai& roți din causa nesănătăţii sale. După dinsul
pace.
mai mici cu Ruşii, fără rînduială, nearmaţi şi siguri ca in
Polonii
Ceata

din

urmă

*) Matheii

ierait

simbriiaşi.

ostaşii

de Michoviiea

nobil de neam, dară cam nebun,

mai
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Ajunseseră

şi alte semne:

la mijlocul
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Spropeki,

Un

de” mai multe ori în Leina cu spaimă, prevestind

ucise pre _un nobil şi 12 cai.
ra
peirea Polonilor. Fulgerul, cădind asuptaberei,
239.
liturgisînd înnăintea regelui, scăpâ jos sîntele Taine, |. c. pg.

Preutul,
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sarcinile regeşti, cînd iată ţăranii romîni, ieşind pedestri de pretutindenea din pîndişuri, făcură năvală asupra lor, r&sturnară carăle şi le stăr-

mară şi uşor

împedicară

calea

prin

arbori subtăiaţi acoleă mai înnăinte,

ca cetele din urmă să nu poată nici păşi înnăinte, nici să se întoarcă spre
a dâ ajutoriii la ai săi. Şi, fără întărdiiare, pe neaşteptate, fii de faţă
însu'şi Ştefan cu tari cete de călăreţi şi de pedestri, şi, cu un strigăt ne„spus de mare, năvăli pe din dos şi pe din laturi asupra cetei celei din
urmă a lor noştri. Răcniră ai noştri, .zăpăciţi de acest lucru neaşteptat,
şi'şi căutară unii armele şi, pe întrece, susțînură, cu inimoşiie, fiecare
pentru sîne, puterea duşmanilor, dară, izră de steaguri, fără de conducători și fără ordine se petreci lucrul, şi nici a se audi unul pre altul nu
puteă din pricina strigătului, a vuietului şi a trosnetului armelor, de carele
resunaii pădurile în lat şi'] făceaii mai sonor şi mai îniricoşat. În tine, îmbulzînd duşmanul, se: retraseră ai noştri în taberile sale, de unde nu departe ieşiseră. Dupăce'i apăsâ şi aici duşmanul, îndesaţi şi ghiemuiţi nu se
mai luptară, ci, desperînd de scăpare, cereaă ajutoriii din ceri cu o bocitură neindătinată şi ca un cutremur. Aici năpădiră duşmanii mai amarnec
pînăce regele, cunoscînd primejdiiea ostaşilor săi, poronci ca vioaia sa
călărime să deie ajutoriii celor ce suferiaii. lar pentru sine nu făcuse
alta, decît să recurgă la iuțală şi la sîrguinţă. Părăsînd pădurea în sunetul
buciumelor şi al trîmbiţilor şi în fulgoarea armelor, întoarse pre duşman
asupra sa. Se încinse o bătăliie. În timpul acesta cei ce fuseseră împinşi
în taberă şi în cea mai mare primejdiie, căpătînd prilej, ieşiră fiecare cum
putuse, și, părăsîndu'şi sarcinele, alergară repede prin pădure la convoiul
cel dintiiii, unde ajunsese regele tocmai acuma. Nu mult susţînură Romînii
atacul călărimii regeşti, ci deteră dosul într'adevăr răspinşi şi. alungaţi.
Dupăce îndepărtară ai noştri cu vitejie şi nu fără de măcel pre duşmani,
urmară fără de nicio piedecă drumul început prin pădure şi ajunseră ca.
învingători la taberile regeşti. A doaiia di rămase regele cu toată oastea

sa în aceleaş tabere de r&paus, aşteptînd ca să se întoarcă, dacă cineva
din ai săi s'aii ascuns în pădure sai s'a rătăcit prin iea. Cercetîndu-se

cetele de ostaşi,

se

găsîră lipsind mai mulţi din nobilimea

rusască, parte ucişi,
mai

mult

barbarică,

parte prinşi.

şi, decite

ca săl sfarme înnăintea
duceaii in robiie. Dintre

S'aii întors după cîtva

reintors, precum

şi

ori încăpeă

cineva

pe miînile

sale, . poronciă

sa; iar pre cari îi prinseră Turcii şi Tătarii îi
carii lon Tenciniul, Petru Prohnici şi mulți alţii

timp

de

lipsă.

Despre Odrovanz,

Rusiii, a fost îndoială la mulţi şi cînd trăiă.

toarse acesta a casă,

polonească

Şi Ştefan încă se folosiă de o crudîme

şi primit de maică-sa,

După

carea

duse

ani se în-

ca unui fiti pierdut şi

s'a credut, îi arătă o bucuriie nespusă,

stăpînirea bunurilor părinţeşti,

fitul palatinului

optsprădece

şi, admis

fiind la

mai încolo o viiaţă trîndavă şi dege-

nerată în beţiie şi în necontenite soţiietăţi de beţivi aşă, încît nici cu
figura şi cu'ţînutul capului nu mai s&m&nă cu acel Odrovanz, de carele
mulți îşi aduceaii aminte.
|
a

:

„Dupăce'şi compuseseră ai noştri convoiul

Bucovina,

şi mişcaseră taberele din

aii plecat mai departe deşteptaţi de primejdiiea din dilele trecute;

dar' şi duşmanii nu se liniştiră, ca,

la locuri îndămînatice,

să năvălească

nu numai asupra acelora, carii prădaă, dar şi asupra acelora carii
mergeaii
la apă, saii se odihniait în tabere. Într'o noapte, observînd
o vîntoasă
mare, aprinseră nu departe de tabere ierburi uscate Şi vreascuri;
flacăra

Ivită,

minată

ar îi făcut

la

de vînt,

se

ai noştri

apropiiâ

mare

tot din
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ce în ce mai

dacă

lare

de

tabere,şi

aceştia m'ar îi apucat repede
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coasele şi de mn'ar fi cosit ierbile cele mai aproape de tabere şi de nu
le-ar fi îndepărtat. Totdeauna însă mai multă daună aveaii Rominii, decit
făceaii

afară

altora,

Abiâ

reți mazoviieni.

întrajutoriii

urma

în

deaceea

că

nimiciră

şese

desăvărşire

cu

sute

atuncia veniră cei _trimeşi de ducele Conrad

legăturii

făcute.

Îndatăce

Ştefan

cunoscit

de călă-

regelui

aceasta,

trimese trei mii de călăreți aleşi spre a"i repune mai înnăinte de a se împreună cu regele. La satul Sepniciii (Şipeniţ) făcură duşmanii năvală
asupra lor; şi Mazoviienii, deşi neasemeni la număr, nu se retraseră dela
luptă. S'aii luptat cumplit, dară Mazoviienii fură încunjurați de mulţimea
precumpenitoare a duşmanilor şi îură ucişi. După această luptă norocoasă
se făci Ştefan mai neîmblinditşi ocupâ rîpa Prutului de lingă Cernăuţ cu
toate cetele sale ca să împiedice pre ai noşiri la trecere. Sosînd ai noştri
acolo, se făcri o bătăliie şi se luptară din toate puterile dintro parte şi
din alta. Dară răspinşi de virtutea Polonilor şi pătrunşi fiind duşmanii de
un măcel nu de despreţuit, se ascunseră în codri neimblaţi şi nu mai încercară după aceasta nimică. Regele însă, fiind cam morbos şi suferiă
carile
greii de scuturătura drumului, poposi lingă Cernăuţ trei dile, prin
lăţi
se
acesta
timpul
În
lat.
şi
lung
în
prădară ai noştri pretutindinea
că regele
şi
duşmani
de
mari
foarte
cete
apropiiă
se
că
tabere,
prin
faima

voieşte

să

fugă pe

Această veste se credit pe ne-

furiş părăsind oastea.

mai
chipzuite şi împli pre toţi de spaimă foarte mare. Maimarii Polonilor
spatele
de
legară
le
şi
întiiii se turburară şi repede îşi strinseră sarcinile

Sosi
cailor, pregătindu-se de îugă ruşinoasă, lăsînd carăle şi încărcăturile. şi se
ca să facă pentru cei turburaţi toate mai înspăimintătoare

noaptea
avii necesitate şi
acoapără trindăviiea celor ce priviaii la fugă. Deaceea
presînte în fața
se
să
obosit,
şi
moarbed
cam
deşi
înswşi regele, ca,
ca să dejruntaşi,
printre
oamenilor şi să trimeată pre Îrate-săii Sigismund
şi mai
clătinaă
se
ce
celor
inimele
întărească
lăture faima cea falsă şi să
aceea
noaptea
toată
că îugiaii. Ceea ce şi făcu Sigismund fără obosală,
la
atit
binevoinţă
cu
vorbind
şi,
cătărind cu finare aprinse, prin tabere,
Aşă sa mai
fruntaşilor.
corturile
pela
mergând
şi
cît
aceia ce îi întălniă,
următoare, cînd voiă
molcomit turburarea şi s'a împiedecat fuga. În diiia
de călăreți litvani,
mii
citeva
sosîră
mişcare,
în
regele să'şi pună taberele
rege şi pre toată
pre
trimeşi de marele lor duce Alesandru, şi împlură
fifostcausa,
să
Care
bucuriie.
oastea cu sperînță mai mare şi cu
ele sale
împreunatarm
şi-a
Alesandrunu
de ce însu'şi
saii de ce;
cale,
la
pusese
se
de soţ cu ale'frăţini-săii,. precum
p utem
nu
ajutoriii,
de
călărime
aceâ
trimes
n'a
pînă în timpul acesta,
cu oaste
însu'şi
şăduse
Romînii
găci, căci pe tot timpul răsboiului cu
şi înreînnoindu-o
Bugului,
rîul
delingă
puternecă la cetăţuiea Braslaviiea
de
tărindu-o.

Cerură

pradă în Moldova,

însă Litvanii

dela

rege

ca să'i lese

dar' iel nu li-a permis,

întemeiat

unde

se odihni

să facă escursiuni

pe sănătatea sa ne-

. silit să'şi grăbească reîntorsul. Îndatăce şi
favorabilă, pentru carea ierâ
riul Nistrului, slobodi oastea
readuse cetele la Sneatin şi trecuse cu iele

şi călători pe încetul pină la Leina,
apoi

la Cracoviiea ca

atita,

cum

pînăce

se

in-

ar îi purtat bine

sănătoşâ. De aici se întoarse
şi beţiilor şi amorului
răsboiul, şi se dădu mai cumplit desfătărilor publice,
primblă noaptea prin
se
cind
muierile, şi horelor. Şi se dice că întrun timp,

cu

oraş, fără

cunoscut,

de

lumină,

petrecut

de un

ministru

sait altul,

şi căduse,

ca ne-

ceartă între
între nişte tineri beţi, şi născîndu-se din hătîntimplare
mult timp, aşă încit,

suferit
dinşii, a căpătat regele o rană, de carea a
demnitatea
şi
soţiială
sa
nebăgînd în sama posiţiunea

sa, prin rana aceea,
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nu fără durere şi ruşine, ieră îndemnat de Dumnedeii la dătorinţile sale.
Nu se mai ocupâ cu lucruri folositoare pentru ai săi, negrijind de ruşinea
şi poticala suferită în Moldova şi nebăgînd în samă, că întărtase pre
inimosul Ştefan şi pre ferosul om, lucru care fi apoi
causa daunelor grele şia întristării mari pentru Poloni
şi pentru Ruşi.“
Ă
Despre resultatul răsboiului lui lon Albert cu Ştefan cel Mare dice con-

timporeanul Mateiti de Mihoviiea,!)

că

această

întreprindere aduse Polo-

nilor şi regatului lor măcar atita folos şi amintire etearnă, că stătuiseră cu
unanimitate, ca să nu permită regilor săi să facă întreprinderi generale,
adecă ca fruntașii regatului să nu mai fie chiemaţi, în general, . la arme
încontra necredincioşilor Turci şi. Tătari, decit numai atunci, dupăce se vor
fi sfătuit cu Scaunul Apostolic şi dacă şi alte domniiate şi regi creştini
iai parte la întreprindere. Căci în urma acestei întreprinderi
nefericite
împli
întristarea
cea
mai
mare
regatul
acesta pentru comuna beleâ a fraţilor şi a locuitorilor, carea li venise
dela această întreprindere nechipzuită, împărtăşită la puțini, şi pentru
stima pierdută, căci Turcii şi Tătarii nu se temeaii mai mult, decit
de o întreprindere generală a Polonilor asupra lor. Suma tuturor vinovățiilor o aruncară asupra lui Filip Callimah, ltăliian florentin, carele ierâ învățătoriul regelui Albert în creştarea lui părinţască, bărbat foarte învăţat şi
proiesor nu vulgar în ştiinţile omeneşti, îmbuimăcitoriti şi şiret; regele
puneă sfaturile lui mai pe sus de sfaturile tuturor senatorilor regatului;
se țineâ de iele şi de consfătuirile îrăţeşti (dela Leucioviiea), şi grăbi aceâ
întreprindere, dupăce direse Filip inima regelui spre iea încontra voturilor
tuturor consilierilor, carea avi atare sfărşit, că, în scurt iimp, regele îşi
schimbâ viiaţa cu moartea, iar' înnalta stimă a regatului, precum şi necontenita lui gloriie, totdeauna teribilă celor necredincioşi (Turcilor şi Tătarilor),
cu pierderea cea mai mare a statului public.“
.
Despre _celea ce ati urmat mai deparie, iată ce ni spune Martin
Cromer?): „Dorind Ştefan a răsbună bătjocura primită dela rege şi răsboiul
ce pe nemeritate “i “l-a făcut, năvăli în Podoliiea şi în Rusiiea,
în
primăvara
anului următorii (1498), cu sprintene cete de
Romîni de-ai săi şi de Turci şi de Tătari, şi, trecînd
pelîngă
cetăţuiea Leina şi pelingă oraşul întărit, alergâ pînă la oraşul
Canizuga

(Canciuga la Mateiii de Mihoviiea), şi pînă Ia riul Visloc (Vistula, Weichsel),
prădind

în lung și lat, şi vîrind cumplită frică (teroare) în toată Poloniiea,
fiindcă nime nu ierâ pregătit, nici îninimoşat a opri pre
duşman, ci cu
toţii căutaii să. fugă şi să se ascundă în locuri scutite, şi
prin
codri fără de drumuri. De unde fură scoşi cei mai mulți muritori munţi şi
de îmbele
genuri şi de toată virsta şi starea soţiială decătră duşmani,
carii
cercetaii
toate şi se luaii şi după urmele celor ce fugiaii, şi duşi
în robiie ticăloasă

şi împărţiţi,

aşă încît se împlură Traciiea,

Macedoniiea,

Scitiiea

şi Asiiea
de Ruşii cei vînduţi.s) Se vorbiâ că preste o sută de
mii de oameni aii
fost duşi atuncia dimpreună cu nenumerabilă pradă
turme, de ciredi de
vite şi tot feliul. Peremisliiea, Radimul, laroslaviiea, de Prevorscul
şi multe
alte oraşe mai neîns&mnate fură prădate şi aprinse dimpreună
cu sate nenum&rabile. Un lucru de preţ se făcii atunci de ai noştri,
că Cracoviiea,
Ă

1) Mathias de Michovia, |. c. pg. 241. — 2) Cromer,
1. c.
pg. 820. — 3) Urechie
dice: (1. c. pg. 174) „Şi mulți oameni, bărbaţi şi muieri
de o sută de mii, ce 'i-aii aşădat Ştetan Vodă în Țara sa,şi copii, "bă luat robi, A mult
de şi pînă astădi (1646) trăteşte
limba rusască în Moldova, ales pe unde "i-a descălecat.“

BIBI "OTECA CENTRALĂ
UNI Ț Ro TARĂ
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BUCUREŞTI

de teama primejdiii apropiiate, din partea despre miadănoapte, îi făcută
mai scutită şi mai măreaţă, cu tunuri, cu ziduri de apărare, cu pini, cu un
val şi cu şanţuri, cu rîul Rudava întrodus într'insa, delăturînd şi spre lăr-:
gire mai multe case suburbane, cari se trăgeaii spre zidurile oraşului din
apropiiare. Şi nici pentru Rusîiea şi Podoliiea nu se sfărşiră atunci
relele, căci Tătarii, dupăce îşi depuseseră prada în Taurida (Crimeiea), se
năpustiră în luna lui Juliii iarăş cu o cumplită năvală asupra acelor regiuni:
Mişcat fiind regele de aceste daune şi de strigătul oamenilor. poronci la toată

nobilimea polonească ca să se întălnească cu dînsul la Sandomiriiea şi apoi,
părăsind Cracoviiea,

plecâ şi iel într'acolo, căci frate-săii Sigismund

se duse

„cevă mai înnăinte în Ungariiea la regele Vladislaii. Pecind ai noştri pe încetul
se uniaii şi se stringeaii la un loc, 'se întoarseră duşmanii la ale sale încărcaţi
de pradă. Cunoscîndu-se aceasta, se împrăştiiară şi ai noştri, dupăce
atinseră ţinutul sandomiriian cu nu mult mai puţină daună şi supărare decit duşmanii; pe lîngă aceasta opriaii oamenilor să fugă. Regele încă se rentoarse la Cracoviiea. De pe timpul acesta se povesteşte, că în Cazimiriiea
s'a născut la Jidani un vițel cu doaii& capete, cu al doilea cap în locul
codii, cu coada însă în mijlocul spinării fiind, şi cu- doaiiă picioare numai
ieşind din partea dreaptă. Aceasta s'a credut căi sămn de cevă r&ă. Şi
aşă nu mult după aceasta, pe la sfărşitul lui Noemvre, se rev&rsară şeptedeci de mii de Turci prin Moldova în Rusiiea, pustiind cu fer şi foc şi
prădind toată partea aceea, care ieste dela Nistru şi cătră Haliciiea, Zidazoviiea, Drohobiciiea şi Samboriiea. Şi barbarii nu'şi stătuiseră niciun

mod de păşire înnăinte şi de pustiire,

fiindcă nime nu li se opuneâ,
Foarte

din ceriii asupra poporului săii.

lostivi Dumnedeii

se ivi un frig şi ger cumplit şi cădu atita ninsoare
împresurați din toate părţile aşâ, încît nu puteai
înapoi. Şi se întimplă aceasta ca cevă neîndătinat
oameni aşă şi pentru dobitoace, făcîndu-se ceriul

născuți şi educați.

Periră

de-

pînă nu se va mi-

şi nimiciţi,

că iei nu vor fi răspinşi

oarece se credeă,

pe

neaşteptate

(omă&t), încit Turcii lură
păşi nici înnăinte nici
şi noit precum pentru
mai blind pentru cei

şi mai mulţi

aşă de frig şi de foame 'dobitoace

oameni; se diceă că amorțiră şi degerară preste patrudeci de mii. Se
găsîră după aceea mulți, carii, omorîndu'şi cati şi scoţind măruntaiele din
iei, se ascunseseră în coşurile lor, ca doară s'ar încăldi cevă, însă fără de
niciun folos,

căci îndată

părăsiă

fără

membrele

căldura

de

viiaţă

şi sînge.

Ceialalţi, cum numai se scoseseră oarecum şi scăpaseră în Moldova, fură
chinuiți şi 'omoriţi de Ştefan palatinul şi de Romini, carii ieraii îmbrăcați
ca Polonii urmăritori şi se îolosiaii de locuri îndăminatice, aşă încît abiă

Me

_

dece mii scăpaseră teaferi trecînd. preste Dunăre.

Aceste răsboaie şi bătălii nefericite, dară înteresante, sînt descrise şi
de analiştii romîni îndigeni,!) dară mai pe scurt, 'ar&tînd însă cu deamăruntul
diiia, luna, anul şi locul, cînd şi unde s'aii întîmplat. De îns&mnat ieste
ceea ce ni spune anuariul bistriţan, că Şteian cel Mare, dupăce a alungat
pre Poloni din ţară în 30 Optomvre 1497, a trimes „toate oştile sale a casă,
se
jiecare la ale sale, şi apoi poronci tuturor vitejilorşi boierilor săi, să

adune în diiia de

Siîntul Niculaiii

la locul

ce

se

chiamă

Hirlăii,

şi se

Ştefan voivod
adunară cu toţii în aceă di, şi acolo .făcii atunci Domnul mulţi viteji
şi
mic,
la
pină
mare ospăț tuturor boierilor săi, dela.mare
după vredniciiea
tăcii atunci, şi cu daruri scumpe îi dărui, pre fiecare
laude şi să binesă
învăţă
şii
lor
casele
la
pe
apoi
trimeteâ
sa, şi'i
3 Bogdan,

Cronici inedite, pg. 58—62;

—

şi Vechile cronice, Pg 197, 227-—228, 239.

— Urechie, Î. e "pg. 169—174. — Şincaiii. sub a. 1497 şi 1498.
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cuvîntede

pre

Dumnegeii

cel

de

sus

pentru

pentrucă toate sînt cu putinţă numai
Măcarcă

cioviiea

darul

ce

li

s'a

dela Dumnedeii.“

întîmplat,

se. înţăleseră bine între sîne feciorii regelui Cazimir la Leu-

în anul. 1494,

totuş

această

bună

învoială

n'a “durat

mult.

chiar

decursul

Regele

Ion Albert a întrat curind în neînţălegeri şi desbinări cu doi din fraţii săi,

cu

regele

Vladislaii

şi cu

marele

duce

Alesandru,

în

răs-

boiului cu Ştefan din 1497, şi anumea din causa acestui răsboiii, ori a
moştenirii părinţeşti, precum presupune Cromer.!) Abiâ dupăce s'a vădut
regele Ion Albert învins cu desăvărşire de Ştefan atit în anul 1497, cit şi
în primăvara anului 1498, începi a căută alte moduri de-a resistă duşmanului, dice Mateiii de Mihoviiea,?) şi cerii ajutoriii dela frate-săii Vla- .
dislaii, rege al Ungariii şi al Bohemiii, şi dela Unguri înşişi.“
Regele Vladislaii, gata totdeauna la pace, însărcinâ pre ciţiva magnați,
în irunte cu episcopul din Vesprim în Ungariiea, Ion Viteazul, Şi'i trimese
cu înstrucţiuni din partea sa ca soli la Cracoviiea. Aici sosîră în 1 Juliii 1498,
se consultară cu comisarii regelui lon Albert şi formulară o învoială de
pace şi de sprijin reciproc între Unguri şi Poloni. Cunoaştem trei urice
despre această învoială din 13 Juliii 1498, în carile se află ca primă condițiune, ca în pacea aceasta să fie cuprins şi Ştefan cel Mare, şi ca regele
lon Albert să se îndătorească, ca să lese pre
Ştefan şi pre domniiatul lui,
Moldova, în pace necontenită, şi să'i ierte toate diferinţile, vătămările şi
daunele suferite dela iel în aceste timpuri trecuie, aşâ ca între dînsul ca
rege al Poloniii şi Alesandru ca mare duce al Litvaniii să fie şi să se ţiie

pace necurmată ca mai înnăinte, aşă ca atit Ştefan vodă, cit şi moştenitorii

şi urmaşii săi să poată şi în viitoriii stâ, trăi şi domni în Moldova, în mod
nestinghierit şi cu siguritate fără nicio piedică din partea regelui şi a
marelui duce, saii a urmaşilor şi supuşilor lor.2)
În urma acestei reîmpăcări şi învoiele dintre îrați, trimese Alesandru,
marele duce al Litvaniii, o soliie la Ştefan cel Mare, învitindu'l la un răsboiii împreună cu dînsul încontra marelui duce al Moscoviii, Ivan. Ştefan
însă îi r&spunse, că ar fi mai bine ca să se împace şi cu iel, şi apoi

trimese o soliie cătră Ivan, îmbiindu'l la împăcare cu Alesandru şi îndupli-

cîndu'l la o însoţire armată încontra Turcilor şi a Tătarilor.4)
Aceste îndrumări spre o pace necurmată între Unguri, Poloni, Litvani,

Ruşi,

Moscali

şi Romîni

nu

aduseră

deocamdată

niciun

folos,

„căci,

dice

Mateiii de Mihoviiea mai departe, Tătarii năvăliră spre finea lui Juliii (1498)

în Rusiiea,

şi, pustiindu-o

în lung şi lat, se întoarseră cu pradă

la ale sale.

Incontra acestora strinse regele Albert o oaste de locuitori, şi ieşi din Cracoviiea,
Marţi în 7 August, dară înţălegind de fuga duşmanilor, dupăce se distruseseră
multe sate prin Sandomiriiea, permise ca oastea să se întoarcă la ale sale.
După Tătari, în acelaş an, spre diiia Sîntei Cătrine (25 Noemvre)
pustiiră Turcii

ţinuturile

1) Cromer, |. c. pg. 821.

rex Albertus

quaerere

modus

Rusiii

—

de

sub

poalele

munţilor

2) Mathias
de Mihovia,

resistendi

1. c,

pg.

cătră
: Haliciii
142:

„Coepit

şi

deinde

hosti, auxiliaque a Wladislao rege Hungariac et

Bohemiac, germano suo, atque ab ipsis Hungaris expetere. — *) Hurmuzachi, Docum. II,
2., Nr. 355—397: „Imprimis quod... Rex Poloniae... Stephano Waiwoda et cus Terrae
Moldaviae pacem perpetuam reliquit, omnesque differentias, offensas ct damna, contra
Maiestatem suam his praeteritis_temporibus per ipsum Waivodam illata in intuitu nostro,
condonavit, ita ut inter ipsum Dominum Regem Poloniae ct Alexandrum Magnum Ducem
Litvaniae ,.. fiat et teneatur Pax perpetua, ut videlicet a modo in antea tam ipse Woie-

woda, quam sui Hacredes et Posteri, tuto ct secure in Terra Moldaviae temporibus futuris

stare, vivere et dominari valeant ab omni impedimento îratenae Majestetis ct ipsius Ducis
vel Successorum eorundem ac suorum subditorum semper salvi. Nr. 357, pg. 411. —

1) Hurmuzachi, Docum. II., 2., Nr. 359—860, 581.

.
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Sambor, nezădăriţi prin vreo luptă. Dară dupăce “i-a silit ori Dumnedei,
ori nenorocirea lor, periră prin frig şi ger, prin foame şi omete, preste
40.000 de cai şi de oameni, .iar” ceialalţi, al cărora număr să fi fost preste
20.000, se întoarseră teferi după daune făcute; fură însă bătuţi de Romîni..
Şi aşă păşiră (Polonii) la alt mod de a ajunge la pace, fiindcă se con-

vinseseră, că, îără

de Romîni

bărbare ca să năvălească

la Cracoviiea. -Aici

carii stirniait (aţiţai) naţiuni „străine şi

în regat, nu

conveniră

poate

ii pace,

episcopul

din

şi chiemară

Oradiiea,

soli

în

numele Ungurilor, orătorii lui Ştefan, palatinul Rominiii
(Viachiae, Moldovii), oratorii marelui duce Alesandru
şi ai
Litvanilor, şi Poloni. Aceştia toţi, după lungi trăgănări şi consultări, în anul 1899, Vineri în 19 April, îşi jurară unul altuia sprijin şi ajutoriii reciproc încontra Turcilor şi a Tătarilor. Întorcîndu-se însă episcopul

orădiian dela Cracovitea în 22 April, Marţi înnăinte de diita Sîntului Adalbert,

sosiră a doaiia di, în diiia Sîntuiui Adalbert, solii ducelui Ivan din
Moscoviiea. Şi aceştia, întrebaţi fiind despre pace, trătară şi promiseră.“
Despre această împăcare şi îndătorire reciproacă cunoaştem noaiiă
urice!) foarte semnilicative şi înteresante, fiindcă din iele ne convingem

pe deplin, că Ştefan cel Mare a ieşit din acest răsboiii triumfătoriii întru
toate. Legătura cetățEnească de mai înnăinte a domniiatului Moldovii cu
regatul Poloniii s'a desfăcut cu desăvărşire,

în

Ştefan celui Mare,

căci

regele Ion Albert dă lui

trătatul de pace şi de sprijin reciproc,

închieiat cu

dînsul în 15 April 1499, titlul de „Ştefan voivod, din mila lui Dumnedeii
Domn Ţării Moldovii“2) iat” Ştefan însu'şi nu.se întituleadă în toate
trătatele sale altfeliii, decit numai „Noi lon Ştefan voivod din mila lui
Dumnedeii Domn. Ţării Moldovii“.3) Cu regatul Ungariii însă a păstrat

Ştefan cel Mare legătura cetăţănească de: mai înnăinte numai din causă,
ca să nu r&mită despărţit de contraţii săi din Ungariiea şi din domniiatul
Aceasta

Ţării Romineşti.

se cunoaşte,

între altele, din uricul de pace şi de

sprijin reciproc din Hirlăii 7 Juliii 1499, dat regelui Poloniii lon Albert,
şi unde numeşte Ştefan pre regele Ungariii Vladislaii „milostivul nostru

Domn“) Întracest uric, ca şi întracela din 15 April 1499 (Nr. 366 şi 532),
se găseşte şi o amintire despre regulatul „graniţilor“5) dintre îmbele

părți, dicîndu-se, ca atuncia, cînd vreun supus polonesc ar ave superari şi
certe cu vreun supus moldovenesc, să îie judecat de căpitanul (părcălabul)
din Camenița, iar cînd vreun supus moldovenesc ar ave proces cui vreun

supus polonesc, să fie judecat de căpitanii din Hotin şi din Cernăuţ;

iar cînd S'ar

ivi

oră între supuşi,

o nedreptate mare,

atunci

sait vreo neînţălegere

să fie dători

între căpitani,

domnitorii a se înştiinţă unul pre

altul despre aceasta, a trimete consilieri deputaţi la faţa locului spre a
revizui cele întimplate şi spre a face dreptate cuvenită şi grabnică, şi a
nu privi aceste desbinări şi neînţălegeri ca cum prin iele s'ar îrînge pacea
şi concordiiea dintre dînşii. Tot întraceste doaiiă urice se stipulase şi o
rădicare comună încontra Turcilor, hotărindu-se căile, pe unde aii să plece

2) Hurmuzachi,

Docum.

, —
II, 2, Nr. 366—373532.

2) 1.c. Nr. 366: „inter Maje-

statem nostram et magnificum Stephanum Woiewodam,. Dei gratia Dominum Terrace Moldaviae. — 5) Nos Johanes Stephanus Woywoda, Dei gracia Dominus Terre Moldaviensis ; ]. c.
Nr, 371, 592, 369, 370. — Şincaiă, |. c. sub a. 1499. — 4) Hurmuzachi, |: c; Nr. 371, pg.
442—443, şi Nr. 522. Serenissimus Dominus Wladislaus, dei gratia rex Iungariac Bohemiaeque, etc. Dominus noster graciosus. — .5) 1. c.. Nr. 366, pg. 424: ]tem quantum contingit limites graniciarum ex utraque parte nos debemus comittere Capitaneo Camenecensi.
— Nr. 371, pg. 443—444:.. „Item. simifiter de limitibus graniciarum ex utraque parte Nos
debemus comittere capitancis Hutiniensi et Charnawociensi.
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oştile Polonilor

Ştefan,

spre

şi ale Ungurilor,

a' se

feri

şi

unde

aă să se întălnească cu ale lui

de vreo neînţălegere ca aceea din anul 1497. Din

aceste irătate de pace şi de sprijin reciproc mai resultă încă şi aceea, că
„Ştefan, în tot decursul domnii sale îndelungate, nu s'a condus de înterese

părticulăriste şi familiiare ca alţii,

creştinismul

Turci

în

a fost cea

alţii în bună

unire

cu

mai

vecinele

şi că sîngură procedura lui de a apără

binechipzuită

înţălegere cu dinsul.

n urma acestor învoiele

de

popoare

creştine

şi mai sănătoasă,

pace

şi

de

încontra

agresivilor

dară neurmată de

sprijin

reciproc

găsim în

anul 1500 agitări şi. pregătiri printre popoarele creştine din partea răsăriteană a Europei pentru o răsculare comună asupra Turcilor. Insu'şi papa
Alesandru VI (1492—1503) o făvoriă din răsputeri, concedind chiar şi

locuitorilor din Moldova

iertarea

păcatelor

„parte la iea, saii o vor sprijini cu mijloace

tutuior

acelora,

materiiale.!) Dar'

carii vor luă
şi din aceste

opintiri nu se alese nimică, fiindcă se începură din noii uneltiri josnice
încontra lui Ştefan. Un fiii de al lui Petru (pg. 326—527), fostului rival

al lui Ştefan, cu numele Iliie, petreceâ în Poloniiea şi credeâ, că ar îi
sosit şi pentru iel timpul, ca să domnească în Moldova. Înţălegînd
Ştefan cel Mare despre această uneltire, trimese în anul 1501 soli la
regele Ion Albert cu rugarea ca, în urma învoielelor făcute, să prindă şi

să'i deie pe mîni pre acest rival.

Regele

îl prinse

şi'i tăiâ capul în faţa

solilor trimeşi.?) Tot acuma pare că s'a înțăles Ştefan cu regele Albert
pentru regulatui „graniţilor“ prin comisari trimeşi la faţa locului pe diiia
de 29 Septemvre 1501.
'

Nu mult

timp

după

aceasta,

în 17 Juniă 1501,

Albert, înlocuit fiind cu frate-săii Alesandru, marele
urcarea acestuia pe tronul strămoșesc se turburară

r&păosâ regele Ion

duce al Litvaniii. Cu
iarăş bunele referinți

limpedite prin amintitele învoiele. Noul rege polon, Alesandru (1501—1506),

jeră

căsătorit

cu

Ileana,

fiica marelui

duce

al Moscoviii

Ivan,

păstrîndu'şi

fiecare contesiunea sa creştinească, adecă regele Alesandru pre cea apuSeană romană sait papală, iar Ileana pre cea răsăriteană
grecească.*
Cînd venise vorba despre încoronarea lor, fipsată pe 12 Decemvre
1501,
represîntanţii confesiunii papale nu admiseră şi pre regina la încoronare
din pricina confesionalismului iei grecesc răsăritean.)
Acest
fesional a oţărit pre marele duce Ivan pînă într'atita, încît se dispreţ conrăsculâ cu
răsboiii asupra ginerelui săii rege.
”
„Tot acuma, îndată după proclamatul lui Alesandru
nilor, se ivirăla conferinţa din 29 Septemvre 1501 întreca rege al Polodin
Camenița, Hotin şi Cernăuţ, grele neînţelegeri privitoare căpitanii
la regulatul
„graniţilor“ dintre domniiatul Moldovii şi regatul Poloniii, neînţălegeri
cari nu se putură pune la cale spre mulţămirea îmbelor părți,
fiindcă deputaţii

poloni se credeaii mai superiori şi mai puterneci şi trătaii pre deputaţii lui Ştefan cu sumeţiie, iar' aceştia nu voiaă să ceadă nimică
din
vechile drepturi ce pretindeaii, că din vechime le ati asupra ținutului dintre
rîul Nistrului şi munţii Cărpaţilor, numit Pocuţiiea,

1) Hurmuzachi, Docum. II. 2. Nr. 384.

Cromer M.,|. c. pg. 823. —

—

3) Hajdăi, Archiva

adecă ţara cea de după

2) Mathias de Michovia, |. c.

istorică, ], 1, pg. 82. —

pa. 243. —

T., Uricariul, tom. 3, Jaşi, 1892, pg. 79—86. — 4) Cromer, l.c, pg. 820. AlexanderCodresci
duodecima die
Decembris a Friderico

îratre în basilica Cracoviensi ritu solenni iniunctus et coronatus est...
Mense autem Februario scquentis ani Helena, regis uxor, e Lithuania venit. Nec tamen
diadema, de mori reginarum, ipsi impositum est, propterea quod Grecorum schismati dedita,

ab instituto ccclesiae Romanae et catolicae abhoreret.
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orăşălul Cuti din stinga Ceremuşului, ori Bucovina

(pg. 553), şi deaceea

îl iară îndată în stăpinire faptică, Aceste neînțălegeri samănă să fi fost
causa, dece na fost adusă destul de timpuriii la cunoştinţa lui Ştefan

celui Mare, diiia încoronării regelui Alesandru,

ca să poată îi represîntat

şi dinsul la iea. Nemijlocit!) însă după încoronare trimese şi Ştefan soli
la iel cu o mare misiune. Aceştia îi grătulară mai întiîiii pentru urcatul lui
pe tronul strămoşesc; apoi desvinuiră pre Ştejan că n'a putut luă parte la
încoronare, fiindcă primise prea tărdiii înştiințarea despre dia iipsată; mai
departe cerură solii dela rege trecere şi întoarcere liberă pentru solul
Şandru, pre care "l-a destinat Ştefan pentru Moscoviiea, ca să sfătuiască pre
„ca să depună răsboiul început cu maiestatea sa
mareleduce de acoleă,
şi să se unească cu principii creştini încontra necredincioşilor, şi, dacă
ma voi să asculte, voieşte Ştefan să deie ajutoriii maiestăţii sale încontra lui.“
Acest sol mai aveâ încă însărcinarea, ca să vorbească cu Ivan şi pentru
Dumitru, nepotul lui Ştefan dela fiică-sa Ileana, măritată după Ivan, fiiul
țarului Ivan, pre care. îl făcuse acesta mareduce şi'l destinase ca urmaş,
dar acuma îl îndepărtase la îndemnul noaiiei sale soţii.2) Asemenea cerură
solii trecere şi întoarcere liberă şi pentru solii lui Ivan, pre cari "i-ar trimete

acesta cătră Ştefan. Mai încolo pretinseră solii, ca regele Alesandru să nu

păstrede în regatul săii pre nişte refugiţi din Moldova, pre Vascu şi pre
Ivan; ca pentru fipsarea „graniţilor“ să se aleagă o noaiiă comisiune,
carea să se întrunească sai în diiia de 29 Juniii saii de 8 Septemvre 1502;
şi, în fine, aduseră solii la cunoştinţa regelui, că împăratul turcesc caută,
pe de-oparte, să împace pre domnitorii desbinaţi ai Tătarilor, ca apoi, cu
puteri unite, să se poată sculă asupra creştinilor, iar, pe de altă parte, că
înswşi se pregăteşte, pe mare şi pe uscat, pentru anul viitorii, la un
,
răsboiii cu creştinii, şi că acuma a trimes o oaste spre Ungariiea.
cel
Ştefan
la
soli
Alesandru
regele
În urma acestei solii trimese
că
gratulare;
pentru
mulţămeşte
îi
că
spună,
săi
ca
însărcinarea
Mare cu
amindoi
între
esistat
a
ce
se bucură că "i-a adus aminte de priieteniiea
mai
pe timpul duciii sale în Litvaniiea, şi că crede că iea ar pute îi şi
iare acuma pe timpul regiii sale, dar că “i se- pare că mare să fie aşă,
judecînd după faptele săvărşite în dauna şi în desprețul maiestăţii sale decătră Ştefan, curînd dupăce a fost ales (ca mareduce în Litvaniiea în 1492
ori ca rege în Poloniiea în 15029), şi anumea fapta, că Ştefan, cu supuşi
de neamul săii, a prădat, în lung şi lat, regatul, şi că a scos de acoleâ nu
numai oi şi vite şi alte bunuri de ale supuşilor, dar şi pre mulţi supuşi
“i-a minat şi dus în țara sa (nu cumva îi aceasta o alusiune la întimplarea
şi
din primăvara anului 14982);) nu numai după datina duşmanilor, dar'

dar'
a păpinilor, şi .nu numai încontra dorinţii de binevoinţă reciproacă,
şi încontra învoielelor şi înscrisurilor făcute şi întărite cu jurămîni, şi că
această faptă a trebuit să silească şi că a şi silit pre rege, ca să se îndoiască de binevoinţa lui de mai înnăinte, şi de aceea nu trebuie şi nici
nu se cuvine să permită solului trecere liberă la Moscoviiea

tocmai

acuma,

cînd are răsboiit cu domnitorăul iei, şi cînd a început a se îndoi de bine2 Hurmuzachi,
petitum

tandem,

ut

Docum.
Schandro

2,

Nr. 389.

—-

nuncius

suus,

quem

11,

immediate
destinant

post coronationem;
in Moscoviam,

—

Item

permitteretur

Moscovitum,
libere et quod non aliud legacio sua contineret, nisi quod vellet persuadere
christianis contra
ut inceptum bellum cum Majestate Sua deponeret et se conjungeret principibus
regiam contra
juvare Majestatem
infideles. Et si obtemperare nollet, vellet Valachus
ducem, deiceret tandem
ipsum. Item ut diceret pro nepote suo, quem cum post se preiecerat
Romîne, Ser. Il, tom 17,
ex ea spe. — 2) Papadopula-Calimach A., în Analele Academiici
|. C. pg. 220.
pg. 128—140. — 3) Hurmuzachi, Docum. Il. 2. Nr. 399. — Yaaaniţn,
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voința lui în urma faptelor amintite, cari nu pot păstrâ nici priieteniiea
de mai înnăinte, nici nutri binevoinţa, şi pre cari fapte nu trebuie, ori
nu poate să le ierte, saă măcar să le suiără, nu numai ca priieten priietenului, dară nici ca frate iratelui.. Dacă însă doreşte Ştefan, ca regele să

depărtede din inima sa toată îndoiala, atunci să restituiască (Ştefan) şi să
reîntregească mai întiiit toate cîte aii fost luate din regat decătră oamenii

săi, căci numai în chipul acesta se va întoarce şi binevoinţa, precum şi
îndemnul regelui spre contăptuiră ca mai înnăinte. Încît despre regulatul

„&raniţilor“

dintre

îmbele

domniiate ierâ însărcinată soliiea,

ca să nu

trătede cu Ştefan nimică definitiv, ci numai să se referească la marginile
cele vechi şi la acelea ce le poşede acum o parte şi alta, şi, dacă Ştelan
va cere şi pre acelea ce îndătineadă a le pretinde prin solii săi, să'i dică:
că pe nedreptul le cere şi încontra a toată evidința lucrului; că pretenSiunea aceasta nu'i binevenită spre a păstrâ prieteniiea reciproacă, ci numai spre a căută prilej de a se desiace de priieteniie şi a se face duşman; că marginile vechi.şi adevărate
aii fost şi sînt pe lingă Colacin;

că, dacă ar fi neapărată trebuinţă de a
pentru revizuitul pe ici coleâ al graniţilor,

trimete comisari la faţa locului
regele primeşte ca termin diiia

de 8 Septemvre 1502; că solului destinat pentru Moscoviiea îi va permite
regele trecerea şi întoarcerea numai atunci, dacă Ştefan se va îndători,

prin un noii înscris întărit cu jurămînt,
îavoritoriii, şi

dacă

că'i

va

dâ

ajutoriii

acest noii înscris se.va face îndată

şi că'i va îi

sait la Leina saii

la Halici. Incît însă despre estrădatul ori alungatul lui Vascu şi al lui
Ion, ieră însărcinată soliiea să spună lui Ştefan cu apăsare, că aceşti
oameni au îost în regat înnăinte şi dupăce s'aii făcut înscrisurile din urmă;
că iei sînt oameni liberi şi cu moşii în regat; şi că nu'i poate -împiedecă
să nu meargă încotr6 voiesc, nici constringe să iasă din regat.!) .
Acest răspuns "l-a dat regele îndată după încoronarea sa şi în urma

consfătuirii sale cu sfetnicii săi din Cracoviiea într'a 4 Faur 1502, unde
deciseră maimarii Polonilor:. ca regele. să plece îndată -şi numaidecit la
Litvaniiea şi încontra Moscalilor revoltați asupra lui din causa amintită
mai sus (pg. 560); ca în timpul absînţii regelui să grijască de afacerile
cetăţeneşti tratele săi, cardinalul Frideric; ca să se întărească cetăţile din

Podoliiea şi din Rusiiea;

şi ca să se trimată soli la Pruşi, la Moldoveni,

la Unguri şi la Turci, cu rugarea, ca cu toţii, în decursul răsboiului
acestuia, să păstrege referinţi priietenoase cu regatul Poloniii.2)
-.
„_
Spre a dâ s&mn vădit de binevoinţă şi de năzuinţă în a concordă
şi armoniiă
înteresele reciproace
cetăţăneşti,
alese
Ştefan cel Mare
oraşul Haliciii ca. loc de întălnire pentru noaiăa. împăcare pe diita de
25 April 1902, fipsată de rege ca termin de pertrătare. Scrise totodată

căpitanului din Leina, carele îi ieră vechiii priieten, dicîndu'i: „Te rog ca
să te întrepui. pelîngă maiestatea sa regele, ca să. deie pace țării acesteia
şi să'mi lese țara care ieste a mea şi moşiie strămoşască, pre care am
căpătat-o cu consimţămîntul regelui Ungariii şi din mandatul lui. Dacă

"mi-a lăsâ-o -maiestatea sa regele, voiesc a'i.fi de ajutoriii încontra Turcilor şi a Tătarilor, ca să nu mai pustiiască ţările maiestăţii sale; a trimes
la mine maiestatea sa pre căpitanul din Cracoviiea asămnînd” diiia în
care trebuie

să .vină
solii
pu
pu

Ungariii, pre cari ieii
.

') Hurmuzachi,

maiestăţii

"i-am chiemat,

Docum.

sale.

Aici

şi carii,

trebuie

venind,

II, 2, Nr. 389, pg. 489—490.

—

să

fie

vor arătă

Yang,

şi

domnii

marginile

|. c. pg.

185—

189. — 3) Mathias de Michovia, |. c. pg. 248—249. — Hurmuzachi, 1. c. Nr. 392, — s) aanuugi,
|. c. pg. 225—226. — Hurmuzachi, |. c. Nr. 401.
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ce le-am făcut feii; şi cred: că maiestatea sa va dâ pace ţării mele şi
moşiii strămoşesti, căci iei voiesc s'o apăr pînă la moarte (ad gutur
meum deiendere volo), şi te rog ca să nu permiţi ca să se facă daune în

țara mea, fiindcă am lăsat acolo doi căpitani,
Kirlchahn Myewnik(!), cărora li-am poroncit ca
maiestăţii sale şi tu la ai mei; dacă nu li se va
săi apere. Aici la Haliciii aveâ să fie de faţă

pre
să
ace
pe

cluceriul Frincă şi pre
facă dreptate supuşilor
dreptate, am poroncit
lingă solii regelui Un-

gariii, ca represîntant al regelui polon frate-săii, cardinalul Frideric. Sosînd
Ştefan acoleâ, găsi numai pre solii regelui unguresc Vladislaă, dar' pre

cardinalul Frideric nu. Acesta trimese în locul săii ca sol numai pre căpi-

tanul Ivan din Lipovăţ din guvernămîntul Chievului de astădi cu desvinuirea, că nu poate veni în persoană din causa bolii de carea suieriâ de
mai mult timp.

“Spunindu'şi căpitanul

creadă,

că cardinalul

m'ar

Ivan soliiea,

îi venit,

dară

nu voiă Ştefan dintru început să

mai

desvinuindu'l

solul

cu

boala

şi
lui, îi dise Şteian,:) că „toți oamenii stait sub puterea lui Dumnedeii“,
învoială,
această
face
pute
că „in regat mai sînt şi alţi domni, cari ar
dar'
căci din regatul Ungariii ai venit soli dupăcum fusese conţălegerea,
mine
Polonii cred că ieii aş fi copil, de oarece. şi în alte dăţi făcură cu
învoiele şi totuş nu pot să am un sfărşit cu dinşii“, şi apoi adause:
şi
„Dacă domnii din regatul Ungariii saii al Poloniii ar fi venit. acoleă
dînsele),
de
pătimiă
iel
şi
(căci
iei aş fi lipsit, desvinuindu-mE cu boala
înţ&lege, că
ce ar Îi dis iei despre mine“, şi apoi dete solului polonesc a
Stăruind
nimică.
facă
să
voieşte
nu
Polonilor
partea
'din
soliie
cu această

r&spunse
însă legatul polonesc, ca Ştefan să steie cu dinsul la pertrătări, îi înscrisului
literele
de
ţîn
mă
să
voiesc
drept,
după
„Leii,
acesta cam aspru:
sfetnicii miei,
sai zapisului şi să'mi împlinesc jurămîntul, dimpreună cu tara
aceasta, în
„Fiindcă
dise:
apoi
şi
Poloni,“
mai bine decit domnii
înscris,
vreun
în
numită
care am venit, nicicind ma fost şi nici nu. ieste
ţara
de
ţinîndu-se
mea,
a
ţară
ieste
că
nici în vreo învoială altfeliii decît
cuşi
sigură
dreptate
am
căriia
asupra
vechi,
cele
Moldovii din timpurile

ţara mea propriie.
venită din vechime, deaceea am şi venit într'insa ca în
mea, atunci
încontra:
cevâ
înceapă
să
sait
facă
să
Şi dacă ar voi Polonii
căci
deprinşi,
sînt
ici ar face silă jurămîntului săi şi mie. însumi, precum
însă
Dacă
dreptate.
puţină
mai
şi
mie şi' mai înnăinte îmi făcură silă
şi drepţi,
voiesc să fie cu mine precum se cuvine între vecini adevărați

lucruri să'mi facă
atunci să'mi deie pace în ţara aceasta a meâ, şi în alteolaltă
ne vom ajută
între
noi
Atunci
prescris.
încă dreptate dupăcum îi
de treni'i
aceasta
noaiii
încontra Tătarilor şi a altor păgîni, pentrucă
respunse
li
Ungariiea,
din
solii
şi
buință.« Întrevenind pe lingă Ştefan
Polonii nicicînd
acesta, dicînd, că „degeaba sint toate pertrătările, fiindcă
promis cite
"mi-aii
nu "mi-ai făcut dreptate; că mai adeseori, cu jurămînt, mai mult, ci voii
cred
li
să
voiesc
nu
deaceea
una alta, şi 'l-aii călcat;
ce ieste al mieii propriii.
ţine pînă la moarte (usque ad meum gutur) aceea

Cu această dechierare

voială, măcarcă

grabnice

de

deocamdată,

se curmară,

erai .la mijloc pentru îmbele părți

pus

la

cale,

unul

pertrătările

doaii&

de în-

lucruri mari Şi

patriotic naţional: regulatui marginilor

delăturatul neînţălegeridintre îmbele domniiate, şi altul religionariit:2)
şi apăratul creştinisrăsăriteni
şi
lor confesionale dintre creştinii apuseni

Docum. II, 2. Nr. 398. — Hăjdăii:
1) Yaanuuu, |. c. pg. 217—218. — Hurmuzactii,
1892, tom. 3, pg. 82, Nr. X: —
laşi
ul,
Uricari
T.::
cu
Archiva îst. 1. 1. pg. 82. —— Codres
Yanunuu,

|. €. pg. 209—210.
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mului încontra islamismului agresiv. Regele Alesandru însă, şi, în genere,
înnalta preuţime polonească se credeaii tari şi mari, şi r&maseră neînduplecaţi la concesiuni cătră Ştefan şi: surdi la sfaturile împăciuitoare şi bineale regelui unguresc Vladislai!

voitoare

Lui Şteian nu'i rămase, deocamdată, alta de făcut, . decit să esprime
regelui Alesandru, purces în 3 Maiii 15021) la Litvaniiea, prin soli părerea
sa de r&ii, că n'a permis solului irecerea la Moscoviiea, şi să'şi mai repe-

țască rugarea, ca regele să nu păstrede în regatul săii pre Vascu şi pre
alţi adversari. Şi la această rugă răspunse regele Alesandru cu sumeţiie,
că iel nu are la sîne, în Litvaniiea, pre numiții lui adversari.2)
Vădînd împăratul turcesc Baiazet II neînţălegerile dintre regele Alesandru şi Ştefan cel Mare, scrise în 7 Maiit 1502 hanului Tătarilor din

Zavoliiea ca, înloc să deie Polonilor ajutoriii, să se aşede cu oamenii săi
în cimpiile dela Cetatea Albă şi dela Chiliiea, şi să domnească preste

Moldova,

dicîndu'i:

„Dacă

tu

vei

avâ

în

mîna

ta

Moldova,

atunci drumul ni va fi deschis în toate părţile lumii.“
|
Necăpătînd Ştefan cel Mare răspuns favorabil dela regele Polonilor,

iu nevoit să între în pertrătări de asigurare pentru viitoriă precum cu
mareleduce Ivan,
aşâ şi cu domnitoriul Tătarilor din Crimeiea, Mengli

Ghiereiii.)

Abiă acuma se mai deşteptară

Ştefan cel Mare

nuw'i de şăguit; ţînură

„Domnii“

din Poloniiea, că cu

altă consultare generală

şi trimeseră

la rege în Minsc (in Mynsko) soli cu însărcinarea, Ca să'i arete marea
primejdiie, în carea se ailă regatul din mai multe privinţi, şică Rutenii din

Podoliiea şi din Galiţiiea, cu deosăbire cei din Camenița şi din Leina,
carii ţineaii mult la confesionalismul creştinesc răsăritean, ieraii pe partea
Moscalilor şi a lui Ştefan celui Mare,. şi că se fac trădători, şi apoi săl

roage ca, fără întărgiiare, să trimată'- deputaţi la Ştefan pentru regulatul
„graniţilor“, ca nu cumva să se întimple regatului cevă r&ii
partea
lui5), şi să ceară totodată şi mijlocirea regelui. Ungariii ca frate.din Regele
Alesandru aprobâ conclusurile „Domnilor“ poloni şi li poronci ca să în-

„tărească cetăţile amerinţate de trădători.6)
Abiâ începuse regele Alesandru răsboiul
duce

de Moscoviiea,

şi

încă

în decursul

cu socrul

îndrumării- unor

săi Ivan,
noai&

mare-

pertrătără

cu Ştefan cel Mare pentru regulatul graniţilor, făcură Tătarii din Crimeiea
ca consoţi ai Moscalilor, pe ia mijlocul lui Septemvre 1502,
o năvală ne-

aşteptată în regatul Poloniii, pustiind cu foc şi sabiie şi prădînd Podoliiea

,
Rusiiea şi Sandomiriiea
pînă
. la oraşul Opatov de dincolo de rîul Vistulei,
şi toate acestea numai din ne'ngrijirea prefecţilor.?) Această năvală
a fost
presupusă de Poloni ca “făcută de Tătari la îndemnul şi cu călăuzire
a
oamenilor.ilii

Ştefan?),

şi a

împiedecat

proiectata

întrunire

a comisarilor

aleşi pentru'regulatul graniţilor dintre domniiatul Moldovii şi regatul Poloniii,

pusă.pe dliiia de 29 Septemvre

1502.)

1) Mathias de Michovia, 1. c. pg. 248—249. — Cromer, |.c. pg. 826. —
|. c, pg. 200—201. — Hurmuzachi, Docum. Il. 2. Nr. 394, — 5) HSizăchi,

aYimbitit, |. C. pg. 195, —

_203—204.

2) Yaannnrn,
p c. Nr. 393.

4) Ynanuneu, |. c. pg, 205-208, — 5) Yaanmueu | c, Pg.

„Item ne aliquod impedimentnm accidat in Regno,

eadem Majestas

rogetur, ut
deputet dominos ituros ad faciendum granicies cum palatino Valachie, et ne
tardet eosdem
deputare, quia non multum iam temporis super est... — 6) Yanniiţeur, Î. c. pg.
210—214.
— Hurmuzachi,

1. c. Nr. 395-396, Nr. 399-—400. — 2) Matfuias de Michovia, |. c. pg. 249.
— Cromer, |. c. pg. 826. — 5) Yaaununu, |. c. pg. 216—217.
Hurmuzachi, Docum. Il. 2.
Nr. SI, — 2) Hurmuzachi,
Docum.

Pe.

.

IL, 2.,

Nr, 396,

pg. 495—498.

—

Yananuiure,

|. c.
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Vădind Ştefan 'atita trăgănare la împlinitul dorinţii sale, puse mîna
„în Optomvre 1502, precum ni spune medicul contimporean Mateiii Mu- :
riianul, pe multe cetăți şi sate din regatul polon, carile ieraii mai demult
ocupate de Poloni din teritoriul Moldovii, sai îşi făcu însu'şi graniţi, precum dice alt contimporean, şi, cu ainerinţare, ceri ascultare dela oficiialii

regeşti.!) Această întîmplare ni-o povesteşte Martin Cromer?) aşă: În vara
aceea (1503) năcăjiră Tătarii Tauricani Podoliiea şi Rusiiea iarăş cu o
năvalire duşmănoasă, aţiţaţi fiind, precum s'a credut, decătră Ştefan, palatinui Rominilor. el însu'şi însă, dupăce trimese în Rusiiea vecină o oaste,
îşi supuse tot ținutul dintre. rîul Nistrului şi munţii sarmatică (Carpaţi), pre
care îl numim Pocuţiiea, nime opunîndu'i-se şi aşteptindu-se la aşâ cevă;
saii, precum diceă iel adeseori, că a luat numai îndărăpt aceea, ce mai

înnăinte cu nedreptate a fost detras de sub stăpînirea sa.“
Această cutedare a lui Ştefan, înţ&lept coniesionalist r&săritean, dară

înfocat şi neîmblindit patriot, a cortit pre falnicii Poloni, şi mai ales pre
preuțimea lor înnaltă,?) ca să caute chipuri şi mijloace, cum s'ar pute
cotorosi cît mai curînd de Ştefan prin vreo împăcare, sait altieliii, şi începură a'l învinovăţi pe la vecini, cu deosăbire la regele Ungariii Vladisiaii,
carele. îi ierâ priieten, fiindcă totdeauna căpătă dela dinsul ajutoriii încontra

Turcilor, că Ştefan ieste pricinuitoriul şi conducătoriul tuturor relelor
acestora, de cari ieste copleşit regatul polon, fiindcă iel singur şi împreună cu alţii îl atacă, îl pradă şi robeşte oamenii din iel.:) Spre a recuceri

ținutul luat de Ştefan, rugară maimarii Polonilor pre rege, ca să se împace cu socrul săit Ivan, carele tocmai pe timpul acesta se cam stricase
cu Ştefan cel Mare, fiindcă urgisise pre nepotul dela fiica lui, Ileana, şi
delăturase dela moştenirea domniiatulul Moscoviii (pg. 561); să trimată

soli la regele Ungariii, . spre a'l predispune încontra: lui Şteian5); chiar şi
acuma

dară

ca să aibă mînă liberă asupra voinicului,

numai

cu Turcii să se împace,6)

morbosului?)- Ştefan,

foarte

4 Decemvre 1502 cu Veneţiienii,

cu papa

se împăcaseră$) în

Turcii

căci

XII
şi cu regele Frînciii, Ludovic

(1498—1515), şi puteaii să se scoale cu mai mare putere asupra Ungurilor,
îi

Carii

învinseseră,

în

tot

toamna

prin

aceasta,

palatinul

Ardealului

loja şi prin banul Croaţiii, lon Corvinul, la Panciova, Vidin şi Cladova”),
şi să deie ajutoriii precum

Tătarilor, aşă şi lui Şteian celui Mare.

Regele

muri guvernătoriul

Poloniii

Alesandru primi propunerile sietnicilor săi şi dispuse a se aduce la îndeP

linire.10
i mijlocul

acestor

îngrijorări şi agitări

în nefiinţa de faţă a regelui. „Dupăce murise cardinalul Fridericîn 14 Mart
dice marturul

1503,

ocular Mateiii

de

Michovia,!1)

unei

în urma

delungate de Frenţe (Mala Franzosa, morbus Gallicus),
sandru, dimpreună cu ai săi, în Litvaniiea, în April
Floriilor, ducelului Moscoviii,. Ivan, că, prin şese ani, va
neviolabilă; şi ca contra, în schimb asemene, jură şi

boale

în-

jurâ regele Alepe la Duminica
ţine cu iel pace
ducele Moscoviii

mareluiduce al Litvaniii, lui Alesandru şi boierilor lui.“
-%

Docum.

Hurmuzachi,

2, Cromer, 1. e: pg. 827. —

vol. VIII, Nr.

5) Yuma,

45,

—

Yaanenru,

|. c. pg

222—223.

, |. c.
4). Yaannun, |. c. 220—222. — Hurmuzachi, |. c. Nr. 399. —— 5) Yasannuru
—
527—932. — Hurmuzachi, |. c. Nr-399: — €) Hurmuzachi, |. c. Nr. 396, pg. 496.
lein:
|. c. pg. 213—214. — 7) Hurmuzachi, Docum. VIII. Nr. 44—49. — 8) Fessler-K2. —
cp.
Ungarns, 3. Band, pg. 273. — Raynaldus: Annales eccl. sub a. 1503,

de Michovia,

Nr.

403;

Nr.

1. ce. pg. 255. —. dromer, L. c. pg 826. —
405.

—

Yaannuin,

|. c, pg.

pg. 249 şi 255. — Cromer, |. c. pg. 827.

—

|. e. pg. 222. — Hurmuzachi, . c. Nr. 400. —

233—240.

—

19) Hurmuzachi,

11) Mathias

219—222,
Yar ue,
Geschichte
%) Mathias

Docum. II. 2.

de Michovia,

”

1. c.
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“sa cu socrul săi şi după întoarcerea sa din Litvaniiea,

că,

Sigur ieste însă atita,

cu Turcii

şi

într'această
pre Negrul

întregi, cuprindind
al Ţării Romîneşti,

regele Ungariii, Vladislaii, pe şepte ani
învoiolă şi pre domnitoriul Moldovii şi

împăcarea

putut desluşi.

n'am

împăcat

s'a

în 20 August 1503,

după

îndată

a luat regele Alesandru

Ce măsuri anumea

Bogdan şi pre Radul, dimpreună cu toți fiii şi urmaşii lor.!) De însemnă-

tate ieste întraceastă învoială faptul, că nu se vorbeşte într'iînsa nimică
despre Ştefan cel Mare, probabil că numai deaceea nu, fiindcă iel, ca
foarte morbos cum ierâ, a însărcinat cu diregința domniiatului săii pre
Bogdan cel orb de un ochiii. Referinţile bune dintre regele Vladislai şi
Ştefan cel Mare se învedereadă şi prin aceea, că tot în anul 1503 a întărit regele Vladislaii pre Şteian şi pre Bogdan în stăpînirea lor asupra

cetăţii Ciceului din Ardeal.2) lele predispuseră pre regele Alesandru ca să

caute din noii a se învoi cu Ştefan asupra regulatului marginilor dintre
îmbele domniiate prin soli din îmbele părţi certante şi dela regele ungar,
Vladislaii, şi să deie, în 7 Optomvre 1503, lui Ştefan asigurarea în scris
pentru doaiiă sute de oameni, carii, în libertate şi nestinghieriţi de nime,
să vină, să petreacă şi să se întoarcă din Pocuţiiea, şi carii, împreună cu
şi cu solii ungureşti, să se întrunească în
tot atiţia oameni poloni
2 Noemvre 1503 la Colacin în Pocuţiiea, şi, împreună, să regulede grani-

ţile în mod definitiv.

Ştefan

încă

poloni

oamenilor

dete

asemenea asi-

gurare. Aceste puneri de cale însă m'ai fost făcute cu sinceritate din
partea Polonilor, căci aceştia înştiinţară îndată pre regele Vladislaii, că,
din pricina scurțimii timpului, oamenii poloni nu vor pute îi de faţă pe
diita hotărită. Vladisiaii trimese în 16 Optomvre la Ştefan nişte soli, carii
să stăruiască pe lingă dinsul ca să aştepte sosirea Polonilor.5)

minte,

Despre celea ce s'aii petrecut mai departe n'am dat de alte docudecit numai deaceea ce ni spun timplăturiştii poloni: Mateiii de

Michoviiea

detot

întunecat,

iar'

Ctomer

Martin

cevă

mai

desluşit,

dar'

îmbii retăcînd cele puse la cale în timpul din urmă. Cel dintiiii gice$):
„Şi întorcîndu-se regele Alesandru din Litvaniiea, ţinu la Lublin, în diia
Apostolilor Simon şi luda (28 Optomvre 1503), o adunare pentru margini
"şi pentru a opune resistinţă lui Ştefan, palatinului Moldovii, carele, cu îndrăzneală, năvălise în districtul Pocuţiii de sub munţii Ungariii, şi năzuiă
să'] ocupe, precum şi pentru a se apără de Tătari.
Martin Cromer?) însă povesteşte cele întimplate astieliii: «Prin aceste
lucruri şi încă prin dese scrisori dela friintaşii Poloni şi prin soii chiemat

fiind regele din Litvaniiea, veni spre sfîrşitul lunei lui Optomvre (1503)
la Lublin şi avu aici întălnire (comitia) cu fruntaşii săi. Şi li plăcii ca, în
vara viitoare (1504),

cu oaste sîmbriiaşă,

să

poarte

cu

răsboii

Rominii

(Moldovenii) şi să redobindească Pocuţiiea. Se. vedeă însă că de teama
acestei oşti vor încetă năvălirile Tătarilor . .. În primăvara viitoare (1504)
trimese (regele) strînsa oaste de sîmbriiaşi în Rusiiea, iar' înswşi se duse

în Prusiiea ... (pentru alte afaceri)... În
liniştită şi năcăjită de ai noştri aşâ, încît
locurile pocuţiiene

întărite ostaşii

de

timpul
Ştefan

apărare,

doborit de o durere foarte greâ de picioare,

mai

-acesta fii Moldova
îi silit să scoată
ales fiindcă

nedin

însu'şi eră

de carea, slăbit pînă la estrem,

1) Hurmuzachi, Docum. Il. 1. Nr. 24. „Item quod ista pax sit pro... terris Moldavie
quam

etiam Transalpine cum

eorum Waijwodis

Kara

Bogdan

et Radwl,

et

cum

omnibns

îilijs et successoribus corum.* — 2) Hurmuzachi, Docum. Îl. 2. Nr 413. — 3) Hurmuzachi,
Docum. II. 2. Nr. 415, Nr. 414, şi Il. 1. Nr. 25; — 4) Mathias de Michoviiea, |. c. pg. 249.
— 5) Martin Cromer, |. c. pg. 827.
.
,
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se stinse nu muit după aceasta bărbatul îndăstrat cu mărinimiie, cu şireţiie,
cu esperiinţă în cele ostăşeşti, şi dupăce purtase răsboaie fericite încontra
regilor Turcilor, Ungurilor şi Polonilor, şi încontra Tătarilor, memorabil:
pentru veciie. Lui "i-a urmat în domniiat fiiul săii Bogdan cel cu un ochiii,.
căci ai noştri avură destul a fi redobiîndit Pocuţiiea.“

„Un medic de-ai lui Ştefan, deci martur ocular, ni spune,:) că înţălegînd
boierii cei mari, că Ştefan se află în gura morţii, începură a se certă între
sîne, pre cine să aleagă Domn, pre Bogdan, ori pre alt fiiii mai mic
(Petru Rareş), carele iera la Turci? Audind Ştefan de această desunire
dintre diînşii, se ar&tâ teribil şi înţelept precum ieră în viiaţă şi în sănătate,
aşâ şi la moarte,

şi poronci,. ca, cu

pat

cu

alegere, să: prindă şi să taie pre agitători,
ştie că" în gura morţii; că nu'i împiedecă
dintre fiii săi,

dar

doreşte

ca să fie ales

totul,

să'l

ducă

la

locul

de

şi apoi li cuvintă, dicînd că
să aleagă la domniie pre unul
cel

mai

harnic

de

a apără

ţara,

şi li recomindâ pre Bogdan.. Această întimplare ni-o povesteşte Grigoriii
Urechie2) aşă:
„lară înnăintea săvărşirii sale chiemat-aii Ştelan vodă
vlădicii, şi toţi sfetnicii săi, boieri mari, şi alţii toţi ciţi s'aii prilejit, ar&tindu-li cum nu vor pute ţîn€ ţara, precum o aii ţinutiiel, ci socotind
decit toţi mai puternec pre Turc şi mai înţă&lept, aii dat învăţătură să se
închine Turcului. “

Audind regele Ungariii, Vladislai, că Ştelan a răpăosat, a poroncit?)

nobilimii din Mărămurăş, ca să se pregătească de răsboiii spre a împiedecă, ca nu cumva Moldova să încapă pe mîna duşmanilor săi, dar' acuma

feră prea tărdiii, fiindcă Ştefan pusese toate la cale.

,

Despre moartea strălucitului şi memorabilului viteaz Ştefan scriie
„În anul 1504, Marţi în
aşă:
contimporeanul Mateiă de Mihoviieat)
2 Juli, la o oară după răsăritul soarelui, închise ochii. Ştefan, palatinul
Moldovii, doborit de răsboaie, de virstă şi de podagră, răpit de soarte.
Acestavieră îndăstrat din fire cu. noroc, cu. şireţiie (astuţiie) şi cu mai

multe victorii.

Acesta

a alungat din Moldova

pre Mateiii regele Ungariii,

învins prin răsboiii în oraşul Baiea şi rănit în spate, nu de moarte, cu trei
săgeți. Acesta, cu puţini ostaşi, înfrînse în Moldova pe Mohamed, împăratul Turcilor, cu o sută doaiiădeci de mii (minunat de spus), şil alungă
cu ruşine. Acesta, în fine, a gonit din Moldova, cu săgeți şi cu arme, pină
la locurile cele mai estreme ale provinţii sale pre Albert, regele Poloniii,
de dînsul prin
şi oştile ce le duceă cu sine după învoiala şi pacea întărită
" credincioşiie dată (pg. 552—557). Acesta, adeseori, a strivit şi cu noroc a
răspins pre Tătarii zavolheni şi precopeni. O! bărbat triumfal şi victorios,

triumiind cu gloriie asupra tuturor regilor vecini!

O! om fericit, carele ţii

mai toate darurile din cornul cel plin al norocului, pre cari altora natura
le-a dăruit în părți, unora înțălepciune cu vicleniie, altora virtuțile eroice,
şi dreptatea cea mai strălucită a tuturor virtuţilor, şi încă unora biruință
conces,
asupra duşmanilor: acestuia toate de-odată, cu prisos le-a: dăruit şi
asupra fievictorios
bărbat
şi
şiret
prevădătoriă,
drept,
fie
să
toate
în
ca
timpului
cărui năvălitoriii! Nu fără meret trebuie de numărat între eroii Bogdan,
Moldovii)
(Valachiae,
Romiîniii
principatul
în
urmat
“i-a:
nostru. Lui

,
LL
E
unicul fiiă, orb de un ochii.“
contimdecătră
Mare
celui
Ştefan
lui
făcută
Această caracteristică
la Poloni s'ai
poreanul Mateiii de Mihoviiea, ni.esplică în deajuns, dece

178. — 3) Hurmui. Docum. VIII. Nr. 50. — 2) Urechie Gr., |. c. pg.
1
de Michovia, |. c. pg. 256.
zachi, Deiurmuzachi, Poe: — şi I[.. 2, Nr. 423. -— %) Mathias
— Hajdăi, Archiva ist. 1. 2. pg. 45—46.
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formulat şi s'ait păstrat pînă astădi următoarele trei proverbe!):

„Za kr6la

Olbrachta poginela szlachta = Sub regele Albert a pierit şieahta (nobilimea mică). —
Valachia tumulus Polonorum == Romîniiea (Moldova)
mormîntul Polonilor. — Zarobit jak kr6l Jan na Woloszczynie — A căştigat
ca regele Ion (Albert) în ţara Romiînilor (Moldova).“
Medicul Mateiii Muriianul?) judecă, ca martur ocular, despre Ştefan
cel Mare, despre Romînii moldoveni şi despre patriiea lor aşă: „Încît despre
persoana domnitoriului, ieste om foarte înţălept, demn de multă laudă,

mult

iubit

de

supuşii

săi pentru blindeaţă şi dreptate,

mult

grijuliii şi

darnic, tare la trup pentru virsta sa, de m'ar îi avut această boală, pre
care sper a o vindecă cu ajutoriul lui Dumnedeii. Fiiul săii Bogdan calcă
pe urmele tătîni-săii, modest ca o fecioară, tare şi priieten al virtuţii şi al
oamenilor viriuoşi. Toţi supuşii: sînt oameni tari şi oameni de fapte,

nu

de

a stă

pe

poate face oameni

perini,

ci la luptă în răsboaie.

de fapte 60.000;

călăraşi 40.000

Acest domnitorii

şi de pedestri 20.000.

Pămîntul ieste mănos, foarte plăcut şi bine aşădat, plin de animale şi de

“toate poamele,

afară de unt de lemn.*...

Cevâ mai altieliii îl descriie

5

Grigoriii Urechie3):

„leră

acest

Ştefan

vodă om nu mare la stat, mănios, şi degrabă vărsă sînge nevinovat; de
multe ori la ospeţe omoriă fără judeţ; iară întreg la minte, nelenevos, şi
lucrul săii ştiiă să'| acopără, şi unde nu cugetai, acolo îl aflai. La lucruri
de răsboaie meşter; unde ierâ nevoie însu'şi se viriă, ca, vEdindu'l ai săi,
să nu îndărăptede; şi pentru aceea rar răsboiii de nu biruiă. Aşişderea şi
unde'] biruiaii alţii, nu perdeă nădejdea; că, ştiindu-se cădut jos, se rădică
deasupra biruitorilor. — Iară după moartea lui, şi fiiul săă Bogdan vodă

urma lui luase de urmele vitejeşti, cum

se timplă din pomul bun şi roadă

bună se face. Îngropat-aii pre Ştefan vodă în mănăstirea Putna cu multă
jale şi plingere tuturor locuitorilor ţării, cit plingeaii toți ca după un părinte al lor; că cunoşteaii toţi, că s'aii scăpat de mult bine şi apărare. Ce
după

jel

moartea

ieste

pentru

în

lui îi diceaii

mîna

lucrurile

sale

năinte, nice după

sfîntul

lui Dumnedeii,
cele

aceea

Ştefan

că

vitejeşti,

iel

vodă,

încă

carile

nu "l-ai ajuns.“

nu

pentru

aii fost om cu

nimene

din

suflet că şi

păcate, ci

domni,

nice mai

(Vedi şi $ 156).

$ 129. Îns&mnînţa cuvîntului „lon“ din titulătura Domnilor Ţării Romineşti şi ai
-

nească

_Moldovii.

Domnitorii Ţării Romineşti
înnăintea

numelui

de

şi ai Moldovii puneaii în titulătura dom-

boted

încă

şi numele

de

„lon“

saii „loan“,

scurtat „lo“, şi'] întrebuința şi înnăintea numelor ioştilor Domni, deciteori vorbiaii despre iei, aş incit acest cuvint ni apare aici nu ca un nume

propriii personal,

ci

ca unul care.esprimă demnitatea de domnitoriii,

de

Superior (Suveran). Aşă dice d.e. Mircea cel Bătrin (1386—1418) întrun uric
cam din anul 1386, prin care dăruieşte mănăstirilor Vodiţei şi Tismenei mai
multe lucruri: Ione:ine a35 n:se vs Xpnera Bora Buaroskpuriu 16 Mupua

Boenoaa,

munocrivo

CBATONOWSNBIIINL

Bo:iero

POANTEAL

Locnoanur

T'oenoaeroanu

Bceri

18

OyrrpoBaaxiu

Paayar

Boenoaa

.....
wr%

ero:ze

ocnogauiA

- 1) Wurzbach Dr. C.: Die Sprichwărter der Polen, 1852,: — Zane 1. A.: Proverbele
Rominilor, vol. |. Bucureşti, 1895, vol. |; pg. XXII, şi vol. VI, Pg. 279. —
2) Hurmuzachi,
Docum. VIII, Nr. 45. — 5) Urechie Gr, |. c pg. 178.
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Bb3ABNEE

1

unwabii

pentu

CBATONOUNBiL

Roman,

domnitoriul

mnorpban =—

Gpar

lată

I'ocnoacraa

ieii

cel

Mu

l&

Aaur

Boeaoaa,

în Cristos Dumnedeii binecre-

dincios Lon Mircea voivod, din graţiiea Dumnedeiască Domn al toatei
Ungrovlahii ... Asemenea sîntrăposatul tată al Domniii mele Ion Radul
voivod şi sintrăposatul frate al Domniii mele lon Dan voivod“,!) — sait

Moldovii (1391—1394),

care dăruieşte lui lonaş
acer

Boiu

viteazul trei sate:

roenoauHt

w? DAdHHABI 40 Mopa =

Domn lon Roman

iv

Pomanr

întrun

Aa .peannn

BOeBOAa. - OGAUAAA

uric

din

1392,

prin

camoaepABusu
BEMA€I0

srt-

MOAAABBEEOIO

leii marele sîngurstăpînitoriii, cu mila Dumedeiască,

voivod,

direginte

al ţării Moldovei

dela

plaiuri

la mare.2)“

Întercalarea acestui cuvînt însă n'o găsîm dintru început

pînă

nici la toți

domnitorii, nici în toate scrisorile sait uricele lor, precum ne putem încredinţă din colecţiunile de urice de pînă acum, ca la Venelin (|. c.), la Hăjdăii
(|. c.), la Ulianiţchi,5) la Dr. O. Popescu“) etc. Causa din care nu.se face
aceasta vom ar&tă-o mai la vale. Acuma se naşte întrebarea, că ce însamnă
acest „Ion“ din titulătura domnească? leste iel un nume de persoană, saii
de familiile, sai de vro demnitate?
|
însămniînţii şi îns&mnătăţii acestui cuvînt s'ait emis pînă
Asupra
acum mai ' multe: păreri, unele mai mult, altele mai puţin desvoltate,
altele mai prosaice. Cel dintiiit carele 'Şi-a
unele mai îngenioase,
asupra acestor întrebări a fost silesianul Balthasar
rostit socotinţa

Walther, descriitoriul faptelor lui Mihajii Viteazul. În scriereasa asupra

acestui domnitoriii, publicată în anul 1599, iel dice, că lon ieste totuna
ca creştin; că domnitorii romîneşti aii primit acest titlu din causa devotămîntului lor cătră creştinism, şi că numai cei nepricepuți văd în acest cuvînt un prenume.5
,
Al doile care s'a ocupat cu esplicarea numelui acestuia a fost renu-

mitul

tîmplăturist

şi

domnitorii

Dumitru

lel

Cantemir.6)

de-ai lui lon Sai Ioniţă,

ai primului

rege

că

credeâ,

întemeietoriul statului Ţării Romîneşti şi al Moldovii, legendarii
Negru şi Dragoş, aii fost, dacă nu feciori, apoi „debunăsamă că

Radul
nepoți -

şi al Bulgarilor,

al Rominilor

încoronat prin întrevenirea papei, şi că de pe acest Ion „toţi Domnii romineşti şi pînă astădi loani se scriii.“ În cugetarea lui D. Cantemir ierâ aşa-

dară închipuința, că Ion din titulătura domnească n'ar îi însemnat dintru
început alta, decit deştinderea direaptă a acestor domni din îamiliiea
a
un
a
regelui Ioniţă, regalitatea lor.

Mai puţin precis şi lămurit se esprimă Georgiii Şîncaiii?) cînd
dise, că „ştiut ieste că domnii Valahiii, începînd dela 1207, în care a
r&posat loanichiie saii loan, craiul Bulgariii, toţi s'aii, numit şi se numesc
pină

astădi

loani

de

pe numele

lui loan cel dintiiă.*

lel nu

ni arată nicio

în
Causă, care să fi împins pre Domnii romini la adoptarea acestui cuvînt
titulătura

a

lor.

SI

-

,

ci
Mai pe larg şi în alt înţăles, nu familiiar ca Dumitru Cantemir,
titulătura
în
cuvint
acestui
întroducerea
esplice
să
caută
cetățănesc (politic),
j
y
— 2)) Hăjdăă
1840, pg
11 Benoauur Op. Baaxo-Boarapexia rpamoret, O. (lerep6ypre,
DA
aan
Y
*)
—
18.
pg.
1865,
Buc.
1.
p.
t.1.
Rominiii,
a
istorică
B. P. Archiva
A:
Marepiaani aaa neropiir aanumuerxb oraomeniii Pocciu, . . Monannit, Baaxist .. ra
1895, — 5) Papiit- arianu A
— 4 Popescul O., Dr.: Citeva documente moldovene, Cernăuţ,
- Hironicu
) Cantemir
de monumente istorice, Bucureşti, 1862, t.-[, pg: 53. —
Tesaur

Moldovei, prt.
Romiano-Moldo-Vlahilor, t. 2, laşi, 1836, pg. 367 şi 281; şi Descriierea
.
—

7) Şincaiii G.: Cronica

Rominilor sub anul

1493.

|

2, cp.-l.
.
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domnească

slavul: Giorgiii

neşti se numiaii dintru întiiă

Venelin.:)

numai

el dice că domnitorii Ţării Romi-

duci saii voivodi;

că

iei se țineaii

cetăţăneşte (politiceşte) cu teritoriile lor de împeriul rominobulgar pe timpul
domniii regelui Ioniţă (1197—1207); că iei, spre a dă espresiune acestei

dependinţi a lor, trebuiaii să adaugă în titulătura sa, pe lingă îndătinata
formulă „din graţiiea dumnegeiască“ încă şi „din a lui lon“, şi să scriiă
aşadară „Din graţiiea lui Dumnedeii şi a lui Ion“ (su.uoerito Bo:risto u Loauna)
noi saii ieii cutare, voivod, etc. tot aşâ precum trebuiaii să scrită pe atunci
şi unii episcopi din Ungariiea: Nos, Dei graţia et favente clementia
N. Caesaris, Episcopus“; că iei mai pe urmă, dupăce se desfăcuseră
de
supremăţiiea regilor rominobulgari, prinseră a se numi Domni (gospodari)
şi sînguristăpînitori, dară păstrară, din deprindere, în titulătură adausul
de
„şi a lui lon = „u lonunt; că apoi se trecii cu vederea conjuncțiun
ea

slavică i ca fără de niciun înţăles, şi aşâ rămase numai lwnnna, din care
s'a făcut nominativul lwnnc, şi prescurtat Iă. Deci, după G. Venelin doaiiă
lucruri ai concurs la întroducerea cuvîntului Ion în titulătura
r
romini, mai întiiii o necesitate cetățănească şi apoi puterea domnitorilo
împulsivă a
deprinderii.

In înţălesul din urmă al opiniunii lui Venelin, însă din alt punt
de
vedere, se rosteşte alt învățat slav, Vostocov,?) dicînd, că
Io de pe lingă
numele propriii din titulătura Domnilor n'ar îi alta, decit o
imitare a lui- :
10 din titlul

unor domnitori bulgari, carii, dela Ion Vladislaii
),
ultimul domnitoriii în împeriul bulgar apusean, înfiinţat în (1016—1018
anul
963
de
îraţii David, Moisi,
numi

loani, pelîngă

Aron şi Samuil (pg. 328—329),
numele lor de botez.

îndătinaii

mai toţi a se

O esplicare mai îngenioasă decit a lui G. Venelin o dă
acestuia A. Papiiă Ilarianu?) în întîmpinarea ce o face esplicăriicuvîntului
lui Baltasar Walther. Iel r&spinge aiit esplicarea lui Baltasar Walter,
cit şi pre a
unor scriitori moderni, carii nu vedeaă în numele de Lo decit pre
ităliienescul io (ieii)

sai pre vulgarul romînesc fo înloc de ieii, şi apoi dice,
că domnitorii romîni, îndatăce se suiaii pe tron, adăăgeaii la
numele săi
de mai înnăinte încă şi numele sacrat de Ion, şi se numiaii
loni saii
Ioani întocmai, precum se titulaă împărații romani
Cesari şi Auguşti după
fundătorii împărăţiii, şi că iei aă imprumutat
acest nume „dela regii
romini de preste Dunăre, carii îl -păstrară cu
pietate dela regele Ioniţă..
Stilul şi limba căncelăriii de preste Dunăre se adoptară
de căncelăriile
„Domnilor Ţării Romîneşti şi ai Moldovii“.
Această cugetare simplă se încearcă eruditul B.
P. Hăjdăii să o desvoalte

mai

pe

larg

şi să

o întemeiegde

prin

considerăr

i timplăturistice
(istorice), diplomatare şi consvetudinare de
pe la alte. popoare întrun
foarte înteresant articul, publicat în diarul „Buciumul
“ din 1863, Nr..11l,
pg. 441—442 şi Nr. 119, pg. 474—475, sub titlul
de „Comentarii asupra
titlului Domnilor romîni Il» gospodar şi Voevoda.«
Întracest articlu demustră mai întiiii, că prescurtatul lo nu'i romanicul
io
ieii, precum
pretind unii, ci ieste deplin identic cu rominescul Ion, cu sati
slavicul iwanur,
şi cu grecescul Ioăyms, şi cu lătinescui Johannes, apoi arată,
că acest nume
stă în legătură

strinsă cu Ioniţă, primul rege consacrat al Romînilor şi al
Bulgarilor, şi că pre acest nume de Ion “l-ai purtat,
pe lingă numele
de botez precum: regii romînobulgari, urmaşi ai lui Ioniţă, aşă
şi domni3) Beneaun:b, |. c.

pykonnceu

pg. 56—58.

pg.

Pyusnirenexrona

27, 30.
Myaea.

—

2; Bocronons: “Onucanie - pyceruxr “IL CAOBAACEUX6

C Ilerep6ypre,

1842,

g. 150.

—

%) Papiiă-llarianu,

-

]. c.
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torii Ţării Romîneşti şi ai Moldovei; mai departe dovedeşte, că. acest Ion
nu însamnă nici numede persoană, precum se găseşte de multe ori, că
urmaşii unui mare Domn, pentru a'i vecinici memoriiea, işi puneaii unul
după altul numele ilustrului predecesor, nici nume de familiie, fiindcă cei
mai mulți principi romini şi romînobulgari nu ierait deloc consîngeni
.de rege întrun:
unii cu alţii, ci că numele Ion însamnă demnitatea
şi Augustus.
Cesar
de
proprii
numele
din
Romani
la
precum
analog,
mod
ale creiatorilor împărăţiii romane, se făcură pentru urmaşii lor titlurile împărăteşti de Cesar şi August, la Germani de Kaiser şi la Slavi de Țar, şi
că aşadară pentru Romiîni şi Bulgari prenumele de.-lon saii lo ierâ identic:
cu treapta, la care Ioniţă isbutise a se rădicâ pre sîne, ţara şi poporul săi,
papei din Roma ($ 130), care în tot cursul evului medii
cu consimţămîntul:
aveă privilegiul de a înnălţă o ţară la rangul de regat, şi îndicâ regalitatea lor; şi că, în fine, calificativul de Gospodar saili Domn din titulă=
iură însămnâ puterea de a administră singur de sîne şi după voiea sa
statul preste care domniâ,: iar” Vodă sait Voivod sati Duce ar&tă dreptul
lui de a dispune şi de a conduce iel însu'şi, după chipzuiala sa, oastea
în timp de răsboiii, tot aşâ precum împărații Romei se întitulaii „senatus
că iel
princeps et imperator,“ ceea ce esplică împăratul Tiberiii dicind,

pentru

ieste împărat numai

ostaşi,

saepe aiebat,

dintiiii (Tiberius
rorum, esse).

În anul 1886

iar pentru

se imperatorem

sai cel

principem

militum,

şi în Academiiea Romînă

se făcii

principe

ceialalţi

din Bucureşti,

cete-.

în mod

Cu
întimplătoriii, o scurtă discusiune asupra îns&mninţii acestui cuvint. ieste.
cumva
nu
oride
această ocasiune V. A. Urechie sugerâ cugetarea,
dise iel, ieste
a se esplică acest Ion în înţăles bisericesc. „Domnitoriul,
turFirmanele
Crist.
lui
al
loan
şi
ca
săii,
poporului
înnăintemergătoriul
prin
loan
cuvint
simbolic
acest
ceşti de investitură ati trădus oarecum
că lon
vorbele: „întiiule din neamul lui Mesiiea.“* — V. Maniii credeâ,
tradiţiuni
unei
reflecsiunea
din titutătura domnească n'ar fi alta, decit
lui Ioniţă, decind împăratul Deocleţiian foarte vechi, anterioare domniii
îşi puse
(284—305) delăturâ, autoritatea senatului şi puterea pretoriiană,
Cu.
întitula
se
a
începuse
şi
cap,
pe
singur coroana. de singurdomnitoriii

dumlovius, analog, cu formula creştinească de mai tărditi „din graţiiea
n ar
romîni
Domnilor,
nedeiacsă“, şi că aşadară lon saii lo din titulătura
Calimah emise
alta, decit lătinescul Jovius.

însemnă

opiniunea,

că

lo.

sait lon

prin iel memoriiea
lo sai Ion ieste,
grecească

şi precum

numele

bizantină,

vreun

Domn,

nici

că

se repeţeşte

-

lui Ioniţă, a Domnului Rominilor şi Bulgarilor, ci că
ca şi Iures, cuvint bizantin, şi însamnă „în limba
cuvios,

pius precedă

Domnilor

Iar” Papadopol!

—

nu insamnă
sînt,

ceea

ce în lătineşte

numele împăraţilor romani,

romini

pînă la 1828.

însemneadă

pius,

aşă şi loan a precedat

Dovadă titlul Domnilor Ipsilant,

codului civil“.1)
Scarlat, Calimah şi Caragea în hrisoavele de promulgareaesplicării numelui
Dr. D. Onciul încă atinge în treacăt cestiunea
în doait

articole foarte

meritoase:

„Teoriiea

domnească
Ţării „Romiîneşti“,
lui Roesler“ şi „Radul Negru şi originile principatului
legătura cetăţăîn
că
dice,
dintiiii
publicate în Convorbiri literare. În cel
cu îmboreiale,
.şi
orientale
australe,
Trătane
Daociii
mească a teritoriului
ales în
mai
şi
loniţă,
şi
- periul romînobulgar, înfiinţat de fraţii Petru, Asan
în
Mugşăteştilor,
a
romine
dinastii
sfărşitul
cătră
desfacerea acestui împeriii
lon din titulătura

1) Analele Academii

Romine, Seriiea II., t. 8, secţ. | Bucureşti,

1886, pg. 167-171.
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1257, întrun stat romîn din stinga şi în altul din dreapta Dunării trebuiesc
cercate atit „originile principatului Valahiii cu înstituțiunile sale bizantino-

bulgare“, cîtşi ale „numelui Ion în titlul domnitorilor, moştenit dela Asăneşti“1), jar în al doilea articol adauge: „Regii bulgari, ce aii urmat după

Asăneşti,

primesc,

pe

lingă

numele lor de botez,

şi numele

loan

saii Asan,

luat dela Asaneşti. Cei de pe urmă regi ai Bulgariii din dinastitea Şişmanidilor se scriii toţi cu loan sai I& înnăintea numelui, ca şi Domnii
romiîni. Deaceea şi unii şi alţii se găsesc numiţi de citeodată numai cit
loan. Aşă Mircea cel Bătrîn ie numit într'o cronică francesă Jean, Prince
de Valaquie. De asemenea şi Vlad Călugărul, tatăl lui Radul celui Mare,

ie numit în cronice sîrbeşti loan Călugărul. Aceste doaii& cazuri, cari s'ar
mai .puteă

înmulţi,

mele

al Domnului

loan

fie

deajuns
romîn

pentru

dela

a arătă, cum

1330,“

adecă

are să fie înţăles nu-

al lui lon

Tugomir,

pre

care unii îl numesc numai Tugomir, iar alţii numai Ion, făcîndu'l însă şi
unii şi alţii tată al urmaşului săii în domniie Alesandru (1330—1364),

„nume în care l& sait lon al Domnilor romîni apare pentru prima Oară.“2)

lar în alt loc adauge

Coloian, lon Asan II)

dicînd,

că

„dela Asaneşti (lon Asan

Domnii romîni,

ca

şi

|, loaniţiii saii

regii posteriori ai Bulgarii,

aii moştenit numele loan drept titlu domnesc,. cum împărătorii romani
numele de Cesar. Domnii romini purtaii numele acestea nu fără înţăles sai
din simplă maimuţăriie, pentrucă şi. regii Bulgariii se numiaă astfeliii, ci
pentrucă iei ieraii, ca şi aceştia, urmaşi ai glorioşilor Asăneşti.)
Eruditul academiciian şi profesor universitar, A. D. Xenopol+), dice
că „cuvintul 16, care precedeadă toate numele Domnilor romiîni, fie în
Munteniiea, -fie în Moldova,... nu ieste decit numele de loan, scris
în

ortografiiea cirilică cu n supraprus,

ceea

ce se vede mai ales din faptul,

că în documentele latine ieste redat cu Johannes. el a fost împrumutat
dela Bulgarii de preste Dunăre, carii îl aveai şi iei în titulătura principilor

lor, unde iel pare a se fi moştenit dela vestitul Ioniţă, primul lor împărat,
ca un cuvînt sinonim cu împărat, analog celui de Cesar,“
În timpul mai noă s'a mai ocupat înadins cu cercetârea şi esplicarea

acestei ivele alt învăţat, |. Bogdan,

întrun articol publicat:în

Convorbiri
literare (anul XXIII = 1889, pg. 721—738) sub titlul: „l& diii'titlul
nilor romini.“ Aici combate 1. Bogdan toate esplicările ce îi 'ieraii Domcunoscute, şi emite o noaăă socotinţă şi esplicare în înţălesul ce
urmeadă.

IL. Bogdan dice, că „originea acestui Is trebuie căutată
în numele loan,“
dar că nu trebuie să mergem aşă deparie, cum făci
Vostocov, şi să'l
punem în legătură cu loan Vladislav, i 1018“, ci dela „fraţii
Asăneşti,
dintre carii unul „s'a chiemat loan şi dela acest
loan începe seriiea

loanilor pe tronul bulgăresc“ (pg. 725); apoi presupune,
cu marturii contimporeni, că autorii mişcării naţionale din în -contradicere
1186 m'aă fost
cunoscuţii tref frați Petru, Asan şi Ioniţă ($ 117), ci numai
doi, Petru

şi Ion, făcînd din numele
dinsul,

numindu'l

Ioniţă nu'l numără

lon

fratelui mijlociii Asan,

Asan ], cît şi pentru

ca Ion Asan al doilea,

Petru

deşi

nume familiar atit pentru

şi pentru

dice

Ioniţă,

despre

dar'

pre

dinsul că şi

jel „se va îi numit: locunuri Achi» sa Haaonuni (pg. 726),
ci numărul
acesta îl păstreadă pentru Ion, „filul bătrînului Asan“, care
însă în realitate ieste sîngurul lon Asan întiiă şi de pe urmă;
liniiea Asăneştilor nu se stinsese, numele Asan înapoititluldice, că „cit timp
țarilor îns&mnă
1) Convorbiri literare, anul XIX, pg. 347. —
1045, —— 3) Cenvorbiri literare, auul XXVI, pg. 37. —
laşi,

1889, pg. 212.

"

2) Convorbiri literare, anul XXIV, pg.
4) Xenopol: Istoriiea Romiînilor, vol. 2,

,
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familiiea lor; după stingerea dinastiii iel ierâ un decor, adaus pe lîngă
numele țarilor din alte familii“ (pg. 728), şi îndată după aceasta adauge:
„Aşă 'mi se pare
că stă lucrul şi cu lu saii loan. Întimplindu-se ca toţi
trei Asanii cei vestiți, lon Asan I, Caloian şi lon Asan II, să se numească
lon, acest nume de botez a început a îi primit de următorii lor ca un
nume tot aşă de glorios ca şi numele Asan“ (pg. 727—728); şi că acest

nume de botez, după stingerea dinastiii Asăneştilora fost adopiat de țarii
celoralalte dinastii întocmai ca numele Asan, fiindcă ambele aceste nume
aduceaii aminte de epoca glorioasă a primilor trei Asani; în timpul lui
lon Alesandru (1331—1365) şi după dinsul, pînă la căderea totală a. împeriului bulgăresc, lu ierâ nedespărţit de numele Alesandru, Sraţimir şi

Şisman (1365—1393),
nume.

lors

În

epoca

punîndu-se

aceasta

I&

totdeauna

Şi a-deveni un sîmplu simbol
Încît despre trecerea acestui

romiîni, |. Bogdan

crede

pelingă şi înnăintea acestor

din. documinte

că

a pierde înţălesul de

înnăintea titlului“ (pg. 729—730).

„simplu

acest

începe

lu sai

simbol“

în titulătura Domnilor

lon

s'a

„nu

putut

întroduce

în

titlul Domnilor munteni decît numai din documintele saii diploamele
țarilor bulgari“, şi că aşadară iel „nu poate să steâ într'o legătuiă directă cu
loaniţiii“ (pg. 730—731), şi, neadmiţind niciun feliii de legătură cetăţănească
între teritoriul Ţării Romineşti şi al Moldovii cu împeriul rominobulgar
nică la înființarea lui decătră fraţii Petru, Asan şi Ioniţă şi nici după aceea,

mai adauge,

că din faptele ce îi sînt astădi la disposiţiune "i se pare „că

acest l& nu se poate
făcut prin mijlocirea

esplică decit ca un împrumut
diplomatic
cancelăriilor voivodilor noştri şi ale țarilor bulgari

întrodus.în cancelăriiea voivodilor

„s'a

şi că

(pg. 724)

de mai tărdiii“

lui Mircea

munteni înnăinte de Radul voivod,.tatăl

732),

şi anumea

1320—1360),

care,

„să'şi orgănisede

şi

„în

în

cursul

îndelungatei

o cancelăriie

celui Mare“ (pg. 731—

între anii

lui Alesandru Basarab (cam

timpul

cam

sale domnii...

ce

domnească regulată,

a avut timpul

cu

grei va îi

esistat înnăinte de dinsul“, cu care ocasiune va îi „luat de model pentru
diploamele sale: diploamele ţarului bulgar, întocmai cum în acelaş timp se
imitaii în ţările noastre manuscriptele bulgare şi, în general, cultura bulgară“
(pg. 732); şi, în fine, că acest „lă s'a întrodus în documintele moldoveneşti
sub înfluinţa diplomaticei munteneşti, în urma relaţiunilor ce esistaii din
primele începuturi între aceste doai€ state romine (pg. 734—735).
În esplicările espuse aici, afară de acelea - propuse de Baltasar
Walther, Vostokov, V. A. Urechie, V. Maniii şi Papadopol-Calimah, zace

oglindit adevărul timplăturistic

lămurit

unele

în

în altele

şi mai deplin,

numai îndegetat ori numai în parte; dar' chiar şi întru acestea lipseşte,
după părerea noastră, o iveală de mare îns&mnătate, careaa fost scăpată

din vedere decătră îngenioşii înterpretători.
juridică

şi anumea

dreptul

de

Se ştiie că dintre fraţii,

nală rominească

din 1186,

succesiune

ai

cară

Această iveală ieste de natură

la, domniie,

legitimitatea

fost cel dintiiii care şi-a pus

Petru a

iei.

pornit şi îndeplinit mişcarea naţio-

coroana

împărătească pe cap şi încălţăi roşii în picioare (pg. 426), însă nui în mod
C
legitim, ci sîngur de. sîne, prin propriiea putere şi autoritate,)) rără Tăsdecă
conregent pre îrate-săii Asan. Ucigîndu-se însă Asan în 1196
ca conregent. pre
vrătitul

săi” văr

frate-săii mai

mic,

primarii lvancu
pre Ioniţă,

prin întrigă, luâ Petru

dară

şi Petru

nu

trăi,

dinsul omorit decătră un neam al săi, rămînînd acum
1) Nicetae

Choniatae

Historia:

Bonnac,

decit un

an

şi îi şi

ca singurdomnitoriti

1835, pg. 486, 618, 622.
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numai loniţă, care isbuti a se încoronă ca rege saii împăratîn 8 Noemvre
1204 în mod
legitim, adecă
venirea unui delegat al acestuia

cu consimţămîntul papei şi prin între($ 130). Deci legitimitatea împeriului

rominobulgar dăteadă din 8 Noemvre 1204 şi tot de atuncia şi dreptul de
succesiune

la

stăpînirea

lui

în

familiiea

Acest fapt a fost de mare însămnătate.

lui

Ioniţă

şi a neamurilor lui.

Oride a avut sati nu feciori Petru,

aceasta nu -o ştim cu siguritate, dar' despre Ioniţă ştim sigur, că a
cel puţin un fecior şi mai multe fete; pre fecior îl trimesese în anul
după încoronarea sa ca rege, la Roma pentru studii. „Doi băiaţi,
noul patriarh Văstle, vi trimăt din poronca domnului împărat, unul

avut
1204,
dice
ieste

fiul presviterului Constantin, celalalt însă al regelui“.') Ioniţă însu'şi dice:

"„Trimiseiii la mare sînţiiea ta doi băiaţi, unul se chiamă Văsîle şi celalalt
Betlehem“,2) fără de a ni arătâ, care a -fost al săii;. noi presupunem că
cel dintiiă numit Văsile.
Despre Asan ni se spune iarăş cu siguritate, că a avut doi feciori,
pre lon şi Alesandru.) Cînd însă fu omorit Ioniţă în Optomvre 1207, nui
urmâ

în domniile

nici îiiul săă,

nici

vreunul

din

ai fraţilor

săi,

ci un ne-

pot dela o soră, Borilă cu numele. Dela acest .usurpătoriii .îşi recăştigă
„moştenirea părinţască“ Ion, îiiul mai mare al lui Asan, după o luptă de
şepte ani, în anul 1218. Acest lon Asan (1218—1241), cel mai memorabil
împărat al împeriului romînobulgar pe lîngă Ioniţă, făcu pre frate-săii mai
mic, pre Alesandru, Domn în Vidin, în care calitate îl întîmpinăm pe la
anul 1235, precum se vede aceasta dintrun uric al regelui Ungariii,

Bela IV.)

Estinsiunea

teritoriului

acestui

domniiat

nu o cunoaştem mai

deaproape, nici aceea oride s'a estins iel saii nu în stinga Dunării; probabil
însă că dă.
|
Ce s'a ales cu fiiul lui Ioniţă, nam găsit pînă acum nicio veste.
Presupunem însă că iel s'a întors dela Roma şi s'a aşădat undeva pela neamurile sale pe teritoriul Daciii Trăiane, în vreun domniiat de pe acoleă.
Acestui meritos împărat lon Asan "-aiă urmat în domniie după olaltă
fiii săi minoreni Caliman sai Coloman (1241-—1246) şi Mihaiii (1247—1957),
carii, ca şi tatăl lor, purtaii, pelingă numele de botez, încă şi numele
moşului lor Asan, poate spre deosăbire de urmaşii lui Petru, de "i va fi
avut în liniie bărbătească şi de ai lui Ioniţă, dar' în tot cazul debunăsamă
că deaceea, ca să'şi legitimede, prin aceasta, dreptul de succesiune la tron,
ca cei dintii chiemaţi. Deci, cînd vorbim de Asăneşti, nu putem cuprinde
prin această espresiune patronimică nici pre Petru şi pre Ioniţă, nici pre
urmaşii lor, ci curat numai pre destindinţii lui Asan, precum de parte

„bărbătească

aşâ

şi de

cea

femeiască,

căci

îraţi întemeietori ai împeriului romînobulgar

numele

de familiie

a fost Muşat,

al celor trei

după

socotinţa

noastră (Ş 119).
a
N
:
După omorirea destindinţilor bărbăteşti ai lui lon Asan (1218—1241)

prin întrigile duşmanilor dinastiii romîneşti, se încercâ 'mai întiiti :un cumnat de-al lor, cu numele Mircea, de a se urcă pe tronul imperiului, dară
mu'i succese, fiindcă. partidul bulgaroslăvenesc făvoriă pre sîrbul Constantin Tihu, pre care îl şi alese de împărat saii cesar saii ţar. Acesta, spre a'şi

legitimă măcar întrucitva succesiuneasa în domniiea

părţi de legitima sa. soţiie şi se căsători
cu o nepoată
ex

împeriului,

se

des-

de a lui Ion Asan,

1) Theiner: Vetera monumenta Slavorum meridionalium, vol. ., Nr. 61. Duos puceros
praecepto domini Imperatoris vobis mitto, unus est presbiteri Constantini filius, aliis

vero Regis. —

2) Theiner: Vetera monumenta Slavorum meridionalium,
1 Nr. 60.

Acropolitae, Annales, Bonnae

—

*) Georgii

1836, pg. 35, 23 şi 26. — 4) Hurmuzachi, Docum. I: 1, Nr..106.
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şi începi a se întitulă şi iel Asan, precum continuară a se numi şi urmaşii
lui Mircea. Un îiiii din ai acestuia, lon Asan cu numele, cercâ între anii
1277 şi 1280 a recuceri tronul dela pretindinţii străini, neînnemuriţi cu
întemeietorii împeriului, dar nu izbuti, cu tot sprijinul ce îl aveâ dela
recă.
După lupte îndelungate între diversii pretindinţi reuşi abiâ pe la
anul 1323 Domnul Vidinului, Mihaiii cu numele, a se urcâ pe tronul împeriului romînobulgar. Acesta trebuie să fi fost un urmaş în liniie bărbătească sati dela fiiul primului rege, Ioniţă, sait dela Alesandru, fiiul lui
Asan, căci de aci înnăinte, spre a'şi demustră şi legitimă dreptul de pretensiune şi de succesiune la tron, toți împărații împeriului rominobulgar
nu maj poartă numele de Asan pe lîngă numele lorde botez, ci pre acela de Ion.
Din această espunere doait lucruri ni izbesc la ochi;. întiiii, că după
stingerea prin omoruri a urmaşilor bărbăteşti ai lui lon Asan în anul
1957, numai acei împărați din împeriul romînobulgar adoptară numele de
Asan, carii ieraii înnemuriți prin femei cu familiiea lui lon Asan, precînd
ceialalți nu cutedară a 'şi'l însuşi; şi al doilea, că Domnii din Vidin, cînd
ajunseseră a se urcă pe tronul strămoșesc, nu se folosiră în titulătura
domnească de numele Asan, ci de lon, debunăsamă că numai deaceea,
că voiaii prin aceasta să facă pre toți a înţălege, că numai iei sînt adevăraţii şi legitimii moştenitori ai tronului, fiindcă numai iei sînguri se trag
în liniie bărbătească deadreptul dela întemeietorii împeriului romînobulgar,
„dela Ioniţă saii dela Asau, prin fiiul acestuia, Alesandru, şi că prin urmare
numai iei aii dreptul de succesiune legitimă la tron, şi că numai lor li se
“cuvine demnitatea împărătească saii regală, consacrată ritualiceşte în per„soana regelui şi împăratului Ioniţă.
LL
Deci, după socotința noastră, Ion din titutătura împăraţilor romînobulgari nu însamnă alta, decît, pe de-o parte, înnemurirea lor în liniie
bărbătească cu întemeietorii împeriului şi prin aceasta dreptul lor de
legitimitate, precăderea lor la succesiunea tronului, iar' pe de alta parte

de

însă'şi demnitatea
eruditul B. P. Hăjdăi.
Această
numelui

Asan,

diierință

Această cugetare

iar

ni

rege

juridică

decătră

alţii

de împărat
a

sai

-o

găsim

folosirea

în

a numelui

în înțălesul espus de

în mod

se pare că ieste esprimată,

unii

decătră

în titulătura

Ion

a

domnească.

sarcastic,

într'o

poveste poporală,!) unde Petru F&tfrumos, omorînd un balaur cu 12 capete
şi scăpînd, prin. aceasta, dela moarte pre o îată de împărat, a tăiat balaurului vîriul limbilor şi se dete de-o parte, spre a observă şireţiiea TŢiga-

nului viziteii şi agerimea părinţilor fetei. Ţiganul a tăiat şi iel remăşiţa
limbilor spre a se făli înnăintea împăratului tată, că iel ieste mîntuitoriul

fetei şi că lui."i se cade fata ca soțiie şi împărăţiiea ca moştenire. La
întimpinarea fetei, că dece nu arată virful limbilor, răspunse repede lăudărosul Ţigan:

„Hei!

subțiri şi nu însamnă

ieii n'am

nimică;

vrut să aduc viriul limbilor,

ieii

am

peniru

că iele's

tăiat rădăcinile lor. pentrucă's mai

afund şi mai cărnoase şi: daii. aşadarăo dovadă mai miare şi mai puter_
necă!“ Dar cu toată apărarea sa, o păţi răi maila urmă.
încît despre modu! trecerii. ronumelui:lon. în titulătura domnească
a domnitorilor

Ţării

acoleâ, nu ne putem

Romîneştişi ai Moldovii

rosti cu atita decisivitate.

şi despre însemninţa lui

leste “însă

mai

mult decît

probabil,că acest lon a îns&mnat şi acoleâ, dintru început, pe de-o parte,

1) Sbiera,
Dr. 1. G.:. Poveşti poporăle,. Cernăuţ, 1886, pg. 126. '
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înnemurirea

cu

urmaşii

fraţilor: Petru,

specilal cu Ioniţă, şi, cu deosăbire,

consacrarea

regală,

Asan

şi Ioniţă

în

genere,

şi în

înnemurirea în liniile bărbătească şi

căci se ştiie că la moartea împăratului Ioniţă întîmplată

în Optomvre 1207, precum nepoţii săi de rate, Ion. şi Alesandru, aşă
debunăsamă că şi fiiul săii, care ierâ sait fusese la studii în Roma, ai
găsit adăpost la confrații de pe teritoriul Daciii Trăiane, şi că tot cu aju-

toriul acestora 'şi-a recăştigat lon Asan tronul, moştenirea părinţească;
iar pe de altă parte: legătura cetăţ&nească cu împeriul romînobulgar a
domnilatelor romîneşti de pe teritoriul Daciii Trăiane australe, orientale şi
boreiale ($126), pre cari aceşti urmaşi vor îi căutat să le apere şi să le susțină
pe aici mai întiiii în atirnare, şi apoi în neatirnare de întreg împeriul
acesta şi de acela'al Ungariii. Nesuferirea membrilor bărbăteşti ai dinasstiii
romineşti pe tronul împeriului romînobulgar, urgisirea, delăturarea şi desmoştenirea lor trebuie să fi împins pre cei mai energici şi întreprindători
dintre iei, ca să continue pe teritoriul Daciii Trăiane domniiatul Muşăteştilor, dacă nu întreg, apoi măcar rupturit în nişte domniiate curat romineşti,

mai

mari

şi mai puternece, decit

cele

ce esistati

acuma

demult, una,

ca prin iele-să se scape pre sine şi pre urmaşii săi de nimicire totală din
partea r&iivoitorilor, iar' alta, ca acoleâ să aibă un adăpost şi un scut
sigur pentru întreţinerea şi cultivarea mai departe a aspiraţiunilor şi videiurilor
naţionale romîneşti, cu cari se întreprinsese această mişcare ($ 120).
Acesta ieră scopul. din partea familiii Muşăteştilor. Papii însă găsiaii,
dintru început, în membrii familiii Muşăteştilor bărbaţi zeloşi şi devotați la
încreştinatul tuturor popoarelor.şi la împreunatul tuturor creştinilor sub
autoritatea şi conducerea sa. Din causa aceasta deteră papii Muşăteştilor
şi ducilor romîni din Daciiea Trăiană miagădiială, răsăriteană şi miadă-.
noptală, într'ajutoriii mai întiiit pre călugării Teutoni, cărora li dărui regele
ungar, Andreiii II, Ţara Birsei, ca deacoleă, ca dintr'un punct de radăm,
să ocupe tot teritoriul de dinafară de încingătura Carpariţor şi să'l împreune cu regatul unguresc ($ 131). În anul 1217 se înfiinţă pentru fei
episcopiiea

Milcovului

pentru

aşanumita

Cumaniie

Mare;

în

1223

şi 1224

se înfiinţă şi în Ţara Transalpină, Ţara Romînească de mai tărdiii, o episcopiie; destăci apoi papa biserica din Ţara Birsei de legătura iei
cu
arhiepiscopiiea din regatul unguresc şi o supuse deadreptul autorităţii sale

dimpreună cu cea din Ţara Transalpină,

din părţile acestea

sub scutul

săă

ca

luînd totodată şi pre domnitorii

şi pre regele Ion Asan

toriul împeriului romînobulgar din dreapta Dunării.

de pe teri-

Astfeliit vedem înfiri-

pindu-se un domniiat întins sub direginţa Soţiială cetățănească a Muşăteştilor
şi
sub

autoritatea religionară bisericească a papilor. Aceasta nu fii pe placul
ungureşti,

regilor

AL

deaceea

părtenind

întrâ

necontenit

papa.

Rominilor

în

din

conflict.

Daciiea

cu

iei

Trăiană

din anul 1222
şi Aureliiană

Stînd astieliii împrejurările cetăţeneşti. pe timpul cînd: şi Romiînii de
pe teritoriul Daciii Trăiane căuta să se desfacă de regatul unguresc:şi
să'şi înfiinţede şi iei acoleă domniiate propriie naţionale (Ş 127
şi 128), ieste
foarte admisibilă şi esplicarea lui Iurie Venetin, că adecă numele lon ar
Îi tost însămnat dintru început, pe lîngă înnemurire si consecinţile acesteia,
precum credem noi, încă şi legătura domniiatelor romîneşti din
stînga
Dunării cu împeriul romiînobulgar, dacă nu mai mult apoi măcar
pe

timpul

împăratului Ioniţă (1197—1207)

şi

al lui Ion Asan (1218—1241)

.
ntru sprijinirea acestei păreri şi chiar a datinei, ca vasalul
să adaugă pe
lîngă numele săi încă şi pre al superiorului săii, putem
aduce înnăinte,

517.
pelingă considerarea lui Venelin, încă şi pretensiunile regilor. Ungariii,
curii stăruiaii ca domnitorii Ţării Romîneşti, carii, după împrejurări, trebuiâii să recunoască supremăţiiea lor, să spună în titulătura sa apriiat, că
iei domnesc nu numai prin graţiiea dumnedeiască, ci şi prin a maiestăţii
lor. Aşâ găsim că, într'adevăr, domnitoriul Ţării Romineşti, Vlad (1364—1373
saii 1375),
Maiestatis

se întituleadă întrun uric din anul 1368, „Ladislaus, Dei et regie
gracia, waywoda Transanlpinus“, iar în altul din 1369 „Ladis-

laus, Dei et regis Hungariae gratia“ 1), poate deaceea, că sub împărații
Ioniţă şi Ion Asan domnitorii domniiatelor romîneşti din stînga Dunării şi

din

Vidin se

întitulaii

„Dei

et Ioannis

gratia“.

Cu toată probabilitatea

aceasta, noi tot stăruim a crede, că mai mult conştiinţa viie a domnitorilor
din stînga Dunării, că iei se trag, în liniie bărbătească, dela iundătorii îm-

periului romînobulgar (pg. 448), şi că Ion însămnă la iei, pe lingă această origine ilustră cu toate consecinţile iei juridice, încă şi demnitatea de rege saii.
de împărat, consăcrată ritualiceşte. în persoana lui Ioniţă, decit aducerea
aminte

de atirnarea

lor de

odinioară

dela

acest împeriii,

"i-a îndemnat,

ca

să întroducă şi să păstrede în titulătura sa domnească numele de .lon.
Acest nume însamnă aşadară şi la Romiînii din stînga Dunării un drept
preeminent la moştenirea întregului împeriit, demnitatea de împărat, precum şi dătorinţa de a cultivă şi urmări mai departe reialisarea aspiraţiunilor şi a videiurilor manifestate în mişcarea naţională din 1186. Această
conştiinţă, drept că s'a întunecat în urmaşii lor tot din ce în ce mai tare,
dară tradiţiunea poporană tot a rămas viie ; pre această tradiţiune o înre- .
gistreadă, în mod foarte vag, D. Cantemir în scriierile sale istorice. O întroducere a acestei titulături în modul precum o presupune ÎI. Bogdan, n'o
credem nici posibilă, nici admisibilă, fiind prea din cale afară lipsită de
vreun înţăles mai înnalt.

Privire

fugitivă

asupra întîmplărilor
dintre 1186 şi 1504

religionare

|

$ 130. Uniunea: bisericească a regatului Muşăteştilor cu papii din Roma.
O

urmare

firească,

neîncunjurabilă,

a

răscoalei

Romînilor,

încontra

Grecilor şi a înfiinţării împeriului romînobulgar la Dunărea de jos a fost
rumperea legăturilor bisericeşti cu patriarhiiea grecească din Constantiniiana. Ura cetăţănească a Rominilor şi a Bulgarilor încontra „Grecilor
c cel bisericesc,
trebuiâ, neapărat, să se străplinte de pe terenul cetăţenespe

şi eliberarea Rominilor şi a Bulgarilor de sub jugul cetăţenesc al Grecilor
a sub jugul biseri:
trebui numaidecit să aducă după sine şi eliberarede
capul locului aii
„din
chiar
loniţă,
şi
Asan
Petru,
cesc. Fraţii eliberători,
Convingerea
întruna,
cugetat la această duplă eliberare şi ait şi efectuit-o
lor, şi mai cu samă

a lui loniţă?), a fost,

că

o împărăţiie

nu

poate

te, [. 1, Nr, 108 şi Nr. 112. — 2) Vetera monumerita Sla-

Hurmuzachi. Documin
Theiner, t. Î. Roma, 1863. Nr. 36,
'vorum meridionalium historiam illustrantia. Edidit. Aug.
Hurmuzachi, Doc. 1. 1. Nr. 10.
pg. 20: „quia imperium sine Patriarha non 'staret*. —
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stă şi prosperă fără deo biserică

propriie neatîrnată,

fără de-un

patriarhat propriii. Dechierîndu-se 'neatirnaţi cetăţăneşte: s'aii dechierat tot.
Odată 'şi bisericeşte, manifestind aceasta prin înfiinţarea:
unei : biserici în
Tirnova în onoarea sîntului Dumitrui, despre carele răspîndiseră credinţa,
că iei a părăsit pre Greci şi că se luptă de acum înnăinte încontra lor

pentru eliberarea Romiînilor şi a Bulgarilor ($ 120).
a
„Fiindcă Patriarhul
din Constantiniţana, din cause cetăţăneşti, nu pu-

teâ
ce'l
să
sub

concede iraţilor eliberători o
înfiinţaii, deaceea aii căutat
supună biserica Romiînilor şi
autoritatea papei din Roma

acelea,

la o putere decisivă nu

biserică propriie, neatirnată, în împeriul
Petru (1186—1197) şi Asan (1186—1196)
a Bulgarilor, desbinată de cea grecească,
vechie, căci acesta ajunsese, pe timpurile

numai

în

cele bisericeşti,

dar şi în cele

cetăţeneşti; papa purtă pe atunci direginţa tuturor creştinilor de rit apusean ; iel recunoşteă şi încoronă pre regii şi împărații popoarelor creştine

apusene. La iel dară se adresâ, încă de prin anul 1197, Petru pentru recunoaşterea noului împeriii în formaţiune şi pentru înființarea în iel a

unei patriarhii neaiîrnate, egale cu celealalte, dară recunoscînd primăţiiea
papei din hRoma ca a unei patriarhii îndăstrate cu dreptul de a unge şi
încoronă pre regi, de a prepară mir şi de a sînţi episcopi şi mitropoliți.
Această dorință a lui a rămas însă neîmplinită cît a trăit, căci adversarii lui cetățăneşti, Grecii, prindeaii “solii trimeşi şi împiedicaii de a
ajunge pînă la Roma 2). Aceste piedici însă nu obosiră stăruința diregin» ților romini.
Al treilea din fraţi, loniţă, a fost mai străbătătoriiă şi în
privinţa aceasta. Îndată ce a apucat în mina sa vigoroasă şi iscusită frinele noului împeriii (1197—1207), a trimis
şi el :soli la papa, dar şi
aceştia nu putură străbate dintru început pînă la Roma, tot din causa

Grecilor.
Audînd însă papa Inocenţii II. (1198—1216) despre aceste piedici
necontenite, trimese în anul 1199 însu'şi la Ioniţă pre arhipresviterul din

Brundisiii, Dominic, cu scopul ca să se înformede mai deaproape despre
întenţiunile lui 5). Acest sol papal ajunse la Ioniţă, se înţălese cu iel şi
cu arhiepiscopul Văsile din Tirnova asupra condițiunilor unirii bisericilor
şi a încoronării lui Ioniță ca împărat sait rege, şi apoi se întoarse în anul
1202 îndărăpt la papa dimpreună cu Blasiii, solul lui Ioniţă. Blasiii duceâ

cu sîne doaiiă scrisori,

una din. partea

lui Ioniţă şi alta din partea arhi-

episcopului Văsile. Ioniţă cereâ dela papa,

său,

ca fii, in sînul bisericii romane, şi apoi

ca să fie primit, iel şi poporul
să "i se deie

coroâna

şi onoa-

rea împărătească, precum aii mai avut-o vechii împărați romînobulgari, ca
Petru (927—968) şi Sămuil (963 resp. 967—1014) 4), iar arhiepiscopul Văsile recomîndâ cu căldură cererea lui Ioniţă, şi se rugâ, ca papa să grăbească cu trimeterea altor soli 5).
IE
Papa se grăbi într'adevăr şi răspunse amîndurora prin scrisorile sale
din Noemvre 1202 6) că iel ieste gata ca să li împlinească cererea, numai
trebuie să mai cercetede unele şi altele, fiindcă se teme ca să nu pățască
ca năintaşii săi, Niculaiit 1 (858—867) şi Adriian II (867—872), cînd, după
2) Nicetae Choniatae Historia, Bonnac, 1835, pg. 485. — 2) Vetera mon. 1. c. Nr. %.
— Hurmuzachi Docum. |, 1, Nr. 2. — 5) Vetera mon. 1. c. Nr. 18. — Hurmuzachi, Docum.

I, 1, Nr. 1. — Raynaldus, Annales

eccl. sub a. 1199, cp. 58—62. — *) Vetera

mon. 1. 'c. Nr. 26.

— Hurmuzachi, Doc. 1..1, Nr. 2.— 5) Vetera mon. |. c. Nr. 28. — Hurmuzachi, Docum. |,
1 Nr, 4—7 — 6) Vetera mon. ]. e. Nr. 27, 29. — Hurmuzachi, Doc. 1, I,Nr.3 şi 5. —

Raynaldus:

Annales

ecel. sub a. 202, cp. 33—34.

a
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încreştinarea Bulgarilor sub regele lor Boris: Mihaiii (852—888), fură alun-

gaţi din împeriii preuţii trimeşi dela Roma. „Inţălegînd Grecii că Ioniţă se află în trătări cu papa pentru unirea
bisericilor: şi pentru recunoaşterea lui ca împărat, trimeseră şi iei soli la
dînsul cu îmbiiarea, ca să vină la Constantiniiana, că şi iei îl vor încoronâ
"ca rege, şi că'i vor dă şi patriarh, pentru biserica din împeriul lui, dar
Ioniţă privi toate aceste îmbiieturi numai ca curse întinse; nu se încredri
Grecilor, ci scrise din noii papei în Juliit 1203, asigurindu'l, că iel şi poporul săii vor fi cu stătorniciie credincioşi bisericii romane, şi apoi repeţi
cererea de mai înnăinte 1). .La această: scrisoare mai adause şi arhiepiscopul Văsile cîteva şire, prin cari înştiinţă pre papa, că chiar iel însuşi a
voit să meargă cu această scrisoare la Roma ca sol din partea lui Ioniţă,
dar că a îost împiedicat de Greci la Duraţo, şi deaceea îi trimete în locul
săii pre alţi doi bărbaţi de încredere, pre comitele bulgar Sîrgii şi pre
preutul Constantin 2).
|
|
.Aceşti soli ajunseră la Roma mai curînd, decît pulii arhiepiscopul
Văsile să se întoarcă a casă dela Duraţo.
Papa se grăbi de răspunse la
această soliie în Septemvre 1203, trimeţînd ca sol pre capelanul săi, Ion,
cu împuternicirea ca, în privinţa spireluală, să coreagă ce va găsi de cores în tot împeriul,

şi să ordinede

ce va

află de ordinat,

dînd

unuia

din

arhiepiscopi paliul, adecă sămnul plenitudinii pontificale, şi apoi îl mai
însărcinase ca să cercetede despre încoronările de mai înnăinte, şi apoi
să trătede cu Ioniţă despre încoronare, cum va găsi cu cale; şi, în fine,
învitâ papa pre arhiepiscopul Văsile, ca să cerce pe altă cale a veni la
Roma, că ar av6 multe de pus la cale împreună 8.
Arhiepiscopul Văsile răspunse papei scusindu-se, că nu va pute
merge la Roma; îi mulțămi pentru paliul trimes, şi pofti palii încă pentru arhiepiscopii din Prislava şi din Veleşbujd, la care poftire se alăturară
şi aceşti arhiepiscopi,şi încă episcopii din Scopiiea, din Prisdiian, din Niş
şi din Vidin *), iar' Ioniţă iscăli un hrisov în anul 6712 îndicţiunea a 7-a

(Sept. sai Opt. 1203), prin care dechiară, că concede deplină putere celui

ce'] va trimete papa ca să sînţască arhiepiscopi, mitropoliți, episcopi, sait
să facă şi alte funcțiuni bisericeşti săcrămîntale în oricare ţinut şi pertinenţii din împeriul săă, şi că recunoaştea toate bisericile de pe acoleă dimpreună cu patriarhul lor, să fie supuse bisericii romane şi să aibă a ţine
legea, datina şi observarea, pre cari leţinură predecesorii
săi împărați,
adecă să păstrede necontenit şi mai departe ritul bisericilor

răsăritene,

despărţi de
pre papa, că
să'i trimeată
dreptul de a

şi că intăreşte

prin

hrisov,

că nicicînd

nu

se

va

biserica romană 5). Pelingă acest hrisov, mai înştiinţâ Ioniţă
a dat arhiepiscopului Văsîle paliul trimes, şi apoi îl rugâ, ca
încă varga păstorală, să'l facă patriarh şi să'i conceadă şi
alege şi de a sînţi patriarhi şi de a prepără mir s. crijmă,

iar' pentru sîne ceri din noii coroană

şi schiptru,

şi

un

cardinal

care

să'] încoronede 6).
1 Vetera mon. |. c. Nr. 36. — Hurmazachi, Doc. 1, 1, Nr. 10. — 2) Vetera mon. 1. c.
Nr. 44. — Hurmuzachi, |. c. Nr. 19. — Raynaldus, 1. c. sub a. 1203, cp. 20. — 5) Vetera
mon. |. c. Nr. 37; Hurmuzachi, L. c. Nr. 11.— 4) Vetera mon. |. c. Nr. 44, 45. — Hurmuzachi, 1. c. Nr. 19, 20. —5) Vetera mon.l. c. Nr. 43. — Hurmuzachi, Doc. 1. 1, Nr. 18: Ecclesie
enim omnes totius imperii mei et tenimenti, et patriarcha meus metropolitanus, episcopi,
arhiepiscopi et cuncti sacerdotes Romane subsint ecclesie ct teneant legem ct consuetudinem et observationem, quas tenuerunt beate memorie imperatores totius Bulgarie et
Blachie, prisci illi nostri predecesores. et nos eodem, modo vestigia corum imitantes. —6 Vetera mon. |. c.. Nr. 46. — Hurmuzachi, Doc. |; 1, Nr. 21.
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După aceste pertrătări şi puneri la cale recunoscii şi întări papa
Inocenţiă III, prin bula sa din 25 Faur 1204, pre Ioniţă ca rege asupra
Rominilor şi a Bulgarilor, îi trimese schiptrul pentru : regat şi coroana re-

gală, şi îi acordâ dreptul de a tipări bani cu numele săii;

îi făcii cuno-

scută rădicarea arhiepiscopului din Tîrnova la rangul de primate sait patriarh,
precum şi drepturile ce le concese acestuia, şi însărcinâ pre cardinalul

Leon

de Sinta

Cruce cu împlinirea celor

cuprinse în bulă,

dupăce va fi

primit din partea. regelui jurămintul, că va remîn6 devotat şi ascultătorii
papei, urmaşilor lui şi bisericii romane, şi că va păstrâ, în ascultare şi

devotare, pre toate ţările

şi săminţiile
prin

de

bulă o trimese papa

lui Ioniţă

losască atunci,

se va luptă încontra

sub

stăpînirea sa 1).

altă scrisoare

dată 2), iar

onoreadă

pre cel cru-

prin mai altă scrisoare îi încredinţâ încă şi.un steag,
cînd

celor

ce

Această

cu aceeaş

de carele să se fo-

cificat numai cu budele, iar' cu inima lor sint departe de iel 53).

Prin altă bulă, tot cu aceiaş dată, adresată arhiepiscopului tîrnovean,
Văsile, îi făcu cunoscut papa Inocenţiii, că acoardă bisericii mitropolitane
din Tirnova autoritatea de primăţiie în împeriul Romînilor şi al Bulgarilor,
subordinindu'i pre toţi arhiepiscopii, mitropoliţii şi episcopii din iel; că
pre iel îl aşadă ca primate saii patriarh, avind aceste doaiă nume în
biserica romană acelaş înţăles ; că îi concede, lui şi urmaşilor lui, dreptul

de a unge, de a binecuvintă şi încoronâ pre regi, dupăce li va fi luat
jurămîntul de ascultare în cele sufleteşti (spiretuale), şi dreptul de a sînţi

şi întări pre arhiepiscopii, mitropoliţii şi episcopii de sub jurisdicţiunea sa,
dupăce vor îi aleşi canoniceşte; că după moartea sa, succesorul săii să
fie ales de mitropoliți şi de ceialalţi sufragani; că cel ales, dupăce va fi

sînţit ca episcop, trebuie să ceară dela papa

paliul ca sămn

de deplinătate

a oficiului pontifical,şi să depună jurămînțul : îndătinat; că şi suiraganii
lui, dupăce vor fi aleşi canoniceşte, să ceară 'paliul dela papa, prin îel
şi prin delegaţi trimeşi dela biserica unde. a fost ales; că în Joia Mare

s. Cina Domnului,

fiecare

altă

să se sinţască

biserică

catedrală

în biserica: din Tirnova,

din

Bulgariiea

precum şi în

şi Romiîniiea

saii Vlahiiea,

crijma (mirul) şi oloiul de ungere; şi în fine, că are dreptul de a purtă,
înnăintea sa, crucea prin toată Bulgariiea şi Romîniiea
sau Vlahiiea).

Prinalte bule,

tot cu aceeaş

dată, îndători papa pre ar-

hiepiscopul tîrnovean, Văsile, ca să se lase uns cu sîntul mir, fel şi sufra-

ganii săi; trimese arhiepiscopilor din Veleşbujd şi din Pristlava palii; prescrise formula, prin care să se predeie paliile şi să se iaie jurămîntul canonic 5).

Aceste bune referinţi dintre luniţă şi papa ieraii întemeiate nu numai
pe unitatea credinţii, dar' şi pe principiul de naţionalitate,
deci pe unitatea singelui, pe originea

Rominilor
Acest

asupra

amestec

împeriului

cetățănesc

roman

cu .cele

comună,

răsăritean

religionare

pe dreptul

($

117,

de moştenire al

pag.

415—416).

şi confesionale

stârni mai

intiiii geloşiiea regelui Ungariii, Emeric (1196—1204), care opri, dintru
început, trecerea delegatului papal prin ţările sale, măcarcă papa îi scrise
în privinţa aceasta, şi numai după noatiă întreveniri ale papei dete Eme„1 Vetera mon. |. c. Nr. 40.— Hurmuzachi, Doc. 1. 1. Nr. 15.— Ra naldus, Annales,
sub a. 1204, cp. 28—43. — 2) Vetera mon. 1. e. Nr. 48. — Hurmuzachi, |. c. Nr. 23. — 5) Vetera
mon. Nr. 54: — Hurmuzachi, 1. c. Nr. 29. — 4) Vetera mon. |. c. Nr. 41. — Hurmuzachi, |. e.
Nr. 16. — 5) Vetera mon. |. c..Nr; 42, 47,.50—51.— Hurmuzachi, |. c. Nr. 17, 22, 25—26,

981

ric solului papal drumul să plece spre Tirnova 1). În 15 Optomvre 1204
ajunse în Tirnova, şi în 7 Noemvre înstălâ pre arhiepiscopul Tirnovean

Văsile ca primate saii patriarh, iar' acesta unse cu mir pre suiraganii săi,
şi a doaiia di, în 8 Noemvre, încoronâ şi pre Ioniţă ca rege, lucru despre
care îi înştiințat şi papa decătră rege şi primate prin scrisori separate 2).

Rominilor

“În modul acesta se destăcuse biserica

şi a Bulgarilor de

cea grecească. Din Noemvre 1204 înnăinte nu mai aveai Romînii şi Bulgarii din împeriul lui Ioniţă niciun amestec cu Grecii, precum în afacerile
cetățăneşti iumeşti aşăşi în cele bisericeşti sufleteşti; iei se separaseră
cu desăvărşire unii de alţii. Rominii şi Bulgarii fură recunoscuţi de lumea
creştină, prin autoritatea papei din Roma, ca popoare cu drepturi la viiaţă
naţională, şi cu un domniiat propriii federativ sub familiiea domnitoare a
lui loniţă Muşat. Această uniune cu biserica romană ierâ însă numai canonică. juridică şi dogmatică, nu şi rituală. Aceasta resultă foarte vederat
din curăspundinţa ce o cunoaştem. Romiînii şi Bulgarii continuară dară a
se iolosî şi mai departe, prin bisericile sale, de aceleaş ceremonii şi datini religioase,

ce le aveaii de mai

înnăinte, astieliii încît în cele

esterne, în

ritual şi în sărbători, nu ieră nicio deosăbire între biserica romînească şi
În privința aceasta esistă acum de
bulgaroslavică şi între cea grecească.
mult un precedent, căci papa Ion VIII (872—882) acordase Bulgarilor şi
Slavilor încreştinaţi de sub jurisdicţiunea sa permisiunea de a se folosi în
biserică, la şerviciul dumnedeiesc, precum de limba bulgaroslavică, aşă şi
de ritul cel grecesc 8). „este însă mai mult decît probabil, că prin locurile,
unde ieraii de mai înnăinte creştini de rit roman, Romînii încă vor îi fost
adoptat acest rit, precum şi graiul lătinesc la şerviciul dumnedeiesc, în
celealalte părţi însă se vor îi jolosit şi mai departe de ritul grecesc şi de
limba bulgaroslavică pe lingă cea romînească, de care se folosiseră neîncetat la predici şi la esplicarea sîntei scripturi.
Unirea cu Roma ierâ făcută din partea Romînilor numai cu scopul
de a nu

mai

ave

niciun

amestec

cu

de a se mănifestă ca Romîni şi de

Grecii,

rivalii şi contrarii

săi seculari,

a dă avint elemîntului romînesc prin

o cultură împrumutată dela coniraţii săi din apus, dela lialiieni şi dela
Frănţuji. Aceasta se vede apriiat din cur&spundinţa ce a urmat între Ioniţă,

Văsile şi papa, cur&spundinţă în care mai adeseori se vorbeşte despre con-

singenitatea Romînilor cu Romanii, despre dreptul lor de moştenire asupra
împeriului romanic şi a ţărilor ce îl compuneaii. Prin această uniune îşi
asigurară Romînii din împeriul lui Ioniţă un feliă de precumpenire cetă-

țenească şi un “sprijin din partea papei atit în cele cetăţăneşti lumeşti, cit
şi în cele bisericeşti suileteşti.
Ş 131. Propagande papiste şi antipapiste între 1204
Pe timpul

pertrătărilor unioniste între

Ioniţă,

şi 1235.

domnitoriul

Romînilor

şi al Bulgarilor, şi papa Inocenţiii III, se arăiâ şi împăratul bizantin, Alecsiii Angel (1195—1203), aplecat la o uniune bisericească cu papa din
Roma

(pg. 431), ca. doară, prin întrevenirea acestuia, ar pute scăpă împă-

răţiiea sa de pericolul, de câre'ierâ amerinţată precum de răscoala Rominilor aşă şi de năzuinţile de cucerire ale cruciiaţilor din cruciiada a patra
(1202 —1204), carii ireceai atunci spre Egipet şi Palestina prin împeriul lui.
”

31—33

2) Theiner, Vetera

—

mon.

|. c. Nr. 54;

56—58,

—

Hurmuzachi,

Docum.

|. 1, Nr. 29;

2) Theiner, Vetera mon. |. c. Nr. 60—61. — Hurmuzachi, 1. c. Nr. 34—35. —

3) Baronius, Annales

eccl. sub a. 880, cp. 19—20.

—

Pagius: Critica hist, sub a. 880, cp. 4.
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„..- Audind papa dela cruciiați despre această înclinare. a împăratului
Alecsiii Angel, li scrise în anul 1203 ca să între în pertrătări cu împăratul
şi să'i ceară, ca, prin jurămiînt, să se oblege la.uniune, iar” dela patriar-

hul constantiniian să pretindă, ca,

prin

soli

speciiali,

să recunoască pri-

matul şi magisteriul. bisericii romane,. să promită papei reverinţă şi. ascultare, şi, drept s&mn pentru aceasta, să ceară dela. scaunul apostolic paliii
luat dela corpul sîntului Petru, fără de carele nu se poate esercită,. ritual,
oficiul de patriarh 1),
.
a
Nevoind însă Grecii din jurul împăratului, precum şi patriarhul, ca
să primească această umilire, împresurară cruciiaţii Constantiniiana şi o

cuceriră în 12 April 1204, înființînd acoleâ un

noii împerii, numit-al Ro-

măniii. saii al Latinilor ($ 123, pg. 430). Prin această înfiinţare sperâ papa
că, cu timpul, va aduce şi biserica grecească, toată, sub jurisdicţiunea sa,
şi că'şi va realisâ astfeliii videiul (ideialul) despre o turmă şi un păstorii.
Se grăbi dară de împlini dorinţile lui Ioniţă, înfiinţătoriul noului împeriti
al Romînilor şi al Bulgarilor; îl primi în sînul bisericii romane şi'l. încoronâ ca rege în 8 Noemvre 1204. Încă nu ieră faptul acesta deplin săvărşit, şi papa Inocenţiii III aduse această întîmplare îmbucurătoare la cunoştinţa
prelaţilor din Ungariiea şi din Sîrbiiea, şi apoi însărcină, în April 1204,
pre episcopul romanocatolic din Oradiiea -Mare, ca. să vizitede mănăstirile
şi bisericile greceşti din Ungariiea şi să cercetede, oride nu.s'ar pută
iace din iele o singură episcopiie, care să fie deadreptul supusă papti,
să'i referegde cu deamăruntul despre aceasta, şi, pînă la disposiţiuni ulterioare, să caute a aduce îndreptări în iele, dupăcum. ieste şi dorinţa .regelui unguresc 2).
Sa
Si
i

De aci înnăinte, avînd un puternec radăm

în biserica unită din îm-

periul Romiînilor şi al Bulgarilor,: întreprinseră - papii romani şi în noul
împeriii al Latinilor din Constantiniiana o propagandă sistematică şi energică spre a aduce:la unire cu biserica :romană pre. toți creştinii de rit
grecesc din Europa răsăriteană, şi cu deosebire pre. Romînii şi pre
Rutenii din împeriul ungar şi din vecinătatea. lui, precum şi
pre Cumanii păgîni din părţile acestea, căci regii: Ungurilor se arătară

foarte grabnici întru a sprijini pre papi în direcțiunea aceasta, fiindcă
speraii, că, în chipul acesta, vor estinde marginile imperiului spre răsărit

pînă la marea Neagră, şi spre miadănoapte pînă spre. marea Baltică şi
riul Volga. Şi, pînă la un punt oarecare, calculele lor cetățăneşti.nu ieraii
greşite şi fără de temeiă.
Sa
AR
a

La realisarea acestor tindinţi comune . se

folosîră papii . de călugării

cei din ordinul Teutonilor sai Mariianilor, numiți. aşă dela biserica
Sîntei Mării din lerusălim, înfiinţat în anul 1199 (recte 1191—1199), apoi
de călugării din ordinul. Ioaniților, înființat în. 1070 în erusălim, şi re-

cunoscut în 1113 de papa Pascal Il (1099—1118),: şi încă de aceia din
ordinul Franciscanilor saii Minoriţilor, înfiinţat în” Italiiea în' anul
1208, precum şi de aceia din ordinul Dominicanilor! saii Predicăto-

rilor, înfiinţat în Frînciiea în anul 1215, iar regii ungari întrebuinţară
coloniile germane şi ităliiene, aduse .şi, aşedate mai ales pe'la marginile
împeriului despre răsărit şi miadănoapte, deci despre unele părți, unde

locuiaii

o

împeriului.

mulţime de Romîni şi de Ruteni, confraţi cu cei din lăuntrul

-

în

DS,

întiiiaitiaie

Ă :) Raynaldus, Annales eccl. sub a.*1203, cp.: 12—18. — Hurmuzachi,
1: e. Nr. 12—14.
— :) Raynaldus, 1. c. sub a. 1204,
pg. 1—15. — Hu
i, |. c.
Nr.
27—98:
,—
Vetera mon. |. c. Nr, 52-53; Nr. E
rmuzachi, ]. c. Nr 27 8; Nr..30
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Inbărbătat

de

papa

şi urmînd

şi

împulsului

întereselor

sale,. dărui

regele Ungariii Andreiă II (1204.—1235), în anul 1211, călugărilor din. ordinul. Teutonilor ţara. Bîrsei din Ardeal (pg. 454) cu îndătorirea nu .numai ca să. lăţască. acoleâ şi printre. locuitorii de prin împrejur, deci printre

Romiîni, uniunea cu biserica romană,

iar” creştinismul

pe la Cumanii din

vecinătate,. dar! şi ca.să apere şi ca să lăţască tot mai departe marginile
împeriului.
Aceşti călugări căpă&tară.în anul 1212 noaită privilegii, şi se
lăţiră curînd. preste .toată marginea. Ardealului despre răsărit miadădi şi
despre miadănoapte, ajungind:pînă
.la Mărămureş,şi mai departe, unde“i
găsim pe la anu! 1213 lucrînd în aceeaş. misiune nu. numai pe la locuitorii
de rit grecesc, - Romîni şi Ruteni din lăuntrul împeriului (pg. 457—458),

dar şi pe la aceia din vecinătatea lui,şi pe la păginii de pe acolea?).
- În anul 1214..a închieiat regele Andreiii Il o învoială cu boierii din

principatul Haliciului .(Galiţiii de astădi), îndătorindu'i ca să recunoască supremăţiiea papei, dar' să'şi păstrede
ritul grecesc, şi să primească pre fiiul săii,. pre Coloman, ca domnitoriă, pre
care îl: şi încoronâ ca rege al Gealiţiii 2). ..
Aa
N
Episcopiiea
Cumanii în Moldova.
Succesul călugărilor
teutoni

s'a arătat. curînd,

tindu-se despre.

pe

o

căci,

urmă a. Milcoviiii,

Buzăului,

al

de

episcopiie.

Siretelui

şi

pe. la anul

1217

înnăințe,

în Cumaniiea

adecă în părţile

găsîm

mare,

amin-

numită

mai

de pe lingă cursul de jos al

al Prutului,. unde,

pe

lingă Cumani,

se

ailaii

foarte mulţi Romiîni. cu. mici chinezate (ducate), propriie .($ 126), .poate şi
Ruteni în părţile Moidovii. Îndată după înfiinţatul acestei episcopii a Cumaniii se iviră printre preuțimea iei. înnaltă certe asupra împărţirii dejmelor strinse de pe la bieţii creştini, dovadă. că aceşti direginţi bisericeşti.nu îmblaii numai după propagatul întelectualismului (idealismului) creştinesc, dar' şi după foloase materiiale propriie*).
Dăruiri de teritoare înspre răsărit dela Ardeal, chiar pînă la Dunăre,
şi noaiă privilegii. mai: căpătară aceşti. călugări :teutoni dela regele ungar
Andreiii şi: dela 'papa' încă şi în .anul 1222 şi 12234). e
_
Pe locurile ocupate de-dînşii zidiaii aceşti călugări cetăţi.de ap&rare. Debunăsamă că de pe timpul acesta, dintre 1211 şi 1952, dăteagă
cetățuiea Neamţ u.l'din Moldova, numită astfeliii după numele ordinului
Teutonilor.sai Nemţilor, apoi.Crăci.una saii Kreuzburg din judeţul
Putnei: mai sus.de Milcov, precum.şi altele, ,astădi numai în. ruine ca şi
Crăciuna. Tot pe timpul acesta ai înfiinţat iei.în .Ardeal. mănăstirea Cîrţ a
şi Linevelt. (Inăul?), iar' în. Ţara Romînească saii Transalpină mănăstirea E gris, adecă a Argeşului.
. ... ..
PR
MR
a
Episcopiie-păpistăşască în Ţara Romînească.
De
cea mai -mare: îns&mnătate pentru. progresul:papismului şi pentru concentrarea, înfiriparea şi desvoltarea romînismului: în părţile
papei -Honoriii III (1216—1227) din: anii .1223 şi
acestea a fost: decisiunea.

1924 nu: numai de a desface biserica romană din ţara Bîrsei şi din
ţara: Transalpină,
numită: mai: apoi.Ţara Romînească,.de
orice legătură

preuţască

1) Hurmuzachi,

Doc,

cu

episcopiiea

|. 1. Nr. 41—44.

—

din

Ardeal

şi

Monumenta

Vetera

sacram illustrantia ab A. Theiner, Romae. 1859, Nr. 169,.pg. 94—96.

cu. arhiepiscopiiea

Hungariam

historica

—,:2) Raynaldus: sub

aliziens und
a. 1214, pg. 8—13; a. 1222, cp. 42-43. — Engel: Geschichte des Ukraine,
Lodomerions, pag. .516—524. — 5) Hurmuzachi, |. c. Nr.,45, 47—49..— 4). Hurmuzachi, |. „c.
[.

—v99,

.

E

a

.

.

A:

„

.

,
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din

Strigon,

dreptul

de

a'i

scaunului

dâ

o

apostolic

orgănisare
din

Roma,

gărilor teutoni, în stăpînirea sa (in
aceste doaiiă țări, ca pre o noaiiă
numai într'acest cas, diceaă iei, că
mai tare şi ar apărâ-o cu însufleţire

se parată şi

dea

dar şi de a luâ,

o supune dea-

la îndemnul

călu-.

jus et proprietatem apostolice sedis)
plantaţiune a acestor călugări, fiindcă
creştinii de pe acoleâ ar împoporâ-o
încontra păginilor 1). Călugării teutoni

debunăsamă că m'ar fi sfătuit pre papa la un lucru ca acesta, dacă principii locali mar îi urmărit, prin aceasta, nişte scopuri părticulare de con-

centrare cetăţănească, de a stă în legătură mai strinsă cu confrații săi din
dreapta Dunării, din regatul Muşăteştilor.
Întraceastă decisiune a papei nu vă&dii regele ungar, Andreiii II, alta
decit o stavilă pusă la întinderea marginilor împeriului săii înspre r&sărit,
şi o favorire a năzuinţilor Romînilor din împeriii şi din afară de iel de
a se concentră şi de a se întări sub direginţa regilor din împeriul Rominilor.şi al Bulgarilor, ori de a înfiinţă nişte domniiate propriie neatirnate;
deaceease opuse cu energiie; retrase călugărilor teutoni privilegiile acordate, năvăli cu oaste mare asupra lor, şi căutâ să'i alunge din împeriul
ungar şi de prin teritoriile ocupate de ici în afară de iel, dicînd că iei
War av6 să asculte de altul cineva, decît numai de dînsul.
Papa

Honoriii

II încă nu

se lăsâ

mai

pe

jos,

ci învitâ,

în anul 12935,

pre călugării teutoni, ca, cu toate amerinţările regelui, să nu fugă, ci să
rămină pe loc; scrise apoi legatului apostolic din Ungariiea, ca să dojănească pre rege pentru purtarea lui cătră călugării teutoni; îl -dojăni şi iel
însu'şi prin o scrisoare speciială, în care îi dice, să nu se lase sedus prin
sugestiuni veninoase şi r&utăcioase, ci să lese pre călugări în pace. Regele

însă să desvinui cu aceea, că călugării teutoni i s'aii ar&tat nemulţămitori,

ocupînd mai mult decît l-a dăruit, asuprind pre oameni cu dejmile cele
multe şi mari, şi nedindu'i şi lui aceea ce "i se cuvine. Papa mai dojăni
şi în anul 1296, atit deadreptul cît şi prin alţii, pre regele unguresc, ca să
deie pace călugărilor teutoni, însă şi acuma fără de niciun resultat 2). Din
Causa aceasta fii necesitat papa ca să atragă în părţile acestea, în locul
călugărilor teutoni, pre călugării dominicani saii predicători.
Năvălirea Mongolilor. Tocmai pe timpul succeselor unioniste ale

călugărilor teutoni şi al certelor dintre regele Ungariii Andreiti II şi papa Honoriii III asupra ocupării unor teritoare de preste Carpaţi (ultra montes nivium, in terra transalpina) şi asupra supremăţiii lor preste iele, năvăliră
Tătarii (Mongolii) în Europa (pg. 410) şi dădură mai întiiii preste Cumani,
fiindcă ţara acestora se întinde dela Volga preste Don pînă la Nipru, şi apoi
preste Ruşi şi preste Romîni 5). La Calta, lîngă Nipru, veni în anul 1223

la o bătăliie decisivă, în carea îură învinşi Cumanii şi aliaţii lor, Ruşii, şi
li se supuseră. Foarte mulţi dintre Cumani însă fugiră înspre miadădi, pe

teritoriul Daciii Trăiane boreiale şi orientale. Ca să capete acoleă adăpost,
întrară în pertrătări cu regele Ungariii Andrei II şi: cu regele Rominilor
şi al Bulgarilor, Ion Asan (1218—1241), şi fură. primiţi, unii sub protec-

țiunea unui rege, alţii sub a celuialalt.. De aci. înnăinte se arătară Cumanii
tot din ce în ce mai dispuşi a îmbrăţişă creştinismul de rit roman, preponderant pe atunci prin părţile acestea din causa uniunii regilor din îm1) Hurmuzachi |. c. Nr. 58, Nr. 60—61, Nr. 63—66. — Vetera mon. hist.
„Nr,
Nr. 87 —88, Nr. 105—108; Raynaldus, 1. c. sub a. 1224, cp. 36. Rit: ag
a,
Nr. 67—75. — Raynaldus, |. c. sub a. 1225, pg. 19—22. — Vetera mon. hist Hung. Lc.
Nr. 122—1938. — 5) Ascelinus, cp. 21—23, la Hurmuzachi 1. c. Nr. 180, pg. 236.
.
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periul Rominilorşi

al

Bulgarilor cu papa

şi din causa

gandiste ale călugărilor teutoni.

succeselor propa-

Episcopiiea Cumanniii şi atîrnarea iei şi a ducilor diutrinsa numai de papa. În urma acestei predispuneri a Cumanilor spre încreştinare, însărcinâ papa Grigoriă IX (1227—1241), în- 31 Juliii 1227, pre
arhiepiscopul “Robert din Strigon, ca, în locul săii, să predice popoarelor
din Cumaniiea şi din Brodnic (domniiatul Tighieciului şi al Bărladului),

şi să facă. biserici pe acoleă.

domnitoriul Cumanilor,

să botede pre Borţ,

Încreştinarea Cumanilor -spori repede prin călugării dominicani, aşă
încît în anul 19928, dupăce făcuse regele Ungariii o escursiune armată
în părţile acestea, fn aşădat acoleă decălră papa un episcop cu numele

|
a supărat cum-

Teodoric ?).
Înfiinţarea acestei episcopii cu numele de Cumaniiea

plit pre Maghiari şi în speciial pre Săcui. Nu plăceâ acestora numele de
Cumaniiea, luat dela numele unui popor nemaghiar, vedeai în iea o episcopiie curat naţională, creiată nu atita cu scopuri religioase, cît mai virtos
cetăţeneşti lumene, şi încă naţionale. Episcopul Teodoric îşi dete silință
că

a li demonstră,

încercîndu-se

ca să'i liniştească,

în

creşti-

biserica

nească nu se caută la numele celor întruniţi în iea, ci la faptele
lor creştineşti, şi că în. biserica creştinilor se cuvine să pască la
un loc lupul împreună cu mielul; cu atita mai vîrtos s'ar cuveni să
se sufără împreună Săcuii, Cumanii şi Rominii 2).
Sfaturile episcopului Teodoric samEnă să nu'şi fi ajuns scopul: dorit.
„
feraii aici prea multe înterese la mijloc, carile se încrucişaii şi nu se puteaii împăcă. Regii Ungariii şi ducii (voivodii) Ardealului voiaii estinderea
şi întemeiarea supremăţiii sale preste toate popoarele şi teritoarele dinspre
r&sărit şi miadănoapte ; popoarele de pe acoieă însă, şi: în speciial Romiînii
şi Rutenii, îmblai după emanciparea naţională, după concentrarea sa şi
Rodupă înființarea de domniiate propriie neatîrnate, dupăcum isbutiseră
Carpaţi,
şi
Em
între
părticular
mînii şi Bulgarii a'si înfiripă un împeriii
şi dupăcum reuşi, în anul 1228, şi ducele Daniil Romanoviciii (RomăneHascul) din Lodomeriiea, ca să ocupe, pentru sîne şi ai săi, principatul
sale
tacticei
succesele
de
încurăjat
papa,
liciului (Galiţiii de astădi), iar”
şi în
din împeriul Rominilor şi al Bulgarilor, căutâ să aplece acea tactică
arhipre
1229
anul
în
dară
felicită
părțile Cumaniii şi ale Haliciului. Lei
la
Cumani
mulți
convertit
S'aii
săi,
zelul
prin
că,:
episcopul din Strigon,
carii
acelora,
tuturor
biserica creştină, şi”l autorisâ, ca să ierte păcatele
vor

merge

în

Cumaniiea

ca

să

acoleă

zidească

biserici

şi

alte

edificii,

fiindcă Cumanii aii fost nomadi şi m'aii avut locuinți stătornice.
şi deÎnformîndu-se papa mai deaproape despre împrejurările locale făcu un
acestea,
părţile
din
Romînilor
ale
şi
Rutenilor
spre aspiraţiunile
din Cupas mai departe; iel scrise adecă în Septemvre 1929 episcopului
maniiea,

că, de

aci înnăinte,

are

să

fie

supus

numai

scaunului

apo-

în Opstolic, şi că poate dă absoluţiuni în cazuri mai puţin grave,din iar
Cumaniiea

tomvre se adresâ cătră înşi'şi nobilii, ducii şi popoarele
le ai, îi iă sub
spunindu-li, că şi pre iei, dimpreună cu posesiunile ce
plantaţiune
noaiia
ca
griji
va
că
şi
protecțiunea scaunului apostolic,

să nu fie stricată prin turburări 5).
1) Hurmuzachi,

|. c. Nr.

77, 82—83.

-

— Vetera

mon.

hist. Nr.

154—156.

—

*) Nonne

etiam Siculum cum
in Ecclesia Christi D lupum et agnum una pasci convenit. Quidni
Urkundenbuch,
Cumano et Olachoque. Hurmuzachi, 1. €. Nr. 84, — Teutsch und Firnhaber:
|. e. Nr. 157, 161—162.
pg. 45. — 5) Hurmuzachi,

|. c. Nr. 86—89. _Vetera

mon.

hist. Hung..
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« Ducii

din

Moldovase

supun

regilor-Ungariii,

nu

şi cei din

Ţara Romînească. Această purtare a papei. Grigoriii IX pare să îi provocat noaii& neindestulări la regele Ungariii Andreiă II; căci iarăş îi vedem în

desarmoniie .între anii 1231 şi 1232, tot'din causa „noaăelor plantaţiuni“
religionare şi naţionale în afară de Carpaţi, şi cu deos&bire din causa
celei din Ţara . Transalpină.. Regele ungar Andreiii II, dreptcă se împăcâ
curînd cu noul principe al Haliciului, cu Daniil, recunoscîndu”i acesta. superioritatea şi lăsîndu'i mînă liberă.asupra ţării Cumanilor şi a Brodnicilor,-dar' cu principii şi cu misionarii din Ţara-Transalpină nu:se puteă
învoi, fiindcă aceştia, rădămîndu-se-pe: papa şi pe împeriul: Rominilor şi
al Bulgarilor, doriaii numaidecit să.se desfacă'de regii ungari. şi să rămînă
saii neatirnaţi saii în legătură cu împeriul Romînilor şi al Bulgarilor. .Încit
despre ţara. Cumanilor şi ţara Brodnicilor (a Bărladului şi a. Tighieciului)
numi papa, în Faur 1231,.pre. arhiepiscopul de Strigon ca legat apostolic
în. iele, iar' în. privința Ţării Transalpine întreveni:
din noii pe lîngă rege,
dojănindu'l-în April. şi în- Septemvre 1931 sîngur, iar' în Optomvre 1234
prin . patriarhul din Acvileiea, ca să restitulască misionarilor..ţara Birsei şi
cea Transalpină, dar' şi acuma fără de. niciun -succes 1), fiindcă 'regele în-

trase acut mai demult în ceartă cu principii de pe. acoleâ, carii voiaii să'şi

elupte neatirnarea, ajutaţi fiind în aceste. năzuiri decătră regele. împeriului
rominobulgar şi. decătră Sirbi.
i.
DE
aaa
a
Limitarea şi orgănisarea episcopiii din
Cumaniiea cu o
episcopiie pentru Romîni. De mare îns&mnătate pentru .progresele ulterioare ale propagandei papiste din regatul Ungariii şi din ţările vecine cuiel
înspre răsărit, miadănoapte şi miagădi,a fost jurămîntul ce "l-a depus Bela lV,
încă -ca principe ereditariii, în Faur 1234, că va stirpi din ţările ce le stăpineşte şi din acelea ce Je va cuceri în viitoriii pre toți ereticii şi pre creştinii
neadevăraţi, iar'. pre creştinii cu rituri deosăbite, adecă pre. Romîni şi- pre
Ruteni, carii nu ascultă de biserica romană, îi va necesită să asculte de dinsa.

n urma acestei îndătoriri regale, aprobâ

papa. Grigoriii IX,

în Optomvre

1234, limitarea. şi orgănisarea episcopiii. Cumaniii, . iar în Noemvre lăudâ
pre principele ereditariii. Bela IV. pentru promisiunea, . că va. zidi. pentru
-episcopiiea din Cumaniiea o: biserică „catedrală, rugindu'l ca,.să . o : îndă&strede cu cele trebuincioas
2).. e-..
ENI
a
e
Nu mai puţin remarcabil
ieste. ă.
altă :scrisoare a:papei, tot din Noemvre 1234 şi adresată iarăş principelui Bela IV. Într'aceasta -îi.
împărtăşeşte
papa, că "i-a venit la-cunoştință, că în episcopiiea. Cumanilor
se află
nişte popoare, cari se numesc Valati, adecă Romîni '(quidam populi
qui Walati vocantur) ;: că aceşti Romîni sînt creştini, dar':.că aii
feliurite rituri şi moravuri. (varios _ritus habente
s ;: că ascultă de
:. et.mores)
nişte episcopi de rii grecesc (a quibusdam pseudoepiscopis grecorum
ritum tenentibus, ..universo recipiunt ecclesiastica sacramenta) ; .că la aceşti
Romini.se duc din Ardeal Săcui, -Nemţi şi alţi dreptcredincioşi, şi,
petrecînd timp. mai îndelungat printre ici, primesc apoi dela. preuţii lor .sacramintele. religioase în dauna bisericii romane ; că. papa crede, că şi aceşti

Romîni s'ar căştigă pentru biserica romană, dacă li s'ardâă un
episcop de națiunea lor (episcopum illi nationi conformem), care însă

să fie sub ascultarea episcopului - Cumaniii;. că a dat în. privinţa aceasta
ordin episcopului Cumaniii,
iar acuma îl învită şi pre dînsul, ca să îndu1) Hurmuzachi,1. c. Nr. 89-91;

95—96;

102. — Vetera, monum. hist. Hung. |. c.
|. c. Nr. 100; Nr. 103—104. — Vetera,
”
mon. hist. Hung: 1. c. Nr. 209; Nr. 217, Nr. 224—227.

Nr

167—170;

Nr.

185; Nr. 216. —

2) Huninuzachi,
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plece pre Romînii din părţile acelea, ca să. primească pre. episcopul, pre care
li] va trimete, făcîndu'i parte cuviincioasă din veniturile ce le va adună de
pe la -aceşti:Romîni,: şi, în îine, îi aduce. aminte de jurămîntul: depus că
nu. va. suferi
: desbinaţi (şismatici) prin ţările supuse regelui Ungariii 1).
Aceşti 'Romîni din Moldova de jos şi din Ţara Rominească orientală ieraii
cunoscuţi pe:atunci'sub numele Romîni Negri, fiindcă aveaii: în frunte
ca domnitoriii:pre un Negrea, după cum ni spune tradiţiunea: poporană ?)
m
şi după cum afirmă scriitoriul persan Fazel-Ullah-laşid.
Din această scrisoare papală -reiese destul de lămurit, că şi Rominii
din: părţile 'răsăritene şi miadănoptale ale Carpaţilor” urmăriaii o concentrare :şi o orgănisare curat naţională, începînd-o mai întiiii pe terenul bisericesc şi cu 'ajutoriul papilor din Roma, cari li: ieraii favorabili, întrucit
Romînii *i se supuneaii bisericeşte şi'i recunoşteaii primăţiiea în biserică.
Încît despre: deostbitele rituri şi moravuri ale Romînilor de'pe acoleâ,
despre cari ni vorbeşte papa în această scrisoare, credem 'că nu vom Îi
departe de adevăr, dacă vom dice, că popoarăle păgîne, carile petreceaii
pelîngă Romini şi printre iei, ca Pacinaţii, Cumanii, etc., vor fi lăsat ici
coleâ 'şi pe la Romîni urme de moravurile lor religioase.
Paulicianii şi Cumanii printre Romîni.:. Asemenea se ştiie că
printre Romîni :se aflaă o mulţime de Pauliciieni, carii întreţineaili la iei atit
cultul creştinismului familiiarist şi poporenist .saii soţiial cetăţEnesc, iar nu
cel sîngurit şi esclusivist saii monarhic şi absolutistic, cît şi cultul naţionalismului frăţesc. Această sectă religionară: eră foarte : număroasă printre
Romini. nu numai în Macedoniiea, ci şi în Daciiea: Trăiană, dupăcum am
ar&tat: mai sus ($ 93). Pauliciianii ai fost aceia, carii aii prepărat Şi aii Susținut mişcarea naționalistă a Rominilor din anul 1186 şi din cei următori. Un

Geofiroi de Ville-Harduin 5),

scriitorii contimporean,

cu
cilanii se aliiară cu regele Ioniţă şi se luptară
nu
recrutată
ierâ
Ioniţă
lui
se ştiie că oastea
dreapta, dar' şi 'din cei din stinga Dunării.
Cumanii cei ce se refugiseră prin Dacitea
aşă numita Cumaniie Mare dintre Volga şi Nipru,

Tătarii

sai

Mongolii,

carii se tot lăţiaii înspre

ni spune,

iel încontra
numai din
d
orientală şi
împinşi şi

părţile acestea,

că Pauli-

Grecilor. Şi
Rominii din
,
boreială din
strimtoriţi de
se stremiu-

între
tară în 'anul 1235, cu învoirea regelui Ungariii Bela IV (1235—1370),.
Tisă şi Dunăre, dînd teritoriului: de pe acoleă numele: de Cumaniiea;
dară cu calificătivul de'mică, spre deosăbire de cea mare de mai înnăinte.

“Episcopiiea înfiinţată în anul

la năvălirea *Mongolilor

din

anul

1228 în Cumaniiea Mare a esistat:pină

1241,

căci în anul

1235,

întălnim

pre un

episcop al Cumaniii însărcinat decătră papa Grigoriii IX cu cercetarea unor
neînţelegeri ivite între episcopul din Ardeal şi decanul şi preuţii - din țara
Birsei, şi apoi între: numitul episcop şi: abatele mănăstirii: din Cluj, iar” în
anul 1938 imputernicit cu sinţirea şi: cu -înstălarea în Bosniiea-a unui

episcop+); în anul 1241 însă a fost răsipită episcopiiea Cumaniii decăiră
iei caMongoli la. re'ntoarcerea. lor. dela : devăstatul Ungariii, . şi biserica:
tedrală prădată şi distrusă cu desăvărşire, precum resuită aceasta din scrii
soarea papei Niculai III (1277—1280) din 7 Opt. 1279..

3 Hurmuzachi, |. c. Nr. 105.— Vetera mon. hist. Hung..l. c. Nr. 225.— Raynaldus,
i
I. c. sub a. 1234 cp. 38—40. — 2) Marian S. FI. Tradiţii, Bucureşti, 1898, pg. 207—223. —
— Xenopol: Ist. Rom. |.
D'Ohsson: Histoire des Mongoles, La Haye, 1884, vot. 2 pg. 627.
laşi 1888, pg. 550. — 5) Rerum Gallicarum et Franciscanorum scriptores, vol. 18. Paris,
1822, pg. 479, Nr.. 208—209. — 4) Hurmuzachi, |. c. Nr. 107—108, 110, 130,345.— Vetera
Pai
'
mon. hist. Hung. 1. c. Nr. 244—245, 250, 289.
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$ 132. Nimicirea uniunii bisericeşti în împeriul

Romînilor şi al Bulgarilor.

Succesele strălucite ale propagandei papiste în împeriul Rominilor şi
al Bulgarilor înfiinţat de Muşăteşti, şi mai ales favorirea decătră papi a
năzuinţilor Rominilor de pe teritoriul Daciii Trăiane spre concentrare şi
emancipare naţională, supunînd bisericile lor deadreptul sub autoritatea
papală, pe atunci atotputernecă, aă stărnit printre toate naţionalitățile din
r&săritul Europii germenele geloşiii, şi aii provocat printre iele rivalități

tot din ce în ce mai mari şi mai încordate.

Imperiul Latinilor din Constantiniiana şi uniunea Rominilor din împeriul romînobulgar şi de pe întreg teritoriul Daciii Trăiane ierati tăriiea şi
sperinţa papilor pentru întemeiarea primăţiii şi a supremăţiii lor asupra
tuturor creştinilor. Aceste doaiiă pirghii trebuiaii dară nimicite, dacă ieră
vorba, să se pună o stavilă hotăritoare progreselor papismului.
Încuscririle ieraii peatunci mijloacele tactice (diplomatice) cele mai

abile. De acestea s'au folosit mai ales Grecii, Maghiarii şi Polonii cu mult

succes

pentru sîne pînă la un timp.
Regele Ungariii, Andreiii II, se

Poloniii

Lescu,

şi încoronîndu'i
încuscri

cu

însurind

pe

îiiul săi

încuscri
Coloman

în

ca rege al Haliciului (Galiţiii),

alte trei capete

încoronate:

cu

anul

cu fiica

iar

regele

1214

cu principele

acestuia,

în

anul

Armeniii,

Solomiiea,

1219 se mai

Leon,

însurind

pre un îiii al săii cu fata acestuia ereditară tronului Armeniii, apoi cu îm-

păratul Romeilor din Niceiea, Toader Lascaris Comnenul (1204—1222), înSurîndu'şi pre alt fecior cu o fată de ale acestuia, şi cu regele Rominilor
şi al Bulgarilor, Ion : Asan (1218—1241), măritind după iel pre o fiică
a

„sa;

toate aceste le făceâ cu

scopul ca să'şi

prepare

şi să'şi

întemeiede

înriurinţa şi chiar supremăţiiea nu: numai spre imiadănoapte şi răsărit,
dar'
şi-spre miadădi răsărit pină în Palestina, ținta cruciiadelor creştineşti
de
pe atunci 1).
Pe de altă parte, împăraţiii Romeilor din Niceiea, dimpreună cu
cipii lor ruptaşi din Trapezunt şi din Macedoniiea, nu puteaii suferi prinesistinţa împeriului Latinilor din Constantiniiana ; tindeaii deci
cu orice preţ
la cucerirea şi la nimicirea lui. Spre acest scop căutară să atragă
în partea
sa pre cei nemulţămiţi cu uniunea şi cu propaganda papistă
din împeriul
rominobulgar şi pre însu'şi regele acestuia, pre lon Asan.
Amintirile neplăcute ($ 122), rămase în poporul romîn şi cel bulgar încă de
pe timpul regelui
Ioniţă, din anii 1204 şi 1205, decînd cu răsboiul lor cu
Balduin, împăratul
Latinilor, fură folosite cu iscusînță şi aţiţate pină la
ură înverşunată încontra esistinţii acestui împeriii şi a propagandei papiste.
Cel ce a ţăsut
firele tactice în privinţa aceasta cu rară iscusînţă a îost
agerul Ion Duca
Bătaciii, (Vatatzes), împărat al Romeilor din Niceea prin
32 de ani (1222—

1254). el ştii să atragă pre Ion Asan în partea sa şi să'l

planurile ce le urmăriă.

|

-

căştige pentru

După pertrătări îndelungate, în cari iscusînța tacticei greceşti
se arătă
şi Ion Asan se. învoiră
asupra împărțirii eventualei cuceritări 'a împeriului Latinilor, şi
sigilară

în toată strălucirea sa superioară, lon Duca Bătaciă

această învoială în anul 1934 nu numai cu o încuscrire, măritînd
adecă
lon Asan pre fiica sa Ileana, de noau& ani, după feciorul lui
Ion Ducă Bătaciii, Toader Lascaris de unsprădece ani, dar şi cu reîmpreunar
ea biseFeier,

') Hurmuzachi, l. c. Nr. 50. — Theiner:
Il. 1,

pg. 250.

Vetera monum.

hist. Hung. 1. c. Nr, 32, .—

|

589
ricilor,

recunosciîndu-se,

din Tirnova

prin

autonomiiea

titiul de patriarh ?).

decret

asupra

împărătesc

şi

sinodal,

arhiepiscopului

bisericilor din împeriul

rominobulgar

şi

Această învoială şi iîmpreunare neaşteptată cu Grecii şi cu biserica
grecească, deşi ţinută în secret dintru început, n'a putut să nu fie bănuită
de agerul papă Grigoriii IX (1227—1241), şi deaceea îl vedem provocînd
în Decemvre 1235, pre regele Ungariii Bela IV (1235—1270), ca să sară
într'ajutoriii Latinilor din Constantiniiana, iar în Maiă 1236 învitâ papa
pre arhiepiscopul din Strigon şi pre cel din Colocea şi pre sulraganii acestora,

ca

să

escomunice

pre lon

Asan,

dacă

acesta

nu

se

va

desface

de

Ion Duca Bătaciii şi dacă nu va dâ pace Latinilor. Curînd după aceasta,
în August, mai scrise papa arhiepiscopului din Colocea, ca să poroncească
rectorilor (egumenilor) unor mănăstiri de prin Olteniiea şi bănatul Temişan, ca să restituiască regelui Ungariii nişte odoară regeşti ce le ascunseseră

pe

la iele

Mica

Bărbatul,

Niculaiii

fiiul

lui

Borcea

şi Nicu-

laiit Magistrul, toţi Romini din părţile acestea 2). Aceste prevestiri rele
făcură pre papa şi pre regele Ungariii ca să concentrede în părţile amerințate de propaganda antipapistă pre mai mulți călugări dominicani
(predicători).
În urma acestor preparative şi amerinţări ale papei îşi vădi Ion Asan
amerințat

tronul

în mod

serios,

fiindcă

se

aflâ între

doai&

focuri,

între

imperiul ungar şi acela al Latinilor, iar lon Duca Bătaciii, cu toată cuscriiea dintre ici, nu'i dâ destulă chizăşiie de ajutoriă, fiindcă esistâ rivalitate între dinşii cu privire la eventuala împărţire a împeriului Latinilor.
Sub astfeliit de împrejurări se decise a se destace de îel. Sub pretest de
dor de copilă, porni lon Asan o soliie la Niceiea, poftind pre cuscrii săi

ca să'i trimată copila pină la Udriiii (Adriianopolea),

unde

o vadă, şi apoi o va întoarce iarăş la soţul iei. lon Duca
îndată,

că

această

cerere

nu

ieste

sinceră,

dar'

a venit ca să

Bătaciii pricepi

tot trimese

pre

noră-sa,

scriind însă lui lon Asan, că, dacă va opri-o şi va căută să o despartă

de

bărbatul

în-

iei, va

ave

voielelor făcute
Indatăce'şi
contra voii iei,
s'a desfăcut de
tiniiana,

şi că

să deie

sama

înnăintea

lui Dumnedeii

de călcarea

cu jurămînt sărbătoresc 3).
primi copila, lon Asan n'o mai trlmise îndărăpt, ci, înporni cu diînsa spre Tirnova. De aici scrise apoi papei că
lon Duca Bătaciii, că s'a împăcat cu Latinii din Constanleste

gata

a

li dâ

chiar”

ajutoriit

încontra

încălcărilor

gre-

ceşti, şi că, dacă voieşte, poate să se încredințede despre aceasta prin
vreun sol apostolic. Papa îi răspunse în Maiii 1237, că'i va trimete ca
sol apostolic pre episcopul din Perusiiea, spre a se înţălege cu iel despre
ajutoriul ce va ave de dat Latinilor şi creştinilor din Palestina şi despre
alte lucruri, iar' în Juniă scrise atît arhiepiscopilor, episcopilor şi aitor
prelați din Bulgariiea şi din Valahiiea (in Bulgaria et Blachia) şi din împeriul Romăniii (al Latinilor), cît şi lui lon Asan însu'şi, ca să primească
cu onoare pre solul apostolic şi să deie ajutoriii Latinilor. Totodată scrise

în privinţa aceastaşi regelui Ungariii

şi episcopatului

deacoleă,

1) Tzopmos Azgonohizns: Xpowrh curipazii; Bonnae, 1836, cp. 31
ze va 6 "LowâPov Gopepeba

za

mazpăena
e
3

mb

iv

a vize
Gevarțogidts
Îi

Kuovozoiiouzeheos

Paza)
.

'

vai aur
»

TE

nu

iar' pre

38, pg. 52-55.

QUTovouiz

Veozispasi,
Muza

af

TETiurirat

Jăsiras 36%
mă

5

ra

zpowâuwy amo
20 Bovhiţigu) pavr, "Ac 595 vBows Esta va! Tic gihias,
pg. 55. — Ephremius, Chronica Bonnae 1840, pg. 328--329. — Hurmuzachi, Docum. |. 2,
Nr, 645, pg. 805. — 2) Hurmuzachi, Docum.
monum. hist. Hung. 1. Nr. 249, 255, 262. —

1. Î, Nr 109, 111—112. —-Theiner, Vetera
5) Georgius Akropolita, |. c. cp. 34, pg. 56.
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călugării dominicani (predicători) din “Ţara Severinului îi împuternici, ca să
ierte pre cei: escomunicați, dacă vor. voi să 'se reîntoarcă iarăş la uniune
cu biserica romană, să sinţească veşminte preuţeşti şi ţînterime. Şi pre
locuitorii de:pe acoleă îi 'îndemnâ' ca să asculte, cu iubire, de călugării
dominicani şi să primească cu. încredere învăţăturile lor1).

În urma

acestor admoniri papale

sări

Ion

Asan,în

1237, Latinilor -într'ajutoriii pentru apărarea împeriului
numeşte papa mai adeseori în citatele scrisori, şi luâ
rea. cetăţuii -Ţurul, spre a o apucă din mîna Grecilor..
Tării însă căpătâ lon Asan trista ştire că atit soţiiea sa
cît şi arhiepiscopul şi. patriarhul din Tîrnova muriră în

Îi ca un trăsnet din s&nin asupra capului

toamna anului

Romăniii, precum îl
'parte la împresuraÎn timpul împresuşi micul săii copilaş,
pripă. Această veste

lui lon Asan.

În această tristă

şi neaşteptată întîmplare nu zări lon Asan alta, decito pedeapsă şi o deşteptare dumnedeiască pentru călcatul jurămîntului: ce îl făcuse la căsătoriiea fiicei sale şi la reîmpreunarea bisericii din regatul săii cu cea
grecească. Sub povoara acestei mustrări de cuget se decise lon Asan îndată, ca să se împace cu lon Bătaciii, să'i trimată nora îndărăpt şi să
recunoască din noii. reimpreunarea bisericească. Grecii primiră cu bucuriie
această pocăință şi reîmpăcare 2).
In urma acestei reîmpreunări bisericeşti''s'a pornit, în tot împeriul
rominobulgar, o mare agitare încontra bisericii romane şi o cumplită persecutare'a unioniştilor şi a propagandiştilor papali,
agitare şi persecutare cari nu s'aă poiolit cu una cu doaiiă, ci aii fost
întreţinute cu multă persistință decătră Greci şi decătră Bulgaroslavi mai
bine de un secol şi jumătate, fiindcă degenerase şi într'o cestiune naţională.
„Despre întimplările amintite şi despre reacţiunea pornită încontra bi-

sericii romane fii înştiinţat papa decătră

solul săii. Din

scriierile acestuia

se convinse papa, că uniunea bisericească ieste deplin periclitată şi compromisă în tot împeriul rominobulgar, şi că împeriul Latinilor (al Romăniii)
ieste aproape de stingere şi de nimicire; se sfătui dară cu cărdinalii săi
şi deciseră împreună, ca să provoace asupra lui Ion Asan şi a împeriului lui un răsboiii pentru restăbilirea uniunii. Despre această
decisiune înştiinţă papa prin scrisoarea sa din 27 Januariii 1238 pre solul
săii, pre episcopul de Perusiiea. Într'această scrisoare îi spuse, că a scris
şi regelui Ungariii, Bela IV, şi apoi îi dete înstrucțiune, cum să vorbească
şi jel cu dinsul, ca să'] poată înduplicâ la răsboiii contra perfidului lon
Asan şi a împeriului acestuia, şi dacă nu va ajută aceasta şi alte mijloace
ce le.va mai întrebuinţă iel, apoi săi promită cu siguritate, în numele

papei, că, vrind Dumnedeii, iel va purtă de grijă aşă, că toate dorinţile

ce le are regele în părţile acestea, să "i se împlinească de tot, şi
oricît loc "i-ar plăce să ocupe din împeriul romînobulgar şi s'ăl
stăpînească, va pute face în voie bună şi cu conştiinţă curată 3).

Tot atunci scrise papa şi împăratului Latinilor, Balduin II (1237—1261),

despre toate punerile sale la cale pentru scăparea şi mîntuirea împeriului
lui, şi] conjurâ ca să se poarte cu prudință, ca nu cumva, prin pretensiuni

Repotrivite asupra ţărilor lui Ion Asan,
:

să

deştepte

gelosii

la alţii şi să

„9 Hurmuzachi, Docum. |, 1, Nr. 115—117, 119—124.— Theiner, Vetera mon.
hist.
Hung. |, Ne. 268—270, 275—280; Feier: Codex dipl. vol 4, 1, pag. 84—91.
—2) Georgius
Akropolita,

|. c. cp. 36, pg. 59—62.

—

5) Secure promittas

ci ex parte nostra,

quod nos
Sic procurabimus, domino faciente, quod omnino in hac parte suis
desideriis satisfiet, et
quod intendit licite poterit occupare et sana conscientia retinere. la
Hurmuzachi, Docum. |, 1,
Nr. 127. — Theiner, Vetera mon. hist, Hung. 1, Nr. 285.
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zădărnicească: astieliii bunele sale întenţiuni, iar pre episcopii din Ungariiea

îi însărcinâ, ca fiecarele, prin diecesa sa;. să :predice

cuvîntul

crucii

încontra lui. lon: Asan, spunînd că: şi'țările acestuia trebuiesc ocupate
pe :sama celor de: confesiune romană, şi apoi să ierte .păcatele-tuturor
acelora, carii vor luă parte la răsboiii în persoană, sai prin ajutoare:!).
- Cită' supărare şi: amărăciune a causat papei reînpăcarea lui lon Asan
cu Grecii şi lepădarea lui definitivă: de biserica romană,.
se: poate cunoaşte
lămurit din scrisoarea adresată în 23 Ianuariii' 1238 regelui Bela IV. Într'aceasta îi spune papa, că dintre regi, pre dinsul "l-a destinat Dumnedeii
ca să lăţească credinţa romană, ca să păstrede libertatea bisericească şi să
apere credinţa: creştinească ; şi apoi,:acusînd pre lon Asan, dice,-că cei ce
se leapădă de unitatea bisericii sînt mai: r&i decit perfidii Jidani şi decît
"crudii păgîni ; că tocmai ca aceştia sînt eretici şi şismaticii; că lon Asan
se ţine acum de ici, fiindcă s'a lepădat de unitatea bisericii; - că primeşte
şi apără în împeriul săi pre eretici, din care causă a şi. însărcinat pre toţi
episcopii din împeriul unguresc şi pre solul apostolic, ca să predice cuvîntul
crucii. încontra lui lon Asan; şi fiindcă printre alte fapte; cu cari caută
regele Bela IV să placă lui Dumnedeii, răsboiul ieste fapta cea mai
de îrunte (!); de aceea îl roagă, îl învită cu'însistinţă şi'l conjură pe
Sinta Treime şi pe sîngele vărsat ai celui răstignit, ca să se
rădice spre nimicirea naţiunii stricate şi răsvrătite, care aduce
ruşine numelui de creştin; ca să. se: înflăcărede de zelul adevăratei

credinţi

şi,

cu

mînă

tare

şi

cu

braţ

întins,

sărădice

sabiiea,-să stirpească pre eretici şi pre şismatici, şi
să stăruiască casă fie în împeriul romîinobulgar numai adevăraţi închinătoriai lui Dumnedeii,
căci pentru
această faptă bună papa nu numai că'i acoardă, lui şi tuturora carii îl vor
sprijini întraceastă întreprindere, deplină iertare de păcate, dar îi mai
dă,

lui

şi

altor

confesionali

romani,

ţările

lui

loan

Asan spre ocupare
şi împărţire?)
|
" Această scrisoare a papei Grigoriii IX aduse regelui Bela IV mari
nedumeriri şi'l viri în grele încurcături, fiindcă ierâ înnemurit precum cu
lon Asan, aşâ şi cu lon Duca Bătaciă; căutâ dară să temporisede întreprinderea şi nu răspunse îndată papei. Deaceea îi mai scrise papa în Mart

1238, rugîndu'l ca să sară Latinilor într'ajutoriii pînă încă .nu

se întăresc

duşmanii, ca: nu cumva să fie-apoi prea tărdii şi să cadă împeriul spre
dauna şi ruşinea vecinică a creştinilor apuseni, şi, dacă se va întimplă,
ca şi de aiuria să vină oşti într'ajutoriul Latinilor pentru. combaterea ereticilor, de cari ieste plină toată Greciiea, să li deie voie să treacă prin
regatul săii 5).
În urma acestor admoniri repeţite, scrise regele Bela IV papei în 7
Juniii 1238, că iel, măcarcă pentru iertarea păcatelor ieste admonit ca să
ocupe ţara lui Asan, totuş îi cade foarte greii ca să întreprindă un lucru

ca acesta, pentrucă între dinsul
de cumnăţiie,

avînd

şi lon Asan esistă legături

acesta pe soră-sa

ca

soțiie

şi dela

iea

de amiciie şi
un fecior ca

moştenitorii al tronului, şi fiindcă lon Asan ascultă de sfaturile lui atît de
mult, încît îi pare a
lon

Asan,

acum

fi nu atit amic, cît supus chiar;

decurind s'a încuscrit

că, pe lingă aceasta,

şi cu cumnatul săii, cu Ion Duca Bă-

taciii, pelingă care de mai multe ori a stăruit pentru uniune,

din îndemnul

3 Hurmuzachi, Docum. I, Nr. 126, 128. — Theiner, Vetera mon. hist. Hung. |, Nr. 284,
286. — 2) Hurmuzachi, Dncum. |, 1, Nr. 125.
— Theiner, Vetera mon. hist. Hung. |, Nr. 283.
— 5) Hurmuzachi, Doc. I, 1, Nr. 219. — Theiner, Vetera mon. hist. Hung. ], Nr. 288.
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papei, şi apoi adauge, că îel, dacă sub astieliii de împrejurări s'ar'
cu răsboii asupra cumnatului săi Ion Asan, 'şi-ar pierde toţi amicii,
îi are între Romini, Bulgari şi Greci.
Cu toate aceste greutăţi însă,
mai departe regela Bela IV, că, deoarece ieste provocat de papa, şi

că nimică nu se cade să pună mai pe sus de iubirea

sculă
carii
dice
fiind-

cătră Dumnedeii şi

de mîntuirea sufletului săi, iel va căută, în persoană sai prin alţii, ca
să ocupe Bulgariiea şi alte ţăsi ale lui lon Asan şi să
le supună scaunuluiapostolic în cele spiretuâle, iar
în cele timporale jurisdicţiunii sale, şi că va permite şi
cruciiaţilor ca să treacă prin regatul săă, dacă papa îi va îndeplini următoarele cereri: 1) ca represîntanţa papei în împeriul lui lon Asan să nu
o deie altor persoane, ci numai lui, aşă ca el singur să aibă dreptul a
înființă parohii, a delimită diecesele, şi a aşădă în ivle episcopi cu sfatul
prelaţilor din regatul săi; — 2) ca Țara Severinului să o supună unui
episcop după placul săi; — 3) ca,. plecind asupra -lui lon Asan, să aibă
dreptul a purtă o cruce innăintea
sa şi a oştii sale; —
4) ca toţi cruciiaţii, carii îi vor veni întrajutoriă, să fie sub conducerea sa;
— 5) ca călugării dominicani (predicători) şi minoriţi (franciscani) să predice contra lui lon Asan, dînd aceleaş iertăciuni de păcate, ca pentru cru-

ciiadele

cari se

vor cutedă

duc pentru apărarea locurilor sînte; —

să între în regatul săit în timpul

6) ca aceia, carii

absinței sale,

să fie escomu-

nicaţi; — 8) ca papa să iaie sub protecţiunea scaunului apostolic toate
țările cite'i sînt supuse; — 9) ca toate sentinţile de escomunicare mare şi
mică, sub rigoarea cărora a cădut mai toată Ungariiea mai înnăinte, să
fie revocate şi toate învinuirile iertate; — şi 10) ca de aci înnăinte regii
Ungariii să poată domni numai după dreptul comun şi după aşădămintele
Sînţilor Părinţi,

şi să

nu

poate suieri 1).

aibă

de

purtat

sarcini

Aceste cereri tindeaii la emanciparea

cească, făcînd

pre capul

împeriului

domn

grele,

statului
şi

pre

cari

rar cine le

de sub censura biseri-

stăpin

absolut

precum

pe

terenul sociial cetățănesc, aşă şi pe cel religionariă bisericesc; îele urmăMâu incă şi scopul,

ca să asigurede regelui Ungariii o dispunere după
plac asupra sorții împeriului romînobulgar, şi ieraii făcute poate şi cu
întenţiunea ca, neîmplininduw'i-se, să aibă regele pretest şi scusă ajungă-

toare de a se retrage dela o întreprindere atit de problematică şi de periculoasă, cu atita mai vîrtos, fiindcă oştile regeşti mai adeseori fuseseră
bătute în părţile: Vidinului decătră principele şi domnitoriul de acoleă,

Alesandru, iratele lui Ion Asan 2,

Aceste cereri atit de cutegătoare

şi de esagerate,

dictate de stremu-

rul de emancipare şi de libertate sufletească, dar cu desăvărşire

contrare

vederilor mulţimii de pe atunci, nu încurcară pre tacticosul şi
energicul
papă, Grigoriii IX; iel să grăbi de răspunse regelui Bela IV,
în August
1238, dar nu deodată într'o singură scrisoare, ci prin mai multe, pe rînd.
Mai întiiii îi trimete un steag, sub carele să se lupte încontra hulitorilor

lui Cristos, a ereticilor (alegareţilor) adecă şi a şismaticilor

(desbinaţilor),

ŞI apoi prin alte trei scrisori, îi concese împlinirea tuturor cererilor
relative
la glorificarea regelui, a estinderii şi a siguranţii regatului, ca
doară numai “l-ar înduplicâ, ca să pornească cu oşti încontra ginţii apostatice, a
poporului hulitoriii, a ereticilor adecă,şi a şismaticilor din ţara lui Asan,
1) Hurmuzachi, Docum. |, 1 Nr. 140. — Theiner, Vetera mon. hist. Hung. .I, Nr. 308.
-— *) Hurmuzachi, Doc. 1. 1, Nr. 106. — Feier, Cod. dipl. IV, 1, pg. 21.
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şi încontra -lui Asan însu'şi, a duşmanului lui: Dumnedeii şi al bisericii“,
dară refusâ, în mod fin, sait amînâ pe mai tărdiii împlinirea :acelor cereri,
cari atingeaii autoritatea şi jurisdicţiunea papală. Tot atuncia scrise şi legatului apostolic, arhiepiscopilor, episcopilor, preuţilor şi călugărilor din
regatul

Ungariii,

ca să îndemne

pre

locuitori

la

răsboiii

şi să facă

colectă

de bani, rugi şi procesiuni sărbătoreşti pentru reuşita lui; ba chiar şi pre
ducele Slavoniii, pre Coloman, fratele regelui Bela IV, îl îndemnâ la participare, precum şi pre alţi potentaţi din apus, mai ales pre Frănţuji?).
Aceste_aţiţări focoase şi aceste pregătiri îngrozitoare n'aii avut resultatul dorit. Inţreprindătorii acestei cruciiade încontra lui Ion Asan r&maseră
mai. mult de ruşine, “căci acesta a-continuat şi mai departe a îi rege în
împeriul săii pînă .la moartea:sa întimplată în Juniă, 1241 ($ 124, pag:
438—441).

Din. causa

aceasta,

scriitorii contimporani,

înteresaţi în cestiune

din diferite punturi -de privire, nici nu amintesc cevă mai pe larg despre
această cruciiadă şi despre resultatul iei. Abiâ la doi scriitori contimporani
am găsit citevă îns&mnări confuse despre iea, aruncate şi acestea mai mult
Unul din iei, Giorgiii Acropolita2), ni
în treacăt şi în fuga condeiului.
spune numai atita, că o armată de 60.000 de Frinci a venit, prin Ungariiea, încontra

şi în ajutoriul

Grecilor

Latinilor

din

Constantiniiana,

iar” al

doilea, călugărul Alberic 9), scriind cevă: mai pe larg, dice, că şi Cumanii
sub. regii lor Iona şi Soroniii,: aii alergat. într'ajutoriă Latinilor din Con:
căci

stantiniiana,

altieliă

armata

cruciiată

mar

îi fost în

stare

să

străbată

prin Bulgariiea. Pre aceşti Cumani însă nu'i credem pre toți Cumani adevăraţi, ci Romîni de prin țara Severinului şi din Ţara Romînească (Vlahiiea, $ 127, pg. 457—460) din stinga Oltului, carii nu se lepădaseră încă
de uniune cu biserica romană, carii pe la anul 1241, sub principi proprii,
S'aii luptat cu Tătarii (Mongolii) năvălitoră; şi carii aveaii domniiate propriie în părţile acestea,. recunoscute chiar de regii Ungariii, precum proi
beadă uricul +) regelui. Bela IV din 2 Juniit 1247.
Ş 133.

Continuarea propagandei papiste şi antipapiste.

Nereuşita cruciiadei provocate de. papa Grigoriii-[Ă încontra regelui
Ion Asan a avut urmările sale fireşti. lea a îmbărbătai foarte mult propaganda antipapistă, susţinută nu atita de clerul înnalt.şi de regele şi ducii
înteresați la conservarea posiţiunii lor înnalte soţiiale . cetăţăneşti, cît mai
virtos decătră clerul mai înferior, şi cu deos&bire
decătră săhastri şi decătră călugării conventuali din mănăstirile cele multe, -ce se îniiințaii neîncetat pe teritoriul Daciii Trăiane, precumşi decătră păturile :mai de jos ale
poporului atît de ținaciii în cele apucate religionare.: Un călugăr din secolul al- 18-lea

cu numele

Paisiii 5), într'o

scriiere foarte

necritică,

caută

să

ne încredinţede, că acest lon Asan ar îi plecat „în Vlahiiea ca să o supună
şi să o curăţască de eresul roman, carele .domniâ atunci în Vlahiiea“;

că ar fi „supus
pre cele doaiiă Vlahii sub puterea sa, şi că a împus Viadelicet

') Hurmuzachi, Docum. |. 1. Nr. 131—138:
et

scismaticos;

—

contra gentem

contra. Christi blasphemos, heroticos
vi-

apostatricem, populum

blasphemantem,

hereticos

videlicet et scismaticos terre Assani, ipsumque Assanuni,
dei etacelesie inimicum. —Theiner,
Vetera mon. hist. Hung..[. Nr. 293—300. —: Raynaldus, Annales Ecclesiatici, Lucae, 1757.
sub a. 1238, cp.1—29. — 2) Terwporţizu 555 "Arponohizay N pomi, Bonnac, 1836, cp. 37,
pg. 62—65. — 3) Chroninon 'Alberici Monachi Trium Fontium, în Monumenta Germaniz
hist. scriptores, vol. 23, de Pertz, pg. 885, 927—950. — +) Hurmuzachi, Doc, |. 1. Nr. 193.
— 5) Paisie: IMaperneanurz, nau Heropin Boarapenaa, Buda 1844 pg. 46—47.
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hilor, carii pe atunci citiaii în graiul lătinesc, ca să părăsască mărtu„risîrea romană şi să nu citească în graiul roman, ci în cel bul-

găresc.

Şi a poruncit ca să se taie limba

celui

ce va citi în gra-

iul roman“.
Dacă, după a doaiia împăcare a lui lon Asan cu biserica grecească,
în anul 1237, propagandiştii antipapişti din împeriul lui întrebuinţaii mijloace chiar violente pentru a păstră ritul grecesc şi pentru a împune graiul
bulgar în locul celui lătinesc şi romînesc, apoi nici papii nu se lăsară de
scopurile ce le urmăriaii cu atita împetuositate şi persistinţă. Indată după
terminarea acestei cruciiade nereuşite, autorisâ papa Grigorjii IX, în Mart
1240, din noii pre călugării dominicani, decurind aduşi în Ungariiea, ca,
printreiani, să provoace pre creştinii de acoleâ laespediţiuni cruciiate în ajutoriulîmperiului Latinilor
din Constantiniiana, a căruia esistinţă ferâ acum serios ameninţată şi periclitată decătră împăratul din Niceiea, Ion Duca Bătaciii, „duşmanul lui
Dumnedeii şi al bisericii“, precum îl numeşte papa.
|

În mijlocul acestor agitări religionare, griji regele Ungariii, Bela IV,

de înteresele regatului săii, de estinderea

şi întărirea lui,

cultivînd legătu-

rile de înnemurire şi de amiciie cu domnitorii de pe împrejur, mai ales cu
aceia, dela carii aşteptă foloase pentru realisatul planurilor sale de a tot
întinde marginile împeriului săii. Se puse dară din noii în conţălegere cu
împăratul din Niceiea, cu lon Duca Bătaciii, încercînd al predispune pentru vre-o împăcare, şi înştiinţă şi pre papa despre aceasta. Papa se grăbi
de'i răspunse în Faur 1241, lăudîndu'i zelul şi stătorniciiea credinţii, şi
îndemnindu'l ca să stăruiască mai departe cu mijlocirea sa, ca doară s'ar

întoarce la unitatea bisericii „nobilul bărbat Bătaciii dimpreună cu ţările şi
popoarele

sale,=cu clericiişi cu toate bisericile“, căci iel,

papa,

carele jă-

leşte nenorocirile şi se bucură de cele bune, aşteaptăcu plăcere întoarcerea celor rătăciţi 1).

„Veni

e

e

acum în 15 April 1241 năvălirea

!

Tătarilor

(Mongolilor)

în Ungariiea şi pustiitul iei. Regele Bela IV se plînse, precum altora, aşă
şi papei, în Majii 1241, asupra nemaipomenitei pustiiri şi asupra înfiorătoarelor omoruri săvărşite de Tătari, iar' papa îi răspunse mai întilii prin
o compătimire şi apoi se adresâ cu mai multe scrisori cătră conducătorii
ţărilor, cari se ţineati de regatul Ungariii, îndemnîndu'i ca să sară întru
ajutoriă, cit şi cătră arhiepiscop, episcopi, cler şi călugări, ca să ierte
păcatele tuturor acelora, carii vor apărâ regatul. După aceasta scrise din
noii regelui Bela IV, îndemnîndu'l ca să resiste Tătarilor cu toată energiiea,
căci şi iel, papa, va căută să'i trimată ajutoare 2).:

“După moartea zelosului papă Grigoriii IX, întimplată în August 1941,
nu se făcti sub papa Celestin (1241—1243) nimică în privinţa propagandei
papiste în răsăritul Europei. Abiâ urmaşul acestuia, Inocenţiii IV: (1243—
1204), toarse mai departe firul iei cu multă persistință. În Juliii:1243, deci
îndată dupăce

a ocupat scaunul

papal,

autorisâ

papa

pre

patriarhul

din
Acvileiea, ca să predice prin Germaniiea o espediţiune cruciiată încontra
Tătarilor, iar în Mart 1245 trimese pre mai mulţi călugări franciscani şi
minoriţila Greci, la Bulgari, la Cumani adevăraţi şi Romîni, la Ruteni şi
la Tătari cu însărcinarea, că să predice, să botede şi să ierte păcatele

14) Hurmuzachi, Docum. I. 1, Nr. 142, 143
.
Vetera monumenta hist. Hun
IL. Nr. Hung,
920, 326.
Hurmuzachi, Docum. 1. 1. Nr.—r. Theiner
list.
Ne. —335, 2) 397.04
146, 146, 15 152_ 154. 154. — Theiner
Thei Veterata mon.mo8.
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celor ce vor primi. creştinismul după ritul apusean şi confesiunea romană;
învită şi pre regele şi. pre poporul “Tătarilor, ca să nu mai persecute pre
creştini, ci: să primeascăcu bine pre preuţii trimeşi la. iei. După aceasta
trimese papa, în April 1245, tînărului rege din împeriul romînobulgar, lui
Coloman

(saii

Caliman,

1241—1246),

o scrisoare,

în care

se

încercâ

a'i

demustră necesitatea unităţii bisericilor creştine şi supremăţiiea papei din
Roma asupra lor, şi apoi îl îndemnâ ca. să se întoarcă, iel şi poporul săi,
la unitatea bisericii, şi să primească cu bine pre preuţii trimeşi la îel1).
Această soliie cătră regele Coloman n'a avut însă niciun succes,
fiindcă el încetâ din viiaţă îndată după aceasta, în 1246, înveninat fiind,
după cum cred unii (pg. 442). Propaganda antipapistă şi antiromănistă,
foarte vioaie pe atunci în'imperiul romînobulgar, debunăsamă că n'a fost
neincurcată la această moarte.
|
.

Soliie la Tătari. Morduani și Munteni. Asupra. soliii misionarilor papalicătră Tătari avem doaiiă ştiri contimporene, a călugărului dominican Ascelin. şi a călugărului minorit, lon de Plano Carpini,
îmbele din anul 1246. - În iele găsîm înregistrate doaiă fapte de mare înteres pentru Romîni. Mai întiiii se constată, că între Cumaniiea,. Rusiiea,
Ungariiea şi Bulgariiea ierait doaiilt popoare, numite unul Mor- dua ni. (Morduani, Morduyni, Mordui), iar celalalt Munteni (Montani),
cu ţări propriie, numite Ţara Morduanilor şi [ara Muntenilor
(Terra Morduanorum şi Terra Montanorum). Aceste popoare nu sînt altele,
decît Moldoveniişi Muntenii, şi ţările lor Moldova şi Munteniiea sai Ţara
Romiînească, numită şi Ţară Transalpină (Terra Transalpina).
Aceste popoare şi ţări încă aii suferit multe crudimi din partea Tătarilor ia reîntoarcerea lor din Ungariiea în anul 1241.
|
Se ştiie însă că atît Romiînii Moldoveni, cît şi cei Munteni ierait
creştini încă de pe timpul Apostolilor ($ 24); deaceea ieste suprindătoare,
la prima citire, afirmarea călugărului minorit, lon de Plano. Caprini, că
- Morduanii ar fi fost păgini pe atunci 2). Aceşti păgini morduani însă m'aii
fost Romînii moldoveni, ci numai Cumanii din Morduaniiea, carii cu vr'o
doaiiădeci de ani mai înnăinte, se refugiseră în părţile acestea şi se aşă-

daseră pe acoleă, printre Romini, iar unii din iei se strămutaseră mai
apoi în Ungariiea (Ş 131 pg. 585—587). Romînii morduani sait, moldoveni şi

cei munteni ieraii cu toţii de rit grecesc şi cu episcopi proprii, precum se
cunoaşte din bula papei Grigori IX din Noemvre 1234, şi precum vom
arătă îndată mai la vale, deşi unii din principii lor, mai ales cei din Ţara
Muntenilor (Ţara Transalpină) nu ieraii neaplecaţi uniunii cu biserica 1omană, ca şi regii din împeriul rominobulgar, cu carii stai în legături fa-

miliiare şi cetăţeneşti.

Cu principii acestor Romîni căutâ Bela IV să între

în legături mai deaproape, să” atragă pe deplin în partea sa şi a năzuinţilor sale şi să”i ţină în atirnare de regatul săi cu ţările lor. Atit de
preţioase pentru iel fă priieteniiea acestor principi romîni, încit îşi logodi,

în 1246, pre fiiul săii mai. mare, pre moştenitoriul tronului, Ştefan, cu fiica
unui principe dintre aceştia, cu o Cumană,
de pe atunci şi apoi şi cei posteriori.

precum

se

esprimă

scriitorii

') Hurmuzachi, Docum. |. 1, Nr. 167, 172—175. — Theiner, Vetera mon. hist. Hung.
i
I. Nr. 348, 362—365. — Feier, Cod. dipl. IV, 1, pg. 360, 363—367, — Raynaldus: Annales
eccl. sub a. 1245, cp. 15—23. — 2) Hurmuzachi, Docum. |. 1, Nr. 179, cp. 5 şi 7, pg. 233—

234; Nr. 180, cp. 20 şi 22, pg. 235—236.

-
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Năzuinţi unioniste la Rușii galiţiieni și lodomeriieni. A doaiia faptă remarcabilă înregistrată de misionarii Ascelin şi lon de Plano Caprini ieste
constătarea, că unii principi ruseşti, creştini de rit. grecesc încă din anul
989 (pg. 316) încoace, căutaii în protecţiunea papei scăparea de sub jugul

Tătarilor, sub carele căduseră încă din anul 1239. Intre aceştia ieraii şi
Romăneştii, adecă fiii lui Roman, ai fostului duceal Haliciului (Galiţiii)
şi Volodimiriii (Lodomeriii, 1198—1205), adecă fraţii Daniil, duce al Hali|

al Volodimiriii.

ciului (Galiţiii) şi Văsilică, duce

“Trecînd în. anul 1245 misionarii papei cei trimeşi

hemiiea,
cu

Poloniieaşi Volodimiriiea,

Văsilică,

carele

stă

sub

la Tătari prin Bo-

se întălniră. şi: cu: ducele

superioritatea

frăţini-săii

Daniil,

Volodimiriii,
şi, în convor-

birile ce le'avuseseră cu iel, cu unii episcopi şi boieri, îi predispuseră spre
uniune

cu biserica

romană.

Ducele

Daniil

la regele Tătarilor în afacerile ducatului

nu. fusese

săii,

deiaţă,

fiindcă

dar”. după întoarcerea

ierâ

sa, "i

se comunicară toate cele convorbite. Sperind acesta că prin unirea sa cu
biserica romană şi prin întrevenirea papei, va scăpâ nu numai de Tătari,

dar şi de rivalii săi, mai ales de acei din Litvaniiea, trimese la papa pre
un egumă&n, carele să'l înştiințede, că atit iel, cît şi îrate-săii, precum şi
episcopii din ducatele lor, sînt gata să se unească cu biserica

romană,
al

dacă'l va

Ruşilor,

recunoaşte

şi'l va încoronâca

şi dacă'i va dâ ajutoriii atît

contra rivalilor săi.

|

încontra

Tătarilor,

rege

cit şi în-

- Încă nu sosise niciun răspuns dela papa, cînd se întoarseră misionatii dela Tătari în 1246; deaceea se folosi ducele Daniil de această ocasiune, opri pre misionari prin opt dile; se consultă cu maiinarii îmbelor
ducate, şi deciseră împreună şi înnăintea acestor misionari, ca să'şi esprime
dorinţa „că vor să recunoască pre papa ca Domn
speciial şi ca

Părinte, iar' pre sînta biserică romană ca doamnhă“şi magistră“. Papa
se înformâ, prin delegaţi speciiali, în primăvara. anului 1246 despre seriositatea aplecării principilor

1247 împlini

uniunea

cererea

bisericească,

şi

a

îmbilor frați

clerului

spre uniune,

şi

duci, Daniil şi Văsilică,

acordiîndu-li

păstrarea

în

vara

anului

întrucît priviă

ritului

orien-

tal şi dispense matrimoniiale, şi începu a: întitulă pre Daniil ca rege al
Rusiii, dar' în datul ajutoarelor aşteptate se arătâ papa cam codaciii, parte
din causa neputinţii principilor creştini de a sări întru ajutoriii, parte şi
deaceea, că şi principii Litvaniii îmbrăţişară acum creştinismul şi uniunea
cu biserica romană, şi se temeâ ca să nu'i predispună r&ă pentru biserica
romană 1).

Pregătiri încontra Tătarilor și o episcopiie păpistăsască în Olteniiea.

Misionarii papii nu isprăviră nimică la Tătari; iei aduseră dela dinşii numai nişte scrisori cătră papa ca domn al creştinilor, prin carile diceai, că

toţi. aceia, cari vor augi de voinţa domnitoriului Tătarilor şi nu "i se vor
supune, vor fi distruşi, pierduţi şi omoriţi.

Această tristă veste făcu pre

papa şi pre regele Ungariii ca să se pregătească de apărare. Aduseră deci
mai mulţi călugări din ordinul Ioaniților, carii ocupară marginile îm-

periului unguresc

despre răsărit miadădi

şi miadănoapte,

şi

înfiinţară în

1) Quod Dominum Papam habere. vellent in specialem Dominum et în
tamque Romanam Ecclesiam in dominam ct magistram. Hurmuzachi, Docum.
cp. 16 şi 83, pg. 237 şi 239. — Mateiii de Michovia în Polonicae historia
J. Pistorius, Basileze 1582, pg. 126. — Raynaldus, ' Annales eccl. sub a. 1246,

a. 1247, cp. 28-29,

-

a

Patrem, san|, 1, Nr. 180,
corpus, edit.
cp. 28—31;
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Ţara Severinului, adecă în Olteniiea de astădi, o e piscopiie
romană,
al căriia titularii ieră un Grigoriii pe la 1246. Regele Ungariii, Bela IV, li puse, în 2 Juniii 1247, la disposiţiune 'Țara Transalpină,

adecă

'Para Muntenilor,

lăsâ în stăpînirea

unguresc,

afară

de

Rominilor şi

debunăsamă

unele

ducate

din

a ducilor lor,

că nu din

alte motive,

iea,

dar

pre

cari anumeale

neatirnată

decit

numai

de

din

regatul

înteres

propriii, ca să nu se strice cu iei şi să nu'i împingă cu desăvărşire în tabăra combătanţilor uniunii cu biserica romană. După aceasta întrâ Bela IV,

spre mai

mare

asigurare,

în legături familiiare

cu unii principi de prin

împrejur, romîni, ruşi, poloni şi austriiaci; se încuscri adecă în anul 1246
cu unul din principii cumani (romîni) şi apoi şi cu Daniil, noul şi convertitul rege al Ruşilor, sperind că astfeliii mai cu succes se va apără încontra Tătarilor. Tot în anul 1247 mulţămi papa Inocenţii IV reginei Ungariii, Măriii, fiicei împăratului din Niceiea, pentru stăruinţile iei pe lîngă
tată-săii, :lon Duca Bătaciii, ca să'l înduplice la împreunare cu biserica
romană,

iar'

regelui

Bela

IV îi scrise îndeost&bi,

îmbărbătindu'l

ca

să re-

siste Tătarilor cu toată energiiea, dacă ar năvăli în ţările Ungariii, căci şi
iel, papa, îi va trimete în ajutoriii pre cruciiaţii destinaţi pentru Palestina.
"Mai departe învitâ papa şi pre arhiepiscopii din Strigon şi din Colocea
ca, la locuri strategice dela marginea împeriului unguresc, să facă întărituri încontra eventualei năyăliri a Tătarilor. În anul 1248 provocâ papa şi
pre cavalerii din ordinul Ioaniților ca să sară într'ajutorii Ungariii, dacă
Tătarii S'ar încumătă să năvălească asupra iei). Dară şi din aceste stăminţi ale papei de a scăpâ pe deplin uniunea Romiînilor cu biserica apuseană romană nu se alese nimică, fiindcă agitările Grecilor, Sirbilor şi
Bulgarilor ieraii ctiimplite, şi fiindcă păturile de jos cetăţăneşti ale Rominilor
şi păstorii lor suileteşti țîneaii morţiş nu numai la ritul grecesc dar şi la
legătura strămoşască cu biserica răsăriteană.
Ş 134. Încercări zădarnice unioniste la Ruşii Moscali.
Vădind
Volodimiriiea

papa
şi din

Inocenţiă IV,

că

principii

Chiev. “i-ati. recunoscut,

şi

clerul

cu facilitate,

din Galiţiiea,

din

supremăţiiea,

voi

să atragă la uniune şi pre ceialalţi- principi ruseşti din Moscva şi din Novogorod, şi scrise, în 23 lanuariii 1248, unuia dintre cei mai puterneci dintre
iei, unui urmaş din familiiea Mînălungeştilor (Dolgorukoi), viteazului A 1 esandru Neveanul (Newskoi), numit aşă după riul Neva, unde, încă
ca tinăr, căştigase în anul 1240 o bătăliie mare asupra Svedilor, şi carele
urmase tătîni-săă în ducatul din Novogorod şi din Susdal (1247—1263),

învitindu'l prin misionari, ca să îmbrăţişede şi iel, dimpreună cu ai săi, uni-

unea bisericească, dară s'a înşălat amar. Acest Alesandru Neveanul ieră bărbat joarte învăţat, cunoşteă cu.temeiii atit învăţăturile, cît şi desvoltarea
treptată a creştinismului, şi nu găsiă întemeiate scopurile şi năzuinţile papilor,
de a ajunge cu orice preţ la o turmă şi un .păstoriii, domnind şi asupra regilor şi împăraţilor lumeni; se apucâ deci nu numai de a aptră înnăintea

solilor

papali

învățăturile bisericii.răsăritene cu

toată însufleţirea convin-

gerii, ci se încercâ..dea trage la această biserică pre misionarii papii și chiar

pre papa însu'şi, scriindu'i

o lungă

desfăşurare

asupra

desvoltării creşti-

5 Hurmuzachi, Docum. 1, 1. Nr..181—187. — Theiner, Vetera mon. hist. Hung. 1,
Nr. 377, 379—380, 288. —
Feier, Cod. dipl. IV, 1, pg. 417—421; 459-—462, 465—467,
557—559. — Raynaldus, Annales eccl. sub a. 1247, cp. 78—82..
.
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nismului şi

a răspîndirii

învățăturilor lui genuine,

şi

porni

apoi. printre

Ruşi şi printre Romiînii din părţile ruseşti o propagandă cumplită încontra

uniunii cu biserica romană.

Prima

urmare a acestei propagande

fă, că în anul 1249 se arătâ la-poporul şi clerul de jos din

antipapiste

ducatele Vo-

lodimiriii şi Galiţiii o nemulţămire adincă cu uniunea superiorilor lor, nemulţămire care se putu înnăduşi pe scurt timp numai cu întrevenirea armată a regelui Ungariii Bela IV 1).
a
Prin această Contrariiare nu se desbărbătâ principele Alesandru Neveanul, ci se puse mai întiiii bine cu regele Tătarilor, carele îl recunosci
ca mai mare preste toţi principii ruseşti tributari, şi'l numi totodată şi mareprincipe în Chiev; se înţălese apoi cu
direginţii civili şi bisericeşti din
împeriul romînobulgar şi din cel grecesc, şi organisară împreună
o sistematică propagandă
antipapistă, pre care o susţinut
cu' energiie pînă la moartea sa întîmplată în 14 Noemvre 1263. . Această
conţălegere a lui Alesandru Neveanul cu Grecii, cu Bulgarii şi cu Sirbii
încontra stăruinţilor neîncetate şi chiar silnice ale papilor de a ţine ţările
împărăţiii rominobulgare, pre popoarăle de acoleă şi cu deos&bire pre Romiînii

din

iele,

în strînsă

legătură

cu biserica

apusană

romană,

avii

ca

resultat sfărmatul împeriului_Latinilor din Constantiniiana în 25 Juliii 1261
(pg. 437 şi $ 138), păstratul şi întăritul confesionalismului grecesc în Europa răsăriteană,
Din această causă trecură diregătorii bisericilor ruseşti
pre Alesandru Neveanni printre Sînţi, şi începură a'i veneră memoriiea cu

multă cucerneciie şi cu strălucire.

Ş 135. Aplecări la regele Bela IV cătră -creştinii“răsăriteni şi cătră Tătari.
Cu toate că în lăuntrul regatului unguresc sporiaii. bine” afacerile pă-

pistăşeşti, cu toate că mulţi dintre Cumanii aşădaţi în țara Morduanilor şi
a Muntenilor se încreştinaseră în anul 1252 la stăruința călugărilor predicători (dominicani) şi cu toate că mulți Romîni de pe acoleâ rămaseră
stătornici pe lîngă uniunea bisericească închieiată de regele romînobulgar
Ioniţă în 1204, aşâ, încît căpătaseră şi un episcop propriii.la Turnul Severinului, totuş mai ieraii pe lîngă marginile acestui împeriii încă o mul-"
ţime de creştini de rit grecesc, numiţi desbinaţi sait şismatici, şi chiar

păgini, Tătarii adecă,

carii cu toţii Yeraii adversari decişi ai papismului şi

esercitaii oare care înrîurire asupra noiiconvertiţilor şi asupra vechilor desbinaţi sai şismatici din regat. Această împrejurare determinâ pre regele
Ungariii, Bela IV,. ca în anul 1254 să se jăluiască amarnic :la papa, că

regatul săii ieste încunjurat din toate părţile

de

duşmani, - despre

răsărit

decătră Ruteni, Cumani (Romîni) şi Brodnici, despre miadădi decătră alegareţii (iereticii) Bulgari şi Bosniiaci, şi despre apus şi miadănoapte decătră
Nemţi, şi că, pe lîngă aceasta, ieste neîncetat cu frica în spate -despre vro

noaiiă năvălire a Tătarilor;

că iel mai mult “cu. păginii şi. cu'. desbinaţii

(şismaticii), decît cu ai săi îşi apără regatul şi înteresele lui; că
causă a fost necesitat să'şi însoare pre fiiul săii, mai mare-cu
desbinată (şismatică), ca doară s'ar feri. de r&utăți mat. mâră;:
de o credinţă cu iel culege numai 'spinii răsboiălui, înloc. să

iei vreun ajutoriă, făcînd,

prin aceasta, alusiune

din această
o Cumană
că dela cei
capete dela

la răsboiul avut

în anii

„5
Raynaldus, Annales eccl. sub a. 1248,-cp, 41-43; a. 1249, cp. 15. — Engel Ci N
Geschichte der Ukraine, von Galizien und 1 odonirien. Halle 1796 De. 1564--574. = eterii :

Conciliorum Pars I. pg. 70. — Hurmuzachi, Doc. |. 1. Nr, 205,

*

e

”
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1253 şi 1254 cu regele Bohemiii, Otocar, pentru Austriiea şi Stiriiea ; şi
apoi închieiâ dicînd, că, dacă papa 'nu'” va întinde, cît mai curînd, mînă
de ajutoriii, va îi nevoit să îmble cerşînd ajutoriii la cei ce nu se ţin
de biserica romană2).
Ş 136. Desunirea

Ruşilor gălițiieni.

De aici înnăinte se schimbară împrejurările tot din ce în ce mai tare
în defavoarea năzuinţilor papiste nu numai printre Ruşi, dară şi printre
Romiîni, Bulgari, Sîrbi şi Greci. Vă&dind Daniil, încoronatul rege al Rusiii,
că cererile sale din anul 1253 pentru ajutoriii încontra Tătarilor şi a rivalilor săi din Litvaniiea nai găsit la papa nicio îndestulare faptică; ba încă
încredinţindu-se, că papa nu înteresele lui, ci numai pre ale bisericii sale
le are în vedere, şi că a încoronat, în anul 1255, ca rege în Litvaniiea
pre chiar rivalul lui: cedâ presiunii clerului de jos şi a marelui duce Alesandru Neveanul, se împăcâ cu rivalii săi creştini şi păgîni, trecă preste
încuscrirea sa şi ale unor neamuri de ale sale cu regele Ungariii Bela IV,

se lepădâ în anul 1256 de uniunea închieiată

cu biserica

se mai întoarse la iea, cu toate dojănirile şi amenințările

din 13 Faur 12572).

romană,

şi nu

papei Alesandru IV

Tumulturi religionare în împeriul romînobulgar.
Îndată după desunirea Ruşilor găliţiieni în anul 1256 se produseră în anul 1258 şi în împeriul romînobulgar grave tumulturi, precum religionare, aşâ şi cetăţăneşti,
tumulturi în cari Grecii şi Bulgaroslavii jucară rolul prim. Regele rominobulgar, Mihaiii (1246—1958), cădu jărtiă complotului ; iel în omorit5).
De aci înnăinte, nu mai îură aleşi ca regi în împeriul rominobulgar
membri din familiiea regească a Muşăteştilor, debunăsamă că nu-

mai deaceea, fiindcă membrii acestei familii regale ieraii crescuţi mai mult

în vederile doctrinelor unioniste şi papiste, şi nu presîntaii puternecei reacțiuni antipapiste şi antilătiniste de pe atunci destulă chizăşiie, că nu se
vor mai întoarce la uniune cu biserica romană, încotro îi trăgeă înteresul
cetățănesc şi originea sîngelui. Pe tronul împeriului romînobulgar fii ră-

dicat Constantin Tihul,

bărbat devotat

cu

totul

creştinismului grecesc şi

graiului bulgaroslav, şi deştindent dintr'o vechie jamiliie boierească încă
de pe timpul cuceririi decătră Greci a împeriului macedonobulgar în anul
1018, din aceea a lui Tihomir ($ 85, pg. 329—330).
Ş 137. Noaiiă aplecări la regele Bela IV cătră creştinii grecoorientali.
Şi cătră Tătari.
De aceste reacţiuni antipapiste şi antilătiniste căutară

Tătarii pentru
popoarele
năinte

cu

realisarea năzuinţilor

din mijlocul

Cumanii,

şi din apusul

cu Ruşii,

cu

a'şi face

sale de

toate

precum isbutiseră mai în-

Europei,

Brodnicii,

să se folosască

tributare pre

cu Morduanii

de rit răsăritean. Regele Tătarilor îmbiiă, în anul

şi

cu Montanii

1259, pre regele Ungariii

1) Hurmuzachi, Docum. |. î, Nr. 195—199. — Theiner: Vetera monum. hist. Hung Il.
Nr, 267, 410, 416, 425, 440, 454. — Feier: Codex dipl, VI. 2, pg. 507—518. — Raynaldus,

Annales eccl. sub a. 1259, cp. 31—45.

— 2) Raynaldus:

Annales eccl. sub a. 1253, cp. 21

şi 26; a..1254, cp. 26—27; a. 1255, cp. 57—58; a. 1257, cp. 21—22; cp. 26—29; a. 1266
cp. 40. — ) Georgius Acropolita, Annales, Bonnz, 1836 pg. 161, cp. 73. — Raynaldus,
Annales eccl. sub a 1258, cp. 43--44.
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Bela IV, ca să facă împreună o legătură spre acest scop, şi această legătură să o întărească prin o încuscrire, amerinţind, la neînvoire, cu o năvă-

lire devăstătoare. Ca să scape de această primejdiie, se adresâ regele Bela IV
la papa pentru sfat şi ajutoriiă, plingîndw'i-se din noi, că, pînă acum, ma
fost ajutat cum se cuvine întru apărarea credinţii romane creştine nici de-

cătră papa, nici decătră regii popoarălor conconfesionale şi că deaceea va fi
necesitat să se unească chiar cu duşmanii bisericii romane. Papa îi ră-

spunse în Optomvre 1259 cu scuse pentru trecut şi cu îmbărbătări şi promisiuni pentru present şi viitorii, condămnind unirea oferită de Tătari,
mîngăindu'l cu sperînţa în Dumnedei 1).

Ş 138. Grecii cuceresc împeriul Latinilor.

Propăganda antipapistă imbărbătată.

Anii următori 1260 şi 1261 fură nenorocoşi pentru năzuinţile papiste.
Regele Ungariii Bela IV se încurcâ întrun r&sboiii cu Otocar, regele Bo-

hemiii, ajutat fiind de Ruşi;

de Cumani,

de Romiîni,

de Beseni, de Săcui

şi de Sloveni 2).
Polonii şi cavalerii teutoni se oştiaă încontra Litvanilor, fiindcă şi
aceştia se lep&daseră de uniune cu biserica Romei; Tătarii se pregătiaii

de răsbunare

asupra regelui Ungariii

împeriul lui în primăvara

anului

pentru

1261. De

neîncuscrire

şi năvăliră în

aceste învălmăşele răsboinice se

folosi Mihaiii VIII Paleologul, energicul şi circumspectul tutor al împăratului

grecesc din Niceiea, Toader Il Lascar (1254—1259), detronâ şi orbi pre
pupilul săi, apucâ înswşi ca împărat (1259—1282), frinele împeriului bizantin, se înţălese în anul 1261, prin o soliie, cu sîrbul Constantin Tihul,
noul rege al împeriului romînobulgar, şi, sculindu-se cu răsboiă asupra
şubredului împerii alRomăniii saiial Latinilor din Constantinijana,

îl recuceri

în

25 Juliii

1261,

restăurînd

astielii

împe-

riulroman răsăritean (pg. 451), şi începi apoi a persecută acoleă
pre toți aderenţii fostului împărat Bălduin II (1237—1961), precum şi pre toţi

cei uniți cu

biserica

Sari cetăţeneşti

romană

şi religionari,

din

îndemnuri

cam

tot

aşâ

naţionale,

precum

ca

pre

o făceâ

Tihul (pg. 443—445) în împeriul rominobulgar cu Romînii

nişte

adver-

şi Constantin

din iel, carii,

din cause cetăţăneşti naţionale, se mai ținea încă de uniune cu biserica
romană. Regele Ungariii nu fu în stare să împiedice aceste repedi schimbări
cetăţeneşti, nici să apere, cu destul succes, pre Romiînii naţionalişti şi unionişti, cu toate că fiiul săi, Ştefan, principele Ardealului şi al 'Țării Transalpine

locuite

de

Romini,

întreprinse,

încontra regelui romînobulgar,
tea Vidinul,

unde domniă

(1218—1241) 5.

între

Constantin

AĂlesandru,

fratele

1260

Tihul,

şi

1264,

şi ocupâ

cinci espediţiuni

dela iel şi ceta-

regelui romînobulgar Ion Asan

Sperînta unor duci romîni în ajutoriul papilor.
Nimicirea împeriului
Latinilor a răpit papilor punctul principal de radăm pentru atingerea scopului de a vede unite sub autoritatea sa toate bisericile creştine din orient;
li mai r&măsese acum numai Ungariiea cu ţările iei romîneşti şi slăveneşti,
1

Raynaldus:

Annales

eccl. sub

a. 1259, cp. 31—45. — Hurmuzachi
— Feier, Cod.
507—515. — ) Hurmuzachi, Docum. |. 1, Nr. 211—213. — 3) Raynaldu din pg Bag
s, Annales ecci,
a. 1260, cp. 24; cp. 24 şi cp.51—54; a. 1261 cp. 4 şi 26—35,; a. 1265,
cp. 833—36 şi cp. 42;
a.

Nr, 208, A Theiner, Vetera mon. hist. Hung. ], Nr. 454.

1263, cp. 1 şi 16—87. — Georgios Akropolites, 1. c. cp. 84, pg. 186—187. — Hurmuzachi, Documinte, 1.1, Nr. 259. — Feier, Codex dipl. IV, 3, pg. 14—18; VII, 1, pag.
-314—3819.
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unde se mai puteă susţine încă propaganda papistă, fiindcă unii duci romini de pe acoleâ speraii, că, cu ajutoriul acestei propagande, vor ajunge
ca să'şi vadă împlinite dorinţile şi năzuinţile de a'şi uni micile ducate întru unul sîngur, într'o patriie mare naţională şi comună, pusă sub diregința unuia din iei, precum isbutiseră cu aceasta în anul 1204, creînd
regatul Rominilor şi al Bulgarilor, iar' în anul 1224 tindînd a formă din
“Para Birsei şi din 'Țara Transalpină o noaiiă ţară, un noi domniiat, pus
numai sub autoritatea papei. Dar' şi regii Ungariii aveaii calculele sale cetățăneşti. Încă de pe timpul regelui Ştefan celui Sînt (997—1038) se folosîseră cu mult succes de propaganda papistă întru urmărirea scopurilor sale
cetățăneşti. Şi acuma credeaii, că, tot cu ajutoriul iei, vor fi în stare să'şi
păstrede supremăţiiea şi înriurința asupra ţărilor circumvecine, locuite de
Romîni, de Ruşi, de Sloveni, de Sirbi şi de Bulgari. Numai sub înrîurinţa acestor năzuinţi cetăţăneşti şi naţionaleale Romînilor şi Ungurilora continuatpropaganda
papistă
încă
timp îndelungat în părţile acestea cu vigoare
destul de mare şi de simţitoare (Ş$ 127 şi 128).
Ş 139. Conilicte între Bela IV şi îiiul săii Ştefan. Asupriri propagandiste.
Urmiînd
1246

pre

regele Ungariii Bela IV o tactică de estensiune, logodi în anul

primul

săii fiii, în vîrstă

de

şese

ani, cu

Elisaveta,

fiica ducelui

Cumanilor aş&daţi între Tisa de jos şi Dunăre, Cuten saii Cuteanul cu
numele ($ 115 pg. 410), şi la anul îl încoronâ chiar ca rege junior al
Ungariii,

dîindu'i în

1254

Stiriiea

spre

administrare.

Ştefan

se căsători

cu

logodnica sa abiă în 1261 şi căpătâ acuma, spre administrare, Ardealul cu
țările vecine.
:
În urma înrîuririi ducelui Cuten şi a activităţii stăruitoare a călugărilor dominicani (predicători) se încreştinară, în anul 126i, mai toţi Cumanii

aflători pe lingă Romini şi printre iei pe teritoriul Daciii Trăiane orientale.

Această întimplare a învioşat şi întărit propaganda papistă pe la popoarele creştine de rit grecesc din părţile acestea. Fiind tinerul rege Ştefan
în legături mai deaproape şi mai familiiare cu Cumanii, respective cu Romiînii de pe acoleă, s'a stirnit în pieptul lui năzuinţa spre neatirnare de
tată-săii, precum şi plăcerea, iot din ce în ce mai mare spre datinile şi
viețuirea mai veselă a Romînilor. În consecinţă iel prinse a se întitulă, din

1261 înnăinte, „Stefanus, Dei gratia Rex, promogenitus illustris Regis Ungarie,

Dux

Transilvanus

et dominus

Cumanorum,

=

Ştefan

din

graţiiea

lui Dumnedei Rege, primul născut al ilustrului rege al Ungariii, Duce
Transilvan şi Domn al Cumanilor“. Titlul de Domn al Cumanilor ni îndică,
că Ştefan domniâ şi asupra Romiînilor din Daciiea Trăiană răsăriteană şi
miadădiăală, fiindcă sub numele de Cumani se cuprindeai, pe atunci, în-

decomun

şi Rominii din părţile acestea. Aceşti Romini-Cumani esercitaii o

înrîurinţă determinantă asupra Domnului săi Ştefan, carele nu întreprindeă
nimică fără de consimţămintul lor.
|
neînţăgrave
în
Ştefan
pre
îndată
aduse
rege
de
Usurparea titlului
legeri cu tatăl săi, Bela IV, şi în lupte cu îel. Aceste lupte se potoliră
încitva abiâ în anul 1262 după întrevenirea unor episcopi şi magnați, şi

dupăce Ştefan căpătase, pentru împăcare,
şi a nobililor

învoirea şi aprobarea

boierilor

ascultători de iel, şi dupăce ceruse şi căpătase încăşi con-
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siliul şi consîmţămîntul principilor Cumanilor,
rați şi al Romînilor 4).

adecă al: Cumanilor adevă-

Audind papa Urban IV (1261—1264) despre aceste deplorabile neînț&legeri dintre tată şi fiiii, precum şi despre întenţiunea lor de a întră cu
principii Tătarilor în legături familiiare, sai de a încheiâ cu iei vre-o însoţire amicală spre a ave pace din partea lor, îi dojăni amarnic în la-

nuariii şi Faur 1264, amerinţindu'i- chiar cu escomunicarea.
Îngerinţa

prea întrecută a propagandei

papiste

mari făcură pre mulţi Cumani şi Romini ca să se
romană

şi

să'şi

bată joc

de cultul iei religios.

şi asupririle iei prea

lepede

Aceasta

de coniesiunea

se

observâ mai

IV

(1265—1268)

ales la Cumanii colonisaţi între Dunăre şi Tisa de jos. Regele Bela IV se
plînse la

papa

poronci în Junii

asupra

acestor Cumani.

1265 episcopilor

Papa

Cleminte

din Ungariiea, ca

să constringă

pre

Cumani, respective pre Romini, ca să pădască, cum se cuvine, credința
creştinească şi cultul iei religios, iar' pre cei ce nu se vor supune să'i
alunge din regat?).
Aspiraţiunile Romînilor din Morduaniiea şi din Munteniiea, ţări cunoscute pe atunci şi sub numele de Cumaniiea Mare, precum şi ale celor
din Ardeal, de a înfiripă, cît cu putinţă -cu toţii împreună, un sîngur domniiat sub tin&rul rege Ştefan, aduseră pre acesta, în anul 1266, la mari

neînţălegeri şi la noaiiă lupte cu tată-săii, bătrinul rege Bela IV. La aceste
lupte
maniie

luară
Mare,

parte atit Romiînii din Ardeal,
dar,

anumea Romiînii din
Hunidoarei Leustachi,
Andreiii şi Poniciii.în
contra lui să rădicară
Ardealul miadănoptal

din

nefericire,

nu

cu

cit şi cei

din

toţii în unire.

aşâ numita CuUnii

din îi,

şi

comitatul Hunidoarei şi al Bihorului, cu castelanul
cu ducele de Beiuş, Ion, şi cu banul de Severin,
frunte, prinseră partea tînărului rege Ştefan, iar înfraţii Ladislau şi Giula (Juliit), cel dintiiii duce în
şi comite al Dobicei şi al Solnocului, precum şi fraţii

Cămineşti (Kemyn), Laurenţiii şi Conrad, din Ardealul răsăritean miadădiiial, dimpreună cu Svetislaii, duce în Ţara Transalpină şi pretindent la
tronul împeriului rominobulgar, iar' mai pe urmă şi domnitorii acoleă

(pag. 444 şi 460)5).

Aceste neînţălegeri dintre Romini şi, în genere, dintre locuitorii de
pe teritoriul Daciii Trăiane, aii produs şi măturit în unii din direginţii lor
cugetarea, dorul şi năzuinţa de a se desiace, cu totului tot, de regii ungari,
şi a'şi întemeiă domniiate propriie, neatîrnate de iei.
„Luptele din părţile acestea dintre anii 1261 şi 1269 ai avut, la Mag&hiari, şi un caracter religionar, ai fost o opunere la espansiunea
confesionalismului

răsăritean,

pe

atunci

puternec

învioşat

în urma

nimicirii

decătră Greci a împeriului Latinilor sait Romăniii.
din Constantiniiana, şi
O aptrare şi susţinere a propagandei papiste, atit de priincioase năzuinţilor spre supremăţiie ale regilor ungari.
Acest caracter răsare, neîndoios,

mai ales dintrun uric din anul 1269, unde tînărul rege Ştefan numeşte pre

1) „Mediantibus, dice Ştefan întrun uric din 13 Decemvre 1262, venerabilibus patribus + „+ Cum consensu, beneplacito, voluntate et aprobatione universorum Baronum et nobilium nostrorum, nec non requisito Principum Cumanorum. consilio et habito consensu“,
Hurmuzachi, Docum. ], 1. Nr. 214—216, 218, 220. — Şîncaiii G. Cronica Romînilor sub
anul 1273. — 2) „Hurmuzachi, Doc. 1. 1, Nr. 225—297, 229, — Raynaldus, Annales ceccl. sub
20 204;7ch;48 Şi 255; a. 1265, cp. 48—50. — 5) Hurmuzachi, Doc. 1, 1, Nr. 242—944,
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Bulgari,

„duşmani ai noştri şi desbinaţi (şismatici)“, precum

izătările pentru

împriietenire cu Tătarii

oniciă 2).
Certele dintre tată şi fiiit pentru
tolite în anul

1269,

s'ai

curmat

prin întrevenirea

predomnire

definitiv

abiâ

şi pentru

prin

şi din per-

banului de Severin,

moartea

neatirnare, po- lui

Bela

IV,

întimplată în 5 Maiii 1270, şi urcarea pe tronul întregului împeriii unguAcesta nu'şi puti înfăptui
resc a rivalului săă fiiii, Ştefan (1270—1272).
toate dorurile sale cetățăneşti, fiindcă muri curînd, lăsînd ca urmaş pre

minorenul săi fiii, Ladislai (Vladislaii), numit Cumanul

(1272-—1290).

$ 140. Pertrătără de uniune bisericească între Mihaiii Paleologul şi papii din Roma.

Vădînd împăratul Mihaiit VIII Paleologul (1259—1282) că nu isbuteşte a
stărpi cu desăvărşire urmele Latinilor din fostul împeriit al Romăniii, şi
amerinţat fiind de papa Urban IV (Spt.:1261— Opt. 1264) cu o cruciiadă,
căutâ să delăture primejdiiea prin o adresă cătră papa, ar&tindu-se aplecat
la o împreunare a bisericii greceşti din împeriul săii cu cea romană. Murind însă papa Urban îndată după aceasta, îi răspunse urmaşul săi, Cleminte IV (Febr. 1265—1268) abiâ în Mart 1267, propunîndu'i totodată şi
condiţiunile, sub cari numai s'ar pute face împreunarea bisericilor şi scuti
împeriul săii de agresiunea adversarilor lui. Condiţiunile acestea sînt un
s&mn caracteristic al timpului de atunci, şi aii rămas şi mai departe ca
prototip pentru toate pertrătările unioniste atit cu Grecii cit şi cu alte popoare de rit grecesc, şi chiar păgine. Din causa aceasta şi fiindcă iele
oglindesc pe deplin cele ce se petreceaii în înţăleginţa şi în dorurile papilor de pe atunci, precum şi contrastul lor cu învățăturile binevestitoriu-:
lui lon ($ 22 şi 47), reproducem aici partea principală din iele, privitoare.
la credinţă. Se cereă mai întiiii o mărturisire a credinţii în formularea:
„Credem pre sinta Treime, pre Tatăl, pre Fiiul şi pre Spiretul' (Du-'
cul saii Duhul) sînt, ca unic Dumnedeii atotputernec, şi toată deietatea sa
de aceeaş ființă, de aceeaş substanţă, de aceeaş veciniciie, şi de aceeaş.
atotputerniciie, de o singură voinţă, putere şi măriie (maiestate), ca făcătoriă al tuturor făpturilor, dela carele sînt toate, şi prin carele sînt toate,
în carele sînt toate cîte sînt în ceriii şi pe pămînt, vedibile şi nevegibile,
Credem pre fiecare sîngură persoană din sînta
corporale şi spiretuale.
Treime ca pre un adevărat Dumnedeii, deplin şi desăvărşit. Credem pre în-

su'şi fiiul lui Dumnedei

ca Cuvînt al lui Dumnedeii,

carele din veci

s'a

născut dela Tatăl, carele'i de aceeaş fiinţă, de aceeaş atotputerniciie, şi de
asemene întru toate cu Tatăl în deietate; carele cu timpul s'a născut de
Spiretul sînt din Mariiea pururea fecioară, cu suflet raţional, avind doaiit
adenaşteri, una vecinică din Tată, alta timporală din maică, Dumnedeii
desăvărşit;
şi
firile,
amîndoaiit
din
fiecare
în
acelaş
adevărat,
vărat şi om
Fii al
carele nuw'i adoptiv, nici închipuit (fantasmatic), ci unul şi unicul
adecă
dumnedeiască
firile,
amîndoaiiE
din
şi
lui Dumnedeii în amindoaiit
şi omenească, dar carele într'o sîngură persoană, în cea dumnedeiască,
şi pentru
ieste nepătimitorăii, iar în cea omenească a pătimit pentru noi

înmormintuirea noastră cu adevărată patimă trupească, a murit, şicu saadevărată
morţi
din
învilat
a
mîntat şi s'a pogorit la iad, şi a treia di
trupul
cu
înviiare a trupului; carele, în a patrudecia di după înviiare,
şi şede
ceriii
la
suit
s'a
sufletul
cu
şi
înviiat,
a
care
în
(carnea)
1) Hostes

nostros ct sismaticos; Hurmuzachi,

Doc. 1. 1, Nr. 252, 257—259.

de-a
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dreapta Tatălui, de unde va veni ca să judece pre cei vii şi pre cei morți,

şi va răsplăti fiecăruia

rele.

Credem

după faptele lui,

oricum

ar fi fost ele, bune

sai

şi pre Spiretul Sînt, deplin şi desăvărşit, şi Dumnedeii ade-

verat, carele purcede din Tatăl şi din Fiiul, de aceeaş as&ămănare, şi de
aceeaş fiinţă, şi de aceeaş atotpulinţă şi de aceeaş veciniciie întru toate cu

Tatăl şi cu Fiiul. Credem că această Sîntă Treime nu sînt trei Dumnedei,;

ci un Dumnedeii
că

biserica

sintă

atotputernec, vecinic,

universală

şi

nevedibil

apostolică

ieste

şi neschimbabil.

una

adevărată,

Credem
în care se

dă un boted şi în care ieste o adevărată iertare a tuturor păcatelor. Credem încă în adevărata înviiare a aceluiaş trup care îl purtăm acum, şi în
viiaţa vecinică. Credem încă, că autoriul Testămîntului noii şi vechiii, al
legii, al prorocilor şi al Apostolilor ieste unul, Dumnedeii şi Domn atot-

puternec“.

.

„Aceasta ieste credința

universală

dişii articoli, o ţine şi o predică

tru diversele erori întroduse

(catolică),

sacrosînta

şi

pre

aceasta,

biserică Romană.

de unii din neştiinţă şi

de

alţii

preste

Însă şi pen-

din r&utate

dice şi predică, că aceia carii, după boted, cad în păcate, nu trebuiesc
rebotedaţi, ci că prin adevărată pocăință, pot căpătă iertare de păcatele
sale. Că, dacă cei ce se pocăiesc cu adevărat, ar muri mai înnăinte de a
îi

fost făcut

îndestul,

pentru

cele

comise

şi omise,

prin

nişte

fapte de

deamnă pocăință, sufletele lor se curățesc, după moarte, prin pedepse curățitoare şi că spre a se uşură de astfeliii de pedepse li folosesc bocetele
şi rugile. (sufragiile) credincioşilor vii, adecă sacrificii pentru liturgii, rugă-

ciuni şi milostenii şi alte oficii (fapte) de pifetate, cari se fac de credincioşi pentru alţi credincioşi după aşădămintele bisericii, Că, prin urmare,
sufletele acelora carii, după primirea sîntului boted, detot nu sint pătaţi
cu păcate, precum şi sufletele acelea, carile, pălîndu-se cu păcate,
s'aii cuTăţii de păcat cît aă fost în corpuri, saii dupăce aii ieşit din
ele, cum
am spus mai sus, se primesc îndată în ceriii. Că sufletele acelora
însă,

cari mor în păcat de moarte saă cu un sîngur păcat original, deştind
înfi pedepsite, dar' cu pedepse deostbite, crede aceeaş
sintă biserică Romană şi mărturiseşte cu tăriie, şi că, cu toate acestea,
în
„dia judeţului
dată în iad spre a

toţi oamenii vor apăre cu corpurile sale
lului lui Cristos spre a dâ samă de faptele propriie.
„_
„Ţine încă şi învaţă aceeaş biserică Romană, că

înnăintea

tribuna-

sint şepte săcrăminte (taine) bisericeşti, unul adecă Botedul, despre carele
sus. Altul ieste săcrămintul (taina) Confirmaţiunii (Miruirii), s'a vorbit mai
pre care, prin
punerea miînii, îl împărtăşesc episcopii. miruind pre cei
renăscu
ţi. Altul
ieste Pocăinţa.

Altul ieste Euharistiiea (Cuminecătura).
Altul ieste săcrămiîntul Ordinării (Preuţii). Altul ieste Matrimoniul (Căsăto
riiea). Altul ieste
Ungerea de pe urmă, care, după învățătura fericitului
Xacob, se! împărtăşeşte netarilor (morboşilor). Săcrămîntul Euharistiii cu azimă
îl săvărşeşte
aceeaş biserică Romană, ţinînd şi învăţind, că în acest
săcrămînt pîinea se

preface (transsubstanţiiadă) cu adevărat în trupul, şi vinul
:în sîngele Dom-.
nului nostru Isus Cristos. Despre Căsătoriie ține,
că niciunui (nec unus)
bărbat nui ieste permis să aibă deodată mai multe soţii,
mai mulţi bărbaţi deodată. Desfăcîndu-se însă legea căsător niciunei muieri.
iii prin moartea
unuia din soţi, dice că ieste permis să se facă
a
doaiia,
şi a treia căsătoriie şi mai departe, dacă nu stă încontră o piedic
ă canonică: din altă
Causă.
|

605
„»Obţinind

înnalt şi deplin,
rica universală

încă

însa'şi

sacrosinta

şi principatul
(catolică),

biserică

(incepătoriiea,

recunoaşte

cu

Romană

direginţa)

adevărat

şi cu

primatul

preste
umilinţă,

cel

toată

mai

bise-

că iea, cu

deplină putere, "l-a primit dela însu'şi Domnul prin fericitul Petru, principele saii virvul (verticele) Apostolilor, al căruia urmaş ieste Pontificele
Roman ; precum înnăinte de toate „iea ieste ținută să apere adevărul credinţii, aşă şi trebuie să definească, cu judeţul săă, cestiunile ce sar ivi
despre credinţă. La iea poate apelă oricine ieste gravat în afacerile cari se
țin de forul bisericesc. Dar' şi în toate causele, cari privesc esaminarea
bisericească, la judeţul iei se poate recurge, şi iei îi sînt supuse toate bisericile, şi prelaţii lor îi sînt dători atît ascultare (obediinţă) cit şi reverinţă;
la iea ieste putere aşă de deplină, încît admite să iaie parte la îngrijirea
iei pre celealalte biserici, dintre cari pre multe, şi mai ales pre cele patriarhale, le-a onorat aceeaş biserică Romană cu diverse privilegii; deci
prerogativa iei atit în conciliile generale, cît şi în oricari altele, totdeauna
să fie salvată (întreagă)“.
|
Încă nu căpătase răspunsul împăratului Mihaiii Paleologul, şi papa
Cleminte IV muri în Noemvre 1268.
Tronul papal rămase neocupat prin
doi ani şi jumătate din diverse cause.
Cu toată vacanţa scaunului papal,
pertrătările pentru uniunea bisericească continuară şi în decursul iei, dar'

acuma mai mult între împăratul

Mihaiit Paleologul

şi Ludovic

Sint,

cel

regele Frinciii (1226—1270) 1). .

Ş 141.

Înclinări cătră creştinismul răsăritean la regii ungari Ştefan şi Ladislaii
E
Cumanul. -

Din scurta domniie a regelui ungar Ştefan - (1270—1272) îns&mnăm
ca lucru de valoare pentru întimplările ce aii urmat, pe de-o parte, însurăciunea lui cu o Cumană (adevărată saii Romînă, nu se ştiie), iar' pe de
altă parte încuscririle şi amiciile lui cu ducii, regii şi împărații dreptcredincioşi răsăriteni de pe împrejur, şi sancţionarea acestor amicii în tratatul
de pace, închieiat cu Otocar, regele Bohemiii (1243—1278), în 3 Juliă 1271.
Aceşti amici necoreligionari sînt: Mihaiii VIII Paleologul, împăratul Grecilor (1261—1282) şi fiiul acestuia, Andronic, tînărul. împărat al Grecilor,.
(1282-—1398) ca ginere; Uroş, regele Sîrbiii (1240—1272), şi fiiul acestuia,
Ştefan, tînărul rege al Sirbiii (1272—1281), ca ginere; Svetislaii, impăratul
romînobulgar, numit ginere în anul 1270; Leon, ducele Rutenilor din Galiţiiea,. ca ginere, şi iratele acestuia, Mecislaii, şi Văsile, fiiul lui Văsile,

,

_

-

deasemene duci ai Rutenilor 2).

Încuscrirea cu aceşti principi drepteredincioşi şi convenirea mai deasă
cu neamurile acestora, avură urmările sale, mai ales asupra fiiului lui
Ştefan, Ladislaii, devenit rege al Ungariii în virstă „6 dece ani, în 1

August 1272 pînă în 10 Juliii 1290.

Aa

Ladislaii, conceput şi întrupat de o Cumană sub împresiunea vioaielor
la boted
iei simțăminte şi a cugetărilor iei liberale şi puţin disciplinate, ținut
arhidevenit
răsăritean,
după ritul roman decătră un creştin dreptcredincios
în
iel
de
urmă
pe
mai
înstruit
Sava,
de
numele
sub
episcop în Sirbiiea
e su
crescut
)
rusască?
învăţăturile bisericii greceşti, precum ni-o spune o cronică.
cp. 66—67 și cp.
Raynaldus, Annales eccl. sub anul 1264, cp. 56—58; a. 1267
:)
Doc. 1, 1. 'r, 258 şi 262. —
7281) Riga c. 54; a. 1270 cp. 1—5. — 2) HuLimuzachi,
Allg. Weltgeschichte
Raynaldus, Annales ecel. sub anul 1271, cp. 30—831. — 5) Schlăzer,
—: Horneck:

t. 5 pg. 93.

Reimchronik.

—

Engel, Gesch.

des ungarischen Reiches, t. 1 pg. 402—403.
:

U
w
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printre familianţii maicei
Romînii dreptcredincioşi,
portul acestora şi să nu
li urmede şi iel şi să se
veşminte largi, iar' nu

sale şi petrecînd printre Cumani şi printre Sirbii
n'a putut ca să nu se deprindă cu datinele şi
găsească în.iele o plăcere pînă într'atita, încit
poarte ca dînşii cu barbă, cu păr lung şi
tuns şi ras şi cu veşminte strimpte, precum

purtaii Maghiarii -şi Cumanii maghiarisaţi. Cirma împeriului
dintru început, maică-sa Elisaveta, dimpreună cu favoritul săi
Pectari,'şi cu consiliierii.
lor, aleşi mai mult dintre bărbaţii de rit
Din această causă denunţă, în anul:1273, papei Grigoriii X (Sept.

şi
cu
să
cu
se

o pură,
Ioachim
grecesc,
1271—

1276) episcopul de Olmuţ, că în Ungariiea
ş&rpuiesc eresiile şi că desbinaţii (şismaticii) se întăresc; că aici găsesc favoruri ereticii şi : şismaticii
fugiţi de prin alte ţări; că maica regelui îi Cumană, că familiianţii iei mai
deaproape aii. fost şi sînt barbari; că curtea regală ieste încuscrită cu
şismaticii Ruteni ; că o soră a tîinărului rege, Ana, a fost măritată după
duşmanul bisericii, Andronic Paleologul, etc. 1).
$ 142. Noaii€ pertrătări pentru

împreunarea bisericilor.

În timpul păpiii lui Grigoriii X se continuară pertrătările pentru delăturarea desbinării dintre biserica r&săritului şi a apusului; se inu în privinţa aceasta, în anul 1274, un conciliii în Lugdun (Lion) în Frînciiea, şi

se primi uniunea bisericilor

sub oarecari condițiuni,

dar' .învoiala

făcută

nu îi pe placul clerului călugăresc din Constantiniiana şi din întreaga biserică a ră&săritului. Se iviră deci turburări în biserica răsăriteană, mai ales

la patriarhiiea din Constantiniiana, din care causă

nu se grăbi papa Gri-

goriii X a primi şi a publică condiţiunile. uniunii. După iel se succeseră
repede ciţiva papi, în care timp continuară agitările şi neîndestulările religionare.
La stăruința împăratului Mihaiii Paleologul pentru uniune din

cause

cetăţăneşti,

dădu papa Niculaiii III (1277—1980)

în

anul

1278 un

rEspuns, carele ierâ mai totuna
-cu o răspingere a condiţiunilor învoite la
conciliul din Lugdun, fiindcă stăruiâ asupra păstrării în Cred a adaosului
despre purcederea Spiretului Sint şi „dela fiiul“, iar despre ritul r&săritean diceă, că”! va suferi numai întrucît nu stă în contradicere cu credinţa
stătornicită în biserica romană apuseană. Cu tot r&spunsul acesta puţin

îndemnătoriii găsim pre împăratul Mihaiă Paleologul încă tot ţinîndu-se
de uniune cu biserica romană pînă în anul 1281, cînd se lepădâ de iea

şi fii afurisit de papa Martin IV (1281-—1285). Sub urmaşul săii fiăii
Andronic (1282—1328) se ţind, în anul 1284, chiar şi un sinod în Constantiniiana în contra uniunii?).

$ 143. Conflicte între clerul unguresc papist şi regele Ladislaii Cumanul.
, În țările regatului Ungariii mergeaii acum toate afacerile publice şi
private spre destrăbălare şi spre ruină în urma certelor înterne, a resboaielor cu- Otocar II regele Bohemiii (1248—1978) şi a amestecului curţii regale în neînțălegerile acestuia cu Rudoli de Habsburg, împăratul Germaniii
(1272—1298). Mai ales zeloşii preuţi şi misionari papali nu ierâit defeliii
:)

Raynaldus, Annales

eccl. sub anul 1273,

cp.

Nr. a14 R Engel, Geschichte des ungarischen Rice

12-13. —

amice Nope

i

orz 8,
şi 403. — 2) Raynaldus, Annales eccl. sub anul 1273, cp. 44-48; a. 1274, DTcp. .-20;
a. 1175, cp. 47 şi 49; 1276, cp. 24; a. 1277, cp. 20—53 şi 61; a..1278, cp. |
cp. 19—2%a, 1281, cp. 25—06; a. 1282, cp. S—10; a. 204, pi 4439. . 185 a. 1%,0
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îndestulaţi cu regele Ladislaii, fiindcă acesta făvoriă pre persecutaţii bisericii romane, pre cei desbinaţi (şismatici) şi cei alegareţi (eretici) şi

trăiă mai mult printre credincioşii şi vitejii săi Cumani şi Romiîni
în ţinu-

turile Tisei şi ale Ardealului apusean, şi fiindcă vorbiă cumăneşte, adecă
romiîneşte, şi nu catoliceşte (universaliceşte) adecă lătineşte, precum se
esprimă cronicariul Turoţ 1). Chiar un misionariii papal, carele stringeă
bani pentru Mihaiii Paleologul încontra Saracinilor, veni mai adeseori în
primejdiie de a fi prădat. Ladislai fu dară pirit în anul. 1278 la papa decătră călugării

minoriţi,

că nu

îmblă

la biserică;

că

s'a lepădat de legitima

sa soţiie, Isabela (Elisaveta) fiica regelui de Neapolea şi Siciliiea, Carol |
de Anju (1266—1284); că trăieşte în fărădelegi cu Cumane (Romîne); că
poartă barbă mare, veşminte largi, pălăriie (comănac); că petrece în
corturi împreună cu cîţiva clerici înnalţi, cu magnați şi nobili; că cu toţii
țin concubine; că pradă mănăstirile şi bisericile, prifăcîndu-le în grajdiuri şi
în casteluri; că preuţii ţin cîrşme şi dughiene; şi că îac teatre şi jocuri, şi
că mătrăşesc averea bisericească, etc. Papa împuternici în 22 Septemvre 1278
pre episcopul de Firma, Filip,ca să meargă în Ungariiea să cercetede lucrurile şi să cerce a aduce îndreptare.
Solul papal nu îi primit, dintru
început, decătră regele Ladislaii, în regatul săii. Papa Niculaiă III îl admoni printro scrisoare încriminătoare şi plină de energiie, dătată în 9
Decemvre

1278;

dar

şi aceasta

nu

folosi

mult.

Abiă

la întrevenirea

socru-

lui săii şi a împăratului. Rudolf permise Ladislaii solului papal ca să între
în regat, îndătorindu-se prin scrisorile sale din 23 Juniii şi din 10 August
19279, pedeoparte, că va constringe pre Cumani la păzirea credinţii şi a
datinilor creştineşti; căi va constringe ca să nu trăiască în modul Schiţilor, adecă a Romiînilor, prin munţi şi prin case sînguratice; căi va cojonisâ în sate şi prin oraşe; căi va împiedică dela prădări şi furături,.şi
că'i va constrînge ca să restituiască bisericilor bunurile luate; iar pede
altă parte promise, că va stărpi din regatul săii şi de prin ţările supuse
lui pre alegareți şi pre desbinaţi, şi că va apără libertăţile bisericii romane,
Toate acestea se întăriră şi prin un consiliii regesc compus din maimarii
regatului. Înşi'şi capii Cumanilor se învoiră cu schimbarea traiului lor de
mai înnăinte, aşădindu-se între Dunăre şi Tisa, apoi dealungul Crişului,
între Criş şi Murăş şi între Murăş şi Timeş.
|
După aceste învoiele şi împăcări, convocâ solul papal, Filip, un sinod
la Buda pe la începutul lui Septemvre 1279. Aici se decretară multe lucruri foarte bune privitoare la disciplina religioasă şi la morala creştinească
printre cler şi lumeni, dar” se făcu şi un mare greş, se restrînseră adecă

drepturile regale

şi ale patronilor bisericeşti

periori ai bisericii. Audînd

în iăvoarea

diregătorilor su-

regele Ladislaii despre aceasta, destăci sinodul

din Buda în 14 Septemvre 1279. Însu'şi solul papal fn necesitat să fugă la
Strigon, de unde rosti

o

escomunicare

asupra

regelui şi asupra celor ce

tineaii cu dînsul, şi înştiință apoi şi pre papa despre cele petrecute. Regele
Ladislaii şi lipaşii săi nu prea băgară în samă. escomunicarea, şi făcură un
apel cătră papa, înformîndu'1 mai deaproape

despre neînţălegerile iscate2).

1) Thurotzius: Chronica, p. 2, cp. 80. — 2) Raynaldus, Annales eccl. sub anul 1278,
cap. 23; a. 1279, cp. 30—A41; şi tom..3 pg. 636 cp. 63. — Hurmuzachi, Docum. vol. I, 1,
341, 344, 346—347. — Katona, St. Historia critica regum Hungarie tom. 7
Ne. Nr. 335—837,
pg. 814--818. — Engels Geschichte des ung. Reichs 1. Th. Wien, 1813, pg. 414—421. —
Fessler J. A. Geschichte .von Ungarn, 2. Aufl. von *E. Klein, tom. 1. pag. 435—437. —
Szalay L. Geschichte Ungarns, deutsch von H. Wăgerer, vol. 2 pg. 121—124.
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"Încă nu sosîră la papa înformăciunile trimese, cind acesta scrise în
17 Opt. 1279 solului săă din Ungariiea, că a înţăles dela călugării minoTiți, carii petrec printre Tătari, predispunîndu'i pentru cteştinism, că ar fi
bine ca o episcopii romanocatolică să se înfiinţede la confiniile Tătarilor,
deci în Moldova, în cetatea distrusă de iei la 1241, poate în Crăciuna
(Kreuzburg) de lingă Milcov, şi'l însărcinâ apoi ca să cercetede lucrul şi
să'i răportede.

Între acestea veniră veştile despre turburările

religionare

din Unga-

riiea atit la audul papii Niculaiii III, cît şi la acela al regelui Carol de
Siciliiea şi de Neapolea (1266—1284), socrul tînărului rege Ladislaii. Îmbii,
papa şi Carol de Siciliiea, şi însu'şi împăratul Germaniii, Rudolf de Habsburg, întreveniră pe lingă Ladislaii, ca să'l predispună spre împăcare şi
spre ascultare de biserica romană. -Reuşiră în. stărninţile sale, căci tin&rul
rege Ladislaii îşi recunosci, prin scrisorile sale din 18 şi 19 August 1280,
greşelele comise, suncţionâ înstrucţiunile papii. Niculaiii III privitoare la
stărpirea „perlidiii eretice“, şi porunci funcţionarilor statului ca să păzască,
cu stricteaţă, constituţiunile şi statutele făcute înconira ereticilor şi a şismaticilor. Însă'şi maica regelui, foasta regină şi pe atunci duceasă de Machou
şi de Bosna, încă promise că va stărui ca să stărpească pre ereticii Pătăreni ($ 93, pg. 347) din ţările supuse administrării sale.

Dar' această bună

disposiţiune

a

regelui nu ţini mult;

fel

reveni

îndată, acum cu mai multă împetuositate, la traiul săă desfrinat de mai
înnăinte; „se liboviâ“, dice G. Şincaiii în Cronica sa sub anul 1282, „cu

Rominele_din Ţara

Ungurească, precum

şi Ens“. Înzădar îl admoni

mărturisesc Turoţie,

solul papal Filip

de Ferma

Reţie, Nadani

în anul 1281 şi

îl escomunicâ şi'] afurisî, depunînd totodată pre doi episcopi, cari țineai
cu iel, căci regele Ladislai se sculâ asupra lui cu credincioşii săi „Cumani“, îl prinse şi'| dete pe mina acestora spre torturare şi ucidere. Inspăimintaţi de această faptă hidoasă, prinseră unii magnați pioşi pre regele Ladislaii şi spuseră Cumanilor, „că ceea ce vor face iei cu solul papal,
vor face şi dînşii cu regele Ladislaii. În chipul acesta scăpâ solul papal
de moarte şi fi dat afară din regat. Regele Ladislaii încă fu eliberat şi se
ar&tâ iarăş mai bine dispus pentru năzuinţile. papiştilor. Chiar şi de Cumani se apucâ să'i aducă la disciplină bisericească.
|

o

Audind

papa

Martin

IV (22

Faur

1281 —1

April

1285)

despre

cele

întimplate, scrise regelui Ladislaii în 30 Septemvre .1282, cu multă
cruţare,
căutind a'l întări ca să urmede mai departe pe calea bună bătută de moşii
şi Strămoşii săi şi să se ferească de rătăciri şi-de seduceri prin oameni

vicleni.

Această

scrisoare

avi,

deocamdată,

efectul

dorit.

Regele Ladislaii

se păreă pocăit şi căută, cu rigoare, să înfrînede pre. Cumanii dintre
Dunăre şi Tisă şi dintre Criş şi Temeş.
Aceştia însă se revoltară, dar fură
învinşi şi supuşi. Unii din iei însă, scăpară şi fugiră la Tătari şi'i
întărtară ca să |i deie ajutoriii spre a se răsbună asupra regelui Ladislaii
de
înfrîngerea suferită şi spre a'l împiedecâ de a se dă cu totul
în braţele

clerului fanatic apusean.

„____ Grecii prigonesc pre cei predispuși spre uniune.

E

Tot acuma se por-

niră şi în împeriul bizantin cumplite ” prigoniri asupra acelor
patriarhi,
episcopi, preuți, călugări şi lumeni, cari îmbrăţişaseră uniunea
cu biserica
romană, sai carii ieraii pentru păstrarea iei. . Sub împăratul
Andronic II
Paleologul (1282—13298) se ţini în Constantiniiana, în
anul 19284, un
concilii, în care condămnâ uniunea şi se decretară aspre
pedepse pentru
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aderenţii iei. Aceste împrejurări ieraii binevenite pentru regele Ungariii
Ladislai Cumanul. Vădîndu-se amerinţat în anul 1285 de năvala Tătarilor,
trimese după ajutoriii atit la „Vechii Rimleni, cît şi la Noii Rimleni“, adecă
la împăratul Romeilor,. Andronic Paleologul şi la Romînii Negri din
Cumaniiea Mare, uniţi cu biserica romană. Andronic Paleologul îi trimese
pre Ro mînii cei atit de temuţi de lîngă marea Neagră dintre oraşele Bizilea şi Constantiniiana, şi dintre cari strămutase pre mulți în Asiiea Mică
în anul 1284. Asemenea îi deteră ajutoriii şi Romînii Negri din Cumaniiea,
dar' sfătuiră pre rege, ca la răsboiii să pună în frunte pre Romînii
cei de legea grecească.. Tătarii fură bătuţi cumplit pelingă Tisa şi
Criş şi îugăriţi apoi preste hotar pînă departe în țara lor. Rominii cei
persecutați de împăratul Paleologul nu se mai întoarseră îndărăpt, ci,
drept mulţămită pentru vitejiiea lor, fură colonisaţi de regele Ladislaiă
în Mărămurăş, între rîul Murăşului şi al Tisei. Inimoşiiea acestor Romîni
dreptcredincioşi plăci regelui Ladislait pînă întru atîta, încît, de aci înnăînte, nu se mai despărţi de iei, ci petrecea mai mult cu dinşii împreună,
chiar după datinele şi după confesiunea lor. Romînii aceştia cît şi Romînii
Negri din Cumaniiea Mare poartă prin unele urice şi cronică contimporene
Mii
numele de Neugeri şi de Neugari.

Mitropolii romînești de confesiune răsăriteană în Țara Romînească

si în Moldova.

vic Cumanul

Atît de'mari

şi de puternece ierâii înclinările regelui Ludo-

cătră Romiîni şi cătră confesiunea lor creştinească răsăriteană,

şi atit de zeloasă şi de străbătătoare se arătă propaganda antipapistă, încît iel permise ca să se înființede pentru Romiînii din Ardeal, din Ţara
Rominească şi din Moldova, nişte mitropolii propriie, în legătură
spiretuală cu patriarhatul din Constantiniiana. Aceasta resultă, fără îndoială,
din cons&mnăciunea tuturor mitropoliţilor de sub jurisdicţiunea mijlocită
sait nemijlocită

a scaunului

patriarhal

constantiniian, făcută

în anul

1288

sub împăratul Andronic II Paleologul. Întraceastă consămnăciune se dice
la Nr. 27 apriiat, că în timpul din urmă s'aii înfiinţat şi în Ungrovla=
hiiea doaii€ mitropolii, şi că acela, care ţîneâ locul Nicomediii, se numiă şi Esarh al toatei Ungarii şi al Plaiurilor, iar” celalalt se numiă mitropo:
lit al părţii Ungrovlahiii şi țineă locul celui din Amasiiea. Tot aici se spune
la Nr. 29, că şi în Romăniiea Neagră sait Maurovlahiiea, adecă în Moldova de jos. saii în Cumaniiea Mare, s'a pus alt Mitropolit, şi la Nr. 30 se
dice,că şi în Galiţiiea, care ieste o parte a Rusiii Mici şi carea poartă mai
tărgiii numelede Rusovlahiiea, încă s'a aşădat un Mitropolit 1). Aceste mitropolii se înființaseră mai înnăinte de anul 1288, poate în timpul cînd
regele Ştefan al IV ierâ beliduce al Ardealului şi Domn al Cumanilor şi
întrase în certe şi în răsboaie cu tată-săii, Bela IV,

şi îndată dupăce

deci cam pe la anul

a iost recucerită Constantiniiana

1261,

de Greci şi nimicit îm-

periul Latinilor. Această socotinţă se radămă pe considerarea, că la Nr. 27

din numita consămnăciune ni se spune, că mitropoliile din Ungrovlahiiea şi
din Romăniiea Neagră (Maurovlahiiea) s'aii făcut în timpul din urmă (ezago»),

iar' la Nr. 28 se dice că în timpul nostru s'a făcut un Mitropolitşi în Vidin.
„Esistinţa acestor mitropolii noaită a fost certificată şi prin nişte scrisori date de împăratul Andronic III Paleologul
1) Acta patriarchatus Constantinopolitani,

Dozapov pai Ev să Owpppo-Bazyla
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Ţării Romîneşti,

Alesandru Băsărabul (1330—1364),

scrisori cari s'aii pă-

strat în Mănăstirea Neamţului pînă spre finea secolului al 17-lea, pînă în
domniiea lui Constantin Cantemir (1684—1693), cînd aii fost răsîpite cu
prilejul prădării ţării decătră Poloni în anul 1686.
Mitropolitul Moldovii
Giorgiii (1723—1729) încă ni vorbeşte despre aceste scrisori, dar' iel le
pune ca date în domniiea lui Alesandru celui Bun din Moldova (1400—
1433), înlocde

în domniiea

lui Alesandru

Băsărabul

din

Ţara

Romînească.

Înfiinţarea acestor mitropolii răsăritene dreptcredincioase a fost causa,
că înzădar întreveni papa Honoriii IV (1285—1287) în 12 Mart 1287 pelîngă
regele Ladislaii Cumanul, învitind totodatăşi pre episcopii, arhiepiscopii şi
magnații din Ungariiea şi pre împăratul Rudoli de Habsburg, pre regele
Bohemiii, pre magnații Poloniii şi ai Slavoniii ca, cu toţii, să sară întru
apărarea creştinismului apusean, amerinţat prin purtarea regelui Ladislaii
şi prin petrecerea lui cu Neugerii, cu Tătarii, cu Saracenii şi cu păginii.
Indeşărt îl dojăni şi colegiul cardinalilor în timpul sedisvacanţei; degeaba
îi scrise în 18 August 1288 şi papa Niculaiii IV (24 Faur 1288 —4 April
1292), ca să se lepede de coniesiunea sa cea noaiiă, să nu petreacă cu
ereticii adunaţi din toate părţile lumii, şi să se întoarcă la sînul bisericii

romane, adresîndu-se şi cătră clerul din Ungariiea, ca să cerce a abate pre

regele Ladislaii dela râtăcirile lui. Tot fără resultat învitâ papa şi pre regele şi pre regina Sirbiii, ca să se împreune cu biserica romană. Asemenea

nu îolosi nimică nici trimeterea

în 20 Maiii

1290 a unui sol apostolic în

Ungariiea, în persoana episcopului Ion de Esina. Regele Ladislaii rămase
stătornic pelîngă iubiţii-săi „Neugeri“ şi pe lîngă datinele şi confesiunea lor;
deaceea şi îi omorit în Juliii 1290 întrun cort delingă castelul Crişului 1).
Ş 144.

Un părtid papist şi altul naţionalist.în Ungariiea.

" Oricit de aspru şi cu drept cuvînt s'ar judecă regele Ladislai Cumanul în privinţa viieţuirii sale private, trebuie să mărturisîm, că, ca rege, iel
şi lipaşii săi, represîntaii în Ungariiea părtidul naţionalist şi demnitatea
naţională, opunîndu-se din răsputeri, de şi nu cu iscusînţă, cu consecință
şi cu succes, năzuinţii papilor şi a papiştilor de a supune pre regi şi
împărați sub autoritatea şi comanda bisericii nu numai în afacerile religionare şi curat suileteşti, dar' şi în cele culturale şi curat civile.
Incă pînă a nu omori pre regele Ladislaii Cumanul, cugetară precum
adversarii aşă şi amicii săi cetăţăneşti (politici) şi religionari cu cine să'l

întocuiască, fiindcă jel nu aveâ urmaşi.
:
36—38;

Părtidul papist aveâ ca pretindent

1) Raynaldus, Annales eccl. sub anul 1280, cp. 8—10; a. 1281, cp. 30: a. 1282 cap.
a. 1285, cp. 73; a. 1287, cp. 1—3; a. 1288, cp. 24—26 şi 29_Bo: a. 1290, cp. 38

şi 41. — Hurmuzachi,

Doc. t. |, 1, Nr. 345;

Nr. 349—8350;

Nr. 362;

Nr.

373—378:

Nr.

383—387; Nr. 398—401. — Scriptores Austriacarum,ed. H. Pez, t. 3, Chronicul lui Otocar
de Stiriiea, numit şi de Horneck, pg. 222—226,
240, 350, 355. — Katona St. Historia cri-

tica regum

Hungarie, Buda, 1782, tom. 7, pag. 814—841;

869—877, 904-908, -930—940;

969—97/5; 1009—1009. — Pachymenes G. de Michaăle et Andronico Palcologis,
ed.J.
Becker, Bonnz, 1835, vol. 2, pag. 14—24, 35—36. 48—55, 88—89. — Engel:
esch. des
ung, Reichs, î. |. pg. 424—442. — Szalay L. Geschichte Ungarns, deutsch von H. Wogerer,

1869, pg. 122—128. — Fessler J.-A. Gesch. von Ungarn, 2. Aufl. von E. Klein Leipzi
1867, î. 1. pg. 436—441. — Şincai G. Cronica Rom. sub 1285—1290, — Hăjdăi B. Ș
Etymologicum Magnum, t. 4 pg. CLĂI—CLXX; şi Istoriiea Critică, î. 1, pg. 112—120. —

Onciul D. Dr. Convorbiri Literare, Annl XXV, pg. 105—110. — Melchisedec, Cronica
Romanului, Bucureşti, 1874, Pg 86—100. — Pichler Dr. A: Geschichte der kirchl Trennung
Zwischen dem Orient und
Occident t. 1. Miinchen 1864, Pg, 349—352, — Pejacsevich Fr
Xaver Historia Serviz, Colocz, 1797, col. VI, cp. 6—8, pg. 211—217.
”
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la tron pre.un nepot de soră al omoritului rege, pre Carol Martel, fiul
regelui Carol din Siciliiea şi din Neapolea. Pre acestaîl cerii dela papa
"ca rege în Ungariiea. Părtidul naţionalist însă, zelos pe dreptul săii de a'şi
alege pre rege, cînd acesta moare fărăde urmaşi, se grăbi de aduse
îndată, fără ştirea papii, din Veneţiiea pre sîngurul urmaş bărbătesc din
familiiea arpadiiană,
-pre Andreiii, nepot de îiiii al regelui Andreiii III
(1205—1235) şi văr primariii cu regele Ştefan V (1270—1972), tatăl lui Ladislaii III Cumanul (1272—1290), şi'l încoronâ ca rege în 3 August 1290,
jurindu'l că va păzi, cu rigoare, libertăţile naţionale şi privilegiile magnaţilor,
Papa 'Niculaii IV priviă regatul Ungariii ca pre o ţară pusă la disposiţiunea papilor, ca pre un feud al Scaunului Apostolic din Roma, şi
pretinde că, în caz de moarte a regelui fărăde urmaşi, numai iel sîngur
are dreptul de a regulă succesiunea la tron; se grăbi dară de încoronă şi
iel în 8 Septemvre 1290, în Neapolea, pre tînărul Carol Martel ca rege al
Ungariii, dară nu'l putu trimete în Ungariiea.
Rudoli de Habsburg, împăratul Germanilor (1273—1291), încă rădicâ
pretensiuni asupra coroanei Ungariii, ca feud al împăraţilor germani saii
romani precum se numiaii iei pe atunci, şi o dete fiiului săi Albert.
De aci înnăinte urmară, în decurs de optsprădece ani, necontenite
lupte şi încăierări între părtidele din lăuntrul regatului, şi certe cu pretindenţii tronului unguresc, şi chiar răsboaie cu unii din iei. Maiales papii nu
voiaii să cedede nimică din drepturile ce le pretindeaii; iei ţineaii morţiş
şi ostentativ la fele. Cind a murit în 1295 încoronatul de papa, dar neîntronatul rege Carol Martel, poronci papa Bonifaciii VIII (ec. 1294—
Optomvre 1303) ca să se încoronede, chiar în repeţite rînduri, fiiul acestuia,
Carol Robert, făvoritul săii..
_ Părtidul naţionalist însă, dupăce muri regele Andreiii de înveninare
în lanuariii

1301,

alese

ca

rege

al

Ungariii

pre Venceslaii,

îiiul

regelui

Bohemiii Venceslaiă II (1283 —1305), numai cu scopul ca să conserve pentru
regat drepturile. naţionale, şi'l încoronâ sub numele de Venceslaii-Ladislaii,
cu toate că papa protestâ, anulâ alegerea şi încoronarea, şi trase la răspundere înnăintea judeţului săi pre toate părţile înteresate, şi decise în făvoarea clientului săi. Tot aşâ purcese părtidul naţionalist şi în anul 1305, cînd
alese pre ducele Oto din Bavariiea şi” încoronâ ca rege al Ungariii sub
numele de Oto-Bela, dupăce deveni Venceslaii-Ladislaii,. după moartea
tătîni-săă, rege-al Bohemiii, renunţind la coroana ungurească. Abiâ dupăce şi
cu vicleşug decătră puregele Oto-Bela fit prins în 1307 în Alba Juliieaternecul duce al Ardealului, Ladislaii de Dobrogost, şi dat pe mîna ducelui Romiînilor din domniiatul Ţării Romîneşti, de unde scăpâ la Giorgiii
Dăniilescul, ducele Galiţiii, şi de aici la ducele Enric din Glogoviiea, şi
apoi în Bavariiea, de unde

compromis

iscusit făcut

nu

se mai putii întoarce,

abiă

acuma,

după un

cu solul papal, cu cardinalul Gentilis, declarâ şi

părtidul naţionalist, întrun consiliii “ împeriial compus din prelați, baroni,
nobili şi din alţi notabili, că alege şi recunoaşte şi iel ca rege al Unga-

riii pre tinărul

consîmţămintul

rege Carol Robert,
tuturora, peniru

încoronîndu'l în Junii 1309, acum cu

a patra oară ca rege al Ungariii!). -

%) Raynaldus, Annales eccl. sub a. 1290, cp. 43; a. 1291, cp. 45—49; a. 1295, cp.
19; a. 1299 cp. 13; a. 1301, cp. 4—10; a. 1302, ep. 19—21; a. 1303, cp. 14—23; a. 1305,

cp. 15—16; a. 1307, cp. 15—22; a. 1308, cp. 22—25; a. 1809, cp. 15—16. — Hurmuzachi,
Doc. vol. |, 1, Nr. 446. — Engel Ch. Gesch. des ungar. Reiches, tom. 1, pag. 442—500.
— Szalay-Wogerer, Gesch. Ungarns, t. 2, pg. 130—172. — Fessler J. A., Gesch, von Ungarn
t. 1,.pag. 442—458, t. 2, pag. 2—23. — Oijcar din Stiriiea |. c. pag. 350—388, 610, 642,
age
i
673—675; 693—764 ; 693—764.
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Ş 145.

Mişcări propagandiste păpistăşeşti între

1290

şi 1309.

În Ungariiea..
Cu toate că părtidele cu pretensiuni la vre-o dispunere

asupra coroanei ungureşti se aîlaii în harţă întreolaltă, totuş în a face rile
religionare ierai toate una şi urmăriaii acelaş scop, adecă
lăţirea confesiuniiromane printre creştinii de coniesiune grecească şi printre păgiîni.
Din această causă vedem pre

"papa rugind în 9 Septemvre 1290

pre împăratul Rudoli de Habsburg, ca

să sprijinească pre solul papal Benvenuto, trimes în Ungariiea şi în ţările
vecine cu iea, ca să propage şi șă apere acoleă confesiunea romană, iar
în 13 Septemvre 1290 şi în 2 Ianuariă 1291 însărcinînd, îndeosăbi, pre
solul săii, Ion, episcopul Esinei, ca să cercetede cu deamăruntul, oride
omoritul rege Ladislaii Cumanul a petrecut în sfaturi condamnabil cu
Tătarii, cu Saracinii, cu Neugerii şi cu păgânii, şi în speciial, oride

trăiă iel cu Neugerii după datinele lor.
În Sîrbiiea si Rominobulgariiea. Împrejurările se păreaii foarte favo-

rabile pentru propaganda papistă; deaceea începu papa Niculaiă
IV a
trimete şi alţi soli în Mart 1291 mai întiiti la regele Sirbiii, Ştefan
UroşI
Milutin (1281—1320), scriindu'i că, cu cît mai tare se va alipi
de biserica
romană, cu atita mai mult va prosperă împeriul săii; apoi învitâ
la uniune
cu biserica romană după articolele dogmatice formulate de papa
Cleminte IV
(1265 —1268) pre împăratul din împeriul romînobulgar, Giorgiii
Tirtiră
(pg. 446), şi pre arhiepiscopul deacoleă Xoachim, spunînd
în scrisoarea
cătră cel dintiiii, că biserica romană ieste maica şi magistra
credinţii, fărăde care nime nu poate plăc lui Dumnedeii, nici ajunge la bucuriile
fericirii vecinice ; iar arhiepiscopului Ioachim îi aduse aminte
de promisiunea
făcută de iel sai de înnăintaşul săii înnăintea împăratului
grecesc, Mihaiii VIII Paleologul (1261—1282), că primeşte şi că
va păstrâ uniunea cu
biserica romană ; apoi îi dise, că papii romani sînt
vicari chiarai
atotputernecului Dumnedeii
şi succesori ai principelui
apostolilor, ai' fericitului Petru, şi că singură biserica
adevărată, fărăde care nime nu poate ajunge la fericita romană ieste cea
nemurire; scrise şi
Ilenei, reginei Sîrbiii, îndemnindu-o ca şi iea să
înrîurească asupra împă-

ratului romînobulgar, Giorgiii Tirtiră, ca atit iel, cît şi supuşii
săi să treacă la biserica romană).
„_.
„ Reacțiune antipapistă printre creştinii răsăriteni. Episco
piie romană
în Argeș. Toate îndemn
că papa Niculaiă

ările

acestea

IV muri în April

însă

1292,

n'avură

urmînd

niciun

după

succes,

fel

una fiind-

o sedisvacanţă
de doi ani şi trei luni, iar alta fiindcă, în toată biseric
a
răsări
teană de rit
grecesc, se manife

stă o puternecă reacțiune încontra propagandei
papiste.
Pelingă aceasta ferait şi în regatul Ungariii
necont
enite
turb
urăr
i
cetăţăneşti, naţionaliste şi papiste,
puternecul duceal Ardealului, Ladis turburări de cari se folosi
lati de Dobrogost,
precum îl numeşte Ch. Engel?), spre a deveni
iel
toriul Rominilor de aculeă, din Ţara Morduanilor, rege în Ungariiea cu ajudin Ţara Muntenilor şi
din Cumaniiea. ' Regele Ungariii, Ladislaii
Cumanul, sai acest puternec
duce al Ardealului, Ladislaă Dobrogost, ieste
Rominii în legendele şi în cronicele sale primit acela, pre carele îl tituleadă
ive cu numele de „craiul
2) Raynaldus, Annales eccl. sub
şi cp. 45—49, — Hurmuzachi,
Docum. |, 1. Nr. 402—403; 406, 409-—4 a. 1291, cp. 38—43
11, 414—416. — Sinai G. Cronicaanul 1291. — :) Engel, Geschichte
Rominilor, sub
Ungarns, t. 1, pg. 485.
,
,
.
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saii

regele

Lăslăii“.

Sub astfeliii de împrejurări, nică

Rominii din
părţile acestea nu găsiaii îndemnuri ademenitoare ca
să
vechii săi coreligionari, de Bulgari, Greci, Ruşi şi Sîrbi, se desbine de
spre a mări şi
împuternici părtidul papist şi propaganda lui din Ungariiea;
dinconiră, iei
îşi căutară de trebile propriie, tindind a se disiace, cetăţăneşte,
detot nu
numai de regatul Ungariii, dar şi de împeriul rominobulgar
şi de ducatul
Galiţiii sai Haliciului.
Esistinţa unei reacţiuni puternece la creştinii r&săriteni de rit
de pe teritoriul Ungariii şi de prin țările vecine cu iea, încontr grecesc
a
gandei papiste, resultă, fără îndoială, mai întiiii din scrisoarea papeipropaBonifaciii VIII (Decemvre 1294— Optomvre 1303) din Noemvre 1295,
unde
ni se vorbeşte despre esistința unei foaste diecese romane Cu
scaunul în Argeş, de care se ţineă şi Ardealul; apoi din mai multe. scrisori
din 28 Ianuariii 1299, adresate arhiepiscopului din Strigon şi sufraganilor
lui, în cari descriie papa trista “stare a Ungariii şi decădinţa iei din prosperitatea

de

mai

înnăinte

din

causă,

că

ieste încunjurată

de

şismatici,

de

eretici şi de păgîni, carii, prin desele sale încursiuni şi pustiiri, aii redus
mulţimea creştinilor romani la o mică turmă, şii învitâ cu tot adinsul, ca
să stăruiască la stărpirea şismaticilor şi a ereticilor, întrebuințînd închisițiuni şi alte pedepse canonice; mai departe şi certele iscate, nu fărăde
motive naţionale cetățăneşti, între episcopul din Ardeal şi cel din Agriiea
(Erlaii) în privinţa jurisdicţiunii romane din Mărămurăş, certe pre cari le
curmâă regele Andreiii (1290—1301) în Juniii 1299 în făvoarea episcopului
din Ardeal; şi în fine din scrisorile din 7 şi din 13 Maiii 1301, prin cari
vesteşte papa, că trimete în Ungariiea şi în țările iei circumvecine, ca legat
apostolic, pre episcopul Niculaiă de Ostiiea, împuternicindu'l ca, în modul
cum îi va păre mai bine, să stărpească din iele neghina necredinţii şi a
disordinii, şi, împreună cu bărbați bisericeşti şi lumeni, să pună la cale
cultul dumnedeiesc spre onoarea bisericii romane şi a credinţii iei.
Remarcabilă pentru năzuinţile papiste de pe timpul acesta ieste scrisoarea papei din 16 Optomvre 1301, adresată solului săi Niculaiii, în care
dice Boniiaciii VIII, că „Pontificele roman, orînduit de Dumnedeii asupra regilor şi a regatelor, ieste în biserica militantă
preutul cel mai înnalt, şi că iel, obţinînd principatulasu pra tuturor muritorilor şi şădind în scaunul judeţului, judecă cu linişte, şi,
cu căutătura sa, răsipeşte tot răul“, şi apoiîi poronceşte ca să apere Ungariiea de Cumani, de Tătari, de şismatici şi de păgîni, dicînd din noii
despre acest regat, că, spre durere, în cele spiretuale . şi timporale. ieste
multiplu decădut, şi că întrînsul freamătă pretutindenea răsboaiele, fiindcă
atit prelaţii bisericilor şi persoanele bisericeşti, cît şi baronii, nobilii şi ţăranii sînt desbinaţi“ 1).
,
Neputindu'şi împlini solul. papal. misiunea sa în Ungariiea, o părăsi

şi se duse la Viiana, de unde scrise papei despre turburările din Ungariiea.

Papa Bonifaciii VIII se adresâ în 10 Juniii

1302

cătră regele Bohemiii cu

0 scrisoare, în care se tinguieşte, că iel rădică pretensiuni asupra coroanei

ungureşti, şi că pre papa nu'l lasă ca să facă ordine în regatul Ungariii cel
atit de nobil pînă acum şi atit de strălucit în cele spiretuale, dar carele,

vai! în timpurile moderne, se

găseşte

1 Hurmuzachi, Docum. I, Nr. 426; Nr.
naldus, Annales eccl. sub a. 1299, cp. 12—13;

multiplu

decădut

433—436; Nr. 451;
a. 1301, cp. 4—10.

şi

dat în pradă

Nr. 443—445. —

Ray-
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prin duşmănoasele încursuri ale Cumanilor,
gînilor,

şi. pentru

desbinările

Tătarilor, şismaticilor şi pă-

şi primejdioasele înnoituri înterne,

şi apoi

dice, că „tronul culmii apostolice
ieste aştdat
de Domnulasupra regilor şia regatelor, ca cu varga echităţii să împărtăşască fiecăruia ce "i se cuvine, să direagă cele rele spre bine Şi să
opună

morburilor,

cari nu

primesc

o

mai aspru“ 1).

:

medicină

Ş

mai

_

Noaiiă propagandă printre Siîrhi, Romîni, Cumani

riiea și Poloniiea.

lină,

un

Lu

și Greci, prin Unga-

Zel pentru propagarea papismului printre

arătă “şi papa Benedict XI (Optomvre

medicămint

o

Sirbi şi Romini

1303
— Juliii 1304) în scurta sa pă-

storiie, cercindu-se în Noemvre şi în 22 lDecemvre 1303 a aduce ordine
în biserica din Albaniiea şi din Sîrbiiea, şi îndemnînd din noit pre regele
sîrbesc la uniune grabnică cu biserica romană, iar' în Mart 1304 se adresâ
cătră călugării dominicani (predicători) din Ungariiea cu provocarea, ca să
trimată misionari precum în Albaniiea, aşă în Cumaniiea, adecă în Moldova şi în Ţara Rominească de jos, poporoase provinţi delîngă Ungariiea, în
carile se ailă nişte episcopi
şi o mulţime
de preuţi aştdaţi sub dominiul Grecilor, carii cu sinceritate iubesc
ritul bisericii romane şi s'ar uni cu iea, dacă li s'ar trimete
preuţi probaţi în viieaţă cucernecă şi buni predicători.
Cu mai multă energiie lucrâ papa Cleminte V (Juniit 1305 — April
1314) pentru „realisarea năzuinţilor papiste în decursul mai îndelungatei
sale păstorii. lel se apucâ în anul 1306 de Greci, provociîndo
cruciiadă asupra împeriului lor, dacă nu se vor împreună cu
biserica romană ; treci apoi la regatul.Ungariii, ca să facă acoleă ordine
precum în afacerile cetăţEneşti, aşă şi în cele bisericeşti, trimeţînd încoace,
în anul 1307, ca sol apostolic, pre iscusîtul cardinal Gentilis, cu însăr-

cinarea, între altele, ca atit în Ungariiea, cit şi în părţile Lodomeriii,
Galiţiii şi Cumaniii, să smulgă şi să stărpească, să împrăştiie

şi să nimicească rătăcirile religionare, şi, în locul lor, să
plîntede şi să cultive dreapta credinţă; scrise în anul 1308 şi regelui Sîrbiiă
Ştefan Uroş II Milutin, că cu drag îl va primi în sînul bisericii romane, pre
jel şi pre supuşii săi, dacă va primi mărturisirea credinţii formulată de
papa Cleminte IV ($ 140) şi o va mărturisi în public, și apoi îi dise, că
„Pontiiicele Roman
ieste vicariul lui Cristos ŞI Suc-

cesorul

fericitului Petru

Apostolul, şi că are aceeaş putere dea

şi deslegă, pre care se ştie că
„biserica

şi chiar

romanăa

a

avut-o

obţinut

principatul“.

acel Apostol,

asupra

şi

tuturora

Chiar şi la Tătari trimese

legă

încă că însa'şi
primatul

misiuni religionare.

_Sosînd în Ungariiea solul papal Gentilis, atrase în partea sa pre foarte

mulţi bărbaţi cu înrîurire prin părtidul naţionalist, afară de com iţii de
sub poalele Carpaţilor despre Galiţiiea şi Moldova,
adecă din Trencin, Abauivar, Zemplin, Şaroş, Scepus (Ţips) şi afară de beli-

ducele Ladisla
i?) dinArdeal!
şi comite de Zonuc, carii se purtaii ca
nişte adevăraţi suverani în țările ce le stăpîniaii;-ţini cu aderenţii săi, în

26 Noemvre 1308, un consilii împeriial de împăcare lîngă. Pesta, în care
aii fost represîntaţi, prin delegaţi, şi comitele Trencinului, Mateiii, şi beli-

ducele Ardealului

Ladislaii, şi în 7 Maiii

rula decretă solul papal pedepse
E!

H

[

1309

alt

consilii,

bisericeşti încontra

—

-

-

în urma că-

adversarilor lui Carol

ET)

.

1.

i

.

pe a,b Braşov, 1609 ps '28_logir: $48. — ') Transilvania, Foaia Asociaţiunei Transilvane

|
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Robert,

pre

care

îl încoronâ

în

15 Juliii

1309

ca rege

definitiv

al Ungariii

(1308—18342) cu consimțămîntul mai al tuturora, iar' în 25 Decemvre 1309
escomunicâ (pg. 503) pre ducele Ardealului, Ladislai, una, pentrucă nu a voit să restituiască, la timp, coroana ungurească, pre care o luase
dela băvăreanul Oto-Bela, presumptivul săii ginere, cînd acesta călătorise,
în 1307, în Ardeal ca rege al Ungariii (1305—1308), iar' alta, pentrucă, încontra voinţii bisericii, îşi măritase pre îiică-sa, Cana, după şismaticul fiii

al regelui Sirbiii. Din iormulade escomunicare ne

încredinţăm,

că acest

puternec principe Ladisiaii aveâ sub ascultarea sa nu numai iobagi, judi,
castelani, comiţi, dar şi vasali, (Vassalos, Castelanos, Judices et lobagiones), adecă principi suverani cu teritoare propriie, precum ieraii pe atunci
Domnii Romiînilor din Moldova şi din Ţara Romînească, din actualul regat
al Romîniii. Abiă în urma acestei escomunicări se împăcâ beliducele Ladislai, în 1310, cu solul papal şi cu regele Carol Robert sub oarecari
beneficii pentru sîne, şi restitui coroana ungurească, cu carea din noii se

încoronâ Carol Robert în 27 August 13103).

Ş 146. Mişcări religionare între 1309 şi 1342.

„_ Răsboiii în Ungariiea între regalişti, papiști,

naționaliști și confesio-

naliști. Regele Carol Robert, ca favorit al scaunului apostolic din Roma,
Sa ar&tat, în tot decursul domniii sale, călduros şi înţălept apărătoriii al
năzuinţilor papale. La încoronarea sa din 15 Juliii 1309 a depus un jurămînt foarte favorabil pentru biserica romană şi pentru clerul iei. În sinodul bisericesc din anul 1309 se decretară pedepse aspre pentru cei ce,
pînă întrun an, nu vor restitui bisericii romane şi coroanei regale moşiile
ocupate de dinşii; se decise totodată, ca clericiisănu primească beneficiile timporale din mîna lumenilor; ca
căsătoriiea
lor săfie oprită, şica niciun membru
al
bisericiiromanesă nu se încuscrească cu şismatici şi
cu

eretici,

nici

sănuaibă

Ladislaii,

se împăcâ

priieteniiecu

iei.

În urma acestor decretări începură a se aplică aspre pedepse tuturor
acelora, carii nu se supuneaii conclusurilor sinodale, sai carii nu voiaii
să le esecute cu rigoare. Se încinse, din această causă, un răsboiii cetăţănesc între regalişti şi papişti pedeoparte şi naţionalişti şi
confesionalişti pe de alta. În răsboiul acesta, carele a durat, cu diverse peripeții, pînă la anul 1318, ieste remarcabil, că printre naţionalişti şi confesionalişti întimpinăm mai virtos pre locuitorii
Ardealului cu puternecul lor beliduce Ladisiaii în frunte, şi pre
locuitorii de sub poalele miadădiiiale ale Carpaţilor despre Moldova şi
în frunte, deci mai
Galiţiiea, cu comitele Trencinului Mateiii de Ceac
cu toţii Romini şi Ruteni de origine, şi drepteredincioşi răsăriteni de confesiune, sai „şismatici şi eretici“ precum îi călificaii păpistaşii. Beliducele
Ardealului

în

1310

cu

regele

Carol

Robert,

iar

comiţii din Şaroş, Scepus (Tips) şi Zemplin fură învinşi de rege în Juniii
1312 cu ajutoriul călugărilor foaniţi, al Saşilor şi al locuitorilor din oraşele regale, pecînd

comitatul Trencinului mai rămase

în rebeliune pînă în

Raynaldus, Annales eccl. sub a. 1032, cp. 19—21; a. 1303, cp. 14—23 şi cap.
1)
58—59; a. 1305, cp. 15—16; a. 1306, cp. 2—5; a. 1807, cp. 6—7; cp. 15—22 şi cp. 29—
30;a. 1308, cap. 22--30; anul 1309, cap. 15—16. — Hurmuzachi, Docum, ]. 1, Nr. 446,
Nr. 448—451. — Pejacsevich Fr. Xav. Historia Serviz, Coloce, 1797, pg. 236—244.
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anul 1318,.cînd se supuse şi iel-după moartea comitelui Mateiii de Ceac,
întîmplată într'acest an.
La aceste turburări din lăuntrul regatului aii luat parte şi confesionaliştii şi conaţionaliştii din Galiţiiea, Moldova şi "Țara Romînească, fiindcă întîimpinăm pre credincioşii bisericii romane din Ungariiea şi din păr-

ţile de lîngă iea, că se plinseră papei în anul 1313, că

iei pătimesc dela

şismatici, Tătari, păgîni şi alte prea amestecate naţiuni atacuri, despoporări,
captivităţi, servituţi, încărcerări şi alte feliuri de pedepse şi multiple chinuri,
şi'] rugară ca să li sară într'ajutoriii.
Papa Cleminte V li răspunse în 1
Faur

1314

că iel,

deocamdată,

nu

li poate

dâ

alt ajutoriă,

decit

numai

spiretual, adecă deplină iertare de păcate celor ce se vor luptă şi vor muri
în lupte de rănile primite în iele.
Acest răspuns papal cam desbărbătâ pre împetuoşii propagandişti
papali. Papa Cleminte V muri îndată, întrînd o sedisvacanţă de mai bine
de doi ani, pînă ia alegerea lui lon XXII (August 1316
— Decemvre 1334).
Regele Carol Robert, deşi însurat, dar fiind încă tînăr, prinse a duce o
viiaţă galantă, dupăce îi muri soţiiea în 1317. Ca să nu se strice însă cu
papa, iel îi concese îndată aşădarea episcopilor
şi acordarea beneficiilor preuţeşti,
păstrindu'şi numai recomîndarea titularilor; îi dete jumătate din veniturile episcopiilor şi parohiilor
vacante, şi, mai pe urmă, şi dejmă din veniturile celor ocupate, luînd din
aceasta pentru sîne a treia parte.
Clerul unguresc începi a îi nemulţămit cu regele săii şi ceri dela îel,
în 1818, convocarea unui consiliii împeriial; ba chiar îl şi piri la papa pe
ascuns. Carol Robert se ştii pune bine la cale cu toţii; se însurâ îndată
a doaiia oară şi, în anul 1320, chiar a treia oară, cind, căpătâ copii, şi
prinse din noii a se înteresă cu tot adinsul de afacerile regatului atit de
cele cetățăneşti cit şi de cele bisericeşti.

Ordinul Giorgiianilor în Ungariiea. Spre a stărpi nenumărabila mulţime

de necredincioşi din largul regatului (in latitudine regni infidelium copia
innumerabilis) se înstitui, cam prin anul 1318 saii 1319, un noii ordin de

călugări,

al

Sîntului

Giorgiii

(universitas

fraternalis

militia

titulo

Sancti Georgii). Acest ordin îşi porni îndată activitatea sa sub patronatul
arhiepiscopilor, episcopilor şi al regelui, carele îi dete, în 24 April 1326,
alte statute şi'i determinâ numărul membrilor la cincideci.

,

Certe religionare în Albaniiea, Bosniiea și Siîrbiiea.

În anul 1318 se

iscară noauă turburări religionare în Albaniiea, Bosniiea şi Sîrbiiea, la carile părticipâ, din îndemnul papei, şi regele unguresc Carol Robert. Regele
Sirbiii fi învins în 1320 de Carol Robert şi înduplecat în 1323 ca să se
dechiere cătră papa gata la uniune cu biserica romană, pentru care faptă
fu felicitat de papa în 11 Juliă 1323, propunîndu”: din noă primirea măr-

turisrii credinţii după formularea papei Cleminte IV din 1267 (Ş 140).
Creștinismul la Tătari si Litvani. Din anul 1321 înnăinte prinse a se
întroduce şi consolidă creştinismul şi printre Tătarii din Crimeiea

în urma stăruinţii călugărilor minoriţi şi a: îndemnului papei lon XXII.
Chiar şi principeleLitvanilor, Ghiedemin (1315—1340), carele
cucerise în anul 1320 dela Ruşi marele principat al Chievului, manifestă,
în anul 1823, dorința de a trece la creştinism, şi ceri dela papa preuţi şi
înveţători ; şi, ca să poată stăpîni mai cu siguritate teritoarele ocupate,
se
încuscri

în 1324 cu regele Polonilor, Vladislaii Citcot (Lokietek
măritindu'şi o fiică după fiiul acestuia, Cazimir cu numele. [1306—1333])
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Estensiunea

regatului Poloniii

asupra

Rutenilor.

Episcopiie romană

în Leina. Dar şi Vladislaii Citcot, încoronat în 1320 ca rege al Polonilor,
nu voi să rămînă în privinţa gustului .de estensiune teritoriială îndărăptul
noului săi cuscru, şi deaceea ceri, în 23 Juniii 1324, dela papa permisiunea, ca să ocupe, saii să aducă sub ascultarea sa, ţara şismaticilor Ruteni, adecă ducatul Galiţiii şi al Lodomeriii, ca cu atita mai uşor să se
poată luptă încontra Tătarilor păgîni, şi aceasta cu atit mai vîrtos, fiindcă
principii din iele, Leon şi Vladimir, muriseră în 1310 într'o luptă cu Litvanii, şi se iscaseră neinţălegeri şi certe între pretindenţii tronului lor.
Vladislaii aduse acoleâ pe tron pre un principe consingean din Masoviiea,
cu numele

Boleslaii,

carele,

la îndemnul

lui şi al papei,

încercâ,

cu rigoare,

de pe la 1327 înnăinte, ca să aducă pre coniesionalii de rit grecesc la
uniune cu biserica romană, înființînd pentru iei. şi o episcopiie în
Leina-(Lemberg). Boleslaii îi înveninat de supuşii săi în anul 1340 din
causa viieţii sale desfrinate şi a fanatismului săi în propagatul uniunii,
iar ducatul săii îi ocupat de regele polon Cazimir 1 (1340—1370).

Polonii în priieteniie cu Romînii și în geloşiie cu regele unguresc. Intraceste doâiiă principate, dar

mai ales în principatul Haliciului (Galiţiii),

esistaii încă dedemult ($ 126 pg. 452)

mai multe

ducate

sait cnezate ro-

mîneşti. Locuitorii din iele ierai ci toţii de confesiune grecească. Numă&rul lor, precum şi al acelora din ducatele (cnezatele) romîneşii din Mor-

duaniiea (Moldova de sus) şi din Cumaniiea (Moldova de jos) şi din Ţara
Muntenească (Rominească) orientală, se înmulți în mod foarte considerabil,
decînd învinse regele Ladislaii Cumanul la Criş, în 1285, pre Tătarii răsculaţi asupra Ungariii prin asmuţirea Cumanilor fugiţi în 1282, dar mai
ales decînd se iscară certe) timporare între beliducele Ardealului Rorand
(Radu?) şi Ladislaii Cumanul între 1282 şi 1290, şi apoi decînd se iviră
rivalități şi neînţălegeri între beliducele Ardealului Ladislaii şi regii Un-

gariii Bela-Oto

şi

Carol Robert

între 1306 şi 1310.

Aceşti Romîni ieraii

buni arcaşi şi voinici ostaşi; deaceea se folosiră atît de mult de iei regii
Ungariii în năzuinţile sale de espansiune teritoriială şi de apărare încontra
duşmanilor. La concursul acestor Romîni se adresâ şi noul rege al Poloniii în năzuinţile sale pentru estinderea marginilor regatului săi asupra
ducatelor ruseşti şi pentru scutitul lui de năvălirile Tătarilor. Drept dovadă despre această năzuinţă ieste, că, ocupînd iel ducatul Galiţiii şi al

Lodomeriii şi voind să cucerească şi ducatul Brandenburgiii, năvăli în iel,

în anul 1326, cu numeroase ajutoare dela Litvani, Ruteni şi Romiîni, şi
îl pustii cumplit.
Întărirea şi estinderea regatelor circumvecine stîrni în regele Carol
Robert o geloşiie mare şi o temere întemeiată pentru pierderea îngerinţii
şi a autorităţii sale în iele; fel trimese aşadară la papa un sol confiden-

ai
țiial cu o scrisoare confidenţiială, prin carea îl rugâ ca să binevoiască
concede

un sprijin anumit spre

tăcioşiiea

unor naţiuni

a

înfrînă sumeţiiea

de necredincioşi,

din

şi

spre a strivi reu-

cîteva alte

anumite

împerii vecine cu al săii, cu carile adeseori trebuie să se lupte.
Papa Ion XXII îi răspunse în 13 Septemvre 1325 cu un eius fin, dicînd că, deşi urmăreşte cu deosăbită făvoare cite se petrec în regatul lui,
şi, deşi vede cu plăcere cite se fac în iel spre binele şi onoarea lui, totuş
sprijinul dorit nu "1 poate acordă, fiindcă mare datina de a acordă unui
Hurmuzachi, Doc. 1, Nr. 365—367 şi Nr. 401.
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împeriă vre-un sprijin în afară
perii, şi de aceea

de marginile lui,

cere să fie scusat.

Harţă între regele

unguresc

adecă încontra altor îm-

_

_

și Romini.

Atit

cererea

regelui

Carol

Robert, cit şi reiusul delicat al papei lon XXII sînt foarte semnificative şi
de mare valoare spre a pătrunde mai afund şi spre a vede cevă mai
luminos în unele împrejurări şi întîmplări de pe atunci foarte întunecoase

şi încurcate în ceea ce priveşte tîmplăturistica (istoriiea) Rominilor. Avind

în vedere că, pe timpul acesta, Sîrbiiea ierâ acu căştigată pentru biserica
romană; că principele Litvanilor ceruse uniunea cu biserica romană; că
regele Poloniii abiâ se încoronase cu învoirea papei şi cu concursul regelui unguresc, şi că regele Carol Robert trăiă acum în bune referinți
cu principii amintiţi: trebuie să mărturisîm, că cererea cea atit de conifidenţiială a regelui unguresc m'a putut fi îndreptată încontra altora, decit

numai

încontra Rominilor

din domniiatul Țării Romîneşti, carii isbu-

tiseră a'l face cît se poate de nedepindent

mâinilor

din ducatul Galiţiii

cători tindeaii
detot pe faţă.
dreptată şi în
Ungurilor în
atunci încă în

şi

de Ungariiea,

din Moldova

şi încontra Ro-

de sus, ai cărora condu-

deasemenea spre neatîrnare, deşi nu se manifestaseră încă
Poate că cererea lui Carol Robert cătră papa fusese încontra Polonilor, carii începuseră a deveni rivali temuţi ai
privinţa ducatului Galiţiii şi a domniiatului Moldovii pe
îaşă şi sub ascultarea Ungurilor 1) ($ 128).

Ş 147. Noaii& încercări unioniste între biserica răsăriteană şi cea apuseană.

impăratul

Andronic II Paleologul

detronat

pentru aplecarea sa înte-

resată cătră uniune. Vădindu-se împăratul grecesc Andronic II Paleologul
cel Bătrîn (1282—1327) încunjurat de duşmani aprigi, şi dorind a ave pace
măcar cu creştinii, îşi ar&tâ în anul 1396, prin soli cătră regele Frinciii
Carol IV (1322—1398) şi cătră papa, dorinţa de a se uni cu biserica 10mană, dar' nu ajunse la niciun capăt, căci îi numai urgisît decătră confesionalii şi conuţionalii săi şi detronat în Maiii 1327 chiar decătră nepotul
săii, Andronic cel Tînăr, carele îi ocupâ locul (1327—1341).

Propaganda papistă prea lăcomoasă silește pre mulți Romîni
fugă în Moldova si în Ţara Rominească, şi ieste dojănită 'de papa.
Dacă

să
—

printre Greci niciintrun chip nu pute spori propaganda papistă,
apoi iea făceâ destul de mari progrese printre Romînii din Ungariie
a şi
din ţările iei vecine.
Audînd papa lon XXII de această veste îmbucurătoare pentru diînsul, adresâ, în 1 Faur 1327, comitelui de Braşov,
Salamon,

beliducelui Ardealului Toma,

şi domnitoriului

ării Romiîneşti

Băsărab, cîte o scrisoare, prin cari li ar&tâ bucuriiea sa, dicînd despre
dinşii,
că iei „prin zelul unei promptitudini neobosite se arată la Susținer
ea credinţii celei drepte ca o columnă nemişcătoare, ca un turn de tărie

şi ca o
întăritură de devotare“. Tot atuncia scrise şi priorului călugări
nicani din Ungariiea, ca, prin călugări apți, să predic lor do mie în totregatul încontra tuturor ereticilor din Ardeal, din
Bosniiea şi
din Slavoniiea, acordînd celor ce vor primi sămnul crucii
pentru
“stărpirea
ereticilor aceeaş iertare de păcate, care se dă celor ce
se luptă pentru. re1) Peterii: Acta Conciliorum t. |. pg. 137.

pg. 2—20.

— Raynaldus,

Annales

—

En

el, Gesch.

d

i

sub a. 1314, cp. 5316; a. 1318, E
ateichs [2
cp. 1-5 şi 15; a. 1820, ep. 1—-2; eccl.
a. 1321, cp. 1-7; a. 1820,'cp! 4385
Îi 48. 4 1993
cp. 15—20; a. 1324, cp. 45—53; a. 1325, cp. 29;
a. 1326,

cp. 52. — Hurmuzachi, Doc, 1. 1, Nr. 453 şi 470,

cp.

9 şi cp. 26—27;

a.

Si

1327,

,
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cuceritul

locurilor. sînte

ministrătoriii

din

al episcopiii

Palestina, iar' în 1 Juniă

din

Cumaniiea,

adecă

1327 numi
din

Moldova

ca adde jos

şi din "Țara Romînească orientală, pre Minoritul Luca de: Castello după
moartea titulariului iei Leon.
Călugării dominicani se ar&tară prea zeloşi întru esercitarea dreptului de cercetare(închisiţiune) conferit lor de papa încontra ereticilor ardeleni, bosniiaci 'şi slavoni, şi'i esercitară şi în ţînuturile, unde aveaii acest
drept călugării minoriţi. Aceştia se plinseră la papa în privinţa strîmbătăţii ce li se făceâ, iar' papa se grăbi de a îi restitui, în 1 Juliii, drepturile ce le aveai de mai înnăinte.
Progresele propagandei papiste ar îi fost şi mai mari şi chiar durabile
printre confesionalii de rit grecesc din Ungariiea şi din ţările iei vecine,
şi maiales printre Romînii de acoleă, dacă clerul roman n'ar îi fost
prea rigoros în formalități şi prea lacom şi hăpsîn în strîngerea dejmelor
de pe la noii săi confesionali. Această rigoare şi hăpsiniie înstrăinaă inimile convertiţilor şi necesitaii pre mulţi din iei să'şi părăsască vetrele strămoşeşti şi să emigrede la coniraţii şi conconiesionalii săi din ţările vecine,
povestind acestora spaimele şi urgiile ce le suferiaii acasă în Ardeal şi în
Ungariiea. Înspăimiîntaţi de asupririle şi de rigorile ce le suferiaii coniraţii
de preste munţi, începură de aci înnăinte şi Romînii din Moldova
a cugetă la o desfacere totală de regatul Ungariii, a se orgănisă întrun
domniiat proprii şi a'i apără din răsputeri nedepindinţa, precum făceaii
aceasta şi coniraţii lor din domniiatul 'Pării Romîneşti încă de prin anul 1270.
|
Aceste efepte încrucişaii cu totul planurile de espansiune teritoriială
ale regelui unguresc, Carol Robert, şi deaceea se plinse la papa în privința
aceasta. Papa se grăbi de se adresâ, în 7 Maiit 1328, cătră clerul unguresc,
poroncinduii cu tot adinsul „ca atuncia, cînd prin graţiiea dumnedeiască
şi prin îndemnul regelui se întimplă ca unii dintre Cumani, Romîni şi
Slavi şi dintre alţi necredincioşi (aliquos ex Cumanis, Blachis et Siavis et
aliis infidelibus) să treacă la credinţa romană, iel să nu ceară prea rigoros dela atari convertiți şi încă noviţi în această credință dejmele
între gi, şi nici să nu le stoarcă cu sîla, pentrucă aceşti neofiţi
m'aii fost îndătinaţi mai înnăinte cu plata dejmelor, şi deaceea spun iei, că
numai pentru aceea sînt învitaţi la primirea credinţii romane, ca să deie
clericilor bunurile sale, şi că mulţi din cei ce cu plăcere s'ar convirti, numai din această causă se retrag dela trecere“, şi, în fine, îi dice „ca cu
binişorul şi cu curteniie (benigne et curialiter) să se poarte cu cei din
noii convertiți pînăce vor îi desăvărşiţi şi deplin întăriţi
în credinţă“.

Unii Pauliciiani din Ungariiea

se constituiese

ca ordin

păpistășesc

al Sîntului Augustin. Un agent noii pentru facilitarea esecutării planurilor
urmărite credeâ regele Carol Robert dimpreună cu propaganda papistă de
sub direcţiunea sa că "l-a aflat în săhastrii pauliciian i răspîndiţi
acuma în număr mare şi printre Romiînii din Daciiea Trăiană (S$ 93;

106 şi 155).

De aceea scrise regele Carol Robert papei, ca pre aceşti să-

hastri să'i recunoască ca călugări şi să li deie permisiunea a
Papa r&spunse prin scrise constitui întrun ordin propriii.

soarea sa din 21 Noemvre 1328, dîcînd că, audînd din izvor demn de
credință, că „iubiţiifii, fraţii Sîntului Paul, primii săhastri (eremiţi) aşădaţi în Ungariiea

nece şi

şi în alte părți, prin rigoarea viieţuirii sale cucer-

prin înriurinţa faptelor bune

atit de

plăcuţi s'aii făcut înnăintea
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lui Dumnedeii

şi

a oamenilor,

conduc spre lucruri cuvioase,

lui după regula virtuţilor

încît,

prin

esimplul

lor,

foarte mulți se

şi fiindcă înşi'şi doresc să şă&rvească Domnu-

Sintului

Augustin“,

deaceca iel,

aprobind

do-

rinţa lor recomîndată cu căldură şi de regele Carol Robert, li
concede a
se “constitui ca ordin Augustin prin locurile ce le aii şi le vor
ave în
viitori

1).
Noaiiă porniri propagandiste încontra Rutenilor si a Moldovenilor. —
Frămintările şi frecăturile cetăţăneşti şi naţionale dintre Romîni,
Unguri, şi maiales dintre Unguri şi Romini, din timpul acesta, Ruteni şi
provocate

în bună parte şi de împetuositatea propagandei papiste,
făcură
se poată nici lăţi, nici consolidă cugetul împreunării bisericilo ca să nu
r creştine.
Deaceea vedem pre papa în Mart 1330 provocînd, din noii,
pre călugări
dominicani din Ungariiea, ca cu rigoare să'şi esercitede
oficiul de cercetare (incvisiţiune) şi să stărpească de pe la marginile
împeriului pre şismatici şi pre eretici; în August 1331 felicitind pre regele
Carol Robert
pentru o luptă victorioasă încontra Tătarilor, iar în
Juniă 1332 acordinduii,

pe mai mulţi ani, o parte din veniturile papale din regat,
numai ca să se
poată luptă încontra „Ruteni

lor şi a altor şismatici şi nefideli din vecarii năvăliai în iel şi”! molestaii multiplu“; şi
în
Optomvre 1332 însărcinînd pre arhiepiscopul din Strigon,
ca să trimată
în foasta episcopiie milcoveană de
lingă marginile Tătarilor,
a căriia biserică
cinătatea

regatului,

fusese distrusă de Tătari şi ale căriia bunuri şi drepturi
usurpate decătră puternecii de acolo, pre capelanul
rega!, Vitu,
ca cu ajutoriul regelui să restaurede episcopiiea
şi să'i recăştige bunurile.
Episcopiie păpistășască la Tătarii din Crimeiea. Prin
înrîurința creştinilor de confesiune răsăriteană grecească din
mitropoliiea Chersonesului
Tauric şi din episco

fuseseră

piiea Goţiii din Crimeiea, se atraseră la
creştinism
foarte mulţi păgîni din părţile acestea. În
urma propagandei papiste însă,
întreţinută cu mult ze] decătră călugării
minoriţi, se ar&tară mulţi Tătari, dar' mai cu deosăbire Alanii din Crimeiea,
foarte aplecaţi cătră confesiunea romană, pentru carii se grăbi
papa de întiinţă în anul 1333 şi
acoleă o episcopiie păpistăşască.
Pertrătări de uniune între împăratul
Convingîndu-se împăratul grecesc Andro Andronic III Paleologul si papa.
nic II ce] Tinăr, că numai cu
puteri propriile nu va fi în stare să'şi
apere cu succes, împărăţiiea încontra
Turcilor, luâ refugiul la tactica moşului
săii, Andronic cel Bătrîn, şi esprimâ papei, prin mijlocitori, dorinţa,
că atit el cît şi alţii ar fi gata să
se
unească cu biserica romană, dacă papa
li-ar dâă,mai în tiiă, ajutoriă
incontra duşmanilor comuni,

a Turcilor. Papa îi r&spunse în August
1333
că'i va dă ajutoriul dorit, dacă îel şi Supuşi
i săi se vor lepă&dă mai
întîi de desbinare, abjurînd toate

erorile, cari at produs-o, şi primind
cu sinceritate credinţa bisericii romane,
şi apoi scrise şi patriarhului conStantiniian
despre aceasta.
Acest îndemn îl mai repeţi
i î
1334, dar înzădar.
cpeţi papa şi în Paur
_ _ Luptele regelui unguresc cu Rominii
fugiți din regat.În anul 1334 se
plinse regele Carol Robert la papa,
că „creştinii din Regatul Ungariii
alte ţări supuse
şi din
lui ai de pătimit dela şismatici, dela
Tătari şi păgîni
şi dela alte prea amestecate naţiu
ni de necredincioşi, atacuri, desp
oporări,
') Hurm

hi, Docu
|, 1. Nr. 475—478 şi
cp. 26—27; a.uzac
1927, cp. 49 m.şi 52;
a. 1328. cp. 84.

480—4

,—

53. — Raynp aldus, 1. e, a, 1926,
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robiri, încărcerări şi alte divese soiuri de pedepse şi chinuri multiple“ şi
că iel, pentru apărarea lor şi a credinţii, are de luptat mai mult cu aceşti
şismatici, certi dela iel, pe deoparte, deplină iertare de păcate pentru sîne
şi pentru toţi cari se vor luptă cu dinsul încontra şismaticilor şi vor muri
în lupte saii de ranele căpătate în iele, iar' pe de altă parte, să autorisede
pre cel ce va celebră şărviciul dumnedeiesc în dile solemne şi festive în
presinţa regelui, ca celor ce vor asistâ la iel şi se vor mărturisi, să li poată
iertă pocăinţile împuse lor prin un an şi 145 de dile, dacă liturgisitoriul
va îi episcop saii prelat superior, prin o sută de dile, dacă va îi igumen,
şi prin şesedeci de dile, dacă va îi preut înferior. Papa se grăbi dei împlini cererea în Juli 1334.
In anul 1335 avii regele Carol răsboiii cu adversarii propagandei papiste, probabil că cu Rominii din Moldova şi din Ţara Rominească, şi ieşi
triumfătoriii. Audînd papa de aceasta, se grăbi de'l felicită pentru triumi în
August 1335, numindu'l „stirnit luptătorii pe întrecute al lui Cristos (athleta Christi strenuus), şi asigurîndu'l că”i va îi, cît cu putință, priincios şi binevoitoriii pentru planurile cele urmăreşte.
Pace între Cehi, Poloni, Teutoni și Unguri. Tot în anul acesta împăcâ regele Carol Robert întreolaltă pre Cehi, Poloni şi Cavalerii Teutoni,
şi închieiâ apoi o întreită aliianţă cu regele Bohemiii şi al Poloniii, pre
care o întări papa în anul 1336.

„_„ Soli papal la împăratul grecesc, la cel romînobulyăresc și la Tătari.

In lanuariii

1337 trimese papa

nic ÎIl Paleologul

un

sol

cel Tinăr, îmbiindu'l

cătră

împăratul

grecesc,

la uniune bisericească,

Andro-

dacă voieşte

ca să capete ajutoriul cerut încontra Turcilor, iar în Juliii 1337 învită papa
încă şi pre împăratul romînobulgar, Alesandru Streanţămir s. Strasţimir
(1331—1365), ca să se unească cu biserica romană, ca după „hărgăţiiea
acestei viieţi“ trecătoare să poată ajunge la fericirea vecinecă, jar' în Optomvre însărcinâ pre episcopul din Agriiea (Erlaii), ca să alunge pre
nişte călugări lepădaţi de confesiunea romană de prin mănăsti-

rile din Ungariiea, Ardeal şi din Bănatul Temeşan, ocupate de iei.
In anul 1338 urmări papa mai departe atragerea la
tarilor din Crimeiea, scriind regelui lor, ca să primească
sionarii, pre cari “ii trimete, şi înştiințâ totodată despre
regele unguresc Carol Robert.
E

_

creştinism a Tăcu bine pre miacest pas şi pre
|

Neînțălegeri între regele şi clerul unguresc. Lupte cetățănești şi religionare cu Romiînii din Moldova si Tara Romînească. În timpul acesta se
iviră însă oareşcari neînţălegeri între clerul din Ungariiea şi regele
iei
Carol Robert. Regele fii pirit la: papa decătră acei episcopi, „carii cu inimă
mai devotată,cu veghiare mai mare grijesc de mintuirea regelui şi de

buna stare a regatului şi a bisericilor lui Dumnedeii“,
că

patronatul

îi preface

în lătronat,

etc.; că, în

că asupreşte pre cler,

genere, „starea

bisericilor,

că libertăţile şi privilegiile iei, că chiar scutirile (immunitates) regatului,

şi

drepturile sînt saii detot anulate saii în stingere mortală“.
Papa trimese
în Septemvre 1338 regelui Carol Robert pira episcopilor însoţită de o scrisoare concepută în termeni foarte cruţători, „Provocindu l, ca să iaie cunoştință de conţinutul

ici, şi,

„dacă

sînt adevărate“

cîte

"i se împută

acol6,

să caute a le îndreptă îndată, ca să nu atragă „asupra sa şi asupra casel
sale urgiiea dumnedeiască“. Regele se desvinui înnăintea papei atit de

bine,

încît

acesta nu

numai

că'l- iertâ

ce se juruise: a le spune în fiecare di,

şi'l „dispensâ

de

multele

dar, pe lingă aceasta,

rugăciuni

îl luâ şi în
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apărare, scriind totodată, în Yanuariă 1339, şi tuturor credincioşilor creştină
din Ungariiea, că regele lor "i-a făcut cunoscut, că necontenit se luptă cu
păginii şi cu şismaticii mărginaşi
şi'vecini cu regatul şi cu
țările sale .. ., şi în speciialcu nişte şismatici abătuţi dela
devotarea lor cătră sînta biserică romană“, înțelegînd prin
aceşti „speciali şismatici“, debunăsamă, pre
Romînii din ŢaraRominească, carii isbutiseră a se face momentan neatîrnaţi, şi pre Romînii
din Moldova,
carii dela anul 1335 încoace, se luptaii sub beliducele
Bogdan pentru!'căştigarea nedepindinţii (pg. 503-507), şi apoi adaoge dicînd,
„Că, pe deasupra, a înţăles din izvor demn de credinţă, că, în timpurile
din urmă, disul regat a suferit dela şismaticii şi dela naţiunile necredincioşilor din regiunile circumvecine persecuţiuni personale,
faptice, şi periculoase şi dăunoase, şi că această persecutare reîncepe la
scurte întervale, şi că regele, încunjurat de sprijinul lor şi una cu

dinşii, s'a

opus

un zînd de apărare
că iel,

papa,

din

numiţilor
pentru

această

şismatici

onoarea
causă

şi necredincioşi

ca

şi pentru întărirea credinţii romane, şi

dă

deplină

iertare

de

păcate

celor ce cu

căinţă pentru iele, se luptă vitejeşte încontra şismaticilor şi a necredincioşilor.
_
Tot în anul 1339 isbuti regele Carol Robert să înduplice părtidul
papist din Poloniiea, ca, încontra celui naţionalist, să aleagă, în Julii, pre
fiul săi mai mare, pre Ludovic, ca presumptiv rege al Poloniii, fiindcă
Cazimir 1 (1333—1370) nu aveâ feciori, ci numai o copilă, Elisaveta.

Împăratul grecesc iarăş în pertrătări unioniste zădarnice. Vădindu-se
împăratul Andronic Paleologul cel Tinăr ameninţat de Turci trimese în

|

anul acesta, 1339, mai întiii doi soli cătră regele Frincilor, Filip VI
(1324—1350), şi apoi şi cătră papa, ca să discute împreună asupra modului, în care s'arpute faceîmpreunarea
bisericilor.
Unul din aceşti soli feră igumănul mănăstirii Mîntuitoriului
din Constantiniiana, Varlaam. Acesta ieră bărbat foarte învăţat şi vorbiă
bine lățineşte. Iel trebuie să fi fost Romîn de origine şi chiar scriitoriă în
limba romînească, fiindcă cuvîntările lui din consiliul papal, deşi rostite lătineşte, aii toate un stil cu desăvărşire romînesc. Măcarcă argumintele aduse
înnăinte de Varlaam
ieraii iscusite şi convingătoare, totuş nu putură înduplică pre papa Benedict XII (Dec. 1334
— April 1342), care eră încăpătinat în pretensiunea sa pentru o supunere necondiționată şi pentru
primirea mărturisîrii credinţii formulate de papa Cleminte IV în anul 1967.
In această pretensiune a papei vădură Grecii o siluire a conştiinţii religioase şi o înjosîre a demnităţii naţionale, şi deaceea curmară pertrătările,

La stăruința regelui Carol Robert treci la uniune Ştefan, banul Bos-

niii, pentru care faptă fu felicitat de papa

în Faur

Răscoală religionară cetătănească în Galiţiiea.

1340.

Ruşii

şi Rominii din

Galiţiiea, sătui de prea înfocatul zel propagandist al ducelui lor Boleslaii
şi de desirînarea lui, îl înveninară în 1340, încercînd a'şi apără nedepin-

dinţa
. chiar cu ajutoriul Tătarilor. Audînd papa de aceste răsvrătiră şi de
amerinţătoarea năvălire a Tătarilor, provocâ în August 1340 pre Poloni
la o cruciiadă încontra răsvrătiţilor, far” în Septemvre” scrise regelui tătăresc şi reginei, ca să încetede de a mai face năvăliri în Poloniiea şi în
Ungariiea, şi să primească cu toţii creştinismul roman. Galiţiienii răsculați,

măcarcă

căp&tară

ajutoriii dela Tătari,

fură

învinşi

detot

întro

lingă rîul Vistulei, şi ţara lor fii încorporată la regatul Poloniii.

bătălie
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Certe religionare în Armeniiea. În anul 1340 isbucniră certe religionare nu numai în Armeniiea, dar' şi în împărăţiiea grecească, aici cu
deosăbire din causa învățăturilor susţinute de săhastrii din muntele Atonului. Aceştia învitaă pre toţi la o viiaţă săhastrică, sînguratică,
spunînd că iei, prin traiul lor contemplativ, ajung a avă vedenii cereşti, a
vede lumina dumnedeiască . şi a simţi” o nespusă fericire. Represîntantul
cel mai distins al acestei direcţiuni săhăstreşti ieră printre călugării văsîliiani Grigoriii Palama, iar' adversariul lui cel mai aprig, Varlaam,
amintitul igumen dela mănăstirea Mintuitoriului din Constantiniiana. Atit
de înverşunate şi de primejdioase ieraii aceste certe, încît fură necesitaţi
împăratul lon V Paleologul (1341—1376 şi 1379—1391) : şi lon VI Canta-

cuzinul (1341 resp. 1347—1355) şi patriarhul

din

Constantiniiana
lon IV

Aprenos (1334—1347), ca să convoace un sinod în anul 1341, preşădut de
însu'şi împăratul. În discusiunile ce aii urmat, pierdi igumenul Varlaam
procesul şi în dechierat-ca eretic; deaceea părăsi Constantiniiana, se duse
în ltaliiea, unde trecu la biserica romană şi îi acoleâ unul dintre cei mai
distinşi bărbaţi ai ştiinţii şi înţelepciunisticii (filosofiii) greceşti;: iel muri
în 1848 ca episcop în Geracea neapolitană, lăsînd mai multe scriieri în
făvoarea doctrinei papiste.
Moartea regelui Carol Robert. În 15 Juliii 1342 muri regele unguresc
Carol Robert, zelosul şi aprigul susţinătorii şi propăgătoriii al confesiunii
romane printre „şismatici“, în făvoarea căreia a r&purtat multe victorii,
despre cari „tac istoricii“, dice Raynaldus în Analele sale, da”. pre cari iel
le-a înşirat la locul lor. Pe tronul regal s'a urcat îiiul r&păosatului, Ludovic, încoronat ca rege în 20 Juliii 13425).
Ş 148.

Mişcări religionare şi cetățăneşti între 1342 şi 1382.

Sub regele unguresc Ludovic cel Mare (1342—1382) s'ait petrecut
atit pe terenul cetăţenesc, cît şi pe cel bisericesc lucruri de o văloare decisivă şi permanentă pentru soartea Romînilor din Ungariiea şi din ţările
circumvecine cu iea. Aceşti Romîni stătuseră pînă acum, unii mai mult şi
mai îndelungat, alţii mai puţin şi pe mai scurt timp, în legături cetăţăneşti
şi încîtva şi bisericeşti cu guvernămîntul din regatul unguresc. În decursul
domniii acestui rege însă s'ati schimbat lucrurile cu desăvărşire în făvoarea şi pentru consolidarea Romiînilor în domniiate propriie neatirnate, şi

anumea în urma

nechipzuitei

propagande papiste şi

buinţe de iea.

- Asmuţări încontra Turcilor.

|

a mijloacelor între:

pă

Năvălind Turcii în ţările împăraţilor din

Constantiniiana şi în alte ţări : creştineşti vecine
manie et aliis locis fidelium convicinis iisdem) şi
chinuind pre creştini, provocâ papa Cleminte VI
1352) în Septemvre şi Decemvre 1343, între alţii,

cu. iele (in partibus Ropustiindu-le cumplit şi
(Maiii 1342— Decemvre
şi pre arhiepiscopii din

Ungariiea, ca să vestească o espediţiune sintă încontra Turcilor şi să învite pre creştini la iea, ordonînd totodată, ca să deie din

1 Raynaldus, Annales eccl. sub a. 1331, cp. 25; a. 1332,:cp. 22; a. 1333, cp. 17—
1—13 şi cp. 26; a. 335, cp. 56—57; a. 1336, cp. 61—62; a. 1337, cp.31—
19; a. a
şi cp, 73—80; a. 1339, cp. 19——43 şi cp. 82—83; a. 1340, cp. 73
cp.:22—25
1338,
a.
33;
71—83; a. 1342, cp. 28. — Hurmuzachi, Docum. I, 1. Nr. 487,
cp.
1341,
a.
77—78;
şi cp.
Nr, 491; Nr. 493—496; Nr. 500; Nr. 503—504; Nr. 511; Nr. 516—529. — Acta patriarchatus Constantinopolitani, ed. Miklosich-Miiller, t. L. pg. 184, 201—202, 238, 243,

-
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veniturile bisericeşti a decea parte pentru chieltuielele acestei espediţiuni;
scrise apoi în Optomvre şi în Noemvre 1343 şi tîn&rului împărat al Romeilor, lon V Paleologul (1341—1376 şi 1379—1391), că îel, papa, “i-ar trimete ajutoriii nu numai încontra Turcilor, dar' şi încontra Tătarilor, dacă
S'ar uni mai întiii în credinţă cu biserica Romană; dar' toate încercările
acestea papale r&ămaseră şi acuma fără resultat vădit.

Mănăstire grecească cu călugări Greci, Unguri și Sîrbi. Audind papa?)
că

in

marginea

regatului

unguresc,

lîngă

şismaticii

din regatul Rasciii

(Sirbiii) spre Greciiea, în diecesa coloceană se află o mănăstire a Sîntului

Dumitru cu călugări greci, unguri şi slavi şi cu chilii deostbite
pentru fiecare naţiune, supuşi cu toţii patriarhului constantiniian,
şi că în iea de dece ani n'a pus patriarhul igumâ&n, însărcinâ, în April
1344, pre episcopul Vitu din Nitra saii Neutra, ca să iale această mănăstire pe sama bisericii romane, să aşede acoleâ un igumăn şi să caute,
ca moşiile iei, ocupate de puterea lumeană (potentia laicalis), să *i se restituiască. Locul unde a fost această mănăstire nenorocită, nu putem precisă. Atita ştim însă, că pe timpul acesta esistă în Bosniiea
un ţinut
întreg, carele se numi Romăniiea Mare (Maior Vlachia). Scrise apoi
papa în Optomvre 1344 şi regelui unguresc, Ludovic, ca să respectede datinele creştineşti, să oprească pre cele păgîneşti şi să nu împovărede pre
cler cu dări.

Polonii supun pre Ruși. Ruşii din Galiţiiea, supăraţi pentru nimicirea domniiatului săii decătră Poloni, şi neliniştiţi în conştiinţa sa religioasă

din

causa

progresului

ce'l

făcea printre

iei propaganda

papistă,

să răsculară în anul 1344 asupră Polonilor cu ajutoriul Tătarilor, dar' fură
învinşi.
Biserică transilvană lîngă Tătari. Foarte remarcabile pentru Romîni
sînt doaii& scrisori ale papei

laltă din 16 Optomvre
creştinii, vorbindu-le

Cleminte

1345. În cea

VI, una

dintiiii

despre o biserică

se

din 28 lanuariit, iar” ceea-

adreseadă papa cătră toți

transilvan

ă, cu ruga la s.

archangel Mihaiii, adecă de o biserică, care se ţinea de episcopiiea din
Ardeal,
dar' care ieră aşădată la marginile creştinătăţii şi lîngă

Tătari şi alţi necredincioşi2).
Pentruca biserica aceasta să fie
cercetată cit de tare de creştini şi cu onoare cît mai mate, dispuse papa,
ca acela carii vor peregrină la iea în fiecare an, să fie iertaţi de pocăinţile împuse lor prin un an şi patrudeci de dile. Păcat că nu ieste îndicat
locul, unde
anume

se află această biserică atit de făvorită de papa. Noi presupunem, că iea a fost la Sirete, dacă reflectăm la întîmplările ce s'ail
petrecut cevă mai tărdiii în locurile acestea. Aicia în Sirete găsim, cu
doaiiădeci şi şepte de ani mai în urmă, mai multe biserici şi un vro
izvor
făcătoriti
de minuni

prin vindicatul

unor

morburi

cu apa

din iel.

Unii Romîni din Ardeal, Țara Romiînească şi Sirmiiea primesc uniunea.
A doaiia scrisoare ieste adresată regelui Ungariii, Ludovic.
În iea ni spune
papa mai întiiii „că Romînii,

alpine şi Sirmice

ale Ungariii,

aii primit credinţa universală,
Reani

carii se aflaii în părţile transilvane, trans-

unii aii

cunoscut

dupăce s'aii

aci

calea

scuturat detot

şi

adevărului

şi

Ss'aii lepădat

) Hurmuzachi, Doc... l. Nr. 544: in coniinibus Regni Ungarie iuxta
Scismaticos
egni Rascie Versus Greciam in diocesi Colocensi quodam
Monosteriiim sancti Demetrii
Duncupatur. —
2 Hurmuzachi, „Doc. I. 1, Nr. 549: ecclesia Transilvana in finibus
Christianitatis et iuxta Tartaro
1

:

.

.

s

Â.

et infideles alios constituta.

.

“

i
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de aluatul desbinării şi de alte erori, iar cîţiva alţii, luminaţi de rada
celui de sns, sînt dispuşi spre aceasta, din care causă iel, papa, îngrijat şi voios de mîntuirea Romînilor
şi de lăţirea credinţii dreptînvăţă-

toare,

s'a

adresat

cu

diverse

scrisori

oportune,

deschise

şi închise,

atit

cătră însuşi regele unguresc, cătră maică-sa Elisaveta şi cătră episcopul
din Oradiiea Mare, cît şi cătră Alesandru
Băsărabul, domnitoriul
Țării Romîneşti (pag. 462—464) şi cătră alţi Romîni nobili şi populari,
cătră Niculaiit principe de Remecha, cătră Ladislaii beliducele Vidinului
(Vayvade de Bivinis), cătră Sanislaii de Syprach, cătră Aprozye beliduce
de Zopus şi cătră Niculaiii de Auginas, precum şi cătră călugării minoriți ;
că aceste scrisori aii cădut în pripusul regelui unguresc şi că aii fost confiscate. de dinsul dela călugări, pînăce se va încredință, oride sînt într'adevăr dela. papa; şi, în fine, comunicînd papa regelui conţinutul scrisorilor
închise, îl rugâ ca.să le deie îndărăpt călugărilor spre a le distribui la adresele lor, ca să poată ajunge la scopul dorit“ 1).
Coniiscarea acestor scrisori decătră regele Ludovic nu puteă să aibă
alt motiv, decît presupunerea, că papa ar îi fost favorisînd mişcările naţionalisteale Romînilor din regatul unguresc şi din
aiară de iel, numai ca să'i atragă şi să'i alipească cît. mai tare şi mai |
trainic de biserica romană, din care causă îi şi numiâ nu numai pe ungufiie Olachi, dar şi pe romîneşte Româîni. Aici se desfăşură o luptă
decisivă între trei curenţi mişcători şi înfăptuitori, trei făptori energici, pentru ap&rarea a trei mari şi vitale înterese, cari nu se puteaii armoniiă între
sine. Româînii tindeaii spre desfacere de regatul unguresc şi la neatirnare naţională; Ungurii voiaii să țină pre Romiîni în legătură cel puţin
vasală cu regatul propriă, jar” papii vedeai în deşteptarea naţională a.
Romiînilor şi în năzuinţile lor spre deplină neatirnare un noii şi probat
făptuitoriii “în urmărirea scopului de a aduce, prin căştigarea şi cooperarea
lor, la uniune cu biserica romană atit pre Greci,. cît şi pre Sirbi, Bulgari
şi Ruşi. De aici vine că papa se adresă, în secret, nu numai cătră domnitoriul 'Țării Romîneşti, carele numai atunci recunoşteă superioritatea preste
sîne a regelui unguresc, cînd aveâ trebuință mare de iel, dar' şi cătră
ceialalţi beliduci sait voivodi romîni din regatul unguresc, carii deasemenea

doriaii o neatirnare naţională,şi dintre cari cel din Mărămurăş şi din. Ar-

dealul miadănoptal, viteazul beliduce Bogdan, îrate cu un Iga sai luga |
(lenaţ), începuse lupta pentru neatîrnare încă de pe la anul 1335 încoace.
Ca papa să poată ajunge în privinţa aceasta la scopul dorii, mijloci, tot
în anul 1345, împăcarea regelui Poloniii cu -regele Bohemiii, ca doară regele Poloniii, avînd mînă liberă, să'i vină cu eficacitate într'ajutoriii la

realisarea planurilor sale.

Spre fericire pentru Ro mîni

se încurcară Un-

gurii tocmai acuma în nişte răsboaie, tot pentru nesăţioasa supremăţiie
cetățănească, atît cu Dalmatinii cît şi cu Neapolitanii, răsboaie cari durară
mai mulţi ani, şi carile făcură cu putinţă beliducelui Bogdan, ca măcar
pe scurt timp să fie neatirnat de Ungariiea domniiatul Moldovii, întemeiat

ca atare de iel (1335—1348; pag. 504—507).

Se

1) Quod Olachi.Romani, commorantes in partibus Ungarie Transilvanis, Ultralpinis
et Sirmiis ..., aliqui iam viam veritatis agnoverunt per susceptionem idei catholice . . .

fermento scismatis et aliis erroribus ... excussis a se penitus et abiectis, et nonnulli alii
superne claritatis irradiati fulgore, se disponebant.ad idem... nec non Nobilibus Alexandro Bassarati,et aliis tam Nobilibus quam popularibus Olachis Romanis, Nicolao principi
de Remecha, Ladislao Vayuade de Bivinis, Sanislao de Syprach, Aprozye Voyuade de Zopus,
|
et Nicolao de Auginas. Hurmuzachi, Docum. |, ], Nr. 993,

40
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Certe religionare printre Greci și printre Ruşi. Tot pe timpul acesta,
între anii 1345 şi 1350,-se iviră noaii& discordii religionare atit printre
Grecii din imperiul Romeilor din causa. învățăturilor mai mult papiste ale

călugărului Acindin şi Varlaa m, carile fură condamnate într'un sinod
în 1347, cît şi printre Ruşii din Galiţiiea, din Chiev şi din Neograd,

fiindcă unii din iei începuseră a se uni cu biserica romană în urma presiunii
regelui polon Cazimir, şi a căpătă episcopi proprii păpistaşi, far' alţii nu

mai voiaii să recunoască pre mitropolitul din Chiev ca cap bisericesc.
printre Litvani_se

ar&tară progresele

propagandei

Şi

papiste.

Pertratări unioniste cu Sirbii. Însu'şi regele Sirbiii, Ştefan Duşan
(1321, resp. 1331—1355), puternec pe timpurile acestea, îşi manifestâ

cătră papa dorinţa dea trece la confesiunea romană. Papa
se grăbi de'i r&spunse în Mart 1347, îmbărbătindu”'l în. propusurile sale şi
punindu'i în vedere foloasele ce le-ar put€ trage pentru sîne din această
împreunare, adecă titlul de împărat sait Cesar (Par).

Chiar şi Grecii, strimptoraţi din toate părţile de puternecii şi energicii Turci, reînnoiră în anul 1350 pertrătările de mai înnăinte pentru îm-

păcare şi împreunare

cu biserica

romană,

cu papa.

|

Restaurarea episcopiii Milcovene.
Regele unguresc în luptă cu Romînii moldoveni,
Spre a înirînge cu desăvărşire năzuinţile de emancipare
ale beliducelui Bogdan din Moldova, spre a slăbi şi împiedică propaganda antipapistă de acoleâ şi spre a'şi întemeiâ pe teritoriul Daciii Tră-

iane miadănoptale şi răsăritene superioritatea sa, precum şi autoritatea şi
jurisdicţiunea -papală în iea, întreveni regele unguresc Ludovic pelingă

papa

Cleminte VI, ca să poarte grijă pentru restaurarea bisericii catedrale

a episcopiii Milcovene din Moldova de jos şi din Ţara Rominească cea
resăriteană, şi să aşede acoleâ, ca episcop, pre Toma de Nympti, capelanul curţii regale. Papa însărcinâ, prin scrisoarea sa din 29 Mart 1347, pre

arhiepiscopul din Strigon, ca să împlinească dorinţa regelui şi să caute, ca

posesiunile, bunurile şi drepturile acestei episcopii, usurpate şi ocupate de
puternecii părţilor acestora, să fie restituite episcopiii şi bisericilor din iea.
Pre acest Toma, episcop al Milcoviii, îl trimese regele Ludovic în anul
1348 ca ambasador la ducele Veneţiii pentru închieiarea unui tractat de
pace dimpreună cu alţi împuterniciţi, între cari şi un lon Alecsandri,
comite de Ciongrad: şi Sumun (comes Chongradiensis et Sumunensis).

Din

această

însărcinare

se vede, că

acel

Ion

Alecsandri

ierâ

bărbat

cu de-

ostbită încredere la regele Ludovic. În urma acestei întreveniri isbuti regele
Ludovic, ca să înfringă pre necredinciosul săă beliduce B ogdan
pună în locul lui pre credinciosul săii beliduce Dra gOş, căci prin şi să
anul
1348 întimpinăm mai mulţi misionari papişti prin Cumaniiea, adecă
prin
Moldova, şi prin Țara Rominească orientală, iar' un uric
dela regele Ludovic, din 1349, ni spune apriiat, că pe atuncia nu. mai
ierâ în Moldova

Bogdan

(quondam

ca beliduce

voevoda),

saii voivod,

ci un

căci iel

ieste

numit

nepot de frate al acestuia,

carele se oştiă Ludovic spre a aşădă

acoleă

săi Dragoş:).
1) Raynaldus, Annales eccl. sub a. 1343, cp.

cp. 14 şi 17; a. 1346,

aici

Stan

fost

pre favoritul şi

19—

beliduce

saii Ştefan, cu

credinciosul
.

|
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a
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27, 30; a. 1548, ep. Ilcp..18—19,
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cp. 1-8 și 23-05: a 1850, Seîn S7 0 â. a1965,
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1796, pg. 594.
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Acta patriarchalus Const. , [. p&. 258, 261, 203
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Aceste irecături
- cu

Ştefan,

1351,

necesitâ.

cu
pre

beliducele Bogdan
regele

unguresc

şi apoi

Ludovic

ca

cu
să

nepotul

acestuia,.

consîmțască,

în

la închieiarea unui armistiţ cu Neapolitanii, şi să se rădice apoi cu

mai multă putere asupra 'Romînilor moldoveni, carii nu mai
voiaii să ştiiă de superioritatea lui şi de vreo legătură cetățănească cu regatul unguresc, precum şi asupra Tătarilor şi a Litvanilor, carii se folosiati
de aceste discordii spre a aduce sub domniiea sa teritoarele ocupate de
Romini şi de Ruşi. el cerii dară dela papa permisiunea, ca să iaie în stăpînire ţările Romînilor. şi să înființede în iele cîteva biserici. Papa Cleminte VI se grăbi de scrise în 15 Juliii 1351 arhiepiscopului din Strigon
şi episcopilor din Oradiiea Mare şi din Zagrabiiea, spunîndu-li mai întiii,
că regele Ludovic "i-a împărtăşit, că în nişte părți atit din regatul lui, cât
şi din apropiiare de iel, se află mulţi şismatici, Filistei, Cumani, Tătari,
păgîni şi alţi necredincioşi, pre cari se încearcă a'i aduce la credinţa romană, şi că îşi propune ca să înfiinţede pentru iei nişte biserici la locuri
potrivite, şi să le şi îndăstrede cu cele necesare, şi apoi li face cunoscut,
Că iel, papa, a acordat regelui, ca unui principe devotat bisericii romane,
cu încredere speciială, cererea, şi că acum îi însărcineadă, ca, sub r&spundere propriie, să veghiede asupra celor ce voieşte regele să Îacă.
„Ludovic închieiâ, în anul 1352, nu numai definitiv pacea cu Neapolitanii, dar făci, în April, şi cu Cazimr, regele Poloniii, o învoială, prin care îi dărui împeriul Rusiii (regnum Russia), însă cu condițiunea, ca, dacă Cazimir va ave ca moştenitoriii un fecior, atunci acest
fecior, primind dela Unguri ca desdăunare o sută de mii de florini ungureşti în aur, să deie Ungariii Rusiiea îndărăpt, iar dacă nu va ave, atunci
Rusiiea şi Poloniiea să cadă la Ungariiea. În urma acestei învoteli începit
Ludovic mai cu deadinsul a.combate năzuinţile Romînilor spre neatirnare
deplină de Ungariiea, sai, precum se esprimă papa Cleminte VI în scrisoarea sa din 15 Juliii 1352, adresată regelui, prinse Ludovic acu cu toată
seriositatea a'şi aprinde şi a'şi aţiţa zelul pentru lăţirea creştinismului şi
a'şi propune, .ca să alunge dela marginile regatului pre şismatici şi pre
alţi necredincioşi, dela a cărora necredincioşiie presumpţioasă adeseori ai
suferit daune însu'şi regatul şi locuitorii lui; ca să li stoarcă cu mîni vînjoase energiiea, şi să'şi esercite puterea cu strivirea coarnelor lor prea

boure. Drept răsplată pentru acest zel îi dărui papa toate provinţile, cetă-

ile, castelele, satele, fortărețele şi orice alta, dacă, s'ar întîmplă ca să
le răpească din mînile lor şi să le supună puterii sale, întrucît acestea nu
sint concese pînă acum altora“.
Ă
Espresiunea de „dacă se va întimplă ca să răpească țările din miînile
lor şi să le supună puterii sale“ din scrisoarea papală ni demustră, că,
prin anul 1352, încă nu ajunsese regele Ludovic ca să'şi supună pre ne- .
credinciosul săii Ştefan, nepotul lui Bogdan.

Ca regele Ludovic să ajungă la ţinta dorită, îi puse papa la disposiţiune

mijloacele necesare, a decea parte din veniturile bisericeşti din regat, şi
însărcinâ tot atunci, în scrisori separăte, pre episcopii din Zagrabiiea, din

Oradiiea Mare

şi din Cinadiiea, ca să le strîngă de pe la credincioşi?).

Schimbîndu'şi papa aşă de repede şi pe faţă tactica sa de mai înnăinte, şi părăsind pre şismatici, adecă pre Romîni
şi pre Ruşi, în

prada lăcomiii supremătiste a regelui unguresc şi a celui polonesc, produse
5

Hurmuzachi, Doc. 1. 2, Nr..13; Nr. 18—20.

cp. 20 şi 33; a. 1352, cp.

1, 6, 24.

—

Raynaldus, Annales eccl. a. 1351,
402
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prin aceasta, printre

iei, o mare

lungatăşi o năzuinţă
sîne

fierbere,

o

agitare

spre.legătură

şi cu creştinii răsăriteni din dreapta

mai

Dunării,

mai

înde-

se

apără

strînsă între

spre

a

cu toţii împreună de duşmanulcomun,
de regele unguresc
şi- de cel polonesc, dar, din nefericire pentru. dînşii, nu se puteaii uni
întrun

sîngur cuget şi într'o sîngură

direcţiune comună,

fiindcă înteresele

lor sâţiiale, cetăţâneşti şi naţionale, ierai foarte diferite şi, în multe privinți,
chiar opuse.

E

|

Neînţălegeri şi desordine între creştinii răsăriteni şi îmblări după
uniune bisericească, și bune înțălegeri între Poloniiea
: și Ungariiea. —
Tot pe timpul

acesta esistă şi o mare

disordine

printre creştinii răsăriteni

de rit grecesc din causa şubredităţii împeriului Romeilor, carele ieră serios

amerințat de Turcă. Împărații din iel îmblaii, cu stăruință, după sprijin pe
la creştinii apuseni, pe la regii acestora, şi mai ales pelingă prea puternecii şi determinanţii papi, cărora li oferiaii, ca recompensă, promisiunea
împreunării bisericilor, numai ca să sară cu toţii într'ajutoriii încontra
lăţirii domniii Turcilor
preste ţările creştineşti. Cu deosăbire împăratul din iel, Ion VI Cantacuzinul (1341, resp. 1347—1355), propuse spre
scopul acesta, în anul 1353, un conciliii universal pentru delăturarea
desbinării
şi a disordinii din biserica creştină;
chiar şi unii din clerul înnalt ieraii aplecaţi spre împăcare. Pelingă aceasta
şi propaganda papistă desvoltă printre Romiîni şi Ruşi o activitate estraordinară nu fără resultate momentane, îfiindcă-iea ierâ. acum secundată,
cu tot adinsul, precum de regele unguresc Ludovic, aşă şi de cel polonesc

Cazimir |, cari îmbii se învoiră între sîne precum în privinţa întăririi şi a
estensiunii domniii poloneşti: în Galiţiiea . şi. spre Moldova şi Podoliiea,

aşă şi în privinţa unei împreunări eventuale a Poloniii: cu Ungariiea.
Aceste bune disposiţiuni dintre îmbii regi îi determinară ca, împreună, să
se oştească în anul 1352 şi 1354 încontra Tătarilor 'şi a Litvanilor, săi

învingă Cu desăvărşire, să alunge pre Tătari departe de ţările ocupate de
Poloni şi de Unguri, şi să supună regatului Poloniii pre ducii litvani
Olghierd şi Keistut, carii stăpiniaii în Volodimiriiea (Lodomeriiea) şi în

Chioviiea, precum şi pre nepoţii acestora dela fratele Coriiat, pre fraţii duci
Coriiateşti: Alesandru, Constantin, Giorgiii şi Toader, carii stăpîniaii Podoliiea. Resultatul acestei lupte strălucite se confirmă şi decătră papa Ino-

cenţiii VI (Decemvre
gust 1356,

1352 -— Septemvre

prin carea ieste cortit

regele

1362) în scrisoarea sa din |l Auunguresc Ludovic,

ca să supună

şi pre nişte răsvrătiţi duci ităliieni, lăudîndu'i zelul pentru supunerea duş-

manilor bisericii romane, pre carele l-a probat cu fapta, cînd cu mînă
tare şi cu braţ rădicat a alungat pre idolatrii Tătari departe dela marginile
regatului săii ; cînd adeseori cu puterea şi vitejiiea sa a atăcat şi a învins

pre

Litvani

şi pre necredincioşii

Ruteni, şi cînd adeseori

vinsă a persecutat pre desbinaţii şi ereticii din regatul

_Unul dintre aceşti patru duci podoliieni, Toader

cu oaste neîn-

Sirbiii D.

Corifatescul,

trecit în Ungariiea, unde căpătâ dela regele Ludovic oraşul Muncaciii cu
ținutul lui spre stăpînire sub numele de duce de Muncaciă.
|
La răsboiul regelui unguresc ' încontra Tătarilor, cînd fi omorit ducele acestora, Atlamos (= Alimoş), părticipară nu numai fiii beliducelui

Laţcu
1356, a

(Lăslăii), Andreiii şi Ştefan, ca beliduci ai Ardealului miadănoptal

Ry naldus: Annales eccl.

sub anul 1353,

cap. 22—24;

a. 1354,

cap.

25-99;

a.

|
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şi răsăritean,

dar'

şi domnitoriul

'Pării Romineşti,

Vlad

recunoscut de papa ca

rege.

(Vlaicu),

poate

şi

beliducele din Moldova de sus, toţi aceştia stînd în legătură cetăţănească
cu regele unguresc şi cu ce] polonesc:;
|
A

„_

Domnitoriul Sîrbilor

În

urma

acestui

răsboiit norocos pentru. regele unguresc prinse domnitoriul Sîrbiii, Ştefan
Duşan, a se teme de'iel, ca nu cumva să caute a'şi face tributar şi regatul Sîrbiii, şi începii:a'şi manifestă cătră papa, din noii, dorul pentru o

uniune bisericească şi pentiu

acordarea titlului de Cesar sai

Inocenţiii VI îi răspunse în Decemvre

şi acordindu'i titlui de 'Țar:
mentană

1354, asigurîndu'l

Uniunea se făcii

îndată

a îmbelor părți înteresate.

„impăratul

de

'Țar.

Papa

binevoinţa

spre bucuriiea

sa

mo-

Romeilorîn pertrătări cu papa pentru unire. În anul 1355

se lepădâ împăratul Ion Cantacuzinul de conreginţă şi se retrase ca călugăr
întro mănăstire, unde se ocupâ cu scriieri literare, iar' ginerele săi, Ion
Paleologul,
continuâ a ţin€ şi mai departe în miînile sale frînele îm:
părăţiii romăiceşti, dar prevădindu'i apunerea, încercâ toate chipurile spre

a. o delătură, şi se adresâ în 15 Decemvre 1355 cătră papa, mărturisîndu'i

decisiunea sa de a trece la biserica romană şi de a stărui cu tot adinsul,
ca şi supuşii săi, clerici şi lumeni, să îmbrăţişede uniunea, şi apoi îl rugă,
ca să'i deie cît mai repede şi cît mai mare ajutoriii, spre a opri lăţirea
şi întemeiarea domniii turceşti asupra ţărilor locuite de creştini 1).
„Patriarhul constantiniian caută să facă ordine printre Ruși şi Romiîni.
Tot pe timpul acesta, între1352 şi 1356, căutâ şi patriarhul
din Constantiniiana ca să curme şi:să delăture certele şi neînţălegerile iscate din diverse motive printre principii şi episcopii ruseşti din Tver, Neograd, Vladimiriiea, Chioviiea,: precum. şi desordinile ivite la clerul din împeriul
romînobulgar, şi mai ales în Tîrnova. lerâ deci pretutindenea în răsăritul
Europei o învălmăşală cuinplită, şi diverse ambiţiuni şi înterese părticulare
se găsiaiiîn luptă de conservare, de. precumpenire şi de predomnire.
În inijlocul acestor încurcături şi ciocniri nu ieră lucru „Uşor a se
orientă cu deplină limpediie şi cu siguritate, căci nu numai variile înterese cetăţ&neşti ale domnitorilor şi ale claselor soţiiale superioare ieraii în
joc, ci şi conştiinţa religioasă şi morală a mulţimii poporulni ieră adînc
zguduită, şi neliniştită, fiindcă să hastrii şi călugării cei cuvioşi
nu încetaă a tot:scormoli şi aţiţă spre resistinţă şi spre păstrarea vechii
credinți strămoşeşti şi a secolarelor datini religionare atît de drăgălaşe şi
învăscute cu firea tuturora.

„_

care

din: Constantiniiana încă
Patriarhiiea
că

religionară, cu toate

împăratul

spre împreunare cu biserica romană.

ierâ amestecată în această miş-

Ion Paleologul

manifestă aplecără

j

a

Sîrbii_ se leapădă de. uniune și orgăniseadă o propagandă antipapistă

şi printre Romîni.

Această

redeşteptare a conștiinţii

religioase şi morale

şi slavi din
isbucni mai'întiiii printre supuşiiromini
împărăţiiea puternecului Cesar Ştefan Duşan, şil nece-

sitâ ca să se lepede

de

cu biserica romană, însul-

contractata uniune

tind chiar pre solul papal venitla dînsul, întindîndu'“ piciorul spre sărutare.

: Duşăn
Prevădînd Ştefa
n

-un atac de răsbunare, căutâ să se pună binecu

Alesandru, domnitoriul 'Țării:Romîneşti, însurînd pre fiiul săii Uroş. cufiica
acestuia, Ileana, şi apoi închieiâ şi cu Veneţiienii o legătură de apărare
"
N
încontra celor ce s'ar rădică cu răsboiii: asupra sa.

1) Raynaldus,
cp. 32—37,

Annales

eccl.

a. 1354,

cap. 26—29;

:

a.

1854,

cap.

32—37;

a. 1355,

630
Întrevenirea regelui unguresc ca contrarii.
Audînd ambițiosul rege
al Ungariii, Ludovic cel Mare, de cele ce se petreceaii în Sîrbiiea, trimese
în 4 Juniii 1356 nişte soli la papa cu o scrisoare, în care îi împărtăşi, că
iel demult a dorit şi doreşte ca să aducă sub ascultarea sa pre regatul

Sîrbiii, carele, de drept, a fost al predecesorilor săi şi ieste şi al săii, dar

carele ieste acum stăpînil „de rebelii bisericii romane, de lepădaţii de credinţa romană, de necredincioşii şi despreţuitorii iei şi de nişte descreferaţi“.
Şi apoi îi certi permisiunea ca să'] ocupe pentru sîne, asigurindu'] cu jurămint pe sînta evangeliie, că iel nu întenţioneadă să apuce ţări stăpînite
de creştini credincioşi, doară numai cu trecerea prin iele, ci numai aceea

ce ieste al săi după drept, şi că,

de se va

întimplă ca să cucerească în-

su'şi regatul Sîrbiii şi cetăţile, castelele, satele, ţările şi ţinuturile, cite se
țin de dinsul, iel nu le va îngreuiâ preste măsură, ci li va respectă privilegiile vechi, lăudabile şi oneste, şi că, în cele dumnedeieşti, le va supune
bisericii romane şi va face, ca să o venerede şi să asculte de iea, şi că
bisericilor şi altor locuri cuvioase li va păstră libertăţile bisericeşti precum

şi privilegiile şi scutelele lor.

Incă mai înnăinte de a'i sosi răspunsul

periul lui Ştefan Duşan,

se prepărâ regele

papei

Ludovic

şi

ca

de a năvăli în îm-

să'şi

supună pre

Veneţiieni, „împiedecîndu'i astieliii de a sări Sîrbilor într'ajutoriii“. Audind
papa de aceste preparative răsboinice, îi scrise în 4 Juliti 1356, că, pe cit
de tare se bucură, că regele îşi propune să umilească cerbiciiea neimblindită şi grumazii cei groşi ai necredincioşilor şi să strivească coarnele cele
boure ale desbinaţilor, eliberînd de sub iei pre cei binecredincioşi!),
pre atit de multă amărăciune sîmţeşte în suiletul săi, cînd îl vede rădi-

Cindu-se cu puterea încontra conreligionarilor săi, şi apoiîl provocâ să se
împace cu Venețienii. Ludovic primi propunerea papei şi] însărcinâ ca

arbitru pentru împăcare.
Ie
sa
E
Papa fu plăcut surprins de această. prevenire a regelui, deaceea se
grăbi de'i împlini dorința esprimată în Juniă, decretindu'l în 11 August
1856 ca „căpitan general“ pentru luptele ce le va întreprinde încontra des-

binaţilor şi ereticilor din regatul Sîrbiii şi din țările supuse lui ca Bosniiea
şi Macedoniiea, precum şi din cele vecine cu iele, adecă din Bulgariiea
şi din domniiatul Țării Romîneşti şi al Modovii, apoi ordonâ clerului acordîndu'i îndătinatele îndulginţi şi iertăciuni de păcate, ca să predice încon-

tra lor cuvîntul CruCIi şi apoi, ca închieiare, corti pre rege, striginduii:
„Hei dară, pumnaciule al lui Cristos, luptătoriule pe întrecute al
Domnunului, ostaşule al: credinţii creştine, încinge-te cu sabiiea, rădică
arcul şi
tolba, ia armele în virtutea aceluia, care deprinde mînile
tale la luptă și

degetele. le înformeadă la răsboiă .

., apucă

pre cei ce se apucă de cre-

dință, delătură Probaza celor ce probozesc pre Creiatoriul“ !
Ca să ademenească şi mai tare pre regele Ludovic cei adînc pătruns
de durere pentru înjuriile şi probazele ce se aduc credinţii creştineşti decătră
necredincioşii şi desbinaţii din regatul Sîrbiii şi din părţile
vecine cu regatul unguresc, ordonă „papaîn 18 August 1856 încă şi rugăciuni
pentru buna

reuşită a întreprinderii, pentru sănătatea

şi îndelunga viiaţă

a regelui Ludovic şi pentru
ca săi deie Dumnedeii numeroşi fii ca moştenitori“
1).
„Deşi cortirile papei ieraii seducătoare, şi deşi dorul regelui: unguresc

de
a'şi supune Sirbiiea ierâ foarte învăpăiat, totiiş năvălirea
întreprinsă nu
avu mai niciun resultat, cu toate că în anul precedent
murise rigorosul şi

1) Rainaldus, 1. c. a. 1356, cp. 24-—30,
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puternecul Cesar sîrbesc, Ştefan Duşan, şi'i urmase în domniie tînărul şi
neespertul săi fiiii, Ştefan Uroş (1355—1365), dar' pentru aceasta fit regele
Ludovic mai norocos în luptele sale cu Venețienii, dela carii căpătâ toată
Dalmaţiiea, adecă litoralul răsăritean al Mării Adriiatice, în pacea închieiată cu iei.în anul 1358.

___Răspîndirea “acestei lupte

printre

Romini

și

Ruşi.

Această mişcare

religionară din Sîrbiiea avi un răsunet puternec nu numai în vecinul domniiat al "Țării Romîneşti, dar şi prin mai îndepărtatele, dar” conreligionarele
domniiate:

al Moldovii,

al Haliciului,

al Lodomeriii

şi

al Chiovului.

În-

traceste patru din urmă făvoriâ regele Poloniii Cazimir 1 foarte tare propaganda papistă printre Rominii şi Ruşii din iele, fiindcă speră, că, cu
ajutoriul iei, îşi va întemeiâ, în mod durabil, stăpînirea ce o căpătase în
anul 1352 dela regele unguresc asupra Rusiii şi a Moldovii, iar în domniiatul Țării Romîneşti se încercâ regele Ludovic, tot cu ajutoriul propagandiştilor papişti, să'şi supună pre domnitoriul de acoleă, Alesandru Băsărabul. Această năvală asupra conştiinţii religioase a Rominilor şi a
Ruşilor, precum şi atentatul asupra neatirnării domniiatelor lor, ait provocat
printre iei o agitare energică şi o resistinţă puternecă. Mai ales în episcopilea romană a Milcoviii se manifestă cu vehemenţă această reacțiune antipapistă, şi alungâ de acoleâ pre episcopul Bernard. Papa se grăbi de a'l
luă sub scutul săii şi'] destinâ în 11 Optomvre 1357 ca succesor al muribundului episcop din Ploca, unde fi chiar şi întrodus, dar mai pe urmă
alungat de regele Cazimir |, fiindcă conspirase încontra lui.

Împăratul
împăratul

Romeilor iarăș în pertrătări pentru uniune. Strimtorat fiind
Romeilor,

lon

Paleologul,

tot

din

ce în ce mai

tare de Turci, trimese, în anul 1356, soli la papa şi'i şi scrisese, că iel se
jură pe sînta scriptură, pe sînta Treime, pe Isus Cristos, pe Maica Domnului, pe sînta Cruce, pe Apostoli şi pe alţi Sinţi, că, fără vicleşug, fără
amăgire şi fără abatere, din tot sufletul şi din toate puterile, va fi credincios,

ascultătoriit,

cu reverinţă

şi devotat bisericii romane,

dacă”i va întinde

mînă de ajutogiii încontra însultelor şi năvălirilor dușmănoase ale necre-

dincioşilor Turci.
Papa îi r&spunse în 21 Juliii 1356 cu. multe şi mari
laude pentru decisiunea lui nestrămutată de a întră în sînul bisericii romane; îi promise toate cele cu putință, dară şi adauseca o admonire
pentru iei, că precum spune înţelepciunea omenească că nimică nu se
vedea

îi

făcut,

dacă

după adevărul evangelic,
va r&mîne stătornict). -

- Neatirnarea bisericii

mai

r&mîne

că nu cine începe,

ceva

de

făcut,

se va mîntui,

din domniiatul Ţării Romîneşti.

ci

aşâ'i

şi

acela care
,

Mişcarea anti-

papistă din diecesa milcoveană, al cării teritoriii, dacă
nu tot, apoi debunăsamă că în parte mare, se ţineă de domniiatul "Țării Romiîneşti, a de-

terminat pre domnitoriul de acoleâ, pre Alesandru Băsărabul,ca să ceară, de

repeţite ori, dela patriarhul constantiniian desfacerea bisericii drepteredincioase din iel de legăturile iei canonice cu patriarhiiea din Ohrida şi rădicarea iei la treapta de' mitropoliie neatîrnată, în nemijlocită legătură cu
Raynaldus, Annales eccl. sub a. 1351, cap. 32—33; a. 1352, cap. 1—6, 24 şi 28;
5
a. 1354, cp. 25—29; a. 1355, cp. 32; a. 1856, cp. 24—84. — Hurmua. 1358) Rai
zachi, Doc. 1. 2, Nr. 13, Nr. 16, Nr. 18—20, Nr. 25, Nr. 30—31, Nr. 36, Nr. 47—48, Nr. 58.
— Sommersberg, în Scriptores Rerum Silesiacarum, t. 2, pag. 81. — Katona St., Historia
Critica regum Hungaria, t. 10, pag. 60—64, 98—116; 160—167. — Dogiel: Codex diplomaticus regni Polonia, . 1 pg. 37—38. — Pejacsevich F. Ist. Serbia, pg. 272—290,
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patriarhul

bru

din

Constantiniiana,

al sîntului sinod patriarhal.

cu dreptul însă ca titulariul iei să fie mem-

Patriarhul,

dimpreună

cu sinodul patri-

arhal, acordâ. cererea în Maiii 1359 şi numi ca titularii, după dorinţa
domnitoriului, pre Hiacint, mitropolitul Vidinului, cu titlul de mitropolita toată Ungrovlahiiea, deci cu jurisdicțiune nu numai asupra
episcopilor dreptcredincioşi răsăriteni din domniiatul "Țării Romîneşti, dar'
şi din regatul Ungariii.
De aci înnăinte, biserica din domniiatul 'Ţării
Romîneşti a rămas neîncetat ca biserică de sîne stătătoare, însă în legă:
tură canonică cu patriarhatul constantiniian.

__

Episcopii apusene

printre

Ruşii

galiţiieni

şi

Romiînii

de acoleâ. —

Înfiinţînd regele Poloniii, tot succesiv, cu scopuri propagandiste păpistăşeşti, episcopii de confesiune romană prin oraşele: Vladimir, Peremislu
(Przemysl), Leina (Lemberg), unde primi în 1367 o mulţime de Armeni

iugiţi de groaza Turcilor, şi Camieniţa, şi aşădind preste iele, în anul 1361,

în Haliciii oarhiepiscopiie
ca rivală a vechii mitropolii r&săritene de acoleâ, a provocat, prin aceasta, o agitare energică şi o resistință
puternecă printre Rominii şi Rutenii din părțile acestea.
Intrevenirea patriarhului constantiniian în favoarea creștinilor răsăriteni de pe aici. Audind patriarhul din Constantiniiana despre aceste turburări şi schimbări în orgănismul bisericii răsăritene de printre Ruşi şi

Romiîni, întreveni într'această mişcare religionară, căutînd a delătură discordiile, şi a admoni neîncetat la conţălegere şi la apărarea credinţii şi a
cultului strămoşesc 1).
Certo de succesiune în domniiatul Moldovii, și rivalități cetățănești
ațițate de regele unguresc printre Ruteni și Romîni. Printre aceste mişcări

religionare se amestecară curînd şi altele curat cetățăneşti. Murind adecă
în anul 1359 domnitoriul Moldovii Ştefan I, şi iscîndu-se ceartă între fiii
săi, Ştefan II şi Petru 1, asupra succesiunii la tron (pg. 508), prinse regele

unguresc parte pentru fratele mai mic şi mai deştept, pentru Petru, sperînd,
că, prin această faptă, va aduce domniiatul Moldovii şi, prin iel, şi pre al
Țării Romiîneşti iarăş sub ascultarea sa, căci Petru se bucură de majoritatea acelora carii "l-aii ales Domn.
Ba încă mai mult, ca să'şi ajungă

scopul,
se ar&â

cu Romînii

regele Ludovic, deocamdată, îndulgent cu şismaticii, adecă

şi cu Rutenii, şi permise litvanului duce

de Muncacii, lui Toader

Coriiatescul, ca să zidească în apropiiare de oraşul Muncacii o
mănăstire după ritul şi moravurile Grecilor şi Rutenilor (ad ritum et morem Grecorum et Ruthenorum). Această mănăstire

fu întradevăr

zidită în onoarea

sîntului Niculaiii,

în

anul

1360,

decătră

ducele Toader Coriiatescul, carele aduse întriînsa călugări ruteni, şi li dărui

dintre propriietăţile sale, pentru susținerea lor, doaiiă moşii, Boboniştea şi
Lunca 2), Această faptă ni probeadă, că Toader Coriiatescul şi fraţii săi,

dar'

mai ales Georgiii

țineaii foarte mult

la

Coriiatescul,

ritul

şi moravurile

la naționalitatea rusască, deoarece
ruteni. -

ni vorbeşte

şi ruteneşti şi poate şi

apriiat

numai de călugări

1) Acta patriarchatus Constant,, î. |. pag, 383—388; 425-430; 434436; 458. —
-Engel Ch.

Sommersberg, în Scriptores rerum Seiesiacarine

E

rămas ca duce în Podoliiea,

greceşti

Șalizien_ und Lodomerien,

Halle, 1796, pg. 601—602.

—

Geschichte der Ukraine und

2) Hurmuzachi, Documente,
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„Dar şi această . concesiune religionară, dată de regele
Ludovic din
motive curat cetăţăneşti,
nu schimbâ. întru nimică referinţile încordate dinire Romini şi Ruteni pedeoparte, şi Unguri pedealta. Mai ales Rominii
in
Moldova şi din 'Țara Romînească nu încetară de „a'şi apără esistința
naţională şi, cit cu putinţă, şi neatirnarea domniiatelor sale de năzuinţile
supremătişte ale Ungurilor.
Turcii se aşadă prin ţările din Europa, şi propagandă papistă încontra lor. Începind Turcii, din anul 1359 înnăinte, a cuceri ţări şi în
Europa, prin peninsula Balcanică, şi a se aşedâ cu stătorniciie priu iele,
prinse papa Urban (Optomvre 1362 — Decemvre 1370) a se îngriji mai
serios de soartea ţărilor locuite de credincioşii săi, şi 'provocâ, în Maii
1363, între alţii, şi pre regele unguresc la un răsboiii încontra Turcilor. Cunoscind împăratul Romeilor lon V Paleologul, că şi sfirşitul împăTăţiii sale se apropiiă, promise a părticipâ şi iel la răsboiul proiectat în:
contra Turcilor. Papa îi răspunse în Optomvre 1364 primindu'i propunerea
şi spunîndu'i, că va îngriji şi de mîntuinţa împărăţiii lui, dacă iel şi poporul săi vor căută să se împreune cu biserica romană; dar' necăpătind
îndată niciun r&spuns, îl provocâ în Junii .1365, în mod mai espres la
uniune cu biserica romană şi la luptă comună încontra Turcilor.
»

:

»

,

.

Stăruința papei pentru uniune

e

bisericească

şi sfatul lui de a nu se

dă ajutoriii creștinilor răsăriteni pînă nu se vor uni.. Vădind Ion Paleologui, că esistă atit la clerul şi poporul din împărăţiiea sa, cit şi la acela
din celelalte împerii stăpînite de domnitori de confesiune grecească, o
mare aversiune încontra .năzuinţilor păpeşti, cătâ să între deadreptul în
pertrătări cu regele unguresc şi cu regele Ciprului pentru ajutoriii încontra
împresurărilor turceşti. Înţălegind papa despre aceasta, scrise în Lanuariii
1366 împăratului lon Paleologul, ca mai întiiii să se împreune cu biserica
romană şi apoi să aspire la ajutoriul şi sprijinul coniesionalilor romani.
Ţînînd samă de disposiţiunile sufleteşti ale clerului şi popoarălor de confesiune grecească, întreprinse împăratul lon Paleologul, o călătoriile la
regele unguresc, la Buda, spre a se înţălege în persoană cu iel despre calea ce ar fi de făcut. Audînd papa despre aceasta, scrise în Juniii 1366,

regelui unguresc,

ca să nu

se deie înşălat

de Greci, fiindcă iei îmblă

numai cu amăgituri şi cu înş&lăciune (dolose et frundulose) şi că iei nu
din zEl pentru creştinism, nici cu inimă curată, spun Că vor să se unească
cu biserica romană, ci numai constrînşi de împrejurări şi ca să primească
dela iel ajutoriul dorit, şi deaceea îl sfătuieşte, ca să purceadă cu iel cu
atit
multă maturitate şi cu mare precauţiune. Scrise apoi, în 1 Juliii 1866,
formula
după
uniune
la
noii
din
împăratului lon Paleologul, provocîndu'l
ar ave să
cunoscută ($ 140) şi împărtăşîndu'i totodată şi jurămîntul ce
de a se
înnăinte
mai
ca,
depună, cit şi regelui unguresc, Ludovic,
au
Regele
dorit.
ajutoriul
deie
nuw'i
să
săvărşi uniunea,
pladeparte
mai
urmări
îşi
ci
dovic însă nu ascultă de.papa de astădată,
Mai ales Rominii
nurile sale de agresiune încontra: Rominilor şi a Sirbilor.
se cunoaste,
Aceasta,
nu ieraii pe placul clasei domnitoare din Ungariiea. în anul
6, no limit
concese,
Ludovic
regele
că
între altele, şi deacol6,
dar
rele,
de
făcători
pie diverşii
din Ardeal, ca să stărpească
|
1).
presumpţioasă
cea
lor
astuţiiea
ales pre Romîni, pentru

dus
2) Raynaldus,
Annales eccl. | sub a 350, cp:
fă 18 15—16;:
6: sea

ie îx:

a. 19807 cp; Dar!

ȘI Gromer M.

1865,
şi 27;Listaa. 1711,
Cp.„2 SI,

De origine et rebus gestio Polonorum

libri XXX
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Armeni prin Moldova și prin Galiţiiea. Pe
ile acestea şi Armenii
din Asiiea suferiaii multe r&utăţi şi grozăvii dintimpur
partea Turcilor, din care
causă foarte mulţi

din iei îşi părăsîră patriiea şi se adăpostiră prin
alte
țări creştineşti mai liniştite.
O samă dintriînşii se aşădară în domniiatul
Moldovii, iar alţii trecură în Galiţiiea,
unde căpătară, în anul

1367,

dela . regele polon

(Lemberg)

Cazimir | permisiunea

o episcopiie

propriie.

de

a'şi

înființă în Leina

larăş pertrătări de uniune bisericească. In anul 1367
se strămută
papa dela Avenion (Avenio Cavarum, Avignon)
iar'
la
Roma
şi continuă
de acoleă pertrătările de

uniune cu Grecii. Prin întrevenirea comitelui
de
Savoiea (Sabaudia) şi a regelui din Siciliiea
scrise papa în Noemvre 1367
împăratului Ion Paleologul, împărătesei, fostulu
i împărat lon VI Cantacuzinul,
acum călugărit, precum şi „tuturor bărbaţilor
prudinţi, arhimandriţilor şi
călugărilor“, cortindu'i neîncetat la „împăcare
şi
biserică romană, maica şi magistra tuturor credin la uniune cu sacrosînta
cioşilor lui Cristos“. Mai
ales acestora din urmă li aduse aminte, că
iei, saii o mare parte din iei,
acit demult, cînd se începuseră pertrătările
pentru împăcare şi unire, încă
ar Îi fost înţăleşi cu aceasta 1), şi deacee
a stăruieşte pe lingă dinşii, ca
măcar acum să caute a Săvărşi împăcarea
şi împreunarea dorită“.

Mulți Pătăreni şi Manihei din Bosniiea și Siîrbiiea
primesc uniunea
„bisericească, nu şi cei din Țara Romînească
. În anul 1368 iriumiă regele
unguresc asupra
şi făcii
să se
fericitat
C
bine la
călugări

Bosniiacilor, Sirbilor, Bulgarilor şi Romîn
ilor din Vidin,
prin călugării minorii, ca o mulțime
de Pătăreni şi Manihei
dechiere pentru: primirea confesiunii roman
e, pentru care faptă fn
de papa în Juliă 1368, dar cu Vlad (Vlai
cu) Băsărabul (p. 463),
Țării
îneşti (Bassarath, rex schis
capăt, căci acesta reuşi să recucerească maticus), nu o putu scoafe
Vidinul şi să prindă cinci
minoriți, pe. carii îi omoriră apoi Romiîn
ii.
Cu toate acestea se

agresiunii

împetuoase a propagandei
burări, scrise în „Maiii 1369 arhiepiscopupapiste. Audind papa de aceste turlui din Gnesna şi sufraganilor lui,
ca să sară într'ajutoriii clerului
polo

_ Împăratul

lon V Paleologul

nesc.
se duce la Roma

și primește uniunea bisericească. Tot în anul 1369 făca
la Roma, ca, în persoană, să trăte împăratul Ion Paleologul o călătorie
împreunarea bisericilor. lel fu primi de cu papa despre împăcare şi despre
t şi trătat acoleâ ca cum ar Îi
părat al Romanilor. Impăcarea
fost îmşi uniunea cu biserica romană
se săvărşi
din partea împăratului, depunind
şi subscriind următoarea mărturisir
credinţă, foarte semniticătivă
e de

ru cunoaşterea năzuinţilor papiste:
numele Tatălui, şi al Fiiului şi pent
„În
al
Spiretului Sînt, amin. leii, lon Paleologul, în Cristos
umnedeii “credinciosul

împărat şi moderatorii al Romeilor
luminat de Spiretulul Sint, voind
,
a
griji
de mintuinţa sufletului mieii
bună voie veniiii la sacra urbe roma
nă, ca să vidited pre preasînţitul, din
păBasile,

1568,
pg. 213, —
ia de Michovia, Chronica
corpus, ed. J. Bisiorius, BasiMath
P
le, 1592, tom. 2 lib. IV, cp. 20,
Kronika PoISka, Go arezawa,
pe
BG, £

9900; Nr. 69; Nr. 73-—74;
nales eccl. sub a. 1367, cp. 7—9.

î

ugpin

2, pg. 32—33, — Hurmuzac
hi,
Nr. 79-80; Nr
83.87.
- Nr. 88-87; Nr. 94,

i

istori

Poloniee historie

Docum. Î; 2. Nr. 45;
—
aynaldus, An.
) Raynaldus, An
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rinte, domnul Urban V, din provedinţa dumnedeiască
Papă,
şi pre Scaunul Apostolic, şi, la mîinile acestui domn Papă, sai
ale altuia ori altora
trimeşi de iel în această parte, să recunosc şi să mărtur
isesc
versală (catolică), pre care o mărturiseşte, o ţine şi o învaţă credinţa uniuniversala biserică Romană, Şi să ascult, deplin şi cu eficacit sacrosînta şi
ate, de man.
datele numitului domn Papă şi ale succesorilor săi pontifici
romani, privitoare la pădirea vecinicăa aceleiaş credinţi. Deaceea, preave
neraţi părinţi domni: Ghilelme episcope ostiiane, Bernarde presvitere al biseric
celor doisprădece Apostoli, şi Francisce presvitere cu titlul Sîntei Sabine,ii.
şi Raynalde diacoane al bisericii Sîntului Adriian, cardinali comisari de.
putaţi pentru aceasta de numitul domn Papă, şi venerabili bărbaţi notari
ai aceluiaş Scaun şi ai mărturisirilor celor scrise mai în jos, venind în
persoană în faţa voastră, mărturisesc şi cred, că sînta Treime: Tatăl şi
Fiiul şi Spiretul Sint, sînt un Dumnedeii atotputernec, şi că toată dătetatea
din Treime ieste de aceeaş fiinţă şi de aceeaş substanţă conetearnă şi conatotputernecă, de o voinţă, putere şi mările; că ieste făcătoriul tuturor
făpturilor, din carele's toate, prin carale's toate, cite sînt în ceri şi pe
pămînt, vedibile şi nevedibile, corporale şi spiretuale. Asemenea cred că
liecare singură persoană din Treime jeste un adevărat Dumnedeii deplin
şi desăvărşit. Cred că însw'şi Fiiul lui Dumnedeii ieste cuvîntul lui Dumnedeii, din veci născut din Tatăl, consubstanţiial, de una şi aceeaş atotputerniciie, şi conegal în toate Tatălui în dă&ietate, conceput în timp de Spiretul

născut

Sînt,

din

Măriiea

pururea

fecioară,

cu

suflet

raţional,

avind

doaiiă nativităţi (naşteri), una din Tatăl, etearnă, alta din maică, timporală,
Dumnedeii adevărat şi om adevărat, propriii (aevea) în amîndoaiiă îirile
(naturile) şi desăvirşit, nu adoptat, nici închipuit (neque secundum phantasiam), ci adevărat şi unic fiii al lui Dumnedeii în amindoaiiă şi din
amîndoaită îirile (naturile), adecă dumnedeiască şi omenească, dar' că în
sînguritatea unei persoane, în dăietate, îi nepătimitoriii şi nemuritoriii, dar
că în omenitate (ca om) a pătimit, pentru noi şi pentru mîntuirea noastră,
adevărată patimă trupească, că a murit şi a fost înmormîntat, şi că s'a
coborit la iad şi că a treia di s'a sculat din morţi cu adevărată sculare
trupească, că în a patrudecia di după sculare's'a suit la ceriii cu trupul
cu carele s'a sculat, şi cu suiletul, şi şede deadreapta lui Dumnedei Tatăl,
de unde va veni să judece pre cei vii şi pre cei morţi, şi să răsplătească
fiecăruia după faptele sale. . Cred încă, că Spiretul Sint ieste deplin, şi
desăvărşit, şi adevărat Dumnedeii, care purcede din Tatăl şi din Fiiul,
conegal şi conesenţiial şi atotputernec şi conetern prin toate Tatălui şi
Fiiului. Cred că această Sîntă Treime nu sînt trei Dumnedei, ci un Dumnedeii atotputernec, etern, nedespărţit şi neschimbabil.
„Cred că sînta universală (catolică) şi apostolică biserică ieste una
adevărată, în care se dă un boted şi adevărata iertare a tuturor păcatelor.
Cred în adevărata înviiare (răsculare) a aceluiaş trip pe care il purtăm
acum, şi în viiaţa etearnă. Cred încă, că autoriul Testamentului Noi şi
Vechiă, adecă al legii vechi şi noaiiă, al profeților şi al Apostolilor ieste
cea
unul Dumnedeii şi domn atotputernec. Cred că această credinţă ieste Si.o
ține
o
articole,
numitele
în
aceasta,
pre
că
şi
adevărată universală,
întroduse de
predică sacrosînta biserică Romană, şi despre diversele eresii, acela, cari,
că
predică,
şi
dice
r&utate,
din
alţii
de
unii din neştiinţă, iar”
după

boted,

pocăință,

cad

în păcate,

să nu

se rebotede ;

ci că iei prin oa

everată

pot căpătă iertarea păcatelor sale; că, dacă aceia, cari într'ade
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se pocăiesc, ar îi murit în haritate (milă)

mai înnăinte de a îi

făcut, prin
fapte demne de pocăință, îndestul pentru cele comise
şi
Omise
(lăsate),
sufletele lor se curăţesc după moarte prin pedepse curăţito
are, şi că la scă-

parea de astieliă de pedepse şi la iertarea lor li
de folos sufragiile
(întrevenirile) credincioşilor celor vii, adecă sacrificiile,sîntrugăciu
nile şi dările
de pomană (milele, eleemosyne&), şi alte fapte de
cucerniciie, cari, după
aştdămintele bisericeşti, sînt îndătinate a se face
cei credincioşi
- pentru alţi credincioşi. Cred încă că sufletele aceloradecătră
,
carii,
după primirea
sîntului boted, n'aii cădut nicicum în pata păcatul
cari, după căderea în păcat, saii încă în trupurile ui, precum şi acelea,
sale fiind, sati dupăce
ati ieşit din iele, s'aii curăţit, precum s'a dis
mai sus, se primesc îndată
în ceriti; iar despre sufletele acelora, carii mor
în păcat de moarte, sai
cu un sîngur păcat original, crede şi spune cu
tările aceeaş sîntă biserică
Romană, că iele deştind îndată la jad spre
a fi pedepsite acoleă, însă cu
pedepse dispărate (neasemeni); şi că, cu toate
toţi oamenii vor apăre cu trupurile sale înnăint acestea, “în diiia judeţului
ea tribunalului lui Cristos;
spre a'şi dâ sama de faptele propriie.
„Cred încă că sînt şepte săcrăminte (taine)
bisericeşti, precum şi ține
şi învaţă aceeaş sintă biserică romană, adecă:
unul
botedul, despre carele
s'a vorbit mai sus; altul ieste săcrămîntul
confirmaţiunii (miruirii), carele
se dă prin împunerea mînii episcopului,
miruind pre cei renăscuţi (botedaţi); altul ieste pocăința ; altul ieste
cuminecătura (euharistiiea);. altul
ieste

săcrămîntul preuțiii

(ordinării); altul al căsătoriii;, altul ieste ungerea
de
pe urmă. (maslul), care, după învățătura
puiincioşi. Săcrămîntul cuminicăturii din fericitului Iacob, se dă celor neazimă îl sacrifică biserica romană
numită, ținînd şi învăţin

d că,în acest săcrămînt, pînea se schimbă într'adevăr în trupul, şi vinul în sîngele domnului
nostru Isus Cristos: Despre
căsătoriie însă ține, că niciunui

mai multe

femei,

bărbat

nwi

ieste

şi niciunei muieri mai mulţi

permis

să aibă,

bărbaţi deodată;

că, desfăcindu-se legătura căsătoriii prin
moartea
toriți, cununii

deodată,

dar

unuia din 'cei doi

dice

căsă-

ea a doaiia şi a treia şi mai departe
succesiv feste permisă,
dacă nu'i stă încontră vreo piedică
canonică. şi altă pricină.
„Numai însa'şi sacrosînta biserică
deplin primat şi principat asupra biserici Romană obţine cel mai înnalt şi
i universale (catolice) de pretutindenea (universe), pre carele recunoaşte
l-a primit cu deplină putere dela însu'şi cu adevărat şi cu umilinţă, că iea
Domnul prin fericitul Petru, princinpele saii verticele (viriul, capul)
Apostol
ilor, al căruia succesor feste
Pontificele Roman. Şi precum, înnăint
e de altele, se ţine că iea
apără
adevărul credinţii,
aşă şi. cestiunile
Oarecarile, cu judeţul iei trebuiesc (certele) despre credinţă, dacă s'ar ivi
definite ;

ingreuiat în afaceri

i
vitoare la vreo cercetare bisericească,
la judeţul iei trebuie să se recurgă,
ŞI iei îi Sint supuse toate bisericile
; episcopii lor iei îi sînt dători
tare şi Teverinţă ; la iea se află
asculo putere aşă de deplină, că iea
admite la
partea îngrijirii (solicitudinii) pre
-celealalte biserici, dintre carile pre
mai ales pre cele patriarhale,
le-a onorat aceeaş biserică Romană multe,
verse. privilegii, fiind totdeauna
cu di:
păstrată predominanta.
iei demnitate şi superioritate atit în conciliile general
e, cit şi în oricari altele..
„_ „Deci, recunosc, că mai
plin citit şi espus cu fidelitate, sus scrisul adevăr a] credinţii, precum îi de:
învăţătoare, pre - ea o Primesc ieste credinţa cea adevărată, sîntă şi drept:
şi o mărturisesc 'cu' inima
şi cu gura, şi
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promit “i Pe iea însa şi întreagă O voii. păstră aşă, precum întradevăr o
ne
şi cu
fidelitate o. învaţă şi o predică Sacrosînta biserică Romană, şi

că nicicind nu mă voiii l&pădă de iea, saii nu mă voiti abate
dela
în vre-un modru; şi m& desfac de toată desbinarea (şisma). Primatul dinsa
încă
al sacrosîntei biserici Romane, precum se conţine în cele înşirate mai sus,
venind spontan la ascultarea acestei biserici, îl mărturisesc şi] recunosc,
îl Primesc şi cu voie liberăîl susţin, şi, prestînd jurămiîntul corporal, promit şi întăresc, că leii voiii păstră toate cele premise atit cu privire la
adeverul credinţii, cît şi cu privire la primatul numitei biserici Romane şi
la a lor recunoaştere, acceptare, susţinere, pădire şi perseverare. Aşă să'mi
ajute Dumnedeii şi această sintă a lui Dumnedeii Evangeliie. Că, dacă aş

„cutedă

să

simţesc

cevă

încontra

acestora,

să

mărturisesc,

aci înnăinte,

să

considere

sait alta

cevă

să

lucru, prin aceasta (eo ipso) mă recunosc desbinat (şismatic) şi ca blăstămat (anatemizat) şi ca a fi supus la asprimea sacrelor canoane. Spre adeverirea celor spuse mai “sus şi spre căutare mai mare espuseiii jurămîntul
vechie
Scris în Roma
de faţă şi făcuiii uricul întărit cu bula auriie.
în anul dela întruparea Domnului o mite trei sute şesedeci şi noaiiă, în
îndicţiunea a şeptea, în diiia a optsprădecea a lunei lui Optomvre“ 1).
Trecerea împăratului Ion V Paleologul la biserica romană îi promulgată de papa în 6 Noemvre 1369, învitind pre domnitorii popoarelor de
confesiunea

romană,

ca, .de

pre împăratul

Ro-

meilor ca creştin asemenea cu dinşii şi să'i deie ajutoriit încontra Turcilor,
fiindcă iel, papa, spereadă, că împăratul lon Paleologul va căută să aducă
o
la uniune şi pre ceialalţi desbinați.
Împăratul Ion Paleologul făcui pasul acesta mai mult pe răspunderea
sa; nu se consultase mai înnăinte nici cu. domnitorii, nici cu represîntanţii
clerului popoarelor creştine de . confesiune grecească; nu aveâ nici chiar
consîmţămiîntul forma! al patriarhului din Constantiniiana, căci acesta voiă
ca cestiunea împăcării şi împreunării bisericilor să fie mai întiiii discutată,
desbătută şi decisă într'un conciliii universal compus din patriarhii şi episcopii r&săriteni, spre care scop şi scrisese cătră patriarhi.

Urmările acestei uniuni în domniiatul Ţării Romiîneşti. — Din aceste

cause paşul făcut de împăratul Ion V Paleologul aduse printre toţi creştinii
răsăriteni o mare nelinişte şi confusiune în conştiinţa lor
religioasă şi 0 nespusă nedumerire asupra mijloacelor de întrebuințat
it 4
_
pentru apărarea întereselor lor părticulare cetăţeneşti,
în
consu
mai
cel
lucrul
fost
fi
ar
îndulgentă
şi
O purtare aşteptătivă
om
aceste împrejurări tulbure. Acest motiv sămenă să îi determinat pre

Romîneşti

nitoriul Ţării
ca

se împace

să

cu

se adresede, în 25 Noemvre
poare şi “oaspeți, de orice

(Ladislaii, Vlaicu) pe copi

Ludovic,

iar

pare

pedealtă

ca

o.

1369, cătră „toţi credincioşii săi ce ăteni, p i
naţiune saii graiii ar fi, iei, care Romi-

"a

biserici: romane şi cari sînt aştdaţi prin toată

sîntei

datinele

Viad

'iinguresc

regele

Mare

]
episcop, pre:
nească 2), ca să primească cum se cade. pre1 suiraganul
Ardeal,
din
Dumitru
ă episcopu
i
biserici
3în 'Țara Romînească
imicose
|
|îl trimisese
spre

a vidită

şi altare,

canoniceşte

Nr.

112.

romane

spre a sin

de acoleâ,

spre a împărtăşi. săcrămîntul miruirii, 2 poctinil

căturii, şi spre a săvărşi
„3

bisericile

Raynaldus,

Annales

şi alte şervicii pontificale, iar

eccl.

sub a. 1369, cp. 2—83;

E

— 2)

Și

tuturor

Hurmuzachi,

c;

mine

i elanilor ,
Docum.

|. 2,
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mandat, ca să nu îmcomiţilor, judilor şi celoralalţi oficiiali ai săi li dete
onorurile cuvenite şi
arete
să'i
pre suiraganul trimes,-ci mai vîrtos
.„piedice.
e.
ncioas
trebui
cele
să'i steie întru ajutoriii cu toate
i pretutindinea. —
Desbinare în Bosniiea. Papa trimete propagandișt
_
fiindcă banii de
onare,
religi
ri
tulbură
noii
din
ă
născur
În Bosniiea însă se
pre cea
celalalt
iar”
ă,
acoleă, deşi fraţi, apără unul confesiunea roman
grecească.
Ca să înduplice popoarele de coniesiune
gine ca să urmede esimplul împăratului Ion V

grecească şi pre cele păPaleologul, trimese papa

i, păgini,
în 13 Decemvre 1369 o mulţime de călugări minoriţi pe la Saracin
(Romini),
Schiţi
Goţi,
,
Cazari
Alani,
Iberi,
i),
(Romîn
i
Cuman
i,
Greci, Bulgar
Mochiţi, .
Indi,
i,
Arimnen
iani,
Giorgi
Nubiiani, Nestoriiani,
Ruteni, Iacobini,
şi pe la alte naţiuni dela răsărit şi dela miadănoapte,

însă fără mult suc-

|
_
E
ces vederat!).
1870, încă
ii
Îanuari
În
papei.
ările
Uricul uniunii se publică. Îndemn
V Paleolon
tul
împăra
acoleă
ă
public
Roma,
din
acasă
pînă a nu porni
se îmAcuma
.
romană
a
logul uricul făcut asupra trecerii sale, la biseric

oriului Ţării
bărbătâ papa mai tare; scrise în 19 Ianuariii maştehei domnit
propazeloasă
o
ierâ
carea
i,
Clare
sei
cipe
prin
Vlad,
şti
Romîne
pre
iei
sînul
în
se
atrăse
fiindcă
,
gandistă a uniunii cu biserica romană
a
fiică
tă
ceealal
pre
şi
ască
sfătul
să
ca
corti
o
şi
ii,
iică-sa, regina Bulgari

sa, pre Ana, regina Sirbiii, ca să îmbrăţişede şi iea uniunea; concese,e,
în 13 Faur, împăratului Ion V Paleologul să aibă altare portative proprii
şărvicii

pe cari să se poată celebrâ, în presinţa lui, la locuri cuviincioase
şi
dumnedeieşti decătră un preut lătin; provocă, în 22 Faur, pre clerul or
Romeil
iii
împărăţ
ale
părţi
te
celelal
din
şi
ana
ntinii
călugării din Consta
ca să se lepede de învechita desbinare şi să treacă cît mai curînd la „una,
ieste
sîntă, universală şi apostolică biserică romană, înafară de carea nu
sucşi
Cristos
l
lui
vicariu
de
are
ascult
curata
şi
ata
adevăr
la
mîntuire, şi
cesorul principelui Apostolilor“, şi apoi cu toţii împreună, să se lupte pen-

turtru eliberarea Grecilor de sub apăsarea 'necucernecei şi hîdei naţiuni i“,
Români
părţile
a
din
indene
pretut
de
or
Turcil
ea
stărpir
ceşti şi pentru
adecă ale fostului împeriii roman răsăritean ($ 37), dar, din mai multe
cause raţionabile,

nu

voi

concilii

unui
-convocarea.

să conceadă

compus

din Lătini . şi din Greci, ca nu Cumva, prin discusiuni de prisos, să se
producă îndoiele şi scrupule, se ar&tâ însă gata a înformă, în părticulariii,
pre oricine ar ave vreo

nedumerire.

Scrisoare papală cătră domnitoriul Țării Romînești. Întra 26 Mart
1370 trimese papa misionari la Tătari, iar într'a 8 April îndemnâ în scris

scă dela
itoriul Ţării Romîneşti, Vlad, ca să primea
pre domn
călugării minoriţi pre cari "ii trimete, învățăturile necesare şi să treacă la
biserica romană, căci,cu toate că se osteneşte victorios încontra Turcilor,
cari sînt duşmanii popoarelor creştine, iel tot nu va, căştigă coroana viieţii
vecinice,

fiindcă

ieste învăluit în multiple

curate asupra 'sa din moşi strămoşi.
„Episcopiie

de -confesiune

romană

rătăciri

din

causa

în Sirete. Ducele

|

desbinării stre-

părţilor moldove-

neşti sai al naţiunii romine2) precum îl numeşte papa Urban V, Laţcu,
pre Niculaiii de Melsac
trimese la papa pre încreduţii săi călugări minoriţi,.
„_ 1) Raynaldus,
nationis Walachica,

|. c. sub a, 1369, cp. 12 şi 14. — 2) Dux Moldaviensi
la Raynaldus, Annales ce-l. sub a. 1370, cp. . aviensium

i
partiura sea
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şi Paul de Svidiniciă, ca să”] înformed
e, că iel şi poporul din ducatul săi
deşi „creştini şismatici“ din părinţi,
totuş,
luminaţi prin. învățăturile călugărilor minoriţi, voiesc să se lepede de
„toată şisma“ şi să primească
sînta
credinţă, pre care o ţine, o învaţă şi
o
biserică romană“, şi să asculte de papa predică universala şi apostolica
şi
lalţi creştini universali (catolici), şi se roagă de biserica romană ca şi ceiacu umilință, ca papa să distingă oraşul Sirete, căpitala ducat
ului Moldovii, 'cu titlul de cetate
şi să aşede în iel, numai pentru aces
t
m â 1, nesupus episcopiii romane din Halici, ducat, un episcop roîn a căriia diecesă ar căd6
acest oraş, ci să rămînă deadreptul numai sub
autoritatea papei, şi recomindâ ca episcop acoleâ pre călugărul minorit
din Cracoviiea, Andreiii
cu numele. Papa se grăbi de însărcină prin bula sa
din 24 Juli 1370
pre arhiepiscopii din Praga, Vratislaviiea şi Craco
viiea, ca să cercetede
mai deaproape lucrurile, şi apoi să împlinească dorin
ţile ducelui Laţcu,
dacă le vor află serioase.
Din conţinutul acestei bule. ne încredințăm: a).că, cu toată
ganda papistă de pînă. acum prin părţile acestea, atit ducele Laţcu propa, cit şi
poporul din domniiatul săi ieraii încă creştini de confesiune grece
ască,
precum fuseseră moşii şi strămoşii lor;
UV) că bisericile apusene
de
pe teritoriul acestui domniiat făcea parte din diecesa romană a Haliciului, înființată în anul 1361 (pg. 639); c) că abiâ în timpul din urmă
nişte călugări din ordinul Minoriţilor ai predispus, prin învăţările şi predicile sale, poporul de acoleâ, şi, în speciial, pre ducele Laţcu, ca să
îmbrăţişede coniesiunea bisericii romane şi să treacă sub ascultarea capului iei suprem; 4) că ducele Laţcu aveâ la această predispunere determinante
motive naţionale cetățăneşti; iel dori adecă, ca
bisericile din domniiatulsăi
săaibă
uncap proprii,
nesupus capilor bisericeşti din alte domniiate, adeseori
rivale cu al săii şi în lupte necontenite pentru supremăţiie cu iel, ci numai papei sîngur, căci, prin aceasta îşi asigură, în bună parte,
naţională a domniiatului săii;
şi neatirnarea cetăţănească
şi, în fine e) că papa dete ordin: -l) ca oraşul Siretelui, care ieră
propriietatea ducelui Laţcu, precum şi toată ţara saii ducatulul Moldovii
să fie scoase detot şi pentru totdeauna de sub orice putere, domniie,
superioritate şi jurisdicţiune ordinară şi diecesană şi de supunere episcopală la episcopiiea Haliciului; — /) ca iele să file supuse, în cele spiretuale, numai şi nemijlocit scaunului apostolic; — C) ca oraşul Siretelui
să fie decorat cu numele de cetate; —
rică cuviincioasă, carea să fie catedrală,

1)
şi

ca în iel să se aleagă o bisedacă nu esistă atare biserică,

să se zidească una noaiiă, şi să'i deie tot personalul necesar şi toată susținerea, precum şi nişte statute raţionale şi oneste; — JL) ca toată ţara
saii ducatul Moldovii, întrucît se ţine de ducele Laţcu,
se fie
limitat şi as&mnat ca diecesă pentru această mare biserică catedrală şi
episcopală 1).
1) Mandamus, quatenus vos... , oppidum Cerctense ac totam
ducatum Moldaviensem ab omni potestate, dominio, superioritate et
ensis ...
prefati Episcopi
Episcopali
dicecesana et: subjectione
ct te
inantes, Halecquo d solum
:
:
:
d Cp

eximatia

cet ctiam

liberatis,

constituentes

cet ordinan

ES

sedi apostolice în spiritualibus subsit ; ac deinde prefatu

Pi

praedictam terram scu
jurisdictione ordinaria
totaliter in perpetuum
sanc
immediateerigatis..
sancte
tre ei Civitateni

rad. prefatum duceţi

Cer
1
]
|
q!
ictam terram seu ducatum Moldaviensern,
eee
ac tota Ş t cidem civitati pro dioecesi assignetis, et “ ipsam, dicecesim
et, si ecclesia ibidem sit ad hoc congrua, illam i
imitetis,
c. a. 1370, cap. 7.
Ce Ciigelis, — Hurmuzachi, Docum. L. 2, Nr. 124. — Raynaldus |.
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dată,

“Tot pre numiții prelați îi însărcinâ papa, prin altă scrisoare
cu aceeaş
ca să cercetede, oride călugărul minorit Andreiii, recomindat
ca

episcop decătră ducele Laţcu, ieste sai nu vrednec pentru
această demni:
tate, şi, dacă dă, apoi să'l sînțască ca episcop în Sirete.
Chiar şi ducelui
Laţcu

îi adresâ papa o scrisoare în. 24 August

1370,

dar' conţinu

tul acestei
bule nu "l-am găsit reprodus în opurile consultate. Tot
acuma însărcină
papa pre confidentul ducelui Laţcu, pre călugărul îrancis
can s. minorit,

Niculaiii de -Melsac, ca să trimată în părțile Rusiii, Litvaniii
niii, adecă ale Moldovii de jos (in partibus Rusciz, Lituania şi ale Romi:
et Walachi 2), locuite de „şismatici“, călugări iranciscani, ca să
facă propăgandă
pentru uniune cu biserica Romei. Trimese papa călugăr
i franciscani ca
propagandişt

i şi în Albaniiea şi în Macedoniiea, precum şi la Giorgiia
ni ;
chiar şi regelui unguresc Ludovic, ca cit mai iute
să se rădice cu
răsboiii asupra Turcilor. Înteţiâ papa Urban V. lucrul,
fiindcă voiă să se
iolosască de bunele disposiţiuni ale unora şi de nedume
ririle
şi încurcăturile altora, căci aşteptă - dela această amestecare părticu
lară mari resultate
pentru causa ce o apără cu atita însufleţire, dară..
. omul îşi propune şi
Dumnedei dispune; iel se înspirâ răi, părăsi
ltaliiea în Septemvre, se
duse iarăş la Avinion în Frînciiea, unde muri
în 19 I)ecemvre 1370, cuind pupă moartea regelui Poloniii, Cazimir
I, întîmplată în 3 Noemvre
scrise

Noaiiă încurcături

şi răsăritene

din

causa

religionare

ale papei Urban V, precum

dovii,

între

ducelui Laţcu.

şi

represîntanţii

Aceste

aplecarea

Laţcu, (pg. :509—510), de a îmbrăţişă

bisericii

apusene

disposiţiuni

propagandiste

confesiunea

romană

domnitoriului

Mol:

şi de
a se supune papei în cele bisericeşti măriră şi mai
tare printre domnitorii,
creştinilor de confesiune grecească nedumeririle
lor de
mai înnăinte, şi produseră o mulţime de încurc
ături
şi
de
neajun
suri.
Înzădar se încercâ patr
clerul şi popoarele

iarhul din Constantiniiana, Filo
teiă
(1354—1355 şi 1364—1371), prin Junită 1370,
de a linişti spiritele Ru şilor şi de a delăturâ neînțelegerile şi împăre
chierile dintre domnitorii şi
episcopii lor, adresîndu-li mai întiiii scrisor
i blinde şi apoi chiar amerinţătoare, cînd vădu că nu

foloseşte blindeaţa:
alit de zelos de altmintrelea pentru progreseleInsw'şi regele Polonii, Cazimir,
propagandei papiste printre

Ruşi şi Litvani, se înspăimînt de destră
bălarea moravurilor ce se întrodusese printre Ruşii din Galiţiiea şi din
Lodomeriiea, 'decind mulţi din
clerul lor trecuseră la biserica romană,
şi
decîn
d devenise vacantă şi mitropoliiea Haliciului prin moartea sai
prin
ll, şi se adresă, încă înnăinte de moart trecerea la uniune a titulariului
ea sa întîmplată:în 5 Noemvre
1370, cu Tugarea cătră patriarhul consta
ntiniian, ca să sînţască ca episcop

pentru Haliciii pre un Antoniii, „bărba vredne
c, bun, cu .purtări curate
ŞI cu inimă umilită“.... ca nu cumvat religi
unea
Ruşilor să se nimicească ŞI Sa apună, şi iel să file „nevoit a
botedă pre “ Ruşi în credinţa
atinilor“.
1) Rayna

ldus, Annales eccl. sub
1367, cap. 7—12; a. 1368
cp. 18—19; a. 1369,
1—7,:9—10 şi 12—14; a. 1870, cp. a. 1—12,
20 şi 26—28. — Hurmâzachi, Docum
1. 109; Nr. 11]; Nr. 113—115; Nr. 122—1
27. —" Acta patriarchatus, ed. Miklosich- . |, 2,
t. 1 pg. 491. — Laurian-Bălcescu,
Miiller,
Magaz

.

pag.

ea

130—139.

% pag

—

Engel

Ch.

601—602. —

in istoric pentru Daciiea, Bucur
eşti, 1846, tom. 3,
Geschichte der Ukraine und von
Galizien und Lodnmerien,
Bnalele Acad, Romîne,

Bucureşti,

1895,

ser. 2, î. 16, secţ.
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Romneșăi
1 duo POnineașeă. ar i dormiolora
PICUNAgarăCU
sI
Cierii, cerură pe temeiul înmulţiri poporului şi al:
A doaiia mitropoliie

î

x

decătră un sîngur

mitropolit

la

de

sinodul

-

.

do Cp
1

patriarhal

ie

delze Pe pui

acoleă,1,

ar

Oi

.

Fi al neputinţii păstoriii lui

caCa să li se. permită
din Conștantinilana
şi de-a
înființarea unei

ouă pentru partea di n d reapta

(ipesprmontrrs wipous

,

ari

mitropolitul întregului dorinital AA

ăriia

ti

Oltul i a domniiatu-

Opel.

ă

aibă

aî

:

cină pecete

ee

îm

piedicat, saii cînd va fi scaunul vacant, şi propusese ca titular entru oaia
mitropoliie pre fratele mitropolitului Hiiacint pre Daniil cirel
“ ră di
chiofilacs (defensor, apărătoriii al dreptăţii) la biserica
aitiarhală “D
se grăbi de a dechieră, în August 1370, că primeşte ae îi supus “mitropoi
litului întregei Ungrovlahii, iar patriarhul îl sînţi, în Noenivre 1370, Pa
episcop sub numele călugăresc de Antim cu titlul de mitropolit al părţii
Ungrovlahiii, adecăal Rominilor de confesiune răsăriteană din regatul
Ungariii, şi ca locoţiitoriiă al Melitinei din Capadochiiea răsăriteană.

„Primul

“episcop apusean

în

Sirete şi familiiea Văsilcenilor.

Dintre

arhiepiscopii provocaţi de papa spre a cercetă afacerea domnitoriului Mol dovii Laţcu (pag. 638—639), numai cel din Cracoviiea, ca
mai aproape, sa înteresat cu tot adinsul de împlinirea mandatului papal
şi a sînţit, în 9 Mart 1371, pre recomindatul călugăr franciscan, Andreiii,
ca episcop de Sirete pentru ducatul Moldovii, întrucit acesta se ţineă
de principele Laţcu, fiindcă îl aflase „ilustru în ştiinţile dăistice, cu grijă
în

cele

timporale,

circumspect

în

cele

spiretuale, onest

în moravuri,

vred-

nec de laudăîn viiaţă şi strălucit în faimă“, şi, luîndu'i jurămîntul recerut
în 9 Mai 1371, îl trimese la destinaţiunea sa în Sirete.
Acest episcop Andreiii ierâ membru din familiiea Văsîlcenilor, carii aveai moşii pe teritoriul domniiatului lui Laţcu, poate şi oarecum

înconsîngenit

dece

pre

atit de

cu iel,

şi tocmai aceste împrejurări

iel "l-a cerut principele Laţcu
privilegiiată.

ca episcop
|

ni esplică

pentru

îndeajuns,

noaia

diecesă

i

Încît despre originea familiii Văsilcenilor, apoi iea se trage din famiprincipe în Volodimiriiea saii
liiea cea dreptcredincioasă a lui Roman,
Lodomeriiea- (1198—1205) după stingerea familiii ruseşti a Rotislăvenilor.
Acest Roman avusese doi feciori iluştri, pre Daniil şi pre Văsiîlică
sai” Văsîlcu. Daniil succese tătîni-săi în principat (1205—1228); dar”, cucerind în anul 1228 domniiatul Haliciului, se strămutâ acoleâ cu reşedinţa,
mai domnind încă pînă la 1266, şi cedâ frăţini-săii, lui Văsilică, spre administrare, domniiatul Volodimeriii, iar' mai pe urmă îl luâ ca condomnitoriii la Haliciii. Într'această calitate rămase Văsilică citvă timp şi în domnilea nepotului săii de frate, Leon, şi apoi se călugări în Haliciii. Urmaşii acestui Văsîlică adoptară pentru sine numele de Văsîlcu
ca

nume

familiiar,

(Romănescul,

Romănov,

precînd aceia ai lui Daniil se numiaii Romăneşti

Romanoviciii)

după numele moşului lor, Roman

).

ea
oduosza6;
; 532—53
Dal
pg. 516—527
Miklosich-Miiller, E t. 1.1, RELtoryi
Miklosici
e
i hatus Constant. ed.
1) Acta patriarc
>
V
J
szezeg6l
zne
pisma historye
„_—'Narbutt T.- Pomniejsze
Szesc tygodni na wschodzie podroz do
27 Win 1856, pg. 165-175. po Yasniewaki A.
iedzierski, Wiadomos€ o Krze—
165.
pg.
1851,
carogroda odbyta w roku 1846, Krakow,
yznie ustowieniu Katedry y nas epowanie
wieniu sie wiary swietey w Moldawii y Wotoszcz 1774. — Zeissberg H. Die pol nisc e. Fi
poty Bakowskich, Lwow,
biskup6w Ceretenskich,
Docum. |, 2.
1873, pg. 9%. — Hurmuzachi,
schichtsschreibung de Mittelalters, Leipzig,

Nr, 181—132.
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Mitropolit răsăritean în Halici. Pe timpul sînţirii
Andreiii Văsilcu ca episcop pentru privilegiata diecesă îndin Cracoviiea a lui
Laţcu, sînţi şi patriarhul din Constantiniiana, în Maiii 1371, domniiatul lui
pre recomindatul (p. 640) Antoniii ca mitropolit al Galiţi
supunindu”
ca i
sufragani pre episcopii din Holm, Peremislu, Volodiii,
mir şi Turov (Tarnov
sai Tarnopol?), însă cu îndătorirea, ca atuncia, cînd va
ave de ales şi de
sinţit episcopi, să se ducă la mitropolitul Ungrovlahi
ii şi, împreună cu iel, să facă denumirea şi sinţirea lor. Apoi
dete
în
August 1371
mitropolitului din Sugdeiea drepturi patriarhale în eparhii
pre mitropolitul Chievului despre Sinţirea lui Antoni ea Goţiii; înştiință
i ca mitropolit al
Galiţiii, şi căutâ ca să împace pre bătrinul duce al
Litvanii
i şi al Ucrăinei,
Olghiert (1328—1381), şi pre ducele din Tver, cu
mitropolitul din Chiev,
pre carele îl chiemâ
chiar la judecată

înnăintea

sinodului patriarhal.

Noi episcop în episcopiiea Milcoveană (p. 583). Îns&m
năm
urma morţii fără de feciori a regelui Poloniii
Cazimi

aici că, în

r, deveni acum regele
Ungariii Ludovic (1370—1382), în confor
mitate cu învoielele închieiate
(pg. 627), şi rege al Poloniii, de care se
ţineă pe atunci atit Galiţiiea cit
şi ducatul Moldovii al principelui Laţcu.
această împreunare a îmbelor
regate sub un sîngur rege se folosi papa DeGrigor
ii XI (Decemvre 1370—
Mart 1378) şi începi din not a se întere
să
de
episcopiiea Milcoviii, care nu demult văduvise prin
moartea extra Curiam Romanam
a episcopului Albert, şi alese, în 3 Septe
mvre 1371, cu astădată iel însu'şi,
pre viitoriul iei titular în persoana
unui călugăr din noul ordin al Săhastrilor Augu stini, cu numele
Niculaiii. din Buda, „bărbat
plin de zel religios, erudit, onest, cu
prevedere în cele spiretuale şi circumspect în cele timporale şi îndstrat
scrisori de recomindare cătră capitolul încă cu multe alte virtuți“, îi dete
bisericii milcovene, cătră clerul şi
poporul cetăţii milcovene şi cătră toți
vasa
lii acestei biserici, apoi cătră
Ludovic, regele Ungariii şi cătră arhiep
iscopu
l din Colocea, şi” trimese
în diecesa destinată pentru iel cu căldur
oase urări pentru succes şi pentru
prosperarea diecesei. Scrise după aceasta,
în 16 Septemvre 1371, cătră regele Ludovic încă mai o scrisoare,
prin
carea
îl rugă şi'] corti, ca să
nească pre Niculaiii, episcopul milcov
ean, care ieste născut în .părţile sprijişi care a fost şi ieste aderent al
acelea
regelui, ca doară ar pute recăştigă
nurile şi drepturile acestei episcopii,
bu-

nişte prelați

pre cari le usurpaseră, cu nedreptul,

Şi alte persoane. Tot acuma scrise
papa şi arhiep
din Strigon, episcopului din Ardeal
, ca să restituiască episcopiii iscopului
milcovene
averile şi drepturile usurparte.
A
„ _ Mişcări religionare în Moldova
de sus. Înfiinţarea însă a unei a doaiia
mitropolii în domniiatul Ţării
Romîn
restăurarea demult văduvitei mitrop eşti pentru Ungrovlahiiea, precum şi
olii a Haliciului pentru Ruşii
din reganoailă inimoşiie şi multă tăril
e în luptele lor încontra unel
tirilor propagandei papiste. Un Ion, preut
din diecesa Vratislaviii, începu
printre Ruşi în cetatea Leinei
a predică
(Lemberg), că Franciscanij sai
călugări ce. sînt, m'aii dreptul
Minoriţii, ca
:alte săcrăminte bisericeşti, şi a botegâ, a legă şi deslegă şi a împlini şi
produse, prin aceste | predici
tulburări printre oameni. Ca
multe şi mari
să curme scandalurile şi să
tele întărtate, însărcinâ -papa,
liniştească sufledin Gnesna Şi cel din Cracovii în 19 Noemvre 1371, pelingă arhiepiscopul
Văsîlcu, cu cercetarea lucr ea, încă şi pre episcopul Siretelui, An dreiii
ului şi cu restăbilirea ordi
nii.
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, ue oi

papiste, iel

Sericii

zelul episcopului Andreiii

nu

resăritene

uU în

stare

a celor

nici

trecuţi

să

de a-lucră

în înteresul propagandei

impiedice

mai

înnăinte

la

reîntoarcerea

uniune,

în sînul

bi-

nici să îndu-

Aceasta se vede din Scrisoarea papei
prin care respunde la O. scrisoare a princGrigoriii XI din 23 Yanuarită 1372
pare răi de cerbiciiea soţiii lui, care persiipelui Laţcu, şi îi dice, că tare ii
stă în rătăcirile de mai înnăinte«
şi deaceea îl îndeamnă, ca iel „Prin sfatur
i
esimple de o credinţă luminată şi sinceară“, sălutare şi ;Sîrguitoare şi prin
să cerce a o întoarce şi pre
iea, fiindcă, deocamdată, nu :voieşte .să']
sîleasce a se despărţi de dinsa
dar' să caute, ca nu cumva, prin locuire împreună
să se abată dela sîntele sale propuneri şi dela , să se seducă şi iel şi
mărturisirea ce a făcut-o
bisericii romane“ 1),
__„
Asmuţări asupra Turcilor. Audind papa că „necucerne
cii Turci, atrocii duşmani ai creştinilor“, aă -năvălit în unele părţi ale
Grecii
nîndu'şi şi cițiva magnați din regatul sirbesc, aii ajuns acum i, şi, supula marginile
Ungariii, Sîrbiii, Albaniii şi Slavoniii, şi, temîndu-se ca nu cumv
a să vină
pînă la marea Adriiatică şi să ocupe porturile iei maritime,
îndemnâ în
14 Maiii 1372 pre regele unguresc Ludovic, pre îmbele regine Elisa
vete,
pre cea bătrină şi pre cea tinără, precum şi_pre ducii din Slavoniiea
şi
Veneţiiea, pre arhiepiscopii din Strigon şi Colocea şi pre episcopul din
Vaţ, ca să rădice oşti asupra Turcilor. Această cortire însă mavi niciun
efect, fiindcă regele Ungariii ieră prea ocupat cu întîmplările religionare
şi cetăţăneşti ce începuseră a se desfăşură cu veheminţă prin domniiatele
romîneşti şi prin Galiţiiea. Tot din această causă rămase fără de efect şi
scrisoarea papei din 13 Noemvre 1372, prin care îl înştiinţase papa despre
o_ mare _victoriie repurtată de Turci. asupra unor magnați şi popoare din
părțile Greciii, ale Romîniii Macedonene şi -ale Sîrbiii, şi'! rugase, ca să
trimată soli la Teba pentru o consultare comună încontra Turcilor, la
„care consultare învitase şi pre împăratul Ion V Paleologul.
.
Propagandă antipapistă în Galiţiiea, Moldova -şi Țara Romînească. —
Cumcă lucrurile începuseră a merge detot r&ii pentru propaganda papistă
atit în Galiţiiea, cît şi în Moldova, resultă din doaiiă scrisori ale papei
Grigoriii XI, una din 14 şi a doaiia din 19 Juliii 1872; prin cea dintiiii ni
spune papa, că iel ar fi audit, că bisericile catedrale, adecă episcopiile din
Haliciii, Peremislu, Volodimir şi Holm nu mai aii păstori apuseni, şi apoi
însărcineagă pre arhiepiscopul din Gnesna şi pre episcopii din Cracoviiea
pe acolo biserici catedrale,
şi din Ploca ca să cercetede, oride mai esistă
ori numai parohiiale, şi oride ait „popor creştinesc“, adecă de, confesiune
romană, şi apoi să grijască de cite ai mai r&mas, jar prin scrisoarea din
19 Juliă ni spune papa apriiat, că a înţăles,.că în țara Rusiii (in terra
Russia) se află mai. mulţi episcopi desbinaţi (şismatici), și apoi poronceşte
episcopului din Cracoviiea, ca îndată săi scoată şi săi alunge de prin
bisericile şi episcopiile ocupate de iei. În speciial despre episcopiiea ro.
ni spune Raynaldus în Analele sale bisericeşti su
mană din Halici

anul 1372, cp. 82, că, dupăce s'a lepădat de biserica romană episcopu de
acoleă,

păstorirea. creştinilor apuseni

episcopului. din Sîrete
D Magazinul

din cuprinsul

Andreii.

istoric pentru

Daciiea, t. 3, pg.

iei

a

_
140.

iosi

i ţ

încre

o
în
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Mănăstirile răsăritene

în

luptă victorioasă

În domniiatul Ţării Romineşti,

cu propagandiştii papali.

ca şi în Bulgariiea, în Sirbiiea şi în Bos-

niiea, încă nu sporiaii lucrările propagandei

papiste

cu toată toleranța

mare a domnitoriului Vlad Băsărabul şi cu tot sprijinul ce îl aveă cea
iea
dela principeasa Clara, maştelia acestuia. O piedică foarte mare atit pentru
sporiul propagandei papiste în domniiatul Ţării Romîneşti şi al Moldovii,

cît şi pentru întemeiarea supremăţiii regilor ungureşti asupra lor,
a fost
zidirea pelîngă săhăstriile din iele a unor mănăstiri pentru
călugări conventuali, adecă cu viețuire comună şi cu scopuri
comune
unitare de a apără confesiunea răsăriteană creştinească. Cunoscîn
d aceasta
prea bine regele unguresc Ludovic, rugă pre papa, ca să permită
Minori-

ților ca să construiască şi iei mănăstiri, cu aceleaş drepturi ca şi bisericile
parohiial

e, prin Bosniiea, Sirbiiea,
vecine cu acestea, pe unde se află
dar' foarte puţini lucrători în viiea
această propunere şi ordonâ, în

prin ţara lui Băsărab şi prin alte părţi
o mulţime de desbinaţi şi de eretici,
Domnului. Papa se grăbi de încuviinţă
16 Juliii 1372, Minoriţilor, ca să con-

struiască noaiiă (9) mănăstiri în ţările numite D.

Propagandă încontra Turcilor. În anul 1373 se iviră noaiiă
piedici, cari
îngreuiară şi încurcară încă mai tare lupta dintre diferitele
înterese cetăţă-

neşti şi religionare. Turcii se adresară cătră Tătarii dela

Nipru pentru ajutoriii la luptele ce prevedeaii că trebuie să le aibă cu Rominii
şi cu regii
Ungariii. Inţălegînd aceasta Romînii, se adresară şi ei
ca apărători ai creşti-

nismului r&săritean

celui atit

de amerinţat

decăiră

a papistă în
îmbele domniiate romîneşti şi în Galiţiiea, pentru sprijînpropagad
şi
ajutoriii,
la bătrinul domnitor
ii al Litvanilor Olghiert şi la fraţii acestuia, Keistut şi Lubari,
ai cărora supremăţiie se estinde4 pe atunci şi asupra Volhiniii,
a Ucrăinei

şi a

Podoliii

pînă la oraşul Pericop de lingă marea Neagră,
deci asupra
unor popoare tot de confesiune grecească, precum
ieraii
Rominii
şi Ruşii
din părţile acestea.

În fața acestor primejdii pentru susţinerea supremăţiii
ungureşti în
Poloniiea şi în domniiatele romîneşti, se adresâ regele
unguresc Ludovic
la
papa

Siunii

cu Promisiunea,

turceşti,

dacă

papa

că se va
va

loacele necesare băneşti.
Papa Grigoriii XI acordâ

sculă

dispune,

ca

chiar în persoană încontra agresă

?i se

pună

la îndămînă

mij-

cererea
Mart 1373, arhiepiscopilor din Strigon, regelui Ludovic, şi scrise, în 23
Colocea, Gnesna, Îadra, Spalato şi
Ragusa şi sufraganilor lor, ca să provoace pre creştini

la o cruciiadă asupra Turcilor, iertind pe un an şi patrudeci de
dile păcatele celor ce vor
chiemă poporul ]a astieliii de predici, iar” celor
ce le vor ascultă cu pocăință
şi mărturisîre, pe o sută de dile; şiapoi li
poronci, ca să stringă bani prin

biserici şi săi pună la disposiţiunea

regelui unguresc,

dupăce îi vor luă
pînă întrun an, computat dela î Maiă 1373,
va plecă înSu şi cu oaste asupra Turcilor. La această
precauţiune se sîmţi necesitat papa
din „Causă,
că se iîncredin

Jurămintul
tualitate

că,

şi

cu rigoare,

țase,

că regele Ludovic

madatele

papei,

nu

prea esecută,

mai ales atuncia,

cu punc-

cînd înteresele

„__1) Acta patriarchatus Constant.
Miklosich-Miiller,
4. ]
578—586
Theiner: Vetera monumenta Polonia eted.Lituan
şi
ie,
Romz, 1860, NE 894, p. 664.
pag. 668; Nr. 908, pag. 675; Nr. 910, pag. 676, —î. 1, Raynal
dus, Annales eccl. sub
PP 202 şi cp. Fr azur muzachi, Docum, |.
2, Nr. 133—136; Nr. 141—143; Nr.
-Bălcescu, Magazin

istoric
esevich Fr., Hist, Sere. pe. 309-419,pe ia
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stconvinse pa, Că rosiese VACTEtle Papil dar pe de ata parte

regatului nu cădraă
pe
i
î
ista: tar
x
Ar
Ş ki
gioasă
printre
creştiniă apuseni din causa prea multelor şi variilor
eresii
liberaliste, Cari se propagaii cu ardoare prin Frînciiea, saii învățături mai
Angliiea, Germaniiea, Bohemiiea ŞI Poloniiea, chiar pe la unele focare
de
cultură mai înnaltă, îndreptate toate încontra papilor, cari înterpretaii,
în mod eronat saii
esagerat, principiile fundămintale ale creştinismului, şi
mult după o singură. domniie universală şi necontrolată, carii îmblai mai
decit
ţirea popoarelorşi a păturilor soţiiale din iele spre întemeiarea după înirăaici pe pămint a împărăţiii cereşti de iubire şi de sprijin reciproc,

Propagandă papistă

și antipapistă

la Romîni şi Ruși.

Îndată după

aceste disposiţiuni papale trebuie să se fi iscat oarecari tulburări grave
prin domniiatele romineşti, fiindcă papa ordonâ, în 15 Maţii 1373, arhiepiscopului din Strigon şi episcopului din Ardeal, ca, sub pedeapsa escomunicării şi a anatemisării, să oprească comerciianţilor şi creştinilor de
prin diecesele sale să vîndă Turcilor şi Romînilor arme, fier şi alte
unelte întrebuințate de iei la răsboii, iar' în 1 Juniii 1373 poronci Minoriţilor din părţile Bosniii, ale Romiîniii şi de pelîngă marginile Ungariii
(Walachize et metas Ungaria), ca, prin predici, să aducă pre desbinaţii de
acolea la biserica romană, şi li permise ca să înființede mănăstiri prin ţările, castrele (cetăţuile) şi satele din marginile Ungariii spre Sebeş şi Romăniiea Mare şi spre marginile Bosniii. Esistinţa acestor tulburări ni pare
a îi confirmată atit prin uricul regelui unguresc din 6 Septemvre 1373,
prin care se poronceşte conventului mănăstirii Sebeş, ca să întroducă formal
pre magistrii regeşti Balc, Drag şi Ion, fiii fostului beliduce Sas (pg. 509)
în posesiunile bogdăneşti din Mărămurăş, dăruite lor de regele Ludovic
prin uricul din 2. Faur 1365, cît şi prin uricul palatinului unguresc şi judelui Cumanilor, Emeric, unde ni se vorbeşte despre adunarea unei oşti
,
a
a
spre a combate pre nişte rivali ai regelui.
Asemenea şi cooperarea ducilor Litvani. la mişcările antipapiste din
Moldova şi Galiţiiea încă ni par confirmate prin bula papală din 29 Optomvre 1373, prin care provoacă papa pre ducii litvani Olghiert, Keistut şi
Lubart,

ca

să

se

împace

cu cavalerii

ordinului

Teutonic,

carii stăpîniaii

Prusiiea, şi cu alţi creştini, cu carii poartă neîncetat răsboaie crunte (făcînd, prin aceasta, alusiune la Poloni şi Unguri), şi să treacă la biserica
romană, iar' prin alte bule pre regele Ludovic şi pre ducele de Masoviiea,
ca să sprijînească pre emisarii minoriţi, pre carii îi trimete la Litvani pena
,
,
tru convertirea lor.
Tot în anul 1373, în 21 Juniii, şi anumea din compătimire pentru
confesionalii săi, şi chiar pentru Greci, deşi sînt desbinaţi de biserica ro
mană, provocâ papa pre împăratul Romeilor, Ion V Paleologul, ca să, s a
ruiască pelîngă clerul şi poporul din împărăţiiea sa, ca, ci a îDtA „ să
mai
se unească cu biserica romană, ca aşâ, împreună, să se poatâ luptă
cu

eficacitate

încontra

Turcilor,

a duşmanului

comun?).

Tulburări religionare în Bohemiiea. Pe timpul acesta predică în gra-

şi Moraviiea
iul poporului de prin Bohemiiea
clerului apusean,
r
abusurilo
-asupra
Mileţ,lon
cu numele

2) Hurmuzachi, Docum.-I. 2, Nr. 149—

un preut,
precum şi

154; Nr, 157; Nr, 160; Ne. 170. — Raynaldus,

monumenta Polonie et
„sub a. 1373, cp. 1—8 şi cp. 16. — — Theiner, Vetera
polska, litewska, Zimodzka i wszystKronika
M.
owski
Potryk
936,
sto
eccl
Annales,
6—8.
kicj Rusi, wydanie nowe, Warszawa, 1846, t. 2, pg.
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asupra vieţuirii lui destrăbălate,

şi produceă mult

efect. Papa scrise, în
na şi regelui din Bohemiiea,
ca să oprească tulburarea poporului prinGnes
astfeliii de predici.
Împăratul lon V Paleologul provocat la uniun
e. În 25 lanuariii 1374
trimese papa pre comitele Amadeiii din
Savoi
iea
cu o scrisoare cătră împăratul lon V Paleologul, în carea îi spun
fesiune romană se pregătesc la un răsbo e că acuma, cînd regii de contimpul cel mai potrivit, ca cu tot adinsuliii comun încontra Turcilor, ar fi
să stăruiască pelîngă clerul şi
poporul de sub domniiea sa, ca acesta
13

lanuariă

1374, arhiepiscopului din

, cu sînceritate şi cu voinţă nepricu biserica romană, pentru care caz
îi promite toate
făvorurile posibile. Vădind papa că împăr
atul Ion
tăcută, să se împreune

beşte să închi

V Paleologul nu se gră-

eie aliianța propusă de dînsul, pregăti
în 19 Mart o soliie
mai numeroasă, pre care o trimese
în 25 Juliii 1374 cu mai multe Scriso
ri
îndemnătoare, adresate episcopilor,
igumenilor şi altor persoane din Con-

ieră tot aceea, ple care o subscris
ese Ion V Paleologul înnăintea
Urban V, în 18 Optomvre 1369,
pape
şi care ierâ destinată şi pentru
Armeni,
Perşi, Tătari, Raşci (Sirbi) şi Ruşi,
şi în 18 Septemvre provocâ pre
unguresc Ludovic, ca, cît maj
curind, să pornească răsboiul prom regele
contra Turcilor. Neprimind însă lon
is înV Paleologul la timp ajutoriul aşteptat,
şi luînd în băgare de samă şi
groaza ce o aveaii foarte mulţi dintr
e clerul

care, esprimâ în 12 Decemvre

1374 împăratului Ion -V Paleologul
compăşi durerea sa pentru nenoroci
tul
decursul acestui an, în 12 Juliă pas făcut.
, concese papa călugărilor mino
riţi din Bosniiea, Bulgariiea”şi
"Par
a
Rom
inească şi din alte părţi vecinecu iele, ca cărţile celor morţi
dintre iei să fie depuse la mănă
aii fost călugăriți.
stirea unde
timirea
„În

„Nimicitul episcopiii apusene

din Sirete. este foarte regretabil,
papii Romei, cît şi regii Unga
că atit
riii nu'şi prea spuneaă pe
îaţă unii altora,
în acte publice, nici adevăratele
înte
nţiu
ni ce le aveaii, saii scopuri
urmăriaii, nici nu'şi împărtăş
ce le
iaii înscris toate întîmplările
ori, zădărniciaii năzuințile.: Aces
ce li încrucişaii
te -încrucişături de înterese curat
abiă sînt numai îndegetate
părticulare
unele acte private contimpo
unii scriitori mai deschişi la prin
rene
şi pe la
inimă şi mai iubitori de adev
ori însă iele trebuiesc scoa
se, cu pătrundere, din firea ăr, mai adeseSuccesiunea întimplărilor, Aşă,
“lucrurilor şi din
bunăoară, n'am dat pînă acum
ştire făţişă despre cele ce
preste nicio
S'aii întîmplat mai departe
cu episcopiiea cea
atit de privilegiiată, înființată de
papa, în mod definitiv, în 1370
în oraşul Sirete din domn
iiat
ul
moldovenesc al lui Laţcu, dar şi 1371
plările ce aii urmat după aceasta
în
anii 1972 şi 1373 atit în GaliţiieîntimLitvaniiea, cît şi în Moldov
a şi
a
dreptățesc a Susțin€ cu siguritaşi în. Ţara Romînească
511—513), ne înte,
că: esistinţa'iei; saii cel puţi
lei cea privilegiiată, a fost
n posiţiunea
nare ale principelui Lajcu. nimicită dimpreună cu năzuinţile spre uneatir:
iest
tingui papa despre nimicirea e lucru foarte Curios, că, în anul 1372, se
esistinţii episcopiilor” rom
Peremislu, Volodimir şi Hol
m; că în anul 1373 opri ane din Haliciii,
contesionalilor ro-
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mani din Ungariiea
şi di
vândă
a
şi alte unelte
“trebuiniioase
deal
Sa
Sâ
vidă
Ro
minilor
arme, fier
tențiosii
Litvani
l
„„TăSDoiu, şi că învitâ pre puternecii
şi preprivi e
vani la unire cu biserica romană, dară despre episcopitea

Paţeu
mut i vorbește nirsaa 84 i fEEPTe domniralul
moldovene al Îi
peio cruţare şi acoperire pentru nenorocirile
crude ce În năieeP ai ică Pa
umilinţile ruşinoase ce le suferise regel
crude ce le păţise şi pentru

luptele sale pentru înfrîntul cerbiciii
Eee up gurese, Ludovic cel Mare, în
susţinerea unei esistinţi neatirnate isi Coontipatu p măzuinţile acestora pentru

Intîmplările espuse mai

.

_

i 5

trecute în înii 1370fşi 1973 ni sugestii iale 11-519)ca pedară neîncetat vibrindă de sub piatra tăcerii răstogolită asu ra Fa

pornit o reacțiune cumplită încontra esistinţii în domniiatul lui ateu a
unei episcopii papiste atit de privilegiiate, reacțiune aţiţată de apărătorii
creştinismului răsăritean pentru delăturarea creştinismului apuseaut apist
şi susținută de regele unguresc Ludovic nu pentru a nimici esistinţa e iscopiii, ci numai pentru a fringe privilegiile acordate iei de papa încontra
întereselor supremătiste şi unitare cetățăneşti ce le urmăriâ cu atita predilecţiune.
Ca jărtiă a acestei reacțiuni îndoite aii cădut precum principele
Laţcu aşă şi cneazul litvan Giorgiii Coriiatescul,
după toate
probabilitățile Laţcu în 1373, iar' Giorgiii Coriiatescul în 1374
şi a provocat şi fugirea de acoleă a episcopului Andreiii Văsilcu, pre care
îl îintimpinăm apoi în Cracoviiea ca mărturisitoriii al bătrinei regine ungureşti-poloneşti, al Elisavetei; apoi în anul 1380 ca sol trimes de arhiepiscopul din Gnesna la regele Ludovic în Buda spre a solicită dela acesta
oprirea ostașilor de a răpi bunurile bisericeşti şi de a insultă clerul, iar în
1387 ca episcop în Vilna la noăînfiinţata episcopiie de acoleă, unde a şi
murit în 1399.
Tot acuma fii aşădat decătră regele Ludovic palatinul unguresc Ladislaii, duce de Opuliiea, ca locoţiitoriii regesc în Haliciii, şi prinse a se
întitulă Duce şi Domn în toată Rusiiea (Dux et Dominus totius Russia)
sai şi Ladislaus Dux Opoliensis, Wieluniensis et Dominus Russi.
|
Întraceastă părere ne sîmţim întăriţi prin trei bule ale papei Grigoriii XI, tustrele din 13 Optomvre 1374. Într'una din iele, în cea adresată
regelui Ludovic, dice papa, că i s'a adus la cunoştinţă din izvor sigur, că
o parte oarecare din mulţimea naţiunii Romînilor (nationis Wlachorum), cari se află pelingă oarecari margini ale regatului înspre Tătari
şi trăiesc după ritul şi desbinarea Grecilor, precum trăieşte pînă acum cea
mai mare parte din iei, a îmbrăţişat confesiunea romană, prin zelul fierbinte ce "l-a arătat regele pentru biserică, şi că alţii din această mulţime
încă uşor ar îmbrăţişâ-o, fiindcă Rominii sînt oameni sîmpli şi uşor de
convertit, dacă li s'ar dă, cu ajutoriul lui, dar” prin scaunul
din

„antiste“

apostolic,

un

norit Anton

de Spleto

mijlocul

lor,

deoarece

Ro-

şi apoi
mînii nu prea sînt.mulţămiţi.cu preuţi ungureşti,
arhiepiscopii
cătră
şi
adresat
s'a
aceasta,
privinţa
în
că,
cunoscut,
îi face
ieste papa mai dedin Strigon şi din Colocea. În scrisoarea cătră aceştia
pre călugărul mischis, şi li recomîndă ca episcop pentru numiții Romîni

ca pre cel mai abil şi folositoriii, între altele,

a îndusale romineşti,
din causă, fiindcă acesta, prin predicile
Întra treia scrisoare
confesiunii romane.

plecat pre mulți la îmbrăţişarea

adresată clerului din Ungariiea şi din părţile acestea,

ni spune papa,

câ
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causele

pentru

cari Romiînii

nu ieraă mulţămiți

cu preuţii

diversitatea limbei, a moravurilor şi altele ca hăpsîniiungureşti, erai
ea, Sumeţiiea,
aroganţa 1) etc.
a
Stăruinţa papilor Inocenţiiă III (1198—1216), Grigoriii IX
(1227—1241),
Cleminte VI (1349—1352), Grigoriii XI (1370—1378)
asupra necesităţii, ca

Romînii

să aibă preuți proprii naţionali sai cel puţin cunoscă
ni probeadă, că uniunea lui Laţcu din Moldovatori de limba
de sus cu
biserica Romei s'a făcut, în prima liniie, din
motive naţionale romineşti, şi că, pe timpurile acelea, esistâ
pretutindenea printre Romîni o vioaie şi puternecă
mişcare
culturală naţională, şi că iei ieraii tare contrariiaţi în
năzuinţile acestea spre cultură
naţională decătră aceia, cărora li ierai
Supuşi cetăţăneşte şi bisericeşte
totodată. Diregătorii lumeni

romînească,

li cereaiă anihilarea esistinţii naţional
dela dinşii mai ales identificarea lor cu fef e, iar
în creşi în manifestarea unifoarmă a cultului dumnede
iesc.

bisericanii pretindea

dinţi religionare
Diversitatea vederilor în cestiunile bisericeşti,
precum şi dispăritaiea întereselor cetățăneşti, ce ierati în atingere,
aii
în domniiatul lui Laţcu conflicte nu numaitrebuit, cu necesitate, să producă
între domnitoriă şi supuşii săi,
dar' şi între regele Ungariii şi Poloniii
Ludovi
c cel Mare ca aspirant la
Supremăţiie preste toţi, şi între poporul
îndigean, în frunte cu beliducele

Țării Romîneşti Vlad şi cu ducii litvani
din. Ucrăina şi Podoliiea şi Toader CoriiGiorgii Coriiatescul
atescul din Muncaciii ca
aptrători ai creştinismului rEsăritean
şi ai întereselor propriie naţionale.
Papa învită pre Greci din noi la uniune
și pre regele unguresc încontra Turcilor.
Primind papa
solii săi 'trimeşi la Constantinitana
veşti, că în urma discursiunilor cedelale-aii
avut cu unii clerici şi lumeni, şi,
în speciial, cu fostul împărat şi acuma

din aceştia

ar fi dispuşi să se împreune

tavorege

să

călugăr lon VI Cantacuzinul, mulţi
cu biserica romană, dar să tem

să nu'şi piardă bunurile, demnităţile
iacă greutăți decătră ceialalţi Greci, şi posiţiunile soțiiale şi să nu li se
se adresâ în 28 lanuarții 1375 atit
cătră Ion Cantacuzinul, cătră
împăratul lon V Paleologul
şi cătră regele
unguresc cu diferite scrisori. Pre împărat
ul lon V Paleologul, pre care
consideră papa încă
îl
şi

ca

apere

pre

dacă voieşte Să se bucure

făcînd
cei

şi

parte

dispuşi

din

biserica

la împreunare

romană,
cu

îl rugâ ca să

biserica

romană,

de făvoarea lui Dumnegeii şi
să capete, prin întrevenirea sa,iel ajutoriu
a papei, şi
l dorit dela regii de confesi
une romană; pre călugărul împărat Ion VI Cantacu
zinul îl învită la Roma, promițindu'i O primire strălucită şi
mari onoruri; pre Emanuil Paleolo
gul
demnâ, ca atit iel cît şi fraţii şi Consîng
înenii săi şi. ceialalţi Creci să îlcaute
a nu răsplăti

cu nerecunoştinţă celor ce voiesc
să li facă bine şi să li deie
ajutoriii; iar pre regele unguresc îl
admoni,
ca
să deie Grecilor
curînd ajutoriul promis, ca nu
cumva, prin căderea Constantiniianei cît mai
Turcilor, să se periclitede atît
în mîna
creştinismul cât şi însu'şi regatul
săi.

1,
699. —
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t. 2, pg.
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i
i
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.
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90
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Stryikow
ski M. Kronika Polska,
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Warszawa, . 1846,
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pg. 225.236.
von Galizien und Lodomerie
—
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i
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Neurmînd însă regele Ludovic cortirilor
din causa luptelor ce
le susţinea cu Romînii, Ruşii şi Litvanii pentru papei
supremăţiie
a sa asupra lor
şi pentru aperarea propagandei

papiste printre iei, în conformitate cu înteresele sale, îi esprima papa, în 27 Optomvre 1375, părerea
de răii că iel,
regele, cu tot oblegămîntul luat asupra'şi, pînă acum n'a
dispus să se predice în regatul săi o cruciiadă încontra Turcilor, nici
nu s'a sculat cu
răsboiii asupra lor, dar' presupunînd, că împlinirea celor promise
nu s'a
îndelungat „fără de mare causă“, îl îndemnâ din noii,
ca măcar acuma,
dupăce împăratul Romeilor a devenit tributariit Turcilor, carii aiă început
se aşădâ cu stătorniciie în împărăţilea romeică şi prin alte părţi dincoacea
de mare, să se rădice asupra lor şi să” alunge de pe acoleă, ca nu cumva,
cădind Constantiniiana în mîna Turcilor, toate țările acestea să rămiiă pierdute pentru creştini, şi ca nu cumva chiar regatul lui să fie amerinţat de
iei. Tot acuma provocâ papa şi pre călugării loaniţi de prin Ungariiea
asupra

Turcilor,

dar

toate

aceste

admoniri

nu

folosiră

nimică,

fiind

cu

toţii prea ocupați cu mişcările cetăţăneşti şi religionare de prin unitul regat
unguresc-polonesc şi de prin împrejurul lui.

Haliciul arhiepiscopiie romană, apoi Leina. Harţe religionare.

Rominii

şi Rutenii dădură

se vede,

între

altele,

şi de

Ungurilor foarte mult
acolo,

că

la

Cumcă

de lucru pe timpul acesta,

întrevenirea

regelui

Ludovic

şi a

locoţiitoriului regesc din Haliciii, Ladislai de Opuliiea, dechierâ papa, în
13 Faur 1375, foastele episcopii romane din Halici, Peremislu, Volodimir
şi Holm ca din -noii restăurate,. şi decretă scoaierea lor de sub jurisdicţiunea episcopului silesiian din Lubucea (Leubuss) şi rădicarea episcopiii
din Haliciii la gradul de arhiepiscopiie şi mitropoliie, şi a oraşului Halicii la gradul de cetate, şi apoi poronci, ca episcopii desbinaţi
de priniele să fiealungaţi.
La cererea ducelui Ladislaii şi pe
motivul, că Haliciul ieste oraş mic, deschis, departe de alte cetăţi şi locuri
întărite, şi încunjurat pe de-o parte de Tătari, iar' pe de alte părţi de
Litvani

şi de

desbinaţi,

fu

strămutat

scaunul

acestei

arhiepiscopii

TO-

mane de acoleă la întărita cetate Leina
(Lemberg) în 3 Mart 1375. Această
strămutare pripită fi privită de adversarii propagandei papiste, „mai _ales
de acei din Moldova, ca s&mn de slăbiciune, şi începură, de aci înnăinte,
a lucrâ cu mai multă inimoşiie încontra iei.
|

Doaiiă episcopii răsăritene în Moldova. Arhiepiscopul dreptcredincios
răsăritean din Haliciii, Antoniă, cel sînţit ca atare decătră patriarhul con

stantiniian în 1371 pentru Rusiiea Mică (pg. 642),

şi mort în anul

19

îndemnat fiind de apărătorii creştinismului răsăritean din Moldova de jos
şi din cea de sus, a sînţit pentru îmbele aceste ţări remase jără de episcopi

dreptcredincioşi răsăriteni,

cite

un episcop,

pre

un

cei

trecuţi la bire ori
cam e sl:
săvârşit
a
s
sînţire
Această
Laţcu.
i
ă
u.
Acea
domnitoriu
l
serica romană sub
Muşăteştilor,

anul

1374.

şi pre

un

Aceşti doi episcopi

devotați apărători
în luptele

Miletiă,

ce -aii

s'ait ar&tat

precum

urmat

cu

şi anumea

ai

călugării

neatirnării mitropoliii din domniiatul

pe

mai

celor

urmă, oart

minoriţi, aşă 15

i

Moldovii

Ş

($

Zelos

Sile

creştinism Ur

larăș episcopiiea Milcoveană. Cumcă

scopii supuse deadreptul
saii carii să ştiiă măcar
acoleă, că în toate bulele
gători,-nu ni se vorbeşte

în locul

Ă

157)

-

regele Ludovic nu sueta

Pi

eat de
pe
papei, nici episcopi naţiot
»remer:
aie
dale
2
bine romiîneşte, se cunoaş
Sirete ,
papale din anul acesta,
din.
“a
Fie ca ş ,
nimică despre privilegiiata episcopiie din Sirete
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înfiinţată în 1870, nici despre

Antoniii,

decretat în 1374

primul iei titular, nici chiar despre episcopul

pentru

Rominii

(pg. 649), adecă pentru cei din Moldova

în anul

acesta ca episcopal

Agriiea (Erlai),
acestei diecese,

Milcoviii

din

părţile

cele despre

Tătari

de jos. În părţile acestea se geră
şi ca sufragan

al episcopului din

un Niculaiii, carele samănă să nu fi locuit pe teritoriul
căci în Maiii 1375 îl întimpinăm în Sibiii sînţind acoleă

nişte capele 2).
j
Discordii cetătănești şi lon Wiclif (Uiclif). Anul 1375 a fost punctul
culminant precum în năzuinţa de espansiune a regelui unguresc Ludovic,

aşă şi în succesele propagandei papiste printre Romiîni,

Ruşi şi Sirbi; de

aci înnăinte deteră toate îndărăpt, iar Romînii şi creştinismul r&săritean
începură a resuilă tot mai uşor şi a'și apără tot cu mai multă energiie şi
cu mai mare succes terenul ce li mai r&măsese necotropit de espansiunea
regilor ungureşti şi a propagandei papiste. Pentru regatul unguresc fusese
O mare nenorocire atit lipsa de moştenitori în liniie bărbătească, cit şi
neînțelegerile iscate în urmă, parte între mamă şi fecior asupra reginții în
Poloniiea, parte între rege şi magnații poloni asupra succesiunii la tron,
iar' pentru propaganda papistă fură o lovitură de moarte nu numai strămutarea papei Grigoriii XI dela Roma iarăş la Avignon în lanuariii 1377
şi ivirea desbinării în biserica romană prin alegerea unui papă la Roma,

Urban VI (1378—1389)

după

moartea

şi a altuia la Avignon,

papei Grigoriii XI

întîmplată

Cleminte VII (1378 —1394),

în 27 Mart

1878,

dar

şi diVersele învățături antipapiste, în fruntea cărora stă atunci lon Wiclif=
Uiclii (1330—1384), renumitul profesor de dăistică (teologiie) dela universi-

tatea ocsfordiiană din Angliiea şi predicătoriii la mai multe biserici.
Acesta
începi a combate mai cu bărbăţiie, din anul 1378 înnăinte, amestecarea
papilor în aiacerile cetăţăneşti lumeşti, învăţăturile lor neconfoarme
cu creştinismul genuin, - cultul icoanelor, al Sînţilor şi al moaştelor
lor, necăsătoriiea preuţilor, şi altele.
Cit de amărită şi de adinc înrădăcinată ieră încordarea cea pe atunci

cam

spudită dintre patriarhul

din

Constantiniiana

şi

papa din Roma în

lupta lor pentru primăţiie şi Ssupremăţiie în biserica creştină, se vede,
între
altele, şi din fapta, că, îndatăce se ivi, în 1878, desbinarea în biserica
romană,

uită patriarhul din Constantiniiana, Macariii (1376—1379), primejdiiea cea foarte amenințătoare, în care plutiă esistinţa împărăţiii romeice
din causa

înteţitei năvăliri a Turcilor, şi se dete pe partea cardinalilor
răsvrătiţi, şi publică, în sinodul patriarhal, scrisorile lor hulitoare
încontra
papei. Această părtăşiie cu cardinalii răsvrătiţi făci pre papa
Urban VI ca
să rostească, în Noemvre 1378, asupra patriarhatului
constantinilan o pe-

deapsă bisericească, precum rostise mai înnăinte asupra celoralalţi
adversari ai săi.
« Propagandă antipapistă printre Romîni. Călugărism conventual
și în
Moldova. De aci

înnăinte, îmbărbătat prin discordiile din biserica romană,
prinse patriarhul din Constantiniiana a se înteresâ cu
mai multă inimoşiie
de bisericile episcopale şi mitropolitane de
sub. jurisdicţiunea sa, şi mai
ales de acelea dela Romini, Ruşi
)

Raynaldus, Annales

şi Sirbi.

eccl.

sub

a.

—8,

—

i

Poloniz Ş Lithuania I. Nr. 963—964, pe 79303 ] N:
967 Theler, Veta mon
origine et rebus gestis Polonorum, Basileze
1568, pg 225, — Miklosich-Miiller, Actaee
pate.
Const t. 2, pg. 529 şi 531. —

Filaret, Istoria russkoi țerkwi, 1862, period. 2, pag.
86. —
Cronica Romanului, Bucureşti
2Melhise
NS dec,
pie
75—
ş 1874 » Pg. , 49 şii 75—80.
— Hurmuzachi,i Doc, ! ,
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Tulburările

din biserica

ului constantiniian

romană

i înteresarea mai

i
de starea bisericilor de sub jurisdicți vioai
unea Să na

reali ătară foarte tare propagânda antipapistă din îmbele domniiat
e
cşu.
Manăst
le cu călugări conventuali începură
a se inmulți pretiri
utindenea prin iele, la îndemnul cuviosului, talentatului şi învățatului călugăr grec,
Nicodim,
al domnitorilor, Carii aflaii în aceşt
i călug

şi la Sprijinul darnic şi zelos

ări agenţi abili şi harnici pentru
realisarea scopurilor ce le urmăriai:
păstrarea cre ştinismului
resăritean şi a nedepindinţi
i
ceste mănăstiri întraii numai bărbaţi însuf domniiatelor lor. Întraleţiţ
mului r&săritean ŞI gata a se luptă, cu ener i pentru învăţăturile creştinisporni dară din noi o luptă crîncenă încontragie, pentru apărarea lor. Se
propagandei papiste, mai ales
în. domniiatul Moldovii,
unde esistă o mare agitare în minţile şi în
inimile creştinilor, decînd se unise cu biserica roma
se înființase în Sirete o episcopiie romană pentru nă principele Laţcu şi
întreg domniiatul lui,
şi unde ierâ şi o parte mare din teritoriul episcopiii
milc
Această
luptă degenerâ însă curînd şi treci dela armele cuvîntului ovene.
la
lor şi ale distrugerii. Un memoriial păstrat în biserica roma armele mînină din Iaşi ni
spune, că cetatea Sîretelui
fă distrusă prin răsboaie, şi că în anul
1378 aii fost martirisaţi acoleă
doi călugări din ordinul Minoriţilor, Biagio şi Marcu 1). Spre a susţine lupta” pornită încon
tra propa
gandei papiste, concese papa, în 17 Juliii 1379, călugărilor minoriţi dinBosniiea, ca să înfiinţede şi iei mănăstiri prin locuri potrivite atit în Siîrbiiea,
cit şi în domniiatul lui Vlad Băsărabul şi prin alte părţi vecine. Aceşti călugări trebuie să fi dobîndit oarecari succese, în urma toleranței domnitoriului Vlad, căci în anul 1382 găsîm amintită o mănăstire a puseană
în Cîmpullung,
şi pre un călugăr, Grigoriii, întitulindu-se ca
episcop de Severin şi al părţilor transalpine.
a
Se pornise aşadară pe timpul acesta printre locuitorii
din Moldova de
confesiune grecească o reacțiune puterhecă încontra înființatei episcopii
romane din Siîrete şi a susţiitorilor iei, dară în ce aii constat aceste lupte
şi cum ait decurs iele, aceasta n'am putut constată din mărturii contimporene.
Atita samenă să fie adevărat, că îndată după aceasta ai venit în
Moldova trei călugări: Sofroniii,
Pimen şi Sil van, de aii prinsa
susțin aici creştinismul r&săritean şi a se luptâ cu bărbăţiie încontra celui apusan. Acestor zeloşi şi meritoşi călugări li zidi domnitoriul Moldovii
Roman, în anul 1393, o biserică lîngă cetatea Neamţului 2) şi puse astieliii
temeliiea la stătornicitul călugărismului conventual (cu traiii comun) în
domniiatul săi şi la ziditul mănăstirilor pentru dînşii.

Certe bisericeşti printre Ruși. În biserica răsăriteană

|

de prin neatir.

natele domniiate ruseşti şi din cele atîrnate de regele Poloniii şi de ducii
Litvaniii, încă se manifestară, pe timpul acesta, multe şi mari certe isericeşti. Patriarhul din Constantinii
îşiana
dete în anii 1380 și 13
mare Si
linţă ca să le curme, numind pentru Rusiiea cea Mare, în Chiev, ca.
-

episcop şi mitropolit pre un:Pimen, şi admonind pre poporul din

Novo-

rod
şi din Susdal, trecut la biserica romană apuseană, ca să se întoarcă
gorod
Cin iciiusca,răsăritene
ă oşeşti,i dar' ” tocm
în sînul ŞI biser
străm
tocn ai această denu
ri mire
pt , nu
prea bine chipzuită, produse noaii€ neînţelegeri între acest noi arhiepiscop
AV
1) Analele Academii Romîne, -Ser. 2, tom. 16, secţ. ist. pg. CLXV.
II,
anul
Tocilesc,:
G.
Gr.
de
filol.
şi
arh.
istoriiea
pentru
Revista
în
.
|
pe. 4l şi 44.

ec
1887
2) Melchised
—2 pcueaeti
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şi arhiepiscopul şi mitropolitul din Moscva,

carele

singur se consideră

ca adevărat arhiepiscop şi mitropolit din toată Rusiiea, fiindcă în anul 1325
se strămutase la Moscva mitropolitul Chievului din causa ocupării lui de-

cătră păgînii Litvani (pg. 616).
Mitropoliie în Vidin.. Ca să ţină piept propagandei papiste din Bulgariiea apuseană

ieromonah

miadănoptală

Casiian

ca

numi

patriarhul,

mitropolit

în Juliii

în Vidin

1381, pre zelosul

la stăruința regelui

bulgar Streanţămir.
În mijlocul acestor tulburări şi agitări din toate părţile muri regele
Ungariii şi al Poloniii, Ludovic cel Mare, în 11 Septemvre 1382 fără de
moştenitorii bărbătesc, avînd numai doaită copile, Mariiea şi Hedviga, şi
dete,

prin

aceasta,

prilej

la certe

pentru

succesiune

la

tron.

De

această

împrejurare se folosîră precum Polonii aşă şi Romiînii, ca să se desiacă
cu desăvărşire de legăturile lor anterioare cu regatul Ungariii, ceeace şi
isbutiră în bună conţălegere 1).
Ş 149. Mişcări bisericeşti între 1383

şi 1414. Neatîrnarea Mitropoliii Moldovii?).

in Moldova. Durdura religionară dintre 1373 şi 1378 din Moldova s'a
potolii foarte curind şi a întrat iarăş linişte între îmbele coniesiuni creştine, romană şi grecească. Aceasta se cunoaşte dintr'un uric dela domni-

toriul Moldovii Petru
beliducele

Petru Muşat,

(pg. 513), din anni 1384.
că maică-sa,

doamna

Într'acest uric ni spune

Margareta,

a

zidit pentru

miîntuirea suiletului săii, al lui şi al părinţilor lor, în cetatea Siretelui, spre

reverinţa

lui Dumnedei

şi a Sîntei Mării, maicii lui, şi a sîntului Ion Bote-

dătoriul, biserica şi lăcaşul călugărilor dominicani, şi că 'şi-a ales într'insa
cripta pentru înmormîntarea sa, şi că iel, la ruga maicii sale, a dat ace-

stor călugări cele trebuincioase pentru hrana lor, ca cu mai mare ardoare
şi devotare să poată iei trăi în contemplări religioase3).

„La

Greci. Nu mai puţin păreaii a se îmbunătăţi

sionale dintre papa

Urban VI şi patriarhul

şi

Constantiniianei,

referinţile conieNeilos (1380—

1388). Papa trimisese adecă pre un episcop ca sol la patriarhul constantiniian

pentru împăcare, pentru împreunarea bisericilor şi cooperare încontra Turcilor. Patriarhul îi răspunse în Septemvre 1384 cu. binevoinţă, dar' şi cu

Oarecari reserve, dicînd că ar fi gata

la toate,

dacă papa

'şi-ar schimbă

1) Raynaldus, Annales eccl. sub. a. 1377, ca. 1 şi 4—6; a. 1378, cp. 3; cp. 90; cp.
103; cp. 108; cp. 112 şi 115; a. 1379 cp. 40—41; cp. 46; a. 1380, cp. 28: 2
muzachi,
Docum,. |. 2, Nr. 186—187; Nr. 207; Nr. 216. — Miklosich-Miller: Acta patr. Const. t. 2,

Nr 337, pg. 12; Nr. 345, pg. 3%; Nr. 847, pg. 31. — Analele Acad. Rom. Bucureşti, 1895,
er. ÎI, t. 16, secţ. ist. pag. CLXV, şi pg. 75—76. — :) Baracz X.$. Rys dziejow zakonu
kaznodziejskiego

w

Polisce, Lwowie,

1861, t. 2, pg. 499. — Miklosich-Măller:

chatus const. t. 2, Vieana 1862, Nr. 379, pg. 86;

Nr, 377, pg. 67;

Acta

Nr. 419, 148;

patriar-

Nr. 672,

pg. 541; Nr. 893, pg. 98; Nr. 116, pg. 404; Nr. 410, pg. 137; Nr. 444450, pg. 177—197;
Nr. 434, pg. 161; Nr. 349—350, pg. 192—197; Nr. 476, pg. 224; Nr. 426—427, pg. 156—

158; Nr. 434, pOg. 161; Nr. 617, pag. 528: Nr. 472, pag. 223; Nr. 87—88, pag. 241—245;
Nr. 495, pg. 256: Nr. 514—515, pg. 278—285; Nr. 477, pg. 230; Nr. 647, pg. 494; Nr. 667,
pg. 528—532. — Hurmuzachi, Documente, t. |, 2, Nr. 235—236; Nr. 238; Nr. 248; Nr. 256—
258; Nr. 262—265 ; „Nr. 2783; Nr. 275; Nr. 278; Nr. 285—988. — Melchisedec, Chronica
Romanului, Bucureşti, 1874, pg. 2—10, 51—81, 87—90. — Grigoriii Ţamblac: Martiriul sîntului Ion celui Noi, în Revista Tocilescu, vol. 3 pag. 174 şi Melchisedec despre Grigorii
Țamblac în Chroaica Romanului pg. 6—10. — Marian S. FI. Sîntul lon cel Noi, Bucureşti,

1895, $ â, — Raynaldus;

Annales eccl.

sub anul 1386,

cp. 1—6

şi cap. 15—17;

a. 139,

cap. 2—4; a. 1400, cap. 8—9: a..1418, cap. 17; a.-1419, cap. 12. — Pirantzes Georgius,
( ronicon, Bonnz, 1838 lib. |], cp. 15, pg. 61—62; cp. 35, pg. 108; cp. 40, pg. 117—119. —

) Schmidt Guil. Romanocatholici per Moldaviam Episcopatus, Budapestini, 1887,
pg. 21.
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defavorabila socotinţă ce o are despre
clerul bisericii răsăritene, dacă n'ar
mai mult decit întiietatea ce

pretinde

i-o

acoardă

canoanele,

şi dacă ar
căci aceştia
nu captiveadă scrisor ile, nici
nu cer cunoştinţă de cuprinsul lor,
ci lasă liber eserciţiul cultului
dum
în ţările ocupate de iei. Dar şi dintr nedeiesc creştinesc
'aceste bune disposiţiuni sufleteşti nu se alese: deocamdat
nimic
ă.ă folosîtoriii.
|
În Poloniiea Şi Litvaniiea. În decursul certelor
pentru succesiune legitimă la tronul Ungariii şi al Poloniii,
părtidul
lo n alungă, prin corumpere şi prin silă, pre ostaşii naţionalist poregeşti ungureşti de
prin cetăţile Galiţiii, pre carea voiaii Ungurii să o
despar
printr'o orgănisare separată şi să o întrebuinţede ca împie tă de Poloniiea
decămînt încontra
năzuinţii beliducilor moldoveni spre neatirnare; atrase priu
binevoinţă pre
principele Petru Muşat din domniiatul Moldovii şi chiar pre
principele Mircea
din domniiatul 'Fării Romîneşti în partea sa; aduse pre Hedvig
a, fiica regelui Ludovic, în Poloniiea ca moştenitoare a tronului şi o încoro
nâ ca
gină polonească în 15 Optomvre 1384; se împăcâ cu Litvanii, rivalii recei
mai puterneci şi mai temuţi ai regatului polonesc; înduplecâ pre duce
le
litvan lagelo, fiiul şi succesorul repăosatului duce Olghiert, ca să
îmbrăţişede creştinismul apusean roman şi să se botede în iel, ceea ce şi
cur&spunde

făcii

cu

dînsul

în Cracoviiea

înscris,

în Faur

fără

1386,

teamă

primind

de

Turci,

numele

de Vladislait ; îl căsători

apoi, la cererea lui, cu regina Hedviga, şi] încoronâ şi pre dinsul ca rege
al Poloniii, împreunînd astieliii şi Litvaniiea cu Poloniiea.
Ă
De acest succes al părtidului naţionalist polon se folosi propaganda papistă şi aduse la creştinismul apusean roman, prin ademeniri şi cu puterea, mai pre toţi Litvanii; numai puţini dintre principii
lor şi din popor mai r&măseseră prelîngă creştinismul rEsăritean grecesc,
Această schimbare neaşteptată produse noaiiă nedumeriri, neînţălegeri şi
tulburări printre creştinii r&săriteni atit cei din Rusiiea, din Chersones şi

din Goţiiea sait Crimeiea de astădi, cit şi la cei din Moldova şi

Romînească, din Ardeal şi la cei din Mărămurăş,
Bulgariiea, din Siîrbiiea şi Bosniiea.
mare

emvre

ba

chiar şi

în “Para

la cei

ÎIntrevenirea
i

i
i constantiniian.
iniă
iiă tulburări
ări făcură Ă
patriarhului
Aceste noaiiă
grijă patriart-uluri constantiniian şi îi deteră mult de lucru. an No
1384

se

încercâ patriarhul să curme nişte

controverse iscate între

mitropolitul din Chersones şi cel din Goţiiea asupra întiletăţii şi j risdieţiunii lor, dar' în August 1390 restitui mitropolitului din Chersones |piseri
cile ce le luase de sub jurisdicţiunea lui. În „Maiii. 1387 trase sinodul pi a

arhal în

judecată

recunoşteă
Chiev,

numit

mitropolitul

pre

mitropolitul Cipriian

ca mitropolit preste toată Rusiiea
ca

atare

Ciprian

în

anul

1389,

din Moscva, „pent ucă nu

pre mitropol i rien

şi'l escomunicase. d us ii

pretensiunile sale,

recunoscii

sino

tsi i
CU ȘI 9,

a

pc

pre Cipriian ca mitropolit preste toată Rusiiea, aprobă escoi Sit pen.
Pimen, şi decretă Mo scva ca scaun al unei singure mi tac RO dul pe

tru toată Rusiiea, şi împăcâ şi pre arhiepiscopu din: SC
tuindu'i doaiiă cetăţui pretinse. Cu toată stăruința patriar ki i Cca tare în
ian pentru împăcare şi liniştire, isbucniră certele PiScagĂ 18 ucesitat Să
Și Să escoaşâ încit patriarhul Antoniii IV (1391— rca lor,
Novogorod,

întrevină, în anul 1393, prin nişte soli, pentru, curimarea.munice chiar pre episcopii şi poporul de acoleă.

OT,

|
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Mitropolit în Vidin.

Tot pentru

apărarea

şi susţinerea

creştinismului

resăritean trimese sinodul patriarhal, în Septemvre 1392, un mitropolit şi
la Vidin (pg. 652).
Împreunatul Rusovlahiii cu Maurovlahiiea și înființatul unei mitropolii
neatirnate în domniiatul estins al Moldovii. La Romiînii din Moldova, atit

la cei din ţara

de jos

saii din Maurovlahiiea

cit şi la cei din țara de sus
precum

le numiaii

Grecii,

saii Rusovlahiiea

încă

se iviră,

cam

(Moldova

eaeră)

(Moldova rusască),

de prin anul

1388

încoace,

noaii& încurcături şi tulburări bisericeşti şi chiar civile, schimbări violente

de domnii, carile aii durat pînă în anul 1400. Rivalii şi adversarii cetăţăneşti ai familiii Muşăteştilor, carea domniă pe atunci şi în Moldova, se foiosîră de presînţa în părţile acestea prin anul 1388 a unui călugăr amăgeii
şi înşălătoriii, cu numele Paul Tagaris, carele diceâ că'i patriarh în
Constantiniiana, şi”! înduplecară ca să facă episcop pentru Rusiiea

„Mică pre un călugăr Simion.
despre aceasta, trase la r&spundere

Audind patriarhul din Constantiniiana
pre înşălători. Băliţă (Balc) î) însă, be-

liducele (voivodul) Mărămurăşului, credinciosul şi bineremuneratul aliiat
al regelui unguresc Sigismund (1386—1437), trimese în 1391 pre frate-săii
Dragoş la patriarhul constantiniian cu Tugarea, ca să primească ca patri-

arhală o biserică

îni&strată

cu

strămoşască

a

lor cu

ruga la Sîntul

şepte moşii, să ierte pre călugărul

cunoască ca locoţiitoriii (esarh) patriarhal şi ca episcop

titulariul de

acoleă

va

muri

mai

înnăinte

decît

Arhangel Mihai,

episcop Simion şi să'l reiel,

în

Haliciii,

iar dacă

Simion

dacă

muri mai înnăinte, atunci beliducele Băliţă şi irate-săii Dragoş, dimpreunăar
cu boierii lor, să aibă dreptul a alege pre arhiepiscopul de Haliciii şi
a'l
aştdă pînă la întărirea patriarhală.
Patriarhul constantiniian, Antoniii IV
(1389—1390 şi 1391—1397), căştigat, precum se vede, şi de
regele ungu-

resc încontra Muşăteştilor din Moldova, se grăbi de încuviinţă, în
August
1391, cererea beliducelui Băliţă şi a îrăţini-săii Dragoş.
Această

concesiune

patriarhală

încurcâ foarte mult

bisericeşti
în domniiatul Moldovii. Domnitoriul de acoleâ, Ro man afacerile
(pg. 514), fratele

ŞI Succesorul în domniie al lui Petru Muşat, isbuti a estinde
marginile
domniiatului săi şi asupra Țării de jos, a aşă numitei
Maurovlahii
şi,
prin această faptă începi a face parte din domniiatul
Moldovii şi Ceta-

tea Aibă, unde

ierâ episcop losit cam de prin

anul

1374 încoace (pag.
649).
Fiind acesta membru din familiiea domnitoare,
ca Roman Muşat să prochieme pre episcopul Iosif, ieră lucru firesc,
consingeanul săii,
ca mitropolit şi arhiepiscop
al întregului săii domniiat estinsşi să'i subordinede pre episcopul Miletiii
din Țara, de
sus, numită şi Rusovlahiiea, îmbii Sînţiţi pe la 1374
ca episcopi dreptere-

dincioşi resăriteniîn urma tulburărilor religionare din
domniiatul lui Laţcu
(pg. 509—513). Prin această faptă şi prin aceea că întrodusese
în domniiatul
săi călugărismul conventual (pg. 650—651) voiă
Roman ca să întemeiede
în domniiatul Moldovii un orgănism bisericesc r&săritean
proprii, neatîrnat
precum ieră şi acela din domniiatul Țării Romîneşti
din
anul
1359 încoace
(pg. 463şi 631).

Se mai cereâ la canonisarea acestei fapte de
ordin domnesc incă consîmţămîntul patriarhului din Constantiniiana
, Consîmţămiîntul
patriarhului ohridean

niian nu,

fiindcă

dovii începură a

:) Hurmuzachi,

îi căpătat, dar binecuvintarea patriarhului constantiadversarii neatirnării şi ai estensiunii domnilatulul
Molse

opune şi a cercă să zădărnicească această consolidare

Docum.

II. 2,- Nr. 313.
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națională cetăţănească şi
religionară bisericească
a Rominilor moldoveni.
Aceşti adversari răspîndiră
ar Îi un venetic din Sirbiiea faima, că noul mitropolit şi arhiepiscop „o sif
şi că Sînţirea lui ca episco
p ar îi foarte îndojoasăşi necanonică. |
“În urma răspînditului
|
aces
lucruri şi a întrevenirii lor pel tei faime decătră adversarii noaiei stări de
îngă patriarhul constantiniian,
trimese acesta

în Moldova.
Episcopii de acoleâ
Roman, boierii şi însu'şi popo însă, Losif şi Miletiă, domnitoriul
rul nu'l primiră, ci'l alungară din
ţară
cu nepusa'n masă, pentru care lucru
alungatul Ieremiie îi aturisi pre toți
şi se întoarse îndărăpt la patriarhiie.
Patr
cumplit asupra lor; aprobâ alurisîrea, opri iarhul Antoniii IV încă se supără
îmbilor episcopi de a mai oficiiă
şi de a săvărşi cele sacre; țină citva timp
la patriarhiie pre alungatul mitropolit leremiie şi apoi îl trimese, în Augu
st 1394, la Tirnova în Bulgarilea, spre a esercită acoleâ drepturi episcopa
le.
Domnitoriul Roman remustrâ încontra afurisîrii
acesteia şi trimese
Scrisoarea sa la patriarhiie cu o soliie, rugind pre
patriarh, ca să desrădice
afurisîrea rostită şi să aproabe schimbările bisericeşt
i întroduse în domniiat.
Intre membrii soliii acesteia ieră şi un primpopă, cu
nume
mitropoliiea Maurovlahiii, adecă a "Țării de jos, însărcin le Petru, din
at de domnitoriii
ca şi din gură să roage pre patriarh şi să stăruiască pelingă dinsu
aprobarea noaiiei stări de lucruri. Patriarhul însănu se dete îndu l pentru
plecat la
aceasta, din causa luptelor iscate pentru domniie (pg. 514) între Roma
Muşătescul şi Ştefan Bogdănescul, şi fiindcă un Isac din Maurovlahiie nîi
a
scrise şi'l rugă, ca să primească sub scutul săii biserica din Mauroylahiic
a
şi să o păstrede pentru episcopul, care se va pune acoleă canoniceşie a

timpul săii, ci răspunse în Mai

dănescul,

că

ce 0 are cătră iel,

orice

lucru

1395 noului domnitorii Ştefan

neoprit

dar' oprirea

de canoane

dela oficiă şi

i-ar

concede

dela cele

o g-

din iu

irea

sinte a celor

oi

episcopi,
osii şi Miletiii, nu o poate desrădicâ, pînăce lei, ai
vor justifică înnăintea sa şi a sinodului patriarhal şi pînă nu vor erai

de dinşii. Apoi constrinse pre primpopa Petru,

țiitoriă şi împuternicit

al săii 1) pentru

şi să săvirşască şi în biserica

de hirotonii.

biserica

ca să piu mcasei a triastal

pusă

sub

scutul pa

cea din Rusovlahiiea toate ce

>

aa

,

PE
_
Din distincţiunea ce se face în curăspundinţa patr
iarhală între. Țara
de sus şi cea de jos din lărgitul domniiat al Moldovii, Pe
conflict
Puze

ghzyia şi Mawpofhayiz, se vede lămurit, că ieră Ja mijlo dtatare ct cu
cetăţănesc, poate şi naţional, pre care patriarhul că
ință î
ăi
î
ă biserica de acoleă de sub jurisdicPuii neputinciosului
în favorul i perie d
Otnd şi supunîndu-o deadreptul au“ţiunea
pisi

rai

fi

sale

patriarhul

scrise

uţilor,

ieromonahilor

x

,

.

ese

aer

(pretor

Moldovii,

|
|
_
a
i
atit episcopilor dos d i si o i e t i
monahi

or,

înştiințindu'i

despre

$

retrimeterea

ci
Ci

iei

la iei

a

nipomim
ci e
ici
iarhal, -fiindcă'i bărbat
primpopii Petru ca locoțiitoriii
şi
împuternicit
patriar
supunere, justificare şi
la
episcopi
pre
îndemnâ
şi
înţălept, învăţat şi bun,
1) Miklosich-Miiller,

Acta

patriarchatus

const. t. 2,

i
Wien,

Nr, 488, Nr. II.
1862, .Nr.
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pocăință, iar' celoralalţi dicîndu-li, că primpopa Petru
bisericeşti şi de mîntuirea suiletelor lor.

va griji de cele sacre

“Disposiţiunea aceasta sam&nă să nu fi produs eleptul dorit de pa.
triarh, căci îndată după aceasta, în Septemvre 1395, îl vedem trimeţind în
"Para Romiînească şi în Romîniiea Neagră pre mitropolitul Miletinei. cu însărcinarea,
nilor

din

ca .să desrădice
domniiatul

afurisîrea rostită prea

Moldovii,

nu

însă

şi. pre

în grabă

cea

rostită

asupra creşti-

asupra

celor doi

episcopi, şi, în genere, ca bărbat înţălept şi practic ce ieste 1), să facă toate
concesiunile posibile spre a linişti sufletele.
_. .,
-

* Pornindu-se din noii tulburări cetăţăneşti în domniiatulMoldovii şi întimplîndu-se şi dese schimbări. de domnitori (p. 513—515), rămaseră afacerile
bisericeşti şi mai departe în starea lor încurcată, maiales fiindcă mitropolitul
losii şi episcopul Miletiii, sîmţindu-se curați de învinuirile ce li se făceaii,
că ar îi venit de pe aiurea ca episcopi furişaţi în ţară, nu voiaii să cedede
şi să se supună, bisericeşte, patriarhiii constantiniiane,
-ci îşi păstraii încă
legătura bisericească cu neputincioasa şi mai îngăduitoarea patriarhiie din
Ohrida. Din. causa aceasta mai încercâ patriarhul o noaiiă împăcare, trimețînd, în lanuariii 1397, la creştinii din Romiîniiea Neagră şi din Galiţiiea
pre arhiepiscopul Vifleem?), dar' şi de astă dată tot înzădar, precum
mărturisesc solii trimeşi la Constantiniiana de Alesandru
cel Bun

(1400—1433) în anul 1401, îndată după urcarea sa pe tron (pg. 515—518).
Ce s'a ales de episcopul Miletiii 'din Ţara de sus a Moldovii sati
Rusovlahiiea, nu putem spune, căci mai departe m'am găsit despre dinsul
nicio amintire în cur&spundinţile patriarhale ulterioare, dară aceea ce ni
spune Grigoriii Urechie3) despre esistința pe timpul domnii lui luga în
Moldova a unui mitropolit Teoctist acoleâ încă nu admitem
dămîndu-ne pe faptele ce le vom spune mai departe.

„ Cumcă

(pg. 515), ră-

nu numai biserica din domniiatul Moldovii îşi păstrâ legătura

sa canonică

cu patriarhiiea din - Ohrida, ci şi aceea din domniiatul

Ţării Ro-

-mîneşti. 'şi-o restăbilise sub Mircea cel Bătrîn (1386—1418), se vede lămurit din r&spunsul patriarhului constantiniian la o scrisoare a lui Mircea, prin
carea acesta îi cereâ binecuvîntarea

piiată, şi unde îi dice patriarhul,

vostru

din Ohrida,

la căsătoriiea

că aceea.ce

sa cu

o consîngeană

apro-

a făcut arhiepiscopul

necesitat fiind de împrejurările critice în cari se

află poporul de pe acolo, iel nu voieşte să cercetede mai de aproape, nici
să desfacă,
ci

numai

îi recomîndă,--ca

să .ceară

pentru mîntuirea sufletului săii şi pentru scăparea
primejdiile
.

„La

ce îl ameninţă 4).

urma

morţii

adversariului

patriarh

sităţile dela patriarhiiea constantiniiană

Antoni.

înspre

ajutoriul lui: Dumnedeii

poporului creştinesc de
se schimbară

bine, căci vedem

anirno-

pre noul

patriarh, Mateiii (1397—1410) învitind în Maiii 1401 pre mitropolitul din
“Ţara Romiînească ca să primească . în eparhiiea sa ca binesînţit pre un
preut Isidor, carele venise la iel din Moldova.

„_- După îndepărtarea din domniie a lui fuga 5) cu ajutoriul principelui.

Mircea (pg. 515) şi dupăce se stăbilise Alesandru cel Bun în domniiatul
Moldovii, în April 1400, se apucâ acesta cu tot adinsul, casă se împace

1) Miklosich-Miiller, L. c. Nr, 495, — 2) Miklosich-Miiller, ]. c. Nr. 9; Nr. 514. —
5) Urechie Gr. Domnitorii Moldovei şi viiaţa. lor, în Cronicele Rominiii
de M. Cogălniceanu,
Bucureşti 1872, pg. 136, cp. 3. — 9 Miklosich-Miiller, 1. c. Nr.
477. —:5) Pre acest luga

(sai Ignaţ) îl contundă unii cu Litvânul domnitorii lorgu (=—Giorgiii) Coriiatescul saii COrilatovicii, precum B. P. Hăjdăii în Istoriiea critică, vol. I, Bucureşti 1875, Ş 27, pg. 89—92,
şi Onciul
D. în Convorbiri literare, anul

17, pg. 398—8399

şi a. 18,-pg.

1-9.
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Şi cu patriarhul din Constantinitana,
iireaută
, șă

dovedească

atit

BUCURESTI

si trimesa. [37

îi

patriarhului.

ă

ce s Sinoaciui e, east “că
tu! scos din oficii, Iosif, feste
om născuti
cu domnitorii lor şi că
înge
st sînțit'ca
ini
it a Mu par2 10IO consinge
an
al Moldovii de sus Şi de 95 dei
mia
au MOLdO va AI, adecă
(Pg. 549), şi. că, stind astieliii. lucrul, jel nu
cere alta,: decit polteste Ca să

storii în dieces
ga ps”
a Si Ca Călugăr, şi să. fie, recunoscut. ca arhipă„Această dechierare atit. de
plină 'de - demnitate:

a
soliii fi
ăi
tii fi de ca
şi susceptibilităţii “ patriarhale oarecare
satisfacere, decise sinodul
majoritate de voturi, în 'Juliă : 1401,

„considerare atit de. patriarhul
să deie

cu

dova, pre

ieromonahul:

Mateiă, cît şi de sinod

ca: să trimată doi- comisari 'la Mol-

Grigoriii'Pamblac

şi pre diiaconul Manuil
Arhontul; carii să cercetede lucrul la faţa
din mărturiile. tuturora,. atit ale domnitoriu locului, şi, dacă se vor încredință
ieromonahilor şi monahilor, că mitropolitullui şi boierilor, cît şi ale clericilor
Iosif
litul Haliciului Chiar ' dintru început ca adevă a fost Siînțit decătră mitroporat episcop -pentru Moldovlahiiea, aturici să"i deie voie să funcţionede nesti
nghie
“Cercetarea făcută „ieşi pe peplin. în: făvoarea rit în diecesa sa 2
“mitropolitului Iosif, şi
deaceea jel. îi recunoscut. ca mitrop
oli
dovlahiii şi:din. partea patriarhului constantin t-legitimal Moiiian prin. scrisoarea sinodală ce o luaseră cu
işi căpătă

sine comisarii patriarhali 3. .În'chip
ta
biserica din.domniiatul Moldovii ulrecaces
unoa-

şterea
ca mitropoliie părticulară
ca şi. celealalte
tropolii din patriarhatul.constant
iniian.
.
rr

mi-

“Adusul moaştelor Sîntului 'lon la Suceavă. Drept;
oştinţă ' pentru
“această faptă atit de îns&mnată pentru domniiatul. Moldorecun
vii
“dispuse Ale'sandru cel Bun,la îndemnul recunoscutului, mitropolit Zosii,
ca moaştele
Sîntului Ion: celui: Noii 4) să 'fie strămutate dela Cetatea: Albă
la Suceava, în - noul

ţării

scaun
domnesc'şi mitropolitan,şi anumea ca patronal
şi al mitropoliii, ceea ce se 'şi făcri cu mare sărbătoare în anul 1402.

Acest marlir ieră originariii
din Trapezunt şi neguţătoriii

din

călătoriile sale la Cetatea: Albă

bogat.': În , una

întrâ în dispute religionare cu guvernă-

toriul tătăresc.de acoleă şi fii ucis în chinuiri grele cam pe la anul 1332

pentrucă'şi susţînu-se: cu -însufleţire şi fără cruţare convingerile "sale religionare. Pentru minunile ce se ar&tară la trupul lui chia
în prima
noapte
r

după chinuire Îi veneratca sînt decătră creştini.
“$ 150.

Urme de episcopii romane

în Moldova

„între 1383—14145).

i

şi în Țara Romînească

-.

Toleranța Romînilor. Poporul romiîn, deprins prin secoli cu ritul 'ră„ săritean grecesc, crescut şi întărit în vederile acestei confesiuni religioiare,
nu'se puteâ împriieteni cu alte rituri mai simple 'şi mai seci, ci se țîneâ
morţiş de legea sa strămoşască, 'de creştinismul răsăritean. Domnitorii lor
') Miklosich-Miiller 1. c. Nr. 667 „nr. Il.— 2) Miklosich-Miiller 1. c. Nr. 667 nr, L: —
3) 1. €. Nr. 667 nr. 1]. — 4) Ţamblac Grigoriii: Martirul Sîntului lon celui Noii, în Revista
lui

'Tocilescu,. volumul

3,

pag.

174. —

Melchisedec: . Cronica

" Marian S$. FI. Sintul. lon ce Nu, Bucureşti, 1898, $.5. —

Romanului,

pag. 6—10.

—

5) Hurmuzachi, Documente |. 2,

Nr. 269, 317, 341, 385, 386, 402, 461. — Kedzierski, Wiadomosc o .krzewieniu s.:wiary w
Moldawie,
Lw6âw, 1774, cp. 4. — Wasniewski Ant., Szesc tygodni.na wschodzic. Podrâz
“do Carogrodu, odbyta w roku 1846. Krakâw, 1851, pag. 265—267. — Marcu Bandini în:

42
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încă se luptaseră cu energiie,

mai cu samă

în timpul

acesta,

pentru înte-

meiarea şi păstrarea unei biserici neatirnate în domniiatele înființate
dinşii, dar' cu toate acestea -totdeauna s'aii ar&tat foarte toleranţi

alte coniesiuni religionare,

mai

ales Romiînii

din

domniiatul

de
cu

'Pării Romi-

neşti. “Aşâ găsim că papa Bonifaciii IX (Noemvre 1389—-1404) din Roma
a aşădat, în anul 1390, în Argeş, pre un călugăr carmelit, Francisc,
ca
episcop

atirnat de arhiepiscopul

colocean

din

Ungariiea.

Soartea episcopiii din Sirete. Episcopiie păpistășască

în

Băcăi. —
Un uric lipsîciosîn părţile, în cari s'ar-put€ constată timpul
scrisului lui,
pus de unii in anul 1396, ni vorbeşte despre un Laurenţiii
ca ministru
al bisericii milcoveneşi de un binerenumit

cu numele Mihaiii,
-

deci despre

continuarea

predecesor al săi,

esistinţii unei episcopii pă-

pistăşeşti în părţile de jos, adecă ale Rominiii Negre saii Maurovla
hiii.

„. Ba sînt scriitori carii susţin, că şi după conflictul religionariă,
întîmplat în Siîrete, între 1372 şi 1379 ($ 148 pg..646—648),
ar fi continuat a
esistâ şi mai departe episcopiiea păpistăşască de acoleâ
,-şi ni numesc ca
episcopi la iea pre un călugăr minorii, Niculatii,
pe la anul 1384, pre
un călugăr dominican Ştefan Rutheni, pus de
papa Urban VI în anul
1388, pre alt călugăr

dominican, Şteian Martin, aşădat în anul 139,
1400 pre călugărul dominican Ion Sartoriii, carele
să fi
căpătat dela papa Bonifaciti IX (1389—1404) -permis
iunea de
şi pe la anul

Scaunul episcopiii dela Sirete.la Băcăii,
numi episcopiie băcătiană.

unde

Noaiii insă nu ni se pare probabilă esistinţa

a unor episcopi

de:confesiune

romană

dela

a strămută
ar. îi început apoi a se

în însu'şi oraşul Sirete

alungarea

privilegiiatului episcop Andrelii Văsilcu încoace, fiindcă nui găsim
amintiţi
prin actele oficiiale contimporene. Ba încă, ce ieste mai mult, papa
Bonifaciii IX mărturiseşte într'o scrisoare din 4 Maiă 1399, adresată episcop
ului din Cracoviiea,
că iel adeseori a gustat păharul amărăciunilor
din causa asupririlor ce le
suferiaii, pe timpurile. acestea, creştinii ce se afla
loniii, în ale principatelor, ducatelor şi domeniilor în părţile regatului PoLitvaniii, Rusiii,

Poloniii, Valahiij şi din alte părți vecine
cu acestea, adecă acei creştini din iele, carii îmbrăţişaseră confesiunea
romană,
şi apoi îl provocâ
Ca, Saul în persoană saii prin alţi antişti de
în ştiinţă, în curăţiiea credinţii şi circumspecţi, confesiune romană, probaţi
să - predice cuvîntul crucii
pe la iei prin toate cetăţile, ţările, castrele,
oraşele,
satele şi prin toate
celelalte locuri locuite de dinşii, şi să
ierte păcatele celor. ce vor luă parte
la această luptă 3).

|
.
Intr'această socotinţă ne simţim întăriți încă
şi
prin
consider
area,
că îniro scrisoare făcută în anul 1405 şi certifica
tă
„_

rad din diecesa babenbergiiană, ni se vorbeşte ca autentică de notariul Connicani din Sirete, despre biserica Sîntei Mării apriiat despre călugării domişi a Sîntului [on Botezătoriul, .
despre o fintînă de acoleâ, prin apa căriia
se
şi chiar despre scriitoriul şi şervitoriul făimosufăceaii vindicări miraculoase,
lui lon, al procuratorului
Analele

Academiii

Romîne, Bucureşti,

1895 Ser,

2, t. 16

secţ. ist.
ag. 44;
Sulzer Fr. J. Geschichte des
— Schmidt Gust. Romanocatholici transalp. Diciis Pap CĂ VI, pag: Ati
per Moldaviam episcopatus,
1887, pag. 24—35, — KemEny Jos. Uber
stini,
'das Bisthum... zu Bakov: în MagazBudape
schichte, Literatur... Siebenbiirgens,
in iir GePa adera — Raynaldus, Annales eccl.herausgeg. von A. Kurz, 2. Bd. Kronstadt, 1846 pg.
sub a. 1403, cp. 14—16. —) Hurmuzachi
„Nr.
3 7.
, Doc. |,
.
!

69—70; 65—76.
Pg. 540—610.

—
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voivodului Petru (pg. 513); despre
un oarecare Ruthenicus, cănţălariă al
domnitoriului Ştefan, dar despre
aflarea în Siretea vreunui episcop pe timpul acesta, nu aminteşte
:
nimică, ceea ce debunăsamă.că ar
îi făcut, dacă

S'ar îi găsit acoleă vreunul, ozidece confesiu
ne ar fi fost fel.

„Incit despre strămutarea:

continuarea

ținută

iei acoleă 'sub

de călugărul

dară

episcopiii

numirea

franciscan

îi combătută de contele

romane

de băcăiiană,

Vărnava

Yosit Kemâny

din

Sirete

iea

Kedzierski

la

dreptcă

Băcăi
ieste

şi

sus-

şi de Fr. los. Sulzer,

cu puternece arguminte,

ar&tind,
că episcopiiea băcăiiană s'a înfiinţat îndeos&bi,
al treilea an al păstoriii papei Bonifaciii IX, şi pelingă 'ceea din -Sîrete, în
anumea în-anul 1401.
Cu privire la aceste doaiiă socotinţi iată ce ni spun
actele oficiiale
contimporene. O scrisoare a papei Eugeniii IV (Mart
din 15 Septemvre 1439, adresată episcopului Benedict 1431 — Faur 1447)
„că, luînd papa Bonifaciii IX: în' considerare atât întindereadin Severin, dice,
cea mare a domniiatului Moldovii, cit şi împrăștiiarea credincioşilor de
prin
inţat în al treilea an al păstoriii sale, deci între Noemvre 1401 iel, a înfişi Noem.- .
vre 1402, în mitropola Băcăii încă o episcopiie, pelî
ngă
vechie din Sirete. Tot într'această scrisoare ni mai spune papa Eugencea mai
iii IV,
deşi nu în şir timpuristic, că îmbele aceste episcopii, încă dela încep
utul

secolului al 15-lea, deveniseră vacante din causă,

că

credincioşii

de

prin iele părăsiseră creştinismul apusean roman şi trecură
cu toţii la cel răsăritean grecesc, atrăgînd la iel chiarşi pre mulţi
Săcui din Ardeal, din causa lipsei de călugări minoriţi pe acolo,
şi că papa lon XXIII (Maiii 1410 — Mart 1415) a avut grijăde aceste epi- scopii, dar' că nu 's'aă putut restăură, şi chiar pe timpul săi, în
1439,

încă

tot nu

se puteaii

restăură

cioşişi de preuţi.de confesiune. romană.

din

causa

.

lipsei

de

credin-

Ia

,

Această reacțiune puternecă, pornită încontra propagandei papiste de-

cătră apărătorii creştinismului răsăritean, îndemnâ: pre papa Bonifaciii IX
ca să trimată în părţile amerinţate pre un sol estraordinariii, pre cardinalul Angel,

diîndu'i

prin

scrisoarea

din

l Juliii 1403

deplină putere,

ca

„din părţile regatului unguresc şi din părţile Slavoniii, Dalmaţiii, roaţiii,
Raţiii, Bosniii, Romăniii şi Bulgariii, să zmulgă şi să distrugă, să irprăştiie şi să nimicească, să edifice, să plintede şi să stătuiască, în n ele
lui Dumnedeii, cite va află cu cale pentru cultul dumnegeiesc şi pen
onoarea
scaunului apostolic din Roma.
Această disposițiune o
făcu papa şi deaceea, fiindcă biserica romană. din părțile, acestea se des

orgănisase şi se destrăbălase cumplit în urma luptelor în erne relig
şi pentru ocupatul tronului. Dar' şi această măsură „nu folosi mult,
regele unguresc, Sigismund (1386—1437), nu ieră făvoritul p pe

aceea se şi decise, în Optomvre

1403, ca să trăiască ui

Ua arilea.

legere cu toţi rebelii, rivalii şi adversarii săi, ciţi se alai ti
Slavoniiea şi în părţile Ardealului, şi, prin aceasta, slăbi
ăpeşti.

,

Da

PEP SEcistinţa acestei reacţiuni antipăpiste resultă Si âin
Ion XXIII din 1 şi 18 August 1410, căci prin cea din iti se
cătră solul săii apostolic din .Ungariiea, că „acoleâ Sai
şi părţi supuse regelui unguresc Sigismund, de mai de o

nare

. căci
So E.

sn

z izuirițile

A

scr sole, Pap
4 EI arate
ami încosce:
spitura r&c:

credincioşii bisericii romane se întinead Si
prin smomi.
tăţii unor duşmani, se daii atraşi în retăeir SI
a
rile

unor

necucerneci,

se

seduc

dela

cu

d:

,
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mane
chiar

pînă întru atita, încît cultul: dum
nedeiesc a încetat
din unele biserici catedrale şi din' alte
biserici” şi mănăstiri din
apropiierii lor

causa

cu Cumanii, Filisteii, Rominii, Tătarii
mai mulţi, -Şi apoi îl îndeamnă ca să iaje măsurşi cu alţi nei rigoroase
pentru delăturarea unei stări atit de triste. În a doaii

credincioşi

a însă, în cea din 18
August, -învitâ papa pre solul săi apostolic
din. Ungariiea, ca să reconStruiască bisericile distruse şi dărimate decăt
:Părţi din regatul unguresc şi de pe lîngă ră. necredincioşii de prin: unele
harnici şi să le supună unui arhidiiacon, sai iel, să. aşede prin. iele preuți
unor arhidiiaconi, saii altora,
precum va află de bine. Remarcabil ieste
înt
r'acea
. scriso
stă
are, că papa
“nu însărcineadă pre solul săti ca să supună
cut
ăru
şi.
cutăr
i.
ui
episcop a;numea. bisericile: restăurăte şi „parohiile
înfiinţate, . ci .lasă .aceasta. Ja chipzuinţa lui.
o
Da

:
Cu toată reacţiunea. aceasta antipapist
ă, domnitorii Romînilor
ieraii foarte toleranţi în privinţa
reli
gionară.
Iei drepică pă.
Straii cu rigoare pentru. sîne şi pentru
copiii săi ritul r&săritean grecesc,
ca să .nu . se despartă de .celealalte:
pătur
-ai cărora
membri, ţîneaii morțiş la legea. strămoşasc i .soţiiale.. cetăț&neşti,
tru apErarea şi susținerea iei, -dar. dealt ă şi se însuileţiaii adeseori penmintrea iei înşi'şi se căsătoriaii cu fete de confesiune rom
ană
din familiile domnitoare circumvecine,
toleraiă confesiu
nea

şi zidiaii chiar biserici

fesionalii lor.

lor

şi mănăstiri

E

părticulară,

întreţineai

pentru iele şi pentru. concon:

a

E

Marcu Bandini, arhiepiscop :din Mărciian
a.
în' Bulgariiea (archiepiscopus -Marcianopolitanus), vizitînd :în
anul 1646 'bisericile din domniiatul
Moldovii, ni-aă lăsat.o scriiere foarte”
înteresantă asupra ăcestei vizitări,
ntr'insa ni spune că
Cetatea .Băcăului lerâ odin
moldoveni, mai ales pe 'timpul, cînd. ioară reşedinţa
-trăiă Margareta, fiica

-voivodilor

voivodului ardelean Ştefan, şi soţiiea
iui Alesandru celui
că această
Margaretă a zidi
în Băcăi
t i, în. anul 1404, o mănăstire Bun;
pentru călugării
«minoriţi de acoleâ,.şi că, tot la
îndemnul iei, a zidit şi soțuliei
în oraşul Baiea, pentru.Saşii
de. confede acoleă o biserică cu ruga la Sînta

„Alesandrcel
u Bun,

siunea romană
cind: zidise şi mănăstirea din Vatra
„Moldoviței
"pentru

tot
călugării de confesiune grece
- Bandini, a fost: înmormintată aceas ască. În biserica
tă Margaretă în
“numeşte piatră prețioasă şi fundătoare
a . bisericilor

„fesiune

romană.

Despre

|

episcopiiea

din

,

Sirete

cu

Măriie, tot atuncia
aceeaş rugă, dar

din Baiea, dice Marcu
anu] 1410, pre care o
moldoveneşii de con|

|

avem o Preţioasă veste dela papa

Ion XXIII. La îndemnul regelui
Poloniii, Ladislaă Xagelonul (1386
acordă papa, prin scrisoarea sa
— 1434),
din 28 Augu
st

(Lioului, Lembergului) titlul

1412,. oraşului Leinei

de cetate, rădicâ biserica parohiială
de acoles,
cu - ruga la Sînta Măriie, la gra
dul biserică catedrală “şi
litană, strămutâ într'acol6 scaunul demitro
mitropopolii din Halicii pentru cei
ce se uniseră cu biserica romană,

săritean

grecesc, -şi'i „Stipuse,.

Peremislu, Holom, Camenița,
decretare

încetâ episcopiiea

din

nului papal, desigur că numai

dară cu păstrarea ritului lor
rt&
ca sufragane, episcopiile romane din

Volodimir,
Sirete

de

Sirete şi Chiev.
a fi. supusă

Prin această

deadreptul

scau-

din
, fiindcă Nu aveâ pe atunci niciun
titularii, şi rămase, de aci, innăinte, causă
numai cu numele. şi ca atîrnată de
arhiepiscopiiea şi mitropoliiea din Leina
.
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Incît despre episcopiiea din
Băcăi, iea nu ieste amintită
această scrisoare papală, poate
întru
episcopii, poate celei din Strigon.deaceea fiindcă iea eră Supusă altei arhiŞI episcopiiea milco veană cînd în Ungariiea, căriia'i fusese subordinată
avea credincioşi şi titulari.
„Despre episcopiiea romană
din Băcăă
îi. spune. şi papa Eugeniii „IV in Scrisoarea citată,
că papa Ion. XXIII, în al patr
ulea
păstoriii, deci între Maiii 1413 şi:
Mart 1414, a îndăstrat-o cu oarecari an al
Cestuni şi privilegii,.
condar nu ni arată, de ce îeliii ai
fost acestea, dar
adauge, că pe timpul săă,: în anul
titulari din causa lipsei de credinci1439, şi această episcopiie nu avea
oşi.
|
Ş 151. Noaiiă încercări unioniste şi conciliul
din Constanţa 1414—1418).
Desbinarea întrodusă în biserica romană
în anul 1378 prin alegerea
unui papă la Roma în Italiiea şi a altuia
la Avinion în Frînciiea (pg. 650), nu
numai s'a continuat, dară s'a şi agrava
t, tot din ce în ce maj tare, atit prin
încordările dintre îmbii papi, cît:şi prin învă
ţăturile
ce se răspîndiaii pretutindenea încontra doctrinelor papale şi
încontra năzuinţii neîncetate a
papilor de a întemeiă pe pămint o împărăţiie
şi în fruntea iei. Chiar şi. sub împrejurările universală sub autoritatea sa
cele atît de tulburoase şi de
amerinţătoare din timpul acesta nu se sfiiă papa
lon
tulătura scrisorilor sale oficiiale, că pe strălucita culm XXIII a susțină, în tiieste Pontificele Roman succesorul fericitului Petru e a bisericii luptătoare
al purtătoriului chieilor
cereşti, . şi că pe pămint'iel sîngur are dela acela, carele
pămîntul, deplină putere asupra tuturor făpturilor; că din. direge ceriul şi
tronul nespusei
sale puternicii ieste el aşădat asupra tuturor bisericilor lumii,
şi că asupra
lăţimii pămîntului
Yet a, căpătat o deosăbită întiietate de putere 2).

lon Hus. Trebuinţa .unei refoarme în biserica apuseană.

Un adver

aprig al acestei direcţiuni absolutistice "4 papilor precum şi al amest sar
clerului în afacerile soţiiale cetăţăneşti se ivi, după moartea anglu ecării
lui Ion
Uiclit (Wiclif, Wicliife, Wiclef, 1330—1384) în persoana distinsului profesor şi predicătoriii ceh, Ion Hus (1369—1415), careleo combăti cu tăriie
şi cu convingere pînă la moartea sa pe rug?).
Di
În urma desbinării din biserica romană apuseană deveni purtarea
unor preuţi şi episcopi din iea atit de ieuistă şi materialistă, atit de îngimfată, de abusivă şi scăndăloasă, încît se simţiă pretutindenea o urgentă
necesitate pentru o refoarmă: radicală în capii. şi în membrii bisericeşti.
1)
Raynaldus, Annales eccl. a. 1405, cp. 1—4; a. 1406, cp. 8—9;
a. 1408) Ralea a. 1409, cp. 1—90; a. 14010, cp. 17—18 şi 27—29;

şi cp. 24;

a. 1414, cp. 1—21;

a. 1415, cp. 1—5, 13—24

şi 27—29;

a. 1407, cp. 1—34;
a. 1413,.cp. 17—18

a. 1416, cp. 18, 21 şi

cp. 29; a. 1417, cp. 12;-pg. 476, cp. 2; a. 1418, cp. 2, cp.'17—20; a. 1421, cap. 15—16.
— Hurmuzachi, Doc. 1, 2. Nr. 409,-Nr. 425, Nr; 65. — Wessenberg. Die grossen Kirchen.
versammlungen des '15. und 16, Jahrhunderts'2. Bd. pag. 255. — Syropulus, Vera historia
unionis non verz, secţ. 2, cp. 5. — Pichler, Geschichte der kirchl. Trennung,|. Bd. Pi
.
Filaret : Istoriia ruskoi ţercvi, Cernigov...1862,..period tretii, pg. 7; 56—56. Bg Îi
mu
zachi, Doc. [. 2, Nr. 402: In eminenti spetula militantis ecclesie Romanus
on i ex, | cati
Petri celestis clavigeri successor, ac in terris ab eo, qui celum terramgue regii, so us ha ct
Super universaim. creațuram plenitudinem potestatis,
ex trono.suc inefi alibi is poi en ie, constitutus, super universas 'orbis ecclesias terreque Jatitudinem precipiuum facu atis o ine

principatum. — 5) J. Wiclefs lateinische Streitschriften, hesausg. von Bu ensicg, Leipz i
1883..— Buddensieg J. Johann Wiclef und seine Zeit, Halle 1885. Sal Documen a Mag tri
Joannis

Hus

vitam,- doctrinam,

Hoflers, Johann Huss
Prag, 1864.

causam ... illustrantia,- herausg. von

Pa 2

und der Abzug der deutschen Professoren und
:

y

ag,

Studenten au

3 E

8,
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ait atit pre
Groază de Turci. Cuceririle Turcilor în Europa încă îngrozi
de rit
apuseni
cei
pre
şi
cit
466)
(pg.
grecesc
rit
de
eni
răsărit
i
creştini
căduse
a
Sirbiie
.
comună
e
-aperar
şi
itate
roman şi'i împingeai.. spre solidar
sub Tuici în anul 1389 în urma bătăliii din Cîmpul Mierlelor din 15 Junii
(pg. 470), iar Bulgariiea în anul 1393 şi mai ales
Nicopolea în 28 Septemvre 1396 a unei oşti de o
însoțiți sub comanda regelui unguresc Sigismund
sosîse acum timpul cucerinţii şi a celoralalte împerii

în urma înfrîngerii la
sută de mii de creştini
(1387—1437, pg. 471),
circumvecine; în anul

1399 fură serios amerinţate decătră Turci şi Tătari Ungariiea, domniiatele

romîneşti, Litvaniiea şi Poloniiea. Pelîngă Turci tindeaii şi Tătarii, sub
regele lor Tamerlan (1369—1405), spre o împărăţiie universală. În anil
1400 şi 1401 îi şi Constantiniiana împresurată de Turci.

Grecii, strîmptoriţi de .Turci, îmblă după ajutoriii. Încercări de uniune
bisericească. Împăratul Romeilor, Manuil Paleologul, cereă necontenit aju-

- torii dela regele Frînciii Carol VI (1380—1422) şi dela papa Bonifaciii IX
din Roma; de asemenea cereaii dela papa ajutoriii atit regele Poloniii
Vladislaă fagelonul, cît şi regele unguresc Sigismund; papa promiteâ neîncetat sucursul săi şi învită, prin delegaţi, pre creştini la răsboaie cruciiate
încontra Turcilor şi a Tătarilor, dară muri în 1 Optomvre 1404, şi în locul
lui se alese ca papă în Roma Inocenţiii VII (1404—1406). Şi la acesta se
adresâ împăratul Manuil Paleologul pentru ajutoriii, făcînd chiar o călătoriie
prin Europa apuseană pentru a cerşi ajutoriii, iar' papa îl sfătui în 24 Maiă
1405, ca să aleagă bărbaţi vrednici şi cui ştiinţă în cele bisericeşti, cărora
să li deie iel puterea spiretuală, ca să predice răsboiii cruciiat şi să ierte
păcatele celor ce se vor luptă în persoană saii vor dă ajutoare de luptă
încontra Turcilor şi a Tătarilor, dară şi acest papă muri curînd, în 15 Noemvre 1406, şi în locul lui se alese ca papă Grigoriii XII (1406—415).

încercări pentru delăturatul desbinării bisericeşti. Conciliul din Con-

stanța. Acuma se făcură încercări pentru delăturarea desbinării din biserica
română, carea împiedecă orice acțiune comună încontra adversarilor. creştinismului, dară, înlocde împăcare, se iviră noai& şi înverşunate tulburări
bisericeşti. Un conciliii bisericesc, întrunit la Pisa în anul 1409, depuse pre
antipapi, pre Grigoriii XII din Roma şi pre Benedict XIII (1394—1417) din
Avinion, şi alese ca papă pre Alesandru V (1409—1410). Acuma ieraii trei
papi, căci cei depuşi nu voiaii să ceadă. Murind Alesandru V în 3 Maiii

1410, părtisanii lui aleseră

cu reşedinţa în Bononiiea.

ca papă

în

locu'i pre Ion XXIII (1410—1415)

“

Spre delăturarea acestei triste stări de lucruri se înţ&leseră toate su- .
fletele bune, ca să convoace un conciliii universal bisericesc. Acesta se şi în- *
truni la Constanţa în Baden; se deschise sărbătoreşte în 5 Noemvre 1414
şi dură pînă în 22 April 1418. La acest conciliii se adunară, pelîngă împă-

ratul Germaniii, mai

toţi principii

împeriului

german,

soli dela

regii de

la
confesiune romană, dela Greci, dela Ruşi, o mulţime de nobili, şi ca:soli
în. persoană
19.105 de persoane bisericeşti, adecă:' papa Ion XXIII
dela antipapi, 3 patriarhi, 33 de cardinali, 47 de arhiepiscopi, 145 de epi-

scopi, 124 de igumeni, 750 de doctori în deistică (teologiie).-şi -18000 de
Scopul acestui 'conciliii : ieră: delăturarea desbinărilor
preuți şi călugări.
arătarea şi conunionis;
din biserica creştinească universală, causa

damnarea

învățăturilor

false creștineşti,

mai

ales ale

lui” Uiclif şi Hus

causa fidei, şi reorgănisarea bisericii în capi şi membri, causa
mationis.

refor-
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La acest concilii găsim represîntată

mînească

în speciial

şi

bi

i

neatirnată din domniratul Moldovii prin Ca Citrus

iar

aceea din l marele
C
ducat
C al Litvaniii Ş şi Rusiii d e sub b ducele Vitold
i
(1392
392—

1430) prin mitropolitul de acoleă, Grigoriii Ţamblac (1514—1419)
iost predicătoriii şi profesor în Suceava între 1401 şi 1414, şi cea din
Constantiniiana prin o deputăciune de 21 de persoane. Despre vreo represîntanță speciială a bisericii romîneşti din domniiatul "Țării Romîneşti n'am
dat; poate
că nici n'a fost represintată îndeosă&bi, ci numai prin aceea din
Constantiniiana, căriia "i se supusese în 1359. Incit despre Chirilă, represintantul bisericii romineşti din Moldova, n'am găsit ştiri mai amărunte
nici despre persoana lui, nici despre aceia cari. l-ait trimes într'acolo şi

cu ce feliii de imputernicire.

|

Conciliul constanţiian provocâ mai întiiii pre tustrei papiila abdicare
de bună voie, ca să poată alege un noii papă cu consimţămîntul tuturora.
Papa lon XXIII abdicâ în Maiii 1415, dar' îşi retrase curind abdicarea, vă-

dind că ceialalţi doi papi nu'l urmeadă în esimplul dat. Conciliul însă se
dechierâ, în 6 April 1415, mai pe sus de autoritatea papală şi depuse, în
29 Maţii iormal pre papa lon XXIII. Această atitudinea conciliului făcu pre
papa Grigoriii XII, ca de bună voie să se lepede de păpiie în 4 Juliii
1415. Rămase aci numai Benedict XIII ca papă, tot codindu-se de a abdică de bună voie, fiindcă aveâ apărători printre membrii conciliului,
Acesta se puse pe aşteptare şi se apucâ de afacerile credinții, condămnînd
la moarte prin ardere pe rug, pre principalii adversari ai ierarhiii absolutistice bisericeşti, pre lon Hus în 6 Juliii 1415 şi pre Hironim de Praga

o

|

|

în 30 Maiii 1416.

Această pedeapsă necreştinească a oţărit cumplit pre aderenţii acestor
ai convingerii propriie şi stîrni printre iei agitări neastimp&rate.
martiri
doi

Mai ales se tulburară

lor din Bohemiiea şi cercară “ca să căştige
aderenţii

pentru învăţăturile sale pre Poloni şi: să ferească dela uniune cu biserica
romană pre Ruşii şi Rominii cei de confesiunea grecească, dar' aflară ad-

versari aprigi în Vladislav,
xander,

alias

Vitoldus),

tul Moldovii şi în

regele

marele

duce

şi în Alesandru

Poloniii,

legături familiare

al Litvaniii,

cu casa

îmbii

vecini

Vitold
cu

(Ale-

domniia-

domnitoare din iel. Aceştia

asiguse grăbiră de scriseră, în 2 August 1416, conciliului constanţiian,
oştiseră,
se
cari
cu
rindul, că acuma ai pace cu duşmanii circumvecini,
papal
şi că deaceea sînt gata să apere cu mai mare vigoare creştinismul destui
grabă
în
trimată
li
să
numai
succes,
mult
mai
cu
şi să'i propage
propagandişti, căci secerişul ieste mult, dar' lucrători puţini).
aderenţi, îl
Vădind conciliul că papa Benedict XIII rămîne fără de apoi de afaapucâ
se
şi
1317
Junii
26
în
iel
pre
şi
detronâ (desautorisâ)
principiilor, după
cerile reformiste, dar' abiâ se înţăleseră, membrii asupra
părtidul Cardicînd
membri,
şi
capi
în
biserica
cari ar îi să se reformede
Martin V.
legitim,
papă
ca
1417,
Noemvre
17
alese,în
se
de
nalilor stărui

(Noemvre

asu1417 — Faur 1431). Acesta, trăgănînd pertrătările conciliului
in privinţa

concesiuni
pra refoarmelor bisericeşti, făcu în Mart 1418 puţinea se îi vorbit în iel delor, şi apoi închise conciliul în 22 April 1418, fără
în 6 April, la
spre împăcarea bisericii romane cu cea grecească, dar scrise — Junii 1439),
(Maiii 1416
Il
fosif.
constantiniian,.
patriarhului
îndemnarea
29. Mittite
— 3) Raynaldus, |. c. sub a. 1416, cp.messis
1) Hurmuzachi, Doc. Î, 2. Nr. 409. estis
muta,
in agrum Domini operarios, ubi ,
quos missuri

ergo, precamur humliter,
operarii vero pauci.

i

.

664
(1391—1425), cătră fiii ace-

l
II Paleologul
şi la cererea: împăratului Maânui

stuia: Ion, Toader, Andronic; Constantin, Dumitru şi Toma, recomîndindu-li
căsătoriiea cu fete de confesiune romană şi cu păstrarea ritului “iei, ca:

aşâ mai -curînd- să se deprindă şi iei cu ritul confesiunii romane şi să se
uşurede, prin aceasta, iiniunea' îmbelor rituri şi confesiuni creştineşti:

"-- După aceasta răspunse 'papa, în '4 Maiii 1418,
gelonul,

luptele avute”

pentru

lăudîndu'l

spre a lăţi printre iei confesiunea romană,

cu

regelui. Vladislaii la-

duşmanii „numelui

creştinesc

şi. apoi îi recunoscii şiii întări

ca bune toate privilegiile ce iel şi înnăintaşii săi le-aii căpătat dela foştii
papi, fiindcă a întrebuințat toate chipurile şi toate mijloacele ca să aducă
romană

- la confesiunea

atit pre

toată

şi pre

cît şi pre. Greci

necredincioşi,

secta răsăriteană, iiar' prin altă scrisoare din. 13 Mai

1418 îl decretă

pe viiaţă ca vicariii general în cele timporale în regatul Poloniii şi în celealalte părţi supuse lui, precum în ţările şi în locurile şismatice ale Rusii,
şi. îi dete încontra desbinaţilor şi a necredincioşilor, încontra duşmanilor
şi a lipaşilor lor, şi încontra. complicilor şi următorilor acestora, deplină
şi liberă :voie .şi putere. de a face orice va află cu cale spre a'i aduce la

biserica romană, şi apoi îi dise, că acest noii oficiii să'] înceapă
cită îndatăce

Gnesna!).

.

va

depune

-

jurămîntul

ii

recerut

în

E

a'l eser-

din

miînile arhiepiscopului

R

“Tot această putereo concese papa acuma şi mareluiduce litvan Ale„„..
sandru-Vitold, carele ierâ văr primarii cu regele Vladislaii lagelonul. Modul cum începi acesta a'şi esercită oficiul săii, necesită pre arhiepiscopul
„şi mitropolitul din Chiev, Grigoriii Pamblac, ca să'şi părăsască scaunul mitropolitan, şi să fugă pe citva timp în Siîrbiiea,.de unde se întoarse
iarăş. la Moldova, unde petreci retras ca călugăr în mănăstirea Neamţului pînă la moartea sa întimplată cam pe la anul 14505). „-.„» Aceste puteri străordinare, acordate de papa regelui Vladisiaii lagelonul şi ducelui Alesandru-Vitold, se resîmţiră şi în domniiatul Moldovii,. unde nişte călugări minoriți, trimeşi. şi apăraţi de iei, făceaă o
şi. [ara Rocumplită propagandă papistă, ca şi prin Rusiiea, . Podoliiea
_mînească. Aceşti propagandişti împetuoşi -tulburară momentan referinţile
amicale dintre aceşti domnitori şi principele Alesandru. cel. Bun, şi necesitară

pre

acest

din

urmă

ca

să desfacă,

în

anul

1421,. căsătoriiea

contractase cu Ringala, sora. regelui Vladislaii, şi să'i

acoarde

pentru

ce

o

sus-

ținere veniturile din. oraşul Sîretelui şi din moşiiea Volovăţului, pelingă
şese sute de galbeni, şi apoi se căsători cuo fată de confesiune răsăriteană
a
.
grecească, numită Ana, .

$ 152. Conciliul dela Basileiea, Ferara şi Florenţa, 1419—14395).
--. Îarăși încercări: unioniste între Bizantini și papa. Împresurîndu-se în

anul 1422 Constantinitana din noii decătră Turci, se începură prin soli
noaiit pertrătări între împăratul Mănuil II Paleologul şi papa Martin V

:. Raynaldus,-|. c. sub a. 1418, cp; 18—19. — 2). Melchisedec: Mitropolitul Grigoriii
hroŢamiac, în Revista lui Tocilescul, a. II,.vol. 3, pg. 10—15. — 5) Georgius Phrantzes:
nicon lib. 1, cp. 40; lib. 2, cp. 13—16. — Melchisedec, Chronica Romanului, pg. 88. —
Bilciunescu, Mănăstirile din Romăniiea, pg. 186. — Pumnrl A. Lepturariii rumînesc, . 3, $ 41.
— Raynaldus, |. c. a. 1422, cp. 2—15 şi cp; 21—23; a. 1423, cp. 16—18; a. 1424, cp. 3—6 11 şi 23;
a. 1325, cp. 13—14; a. 1426, cp. 22; a. 1427, cp. 17; a. 1429, cp. 13—14; a. 1430, cp. 7—8; a. 1431,
cp. 2 şi 17—31;

a. 1432, cap. 1—24;

a. 1433, cap. 5—6 şi 28;

a. 1434, căp. 1, 3—5 şi 13—18;
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pentru uniunea bisericilor: şi pentru ajutoriii
mulâ,.

prin

solul

încontra: Turcilor.: “Papa for-

săi. Antoniii Masanul, : noaiit (9) moduri,

sub 'cari s'ar pute face grabnic uniunea bisericească, iar' Ion VII
în numele înmorboşatului săii tată şi împărat, : în Paleologul'îi răspunse
14 Noemvre 1422, că
uniunea: seva face ŞI se

vocă

un

concilii

va acceptă numai atunci, cînd se va conuniversal după ordine
şi. datina
a:
celoralalte şepte

concilii

universale

trecute,

Şi

cînd

iea

se

va

decr

mun acord; ŞI apoi propuse cetatea Constantiniiana etă în iei de coca cel nai potrivit
loc pentru ţinerea acestui concilii
1).
CI
Diversitatea. mijloacelor propuse spre a ajunge la: acelaş
scop dorit,
precum şi tulburările religionare şi cetăţeneşti de. pretu
tindenea trăgănară
şi cu astâdată realisarea .lui.. Vădind Ion VII Paleologul .acea
sta şi avind
neapărată trebuinţă de ajutoare încontra agresiunii înteţite a
Turcil
treprinse spre scopul acesta, în 15 .Noemvre 1493, o călătoriie la or, în. Veneţiiea
şi la Ungariiea,

de

unde,

audind

de

agravarea

morbului. tătîni-săi,

se în-

toarse în Optomvre 1424 acasă.prin domniiatul Moldovii, unde, la oraşul
Chiliiea, îl aşteptaii corăbiile. Romînii primiră sărbătoreşte. şi cu însuileţire
pre
actualul conregent şi viitoriul împărat al Romeilor, lon Paleologul,
mai ales
fiindcă'şi vEdură împlinită dorinţa pentru neatirnarea bisericii (Ş 149, pg. 652).
Husiţii. In Bohemiiea se agravaseră mişcările religionare pînă la un
răsboiii întern, carele isbucni cu veheminţă după moarlea regelui Venceslai IV, întimplatăîn anul 1419, şi durâ16 ani, atrăgind în viltoarea sa
şi țările circumvecine şi căpătind, prin aceasta, şi un caracter cetăţEnesc,
Aderenţii lui Hus, aşanumiţii Husiţi, se bifurcară în moderați şi în rădicali; cei moderați pretindea ca refoarmă religionară numai predicarea Evangeliii în graiul naţional al popoarelor, cuminicătura
lumenilor cu pîne şi cu vin, restăurarea disciplinei bisericeşti şi oprirea
preuţimii de a poşăde propriietăţi lumeşti, iar” cei rădicali mai cereaii
incă reformarea şerviciului dumnedeiesc, delăturarea săcrămintelor (tainelor), desfiinţarea oficiilor preuţeşti, şi altele de mai puţină însemnătate.

În fruntea Husiţilor

se pusese viteazu Icăpitan bătrin,

dar” încă energic,

Ion

Zişca de Troţnov (Ziska de Trocnow) şi se oşti cu mult succes încontra adversarilor. lel se încercâ să căştige pentru causa Husiţilor pre
Vladislaă II iagelonul (1386-—-1434), regele Poloniii, al Rusiii şi al Litvaniii,
şi pre vasalul acestuia, pre Vitold, ducele Litvaniii şi al Podoliii. Vitold,
ar fi primit părticiparea sa la mişcarea Husiţilor, dacă nu s'ar fi grăbit
papa ca să'| abată dela aceasta prin scrisoarea din 21 Maiit 1422. După
moartea lui lon Zişca, de ciumă, în 11 Optomvre 1424, aleseră Husiţii. în
locul lui, ca comandant suprem, pre călugărul Procopiii, numit cel Mare

(1380—1434),
rele ieră
doilea

cu

nepot

lui Sigismund
şi oieriră coroana Bohemiii
de

ducele

litvan,

gismund Coributescul
Husiţilor.

aA57

Coributescul, ca-

îrate al regelui Poloniii Vladislaii lagelonul,
Alesandru-Vitold,

6_9:

|

14;

|

cp.

li va

şi plecâ
Aa

oferta

bucuros

primi

dacă

1—18;

a.

sări

cu

şi văr

într ajutoriii.

al

Si.

oaste în ajutoriul
|
i

1438, cp. 1—7 şi 21; a. 1439,

PI 7? a 197 cb. L Bia La e PouIvestră,, Vera historia
e 15, e. ral i ; LE
ebiionis nn ver inter Gracos et Latinos, Hagz, 1660, pg. 6, cp. 8; pg. 13, cp. 18; PE:
PE 90, cap. Ș
18, cap. 22, pg. 29, cap. 29; pg. 34—36, cap. 34; pg. 44—48, cap. 24

pa. 61, cap. 7; pg. 92, cap. 9: PE- 199, cap. 9; pg. 211, cap. 14; pg. 217 218, cap. i
Orien
A. Geschichte der kirchl. Trennung zwischen dem
pg. 294, cap. 9. — Pichler Dr.
und Occident, |. B., Miinchen, 1864, pg. 384—396. — Hurmuzachi, Docum. |. 2, Nr. 504,
518, 544, 561. —

:) Raynaldus,

|. c. sub a. 1422, cp.

15.
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Audînd papa despre aceasta, cercâ toate chipurile, pe deoparte, ca
- să înduplece pre Vladislaii lagelonul şi pre Alesandru-Vitold să păşască
încontra consîngeanului lor Sigismund Coributescul, iar' pe de altă „parte,
ca să îndemne pre Sigismund, regele Ungariii (1387—1437) şi împărat al
Germaniii (1411—1437), ca cu mai multă energiie să păşască încontra Husiţilor şi să'şi apere drepturile sale la coroana Bohemiii. Această întrevenire a papei pelingă domnitorii circumvecini ai Bohemiii croi, pelingă
cestiunea curat religionară, încă şi alta curat cetățănească înternaţională,
şi încurcâ astielii lucrurile cumplit de mult şi de tare; ba produse chiar,
pe scurt timp, şi oarecare răceală între papa şi regele Vliadislaii lagelonul.
Agitări pentru un concilii universal. În faţa acestor încurcături grave
din mijlocul şi din r&săritul Europei, Turcii ieraii la largul săii şi
grăbiai, cu paşi repedi, ca să'şi întemeiede puterea şi în Europa, precum:
isbutiseră a 'şi-o consolidâ în Asiiea.
Creştinii de pretutindenea începură
în anul 1424 a face multe, dese şi energice agitări pentru convocarea unui
noi conciliit universal şi pentru atragerea tuturor apărătorilor creştinismului r&săritean, şi în speciial a împăratului Romeilor şi a patriarhului constantiniian, la părticipare la iel, ca astfeliii să se facă o împăcare generală
a tuturor creştinilor şi să se producă printre ici o conţălegere şi o cooperare pentru întemeiarea unui traiii adevărat creştinesc printre toți.

Convocarea conciliului la Basileiea. Luind papa Martin V în considerare

aceste

manifestări,

învitâ

în

10 April

1424,

în urma

unui

conclus

al

ţinerea

în

conciliului din Siiena în Toscana, carele nu admisese cetatea Constantinilana ca loc pentru conchiemarea doritului conciliii universal, pre orăşenii

din Basileiea

de pe Rin în Helveţiiea, ca

să primească

iei

mijlocul lor a unui conciliii universal, care se va convocâ acoleâ în decurs
de şepte ani, dar” tristele întimplări religionare ce prinseseră a se desfăşură

tot din

ce în ce mai

cu înverşunare

în

Bohemiiea,

Ungariiea, Germaniiea,

Poloniiea, Litvaniiea, Moldova şi "Țara Romînească, îl împiedecară ca să
determine un timp potrivit pentru convocarea lui. Abiâ urmaşul săi, papa
Eugeniii IV (Mari 1431 — Faur 1447), se decise ca să'l convoace şi să!
deschidă în 23 Juliă 1431 sub preşedinţiiea cardinalului Juliian Cesarini,
dar' şi acuma nu se putură întruni membrii învitați în număr destul de
ajungătoriii, ca să poată face conclusuri acceptabile de toţi. În 15 Optomvre învitâ preşedintele conciliului şi pre Husiţi la părticipare, dar papa îi
trimese în 4 Noemvre nişte soli cu împuternicirea, ca să desfacă conciliul
basileian, pe considerările: că în apropiiarea lui s'a iscat răsboiti între
Filip de Burgund şi Frideric de Austriiea; că în Germaniiea şi chiar în
Basileiea sînt foarte mulţi aderenţi ai învățăturilor ăiclifitane şi husitice;
că Grecii, la cari trimisese papa în Optomvre 1431 o soliie pentru împă-

carea bisericilor,

doriaii

ca loc al conciliului un oraş în Italiiea şi anume

Bononiiea ; şi în fine, fiindcă năintaşul săii, papa Martin V, se obligase
„Cătră Greci a li plăti corăbiile pentru venirea lor la concilii şi pentru reîntoarcerea lor, dar adause, că se îndătoreşte a convocă pînă întrun an
şi jumătate alt concilii la Bononiiea saă în alt oraş din Italiiea. Conciliul
basileian însă nu primi propunerea papei, ci ţină în 14 DDecemvre, prima
şădinţă formală,în carea formulâ ca scop al săi: stărpirea eresurilor,
împaâcarea şi unirea tuturor popoarelor creştine într'o sîngură biserică universală, şi reformarea acestei biserici în
capi şi membri.
|
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__

Neîntălegeri

între concilii şi papa.

Cestiunea

din

prin carile

se acordă lumenilor

grijă pre papa; iel vedeâ intr'aceasta triumiul noului curent urmă împli de
reformist, deaceea se grăbi şi decretă desfacerea conciliului în 18
DDecemvre 1431.
Membrii presinţi ai conciliului însă, îmbărbătaţi de unii principi
,
ratul Germaniii şi rege al Ungariii Sigismund, şi de ciţivâ episcop de împăi, nu se
despărţiră, ci dechierară, în 1 Faur 1482, că un conciliă adunat
în
legal, fără de consîmţămîntul săi, nu poate fi desfăcut de nime, nici mod
chiar
de papa; iar' în 29 April provocâ pre papa, ca să'şi revoace decreta
rea
desfacerii conciliului pînă în trei luni, la dincontră va fi desautorisat ca
papă. Delegații papei protestară încontra acestui conclus, dar' conciliul nu
se lăsâ înfricat, ci'şi continuâ lucrările.cu energiie, şi în 18 IDecemvre 1432
puse papei ultimul termin pentru retragerea decretului de desfacere. La
însistința multora de pelingă sîne şi cu deosăbire a împăratului Germaniii
şi Ungariii, Sigismund, se înduplecâ papa de recunoscii, în 14 Faur 1433,
esistinţa legală a conciliului basileian, întrucît priveşte împăcarea cu Husiţii, mai ales fiindcă acum sosîseră acoleă, spre împăcare, şi represîntanţii
lor din Bohemiiea sub conducerea lui lon Rochiţan (Rokycany) şi a lui
Procopiii celui Mare.
|
Împăcare cu Husiţii moderați și răspîndirea celor rădicali. După
pertrătări îndelungate se întoarseră acasă repiesîntanţii Husiţilor fără de
resultatul aşteptat.
Presînţa lor însă la conciliii predispuse pre membrii
acestuia la oarecari concesiuni, şi deaceea trimese conciliul la Praga o deputăciune, care să pactede acolea cu Husiţii mai moderați. Această deputăciune închieiâ cu iei, în 30 Noemvre 1433, o convenţiune, cunoscută sub

numele de

Compactatele

Pragane,

cuminicarea cu pîne şi cu vin, iar preuţilor libertatea în predicarea învățăturilor dumnedeieşti, şi clericilor administrarea autonoamă a bunurilor

bisericeşti.

cesiuni,

Husiţii rădicali însă nu se

şi deaceea

şi necesitaţi,

lumea'n

continuară

cu

cap.

rege Sigismund

Cei mai

părat al Germaniii,
mai

asprime,

(1436—1437),

îndulcindu-le

unele

sait

să

se

Huşii

unde

fundară

oraş,

saii Hugşul.

Pertrătări

cu

dupăce

o

samă

din

noul lor

carele

şi

iei însă

fugiră

carii

în-

găsiră adăpost
şi în speciial la cei

şi
din

astădi

poartă

numele

A

Bizantinii

1434

săiaie

în 8 lanu
1436,
Compac
Pragane,
tatele
ar
ii
i

puncturi;
un

sai

carele jerâ totodată rege al Ungariii şi îm-

cotr6 putură.
Mulţi dintre aceştia îşi
linişte abiă la ospitălierii Romîni,
Moldova,

întrinți
în 30 Mai

supună,

mulţi dintre iei se supuseră,

li recunoscii,
în

mulțămiră numai cu aceste con-

răsboiul, dar' fură

pentru

părticipare.

lor,

de aceste

Imbărbătat

succese şi nevrind conciliul basileian ca să lase numai pe sama papei
pertrătările pregătitoare începute cu Grecii pentru împăcarea i | preuna:

rea bisericilor, trimese şi ie! în 14 Faur 1433 soli la impăratu

logul

şi la patriarhul

dacă

la acesta.

din

Constantiniiana,

învitîndu i la deli

ja

erări es

ei

NEL

iului. Împăratul îi răspunse în 15 Optomvre 1438, că iel şi cu Dissricila
duce cu plăcere la un concilii pentru împăcarea şi impretnar e i ordinea
s'ar conchiemâ

toate

“ şi datina vechilor concilii universale,

acele, . persoane,

cari,

Re

trebuie .numaidecit ca să

ie

de față

de

,

con:
acestui
apoitea dacă persoane
unive
n 1 V rsal;
i liberta
lor, şi
Si,
elor,
pers:
libertatea
şi
ciliii *i se va garantă libertatea discusiunilor
spre

a fii considi erat

iliă
:
ca conci
li!

în fine, dacă toate cite sc vor discută în iel, se vor discută ar i Du
datina “echilor

concilii universale,

căci numai aceea ce, cu volea

lu
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nedeii, se va decide în atare concilii cu ună nimitate -şi cu conţălegere,;va îi ținut fără îndoială, cu tăriie, . fără contrădicereşi „Oarecare
ceartă 1); “iar” în 11 Noemvre trimese împăratul la Basileiea .trei soli cu
desăvărşită. şi deplină putere şi cu asigurarea adausă, că toate cite le "vor
rindui, promite, jură, face şi aşăgă iei, vor îi considerate şi primite ca făcute de sine însu'şi în persoană.
i

Împăcare între papa și concilii. Considerînd micele succese dobindite
de conciliul basileian, trecînd cu vederea îngresiunile lui în drepiurile esercitate pină acum numai de papă, şi cedind însistinţii unor cardinali şi
domnitori, se decise papa Eugeniii IV în 15 Decemvre 1433 ca să anulede
toate censurile bisericeşti rostite pină acum de iel asupra întregului conciliii basileian, saii asupra unor .membri dintr'insul, şi dechierâ că acest

concilii
făcut 2),

a. continuat a esistă şi că esistă
|

.

şi acum, cutoatecă

fusese

des-

|

Dechierarea aceasta o împăităşi papa în 12 lanuariă 1434 atit împăratului Germaniii, regelui Frinciii, şi. celui al Poloniii, cit şi altor regi şi
principi, de cari a fost iel îmbulzit spre cedare, dicîndu-li, că îiel a făcut
aceasta numai pentru pacea bisericii şi pentru binele poporului creştinesc,
şi că a voit mai bine 'să ceadă din drepturile sale cu privire la ici
şi la mintuirea credincioşilor, decit să persiste în conservarea demnităţii şi a autorităţii scaunului apostolic. Deaceea ieste acum
treaba lor, nu numai ca fapta aceasta să o iaie sub scut, dar să şi apere
drepturile papei şi ale bisericii romane, şi să poarte grijă, ca scaunul
apostolic să fie conservat în demnitatea sa5).
"Dechierarea papei, fiindcă ierâ purceasă din inimă curată şi săvărşită
cu întenţiunile cele mai bune, dreptcă îndestulâ' spiretele împăciuitoare din
conciliul basileian, dar cele adversare traseră din iea consecinţile cele mai
compromiţătoare pentru demnitatea şi autoritatea papilor, se îndirjiră "tot
„din ce în ce mai tare în pretensiunile sale sai neoportune saii esagerate,
şi deteră astieliii ansă la multe şi grave neînţălegeri şi certe, cari compromiseră mai pe urmă întreaga operă de împăcare.
E

Noaiiă neînțălegeri între conciliul .basileian și papa.

Aşă se iviră ne-

înţelegeri între concilii şi papa mai întiiii asupra modului, cum mai uşor
şi mai sigur să se atragă Grecii la împăcare şi la uniune bisericească.
Trimeşii împăratului.
lon Paleologul propuseră conciliului basileian în 13
Septemvre 1434 să fie strămutat din Basileiea. în alt oraş saii în ltaliiea,
precum la Bononiiea ori la Mediolan, saii în Ungariiea la Buda, saă în
Austriiea la Viiana, sait în Savoiea, căci numai în acestea locuri ar pute
veni împăratul Romeilor şi patriarhii răsăriteni, şi apoi mai pretinseră, ca
la acest concilii, dacă ieste să se numească şi să se considere ca universal, trebuie să fie învitaţi la iel toţi factorii bisericeşti ca
şi la cele şepte concilii universale
- din trecut, şi să participe la iel, în:
persoană saii prin delegaţi, atit papa; patriarhii şi episcopii, cît şi alţi
preuţi şi călugări.
Papa ierâ gata la concesiuni faţă de Greci şi întrâ în pertrătări cu
iei, dar' conciliul basileian se sumeţi, nu le băgâ în samă, căci le credeâ necompatibile cu autoritatea
ce 'şi-o revindecase da stind
mai pe sus de papa, şi continuâ şi iel a trătă separat mai departe.
”
1) Raynaldus, Î. c. a. 1433, cp. 28.
naldus, 1. PI a. 1434, cp. 7.
P

— 2) Raynaldus, |. c. a. 1434,
cp. |. —
)
y
,
<P

5
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conceiuțind
vedere,

că răi „lucră

„nu numai:că
cause;

Rapa, de pertrătările

separate

ale conciliului

basileian şi de
deostbite ce le făceâ acesta Grecilor
.fără
de.
ştirea sa şi
consîmţămiîntul său,îi scrise, în 15 Noem
vre 1434, punîndu'i în

:COn
fără de

cum

lucră

în

privinţa

aceasta;

că face conce

.cari
esecutat, dar' chiar. cu “neputinţă: dinsiunidivers
e
că ar îi mai bine, dacă ar lăsâ aceste
pertrătări pe

sint greii de

sama papei,
care mult mai de innă
le-a.
inîncep
te
ut, scriin
adauge dicînd: „De. voi ieste hotărit- într'u d în mai multe .părţi;. şi apoi
n .mod, solul nostru poate că.a
hotărit în alt mod; deci trebuie să
luăm
sama
ca. în-acelaş
timp, despre acelaş lucru, sănu
se facă doaiiă hotăriri
deostbite şi diverse, căci ar îi şi
ridicul, mai ales în atare causă,
“şi
ar pute

naşte

scandal,

ŞI,

ceea

noasirăşi a voastră ar. pute urmă

ce trebuie

socotit

mai

mult,

înjosirea

atit din disensiunea.-mutuală, cit şi din

varietatea; voinţilor. Ca să nu se întimple aceast
a, trebuie numaidecit să
împiedecăm ; căci, deoarece înţenţiunea noastră
tinde -spre acelaş scop, pre
care îl doriţi Şi voi, trebuie.de ales, pentru ating
erea lui, aceleaş mijloace,
cari sint mai scurte şi mai espeditive şi primite.
de Dumnedeii. Acestea vi
le-am Scris nu ca să iîmpiedicăm lucrurile făcute,
ci.spre mai deplina voa-

stră desluşire.

Cu toate acestea,

ca.să “Pătrundeţi sîncer

a şi. buna noastră
voinţă, dupăce aţi determinat aşă, dăm la -iele consî
mţămiîntul . nostru, precum cereţi“1).
i
e
Cu tot spiretul blind şi împăciuitoriii al papei Eugeniii
şi mai departe ..neînţălegerile şi certele dintre iel şi conci IV, continuară
liul basileiean.
Acesta ierâ stăpinit de nişte adversari. împetuoşi ai tendin
ţilor papale. autoritative şi absolutistice, . Îei . căutaii, prin discusiuni cuteg
ătoare şi prin
diverse concluse, să zdrunc.ine
credinze
ţa .în nefalibilitatea papei, :să delăture autoritatea. lui sînguratică şi să o înlocuiascâ cu aceea a concil
iului,
Solii Grecilor, veniţi la Basileiea ca să trătede despre modalităţi
le ţînerii
unui conciliii adeverat universal pentru ' unirea bisericilor, .se mirară de
atitea

discordii,

şi nu

se puteaii

dumeri,

cumde

Latinii

se

mai

încâmătă

a

atrage .şi pre dinşii la. o împăcare şi unire, care nu esistă nici între iei
înşişi. Cu toate aceste nedumeriri, solii Grecilor continuară pertrătările
pentru ținerea unui conciliii universal atit cu conciliul basileian, cît şi cu
- delegaţii papei, dar' începură a împărtăşi, tot din ce în ce mai muli-vederile papei, saii fiindcă desaprobaii tendinţile prea liberaliste şi împetuoase ale adversarilor papei,. saii fiindcă ieraii îndrumați spre aceasta decătră
împăratul Ion VIII Paleologul, carele şi iel doriă foarte fierbinte împăcarea
cu papa şi împreunarea bisericilor.
Ri
Su

Strămutarea

conciliului

basileian la. Ferara

și neînțălegeri cu papa.

Certele dintre papa şi conciliul .basileian deveniră. detot ascuţite, cînd, la
înteţita dorinţă a. Grecilor, decretâ papa, în 18 Septemvre 1437, strămutarea conciliului basileian la Ferara în ltaliiea încontra voinţii conciliului,
carele doriâ sai să r&mină pe loc, sai să treacă în Frinciiea ia vechiea
E
N
„cetate a Avenicilor,: numită astădi Avinion (Avignon).
Atit de cumplit se miniiară pentru aceasta asupra papei spiretele. tul'conci
burante şi teroridin
liii, încât îl traseră !a răspundere înnăintea
san
te
„
de strămutare.
sa, îl condamnară la înfăţişare, şi anulară decretul
“Această atitudine agresivă a majorităţii conciliului basileian nu abătu,

Cuastădată, pre papa
lel aveâ acuma
:-

9" Raynaldus,;

Eugeniii

IV' dela scopul ce îl urmăriă cu însufleţire.

pre Greci pe partea
|. €. a. 1434, cp. 17.

sa şi credeâ, că, prin prevenirea

sa, se
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:va conţălege cu iei; că, de comun. acord, vor delătură toate punctele di„ ferinţiiale dintre creştinismul r&săritean şi cel. apusean, şi că vor stăveri
unirea bisericilor cea mult dorită şi aşteptată de toţi. Deci decretă în 30

Decemvre 1437. desfacerea conciliului basileian şi chiemâ pre membrii lui
la conciliul universal din Ferara, pre care îl deschise în 8 lanuariii 1438.
Aici veniră şi represîntanţii creştinismului răsăritean, în frunte cu patriarhul
constantiniian, Iosif, şi cu împăratul Ion VIII Paleologul, carele esercită
mare presiune asupra confesionalilor săi împingîndu'i spre concesiuni, îm-

i

păcare şi unire.

Cei mai mulţi membri din conciliul basileian nu urmară chiemării
papei,. ci rămaseră pe. loc, ca să'şi continue lucrările reformiste, dar nu

mai fură în stare să. facă cevă acătărilea, fiindcă se înduşmăniseră cu papa

Eugeniii IV pînă'ntr'atita, încit îl suspendară chiar din oficiii,în 24 lanuariă 1438, dechierind conciliul din Ferara ca nelegitim, iar' în 25 Juniii
1439 îl şi desautorisară din demnitatea lui, şi aleseră în 5 Noemvre 1439

în locul lui, ca papă, pre Felice V (1439—1449).

Acesta însă nu îti recu-

noscut ca atare decit numai de Helveţiieni.
Refoarmele bisericeşti decretate pînă acum decătră conciliul basileian
Regele
găsiră însă răsunet printre domnitorii de confesiune păpistăşască.
Frinciii, Carol VII (1422—1461), se grăbi de le publicâ prin decretul săii
din 7 Juliii 1438, cunoscut sub numirea de Sancţiune pragmatică;
iele fură primite şi în Germaniiea în 26 Mart 1439, însă cu oarecari mo„dificări. De aci înnăinte conciliul basileian, redus la puţini membri, mai
r&mase la un loc pînă în 16 Maiii 1443, cind alese oraşul Lugdun saii
Lion din Frînciiea ca loc pentru întrunirea unui noii conciliii, carele se va
convocă pină în trei ani, şi apoi membrii lui, cîţi îi mai r&maseră credincioşi, se duseră, spre mai bună siguranţă, la Lausodun (Lausana), unde,
mai petrecură pînă în anul 1449, cînd se iîmpăcară cu papa Nicolaiii V

(Mart 1447—1455)

şi se împrăştiiară de bună vote.

Conciliul din Ferara însă se apucâ cu tot adinsul de lucru.
„
lel începi să discute, în plin şi prin comisiuni, punctele diferinţiiale dintre
îmbele biserici.
Desbaterile dreptcă ieraii cam înfocate uneori, fiindcă arhiepiscopul
din Efes, Marcu Eugenicul, apără cu multă însuflețire şi convingere credinţa şi datinile bisericii răsăritene, dar' tot sporiaii,. deşteptînd nădejdea
pentru un resultat bun. Papa şi împăratul Ion Paleologul îşi daă mare
silinţă ca să'şi ajungă scopurile.
De mersul desbaterilor se înteresâ tare mult fanaticul duce de Austriiea, Albert,

nu

atita în calitatea

rege

sa ca

al Bohemiii

şi

împărat

ca

al Germaniii, cît mai vîrtos ca rege al Ungariii (1437—1439), unde esistă
printre Romîni o fierbere cumplită din causa persecutărilor religionare şi a ap&sărilor soţiiale cetățăneşti. Papa se grăbi de'i împărtăşi în

29 Noemvre

1438,

că are bună

sperinţă,

că

caute şi iel, ca să'i steie într'ajutoriii şi să

uniunea

se va

face,

numai

să

delăture uneltirile r&iivoitorilor.

Conciliul se strămută Iu Florenţa și decreteadă uniunea.

Din

causa

unei boale molipsitoare iscate în Ferara, se strămută conciliul de acoleă la
Florenţa în Faur 1439, unde finalisâ discuţiunile şi săvărşi unirea bisericilor pe temeiul unei scrisori şi prin depunerea unui jurămînt 'sărbătoresc în 6 Juliă 1439.
Actul de uniune fii subscris de toți părticipanţii la
acest consilii, afară de arhiepiscopul Marcu Eugenicul din Efes, carele nu
voi să facă nici o concesiune papei în punctele diferinţiiale, cutoatecă

-
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împăratul Ion VIII Paleologul făcea şi
asupr
atita înrîurire se bucură acest . arhiepisco a lui cea-mai mare presiune. De
afară de iel, încît să fi întrebat papa, cînd p precum în conciliă aşâ şi în
une spre subscriiere, oride a subscris actul “i s'a presîntat decretul de unişi arhiepiscopul Marcu, şi spunîndu'i-se că nu, atunci să fi dis papa
cu întristare, că, dacă ma subscris
iel, atunci n'am făcut nimică 1). Într'acest
decre
săriteni primatul papei, adoptară în Cred adaus t recunoşteaii subscrişii r&ul despre purcederea Sîntului Spiret şi dela Fiiul (filioque),. şi primiră
şi învățătura apusenilor despre
curățirea într'un Purgatoriii de foc a sufletelor
după desprinderea lor de trup.
Plin de bucuriie momentană vesti papa Eugeniii
IV această întimplare
însemnată precum altor principi, aşă şi ducelui
Frid
din
er
Austr
iiea, preic
sumptivului împărat al Germaniii (1440—1493),
prin scrisoarea sa din 7
Juliii 1439, învitîndu'l ca să ordinede prin domni
iatul săiă litii, procesiuni
şi rugăciuni de mulțămire.
După plecarea represîntanţilor creştinismului răsăritean
dela conciliul
din Florenţa, membrii lui apuseni r&maseră încă şese
ani împreună, strămutîndu-se la Roma în 1442.
Să
:
$ 153.

Mişcări bisericeşti la Romîni înnăinte de conciliul îlorentin şi
în
decursul lui, 1431—1439%),
Certele religionare unioniste, iscate în Rusiea şi în Moldova îndată
dupăce se inchieiase conciliul dela Constanţa în anul 1418, se răspindiseră
şi
prin domniiatul Ţării Romineşti, prin Ardeal, prin părţile Ungariii
locuite
de Romini, prin Sirbiiea, prin Bulgariiea, şi ajunseră pînă la Cetatea
împărătească, la Constantiniiana, unde deşteptară cu zgomot conştiinţa îngrozită şi priveghiarea debilitată a patriarhilor răsăriteni, „Spunindu-li, că mai
Sint şi alţii carii se luptă, cu însufleţire şi cu sacrificii, nu numai pentru
miîntuirea esistinţii insuale şi soţiiale. cetăţăneşti, ci şi pentru păstrarea legii

şi a datinilor strămoşeşti, pentru cugetările şi videiurile reformiste, egălitare

şi umănitare, ale creştinismului genuin. Aceste mişcări religionare găsîră
în Ardeal destulă aţiţare în hăpsiniiea şi în asprimea, cu care ieraii scoase
de pe la bieţii ţărani clăcaşi, dejmele dătorite preuţimii şi nobilimii, şi, se
agravară, tot din ce în ce mai tare, din causa strimbătăţilorşi asupririlor
multiple ce le .suferiaii Rominii.
Ce inimă aveaii toți străinii asupra Romiînilor,

se

poate

cunoaşte,

intre

altele,

şi dintru aceea,

că, cerînd

nobilii

ardeleni, în anul 1426, ca să fie scutiți de a plecă la un răsboiii întreprins
de rege pentru apărarea domnitoriului "Țării Romineşti, Dan (pg. 474), în-

contra rivalului săii, Radul Pleşuvul, regele Ungariii Sigismund li acordă

tot să'i dtrimeată la
cererea, însă cu condiţiunea, ca pre Romîni
răsboiti 5). După aceasta înştiință regele pre beliducele Ardealului, Lorand

Lepeş, .că iel voieşte să chieme în țară pre mai mulţi cavaleri din ordinul
mai

duşmanilor,

iei încontra

Teutonilor, carii să apere marginile

ales

pre

acelea din spre Porţile de Fier. În anul 1428 mai scrise regele magistrului

acestui Ordin, că iel pune la disposiţiunea acestor cavaleri nişte cetăţui de
lingă Dunăre, între Ungariiea, Sirbiiea. şi "Țara Rominească, ca mai uşor:
să se poată apără încontra Turcilor.
2 o

Buropplos

294.

.

ilvester: Vera historia unionis non ver, Haga, 1660, cp. 9, pe.
Olea |. 2, Nr. 450, 451, 463, 471, 472, 481, 494, PL — 504, 506-313,
.

Ă

—

.

.

.

”

518-528, 534, 538, 544, 545, 561. — Raynaldus, Annales eccl. sub a. 1436, cp. 27; a.
cp. 5—7 Şi 17; a. 1439, cp. 8—9. — 5) Hurmuzachi, 1. c. Nr. 450.
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„Aceşti

cavaleri Teutoni,.. misionari aprigi.

„coace, samănă să nu se îi purtat omeneşte

ai

papismului,

venind

în-

cu confesionalii creştinismului

răsăritean - din. părţile acestea, "fiindcă vedem iarăş tulburindu-se pînă la
duşmăniie referinţile de amiciie, „ce se stăbiliseră între -domnitorii din Mol-

dova şi "Țara Rominească, pe deoparte, şi. regii Ungariii şi ai Poloniii

pe

„dealtă parte. , Cu toate că cavalerii Teutoni sprijiniaii din .răsputeri propaganda papistă printre Romini, iea nu puteâ face niciun progres printre iei
din causă, că călugării dreptcredincioşi.r&săriteni de.pe
„acoleă o. contrariiaii, cu succes,
-la tot pasul.
Nesuccesul' propagandei pa-

piste în faţa zelului călugărilor răsăriteni se. cunoaşte dintr'un uric dela
Vlad Dracul, domnitoriul “Țării Romineşti, dat la Niirnberg în 8 Faur

"1431. el călătorise într'acolo în afaceri cetăţăneşti la Sigismund, regele
Ungariiişi - împărat al Germaniii.
Întracest.. uric ni. spune Vlad Dracul
apriiat, că în domniiatul "Țării Romîneşti nu se aflaii pe timpurile acestea
preuţi apuseni.
Ştiind aceasta regele Sigismund şi dorind .ca să trimeată
„încoace nişte, călugări minoriţi, îi făcu Vlad Dracul pe..voie, şi poronci. tu-

turor supuşilor, călugărilor

şi diregătorilor din domniiatul săii, ca să

-deie acestor călugări minoriţi onoare popească şi să li conceadă
a întră şi a r&mîneîn domniiat)).
|
|
Cu toată: permisiunea şi poronca lui Vlad Dracul, ' multă ispravă samenă să nu fi făcut pe acoleă călugării minoriţi, căci papa Eugeniii IV
se simţi necesital ca să reinnoiască, în 30 Septemvre 1433, privilegiile

date acestor călugări decătră înnăintaşii săi,

să

li aducă

aminte de dăto-

rinţile împuse lor de iei, săi admonestede şi să'i. împuternicească ca, în
lipsa unor episcopi de confesiune romană apuseană în Bulgariiea, Valahiiea,

Rusilea, Sîrbiiea şi Bosniiea, unde se află eretici şi şismatici, să “îndepli„nească iei multe din funcțiunile bisericeşii reservate episcopilor,şi să caute

a zidi pe acoleâ biserici şi mănăstiri pentru. călugări2).
_Grigoriii Ţamblac. Spre finea domniii. în Mo.ldova.a lui Alesandru
celui Bun ieră acolcâ ca mitropolit Macariii, carele se întitulâ „Mitropolit Moldovlahiii şi al. părţilor. de lingă mare“ 5). Esistinţa
lui ieste
certificată prin, anii 1428 şi 1429, dar' nu ştim. pînă acum nici, cînd s'a
urcat pe scaunul arhiepiscopal şi mitropolitan, nici cînd a murit. Atita ni
„spune Gr. Urechie $), că „în anul 6940(1 Septemvre 1431 — 30 August
1432), în dilele acestui Alesandru Vodă, s'a făcut sobor mare în Florentina,
ca

să poată

împreună biserica

r&săritului. cu

a apusului

pentru

multa

ne-

îngăduinţă . şi price pentru . capetele: legii. La care sobor însu'şi patriarhul
de "Țarigrad şi împăratul loan Paleologuşi cu mulţi episcopi şi mitropoliţi aii fost. Şi din țara noastră ai trimis pre Grigorie. Ţamblac“.
Această

notiţă

a lui Grigoriii

Urechie,

adevărată

în fond,

sufere

de. oare-

cari neesactităţi în espresiune, căci acest „sobor mare“ dreptcă s'a început
în dilele lui Alesandru celui Bun, dar' nu la Florenţa, ci a fost deschis
în Julii 1431

mai întiiti la Basileiea în: Helveţiiea,

apoi în 8 lanuariti

1438

îi strămutat la Ferara şi abiâ. în Faur 1439 “şi-a. continuat şi sfărşit lucrarea sa la Florenţa în 6:Juliii. 1439 (pag. 669—671).
Deci Grigoriă

Pamblac
sîntant

al

a fost trimes de Alesandru cel Bun ca reprebisericii

renţa, ci la Basileiea.

romîneşti

din

Moldova

:) Magazin fir Geschichte Siebenbiirgens. t. 2, pg. 45. —

nu

la Flo-

2) Hurmuzachi

|. 2, Nr. 481. — 5) Melchisedec în Revista Tocilescu, anul 2, vol. 3, pg. 32. —
ME
|. c. cap. 5, pg. 139.

Docum.

9 Urechile;
|
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Acest

Grigorii

Ţ amblac,

originariit

din

cetatea

Tirnova în

Bulgariiea, jusese membru în comisiunea trimeasă în anul 1401:la Suceava decătră patriarhul constantiniian pentru aplănarea conflictului ce se

iscase între mitropoliiea Moldovii şi patriarhiiea din Constantiniiana ; r&măsese_ apoi în Suceava ca dascăl şi predicătoriă ; făcuse de-acoleă nişte
călătorii prin Rusiiea şi Litvaniiea, deveni în anul 1414 mitropolit în Litvaniiea la însistința marelui duce Alesandru Vitold şi represîntase la co n-

ciliul din

Constanţa

biserica răsăriteană din acest mare ducat, dar'

în necesitat, în anul 1419, ca să'şi. părăsască scaunul mitropolitan
retragă la o mănăstire în Sirbiiea.
Fiind Grigoriii Ţamblac atît

cunoscut şi foarte

respectat în Moldova

pentru

şi să se
de bine

rarul săi talant şi pentru

adîncile sale învățături, ierâ lucru prea firesc ca să fie adus încoace şi
aştdat ca mitropolit în locul r&păosatului Macariii, şi apoi însărcinat .de-

cătră Alesandru cel Bun cu represîntarea neatîrnatei mitropolii moldovene

la conciliul dela .Basileiea, dindu'i această însărcinare, debunăseamă, la
stăruința amicului săă împărat, Ion VIII Paleologul, carele călătorise în
anul 1494 prin Moldova şi carele în Optomvre 1432 şi în Juliii 1433 trimesese soli la papa Eugeniii IV cu rugarea ca să conchieme un noii conciliă universal. La pertrătările acestui. conciliii basileian, credem că a fost
trimes şi Grigori amblac decătră Alesandru cel Bun. .
_ În Maiă 1434 trimese conciliul basileian nişte soli la Constantiniiana
ca să învite pre împăratul şi pre patriarhul de-acoleâ la o conţălegere în
privința împreunării bisericilor. - Aceştia se grăbiră de trimeseră în Juliii
1434 doi delegaţi la conciliul basileian spre a se pune la cale asupra modălităţilor convocării unui conciliii universal. Şi.la aceste consultări samEnă
să îi luat parte mitropolitul Moldovii Grigoriii Ţamblac, dară găsînd multe
şi mari neînţălegeri între conciliul basileian şi papa Eugenii IV, aflâ cu
cale ca să se întălnească şi cu papa, cu carele se cunoşteă personal încă

dela conciliul constanţiian. Se duse pe la începutul anului 1435 dela
Basileiea la Florenţa, unde petreceă papa Eugeniii IV pe acest timp; întră

acoleă cu iel în pertrătări pregătitoare pentru uniune; se înţelese cu dînsul
asupra unor doctrine diferinţiiale, şi se obligă, ca să lucre printre confesionalii săi pentru înduplecatul lor. la primitul împreunării bisericeşti pe
temeiul doctrinelor stătornicite în comun acord. Papa se grăbi de'i dete în
11 Mast 1435 puterea, ca să deslege de pedepse, de .sentinţi spiretuale şi
timporale, de crima şismei şi a eresiii, pre toţi confesionalii răsăriteni de
îmbele secse, de orice ordine, preeminenţă saii demnitate ar îi: Greci, Va-

lahi, Bulgari şi Moldovlahi, din Ungariieaşi din țările

vecine

cu

dinsa,

dacă aceştia la îndemnul lui, sait spontan dela sîne, ar primi împreunarea
în comun
cu biserica romană pe temeiul articolelor doctrinare stătorite
,
:).
credinţă
în
întărire
„de
semn
acord, şi apoi săi miruiască spre
pretutinîmpiedicare,
fără
împlini
poată
să'şi
Ţamblac
Ca Grigorii

denea pe unde

se va duce, misiunea sa de a lăţi credinţa

universală

şi

0 scrisoare
uniunea .cu biserica romană?), îi.mai dete atunci papa:încă şi
de pe lingă jel,
cei
pentru
şi
dinsul
pentru
percurs
liber
de
comitativă
ca să grijască de
adresată tuturor creştinilor şi diregătorilor cu 'rugarea

siguritatea lor pe oriunde sar află ici atît la dus cît şi la întors.
Ardeal încontra Romînilor
din or
Uniunea. nobililor, a Saşilor şi a Săcuil
c. Cum "şi-a împlinit
Ţambla
i
Grigori
lui
ea
misiun
cu
țărani stă în legătură
|, 2, Nr. 502.
) Raynaldus, Annales eccl. a. 1435 cp.27. — 2) Hurmuzachi, Doc.
43
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misiunea

sa acest Grigoriii, arhiepiscop

al Moldovlahiii, şi la ce resultate

a ajuns în călătoriiea sa misionară, n'am ailat în izvoarele ce ni-aii stat
la disposiţiune, dar” atita ştim cu siguritate, că în anii 1436 şi 1437 s'aii
petrecut în Ardeal între Romînii, Maghiarii, Saşii şi Săcuii de acoleâ, grave
şi serioase conilicte bisericeşti, soţiiale şi cetăţăneşti, carile aii provocat o
răscoală generală a țărănimii, compuse în partea iei cea mai mare din
Romîni, şi o însoţire (unio trium nationum) a nobililor, a Saşilor şi a Săcuilor încontra iei, însoţire care s'a întărit prin un jurămînt de sprijinire
şi ajutorare reciproacă odată în 14 Septemvre 1437 şi a doaiia oară în
2 Faur 1438. Această răscoală trebuie să fi stat în oarecare legătură şi cu
călăturiiea misionară întreprinsă de arhiepiscopul Moldovii, Grigori 'Pamblac, şi să fi avut un r&sunet puternec şi prin îmbele domniiate romîneşti,
căci şi acoleă găsim pe timpul acesta tulburări interne, lupte pentru domniie, îmblări după ajutoare pe la domnitorii străini, şi supuneri momentane
cînd la unii, cînd la alţii din iei (pag..455, 476 şi 519).
Foarte remarcabilă pentru întrevederea adevărului în privința aceasta
ieste fapta, că incă nu trecuse anul dela purcederea din Florenţa a lui
Grigoriii 'Pamblac în misiunea sa propagandistă păpistăşască pe la Rominii
din Ungariiea, Moldova şi "Para Romînească, şi iată că atît conciliul basileian cît şi papa Eugeniii IV trimăt în părţile acestea pre altă persoană,
pre iscusitul şi energicul profesor al călugărilor minoriţi din Ungariiea, pre
lacov de Marchia şi anume ca cercetătorii de conştiinți (inquisitor)
pentru stărpirea învățăturilor husitice, cari se răspîndiseră
şi se. înrădăcinaseră şi pe acoleâ. Audind episcopul din Oradiiea Mare, Ion,

că lacov de Marchiia ieste însărcinat „de papa şi de conciliul basileian ca

delegat şi nunciii speciial în părţile Bosniii, ale Siîrbiii şi Romăniii pentru
desrădăcinatul r&iicuvintatei secte şi a eresiii pestifere a Husiţilor“ 1), îi

scrise în 5 Faur 1436

ca

să

se grăbească a veni în diecesa lui,

căci iel

îi dă deplină autorisare pentru esercitarea oficiului săii în iea.
Mai desluşit ieste în privinţa acestei misiuni Giorgiiă, episcopul Ar-

dealului. el ni spune într'o scrisoare din 8 Maiii 1436, adresată lui „acov
de Marchia,. că din
ca oi moarbede,

cu învtţătrile

Moldova şi din alte părţi se furişară
nişte oameni periculoşi, carii

husitice

o mulţime

de bărbaţi

în Ardeal,
corump

şi

deîe-

mei, şi revarsă, în larg şi lat, această învățătură pestiferă ca un venin
omoritoriii *), şi îl roagă, ca, de oarece ieste fel trimes în părţile acestea
anumea pentru stărpitul acestei secte răicuvîntate şi a acestei eresii pestiîere, Să vină şi în diecesa lui şi să o curăţască de iele, fiindcă dînsul
trebuie să meargă la regele Sigismund şi m'are acum timp a se ocupă cu

această afacere. Tot spre acest scop a fost învitat Iacov de Marchia şi în
diecesa Cenadiii din Banatul Temeşan.
În 22 August 1436 făcit
papa pre lacov de Masrchia ca cercetătoriii de conştiinți şi în Ungariiea

şi în Austriiea, dîndu'i putere ca şi în părţile acestea să curăţască viiea
Domnului de vulpuţele furişate în ea, ca să poată produce poame multe
şi curate 5).
.
lacovde Marchia trebuie să'şi îi împlinit curînd şi cu succes misiunea
„sa, căci episcopul din Oradiiea Mare îl laudă foarte tare într'o scrisoare
adresată papei în Decemvre 1436, dicînd despre dinsul, că iel, prin iscu2

Hurmuzachi,

5) Hurmuzachi,

Docum.

1. c. |, 2, Nr.

|, 2, Nr.
506.

507.

—>5H
,

)

achi
Hurmuzachi,

—
1.

c, L ” 2,

Nr.

508,
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sința sa şi prin cuvîntările sale sălutare,
chiar
domolit pre ereticii din Ardeal, carii cu pericolul vieţii sale, a
sint mult mai r&i decit
Husiţii din Bohemiiea, fiindcă aceşti
a, ca contrari şi persecutători
ai bisericii romane, ai rădicat steaguri
le îndărăptniciii încontra statului întregului cler şi al bis
ericiiromane
opunîndu-se adevărului evangeliccu în sulte, cu cute
dare fără samăn şi în
mod supe rstiţios1. Tot acuma şi tot întra
cest înțeles, scriii papei
despre cele întîmplate şi arhiepiscopii.
din Colocea şi din Strigon.
lată cum stăteaii. lucrurile prin țările locuite de Romin
i de pe teritoriul Daciii Trăiane atuncia, cind se trătă mai cu
deadinsul despre împreunarea bisericilor, şi cînd venise şi arhiepiscopul
Moldov
goriii Țamblac, în părţile acestea ca misionarii papal. lahiii GriÎn fața acestor împrejurări atît de nepriincioase pentru
orice propagandă papistă a trebuit Grigoriii 'Pamblac să'şi curme toată
activitatea sa
misionară cu convingerea profundă, că zădarnice îi sînt şi'i vor
rămîne
toate silinţile sale în privinţa aceasta, căci conştiinţa Romînului, cînd
"i se
deşteaptă şi "i se învioşeadă cu luminoşiie, nu se mai poate potoli şi

stinge decit odată cu capul. Deaceea nu s'a mai întors Grigoriii 'Țamblac
la papa ca să'şi deie sama despre resultatul misiunii sale, ci a rămas liniştit în arhidiecesa

sa, rătras la vreo

mănăstire

(pg. 664).

e

Bizantinii în conţălegere cu ceialalți creştini răsăriteni pentru uniune .
şi plecarea lor la Ferara. Curind după plecarea din Florenţa a lui Gri-

goriii Ţamblac, a trimes conciliul basileian, în Juniii 1435, iarăş nişte soli
la Constantiniiana spre-a se înţălege cu împăratul Ion Paleologul 'şi cu
patriarhul Losii (1416—1439) atit asupra modalităţilor convocării unui conciliii universal, cît şi asupra locului întrunirii lui. Tot acuma veniră la
Constantiniiana şi dela papa nişte soli tot cu acest scop.
Aceşti soli petrecură acoleă preste doi ani tot-în discusiuni şi în deliberări cu Grecii
pînă în 1437, cînd se deciseră împăratul şi patriarhul, ca să convoace la |
Constantiniiana represîntanţi dela toate bisericile răsăritene neatîrnate şi
dela domnitorii de confesiune răsăriteană grecească, ca apoi, împreună cu
iei, să plece la Ferara, încotr6 se decisese papa ca să strămute conciliul

|

dela Basileiea.

Plecarea dela Constantiniiana în 5 Noemvre 1437 a represîntanţilor creştinismului răsăritean la conciliul dela Ferara împli pre papa Eugeniiă IV -

de bucuriie şi de sperinţi încîntătoare, dară, îngrijorîindu-se

canu

toate din causa răscoalei
cumva să se zădărnicească
Romînilor din Ardeal, se grăbi de trimese, în 13 lanuariii 1438,
„la Ungariiea şi în părţile cîtorva alte regiuni pentru pacea şi buna
stare a acestor ţări şi a locuitorilor din iele2) pre episcopul aconitan ca
nunciă apostolic, dindu'i totodată şi împuternicirea ca să predice pe acoleă
cuvîntul Crucii încontra Turcilor și a altor necredincioşi, înţălegind prin cuvîntul necredincioşi (infideles) pre îmbrăţişătorii înv&țăturilor

iiclifiiane şi husitice, deci şi pre Româîni.

În 30 Noemvre 1438 înştiinţă

papa pre Albert, împărat al-Germaniii şi rege al Ungariii, că pertrătările
pentru împreunarea bisericilor sporesc cu bine şi că ieste sperînţă, că afaCu toate acestea însa mişcările
cerea aceasta va luă un sfîrşit bun.
antiunioniste continuară cu persistinţă printre Romîni, ceea
1) Hurmuzachi,

|. c. I, 2, Nr. 511. —

2) Hurmuzachi,

|. c. |, 2, Nr. 538.
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ce se vede de acol6,

că episcopul apusean

putii ţin în diecesa sa, ci fii nevoit să fugă
secutărilor, unde'l

_“

găsîm

din Milcoviiea,

în Ungarilea

Grigoriii, nu se

din causa per-

petrecînd prin Mart' 1439 1).

parte la

Romîniă moldoveni îaii

uniunea bisericească

Florenţa.

dela

la conciliul din Ferara
Încît despre părticiparea Romînilor
din Florenţa ni spune contimporeanul Silvestru Sguropulos (Syropulos)
că împăratul Ion Paleologul a chiemat la acest conciliii, între alţii, şi
Ru şi, pre Romîni şi pre Sîrbi; că încă înnăinte de convocarea
spre a
cută venise la Constantiniiana mitropolitulMoldovii,
pune la cale în privinţa părticipării saii nepărticipării la conciliă, şi că
întoarse

îndărăpt;

că

în

espediiate

învitării formale,

urma

în

şi
2),
pre
făse
se

cătră

1437

mitropolitul şi domnitoriul Moldovii, veni iarăş la Constantiniiana mitropolitul Moldovii, dar' acuma dimpreună cu 'Neagoie, solul domnitoriului,
şi cu un primpopă (protopop, zgwzeozizzs), şi că apoi plecară cu toţii la

Ferara, unde sosiră abiâ în Faur 1438; că acoleă la pertrătări pentru uniune a luat parte şi mitropolitul Moldovii, şi că atunci, cînd veni vorba
despre stătoinicirea împreunării bisericilor, ai fost întrebaţi şi representanţii
domnitorilor, şi că Neagoie, solul domnitoriului din Moldova a răspuns,
că iel se va ţin de aceea ce va dice mitropolitul săii şi biserica cea mare
din Constantiniiana ; deci nu ieste

că solii domnitoriului Moldovii,

adevărat aceea ce ni spune D. Cantemir?),

cari ierait de

ai

faţă,

protestat încontra

mitropolitului Moidovii, carele a subscris actul uniunii.
La presiunea nespus de mare a împăratului lon VIII: Paleologul,

cretul unirii bisericilor a fost subscris de

de-

toţi cei de faţă în 6 Juliii 1439,

afară de arhiepiscopul şi mitropolitul din Efes, Marcu Eugenicul, carele
nici cu ameninţări, nică cu smomiri nu se dete înduplicat la aceasta, măcarcă represintă la acest conciliii şi pre absentul patriarh din Antiohiiea
dimpreună cu arhiepiscopul şi mitropolitul Rusiii Isidor. Acesta însă ierâ
aderent înfocat al uniunii şi subscrise şi decretul. .
La Silvestru Sguropul n'am găsit amintit numele mitropolitului Moldovii, dar în actele conciliului florentin, publicate de Ion Harduin%), am
aflat de doaiiă ori amintit numele arhiepiscopului şi mitropolitului Moldovii,
odată la întrarea patriarhului losif în Ferara, unde se dice, că iel aveă pe
lingă sîne, între alţii, şi pre mitropolitul Moldovii, Damiian,
carele ţineâ

scrisul

locul

decretului

şi al aceluia

din

de

unde

uniune,

Sevastiiea,

figureadă

iar

ca

a

oară

la sub-

„Damianus

doaita

archi-

episcopus Moldoblachie et locum tenens Sebastiensis archiepiscopi,
scripsi“. Tot aici

găsim

amintit şi numele

protopopului,

sub-

cu carele venise

arhiepiscopul Moldovii; iel se subscrise: „Constantinus, primus. presbyter et vicarius Moldoblachi, subscripsi“.
”
N

Deci represîntanţii bisericii romîneşti la conciliul îlorentin aii fost: arhiepiscopul Damiian,
primpreutul şi vicariul Con“stantin, şi Neagoie, ca sol al domnitoriului.
Despre arhiepiscopul Grigoriii Ţamblac, nu găsim nicio vorbă.
Aceasta

ne

face

să presupunem,

unioniste, fiindcă se făceă
1) Hurmuzachi,

că

iel,

prevădînd

fără concesiuni
din

|. c. [, 2, Nr. 545.

—

2) Sguropulos

nereuşita

partea papei şi

pertrătărilor

sub presi-

S., Vera narratio.
histori noni,
ioni ao

exactissima
vera inter Gracos et Latinos, sive concilii Florentini.
Moldaviz,
pg. 35,45, 242, 260—262, —. 5) Cantemir D. Descriptio
158. —
cp. 2, pg. 144, şi Descriicrea Moldovii, Bucureşti, 1875, pg.
_ciliorum et epistola decretates, î. IX, Parisiis, 1714, pg. 12 şi 990,

Bucureşti, 1872 >. 4 Hardiiti, Act pi
?
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unea cea mai cumplită a împăratului Ion VIII
Paleo
decretă şi fără ştirea coreligionarilor săi 1), părăsi logul, carele multe le
se scaunul mitropolitan
şi se retrăsese ca simplu călugăr în mănăstirea
Neamţului, unde să mai
Îi trăit încă pînă pe la anul 1450, cînd să fi murit
în etate de preste optdeci de ani, precum să încearcă să probede aceast
a eruditul episcop al
Romanului, Melchisedec (1879—1892)2), întrun studiă
amărunţit şi foarte
înteresant asupra vileţii şi activităţii literare a lui Grigor
ii 'Pamblac, dupăce, cu dece ani mai înnăinte, emisese în valoroasa sa scriier
Romanului şi a episcopiii de Roman“, pg. 80—92, mai altă e „Chronica
socotinţă asupra lungimii viieţii lui Grigoriă Ţamblac.
leste foarte remarcabil şi semnificativ ce ni spune despre result
atul
conciliului îlorentin una dintre cronicile. cele mai vechi moldoveneş
ti,
cu„ noscută sub titlul de „Povestire pe scurt despre Domnii moldoveneş
ti“ 3),
că adecă „împăratul grecesc şi patriarhul Ţarigradului (Constantini
ianei) şi
mare mulţime de mitropoliți se duseră la soborul din Florenţa, la papa
vechiului Rim, şi fură ademeniţi de Lătini, şi. mulţi dintre
, dînşii se întoarseră cu bărbile tunse“.
Ş 154.

Reacţiuni şi concilii antiunioniste între 1439—14534).

Papa a publicat decretul de uniune, împăratul bizantin nu, nici ceialalți domnitori de confesiune răsăriteană. Măcarcă membrii conciliului
florentin, afară de o sîngură persoană, juraseră sărbătoreşte că primesc

condiţiunile împreunării bisericii răsăritene greceşti cu cea apuseană romană, şi măcarcă papa Eugeniiă IV vestise uniuneaşi publicase cu pompă
decretul iei, totuş uniunea aceasta nu s'a putut susțin, fiindcă condiţiunile
şi modalităţile, sub cari s'a decretat, m'aii îost „purcese din convingerea şi
din conştiinţa împăcată a represîntanţilor bisericii răsăritene, ci ieraii stoarse
dela iei sub diverse presiuni decătră împăratul lon VIII Paleologul şi decătră vro trei patru lipaşi mai înfocaţi ai lui. Însu'şi. împăratul Ion VIII
Paleologul, întorcîndu-se a casă, s'a sfiit să publice, în împărăţiiea sa, decretul de uniune, fiindcă pretutindenea întimpinase numai oţăriri, nemulţă-

miri şi acusări de trădare religionară, măcarcă noul patriarh, Mitrofan
(1440—1443), fostul mitropolit din Cisic şi subscriitoriii al decretului de
uniune, îi părtiniâ tare.
a
a
Nici prin domniiatele celoralalţi principi de confesiune răsăriteană

grecească nu s'a publicat decretul de uniune,
cu iea clerul şi poporul.

atit de tare nemulțămiţi ieraii

1) Sguropulos, |. c.
pg. 278. — :) Revista pentru istoriie de Gr. Tocilescu, anul II,
pro 188), aL Sg pg. 2645 Chronica Romanului şi a episcopiii de Roman, pg. 80-92. —
3) Bogdan 1. Vechile cronice moldoveneşti, Bucureşti, 1891, pg. 144 Nr. 15 şi 194. 3 3 Farm

zachi,

1. c. 1, 2.

N-rii 560—562, 565, 573, 581, 582, 587—589, 592, 595, 598, 00,

68

Raynaldus : Annales eccl. sub anul 1443, cp. 13—16 şi 20—22; a. 1444, cp. D a. 1445,
15—17; a. 1446, cap. 10; a. 1447, cap. 13—15; a. 1448, cap. 7; a. 1449, cap.
1 : a.
SI,
cp. 1—3. — Phranzes G. Chronicon, Bon, 1838, pg. 192, 203, 217, 288, -— Revis 2 pentru
istoriie... de Gr. Tocilescu, a..Il-vol. 3, pg. 42 şi 136 Nr. 72. — Kemeny i: Au Magazin

fir die Geschichte Siebenbiirgens, . 2, pg..26—27.:şi 48—57. — Alla is Le
eeclesi:
occidentalis atque orientalis perpetua consenssione,. Colonize Agrippina, 1 15, PaE 909,
1380—139. — Bisericeasca istoriie pai Meletie, mitropolitul Atinilor, răf e
iai )
Costachi, partea a 2-a t. 3, laşi,
, pag.
37—44. —
:
„aussRol
ferkvii
der kircll.
67—77. — Pichler Dr. A. Geschichte
“pag.
i
i
Pete 5 Minca
00, e 397402. —
Supplex libellus Valachorum raânsilvaniz,
Claudinopoli,

1791.

e
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„Mitropolitul: rusesc fu alungat, cel moldovenesc nu se întoarse a casă.
Represîntantul bisericii ruseşti, mitropolitul şi arhiepiscopul
Isidor, fiindcă apărase la conciliii, cu înfocare, uniunea, şi fiindcă cutedase să pomenească la liturgiie pre papa dupăce se întorsese a casă, în
alungat din ţară cu ruşine ca un vîndătoriii, şi necesitat ca să'şi sfărşască
dilele în străinătate.
În Moldova încă s'aii petrecut lucruri înfricoşate.
Mitropolitul Damiian, represîntantul bisericii de acoleâ la concilii, nici m'a cutedat să
se mai întoarcă în ţară, ci a r&mas la Constantiniiana.
Cine "i-a ocupat
locul, nu se ştiie cu siguritate. Dumitru Cantemir?) ni spune, că arhiepiscopul

din Efes,

Marcu Eugenicul,

ar fi trimes

la Moldova

pre arhidiaconul

săii în locul titulariului mitropolit Damiian, iară eruditul episcop Melhisedec?) pretinde, că Grigoriii 'Țamblac ar fi săvărşit în Moldova funcțiunile
cele de competinţa arhiepiscopului şi mitropolitului pînă la moartea sa

întîmplată cam pe la anul 1450.

Mai desluşit în privinţa sorții uniunii printre Romîni ieste însu'şi contimporanul papă, Eugeniă IV. Întro scrisoare adresată îndată dupăce s'a
decretat uniunea bisericească, în 15 Septemvre 1439, cătră episcopul de
confesiune romană din Severin, Benedict, ni spune papa, cumcă nu numai
Moldova, unde „eresiiea grecană“
se înmulţeşte tot din di în
di mai mult şi mai tare, dară şi vecinii Săcui şi locuitorii Ţării
Romîneşti n'aii preuţi de conifesiune:romană,
nici chiar
călugări minoriţi, măcarcă cu cîțiva ani mai înnăinte trimesese într'acol
cîţiva din iei, şi că de aceea îl învită, ca, în timpul acesta prim ejdios,
să grijască iel, Benedict dela Turnul Severinului, de păstoriiea suiletească

a locuitorilor de confesiune romană de prin

numitele

ţări,

pînăce

va

fi însu'şi în stare, ca, cu ajutoriul regelui Poloniii, Vladislaii agelonul, şi
cu al supusului acestuia, cu al palatinului Moldovii Iliia Ş, Să reîniiinţede saii episcopiiea Siretelui, saii a Băcăului %,
In scrisoarea aceasta ieste pentru noi semnificătiv.şi sugestiv faptul,
că, pentru realisarea “scopuritor sale, papa se provoacă nu numai la aju-

toriul regelui Vladislaii Iagelonulul, dar şi la acela
dului) Iliiaş din Moldova,

llifaş ieră, în țara sa, zelos

al beliducelui

Această provocare ne face a crede,
unionist,

pecînd

frate-săii Ştefan

(voivo-

că beliducele
ierâ

adversarii

înfocat al creştinismului papal apusean. Această deos&bire în credinţa religionară dintre îmbii fraţi a stîrnit după moartea tătîni-lor, a lui Alesandru
celui Ei
între dînşii certe şi lupte pentru succesiune în domniie (pag.

„Popa luga. Pe timpul domnii lui Alesandru celui Bun, găsîm în Moldova o persoană foarte valoroasă şi meritoasă prin activitatea sa de pe
terenul cultural bisericesc, numită popa lu ga. Acesta trebuie să fi fost
Sufletulşi diregătoriul acestei mişcări “religionare antipapiste, fiindcă atit
Alesandru cel Bun, cît şi fiii săi, Iliiaş şi Ştefan, dupăce_se împăcară, numesc pre popa luga, din 1435 încoace pre protopopul Iuga,
„servitorii
şi rugătoriii al nostrus, şi'l răsplătesc cu îrnbelşugare, pre iel şi pre fiiul

lui, pre grămăticul Mihul, pentru „serviciile ce cu dreptate şi cu credinţă“
li. le-a adus,

precum

resultă

aceasta

2) Cantemir D. Descriptio Mold. p. 3,

din

şese

cp. 2,

Grigoriii Ţamblac în Revista Tocilescu din a. 1684 pg. d

urice
pg. 144.

cunoscute
—

2; Melchi

pînă

acum,
Viiaţa_

lui

5) urmuzactăi Ie IPC Ne 500.
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din 16 Faur

1424,

din 11

1431, din 16
din 7 Decemvre 1435 şi dinApril2 Juli
1439.

Faur

o

__Doaiiă părtide religionare la Romîni. Aceste

1432,

di

i

e din 24 April 1484,

doaiiă părtide religionare,
papistă şi antipapistă, produseră o luptă înverş
unată şi crincenă nu numai
religionară dară şi soţiială cetăţănească, fiindcă fiecare
ca să aducă pe tronul domniiatelor naţionale numai Stăruiă, din răsputeri
bărbați din mijlocul
săli; deaceea găsim în timpul acesta atit în Moldo
va, cît şi în 'Țara Rominească o necontenită schimbare de domni, aşă, încît
nici nu se poate
arătă cu precisiune şirul şi durata domniii lor!
„Tot pe timpul acesta se plinseră cătră papa călugări
i minoriţi, că, de cîţiva ani încoace, casele şi locaşurile lor
din Ungariiea şi din unele părţi vecine cu iea fură parte arse
şi dărima
decătră Turci şi decătră necredi ncio şi, parte părăsite de dinşii te
din
causa însultelor ce le suferiaii?), şi'1 rugară, ca să [i permită a constr
ui
altele în locul

lor.

Papa

se grăbi

de

însărcinâ,

în

9 Maiii

1440,

pre

epi-

scopii din Oradiiea Mare şi din Vaţ ca să cercetede lucrul, şi, dacă vor
găsi că ieste aşâ, să permită călugărilor minoriți să construiască alte dece
locaşuri la locuri potrivite.
Această fierbere încontra uniunii cu biserica apuseană -păpistăşască
avii drept resultat, ca să nu poată esistâ pe acoleâ preuți de această
confesiune, precum nu se puteaii susține în diecesele sale nici episcopul
de Milcoviiea, Grigoriii, nici acela de Argeş, Paul, amintit ca atare pe la
anul 14415),
Condamnarea uniunii. Precum în decursul conciliului ferariian-florentin,
aşă şi după plecarea dela iel a represîntanţilor bisericilor răsăritene, năzuinţile papiste şi însă'şi uniunea decretată aveaii în persoana arhiepiscopului şi mitropolitului din Efes, Marcu Eugenicul, un adversarii pe
cît de convins, pe atita de fanatic şi de întreprindătoriii. Acesta n'a încetat
nici măcar o clipă de a tot combate uniunea decretată, atît prin viii grată,
cît şi prin scriieri. Terenul îi ieră pretutindenea favorabil, fiindcă mai
toţi creştinii răsăriteni puneaii voacea conştiinţii religioase, puternec redeşteptate, mai pe sus decit esistinţa viieţii soţiiale cetățăneşti, serios amerinţată şi periclitată de puterea espansivă a Turcilor.
La aceasta se adaose încă şi nemulţămirea generală cu purtarea neghioabă a patriarhului Mitrofan din Constantiniiana, carele, dela urcarea sa,
pe Scaunul patriarhal în 1440, începia persecută pre clericii contrari uniunii, a'i destitui din oficiile ce le ocupaă, şi a pune în locul lor pre alţii
nevredneci, dar' părtinitori ai uniunii.
|
_
Aceste împrejurări sporiră de minune agitările antiunioniste ale lui
Marcu Eugenicul şi ale lui Arseniii, mitropolit al Cesareii Capadociii şi
esarh al întregii biserici răsăritene, şi constrinseră. pre patriarhii din Alesandriiea, din Antiohiiea şi din lerusălim, ca să co nvoace la lerusălim, în April 1443, un conciliii părticularii, şi să condamne,. ca eresiie şi ca netemeinică, uniunea bisericească
în
modul, în care se făcuse, să afurisască pre toţi aceia carii vor păstrâ-o, şi
să rostească anâftema asupra patriarhului Mitrofan şi asupra episcopilor
aşădaţi de dinsul, dechierîndu'l ca eretic şi ca ucigătoriit de mamă, carele,
a

18, fast) G0a

|. G. Familiiea

„Uricariul, tom. 16, laşi 1891,

escu T- Uricani

$ 12, pg. 34—36.

to,

pg. 1—2; tom. 14, laşi, 1889, pg.58; tom.

i c. |, PY.

662, 1671, 672, 680, 685.
— Sbiera Dr.

Sbiera şi. amintiri din viieaţa autoriului, Cernăuţ, 1899 $ 9—10, pg. 28-32,
—

2) Hurmuzachi,

|. c. 1, 2. Nr. 565. — 5) Hurmuzachi,

|. c. 1,2. Nr. 573.
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ca un lotru, -a răpit

şi pre

acesta admoni

Sinodul

scaunul patriarhal1).

şi comunic şi celoralalte biserici răsăritene

împăratul lon VIII Paleologul,

vederile sale în privinţa uniunii cu papa. Chiar şi Husiţilor din Bohemiiea
să li îi scris.

Această atitudine nepriielnecă a numiţilor

Soartea uniuini la Romîni.

patriarhi, în îrunte cu mitropolitul Arseniii,

a iscăliturilor

nu eră

alta,

decit o revocare

puse de represîntanţii lor pe decretul de uniune, o condăm-

nare pe faţă a celor decretate cu atita uşurinţă, şi o provocare cătră ceialalţi conducători ai bisericilor răsăritene neaiiîrnate, ca să facă şi iei aseŞi întradevăr, de aci înnăinte, găsim pretutindenea, prin toate
menea.
bisericile răsăritene, mai ales prin cele naţionale coordinate, o reacțiune
puternecă şi criîncenă încontra propagandei papiste, a uniunii
decretate şi a apărătorilor iei. Mai ales la Romîni se manifestâ aceasta,
fiindcă pe atunci se aflaii în pătura lor cultă şi diregătoare nişte persoane,
carile părtiniaii propaganda papistă şi uniunea decretată, numai ca să capete dela papa, dela Unguri şi dela Poloni, sprijin şi ajutoriii încontra
rivalilor săi la domniie, precum ierâ aceasta în domniiatul "Țării Romineşti
între urmaşii fraţilor Dan (1384—1386) şi Mircea (1386—1418) şi în speciial, pe timpul acesta, între Vlad Dracul şi Ion HHuniiade, iar' în domnifatul Moldovii între fiii lui Alesandru celui Bun, Iliiaş şi Ştefan, şi urmaşii
lor pînă la Ştefan cel Mare.
jată ce găsim în privinţa aceasta în cîteva scrisori dela Eugeniii IV dintre anii 1442 şi 1445. Audind papa, că în anii trecuți, şi în speciial în anul

1442, învinsese „în părţile Ungariii, ale Poloniii

şi ale Ţării Romîneşti o

mică oaste de credincioşi“ (de păpistaşi adecă), "i se învioşâ sperinţa că,
în ciuda pornitelor agitări 'antiunioniste, iel tot îşi va realisă scopurile urmărite, şi înştiinţă 3) în Faur şi Majii 1443 pre represîntanţii săi din Ungariiea şi din împărățiiea Romeilor, că iel va îace, ca încă în anul acesta să
se adune o oaste de „credincioşi“, spre a stărpi cu iea pre Turci şi pre
alţi „necredincioşi“, şi spre a mîntui de ferocitatea lor turma Domnului
(gregem dominicum). Această promisiune o repeţi şi în anul 1444. Oastea
dorită dreptcă îi adunată, dară şi nimicită de Turci la Varna în 10 Noemvre 1444 astieliă, încît sperinţa papei nu numai că nu se realisâ, ci
poticala aceasta neaşteptată desbărbătâ cu desăvărşire pre toţi creştinii

_

(pg. 478).
"În altă scrisoare din
pontifical al papei Eugeniii
că nu fără mare displăcere
natul şi orbitul voivodului
în domniiatul Moldovii o
ales de secta Husiţilor,

23 lanuariii 14453), (nu din 1444, fiindcă anul
IV se numără din 3 Mart 14314), ni spune papa,
a audit, că, de presînt, deci îndată după detroIliiaş (pg. 520) decătră frate-săii Ştefan, se află
num&roasă mulţime de eretici, mai
cari aii copleşit cu veninul cel ciumos al învă-

țăturilor sale nu numai pre locuitorii acestui domniiat, dar' încăşi pre alţii
mai din depărtare,

cu

deostbire

pre

nu

puţini

din

Ungariii,

regatul

şi cari

îşi dai toată silinţa, din di în di, să molipsască tot pre mai mulţi, şi apoi
adauge, că cu toţii de pe acolo se tem, că, dacă nu se vor întrebuinţă
cît mai curînd mijloace potrivite încontra cutedărilor pernicioase, aceşti eretici, trecînd şi în celealalte părţi şi răspîndind pretutindenea veninul cel
omoritoriii al învățăturilor sale eronate, vor molipsî pre foarte mulţi, spre
") Allatius Leo:

loniz Agrippina, 1648,
zachi,

De Ecclesiz occidentalis atque orientalis perpetua

Doc CA 2. Nr. SP

consensione,

pg. 939. — *) Hurmuzachi, Doc. 1. 2. Nr, 581 şi 582. — 3) H
1) Raynaldus, Annales

eccl. sub a. 1431,

cp. 3,

>

Co-

urmu

_
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primejdiiea Sufletelor sale şi spre cea mai pernicioasă daună şi
esîmplu ;
deaceea insărcină papa pre călugării minoriţi din Ungariiea,
Bosniiea, Moldova,
ara Romînească,
Bulgariiea, Sirbiiea, Slavoniiea şi din toate celealalte părţi, şi în speciial pre vicariul lor, pre Fabiian de Bachia, şi pre ceialalţi credincioşi, bisericani şi lumeni, că să
deie mînă de ajutoriii Minoriţilor la împlinitul misiunii lor.

În mai altă scrisoare din 27 lanuariii 14451) aflăm pre papa îrivitind

pre toţi credincioşii săi, ca să contribuiască pentru biserica Sintei Mării,
pre care voiesc s'o zidească Minoriţii pe teritoriul Şimlăului din diecesa
Ardealului, aproape de Ţara Rominească, iertînd contribuitorilor pe şepte

ani pedepsele de pocăință, împuse lor.

|

Prin scrisoarea sa din 1 Faur 1445 (nu 1444) însărcinâ papa pre Minoriţi, ca îndată să plece şi să apere credinţa romană în Moldova, unde
nu numai veninul ciumos al şismei (desbinării) celei de demult, carele
pină acum ma încetat să molipsască cîteva popoare din părţile acestea,

dar acii decurînd

încă şi neagra ciumă a întortocăturilor eretice şi mai

ales omorîtoareaciumăa Husiţilor a scos o mulţime de germeni (colţi) în dauna cea mai mare a credinţii romane, germeni cari vor
creşte în prisos şi se vor lăţi neîncetat, dacă nu se vor luă, de sus, măsuri oportune încontra acestei lăţiri. Tot într'această scrisoare li aduce
papa aminte nu numai de cele şepte Scaune Săcuieşti, unde se uită învățăturile creştineşti din causa puţinilor păstori sufleteşti, dar încă şi de
Scitiiea, adecă de Rusiiea, unde încă se maniiestase reacţiunea anti-

papistă?).

În mai altă scrisoare din 16 Faur 14453) (nu 1444) se adresâ papa
în speciial cătră regi, regine, arhiepiscopi, igumeni, prelați şi persoane
bisericeşti, cătră voivodi, principi, boieri, nobili şi militari, cătră comunităţile cetăților şi cătră universităţile (comunele) castrelor, oraşelor, „satelor
şi ale altor locaşuri, cătră cetăţenii din iele şi cătră toţi indigenii şi loculitorii Moldovii, ai Țării Romîneşti, ai Bulgariii, ai Sirbiii şi ai
se petrec printre
altor domniiate, spunîndu-li, că iel, avînd în vedere cîte
popoarele de confesiune grecească după sfîrşitul conciliului florentin,şi
considerînd meritele Minoriţilor în lățitul confesiunii romane prin

părțile septemptrionale (Litvaniiea şi Rusiiea),

aceştia

a constituit pre

ca

cercetători de conştiinţă (inquisitores) asupra ereticilor din UngaBulgariiea, SirŢara Romînească,
riiea, Bosniiea, Moldova,
amintite,
persoanele
toate
pre
corti
şi
conjurâ
biiea şi Slavoniiea, şi apoi
ca, dacă voiesc să fie iertate de păcate, să deie Minoriţilor ajutorii eficaciii atit cu fapta, cît şi cu cuvîntul, şi să pedepsască aspru
cu confiscatul bunurilor timporale, cu închisori, cu censuri bisericeşti şi
cu alte mijloace juridice pre toţi acei: credincioşi şi necredincioşi, carii ar
cutedă să împiedice pre numiții călugări la împlinitul misiunii lor, iar
persoanelor bisericeşti |i dete permisiunea, ca să întrebuinţede întru toate
precum censuri bisericeşti, aşâ şi braţul puterii lumene; şi, în fine, pentruca fiecare să se grăbească la prestarea ajutoriului dorit, acordă papa celor

ce'şi vor mărturisi păcatele, cu pocăință,
„de pedepsele împuse lor bisericeşte.
Hurmuzachi, Doc. |, 2. Nr. Nr. 588.
.
3) Hurmuzachi, Doc. 1, 2, Nr. 592.

—

trei sute de dile sprea îi iertați

2 Hurmuzachi,

Doc.

1,

2,
|

Nr. 587.

—
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Această scrisoare a papei dete lui

lon Huniiade

ocasiunea bine-

venită, ca să se desvinuiască înnăintea lui de poticala suferită la Varna
în 10 Noemvre 1444 şi să'i arete, care a fost causa adevărată a acestei mari
nenorociri. În scrisoarea sa adresată papei din Pesta 11 Mai 1445 măr-

turiseşte lon Huniiade, că numai deaceea a fost învinsă

la

Varna

oastea

creştină adunată, fiindcă mulţi principi circumvecini, precum aj
„îmbelor Romînii, ciţiva din Bulgariiea şi mai mulţi din Albaniiea şi
Constantiniiana“ nu numai că nu W-ai dat la timp ajutoriul promis, dar

încă "i-aii pus curse, şi că acum toți ştiii, că iel „va trebui să se lupte nu
ca pînă acum încontra duşmanilor, ci încontra primejdiilor credinţii cre-

ştine“ 2).
Atit de înverşunată şi de puternecă ieră pe timpul acesta în domniiatul Moldovii reacţiunea încontra uniunii
decretate la conciliul
florentin, încît papa Eugeniii IV prinse din noii a se tingui 2) asupra
acestor împrejurări triste şi a'şi ar&tâ adinca sa durere, cînd audi,
că chiar
unii din cei întraţi în miliţiiea clericală lucră cu r&utate
şi
cu minciuni la apărarea confesiunii romane, şi apoi,
constătînd
încă odată, că în Moldova tot se află o mulţime de eretici,
mai ales de
cei de secta Husiţilor, carii nu înceteadă de a molipsi cu
veninul înv&țăturilor sale nu numai pre locuitorii din domniiat, dar'
şi pre cei din
domniiatele vecine, şi mai ales pre nu puţini din
regatul Ungariii,
şi că ieste de temut, ca nu cumva iei, trecînd şi în țările
credincioşilor de
confesiune romană, să molipsască şi pre aceştia cu omoritoriul
venin al
învățăturilor sale eronate, şi, esprimîndu'şi din noii încrederea
în
succesul
de aşteptat al Minoriţilor însărcinaţi cu stărpitul acestor
eresuri,
însăr:
cinâ în 5 Juliit 1446 pre superiorul lor, pre Fabijan
de Bachia şi pre
succesorii acestuia, ca să pedepsască pre eretici, pre
acei preuţi saii rectori de biserici parohiale, carii îşi bat joc de unele
bisericii romane, şi carii țin concubine în public învățături ale
şi le onoreadă
foarte mult, susținind, că m'ar fi păcat a trăi cu
iele în afară de căsătoriie,
Aceste admoniri şi cortiri papale nu folosiră
nimică, una, fiindcă
printre diregătorii bisericii romane şi printre
domnitorii de această confeSiune ierâ o discordiie nemaipomenită şi o
desorientare şi destrăbălare
uimitoare în toate apucăturile şi faptele lor,
iar alta, fiindcă mulți dintre
diregătorii bisericii resăritene greceşti şi dintre
domnitorii de această con:
fesiune vedeaii pentru. agitata sa conştiinţă religioasă
în năzuinţile papiste
ŞI unioniste o primejdiie mult mai mare şi
mai înfricoşată, decit în supunerea sa condiţionată sub domnirea Turcilor,
din care causă, unii pe faţă,
alţii mai pe ascuns, căutait de timpuriă să se
pună bine cu Turcii, numai
ca să'şi mîntuiască libertatea conştiinţii şi să'şi păstrede
legea şi datinile
strămoşeşti. Între aceştia ieraii şi unii domnitori
din îmbele domniiate romîneşti, ca Ştefan, îiiul lui Alesandru celui Bun,
Moldova (pag. 518—
520) şi ca Vlad Dracul în "Țara Rominească (pg. în 475—478).
La aceste doaiiă cause principalese mai adause
a' treia, moartea autorului întelectual al uniunii bisericeşti, a papei
Eugeniii IV, întîmplată în
25 Faur 14475.
Urmaşul săii, papa Niculaiii V (Mart 1447 — April
1455), avi

în vedere mai mult delăturarea desbinării din biserica
romană,

') Hurmuzachi, Docum. I, 2, Nr. Nr. 595. —*) Hurmuzachi,
5) Raynaldus, Annalek eccl. sub a. 1447, cp. 13.

Docum.

I, 2. Nr. 599, —
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decit apărarea uniunii acesteia cu biserica răsăriteană greceas
că.
această biserică Şi despre ritul iei aveă papa Niculaiii Vo închipu Despre
inţă cam
curioasă chiar şi după uniunea decretată.
Audînd iel adecă că muiţi creştini de confesiune romană apuseană din Greciiea, sub pretest
că bisericile sînt acuma unite, trec la ritul grecesc, scrise în 8 Septemvre 1448
călugărilor dominicani din părţile acestea, ca să nu permită confesionalilor săi iolosirea de ritul bisericii greceşti, şi de nu

vor ascultă, să chieme într'ajutoriii puterea lumeană 2).

„Dintre principii domnitori numai viteazul Romîn ardelean, lon Huniiade (n. 1387, ș 1456) mai rămase încă însufleţit pentru apărarea bisericii romane şi a uniunii iei cu cea grecească, poate deaceea, că devenise guvernătoriii al regatului Ungariii (1446—1452). Ca să'şi căştige merete
înnăintea papei şi a clerului apusean, şi, eventual, ca să poată deveni
rege în Ungariiea, iel sai unul din fiii săi, precum se şi întîmplâ cu Ma-

telit Corvinul (1458—1490), fel delăturâ în 1446

din domniiatul 'Țării Ro-

mineşti pre Vlad Dracul, convins părtisan al confesionalismului răsăritean grecesc, punînd în locul lui pre un consîngean mai deaproape al
săii, pre Dan, şi apoi contribui mult, ca şi în Moldova să nu mai îie
părtidani de-ai creştinismului răsăritean, precum se ar&tase Ştefan, fiiul lui
Alesandru celui Bun, ci să fie aşădat şi acoleă” un părtidan al coniesionalismului papal, precum se ar&tase dintru început, din interes personal
După aceasta strînse
de domniie, Petru, fratele mai mic al lui Ştefan.
lon Huniiade o oaste num&roasă şi porni cu iea „încontra primejdiilor
credinţii“, adecă asupra Turcilor deocamdată, dară îii învins de iei (pg. 459)

în Cîmpul Mierlelor din Siîrbiiea după o luptă înfuriiată de trei dile, dela
17—19 Optomvre 14482). Această nenorocită poticală decise în mod defi-

nitiv, asupra sorții uniunii bisericeşti, dovedind neposibilitatea susţinerii
iei sub împrejurările cele atît de grele din timpul acesta, cu atita mai virtos, că îndată după această nenorocire, în 31 Optomvre 1448, muri şi al
doilea autor faptic al iei, împăratul Romeilor Ion VIli Paleologul 3.

Conciliii

antiunionist.

Acuma feraii

agitătorii

antiunionişti

la largul

săii. lei se folosiră de aceste împrejurări favorabile pentru dînşii; convocară în anul 1450, chiar la Constantiniiana în biserica Sîntei Sofii, un
concilii antiunionist, traseră la răspundere pre patriarhul constantinilan, Grigoriii (1443—1450), şi” detronară, fiindcă nu voi, ca ceialalţi,
să'şi retragă iscălitura de pe decretul de uniune, şi apoi condamnară
cele decretate la conciliul florentin ca săvărşite prin amăgire, prin înşălăciune şi prin sîlă, iar nu prin cercetatul adevă-

rului. La acest concilii a luat parte

şi

mitropolitul

Moldovii,

miian, dar îel
Cu toate -acestea

tropolitul Nicomediii, Macariii, ca să dechiere aceasta în concilii, ceea
o şi făcu acesta, adăogind în iscălitura sa la decretele acestui conciliii,

mitropolitului Damiian

iel are şi cuvîntul

2

trebuie

Raynaldus,

Annales

cap. 7. di 3 Phrantzes
occidentalis
şi 1887.

atque

să îi murit îndată,
cccl.

sub

anul

G. Chronicon, Bonnz,

orientalis

perpetua

ce
că

al Moldovlahiii +).

Călugărul Teoctist mitropolit în Moldova.

tul Damiian

Da-

ma stat pînă la urmă, poate din causă de înmorboşare.
iel încă s'a l&pădat de uniune şi a împuternicit pre mi--

Arhiepiscopul şi mitropoli-

şi în locul lui se alese un călugăr,

1449, cp. 10.

—

%) Raynaldus,

1838, pag. 203. —

consensiune.

Colonie

|. ca.

1448,

pag.

1373

4) Allatii L. De ecclesiz

Agrippine,

1648,

-
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Teoctist cu numele. Aceasta ni se pare că resultă dintro notiţă ce se ailă
în aşă numita „Cronică sîrbomoldovenească“ ?) la finea iei, unde se dice
apriiat sub anul 6961 (Septemvre 1452
— August 1453), că în ţara Moldovii
„ieră arhiepiscop chir Iosif dela mănăstirea Neamţului în timpul cuviosului voivod Alesandru (cel Bun); şi mai apoi, în dilele lui Alesăndrel
(1449—1450 şi 1451—1455) fiiul lui lliiaş voivod, sa miruit preasînţitul
mitropolit chir Teoctist cel Bătrîn decătră arhiepiscopul sirbesc NIicodim“.

Căderea Constantiniianei şi urmări religionare. In urma acestui conciliii trimese noul şi ultimul împărat al Romeilor, Constantin XI Paleologul
(1448—1453), papei Niculaiii V soli cu o scrisoare de desvinuire. Acesta
îi r&spunse în ll Optomvre 1451 prin altă scrisoare plină de tinguiri amare
şi mustrări fine, că nu s'a publicat pînă acum în biserica grecească decretul uniunii dela conciliul florentin, şi apoi, dupăce'i pune în vedere toate
nenorocirile

ce ai

isvorit

din

desbinarea

bisericilor

şi vor

mai

isvori încă,

îi recomîndâ din noi publicarea decretului de uniune şi reînstălarea patriarhului detronat şi alungat?).
Impăratul Constantin Paleologul însă nu putu face nimică în privinţa aceasta, fiindcă spiretele ieraii prea amărite, prea întărtate şi aţiţate
încontra uniunii făcute fără desbateri serioase şi fără de concesiuni reciproace. Toţi Grecii preferiră să cadă sub domniiea Turcilor, decit să aibă
mustrări de cuget. Constantiniiana cădu, după o apărare eroică de patrudeci de dile, în mîna Turcilor întra 29 Maiii 1453, şi, prin aceasta se
puse capăt precum împeriului roman răsăritean, dis al Romeilor, al Gre-

cilor, sait bizantin, aşă şi uniunii bisericeşti decretate în grabă.
creştine de confesiune

grecească

unitariii, iar' patriarhul

din

îşi pierdură

Constantiniiana

Bisericile

prin aceasta un scut puternec
strălucirea

sa

de

mai

înnăinte

şi înrîurirea sa decisivă asupra celoralalte biserici răsăritene naţionale, din
cari cause îşi căutară acestea scăparea şi apărarea sa într'o orgănisare cit
mai neatirnată şi întro conţălegere deplină cu domnitorii ţări101, mai ales cu acei de aceeaş confesiune.
De aci înnăinte dreptcă încetară pertrătările unioniste, purtate pînă
acum cam ca dela egal la egal, dar' papii îşi continuară realisarea năzuinţilor sale spre domniie universală, spre o sîngură turmă cu un
singur păstoriii, pe alte căi bătute, folosindu-se nu numai de celebătarii

păstori de suflete şi de călugării feliuritelor ordine religioase, de aşanumita biserică militantă (ecclesia militans), dat şi de braţele lu-

mene (brachia sscularia) ale domnitorilor, speculîndu-li înteresele părticulare, personale sai familiiare. În domniiatele cu direginţi de confesiune

romană, creştinii de confesiune grecească

ca biserică

apăsată

(ecclesia pressa)

ai

fost trătaţi totdeauna numai

şi ca biserică

tolerată

după

placul domnitorilor de coniesiune romană (ecclesia tolerata usque ad bene
placitum regis et regnicolarum), precum se găseşte aceasta la Romînii din
Ardeal şi Ungariiea 3).

“1

Bogdan I. Cronici înedite, Bucureşti, 1895, pg. 9 şi 101—102. — Revista

pent

Istoriie .... de Gr. G. Tocilescu, a. II. vol. 3, Bucureşti, 1884 pg. 136 Nr. 72. Ray
naldus, Annales eccl. a. 1451, cp.:1—3. — 5) Supplex libellus Valachorum Transilvaniz,
Claudiopoli,

1791.
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$ 1595. 0 deosâbită reacțiune antiunionistă şi antilătinistă în Moldova pe
la 1451.
Indată după conciliul antiunionist din Constantiniiana din anul
1450,
unde titulariul arhiepiscop şi mitropolit al Moldovii, Damiian,
dechierâ
prin voacea mitropolitului Nicomediii, Macariii, că se leapădă şi iel,
ca şi
ceialalţi, de uniunea bisericească contractată şi subscrisă la Florenţa în
anul 1439, se deslănţui prin ţările locuitede Romiîni, şi mai ales în domniiatul Moldovii, o cumplită agitare antiunionistă şi antilătinistă, condusă
de zelul învăpăiat al lui Teoctist Bulgarul, devotat învățăcel şi diiacon
al sincerului antiunionist Marcu Eugenicul, mitropolit în Efes.

_Graiul lătinesc se delătură şi se întroduce cel bulyaroslavic. Această

faptă istorică ni s'a păstrat pînă astădi prin o tradițiune vioaie, înregistrată
întrun mod cam confus şi necronologic decătră Grigoriii Urechie 1) şi precisată cevă

mai bine, dar tot în mod

necronologic,

decătră

Dumitru

Canti-

mir2), carele dice: „Înnăinte de conciliul florentin, se folosiaii Moldovenii
de literele lătineşti după esîmplul celoralalte ginţi, cari îşi corupseseră
limbile din graiul roman. Dar' fiindcă în sinodul acesta trecuse mitropolitul
Moldovii în tab&ra Latinilor, precum am spus mai sus (cp. [l),. succesorul
lui, diiaconul lui Marcu din Efes, Bulgar de neam, cu numele Teoctist,
din biserica moldovenească aluatul
ca mai tare să desrădăcinede
Latinilor şi să iaie tinerilor prilejul de a citi sofismele lătineşti,
sfătui pre Alesandru cel Bun (!==pre Alesăndrel, pg. 683—684), ca să aproabe,
ca iel să alunge din domniiat nu numai pre oamenii, carii ait diverse păreri despre cele sacre, ci şi literele lătineşti şi să le substituiască cu cele
slavonice. Şi prin acel zel prea mare şi nelatimp, iel se făcu. primul autor
al acelei vărvării, care ţîne şi acum Moldova. Însă fiindcă literele slavonice nu sînt destule ca să se esprime. prin iele cum cade rostirea tuturor cuvintelor, pre cari limba moldovenească parte le corupsese din cea
lătinească, parte le adoptase din dialectele gintelor vecine, aii trebuit să
şi cîteva litere noai&, lucru prin care s'a făcut,
se născocească
ca graiul moldovenesc să primească un număr de litere atît
de mare, cît nu'l sufere niciun alt dialect european“.

Timpul

tem controlă

Deşi nu pu-

cînd s'a delăturat dintre Romîni graiul lătinesc.
povestirea

lui D. Cantemir,

fiindcă iel nu ni citeadă isvoarele

din cari a cules'o, totuş trebuie să mărturisîm, că faptele din iea sînt de-

plin adevărate, numai îndicarea timpului săvărşirii lor ieste greşită. Am
arătat mai sus ($ 106—110), care ieste timpul probabil, cînd Rominii aii
început a scriie în graiul săii vulgar, devenit esclusiv naţional
în locul celui lătinesc, şi cînd deci 'şi-aii format şi iei un abeceii
părticulariă şi pe temeliie; acuma vom arătă isvoarele contimporene şi nemijlocit următoare, carile ni spun, că, acel Teoctist Bulgarul, despre carele

ni vorbeşte D. Cantemir, ma

fost mitropolit

în Moldova

sub Alesandru

cel Bun, ci sub nepotul acestuia, numit tot Alesandru sai Alesăndrel, fiul
lui lliiaş, şi că aşadară nu dela Alesandru cel Bun, ci dela nepotul-săii
Alesăndrel a cerut Teoctist Bulgarul învoirea ca să curăţască domniiatul

Moldovii de toţi ereticii, unioniştii şi latinoimanii.
Cea

mai

vechie cronică

contimporeană

ni pare a îi

a

cronica călugă-

rului Azariii, despre carea vom vorbi mai la vale. Această cronică ni ieste
cunoscută pînă acum numai după citatele ce le iace din iea logoi&tul Eu» Urechie Gr. 1. c. cp. V, pg. 139. —

cap. Il şi V.

2) Cantemir D. Descriptio Moldavia, part. 3,
.
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stratiii, compilătoriul şi amplificătoriul cronicei lui Grigoriii Urechie. La
domniiea lui Alesandru, fiiul lui Iliiaş (pg. 522—526), pusă de cronicele
cele mai vechi între Optomvre 1448 şi Mart saii Maiii 1455, ni
goiătul Eustratiă, că „aflase scris la un letopiseţ sîrbesc de
călugărul, precum în dilele acestui Domn Alesandru Vodă s'aii
preaosfinţitul mitropolit chir Teoctist, de Nicodim din 'Țara
prin dilele binecredinciosului Cneazului Ghiorghiie Despota“ 1).

În altă

cronică

scrisă

slăveneşte şi

cunoscută

astădi

sub

spune JoAzariie
hirotonisit
Sîrbească

titlul de

„Povestire pe scurt despre Domnii moldoveneşti“, încă ni se spune la domniiea lui Alesandru, fiiul lui Iliiaş, că „tot sub dînsul s'a sînțit chir Teoctist ca mitropolit decătră patriarhul sîrbesc Nicodim“2).
Întra treia cronică, numită Moldopolonească 5), compusă polo-

neşte de Nic. Brzeski în anul 1566 după o vechie cronică moldovenească,

încă

găsîm

îns&mnat,

cepură vlădicii

şi

că

sub

domniiea

lui

Alesandru,

fiiul

lui Iliaş,

mitropoliţii a se sfinţi de patriarhul Nicodim

Sirbească sub craiul Ghiorghiie Despot“ 3).

Intro a patra cronicuţă, scrisă
raţii creştini“ şi păstrată întrun

stirea Neamţului în anul 1557,

„în-

din "Țara

tot slăveneşte şi întitulată „Împămanuscript colectaneii, făcut în mănă-

găsîm la finea .iei o notiţă,

carea dease-

menea adevereşte că „în dilele lui Alesăndrel, fiiul lui Iliiaş voievod, s'a
binecuvîntat preasînţitul mitropolit chir Teoctist cel Bătrin decătră
arhiepiscopul sîrbesc chir Nicodim“ 4,
.
-

Într'această cronicuţă se află înnăintea notiţei citate încă alta, care ar

pute produce oarecari nedumeriri privitoare la începutul păstoriii mitropolitului Teoctist celui Bătrin, dacă am scăpă din vedere oarecari espresiuni

din ea. Întraceastă notiţă ni se spune că, „în anul 6961 (Sedtemvre 1452
1453) ierâ arhiepiscop chir fosif din Mănăstirea Neamţului
timpul evlaviosului Alesandru“. Faptul că în aceste doait notițe consecu-pe
— August

tive unii dintre numiții domnitori,

cel din notiţa de mai înnăinte, se
Alesandru şi se califică cu însuşitivul de evlavios, iar celuialalt numeşte
"i se dă
nu numai

simplu numele diminutiv de. Alesăndrel, ci se şi adauge,
jeră „fiiul lui |liaş voivod“, ne constringe ca să'i ţinem deosăbiţi că iel
în persoane unul
altul

de altul, şi să admitem, că „evlaviosul Alesandru“
n'a fost
decit Alesandru cel Bun, şi, în cazul acesta, să afirmăm
cu tăriie, că

anul dela zidirea lumii 6961 din notița premergătoare
saii că dintru început a fost pus greşit, saii că vreun copist a alterat mai
pe
esact al anului. Susţinem dară, că esact arhiepiscop Iosif urmă numărul
din mănăstirea
Neamţului
cel Bun,

m'a fost altul, decît

şi carele a apărat

cel de

cu demnitate

mai

înnăinte şi de sub

neatirnarea

Alesandru

mitropoliii Moldovii

(pg. 654—657)jiar'. nu altul de pe la anul 1452 sait 1453,
Esistinţa

numitului Nicodim ca patriarh sai arhiepiscop al
Siîrbiii
încă o găsim adeverită dela 1446 pînă la 1451 la E.
Golubinski 5), numai
cît iel ni mai aminteşte şi de un Nicodim ca patriarh
în Ohrida
pe la 1452, aşă încît sîntem în nedumerire, oride aceşti
doi Nicodimi sînt
1) Cogălniceanu M, Cronicele Romăniii, t. 1, Bucureș
ag.
—
2) Bogdan 1. Vechile cronice moldoveneşti, Bucureşti, 1891. ti
p: , 172 D453 20 iq! —
3) Bogdan 1. |. c. Pg. 174 şi 224. — Bogdan [., Cronici
îne
ite,
Bucureş
ti,
1895, pg. 121.
— 4) Bogdan I., Cronici inedite, pag. 9% şi 101—10
filologiie, redac. de Gr. G. Tocilescu, anul II, vol. 2. — Revista pentru Istoriie, arheol. şi
3,
Bucureşt
i,
1884 pag. 137, Nr. 72, =
5) Gulubinski E. Kpareriit ouepes ucTopiii

Pyusrenoii, Mocnou,

npanocanBritrx nepreneii doarape
" cepâcnoii ur
1871. pg. 477, Nr. 10; pg. 133, Nr. 14 şi pg. 441, Nr.oii,
31.
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una ŞI aceeaş persoană, saii poate
unul ierâ patriarh în Ipec (Peciă)
şi
celalalt în Ohrida, deşi ştim, că pe
timpul acesta atit Ipecul cit şi Ohrida
stati sub ascultarea despotului Sirbiii,
Giorgiii Brancoviciti.

Dacă referim sînţirea lui Teoctist Bulgarul

ca mitropolit al Moldovii
la patriarhul saii arhiepiscopul Nicodim
cel dintre 1446 şi 1451, trebuie
să dicem, că jea s'a săvărşit îndată după
conci
stantiniiana din 1450 ($ 154, pg. 683) şi înnăi liul antiunionist din Conîn anul 1451, fiindcă din anul 1454 înnăinte nte de anul 1453, deci cam
găsim pre mitropolitul Teoctist amintit neîncetat prin uricele ieşite din
cănţălăriiea domnească, saii
dela mitropoliie, pînă la moartea sa întîmplată
în 18 Noemvre 1477.
Îndemn la alegerea lui Teoctist Bulgarul ca mitrop
olit şi arhiepiscop
al Moldovii a fost moartea lui Damiian, întîmplată
în decursul conciliului
constantiniian din 1450, fiindcă la subscrisul decisi
unilor lui n'a fost de
Îaţă şi a împuternicit pre mitropolitul Macariii din
Nicomediiea ca să
iscălească şi pentru dinsul. Deci la acest timp, iar' nu
la Alesandru cel

Bun, ieste de repurtat ceeace ni spune în mod cam neacur
în unele
privinţi Miron Costin în adausul ce “I-a făcut la cap. V din atcronic
a lui
Grigori

ii Urechie, dicînd1): „Trimis-aă şi Alesandru Vodă, cu voiea ţării,
soli cu Grigoriie 'Pamblac(!).
N'ai aflat solii lui Alesandru Vodă nice
pre patriarhul, nice pre împăratul, la Țarigrad (Constantiniiana); ce
iar
se întorceaii neisprăvind nimică; nu li-a părut a îi cu cale; ce S'aii
dus

la Ohrida,

unde,

găsînd

pre

episcopul

de Ohrida

şi diîndu'şi soliiea la

dinsul, că ieraii trimişi pentru învăţătura legii, luat-aii
de acolo şi preuţi şi cărţi sîrbeşti de toată oriînduiala
bisericii“3).
Această notiţă prețioasă ne lasă a întrevede, ce fapte ai săvărşitîn

Moldova

uţii săi

aduşi

mitropolitul

din

Sîrbiiea;

Teoctist

Bulgarul

şi pre-

tele m'aii putut fi de altă natură, de-

cit de aceea, pre care ni-o arată D. Cantemir în citatul
adecă, sosînd iei în Moldova,
aii cerut dela domnitoriul

de mai sus, că
de, acoleă, Ale-

săndrel, voie ca să stirpească din acest domniiat agitările papiste, să alunge
din iel pre toţi propagandiştii papali, să nimicească cărţile lătineşti întrebuinţate de dinşii prin şcoale şi la serviciul bisericesc de pe unde a fost
întrodus ritul roman, şi în locul lui să se folosască numai de ritul grecesc
şi să întroducă pretutindenea numai „cărţi sîrbeştie.
Un martir
încă în anul

apusean

1451,

că în anul 1451

în Băcăi.

Acestea

toate trebuie să se fi petrecut

căci călugărul franciscan Vărnava

a fost în

Băcăii în

Moldova

ca

Kedzierski

ni spune 2),

episcop de confesiunea

romană un călugăr din ordinul Predicătorilor, cu numele Ion Roja (Roza),
îndăstrat cu virtuțile şi cu cuvioşiiea sîntului Rojanţiii, episcop carele,
dupăcum scrie X. Frydrychowicz în viiaţa sîntului. Hiiacint, a suferi

de mînile

şismaticilor

moarte de martir.

Călugării dominicani alungați din Sirete. Tot acuma credem noi,
că saii alungat şi din Sirete călugării predicători saii dominicani,
ari.

mîndu-li-se mănăstirea şi luîndu-se pe sama
Sintei Mării şi a Sintului lon Botedătoriul,

creştinilor resăriteni
iseric
zidite acoleâ pentru iei de

*

ice
ănii pg. 140 nota 1. — 2 ) Kedzierski,
dzierski, .Wiadomos€
1) Cogălniceanu M. Cronicele
Romănii,
c

o krzovierte s. wiary

Bd., pag. 547.

w Moldawie,

Lwow,

1774,

cap. 4. —

Sulzer,

Geschichte

Daciens, 3.

Pa
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Mărgăriia,

maica

lui Petru Muşat

($ 149, pg. 652), căci arhiepiscopul Mar-

cianei (Marcianopolis) din Mesiiea înferioară, Marcu Bandin, făcînd în anul
1646 o vizitare
. canonică bisericilor romane apusene din Moldova, carile
încă stăteaii sub jurisdicţiunea sa, povesteşte următoarea tradiţiune despre
această memorabilă întîmplare. lel ni spune că, făcindu-se tămăduiri minunate la isvorul de apă minerală delingă mănăstirea călugărilor dominicani din Sirete, se îngrijorară desbinaţii (şismaticii), ca nu cumva tot
poporul să îmbrăţişede confesiunea romană, şi deaceea sfătuiră pre domnitoriii, ca

să

dărime

această

mănăstire,

să

stîrpească

confesiunea

romană,

să rebotede pre Unguri şi pre Saşi şi să'i împingă sub ascultarea patriarhului din Constantiniiana, căci, de nu va face aceasta, atunci culugării

predicători, prin vicleniile şi prin farmecile
toată Moldova

sub jugul

Confusiune

în privința

principe nu ni'l spune

Că

sale,

în scurt timp

vor

trage

papal.

timpului şi a domnitoriului.

arhiepiscopul Marcu Bandin,

„ieră de mare uşurinţă,

Numele

acestui

dar' dice despre diusul

de mai mare stupiditate şi

de

cea

mai mare

crudime“, şi că iel se „aprinse de miniie, îşi descărcâ furiiea tirăniii sale
nu numai asupra mănăstirii, dar' şi asupra tuturor celor de contesiune
romană, şi, dupăce distrusese mănăstirea şi alungase pre călugări din iea,

dărimâ

toate

bisericile

de confesiune

romană

din

Moldova,

afară

de

bise-

rica' din Baiea, carea scăpâ numai prin mituirea celui însărcinat cu dărimatul iei. Acest principe să fi căpătat apoi chiar dela conpatrioţii săi romini porecla de Piele-de-cîne, fiindcă ucideă şi jupiâ cînii din causă,

că nu pute

Această

suferi lătratul lor!).
întîmplare

Okolski?); numai cit

o

acesta

găsim

povestită

adauge şi

şi

decătră

scriitoriul

numele principelui,

polon,

sub carele să

se fi săvărşit iea, dicînd că mănăstirea din Sîrete a fost dărimată decătră
Bogdan cel Orb, fiindcă se înşălase în aşteptările sale de a se vindicâ de boala de ochi la isvorul tămăduitoriă ce se aflâ lingă iea.
După

calificătivul

ce îl dă

Okolski: acestui

principe,

s'ar

părs,

că iel

nu poate fi altul, decit fiiul lui Ştefan celui Mare, Bogdan, cel numit de
Gr. Urechie (cap. XIII) Bogdan Vodă cel Orb şi Grozav (Juliii 1504 —
April 1517), dar' ieste mai mare probabilitate, că această întîmplare, adecă
alungarea călugărilor păpistaşi din ţară şi dărimarea mănăstirii lor din
Sirete, precum şi a celoralalte biserici păpistăşeşti din toată Moldova s'a
petrecut pe timpul, cînd Bogdan (pg. 523), tatăl lui Ştefan celui Mare
şi ver al doilea

cu Alesăndrel,

fiiul lui Iliiaş, căutâ, împreună

cu

alţi com-

patrioţi, să delăture pre Alesăndrel din domniie, fiindcă ierâ u şuratec
şi desirînat, şi că numai identitatea numelui de Bogdan pedeoparte,
iar' pe de altă parte fapta, că Bogdan cel Orb şi Grozav, în doait rinduri, în anii 1506 şi 1509 a prădat Pocuţiiea şi "Țara Leşască pînă la Leina

(Lemberg) numai din causă, fiindcă regii poloni, Alesandru (1501—1506)
şi Sigismund (1506—1548), nu vrură să mărite pre sora lor după Bogdan,

deoarece acesta „nu Yerâ de legea Papei“, şi deoarece „ierâ prea grozav
la faţă şi orb de un ochiii“3), aii contribuit ca o întîmplare anterioară să
fie considerată mai pe urmă, prin tradiţiune, ca produsă de nişte posteri-

oare împrejurări similare şi atribuită

apoi altei persoane cu acelaş

nume.

1) Analele Academiii Romîne, Bucureşti, 1895, Ser. 2, î. 16, sec. ist, pg. 75—76 şi
XCVII—XCVIIL. — 2) Okolski, Russia florida, pg. 135, în opul lui X. S. Baracz: Rys dzie-

j6w zakonu kaznodziejskiego w Polsce, î. 2. We Lwowie,
l. c. cp. XIII, în Cronicele

Romăniii, pg. 179—180.

1861, pg. 499.—

3) Urecnie Gr.
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| Foarte „semnificătive

sînt cali

iicătivele „de mare uşurinţă
, de mai mare
stupiditate şi de cea mai mare
cru
dime“, ce le dă arhiepiscopu
Bandin principelui, sub carele
s'aă petrecut întimplările înregist l Marcu
„căci iele ni arată ca cu degetul
rate de iel,
1448 şi 1455, fiindcă un contim pre Alesăndrel, feciorul lui lliias, dintre
Longin (n. 1415, i. 1480), ni spuporean, scriitoriul polon Ion Dlugoş saă
dut la domniie, a început „îndată ne despre dinsul, că iel dupăce s'aii văa se dedă la lucruri uşuratece, la
mare desfrînare şi la: beţiie, din
prea
care causă fă înveninat. decătră
aceia, pre
ale cărora fete şi soţii le desono
rase“ 1), şi după aceasta adaoge,
timpul acestui principe şi: prin feli
că pe.
urit
afacerile cetăţEneşti în domniiatul Mold e tulburări înterne se încurcaseră
loniii, Casimir IV (1444—1492), îmbl ovii, pînă într'atita, încît regele Poacest domniiat şi ţara însă'şi să o ă cu Cugetul ca saii să desființede
unea
Poloniii şi să o încorporege în iel (pg. scă pentru totdeauna cu regatul
522—526), saii să scoată dintr'însul
pre domnitorii romîni şi să aşede
în locul lor pre vreun principe 1itvan, şi toate acestea numai din caus
ă, fiindcă nu aveâ ce „fac
țară mişcătoare
şi nea şEdată“, precum mai adauge e cu această
Gr. Urechie
în opul 'săii la cap. X.
SR
Cumcă întradevăr mişcări grave s'aii petr
ecut prin anul 1451 în Moldova, resultă din doaăă scrisori din 14512),
una, prin care învitară senătorii .
poloni din Cracoviiea pre senatorii ruşi din
Leina (Lemberg), Peremislu,
Camenița şi Holom, la o consultare împreu
nă spre a decide, că asupra
Căror duşmani ar trebui să rădice mai întii
ii armele, asupra Romi nilor,
ori asupra duşmanilor din Silesiiea, şi alta,
prin carea r&spunseră Ruşii,
că iei nu vor pute luă parte la iea, deoarece ţări
fiind doborite cu văierare atit de năvălirile Tăta le Rusiii nu pot r&suilă,
rilo
cit şi de năcăjirile
şi de . gravaminele periidilor Romini, iar' iei sînt r,
apăsaţi şi copleşiţi de
sărăciie.
Scaunul episcopiii milcovene strămutat la Brașov.
De ce natură ati
fost aceste grave mişcări se cunoaşte din scrisoarea pape
i Nicolaiii V3)
din 19 Septemvre 1453, adresată arhiepiscopului din Stri
gon, unde ni se
spune, că papa, la sfatul episcopului milcovean Grigoriii, a stră
muta scaur- .
nul acestei episcopii la întărita cetate Braşov, carea se află în t
părţi! e
Transilvaniii, şi a dispus, ca titulariul iei să nu mai poarte nume
le
episcop milcovean, ci de episcop brăşovean, numai din causă, fiind e
că
bisericile din această diecesă rămăseseră fără oameni de coniesiu
nea TOmană şi fiindcă cetatea milcovea nă, unde jeră scaunul diec
esei,
este locuită acuma numai de necredincioş
i, carii nu sufăr în

mijlocul săii oameni de confesiune romană.
Această

mişcare

antipapistă

a

şi antilătinistă

trebuie

E

să fi provocat În

trevenirea regelui polon Cazimir IV, căci îl întimpinăm trimeţinc soli că

tră domnitoriul Moldovii Alesăndrel; iar” pre acesta r&spundindu'i în Ă
* Septemvre 1452 (6961), că ieste gata ca să între cu ie] în aceleaş. e ferinţi
amicale şi cetăţăneşti, în cari stătuseră cu regii Poloniii
Săii, numai să'i numească un loc, de întălnire, în Camenița,

ori la Colomeiea;

să'i deie de ştire despre

aceasta

ata 2 Su
s ari peatin

cu dece tacere)

“înnăinte, şi să'i trimeată oameni de padă pentru ducere şi înto
1) Joannis Diugosii sive Longini Histori polonice, Lipsize, 72
180—181

şi 59. —

=) Hurmuzachi,

Docum.
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Întrevenirea

lui lon Huniiade

în aceste

episcopiii milcovinene restrămutat.

Ion

mișcări religionare.

Huniiade

Scaunul

Corvinul,

gu-

vernătoriul Ungariii, încă trebuie să se fi amestecat cu succes în această
luptă culturală “şi religionară, căci întălnim pre domnitoriul. Moldovii Ale-

săndrel, respective pre tutorii lui, dechierînd printrun uric din 16 Faur
1453 1), că iel, cu voiea lui Dumnedeii, „a întrat în pace vecinică şi în

creştinească tocmeală“ cu dînsul şi că s'a „dat să'i fie fiiii pînă la moarte
şi să'i fie supus în toate ca un adevărat fiiii părintelui săi“.

- Aceste înireveniri sam&nă să mai fi potolit incitva agitările antipapiste şi antilătiniste de printre Romîni, tiindcă papa Niculaiii V, precum
mărturiseşte în citata scrisoare, să lăsâ înduplecat de nişte cause raţionale,
espuse lui decătră arhiepiscopul din Strigon, şi revocâ strămutarea scaunu- lui episcopal dela cetatea Milcovului la cetatea Braşovului, şi restitui
diecesa milcoveană în starea iei juridică de mai înnăinte.
,
Aceste potoliri se aţiţară din noă, îndatăce ajunse pe scaunul papal

Alfonso de Borgia sub numele de Calist III (8 April 1453 — August 1458).

„Acest papă îşi propuse cu tot adinsul, ca să stărpească precum
carii decurind nimiciseră împărăţiiea romană răsăriteană, aşă şi
şi pre şismatici. lel trimese pre cardinalul Ion în Germaniiea, în
şi prin țările supuse Tusrcilor şi vecine cu iei, ca să predice o

asupra lor.

Călugărul minorit, lon

carele încă din anul

1450 predică

de Capistrano

prin Germaniiea,

(n.

1388,

Bohemiiea

pre Turci,
pre eretici
Ungariiea
cruciiadă

+

1456),

şi Silesiiea

cu succes încontra ereticilor, veni, la: îndemnul lui lon Huniiade Corvinul,
şi în Ungariiea în anul 1455, mai ales în părţile Mărămurăşului şi ale Ar-

dealului, la Romiînii şi Ruşii şismatici şi pătăreni, unde, în decurs de
trei luni, prin predicile sale înflăcărate, aduse la unire cu biserica romană
şi la ascultare de iea unsprădece mii de oameni?).
„Tot în anul 1455 întimpinăm pre arhiepiscopul din Leina (Leopolea,
Lemberg) Grigoriii,. şi pre lon, episcop apusean în Moldova, dînd îndulginţi pe patrudeci de dile.celor ce vor îmblă:la bisericile romane şi .vor

aduce sacrificii în iele, iar' în 1456 găsim pre represîntanţii papii din Un-

„. gariiea

şi

pre însu'şi

lon Huniiade Corvinul

miţindu'i ajutoriii 2).

papa

admirind

zelul

religionar

al guvernătoriului

şi lăudîndu'i virtuțile militare, şi în April 1457 pro-

|

|

DI

Causele urcării lui Ștefan celui Mare pe tronul Moldovii. Din mărtu-

- riile aduse înnăintese străvede destul

1448 şi 1455, respective 1457,
gaşe şi periculoase

lupte

de lămurit,

că mai

cetăţeneşti

pentru

ales

între anii

aii fost 'în domniiatul. Moldovii foarte gin-

nu numai

apuca

rea

puterii lumene,'dar' şi lupte culturale religionare
pentru stătornicitul unei sîngure contesiuni religionare
şi al unui sîn Sur graiii cultural, lupte cari aduseseră domniiatul

Moldovii
această

pină

cumplită

la marginile

peirii

nenorocire, căutară

şi

nimicirii. *Ca să

Romiînii

scape

moldoveni,

ca

patriiea de
să

urce

pe

„ tronul iei un domnitorii mai rigoros, decit fuseseră” urmaşii direpţi ai lui
Alesandru

celui

Bun,

şi mai

cu samă

decit fusese

nefericitul

Alesăndrel

şi

puseră ochii pe Bogdan, nepot de frate al lui Alesandru celui Bun. tot
cu numele Bogdan, dară neisbutind cu iel, fiind omorît decătră. adversarii săi conduşi de Petru, îrate cu Iliiaşşi Ştefari şi unchiii lui Ale3 Hurmuzachi, Doc. II, 1, Nr. 1, — :) Raynaldus, Annales 'ec 1
— Hurmuzachi, Doc. îl. 2, Nr. 43—46. — 5) Hurmuzachi, Doc. II, NE

,
SSL

e
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,

săndrel, aduseră, în April 1457, cu ajutoriul domnitoriului
mineşti
Vlad Tepeş (pg. 482), în locui pre fiiul lui Bogdan, pre "ării
ge la omineati
prin domniiea sa îndelungată, prin luptele sale glorioase
şi prin faptele
sale măreţe "şi-a căştigat conumele -de „Ştelan Vodă cel Mare
şi cel Bun-.
$

156. „Grija lui Ştefan

celui Mare

.

de cele bisericeşti.

„_
Preocuparea cea dintiiii şi cea mai mare a acestui distins şi rar principe moldovean a fost, ca să liniştească sufletele agitate în urma propagandei antiunioniste, pre care, cu nechipzuinţă, o începuse mitropolitul

Teoctist, şi carea aduse grele neînţălegeri între Romînii moldoveni şi Ruşii

vecini, şi chiar lupte crîncene şi vărsări de singe între dinşii.
,
Încă din 'Ţara Rominească, încotro iugise Ştefan cel Mare pentru
ajutoriii după omorul tătini-săii Bogdan (pg. 527), trimese patriarhului din
Ohrida, Doroteiii, în April 1456, o scrisoare, prin carea îl rugă, ca să'i îrimată binecuvintarea şi oameni, carii să aşede mitropolit, probabil că la
Roman, în locul r&ăpăosatului Visarion. Într'această scrisoare, patriarhul Ohridei ieste întitulat „arhiepiscop al întiii Justiniiene şi al tuturor Bulgarilor,
al Sirbilor şi al Ţărilor Daciiene oblăduitoriii“ 1). Acesta se grăbi
de'i r&spunse în Optomvre 1456, dîndu'i binecuvîntarea şi învoirea sa, ca
cu episcopii

din Ţara

Rominească,

Macarii,

în tocul

mitropolit

să facă

lui.

Visarion pre care îl vor găsi mai vrednec. |
Această cur&spundinţă pare a nu îi fost îndreptată încontra mitropoatunci

litului de

al

Sucevii,

Teoctist,

cel

sînţit

la

pe

1451

patriarhul

de

Nicodim cel din “Ţara Siîrbească, saii dacă a fost ţîntită oarecum şi încontra lui, apoi piedicele ai fost delăturate mai pe urmă prin împăcare, căci
Gr. Urechie ni spune?),-că mitropolitul Teoctist a luat parte la alegerea

lui Ştefan.ca Domn

îi” Moldova

în 12 April 1457.

Ştefan cel Mare se urcâ pe tronul sirămoşesc dreptcă în bună înţălegere cu compătrilenii săi, dară întrun. timp de multe şi mari agitări pre-.
cum religionare, aşâ şi. soţiiale cetățăneşti. el ierâ convins, că viiaţa fie-.
cărui orgănism, fie iel insual, saii familiiar şi naţional, ori soţiial cetățănesc, zace în puterea şi voinţa membrilor săi.de a ființă neincetat, de a
simţi şi de a se încăldi unii pentru alţii, de a se sprijini şi apără unii pre
alţii, de a năzui împreună, cu stătorniciie, spre traiit comun, plăcut şi îolositorii, şi de a r&mîn€ necontenit în iel, tot îmbunătăţindu'l şi îndeplinindu'], tot armoniindu'l şi unindu'l cu traiul altor orgănisme similare spre
confăptuiri comune şi priincioase. Măcarcă Ştefan moştenise dela înnăiniaşii săi din îmbele domniiate naţionale romîneşti. coniesionalismul creştinesc răsăritean şi eră însufleţit pentru dînsul, totuş n'a năzuit ca să'l împună altora cu de-a sila, ci îl apârâ cu succes numai prin aceea, câ prinse
a zidi necontenit mănăstiri şi biserici pe la locuri potrivite, şi a aduce în .
Aceştia ieraii pătrunşi de o
iele călugări cucerneci, deştepţi şi luminaţi.
Evangeliile, Scriterile
neîncetat
religiositate limpede şi adevărată; citiaii
şi apoi năzuiai a.
înțălesul,
pătrunde
ali
spre
lor
Faptele
Apostolilor şi
le aduce la îndeplinire precum prin vorbe aşă şi prin fapte.
Nu tot astfeliii eră disposiţiunea întelectuală şi simţămâîntală a altora
ieraii
şi năzuinţa lor necontenită. Mai ales papii din Roma Vechie
în
altora
desvoltarea
de
şi
fiinţarea
de
aceia, carii nu prea ţineaii- sama
4

:

pg. 115. — ?) Urechie Gr. la Cogălniceanu, Cron.
, Cronica Romanului,
i
DE
144, 194, 224; — şi. Cronici înedite, pg. 51,
isa.
cron
Vechile
dan,
pedee,
Alei
p
Rom.
.

.

.
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a
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propriii, ci numai după

.

_

dictatul

a

săi.şi

pe

căile

ar&-

tate de dînşii; uitaii adese de învăţătura creştinească, că toți oâmenii,
de orice graiii
ar îi şi oriunde ar vieţui iei, sînt toți fii ai Tatălui Ceresc
şi fraţi între olaltă, cu aceleaş drepturi la pămint şi la toate bunătăţile din
iel şi de pe iel.
|
i
Noaiiă agitări papiste și îndemnuri la răsboiii încontra Turcilor.
În
conformitate cu îuveţătura aceasta s'ar fi cădut, ca papa să recomînde nu- . mai bună înţălegere printre fiii păminteşti ai Tatălui Ceresc, dară iel păşi
cu oarecare părtinire înnăinte. În 17 Majii 1457 trimese pre călugărul minorit Iacob de Marchia în Ungariiea ca cercetătoriii de conştiinți (inqui“'sitor) asupra ereticilor, autorisindu'l ca săi închidă şi să'i pedepsască, şi
să'i ierte,

dacă

vor

pre represintantul

jură

săii

că

se

de-acoleă,

leapădă

de

eresiie,

provocînd

ca să'i deie mînă de ajutoriii

totodată şi

la stărpitul .

ereticilor. Prin altă scrisoare din 24 Mai învită papa
pre represîntantul
"săi din Ungariiea, ca să îndemne pre locuitorii de-acoleâ, ca să părăsască
-certele înterne şi să se rădice cu toţii încontra Turcilor, iar' în 28 Juliit

„pre

profesorul

călugărilor minoriţi, pre.

Mariian,

"Ungariii şi prin ţinuturile vecine să .predice

o

ca

prin

toate

ţările

cruciiadă asupra Turcilor,

In 3 Septemvre 1457 învitâ papa pre preuții tuturor bisericilor de confe-siune răsăriteană grecească, ca la sînta liturgiie să pomenească pre papa,
şi în Cred să adaugă la Spiretul Sînt, „care purcede dela Tatăl şi dela
- Filul“; iar în 29 Noemvre 1457 înştiinţ pre arhiepiscopul din Sirigon,

că a chiemat la Roma

pre ambasadorii regilor, principilor, domnilor şi po-

poarelor creştine, ca să se înţăleagă cu dînşii pentru
A
|
- naţiunii turceşti 1).

"

alungatul

şi stărpitul

Tin&rul rege al Ungariii, Ladislaii Posthumul, nu ierâ. pe placul pro-

pagandei papiste *), şi Îi chiar urgisit:de'
iea, *decînd prinsese pre feciorii *
viteazului lon Huniiade Corvinul şi omorise.
pre cel mai mare, pre Ladi“slaii, carele începuse a călcă pe urmele tătini-săii. Deaceea îşi pierdu
şi iel viiaţa, şi în locul lui se alese ca rege încărceratul Mateliii
„vinul în virstă de 14 ani şi ca guvernătoriii pelingă dinsul unchiul Corsăă
i
„ Mihait Silaghi (pg. 482—483).
Audind papa Calist III de toate acestea, scrise în 14 Mart 1458
cincă
„scrisori, una Cătră represîntantul săi din Ungariiea, prin care
îşi arătâ
bucuriiea, că „a fost ales ca rege Mateiă, fiiul lui
lonHuniiade, alacelui memorabil
şi neînvins
ostaş al lui
Cristos“, şil îndemnâ, ca să pună la cale toate .cele
trebuincioâse
pentru

o

cruciiadă

încontra Turcilor;

pul din Strigon, ca să îndemne

într'a' doatia învită pre arhiepisco:

pre regele Mateiă

şi pre boierii

ţării,

ca
cu toții, să pornească asupra Turcilor; întra treia aminti
regelui Mateiii
îaptele glorioase, ale tătini-săă şi | învitâ, „ca şi iel
să se scoale asupra .
duşmanilor creştinătăţii, fiidcă niciodată. na fost prilej
mai binevenit, ca

acuma, pentru a fringe puterea Turcilor şi a scoate din mîna
lor Constan, tinilana şi Ţara Sintă; într'a patra scrise tot în acest
înţăles - şi . guvernătoriului Ungariii, lui Mihajii Silaghi; jar' într'a cincia îndemnâ
pre boierii
şi pre maimarii Ungariii, ca să fie uniţi între sîne, să asculte.
de
Zelsă se lupte încontra duşmanilor creştinătăţii rege. şi cu
. În-26
Maiii 1458 mai trimese încoace alte trei Scrisori; una
cătră regele Mateiii
E
_?) Hurmuzachi, Doc. I[. 2. Nr. 74—75; Nr. 70—72. — 2 zi kei
- des osmanischen Reiches in Europa, Il Theil, Gotha, 1854, RR, TOI 108 I W.
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Corvinul,

fericindw'1 că ieste însuileţit

de aceleaş sîmţămînteca

şi tată-săă
creştinătăţii, şi ale: cărui fapte vor rEmîn€
ca nişte monuminte vecinice pentru religiune, vitejiie şi înţălepciune; într'a
doatia învită pre guvernătoriul
Mihali Silaghi, ca să îndemne pre rege
spre a continuă răsboiul asupra
Turcilor, deoarece Scaunul Apostolic nu înceteadă
tori creştini, ca să deie papei tot ajutoriul pentr a rugă pre alți domni- u
nească; şi într'a treia ferici pre maică lui Materii Corvia apără credinţa ceştia fost ales ca rege, şi o îndeamnă,!ca şi iea să stăru nul, pentrucă fiiul. iei
iască pelingă iel, ca să
ducă lupta mai depar

Ion, carele a fost născut

ca să îie zid de aptrareal

te încontra duşmanilor creştinătăţii:)
indrumări de împăcare religionară și națională între Stefa
n cel Mare,
Ruși și Poloni. Aceste cortiri -neîncetate ale papei Calist III trebu
ie să fi

avut O mare înriurinţă asupra mişcărilor antipapiste 'din Mold
ova, Podo- liiea şi Rusiiea,şi să fi produs acoleă printre părtidele relig
ionare şi na- :
ționale nu numai neînţălegeri, înduşmăniri şi certe, dară şi încăi
erări cu
arme omoritoare şi vărsări de sînge, iar printre părtidele din Ungar
iiea o

noaiiă însoţire a păpistaşilor încontra nepăpistaşilor (pg. 483), fiindcă între
duşm

anii creştinătăţii ieraii numărați nu numai necreştinii, ci şi creştinii
de „rit r&săritean şi alegăreţii (ereticii). Din causa aceasta, şi în faţa ameri
nțării Turcilor cu copleşitul creştinilor, întălnim, pedeoparte, pre papa Pius Il
(1458—1464) provocînd, în Mart. 1459, pre represîntantul săi din Ungariiea,
ca să lucre pentru liniştitul tulburărilor de acoleâ şi să aibă grijă, ca nu

cumva diregătorii
iei să închieie pace

cu Turcii, ci săi îndemne

a con-

tinuă pregătirile pentru răsboii, promiţindu-li şi ajutoriii, Jar' pedealtăparte găsim pre Ştefan cel Mare închieind, în Mai 1459, cu regele
Poloniii, Casimir IV, un trătat de pace, spre a curmă odată neîn țălegerile şi singuratecele
răsboaie, prădări, aprinderi şi
versări de sînge, carilenu încetaii, de un timp încoace,
dintre locuitorii din Moldova
şi cei din Podoliiea şi

-

Rusiiea (pg. 527—528)2).
Ne
pa
Pa
Cumcă înoiala aceasta a fost mai mult de natură religionară şi confesională,

resultă

de

acoleă,

că în

anul

un călugăr franciscan, lon cu numele,
nedeii episcop
moldovenesc,

Podoliii 3).

.

_

următorii,

1460,

întimpinăm

pre

întitulîndu-se ca din mila lui Dumvicariii al Romîniii şi al

,

,

A

Tot în anul 1460, în 18 lanuariii, mai scrise zelosul papă Pi II
regelui Mateiii:. Corvinul, ca să'şi continue pregătirile” de răsboiii. asupra:
Turcilor şi să nu lase a trece acest prilej favorabil de a'şi scuti, pentru totdeauna,

regatul

de

năvălirile'lor.

În

altă.scrisoare

din

20

Faur

îi promise

. .-

papa, căi va trimete 40.000 de galbeni ca ajutoriii pentru acest răsbolii
dară, vădînd că Ungurii îi fac necontenit greutăţi, înştiinţă în Ă pril 1460 .
pre represîntantul săii din Ungariiea, spunîndu i, că, dacă
să închieie pace cu Turcii, atunci să nu se chieltuiască suma

gurii A ese
trimeasă
pen-

tru răsboiă 4).
i, Doc. II, 2. Nr. 82—89. —
i
omnia . ct singula bella,
106 pe jurmazachi,
j .

.

a

i

-

105
;
2) Hurmuzachi, 1. c. Nr. 9
discordias, prdationes, combustiones et
.

:
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şi

Sanguinis cifusiones, inter terra Podoliz, Russie ct Maia,
hate
rien
ant
et concordaverunt. — 5) Et „Nos Joannes eadem
i Gratia
Fpiscopus Moca dense, Vi
cazius Valachiz et Podolie Ordinis Fratrum Minorum, a Keezierski, a
basi
AViadomose

k

ieniu

Sjeze viena

Nr. 108—110.

wi

Swietey

mary des

w Moldawii y Wotoszezyzni,

fansalp.

Daciens,

Bd. 3 pg.

Lwow,

547. —

„

cp.

+) Hurmuzachi,

.

4,

Docum

II, 2.
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Împăcarea lui Ştefan celui Mare cu Polonii, Ruşii şi cu Podoliienii,
a provocat ui răsboiii cu Tătarii vecini prin anii 1461 şi 1462, deaceea
îl vedem 'cultivînd şi mai departe îndrumatele legături de priieteniie cu

regele Cazimir 1).

RE

|

i

Aceste legături priietenoase cu regatul Poloniii nu fură pe placul
Ungurilor din propăganda papistă; deaceea găsim pre regele Mateiii Corvinul năzuind a strînge pelîngă sîne, prin diverse favoruri, pre lipaşii săi, |

şi mai ales pre nobilii Romîni?),
cu Ştefan cel Mare

şi întrînd

chiar în referinţi' duşmănoase

(pg. 528—529).

Conciliii în Hotin între Romînii moldoveni

şi Rușii galiţiieni şi podo-

„lileni. La culmea bunei înţălegeri dintre “Ţara Rusască, Podoliiea şi Mol„dova.ni se pare că s'a ajuns în anul 1466, cînd, cu consînţărhîntul regelui

Cazimir IV şi al lui Ştejan celui Mare, se ţînu la Hotin dela 4—9
Optomvre,' un concilii (coiiur, cioiiuz»), sub preşedinţiiea arhiepisco-

pului Grigoriă din Leina, cu scopul dea delătură toate pricinele certelor dintre locuitorii acestor trei ţări.
Păcat
numai că uricul ce îl cunoaştem despre acest concilii nu ni preciseadă
nică feliul pricinilor de ceartă, nici modul cum. s'aii delăturat iele.
Atita
ieste sigur, că acest arhiepiscop Grigoriii începi a se adresă cătră un
episcop din Moldova ca cătră un sufragan.al săi 3). Tot în anul acesta
găsim şi pre un lon numindu-se „din mila lui Dumnedeii şi al Scaunului
” Apostolic episcop moldovean şi sufragan al venerabilului Niculaiii, episcop
în Alba (Juliiea) în Ardeal?).
Această împăcare creştinească aţiţă înteresele părticulăriste şi esclusiviste
ale păturilor soţiiale şi ale popoarelor din Ungariiea, şi stărni printre ele
nu numai tulburări înterne, dară şi porniri agresive încontra lui Ştefan celui
Mare, carele căută să se împace cu toţi aceia, carii se arătaii aplecaţi ca
“să trăiască împreună după neîntrecutele învățături umanitare ale întemeietoriului creştinismului, şi să le apere încontra agresivilor Turci. Aceste
tulburări prinseră a se r&suilă cu zgomot prin anii 1467-1470 (pg. 529—
531), dară se domoliră curind, fiindcă papii Paul II şi Sist IV (1471—1484)
întreveniră în 1470 şi 1471 pe lingă regele Mateiii Corvinul şi Cazimir IV,
îndemnindui ca să curme neînțelegerile dintre dinşii, iscate din causa
îmbletelor lor după regatul Bohemiii şi: după domniiatul Moldovii, şi să
se rădice împreună încontra Turcilor5).
-

Cum s'a ivit la domnitorii Rușilor Moscali dorul de a continuă iei
înrîurința împăraţilor din nimicita împărățiie romană răsăriteană. Un mare
„învăţat Grec, naționalist înfocat şi ap&rătoriti al uniunii bisericeşti decretate
la conciliul Florentin (pg. 670), arhiepiscopul

1395,

1472),

decoratde papa

creştinii din Asiiea

din Niceiea,

şi de papa Pius ÎI în anul 1463

cu

constantiniian, credit că lucră numai în înteresul mintuirii
genere, a creştinilor răsăriteni de sub jugul turcesc,
1) Hurmuzachi,

Visarion 5 (n. c.

Eugeniii IV cu titlul de cardinal pentru

Doc. IL. 2. Nr. 121—125;
Na. 130—132,

acela

de Patriarh

Grecilor şi, în

dacă va legă mai de

Nr. 147. .—

5).

i

Doc. ]], 2. Nr. 113—1i14; Nr. 117—120; Nr. 126—127; Nr. 133—146. — A pu muzachi,,
1], 2. Nr. 525 şi 147. — 4) Hurmuzachi, Doc. ÎI, 1 Nr. 6..—5) Hurmuzachi, Il,-2. Nr. 159—.

170; Nr. 173—177; Nr. 188. — Raynaldus, Annales eccl. sub anul 1470, cap.:1—8; anul
1471, cap. 1 şi 77. — 6) Raynaldus Annales eccl. sub a. 1439, cp. 7, 12
şi 41; a. 1461 cp.
42; anul 1463, cp..58—73; a. 1440, cp..16; a. 1451, cp. 3; a. 1470, cp. 9; a. 1472 cap.
1—9; 48—49. — Krumbacher K. Geschichte der byz. Litteratur, 2. Auil. Miinchen '1897

pag. 117, Ne. 42.

:
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aproape pre marele duce Ivan (1462—1505) din Moscoviiea
saii Rusiiea
Albă de _soartea urmaşilor nenorociţi ai ultimului împărat bizantin
propuse, în Faur 1469 prin soliie, ca să se căsătorească cu îrumoas , şi“
a, de-

şteapta

şi înţeleapta Sofiie, fiica

lui Toma

Paleologul,

frate

cu

ultimul

impărat bizantin Constantin XII Paleologul. Această copilă ieră crescută
la
Roma chiar sub priveghiarea. numitului Visarion, carele se strămutase într'acol6 din causa reacţiunii antipapiste din Asiiea ($. 154). Scopul urmărit
de- Visarion precum şi de papii Paul Il şi Sist IV ierâ, ca, prin această
căsătoriie, să ţină pre marele duce Ivan şi pre supuşii lui în legătură cu
biserica romană; ca să deştepte şi să aţiţe într'insul şi în urmaşii lui dorul
şi năzuinţa de a îi iei aceea, ce ai fost ultimii împărați r&săriteni; ca să
facă din Moscva un noii Bizanţ şi pre mitropolitul de acoleă un noii patriarh; şi, ca prin preţioasa coroană ce o dărui papa Soiiii la plecarea iei
din Roma în Juniit 1472 ca mireasă la Moscva cu alaiă strălucit, să îndestrede pre domnitorii Ruşilor Moscalicu drepturile foştilor împărați din
Constantiniiana sai Bizanţ; şi ca cu ajutoriul lor să îringă pre Turci şi
săi alunge de printre creştini, saii.să'i înduplece la îmbrăţişatul creştinismului. Marele duce Ivan se simţi măgulit în năzuinţile sale ambiţioase spre:
măreţiie şi promise chiar a primi uniunea cu biserica romană, dupăcum
jusese iea decretată la conciliul florentin. Solul papal însă, carele conduceâ
pre Soiiiea dela Roma la Moscva, se ar&tâ prea ostentativ pentru papa;
se îmbrăcase în veşminte preuţeşti lătineşti şi cu o cruce mare în mini,
mergeâ înnăintea miresei, şi aşâ voiâ să între şi în Moscva. Această ţinută

a solului

papal făcii

împresiune

rea

asupra poporului

rusesc

şi asupra

mitropolitului Filip, aşă încît acesta dechierâ hotăritoriii mareluiduce Ivan,
că, dacă va lăsâ pre solul papal ca să între aşă în Moscva, îel va ieşi
din iea. În urma acestei dechierări îi necesitat solul papal ca să'şi ascundă
crucea. şi celealalte semne papale, şi numai aşâ despoiat de aceste decoruri
pută întră în Moscva.
Această predispunere a Ruşilor Moscali. încontra
confesionalismului papal rămase şi mai departe ia iei; deaceea nu numai
că nu trecură la păpistaşi, dară deşteptară încă şi în Sofiiea amorţitul iei
sîmţ pentru confesionaiismul. răsăritean şi o înduplecară ca să fie o apă-.
rătoare zeloasă a lui 1).
|

Ştefan cel Mare aprig

luptătorii

încontra Turcilor.

În timpul: per-

trătării mareluiduce Ivan pentru căsătoriiea sa cu Sofiiea Paleologul şi
după săvărşitul iei se luptă Ştefan cel Mare vitejeşte cu Turcii pentru
lege şi moşiie, scoțind din mînile lor cele mai multe bunuri şi moşii ră-

pite de dinşii (pag. 531—533).

Ca să'şi poată urmări cu mai mult succes

scopurile sale îaţă de Turci, trimese Ştefan la regele Ungariii Mateiit Corvinul pre un consîngean.ca sol, ca să trătede cu iel pentru o conţălegere.încontra Turcilor. De şi nu cunoaştem tecstul original al scrisorii lui Ştefan

date solului săii, totuş din respunsul ce "il dădu Mateiii Corvinul se vede

lămurit, că începuse a fi vorba între dînşii şi despre cestiuni curat reliÎn r&spunsul dat asigureagă Mateiă pre Ştefan de cea mai
gionare.
“mare binevoinţă din partea sa, şi aceasta cu atit mai vîrtos, fiindcă iel "i
se arăt ca zelos apărătoriii alcredinţii şi că ascultarea, pre
care de bună voie şi neadmonit de nime "i-o ofereşte, o priveşte ca oferită
creştinătate, ba chiar pentru
nu atit pentru sîne, cît pentru
lăţirea credinţii, şi că ieste gata să'i deie şi cetățuiea dorită din
1) Papadopul

Calimach

A. Soiia Paleologul, Bucureşti,

1896, pag. 69—80

şi 89—91.
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Ardeal, numai dacă va vede arâtîndw'i-se, prin fapte, ascultarea ce o ofereşte Ştefan, lui şi coroanei ungureşti 1)... În care an s'a. întimplat îndrumarea acestei împriieteniri între Şteian cel Mare şi Mateiii Corvinul pe
temeliiea apărării şi lăţirii credinţii creştineşti, nu ştim cu siguritate, fiindcă în răspunsul publicat nu ieste pus datul; ni se pare însă a îi fost anul
1474, deoarece la bătăliiea dela Racova din 10, saii după Dlugoş şi Mateiii
de Michovia din 17 lanuariii 1475, a avut Ştefan cel Mare un.mic aju"toriă de Săcui dela Mateiii Corvinul?).
|
. Cumcă în deceniile din urmă s'aii săvărşit în dauna creştinismului
apusean multe lucruri prin îmbele domniiate romineşti, resultă şi din scrisoarea papei Sist IV din 19 Mart 1475, prin care iartă păcatele acelora,
carii vor contribui ca să se sfirşască ziditul bisericii . Sîntei Fecioare din
"Braşov, oraş care se află la. marginile creştinătăţii şi la
hotarele necredincioşilor
din "Para Romînească, şi în
„carele petrec împreună cu înşi'şi creştinii o mulţime atît de Romini, de
Armeni, Bulgari şi Greci, cît şi de alţi necredincioşi3).
„
Măcarcă creştinismul răsăritean ierâ predomnitorii în amîndoaiiă
domniiatele naţionale romineşti, totuş domnitorii de acoleă suferiaii pe
lingă fel şi creştinismul apusean după confesiunea papală, precum şi după
aceea a Husiţilor. Cu deosăbire se distinse în privinţa aceasta Ştefan cel
Mare,

carele,

533—534),

dupăce

a înfrînt pre Turci

a înştiințat despre această

la Racova

victorie

în lanuariii

strălucită

precum

1475 (pg.

pre alţi

principi circumvecini, aşă şi pre papa dela Roma cu întenţiunea, ca săi
căştige iăvoarea pentru întăptuitul măreţelor învățături creştineşti, de cari

ierâ însufleţit cu învăpăiare. Papa se grăbi de'i răspunse în 31 Mart 1475,
dară nu cu admirare ca contimporeanul arhiepiscop Dlugoş (Longin), ci
cu sînge rece şi cu multă circumspecţiune; îi spuse mai întiiit că se bucură vegindu'l atit de harnec la apăratul credinţii creştineşti şi la conibătutul sectei turceşti; apoi îi lăudâ propusul cel sînt şi drept şi'] îndemnâ
ca să săvărşască ce a început, căci ajutoriul lui Dumnedeii nu'i va lipsi,
şi că şi iel, papa, încă va căută ca să'l sprijinească cît cu putinţă %,
Ștefan cel Mare caută să înființede în Moldova o episcopiie apuseană
romană. Îmbărbătat de acest respuns cumpă&tat, şi, dorind a complăce şi

“celor ce nu ieraii

de aceeaş

confesiune creştinească cu iel prin aceea,

că va

înfiinţă şi pentru dînşii în domniiatul săă o episcopiie atirnată numai de
papa, trimese Ştefan cel Mare la Roma o soliie în privința aceasta, recomîndind spre acceptare şi consăcrare ca episcop de confesiune romană
papală pre un îndigean cu studii mai înnalte, cu numele Petru.
Şi cu
astă dată fii papa Sist IV foarte circumspect în răspunsul săi şi în decisiunile sale, poate deaceea, că să temeă ca nu cumva, prin o îndestulare
deplină a dorinţii lui Ştefan, să stirnească: şi .mai tare geloşiile ce, din
nefericire, esistaii între regele Poloniii'şi arhiepiscopul din Leina (Lemberg)
pedeoparie, şi între regele Ungariii şi arhiepiscopul din Strigon pedealtă-.
parte asupra unor pretinse drepturi la supremăţiie cetățănească şi biseri- .
1) Hurmuzachi, Doc. ÎI, 1, Nr. 2 şi 7. —

?) Dlueossi Historia

polonica

libri

Lipsiz, 1712, pg. 525—526. — Mathiz de Michovia Chronica Polonorum, în Polonica XIII,
hi.
storia corpus. Basilia 1572, t. 2 pg. 232. — Hurmuzachi, Doc, II, 2, Nr. 206 şi 11 1 Nr. 13.
— 5) Hurmuzachi, Doc. II, 2. Nr. Nr. 208: „In confinibus christianitatis
et in metis infi-

delium terre Valachie situin, în quo
guidem opido
rorum ct Grecorum, quam alliorum infidelium copia

degentibus

morari solet. —

4) Hurmuzachi,

tam Valachorum, Armenoruim, Bulgauna cum ipsis christianis in ipso opido

Doc. Il, 1, Nr.

10.

.-
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cească
Ştefan
numai
are iel

în domniiatul Moldovii.
Deaceea ocoli papa cestiun
cel Mare, şi, în scrisoarea ce 'i-0 trimese în 20 Mart ea' pusă de
1476, îi spuse
atita,-că, înţălegind din scrisoarea primită şi dela
soli grija ce o
pentru biserica Moldovii, cît şi dorința de a pune în
fruntea iei. .
pre numitul Petru, va căută să'j împlinească cererea
, mai ales pentru vîrtutea lui cea strălucită şi pentru meretele lui cele prea 'chiare
pentru causa
creştinească; de altmintrea, adause papa, că măcarcă s'ar căd€,
cele ce le-a făcut şi le face mai virtos să'i grătulede la virtute ca pentru
a ce o are
şi la lauda ce 'şi-u căştigato, decit să'l ațiţe, iel totuş îl îndeam
din bine să păşască la mai bine şi din tot sufletul săi nă, ca
să stăruiască în apărarea şi propagarea credinţii celei sînte,ca cu mai mult
prisos

să dobîndească

dela

Dumnedeii

premiul

vecinic,

iar

dela

sintul

Scaun Apostolic recomîndare 3).
a
În urma scrisorii sale cătră papa se aşteptă Ştefan cel Mare, ca să
vadă pre supuşii săi de confesiune apuseană romană smulşi de sub înriurinţa arhiepiscopilor din Strigon şi din Leina, şi, prin urmare, şi de aceea
a regilor din Ungariiea şi din Poloniiea, şi înd&straţi cu un episcop proprii atirnat numai dela papa, precum fusese acela din Sirete de sub Laţcu
(ps. 510 şi 646—347), dară, cînd coleă, se trezi numai cu un simplu „păstoriii“, fără de a'i precisă posiţiunea mai deaproape, căci papa nu r&spunse

prin scrisoarea sa din 9 April 14762)

lui Ştefan celui Mare alta,

decit că

a pus în fruntea bisericii din Moldova ca p ăstorii pre acela, pre care
l-a dorit, şi că, în mod escepţional, “i-a dăruit încă şi darea anuală (anata).

destiScaunului
nată Apostolic.
Înciît însă despre cerutul sprijin bănesc, îi
comunicâ papa, că, după o conţălegere ce din începuta avut'o cu principii ităliieni,

îl va

trimete

regelui

unguresc,

lui Matei

Corvinul,

jar

nu.

la miza lui, spunîndu'i că această faptă a sa tinde numai spre binele şi
iolosul lui, dacă iel va purtâ răsboiă încontra Turcilor împreună cu
numitul rege, .şi apoi îl îndemnâ, ca să purceadă şi mai departe cu mări-.
nimiie cum face, şi să fie încredinţat, că, prin virtutea şi prin faptele
sale, ieste foarte drag papei personal şi Scaunului Apostolic, şi ca dovadă
despre această dragoste îi mai împărtăşi papa, că a conces îndulginţi, .
Yertări de

păcate,

celor ce vor. veni

la biserică. şi vor

dă bani,

şi că aceşti

bani îi va pute folosi spre a'şi ajunge scopurile ce le urmăreşte. o
Aceasta promisiune dreptcă 'şi-a împlinit-o papa, dar nu deplin în
înţălesul dorit şi în lărgimea aşteptată de Ştefan cel Mare.
Prin o eu ă,
concepută în termeni foarte ambiguoşi şi publicată în 9 April
70 nu
spune papa nimică alta apriiat despre recomindatul Petru, deci că i
meşte o sîngură dată venerabilul nostru frate Petru Mo
ov ca ul
şi că îl însărcineagă cu. acordarea îndulginţilor şi cu adunarea banilor
pentru susținerea oştii lui Ştefan încontra Turcilor, bani cari se vor depune

prin cutiile bisericilor în decursul unui

an de

dile decătră cel £ cerneci

pentru iertarea păcatelor lor, conceasă de dinsul, din causă fiindcă Mai
(5les din izvor vrednic de credinţă, că Ştefan, principele Mol oi ep O
pul moldovean,

ducii,

comiţii, . boierii, „nobilii şi joarte mulți

şi aflători în Moldova, părbaţi şi

să fie

părtaşi

şi de astiel

de iertări

iemel, SL

de păcate?);

a ti locui

preuţi şi lumeni,

|

_

dores

Tot Done susţinerea luptelor lui Ştefan încontra Turcilor na con
cese papa în 13 lanuarii 1477 (nu 1476) episcopului
din

;
Annales eccl. „a.a
1) Hurmuzachi,i Doc. îl, 1, Nr. 16. — Raynaldus,
2) Han
Doc. Îl, 1,: Nr. 17. —.5 Hurmuzachi, Doc. II, 2, Nr. 215.
7

,

1476, , cp. 6—7. —

i

|

.
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(Cetatea Albă) dreptul de a iertă păcatele, în decurs de trei
nica Mare, celor ce vor dă bani sait vor plecâ în persoană,
oameni înarmaţi în oastea lui. În această bulă Ştefan ieste
luptătoriii al credinţii creştineşti 1).

ile la Dumiori vor trimete
numit adevărat
|

„_
Preuți apuseni. năcăjăsc pre creştinii de confesiune răsăriteană
grecească. Încurcături cetăţeneşti între domnitorii creștini. De aci înnăinte
nu mai dăm de nicio cur&spundinţă urmată între papa şi Ştefan cel Mare,
poate deaceea, fiindcă Ştefan căpătase convingerea, că, precum nu se pute
pe deplin înţălege cu domnitorii popoarelor circumvecine asupra respectării
reciproace şi asupra modului, cum cu toţii împreună să se lupte încontra

duşmanului comun, a Turcilor,

la

cale

nici

altele: pre

cu papa

diferitele

-. purilor.

tot aşă nu va fi în stare să scoată treaba

din. Roma,

ca să'l

înduplece

a

suferi

unele

lingă

confesiuni creştineşti, cari se iviseră în decursul tim-

Ce s'a ales mai departe

de

„venerabilui

frate

Petru .Moldoveanul“,

nu ştim pînă acum, precum nu ştim nici aceea, oride nu cumva iel ieste
aceeaş persoană cu nenumitul episcop din Cetatea Albă din 1477, dar
ceea .ce am mai găsit notat în privinţa referinţilor reciproace dintre creştinii rEsăriteni şi cei apuseni: din părţile acestea, ieste, că în anul 1476 se

plinse Mateiii Corvinul la papa,

că mulţi

creştini

răsăriteni

care

face

sînt năcăjiți

decătră preuţii apuseni, fiindcă n'arfi botedaţi după lege; că în anul 1479
autorisâ papa pre episcopul Moldovii, ca să ierte păcatele de omor comise de un preut apusean, de tată-sait şi de oamenii. lor, asupra mai mul-

tor eretici din

diecesa

Transilvaniii,

lucru

ne

a crede,

că

acest

episcop. al Moldovii (episcopus Moldaviensis) nu mai locuită în Moldova;
că în anul 1483 trimese papa în Ungariiea pre un călugăr dominican ca
'cercetătoriii de conştiinți (inquisitor) încontra ereticilor şi a şismaticilor de

acoleă, şi că Paul de Vaţa, episcop de Argeş
„dertă păcatele celor ce vor contribui la ziditul

şi sufragan transilvănean,
bisericii apusene din Hen-

dori.în Transilvaniiea; că în anul 1484 se aminteşte un Mihaiă ca episcop

al Milcoviii şi ca „vicariii genera! în cele pontificale al arhiepiscopului din
Strigon, şi că papa Inocenţiii VIII se pregăteşte, ca cu asalt să ocupe citeva
oraşe de lingă Dunăre din Ţara Rominească;'că în 6 Junii 1486 se plinse
Mateiii Corvinul la papa, că regele Poloniii a atras pre Ştefan cel Mare
pe partea sa; că în Noemvre 1486 se făcură vioaie agitări papiste în
Ardeal, şi că tot în anul acesta începuseră episcopii apuseni din Poloniiea
a persecută pre episcopii Rutenilor, aşă încît aceştia se simţiră nevoiţi a
se adresă la patriarhul Nifon II (1486—1489, 1497—1498 şi 1502) din Constantiniiana şi a cere dela iel desluşiri asupra valabilităţii conciliulni florentin*); că în Septemvre 1488 căutâ papa Inocenţiă VIII să împace pre
domnitorii Germaniii,: Ungariii, Poloniii şi Bohemiii şi să'i aţițe încontra
Turcilor;

că în 25 Juniii 1489

că Mateiii Corvinul
al Bohemiii

rilea;

că în

înştiinţă

solul

papal din Ungariiea

pre papa,

voieşte să facă pace cu Turcii şi că regele Poloniii şi

îndeamnă

26 Juliii

pre Tătari şi pre

eretici,

1489 se plinse regele

ca

să năvălească

Poloniii la

papa

în

Unga-

asupra

ne-

dreptăţii ce "i-a 'făcut'o, însărcinind pre regele Mateiă cu protectoratul
asupra Moldovii; că în anul 1493 începură mulți Săcui din Ardeal-a trece
') Hurmuzachi,
zachi, Doc. II, 2. Nr.
eccl. sub a. 1486, cp.
cp. 4, sub anul 1497.

Doc, II, 2. Nr. 216: „verus christianze fidei athleta“. —
= Hurmu219; 233; 247; 218; 250—251; 261; 263. — Raydaldus, Annales
62. — Kedzierski, Wiadomose o Krzeweniu s. Wiary w Moldove,
— Sulzer, Geschichte des transalp. Daciens, t. 3, Pg. 347.
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„în Moldova din pricina prigonirilor!); că din anul 1497 înnăinte, în urma
tulburatelor referinți cetăţăneşti dintre Poloniiea şi Moldova, călugărul do-

minican,
1492

Toma

— August

„în țară,

din Zagrodin,

1503)

însărcinat

cu păstoriiea

ci a trebuit să

de papa Alesandru VI

în Moldova,

o părăsască

pentru

nu s'a

(August

.-

mai putut susține .-

totdeauna?);

şi că, în fine, nici

stăruința papei Alesandru VI din anul 1500 de a uni'pre domnitorii creştini la o întreprindere comună încontra Turcilor mavi niciun resultat?). |

„Stefan

cel Mare

prejurări nefavorabile

grijeşte de o cultură religioasă. În faţa acestor împentru

contăptuiri comune

nu r&mase lui Ştefan celui Mare

alta de făcut,

şi folositoare

decit

să

pentru

toți,

pună în domni-

" iatul săi o temeliie trainică pentru o cultură religioasă morală prin aceea,
că nu încetâ pînă la moartea sa a tot zidi mănăstiri şi biserici măreţe şi
a le îndăstră cu moşii pentru susţinutul lort)..
.
:
|

Personalitatea lui Ştefan celui Mare.

Ştefan cel Mare

ierâ o perso-

nalitate străordinară; iea se împunea oricui şi căută să străbată pretutindenea. Contimporeanul scriitoriii polon şi pe urmă arhiepiscop în Leina
(Lemberg), lon Dlugoş5) saii Longin (1415—1480), afară de cele amintite
mai sus (pg. 533—534), ni mai spune despre Ştefan cel Mare, că iel numai prin a sa astuţiie, activitate, geniăşi iscusînţă superioară uşor a de“lăturat pre rivalii săi şi a apucat domniiea asupra Romiînilor, pre cari încă
şi prin severitatea şi prin dreptatea sa 'şi “i-a făcut aplecaţi şi ascultători
în tot decursul domniii sale, fiindcă nu suferiă nicio fărădelege nepedepsită, şi că nu numai pre ostaşi şi pre nobili, ci şi.pre ţărani îi siliă la

arme, înv&ţind pre fiecare, cum

să grijască de apărarea patriii; şi că, dacă

găsiă pre vreun țăran că nu are. săgeți, arc sait sabiie, sati că nu aleargă
Călare la oştire, fără nici o milă îi tăiâ capul?).
Ă
PR
Religiositatea lui Ştefan celui Mare a fost foarte mare, sîncerăşi necontenit stătornică; iar dorul lui ierâ, ca să vadă pre toţi oamenii uniţi
creştineşte între sîne spre contăptuiri comune şi aperare reciproacă,; deaceea năcazul lui ieră cumplit, cînd vedea desbinări şi harţe nu numai
printre popoarele circumvecine, dar încă şi printre Romîni, ba chiar şi
printre cei mai deaproape ai săi. Chiar la moartea sa simţi amărăciunea
aceasta (pg. 567—568). Deaceea credem că sufletul săi nobil ma putut ca
“să nu suspine dorința următoare: „Din aceste ţări, Moşiie dacorominească,
r&sună o voace cu rugă duioasă: Doamne al puterilor şi Tată Ceresc, de-şteaptă şi lumineadă, înţălepțeşte şi încuminţeşte, armoniiagă şi uneşte pre

din întreaga omenime

locuitorii țărilor acestora cu cei din împrejurimeşi

spre confăptuiri comune şi folositoare, şii deprinde în săvârşirea lor necontenită, ca, prin iubire şi "nfrăţire, să "'ndulcească păminteasca vieţuire,

pe

să sporească omeneasca fericire, ca şi-aicia

şi sînt!“.

Mi

$ 157. Orgănismul

Legătură

.

.

cu
u

“acestui Sistimp CA

.

patriarhatul
.

pămînt să fie traii ceresc

o
bisericesc la Romini.

La începu

din Ohrida şi Constantiniiana.
-

-

.

a

[3-4

-

.

biserica Rominilor subordinată patriarhatului din Ohrida

vechie, atiîrnâ

a
($ 92), şi doară numai o parte din iea, cea din Moldov
a.
tiniian
Constan
din
hatul
patriar
mijlocit saii nemijlocit de
1

a, 1497) Pe

”

achi,

uzacţi,

tul

Doc: II, 2. Nr. 270;

274;

281; 304. —
.

9

.

) Kedzierski,
,

.

|. c. cp. 4 su

b

— 4) Bo dan,
pg. 347. — 5) Hurmuzachi, Doc. II, 2. Nr. 381—384. Cronicel
Rom.
e

5l. —'5) Urechie
Vechile cronici, pag. 194, 224, şi Cronici inedite, pg.tom. 2, pg. 417.
1712,
Lipsiz,
polon.
Hist.
i,
Dlugoss
€)
—
pg. 152.

în

.
,

.
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- Legătură cu papa din Roma. În urma mişcării naţionaliste romiîneşti
dintre anii 1186 şi 1204 prin fraţii Petru, Asan şi Ioniţă ($ 121), şi dupăce

- recunoscu papa Inocenţiii III noaiia împărăţiie a Romînilor şi Bulgarilor ca
neatirnată de împărăţiile circumvecine
fiinţă întrînsa un noi patriarhat

şi pre loniţă ca rege al iei,
cu reşedinţa în Tîrnova,

afacerile curat suileteşti în legătură nemijlocită

cu papa din Roma

întraseră iele saii

cu

se înpus în

vechie

($ 130). Acest patriarhat avea sub sîne doi arhiepiscopi, în Prislava şi în
Veleşbujd, şi patru episcopi, în Scopiiea, Prisdiian, Niş şi în Vidin (pag..
579). Despre alte episcopii, carile ar fi fost supuse acestui patriarhat, nu
ni vorbesc ştirile contimporene.
- Episcopii romînești pe teritoriul Daciii Traiane și legătura lor. Ase. menea nu ştim cu siguritate, cîte episcopii Yeraii pe timpul acesta la Romiînii uniţi de pe teritoriul Daciii Trăfane şi.în ce locuri anumea, şi oride .

nu

în

legătură

bisericească

noul

patriarhat.

Atita

putem spune fără de a ieşi din adevăr, că acele părţi din acest teritorii,
” cari S'aă țînut cetățăneşte de imperiul romînobulgar, aii stat şi bisericeşte
“ împreunat cu patriarhaiul din Tirnova şi supuse jurisdicțiunii lui; iar locuitorii cei din Daciiea centrală, apuseană şi miadănoptală, carii se aflaii |
în legătură cetățănească cu regatul “unguresc şi'şi păstrai confesiunea strămoşască, cea răsăriteană grecească, aii rămas şi mai departe mai mult în
legătură

bisericească

cu

patriarhatul

din.

Constantinilana,

decit

cu

acela

din Ohrida, iară aceia, carii primiati confesiunea roinană se subordinaii
bisericeşte saii arhiepiscopului din Strigon, saii celui din Colocea..
Ca
episcopii romîneşti, unite cu biseri
. romană,
ca
cunoaştem din răstimpul
acesta pre aceea a Cumaniii sai Milcoveană,
pre aceea din Severin, din Argeş şi din Băcăi (Ş 150, pg. 661). Numai episcopiiea
cea de scurtă durată (1370—1412), înființată în Sîrete decătră domnul
Moldovii Laţcu, a fost supusă papei nemijlocit dintru început, iar”. mai pe
urmă arhiepiscopiii şi mitropoliii din Leina.
Ii
Patriarhatul romînobulgar se desface de papa din Roma. . Biserica
din împeriul romînobulgar a stat în: legătură cu papa Romei numai pînă
în anul 1238, căci de aci înnăinte s'a desbinat iarăş şi a continuat a stă.
în legătură sufletească iarăş cu patriarhatul din Constantiniiana, dară nu
ca supusă, ci ca coordinată ($ 132). Această impulsiune
ati urmat-o apoi
şi episcopiile de pe teritoriul Daciii Trăiane, carile se țîneaă de împeriul
romînobulgar,
iar' celealalte 'şi-aii păstrat vechile lor legături preuţeşti.
îoaiiă orgănisme bisericeşti în Daciiea Trăiană. Deodată cu elupta-.
*
rea

neatirnării depline a micilor ducate din Daciiea

Trăiană

miadădiiială,

răsăriteană şi miagănoptală şi împreunarea lor în doaiă. mari domniiat
e
“romiîneşti suverane în timpul dela 1223 pînă pela 1360; s'a schimbat întrucîtva şi orgănismul bisericesc din iele. Cumcă în părţile acestea ai esitat
„episcopii de confesiune grecească, nu încape nicio îndoială, fiindcă
papa

- Grigoriit IX ni spune

în

bula sa adresată în

14 Noemvre

1934

regelui

unguresc Bela IV, că în episcopiiea aşâă numită.a Cumaniii, deci pe teritoriul Daciii Trăiane
răsăritene şi miadănoptale
($ 131, pg. 585—586) se aflaă „nişte neadevăraţi episcopi țînindu-se de

ritul

,
” Nr.

Grecilor“:),

dar'

nu ni arată

iocurile

anumea

7 „Quidem pseudoepiscopi Gracorum ritum tenentes*,
105. — Theiner, Vetera monum. hist. Hung. |, Nr. 225.

unde reşedeaii.

Hurmuzachi, - Docum,
|

Cu

1,

,

1.
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toate acestea nu credem că vom fi în

afară de adevăr,

dacă vom afirmă,

că reşedinţile acestor episcopi m'aii fost prin alte locuri decit pe acol6, :
unde le găsim funcţionîind mai tărdiii, deci pentru domniiatul 'Pării Romineşti prin nişte localități ca Vidinul, Turnul Severinului, Rimnicul Vilcii,
Argeş, Tirgoviştea şi Buzăul, iar” pentru Moldova în oraşele Sîrete, Suceava,
Roman,

laşi,

Rădăuţ

şi Cetatea Albă;

ne

grăbim

însă a adauge,

că nu

prin...

toate aceste localităţi, ci numai prin unele din Yele, fără de a pute precisă

anumea prin cari.
Cumcă pe teritoriul Daciii
sultă

şi de

acol6,

că

Trăiane

numerotarea

în

aii fost mai

mitropoliilor

multe

episcopii,

răsăritene,

re-

cari se țin

de patriarhatul Constantiniianei, făcută în 1288 sub împăratul Andronic II
Paleologul (1282—1328), se dice la nr. 27 apriiat, că în timpurile din urmă
doi mitropoliți, dintre cari cel
S'aii aşădat în Ungrovlahiiea
ce ţine locul Nicomediii poartă titlul de esarh şi de mitropolit:
şi al Plaiurilor, far' celalalt,
preste toată Ungrovlahiiea
care ţine locul Amasiii, se numeşte mitropolitalpărţii..UngroviaLa nr.29.
şi Bănatului Temeşan.
hiii, adecă al Ardealului

se dice,

saă

că şi în Maurovlahiiea

în Vlahiiea

Neagră, adecă în

şi la nr. 30 se aminMoldova de jos, încă ierâ un mitropolit;
teşte despre alt mitropolit în Galiţiiea, o parte a Rusiii Mici,
şi la nr. 28 ni se spune, că pe timpul, cînd s'a făcut cons&mnarea, s'a
făcut şi în Vidin:o mitropoliie.

Mitropoliie : propriile

în domniiatul

. Țării Rominești.

Dintre

îmbele.

domniiate naţionale romineşti, neatîrnate,
domniiatul Țării Romineşti a fost cel dintiiii, carele a căutat, ca să'şi croiască
o biserică propriie, neatirnată, şi anumea nu în legătură preuţască cu papa
din Roma, precum o făcuse mai înnăinte împeriul romînobulgar în 1204,
ori mai tărdiit Moldova de sub ducele Laţcu în 1370, ci în conţtlegere
şi în unire cu patriarhul din Constantiniiana. Biserica din acest domniiat,
dacă nu din toată întinderea lui, apoi. de bunăsamă că cea: din dreapta :
din Vidin şi,
Oltului stâ în legătură preuțască cu mitropoliiea

prin iea,

în legătură

cu patriarhatul din Tîrnova,

respective din

Ohrida.

Domnitoriul acestui domniiat, Aiesandru Băsărabul, dupăce reuşi prin lupte
Luîndelungate a'şi regulă referinţile sale cetățăneşti cu regele „unguresc
dovic 1 întrun mod mai convenabil, se înțălese cu mitropolitul din. Vidin,
Hiiacint, şi ceri dela patriarhul din Constantiniiana, ca să'i deie un arhi- - episcop propriii, şi anumea pre Hiiacint al Vidinului, fiindcă iel şi poporul .
săii nu

voiesc

să

mai

fie sub

altă autoritate

bisericească,

decit numai sub

a patriarhului din Constantinitana (pg. 462—463). Patriarhul îi acordă ce- |
- zerea în Maiii 1359, şi'i dete ca arhiepiscop şi mitropolit pre doritul Hiiacint, înştiinţindu'l totodată, cumcă sinodul patriarhal şi însu şi împăratul
lon V Paleologul (1341—1376 şi 1379—1391) aii încuviințat înfiinţarea pen.
tru domniiatul Ţării Romineşti a unei arhiepiscopii şi mitropolii proprii,

subordinate numai scaunului patriarhal din Constantiniiana 4). Mai înnăinte
Romînilor a fost tot sub autoritatea arhiepiscopului din Ohrida,
biserica
căci intro scrisoare adresată de patriarhul Constantiniian cătră Mircea cel
2

Bonoăui

mpăas

255 Ipapapyziou

Tpăuya ssd Iospdpyay
â mp2s 31 Boipod Za

35

Roygszretiaună sos din

sis cprgoănzyiza

în' Acta patriarhatus. edid. Miklosich et Miiller, Vindobonz,

Makit 1859,

şi

"Ahesaeo, din Mai 1359,

1862 vol. 1, pg. 383—388.

-

-
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Bătrin (1386—1418) se vorbeşte despre

“scop şi al Rominilor1).

arhiepiscopul

Ohridei

ca

arhiepi-

,

=

In chipul acesta se desfăci biserica din domniiatul Ţării Romineşti
de legăturile iei preuţeşti cu patriarhiiea din Tîrnova, respective din Ohrida,
şi prinse a formă o arhiepiscopiie propriie, subordinată în cele sufleteşti
numai patriarhatului din Constantinilana.
Unde însă .s'a aşădat scaunul
„acestei arhiepiscopii şi mitropolii, nu se spune apriiat; se vede însă că în
locul unde ierâ şi reşedinţa domnitoriului, deci în Argeş sati în Cîmpullung.
.
După moartea domnitoriului Alesandru Băsărabul însă îmblâ soţiiea
sa, Clara, ca să înduplece.pre fiiastrul săii Vlad şi urmaş în domniiea -

părinţească (1364-—1375?)

şi pre arhiepiscopul

şi “mitropolitul Hiiacint, ca

să primească uniunea cu biserica romană, dară nu reuşi nici la îndemnările papei Urban V ($ 148, pg. 638). Clerul îndigean însă şi clasa diregătoare a poporului, admoniiaţi necontenit de călugării aş&daţi pe timpurile
acestea în număr mare prin unele mănăstiri înfiinţate atuncia, țineait morţiş
la confesiunea grecească şi nu se lăsară înduplecaţi la recunoaşterea supremăţiii papale. Ba încă, spre a luptă cu mai mult succes încontra uneltirilor
unioniste, cerură şi dobîndiră dela patriarhul constantiniian Filotetit (1354—
1355 şi 1364—1376) în anul 1370 înfiinţarea în "Para Rominească încă a mai unei episcopii. sai mitropolii, subordinate
celei de mai înnăinte, din anul 1359. Ca episcop îi denumit. preutul Daniil Cristopulos, sub numile de Antim,
şi primi rangul de episcop al
Miletinei:).
Unde a fost aşădat scaunul acestei episcopii, nu ni spune;
samEnă să fi fost în Turnul Severinului, şi mai pe urmă în Rimnicul Vilcii,
ŞI aveă aşadară diecesa sa în dreapta Oltului.
Aceasta. resultă dintrun
aştdămint sinodal din anul 1389 şi din nişte iscălituri din 6998 (1400),.
unde mitropolitul se subscriie =. Owppodhayias ris zază să Xebegtwev
3). După
Hiiacint deveni un Hariton arhiepiscop şi mitropolit. „preste. toată
Ungrovlahiiea“, unde îl întălnim pe la anul 1380.
Ca mitropolit al. „celeialalte

Ungrovlahii“

găsim în 1389 pre un Atanasiă %,

Mitropolitul

Ţării Romînești însărcinat

scopeşti în cuceritul împeriă romînobulgar.

a imperiului romînobulgar

din Tirnova, .încredință

în

anul

1393

cu săvărşitul

După

functiunilor epi-

cucerirea decătră Turci

şi omorirea

patriarhului Eutimiii

patriarhul Anton din Constantiniiana (1389—1390

şi 1391—1397), prin edictul săi din August 1394, arhiepis
copului şi
politului:
din Ţara Rominească îndeplinirea funcţiunilor episcopeşti mitroîn cuceritele ţări, afară de înstălarea episcopilor.
„_ _
Patriarhul constantiniian ca ctitor asupra călugărilor
din Tara Rominească. Spre a căpătă o înriurință puternecă şi nemijloc
ită
asupra călu„gărilor din Ţara Romînească, carii pe atuncia ieraii
aprigi- şi înfocaţi ap&rători ai contesiunii greceşti încontra încercărilor
papale de a stăbili, în
mod, permanent, uniune
. Romînilo
a r din îmbele domniiate naţionale cu
biserica romană, cerii şi căpătâ patriarhul din “Constan
tiniiana, Anton, în
anul 1395 dela arhiepiscopul şi mitropolitul "Țării Romîneşt
i, Iaşcu, dreptul

mea
9 — a...

ct

Ă ') Acta patriarchatus, vol. Il, pg. 230, unde stă: 5 Gpypezizaezes.
Duby 6 "A pă.
:) Ilrosăatoy 755 wnsponohizov corrpohzyias zwpi09
VzzivYev
,
din
1370, — |
a
,
o
tzpios Cand 1prozononoy pe
ae
asa
din August 1370, şi Xwvyo9rzf Tpdis
îmi 94 Lriosăsii erectia sie cipepo Azyias,
din
e 1371, în
» PE, 582—535, — 2) Acta patriarchatus t- 2, pg.Optomvr
135 și 310—313
t. 2, Pg. 7—8. — Bilciurescu
C. S. Mănăstirile...

Acta

patriarchatus,

1. c.

i Acta patriarch.

din Rominiiea, Bucureşti, 1890, pg. 217.
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de a îi ctitor al „paraclisurilor mănăstireşti din ţară, lăsînd însă administ
ral
- rea lor, ca mai înnăinte, în sama episcopului diecesan din loc?). În chipuacesta işi asigurară patriarhii din Constantiniiana dreptul de a esercită o
înriurinţă „Puternecă şi decisivă în afacerile bisericeşti din "Para Rominească'
şi de a'şi procură de - acoleâ şi mijloace băneşti pentru sprijinirea scopurilor ce le urmăriai.
_
Mitropolitul Țării Pomînești esarh 'preste toată Ungariiea și al Plaiurilor.

Pe

la

anul

1401,

din

causa

răsboaielor

cu

Turcii,

să

se

fi retras.

mitropolitul Ţării Romîneşti în Ardeai şi să se fi aş&dat la Feleac lingă
Cluj, iar' în locul lui a rămas în Ţara Romînească numai o episcopiie cu
scaunul în Rimnicul Vilcii. Tot din anul 1401 înnăinte căpătâ arhiepiscopul
Ungrovlahiii titlul de „esarh preste toată Ungariiea şi al Plaiurilor?).

Reorganisarea mitropoliii din

şeli şi

nerînduiele

Mare

(1495—1508)

în

Ţara Rominească.

afacerile bisericeşti din domniiat,

în

ţară pre esilatul patriarh

Iscindu-se învălmăchiemâ

Radul cel

din Constantiniiana, pre

Nifon din Ohrida unde petreceâ, şi'l. aşădâ ca mitropolit în domniiatul
săi (pg. 467—468). .Acest Nifon convocâ în anul 1496 un sobor mare,
compus din preuţi şi lumeni, carii deteră orgănismului bisericesc din 'Țara
Rominească o foarmă stătornică şi episcopilor eparhii hotărite?), şi de
atunci r&maseră orgănisate pe deplin precum mitropoliiea domniiatului şi
episcopiiea

Rimnicului Vilcii

Buzăului *).
Orgănismul
de

Rominilor

bisericesc

confesiune

de

în

aşă

mai înnăinte,

din

domniiatul

şi episcopiiea

Incît despre biserica

Moldovii.

domniiatui

răsăriteană

acuma

de

Moldovii,

iea se află,

pe la anul 1370, în legăturăpreuţască cuarhiepiscopiiea
din Galiţiiea, precum se vede din
Haliciului
şi mitropoliiea
bula papei Urban V din 23 Juliii 1370 pentru înfiinţarea unei episcopii în
Sirete?), şi din nişte scrisori ale patriarhului din Constantiniiana, despre
Decind anumea însă a venit în această legătură,
cari vom vorbi îndată.
mam putut descoperi; samănă că din timpurile, decînd se îngreuiase preste .
comunicarea

măsură

cu

patriarhatul

din

. respective,: cu
Ohrida

cel

din...

Constantiniiana ori din Tirnova, deci cam dela năvălirea cea mare a Mongolilor din anul 1241 încoace şi dela încercările serioase ale «papilor de a
împreună biserica r&săriteană grecească “cu cea apuseană romană, poinite
-cu însistinţă tot de pe timpul acesta ($ 132, pg. 591 şi $ 133—134). Ase_menea nu ştim pînă acum nici cite episcopii r&săritene ai fost pe teritoriul vechii Moldove pînă la finea secolului al 14-lea. Atita ieste sigur, că,
după uniunea bisericii din Moldova de sus cu cea romană, făcută în anul
1370 decătră domnitoriul de acoleâ Laţcu (pag. 512), remăsese arhiepisco-

piiea şi mitropoliiea din Haliciii fără de suiragani, poate şi deacea, fiindcă
mai înnăinte atît regele Poloniii Casimir |, cit şi după moartea lui întimplată în 5 Noemvre 1370, regina regentă, Elisaveta, maica regelui unguresc

„Ludovic

(1342—1382),

mare succes unl-

propăgaseră cu mult zel.şi cu

unea printre Rutenii din principatul Haliciuluişi al Lodomeriii, cit şi printre

194
Ă
,
|
a
pg. 528—532. — 2) Acta patriarchatus, t. 2. pg. 494,
patriarchatus, Î. c. t. 2,
:) Acta
1879, pă 21
— Cond Fur hizaci E., Fragmente a Istoritea Rominilor, t. 1, Bucureşti,
256 şi 297—300; şi Fragmente zur Gesch. der Romănen, t. 1, Bucureşti, 1878, pg. 205—210
Onciul: Teoriiea lui Răsler, în Convorbiri lit. anul 19, pe. 341—844,
şi 243—244. — Dr. D.
— 9 Bilciurescu,
— 5) Hăjdăă Arhiva ist. a Rominiii, Bucureşti, 1865, t.1, part. 2, RE 137.

1. c. pag. 54.
A, Nr.

197,

—

5) Hurmuzachi,

Doc. |, 2,:Nr. 124.

—

Vetera mon. hist.

Theiner,

.

Hung.

TO

-

A

Litvani 3). Din causa acestei lipse' de episcopi răsăriteni, împuternici patriarhul Filoteiă din Constantiniiana în anul 1371 pre noiinumitul arhiepiscop
- „şi mitropolit halicean, Anton, ca, la caz de trebuinţă, să chieme la sinţirea .
episcopilor. pre arhiepiscopul şi mitropolitul Ţării Romîneşti 2). Această ..
lipsă de episcopi de confesiune grecească a făcut, că s'a pornit o agitare
cumplită - încontra năzuinţilor unioniste ale papilor romani nu numai de-.
„.cătră. patriarhul din Constantiniiana, dar cu deosăbire decătră călugării
„veniţi în Moldova de pe la Muntele Atonului, de prin Bulgariiea, Sirbiiea
şi din Rusiiea. Mai ales în Maurovlahiiea, adecă în Moldov a de jos,
în domniiatul Bărladului (pg: 295), se ar&tară înfocate aceste-agitări. Aici
înşi'şi boierii să fi chiemat întru apărarea creştinismului răsăritean şi încontra uniunii lui cu cel apusean pre învăpăiatul dreptcredincios Î o rgu
Coriiatescul, unul din ducii Litvaniii mari (pagina 521 şi 632), şi
apoi se puseră în conţălegere şi cu apărătorii creştinismului răsăritean din
domniiatul. Țării Romineşti. Domnitoriul de acoleâ, Radul (pg. 467—468),
li” sări într'ajutoriii şi puse în Moldovaca domnitoriii pre un consîngean
al săii, pre Costea Muşat, probabil că după moartea lui Iorgu Coriiatescul,
şi pre alt consîngean, pre un Iosif, ca episcop pentru Maurovlahiiea sai

Rominiiea Neagră,
Rusască (Moldova

şi pre un Miletiii

de sus).

Murind

religionare şi cetățEneşti, aleseră

pentru

însă

Rusovlahiiea.saă Rominiiea

şi Costea

Muşat

diregătorii Romînilor

în

aceste lupte.

pre fiiul

acestuia, '

pre Petru, ca domnitorii, dupăce se puseseră înțălepţeşte la 'cale cu Coriia„teştii şi cu Bogdăneştii. mărămurăşeni; apoi 'se luptară mai deparie în„contra unioniştilor romîni şi a propagandiştilor papali, isbutind nu numai:
„a aduce la triumfare creştinismul răsăritean, dar şi a impreună Maurovlahiiea cu Rusovlahiiea sub domnitoriul Roman, îratele lui Petru (pagina

512—514).!

-

a

“Această întimplare norocită, -precum şi uneltirile adversarilor religio- nari şi cetăţEneşti ai Romînilor, stărniră ambiţiunea lui Ştefan din familiiea
Bogdăneştilor pină întru atita încît se încurcă în-lupte pentru domniie cu
consîngenii lui Costea Muşat. La aceste uneltiri încontra îsbindii Mugşă-.
- teştilor samEnă să fi fost amestecat şi patriarhul constantiniian, Antoni
IV
(lanuarii 1389 — Juli 1390 şi August 1391 — Maiii 1397), căci.
de aci
înnăinte întimpinăm doi episcopi în Moldova, pre Iosif şi pre Miletiii,
nevrînd

să recunoască acoleâ

ca imitropolit

pre

un leremiie, trimes

încoace

“de patriarhul constantinilan cam pe la 1389, ca să cercetede, oride
ieste„ sait nu adevărat, că un Tagara, patriarh neadevărat, ar îi sînţit
pentru .
Moldova nişte episcopi răsăriteni (pg. 649). Dintr'o scrisoare a
patriarhului constantiniian din Maii 1395 aflăm mai departe, că. noul mitropolit! .
-„... leremile destituise pe iîmbii- episcopi şi'i aiurisise, dară că în
alungat din
„țară. Domnitoriul ţării, Ştefan Bogdănescul (pg. 514—515) luâ pre
episcopii
losii şi Miletiă sub scutul săii şi trimese la Constantiniiana pre protopopul

„Petru cu rugarea, ca patriarhul să recunoască pre cei doi episcopi.

Patri-

arhul însă se opuse cu bărbăţiie şi rosti anâftema cea mare asupra
celor
„doi episcopi nesupuşi, şi pre cea mică asupra principelui, a preuţimii
şi
a poporului; rîndui apoi ca locoțiitoriii al săii (esarh) în Moldova pre acest
” protopop Petru cu dreptul de a esercită acoleă toate iuncţiunile arhiereşti
A

1) Engel

Chr, Geschichte

der Ukraine und von Galizien

und Lodomerien,

Halle, 1796,

i pe: 600—603 şi 607. — 2) Ilpătes owwtz gihoViov ctpcuwanusă. Tzpie:ey, din Maiii
1371 în Acta patriarchatus 1. c. t. 1 pg. 578. — Hurmuzachi, Fragmente t. 1, pg. 316, şi
Fragmente zur Gesch. î. 1, pg. 258.
|
a
-
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afară de aceea de a sînți diiaconi şi preuţi, şi
împuternici ca să rădice
anâitema de pe domnitoriii, cler şi popor, dacăl
vor recunoaşte ca esarh,
iar' cei doi episcopi să se presînte înnăintea patria
rhului şi să ceară dela
iel iertare. Domnitoriul, clerul şi poporul se supuseră
şi recunoscură pre
protopopul Petru ca locoţiitoriii patriarhal şi fură iertaţi
?), dară
cu cei doi episcopi se continuâ încă pînă la începutul domnii conilictul
i lui Ale-

sandru celui Bun (pg. 515—518), cînd în anul 1401 recunoscri patria
rhul
ca mitropolit al Moldovii pre Iosif în urma întrevenirii domnitoriulu
i?).

Despre aceste fapte amintite şi mai sus ($ 149) ni vorbeşte şi Grigoriii Urechie 3), spunînd despre Alesandru cel Bun, că iel, „cînd a stătut
la domniie multe lucruri bune a început a face în ţară.. Făcut-aii doaiă
mănăstiri în Moldova, Bistriţa şi Moldoviţa, şi le-ai îndăstrat cu
multe sate şi vecini, şi cu heleşteie şi cu veşminte scumpe înnăuntru şi cu
odoare... Adus-aii cu mare“ chieltuială, din ţară păgină, sfintele moştii ale

marelui mucenic Ion Novi, şi le-aii

pus întru

a sa vestită cetate ce ieste

la oraşul Sucevii, cu mare cinste şi pohvală (pompă), de fericirea domniii sale şi de pada scaunului săi... Aă trimes la Patriarhiiea de
la răsărit de aii luat blagosloveniie (binecuvîntare), şi aii făcut mitropolit

şi “i-aii

dat

scaun

o sfîntă

mănăstire

în oraşul

Sucevii,

să filie Mi-

tropoliie, lingă curtea domnească, dîndu'i multe sate şi ocini (moşii), să
jie de posluşaniie (ş&rviciii) sfintei Mitropolii. Dat-aii şi o samă de ţinuturi în Eparhiiea Mitropolitului, făcîndu'l epitrop legii. „Mai îfăcut-ai şi al

doilea

după Mitropolit, la sfinta. Mănăstire

Episcop,

m an, şiii dete eparhiie o parte

făcut-aă şi al treilea

din ţinuturi pe

Episcop

sub

în oraş în Ro-

munte în jos.

Mai

la mănăstirea Rădăuţii, despre ţara

Dacă aii aşădat Vlădici, li-aii făcut cinste mare, că i-ai pus
Leşască.
scaunele de aii şădui de-a dreapta Domnului, mai sus adecă, mai aproape
de Domn, decit toţi sfetnicii“.
Desfacerea mitropolii şi arhiepiscopiii moldovene de patriarhiiea din
Ohrida. Recunoaşterea _mitropoliii Moldovii decătră sinodul patriarhal şi
decătră patriarhul din Constantiniiana nu îns&mnă totodată şi recunoaşterea neatîrnării iei dela scaunul patriarhal de mai înnăinte din Ohrida.
O trădiţiune $), păstrată în mai multe variiante, ni spune, că, simțindu-se
slab de 'bătrineţe împăratul constantiniian, Mănuil Paleologul (1391—
1425), a chiemat a casă pre feciorul săii, Ion VIII Paleologul (1425—-448),
carele petrecea la socru-săii, la marhionul din Montierat în Italiiea de
sus. Acesta s'a întors îndată şi a trecut prin Moldova, Aici a fost primit cu multă şi mare bucuriie atît decătră domnitoriul ţării, Alesandru cel
Bun, şi decătră arhiepiscopul şi mitropolitul iei, Iosii, cit şi decătră tot
clerul şi poporul ţării, şi petrecut cu, mare pompă pînă la hotar, nu nu
mai fiindcă ierâ împărat al Romeilor, dar' mai ales fiindcă li eră conre igionariii. Adînc mişcat de această primire strălucită şi cordiială, să i în-

irebat Ion Paleologul pre Alesandru cel Bun,
domniiatul

săii,

iar pre mitropolit,

că

dela

că la cine ieste inchina
îşi

cine

ia

cu

binecuvîntarea

!
istor. Rai

atriarchatus, -1. e. tom. 2, pg. 170; 241—243. — Hurmuzach
acii, Fragmente din
EA ol |, pg. 331—333, şi Fragmente zur Gesch. der Romănen, Bă L pa

210,242,
—2?

Onciul
pag.
vol. 2, gr
tD. Ir„C. Toia
i

cp A ce Pe

Ce

ini

—n

$ cei

e

SpUr, PEnir țării Mâldoviiii

de A, Copăiniccanu, Bucuresti, 1878, gol. În PI
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Rominesc,
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„ Vol. 9 Ş
îl,
Oepunnul A Lepturariă Ro 1874, pg. 87—90. — Bilciurescu
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Atunci să'i îi r&spuns Alesandru cel Bun, că iel cu sabiiea îşi apără
domniiatul de duşmani, iar' mitropolitul [osii să'i fi dis, că iel îşi ia
binecuvintarea dela patriarhul din Ohrida. Audînd acestea viitorul împărat lon VIII Paleologul, să fi promis sărbătoreşte, că, ajungind
cu bine a casă, va trimete lui Alesandru celui Bun coroană şi alurgidă, iar'
mitropolitului mitră şi sacos, şi că va face mitropoliiea Moldovii neatirnată
ca cea din Cipru şi din Ohrida. Această promisiune să “şi-o fi împlinit
împăratul din: fir în păr; ba încă şi soţiiea sa, Ana, să Îi trimes omonimei sale, soţiii lui Alesandru celui Bun, o icoană făcătoare de minuni,
carea pină astădi se păstreadă în mănăstirea Bistriţei din Moldova.
Cu toate că faptele povestite într'această tradiţiune sînt saii trase la
îndoială, saă unele contestate detot, mai ales de eruditul episcop Melhisedec!), totuş iele se adeveresc prin mărturiiea unor scriitori contimporeni. Aşă ni spune contimporeanul Giorgiii “Franţes (1401—14772), că,
vădindu-se împăratul Manuil II Paleologul (1391—1425) tare strîmtorit de
Turci, a făcut o călătoriie pe la domnitorii din Europa apuseană pentru
ajutoriii încontra Turcilor, şi că s'a întors a casă în 13 Septemvre 1405,
dară nu ni arată apriiat pe unde. Despre fiiul acestuia însă, despre Ion VIII
Paleologul (1425—1448) dice însă anumea, că iel s'a întors a casă prin
Rominiiea Mare din părţile Dunării, prin Chiliiea, în Optomvre 1424, după
ce îmblase şi iel aproape un an pe la Veneţiiea şi prin Ungariiea, tut
după ajutoriit încontra Turcilor.
Mai remarcabil în privinţa aceasta iesţe aceea ce ni spune alt contimporean, eclesiarhul Silvestru Sguropulos saii Syropulos, autorul grec al
descrierii celor petrecute înnăinte de conciliul florentin şi în decursul lui,
adecă al opului întitulat: „Vera istoria unionis non ver inter Gracos et
Latinos, sive Concilii Florentini exactissima narratio“, Hagze-Comitis, 1600.
Această scriiere ieste împărţită în secţiuni şi secţiunile în capete. În esimplariul folosit de noi lipseşte secţiunea întiiea întreagă, şi din secţiunea
a doaiia capitolul întiiă pînă la puţine cuvinte din urmă. Din aceste cuvinte precum şi din cele povestite în lipsiciosul capitol al doilea şi în
întregile capitole al treilea şi al patrulea resultă lămurit, că în primăvara
anului 1416 a venit la Constantiniiana mitropolitul Moldovii, Losii, şi doriă
ca să între în oraş cu pompă, şi să fie primit decătră patriarhul Eutimiii
(Optomvre 1410
— Mart 1416) ca mitropolit neatirnat al Moldovii, după
cum îi promisese împăratul. Patriarhul Eutimiii însă, zelos apărătoriii al

prerogativelor

şi privilegiilor bisericii patriarhale,

nu

se învoi la aceasta

cu toată stăruința seducătoare a unui mijlocitoriii (pzcăto») şi a mitropolitului din Mediiea, ca .să îie primit ca mitropolit proclamat al Moldovii, saii,
dacă

nu

aşă,

măcar

ca

sîmplu

mitropolit3).

Abiă

după

repeţite

stăruinţi

îndemnătoare se înduplicâ patriarhul să'i deie permisiunea, ca, pe tăcute,
să între în cetate şi să se aşede în mănăstirea Marelui Văsile, unde să
aştepte ca părticular (âzpzizoș) sosirea împăratului din Pelopones. Dar şi de

această

neîns&mnată concesiune

se îngrozi

mai pe

urmă patriarhul Eutimiii

ca de o crimă cumplită, şi muri îndată, în Mart 1416, de inimă reâ.
În timpul vacanței scaunului adunâ împăratul sinodul patriarhal şi

ceri dela iel recunoaşterea neatirnării mitropoliii Moldovii. Membrii lumeni
din

sinod ţineaii

partea

împăratului,

iar”

unii

arhierei

apăraii

1) Melchisedec, Chronica Romanului, Bucureşti 1874, pag.. 91—100.

Georgius: Chronicon, Bonn, 1838, lib. |, 15,
3) Sgurapulus, |. c. secţ. 2, cp. 2, pg. 1.

pag. 61—62
”

şi cap..40,

cu

tărie

—

2) Phrantzes

pag.

117—120,.—
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privilegiile bisericii şi autonomiiea iei.

După multe discusiunt se

făcă un
COmMpromis prin concesiuni reciproace. Sinodul adecă promise
împăratului
căi va împlini dorinţa, dacă iel îi va permite, ca mai întiiii să aleagă
capul bisericii, pre patriarh, şi apoi, împreună cu acesta, să. proclam pre
e neatîrnarea: mitropoliii Moldovii. Asupra acestei învoieli se făcii un proces
verbal Şi apoi sinodul alese trei persoane pentru scaunul patriarhal şi
le
presîntă împăratului spre a denumi pre una din iele ca patriarh. Dintre
aceste trei persoane denumi împăratul ca patriarh pre omul săi, pre mitropolitul din Efes, Losif (Maiii 1416 — Juniii 1439).
Acesta făcii împăratului pe voie şi subscrise decretele pentru recunoaşterea ne-

atirnării mitropoliii Moldovii ).

“

Îmbii contimporeni, Sguropulos şi Franţes, povestesc întimplarea
aceasta în acelaş feliii, numai cît Franţes adauge încă şi anul 6914 dela
zidirea lumii şi luna Maiii în 21. Anul 6914 dela zidirea lumii cur&spunde

însă cu 1406 dela Cristos.

Într'acest an erâ însă patriarh în Constantini-

lana Mateiii (1397—1410), iar' nu Eutimiă, şi apoi losif; deaceea trebuie
să fie greşit anul din ediţiunea boneană a Cronicei lui Franţes şi trebuie
înlocuit cu 6924= 1416. Deci mitropoliiea
şi arhiepiscopiiea Moldoviia fost recunoscută ca neatîrnată în 21

Maiii 1416.
Orgănismul

bisericesc din Daciiea Trăiană

centrală
și. apusână. Încît

despre orgănismul bisericesc la Romînii din Daciiea Trăiană centrală şi
apusană, adecă din Ardealul, Temişana, Crişana şi Mărămurăşul de
astădi, observăm atita,
că aici căpătase precumpenire confesiunea romană,
iară cea grecească, de care se ţineaii Romînii împreună cu Bulgarii, Sîrbii şi Ruşii, fun tot din ce iti ce. mai strimptorită.
Imbrăţişînd clasa cultă

şi diregătoare a Romiînilor

pe încetul.tot

mai

mult

coniesiunea

romană,

se slăbi orgănismul. bisericii greceşti de acoleă tot mai tare; episcopii iei
trecură.de asemenea la uniune cu biserica romană, şi cu timpul se formâ
în regatul „unguresc:0 biserică romană unitară cu un arhiepiscop sai primate în frunte, cu reşedinţa în Strigon.
Despre esistinţa unor episcopii
de confesiune grecească în cuprinsul Ardealului, al Temeşanei, Crişanei şi
al Mărămurăşului nu avem veşti contimporene din răstimpul acesta (1186—
1504), de şi ni se vorbeşte foarte mult şi adeseori de confesionali greceşti
saii şismatici (desbinaţi). Aceşti şismatici însă aii fost necontenit atraşi la
coniesiunea

romană

prin felii

de

feliii

de

mijloace,

dară

în cele din

urmă

fără de succes deplin. Rominii, cu deosăbire cei din păturile soţiiale mai
de jos, aii păstrat cu multă ţînăcitate confesiunea strămoşască grecească.
Cu toate acestea nu ştim nimică apriiat şi lămurit despre orgănismul preuțimii lor. Că ati trebuit să fie şi acoleă episcopi şi eparhii, nu încape
îndoială, dacă considerăm întinderea cea mare a acestor ţări, dar' n'am
găsit pînă acum nicăiria amintit cevă despre numerul acestor episcopii,
despre reşedinţile lor, despre legătura lor între sine şi cu întreaga biserică
de confesiune grecească. Dar firea lucrurilor, şi mai ales legăturile cetățăneşti cu domniiatul Țării Romineşti, care se înfiripase în prime e, cinci
stat
decenii ale răstimpului acestuia, aii adus cu sine, că şi pisericeş e aii mai
re erinți
în
Mărămurăş
şi
Crişana
Temişana,
din
Ardeal,
din
Rominii
Aceasta se cunoaşte,
deaproape cu cei din domniiatul Ţării Romineşti.
-) Sguropulos, [. c. secţ. 2, cp. 4. —
ib. |. |. cp. cp.35, pg „108.
lib.

-

Georgius Phrantzes, Chronicon, Bonn,
45

1838,

708
între altele, şi de acol6, că chiar şi atuncia, cînd biserica din Țara Rominească îi recunoscută în anul 1359 ca arhiepiscopile şi mitropoliie pro-

priie, poi

Oirrec friza).

ee

iei se numiă

arhiepiscop şi mitropolit al Ungrovlahiii

Ungrovlahiiea ieste compus

din Ungro

ieste cuvînt fundămîntal sai conceputai, iar Ungro
tiv şi însamnă un raport cătră Unguri, cătră aceea
vine dela Wâlsch, şi însamnă precum la Germani
şi slavi pre un om de origine romanică în genere,

(cz;

,

şi Vlahiiea; Vlahiiea

ieste cuvînt determinăce ieste unguresc, Vlah
aşâ şi la scriitorii greci
Şi pre Romini în spe-

ciial (pag. 287). După grecisarea păturii romaneşi conducătoare din împeriul roman răsăritean prinseră Grecii a se numi pre sine cu numele
genetic al Rominilor cives Romani, zoxiza Poate, Sail simplu Poate, iar

păturii de jos, nedesnaţionalisate,

îi deteră

ca deos&bire

numele

de Vlahi

saii Valahi., Deci Vlahiiea însămnă la' iei o ţară locuită de Romiîni, o Ţară
Rominească, o Romiîniie.
|
Ungro vine dela cuvintul Ungur, cu carele mai ales Romînii ai nu-

mit şi numesc pînă astădi pre Maghiari, şi ca cuvînt determinătiv nu
poate însemnă alta decit un raport cătră Unguri, cătră ceva unguresc;
deci
în cuvintul Ungrovlahiiea găsim un raport oarecare între Vlahiiea ca
ţară
locuită şi domnită de Romiîni şi între alte țări locuite de Unguri
saă supuse lor.
În privinţa calificării acestui raport esistă oarecari diverginți
de opiniuni printre învăţaţi. Unii cred că Ungrovlahiiea n'ar însămnă
alta,
decit
că Vlahiiea saii “ara Rominească dintre Cărpaţi şi Dunăre,
pe de-amîndoaiiă lăturile Oltului, ar fi fost oarecind vasală Ungurilor,
şi că din timpul
acesta ar dătâ această denumire.
Sci
Oricit de plausibilă ar fi această opiniune, noi nu o putem
admite.
Deşi ştim că domnilatul Ţării Romiîneşti a stătut întradevăr
în
legături
cetăţeneşti de vasalitate cu regatul Ungariii între ânii
1938 şi 1834, ba
chiar şi mai tărdii, dar' această legătură cetăţănească
a fost întermitentă,
fiindcă nu ieră firească, şi deaceea acest termen nici nul
găsîm întrebuințat
în cănţălăriile regilor ungureşti pentru esprimarea acestui
raport; aici termenul usitat pentru calificarea acestui raport
ieste de „voivoda
noster
Transalpinus“ şi „terra nostra Transalpina“, iar nicidecit
Ungrovlahiiea.
Asemenea şi domnitorii Ţării Romîneşti nu se întitulaăă
pe timpul acesta
„Domni ai Ungrovlahiii“ în actele lor scrise lătineşte,
ci
numai „vaivoda
Transalpinus, Banus de Zeurino, nec non Dux
de Fagaras“ pg. (462--464).
Termenul de Ungrovlahiiea îl întîmpinăm în
mod constant numai în
titulătura arhiepiscopilor şi mitropoliților Ţării
Romineşti, şi apoi şi pe la
scriitorii greceşti, cu deosăbire în scrisorile
patriarhale adresate domnitorilor Ţării Romîneşti şi mai pe urmă şi în uricele
scrise bulgaroslăveneşte,
ieşite din cănţălăriiea domnească 1). Această împrejurare
ne face a crede cu
firmitate, că termenul de Ungrovlahiiea ma îns&mnat
un raport cetăţănesc,
ci numai un raport curat bisericesc, adecă că
biserica din Ţara Romînească
a stat în legături preuţeşti, spiretuale cu biserica
din regatul unguresc, şi
anumea pentru timpul din secolul al 14-lea
încoace în acel înțăles, . că
biserica Rominilor de confesiune grecească din
regatul unguresc ierâ subordinată arhiepiscopului şi mitropolitului din Ţara
Romînească, iar' biserica
de coniesiune romană
a Romînilor

din

Ţara

Romînească

celei din Ardeal.

1) Acta patriarchatus, edid. Miklosich et
t. 1, pg. 383, 356, 532, t. 11, pg. 185.
— Venelin G. Vlachobolgarskiia gramatik, St, Miiller,
Petersburg, 1846, pg. 5, etc.
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Raportul

din urmă

ni”! ateaun:
sturic
ă al domnitoriului

Vlad din anul
resultă dintro Scrisoare sinodală
a patriarhului din Constantiniiana din 1401, prin cate
se coniereşte arhiepiscopului
şi mitropolitului Ţării Ungureşti dreptul.
de a se întitulă niZapp0s men
Oipygias ua masuta“ 2),
e
ja
”
Cumcă determinătivul Ungro din cuvintul Ungro
vlahi
iea
ma
îns&m
nat
un raport cetăţănesc, ci curat bisericesc, găsim
o
vintul Pozeznziz, cu care numesc patriarhii din analogiie decisivă în cuConstantiniiana de pe la
finea secolului al 14-lea şi începutul celui de
al 15-lea, pre Moldova
vechie, spre a ar&tâ'prin îel, că pe atunci biserica din
tură preuţască-suiletească cu biserica rusască, şi mai Moldova stâ în legăales cu mitropoliiea
Haliciului 3), şi cu deosăbire atunci, cînd nu puteaii străb
ate pînă la Ohrida,
Saii pină la Constantiniiana. Îmbii termeni ai aceea
ş proveniinţă şi s'aii
început a se întrebuinţă cam în acelaş timp; prin determinăt
ivele lor sa.
îns&ămnat dară acelaş lucru, adecă un raport preuţesc-suflet
esc între biserica
din doaiiă ţări cu locuitori diferiţi după origine, dar' avînd
aceea
siune, măcarcă raportul acestei legături n'a fost identic în Ungro ş confevlahiiea
cu acela din Rusovlahiiea. În Ungrovlahiiea ierâ biserica din ţările
-ungureşti supuse celei din Ţara Rominească, pecînd în Rusovlahiiea era
biserica din Moldova în subordinare cu cea din Rusiiea, adecă din Halici
ii.
1369 1, iar

raportul

Ş

Săhăstrismul.

dintiiii

158. Sănăstrismul

şi călugărismulla Romîni.

Ca şi Ia alte. popoare creştine ai esistat şi la Romîni

bărbați cu disposiţiuni religioase, carii, sătui de gustarea plăcerilor lumeşti,
desgustaţi de traiul zgomotos şi zburdalnic de toate dilele, şi împinşi

de

un

sîmţămînt

puternec

căiră

o lume

necunoscută,

dar'

închipuită

ca

mult mai bună şi mai plăcută decit aceasta pămintească, părăsiaii consîngeni, priieteni şi consoţi, se retrăgeait în sîngurătate şi'şi căutaii linişte şi
adăpost prin peşterile munţilor păduroşi şi prin scorburile arborilor, iar
„miîngăiare într'o viiaţă cugetătivă şi observătivă, ocupîndu-se neîncetat
cu sîmţăminte şi cugetări cucernece şi dumnedeieşti şi ducînd un traiii cît
se poate de simplu. Aceşti bărbaţi se numiaii săhastri şi călugări (Ş$ 20,
69 şi 93).
|
Îi greii de a determină originea cuvîntului săhastru. Unii învăţaţi, ca

A, de Cihact)

şi B. P. Hăjdăii?), îl pun

în legătură

cu grecescul îewes,

î5waies, lin, liniştit, blind, de unde să se fi format modernul _sv/azsis =
sîngurăticit, solitariii, şi apoi jcwydsrprz, îicvy/asriiș
== sîngurătici
ie, solităriie.
te
Combinarea nu ieste neadimisibilă măcarcă mam şti cum să ni esplicăm.
întercălarea

B.

lui r în fcvydazera

P. Hăjdăii

nu precum crede Fr. Diez?)
fiiastru, jugastru, poetastru,

ardelenescul

Şi 'fowpacsfetov, deoarece

vede într'această

în îivpaoztis TU esistă.

întercălare o înrîurinţă romînească, făcută

prin adoptarea sufiptului romanic astru (ca în
etc.), ci prin 0. pronunțare dialectală ca în

„hăstra“ în loc de ăsta saii acesta.

j

Oricit de plausibilă ar fi această derivare, pre noinu ne mulţămeşte.
Noi vedem nu numai în sufiptul aștru, dar'
şi în rădăcina cuvîntului săhastru eleminte romanice, şi prin urmareşi în înstituţiunea săhăstriii cevă

i,
—

5) Act

—

6) Grammatik

Doc. 1, 2, Nr. 112,

atu Zach Îi

pg. 148. —2) Acta patriarchatus [.-c. t. 2, pg. 494.

278; t. II, IE 241—243.

—

4) Dictionaire d'etymologie Daco-.

române, Elements slaves, Franciort, 1879, pg. 698. — 5) Etymologicum
der roman.

Sprachen,

t. 2. ediţ. 3, pag. 891.

magnum, sub -astru.
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curat şi părticular romînesc. Noi punem. precum derivarea aşă şi înţălesul
cuvîntului săhastru în legătură cu dicerea rominească „lăsatul săcului, lăsat de săc“, şi cu datina de a petrece timpuri întermitente şi chiar pe viiaţă
numai cu mîncări de săc, în ajunări. Esistă în lătineşte un cuvînt nedeclinabil, întrebuințat adverbiial, cuvîntul „secus“, în înţeles de „ră&ii, nedrept,
nefericit“, şi ca contrast la „bine, drept, fericit“, precum: recte an secus=
drept ori nedrept; quod secus a me erga te comissum aut pratermissum
videtur=ce s'ar păr€ nedrept comis saii întrelăsat de mine câtră tine (la
Cicero); aut beate aut secus vivendi== a vieţui ai fericit aii nefericit, în
bine sait în săc; pro bene aut secus consulto (la Liviii). Din aceste diceri
lătineşti ar urmă, că înţelesul dicerii romineşti „lăsatul săcului“ n'ar fi
altul, decit a se lepădâ de cele rele, de cele nedrepte, de cele ce aduc

nefericire, şi a îmblă după bine, după adevăr şi dreptate, după fericire, şi

tocmai acesta eră scopul săhastrilor. Deci noi credem, că cuvintul săhastru
derivă saii dela secus şi ar însemnă atunci pre un om, care ieste mai puţin
rei, mai puţin nedrept şi nefericit, după înţelesul ce îl dă sufipsul „astru“--

al rădicalului săc,

Tot cu lătinescul secus punem

în legătură şi calificati-

vul săc din locuţiunea „om săc“ şi din derivatul „Săcătură, o săcătură de
om“. S'ar pute derivâ cuvîntul săhastru şi dela siccus=săc, şi atunci ar
desămnâ pre-omul, care trăieşte mai numai cu mîncări săci spre slăbirea
şi înfrînarea poftelor trupeşti. -În romiîneşte esistă încă şi foarma primitivă

cu

ce în loc de

/ în cuvintul

„săcastru“,' care

însamnă

„fin

uscat“,

strîns

în clăoaie saii stoguri!). În cazul acesta dela: uscăciunea corpului detot
hitionit s'ar fi dat acestor oameni numele de săhastru
— săcastru,

__„ Dupăcum

ni arată

derivarea şi înţălesul cuvîntului pre săhastrii ro-

mini, aşă ieraii iei în toată viiaţa sa. Retraşi din mijlocul oamenilor,
trăiau Singurei prin munţi, în peşteri şi scorburi, se îmbrăcaă în
piei de
animale sălbatece (sagum) şi se nutriaii cu rădăcinişi poame
mai mult
uscate, săci. Desbrăcarea lor de poftele trupeşti, lepădarea de
toate plăcerile lumii, traiul lor sîmplu pînă la esces, fjăceaii pre .aceşti săhastri
cu totul desînteresaţi la nenumăratele bunătăți păminteşti, îi
despărțiaii cu
desăvărşire de ceialalţi oameni şi de năzuinţile lor dilnice, şi'i rădicai
pe
O treaptă mai înnaltă, de unde puteai privi cu ochi limpedi
şi
cu
linişte
la lupta lor necurmată, şi, uneori, înverşunată pentru esistință,
pentru împărțirea bunurilor pămînteşti, pentru întemeiarea unui traii
uşor,
plăcut şi
bun. Vilaţa retrasă, sînguratică şi necontenit cugetătoare
a săhastrilor, îi
puneă în stare, ca să judece mai cu linişte, mai
mătur şi cu mai mult
adevăr şi dreptate toate mişcările şi făptuirile celoralalți
oameni, întreprinse
de iei pentru îndestul

area variilor poite, înterese
năzuinţi. Această calitate oglindiâ pre săhastri ca petrecînd întrun cereşi limpede
şi luminos ca
la r&săritul Soarelui,

cînd îi s&nin şi liniştit, şi. atrăgeă la ici pre o mulţime
de nenorociţi. şi nevoiaşi,: carii ceriaii dela dînşii
sfaturi,
iare în luptele, neajunsurile şi nenorocirile dilnice. Săhastrii -Poveţe şi mîngă-:
nu ieraiă sgirciţi
în distribuirea acestor bunuri sufleteşti, ci li împărtăşi
aii tuturora, cu îmbelşugare. Efeptele

cele sălutare ale sfaturilor lor li întemeiai

i. o autoritate la
cei ce le cereaii.
Aceştia, mulţămiţi cu povețele -primite trimbiţaă pretutindenea călităţile strălucite ale săhastrilor,
şi 'astfeliii ji se r&spîndiâ un
renume bun în toată împrejurarea.
În Chipul acesta se făcri
că săhastrii
treceaii, în ochii oamenilor de rînd, ca
nişte fiinţi mai superioare şi mai
1) Laurianu şi Macsim : Dicţionarul limbey romane, sub secastru

7Il

plăcute lui Dumnedeii,

ca nişte fiinţi,

cari aveai mai adeseori.

în vis întălniri cu sînţii şi cu îngerii; carii se bucuraă de vedenii
şi descoperiri
dumnedeieşti; carii staii în legături mai deaproape cu deietate
a, şi carii,
prin aceasta, ieraii mai în stare de a cunoaşte voiea şi planuri
le lui Dumnedeii, şi mai autorisaţi a le descoperi oamenilor şi a li dă sfaturi
şi poveţe în conformitate cu iele.
In lipsa

de

stătornică

cească, şi în lipsa de înstitute

orgănisare

de

naţională,

cetăţănească

cultură mai superioară

şi biseri-

şi mai variiată,

săhastrii aceştia aii fost la Romini, din primele secole ale creştinismului
pină prin secolui al 14-lea şi al 15-lea, nişte depositari vii de religiositate
adevărată şi de cult dumnedeiesc, de poveţe înţălepte şi de îmbărbătare la
luptă nu numai pentru asigurarea vieţii părticulare,.
dar' şi pentru întemeiarea unei esistinţi naţionale cetăţăneşti.
Dovadă despre cele dise mai sus ni ieste trădițiunea mai tuturor

mănăstirilor

vechi

de

pe teritoriul Daciii

Trăiane.

Această tradiţiune

ni

spune, că mai înnăinte de întemeiarea cutării mănăstiri a esistat pe locul
acela o săhăstriie vechie şi cîte un săhastru cu mare renume şi cu multă
autoritate, carele dâ domnitoriului locului sait altor oameni cu avere, rătăciţi pe la iel în-timpuri de răstriste, poveţe mîntuitoare şi”i îndemnă apoi
ca, după împlinitul dorinţilor, să zidească pe locul acela o mănăstire. Aşă

ieste, bunăoară, tradiţiunea despre ziditul mănăstirii Moldoviței
ni se

vina, în care

spune

că,

îmblînd

pe

acol6

Alesandru

din Buco-

cel Bun,

a dat

preste un săhastru, carele, îndreptindu'! pe calea cea bună, "i-a ar&tat totodată la capătul unui picior de plaiii un loc, unde nopţile glorificaii pre
Maica Domnului nişte îngeri, carii se coboriaii din ceriii cu făclii aprinse
şi cu tămiiere

de

cădit,

şi "l-a îndemnat

ca

să zidească

acol6

un

locaş

dumnedeiesc. O altă tradiţiune despre mănăstirea Putnei ni spune, că
Ştefan cel Mare, după o bătăliie nenorocită cu duşmanii ţării (pag. 537),
s'a retras cu oastea prin munţi şi păduri şi îmblâ rătăcind de groaza pă-

ginilor.

Într'o di, cam spre miedul nopţii,să fi zărit Ştefan într'o vălcică,

sub un munte, într'o stincă, o zare de lumină. Repede s'a pornit într acolG
şi ajungînd la stincă, a dat de o uşuţă şi a strigat ca săi deschidă, dacă
locuieşte acolo un pămintean. Aicia petrecea un săhastru, şi tocmai atunci
După sfirşitul rugăciunii a deschis sănaieră la ruga de miedul nopţii.
strul uşa, şi, uitindu-se la Ştefan drept în faţă, îndată "l-a cunoscut că ieste
Domnul ţării, fiindcă visase mai înnăinte despre dinsul şi despre nenoroştiii cine ieşti, măriiea ta, si
cirea lui cu duşmanii ării, şii dise: „Hei!
ce-ai păţit, dar' nu te teme, că Dumnedeii, ieste cutine! Imbărbăteagă- te,
ia'ţi voinicii de pe lîngă tine, mai stringeţi Şi altă oaste, şi de eacă îm
acă i zidi
potriva duşmanilor ţării, şi Dumnedeii "ţi-a ajută săi învingi,
o mănăstire ia acolo pe locul acela, unde cîntă îngerii aceia cu luminări,

o

aprinse tot coborîndu-se din ceriii şi iarăş suindu-se“.
Ştefan

cel Mare

dar n'a vădut nimică.

să se îi uitat în partea

Atunci îi dise săhastrul: „Calcă
întracol6, că
poate aşă vei vede!“

spre

SR

ai“, îi dise săhastrul;

cel drept, şi apoi te uită într'acold!“

adot te

pe piciorul meii stîngşi apoi te ui
i
a

Ştefan a făcut precum %-a spus săhastrul.

mă v&dut nimică.
credinţă
Să
)

care "i-a ar&tat săhastrul,

S'a

uită

uitat într'acolo şi tot

_
„calcă acum

_
NI
pe piciorul meit
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Ştefan a făcut aşă şi a vădut acuma, lîngă un paltin foarte înnalt, o
mulţime de îngeri cu făclii aprinse cîntînd, dintre cari unii șe suiaii spre
ceriii, iar' alţii se coboriaii, şi a întrebat pre săhastru, că ce însamnă
această minune?
Săhastrul "i-a răspuns, că locul acela ieste loc sînt şi că se cuvine
ca să zidească acol6 un locaş dumnedeiesc.
Ştefan

a zidit

acol6

mai

după

aceea,

în anii 1466—1470,

mănăstirea

Putnei de astădi. Chiliiea de piatră a săhastrului acestuia se arată şi astădi
cercetătorilor ca o amintire pioasă din timpurile trecute,
O trădiţiune asemenea acesteia cunoaştem şi despre îundarea mănăstirii dela Voroneţ, pre care am reprodus-o în Codicele Voroneţean (Cernăuţ, 1885, pg. 258). În scurt, fiecare mănăstire mai îns&mnată are cite o
trădiţiune de feliul acesta.
|
Cumcă aşădămintul săhastrilor ierâ străvechiii la.Romini şi că mănăstirile de mai tărdiii 'şi-ai luat începuturile sale dela astfeliii de săhastri,

mai aducem înnăinte şi datina de
cîte o săhăstriie,

încotro

împreună, conventuală, şi
Sînguratică şi cugetătoare.

Călugărismul.

a

întreține pe lingă

se retrăgeai

cari

doriaii

Cuvintul călugăr

călugării,

să

cărora

petreacă

mănăstiri

nu

li plăceâ

încă şi
viiaţa

o viiaţă mai liniştită,

îi de origine grecească

şi compus,

după as&m&narea cuvîntului zoihcităeranes din Testămintul Noi 1), din vis
(îrumos, bun de inimă, virtuos, nobil) şi “râzzs (bătrineaţă, moşnegiie) saii
“&pas (dar onorific), şi îns&mnă, dintru început, pre moşneagul cei bun
de

inimă, virtuos şi nobil, şi carele, neputind înfăptui în familiile printre ceia-

lalţi oameni

neîntrecutele

învățături

ale

lui Isus

Cristos

în decursul

viieţii

sale îndelungate, se retrăgeă împreună cu alţii prin munţi, codri
şi pustiiuri, şi petreceaii la un loc rEmăşiţa viieţii. Pre bărbaţi şi moşnegi
îi

imitară mai apoi şi babele

din

familiie.

Aceste

virtuoase

persoane

se

şi desgustate

numiai

cam

de viiaţa zgomotoasă

dela

Antoniii

ce!

Mare
(251—356, pg. 99)2) încoace, pe greceşte ZINEfEDIS, VANEPREES,
VIheipă, 1IACYElA. Văhoypata, adopta, zzo/enăito. 4xho'praw 5), iar pe romineşte
călugăr,

călugriţă,

călugărie,

a se călugări.

Se

nămiai

şi sîngurăticit,

sîngurăticită,

pe greceşte, monah, monahă, povzys. p0Vpfi.
Călugării şi călugărițele se orgănisară apoi în comune deos&bite
regulele lui Văsile celui Mare (329—379), unde aveaii toate comune, după
fără
de propriietate părticulară personală. Aceste comune se numiaii
sîngurăticii,
pe greceşte mănăstiri, povaosâetov, povassie!, Sail chinovii, z0ws5fnoy
= traii co-

mun,
- Vieţuire

în

comunitate,

Sinţitul %), „chinoviie de

saă, cum

dice

autoriul viieţii lui Nicodim

mulţi părinţi cu' vieţuire de obştiie“,

şi aveaii în
cite un conducătoriii, numit pe greceşte igimăn, igumănă,
îpeSuzuss,
feo,
Sai arhimandrit, ăpumoirns, adecă începătoriii al staulului
oilor:
cuvîntătoare dela grecescul 4 == începătoriie şi ubpz =
staul, sai după
alţii începătoriii al
sfetnecilor dela grecescul îpui, şi dela îndiienescul
mantriu, sfetnec, sfătuitoriii.
”
Săhăstrismul şi călugărismul, ca aşădăminte călugăreşti,
se întîlnesc
îrunte

numai

în motivele

ce aii produs

pre

unul

şi

pre

altul,

dar

în

scopurile

1) Paul cătră Tit,.2, 3..— :) Weingarten: Der Ursprung
des Monchst
1877. — 3) Cihac A. Dictionaire d'6tymologie dacoromane,
Ele nente slaves , ms, Gotha,
derne... Franciort s7M 1879 sub cuvintele respective. —
*) Viiaţa
preacuviosului
Vicodim Sînţitul... Iucrată de icrom. şi duhov. Ştefan
din Tisrean la 1838 după cea” tip,
rită_în 1703..., s'a îndreptat şi tipărit...
de smer. episcop Iosif Bobulescu, Bucureşti
,

1883, pg. 35.
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ce le urmăresc Sint foarte departe de a cădrâ, de a fi tot acelaş lucru.
Neputinţa e zeubiui Subl împrejurările de mai înnăinte a dat ansă precum

„Și
îndătinat,. căi ugărul
din traiul „îndătinat,

şi „la, încetirea
săhastrul

(congregare
primitiv nua)

Scoşi

călugărilor.

mai urmăriaii acelaş

scop, deşi aveati cam tot aceeaş ţintă. Dela părăsirea traiului de mai înnăinte, săhastrul nu mai voiâ să ştiiă de lume, de comodităţile şi bunătăţile iei, ci, desprețuindu-le pre toate, căuiă să se împace cu Dumnedeul
săii şi să se impreune cu iel, nedînd trupului săii un nutremînt mai substanţiial şi comodități multe, ca nu cumvâ-să aţiţe şi să întrețină în iel
aplecări spre simţualitate şi trindăviie; iar' călugărul, fugind de învălmăşala oamenilor şi retrăgîndu-se la munţi şi codri, nu făceă aceasta, pentrucă ar fi despreţuit lumea şi comodităţile traiului soţiial din iea, ci. numai
pentrucă ierâ stinghierit de a trăi în iea după învăţăturile creştineşti şi de
a esercită asupra oamenilor înriurinţa ce o doriâ. Călugărul voiă să şărvească lui Dumnedei, să cunoască mai deaproape voiea lui şi să o aducă
la îndeplinire prin vorbe şi fapte după învăţăturile creştinismului originar
(pg. 89—90), iar' nu să se împace cu iel, fiindcă nu. se înduşmănise cu
dinsul.
Călugării îşi alegeaii prin văi înguste, muntoase şi păduroase,
locuri îndemînatice,

unde

formaii comune

deostbite

de

celealaite

ale lo-

cuitorilor lumeni, îşi clădiait aici chilii, îşi zîdiaii biserici şi le întăriaii cu
ziduri ca pre nişte cetăţi, se adunaii acoleă în număr mai mare, îşi asiguraii toate cele irebuincioase pentru un traiii bun şi comod, şi apoi
căutaii ca, de aici, să continue mai departe, cu energiie, lupta în şărviciul
lui Dumnedeii şi al causei ce'şi propuseseră să o apere.

Răspîndirea

săhăstrismului

şi a

călugărismului

mănăstiresc printre

Romînii din Daciiea Trăiană. Pe teritoriul Daciii Trăiane s'a înrădăcinat, cu
tot adinsul, mai întiiii săhăstrismul prin Pauliciianii, carii fugiseră încoace
de groaza prigonirilor pornite în secolul XI-lea cu toată seriositatea asupra
lor, mai ales decătră împăratul Alecsiii 1 Comneanul (pg. 346), iar călugărismul

cu

traiă

antoniian

comun,

şi văsililan,

se ivi printre iei abiâ

dela

anul 1211 încoace, şi anumea mai întiiit călugărismul antoniian păpistăşesc, întrebuințat de papii din Roma vechie ca mijloc puternec spre a aduce
pre Rominii şi pre Ruşii din părţile acestea la uniune cu biserica apuseană romană (Ş 131), iar călugărismul răsăritean, numit şi văsiîliian (basiliian), s'a întrodus la iei, deasemenea, numai ca mijloc pu„ternec şi eficaciii de a combate uniunea şi de a feri, cît cu putinţă, pre
Romiîni de a se lepădă de confesiunea răsăriteană şi de patriarhii din

Roma

Noaiiă saii Constantiniiana şi de a întrâ, cu stătorniciie, în legătură

bisericească cu papii din Roma Vechie. Aceasta s'a întîmplat însă numai
pe încetul şi după multe lupte crîncene şi grele ($ 182—148) cu răspînditorii confesionalismului

antoniian,

vechiul

papal. Deci

s'a

introdus

călugărismul

printre

apusean

păpistăşesc,

Romîni deodată cu deştepta-

că
rea lor prin fraţii Petru, Asan şi Ioniţă la o vilaţă soţiială cetăţăneas a
grecisată
a
împărăţiie
de
despărțită
scă,
romînea
lă
şi naţiona
văsiliian a
Romeilor, de Greci adecă ($ 130), iar' călugărismul răsăritean
domnoaiiele
din
or
domnitoril
năzuinţa
cu
deodată
iei
luat avînt printre
păstră
a'şi
de
,
Moldova
şi
niiate romineşti, din Ţara Rominească

Unguri şi de Polonişi
şi asigură neatirnarea soţiială cetățenească faţă de răspînditor
i ai creştinispre cea religionară bisericească faţă de împetuoşii
mului

apusean

înfiinţat

în

papal,

Ungariiea

şi mai

un

ales

decînd

noii. ordin
9,

papa

Ion XXII

călugăresc

numit

(1316—1

al

) a

Sîntului

714

Giorgiii

(616), pentru a lăţi şi a susține

printre Rominii şi

Rutenii de

acoleâ şi din vecinătate uniunea confesională cu biserica apuseană, şi cu
deosăbire decînd atrăsese regele unguresc, Carol Robert, pe partea sa mai

mulţi Pauliciiani de printre Romîni şi Ruteni (619). Ca mijloc încontra ace-

stei năzuinţi silitoare a propagandiştilor papali, atraseră apărătorii confesionalismului r&săritean creşiinesc pe partea sa mai mulţi călugări dela
mănăstirile din muntele Atonului şi din Sirbiiea. Aceştia se încuibară prin
îmbele domniiate romîneşti, şi ajunseră la o orgănisare sistematică mai

întiiii

în domniiatul

Ţării Romineşti

în

decursul

domniii

lui Alesandru

Băsărabul (pag. 462—463),. cînd, în anul 1359, s'a orgănisat acoleă şi o
biserică naţională romînească neatîrnată, dară pusă în legătură sufletească
şi doctrinară

cu

patriarhiiea

deos&bire în decursul

Ca

cel

dintii

din

Roma

Noaiiă

domniii lui Vlad,

orgănisătoriii

al

sai

Radu,

Constantiniiana,

Dan

şi Mircea

călugărismului văsiliian,

şi cu

cel Bătrin.

cunoscut după

nume în domniiatul Ţării Romîneşti, ieste privit popa Nicodim!), numit
„şi cel Sinţit, fiindcă Romiînii se sfiiai să numiască pre cuvioşii şi pre
cucernecii săi -cu calificătivul de sînt, dat numai lui Dumnedeii Sintul.
Nicodim ieră născut în prima jumătate a secolului al XIV-lea în orașul

Castoriiea saii în Prilep
mîn?) şi ca mamă pre o
o mănăstire din muntele
trecut în domniiatul "Țării

în Macedoniiea,
Sirboaică; 'şi-a
Atonului;, apoi
Romîneşti cam

şi

la 1372,

avindca tată pe un Grec (Ropărăsit părinţii şi s'a călugărit la
a venit în Sîrbiiea şi de aici a
pe la 1350 şi a înduplecat pre

domnitorii de acoleă, ca să zidească pentru călugări mai multe mănăstiri:
la Prislop în ţara Haţăgului din Ardeal, în Olteniiea la Vodița între 1360
1370,

meana

la Tismeana

pe

la

Coziiea

între

1385

şi

1387,

la Cot-

pe la 1385 şi la Cimpul-lung între 1375 şi 1384.
„ Propaganda lui Nicodim pentru întroducerea călugărismului în 'Țara
Romînească şi pentru zidirea de mănăstiri. „cu vieţuire de obşte“ a călu-

gărilor a găsit îmbrăţişare şi sprijin din toate părţile. O mulţime de oameni, bîntuiţi de duhuri necurate şi de feliurite boale, adecă de cei ce
aveaii alte credinţi religioase şi alte idei, cugetări şi vederi soțiiale cetă-

t&neşti, alergaii la iel de'1 ascultai şi luaii poveţe dela dînsul, „iar unii
din cei ce se tămăduiaii“, adecă din cei ce se lăsaii convinşi de dinsul,
nu se mai întorceaii pe la casele sale şi pe la consîngenii săi, ci r&mineaii la Sintul de se făceaii monahi.
Aici la iel „învăţaii sînta
scriptură cea slăvenească desăvărşit, în puţină vreme“,

Şi apoi se făceaii apostoli însufleţiți pentru

apărarea creştinismului răsări-

tean „cu sînta scriptură cea slăvenească“, aşâ încit treceaii şi „prin foc“
pentru convingerile propriie şi spre a combate pre cei ce apăraii sînta
Scriptură cea lătinească.
__„ Această luptă a acestor călugări pentru susţinerea creşiinismului r&Săritean cu scriptură slăvenească şi grecească:a îndemnat şi pre cneazul
Sirbilor Ştefan Lăzărescul (1389—1427), ca să” ajute nu numai
cu bani
ci să şi dăruiască mănăstirilor lor mai multe moşii prin Sîrbiiea
2).
- 1) Hăjdăii B. P. Istoriiea Critică a Romînilor, 1, Bucure ti, 1875,
Ş$ş 53—
2 _
146. — Biserica ortodoxă romină, Revistă periodică ccclesiastică.
Anul XII.
pg. 895—903,. —
Viieaţa preacuviosului... Nicodim Sînţitul.,. lucrată de Buz e 29
ierom şi duh.
Ştefan din Tismeana la 1838 după cea tipărită în
1763... Sa îndreptat şi tipărit
de
Ta FBiSGoR
Iosif Pobulescu, Buc,, 1883. — Xenopol A. D. Istoriiea
Rominilor II, Iaşi
1889,
:) Vizită
pe.
„.—
vicoBilel
Bilciuresc
ures n:u : Mănăstiri
Mănăstirile „Sişi bisericil
biserici e dini Rominiiea
înii , Bucureşti,i 1890.|
—,

n
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__De aci înnăinte mulţi

sprijinit călugărismul

domnitori

conventual

şi

E
şi boieri cu

l-ati

dare

de

mină

aii tot

zidit mănăstiri îndămînatice,

tot
la locuri bune de apărat, înzăstrîndu-le cu moşii, cu privilegii şi cu venituri mănoase. Aceste mănăstiri nu numai că ai susţinut şi întărit în domniiatul.
Țării Romiîneşti creştinismul

venească“,

dar

ai

şervit,

răsăritean

în timpuri

de

„cu sînta scriptură cea slă-

r&strişte,

şi

ca

locuri

de

refugiii

şi de adăpost pentru cei fugăriţi de pe Ia vetrele sale şi ca scut de apărare
încontra duşmanilor năvălitori.
,
O noaiiă orgănisare bisericească în genere şi a călugărismului răsăritean în speciial s'a făcut şi în decursul domniii lui Radul celui Mare
prin fostul patriarh constantiniian
şi mai
pe urmă mitropolit acoles, Nifon

(pag. 497—498).
P
P
„ Intemeiarea săhăstrismului şi a călugărismului prin domniiatul Moldovii.

Pe timpul cînd isbutise Nicodim a întroduce şi întări cum se cade călugărismul conventual în "Țara Romînească, se iviră şi în domniiatul Moldovii, cam
pe la anui 139%, trei călugări: Sofroniii, Pimen şi Silvan(pg.651), de
S'aii aşădat în apropiiarea Cetăţii Neamţului şi aă prins a face propagandă
tot în înţlesul părintelui Nicodim şi a apără creştinismul răsăritean „cu
sinta scriptură cea slăvenească“ încontra creştinismului apusean de acoleâ
cu sînta scriptura cea lătinească. La îndemnul lor a zidit acoleâ domnitoriul ţării de atunci, Roman, o biserică, precum se vede din înscripțiunea unui clopot din anul 1393, şi o îndăstrâ cu trei moşii: Voroneştii,
Buzeştii şi Fintînelele. Activitatea acestor trei călugări trebuie să fi fost
mare şi foarte energică, căci din timpul acesta încoace a început a dâ îndărăpt creştinismul apusean cel cu sînta scriptură cea lătinească, care se
întrodusese acoleâ mai ales în domniiea lui Laţcu, şi prinse a se lăţi şi
întări din noii vechiul creştinism r&săritean cu sînta scriptură cea slăvePrecum

nească.

Nicodim

stăteâ

bine

cu

patriarhiiea

din

Constantiniiana,

aşă şi aceşti trei călugări din Moldova samănă să fi avut legături cu iea,
fiindcă tot pe timpul acesta, şi anumea în anul 1393, întălnim pre patriarhul din Constantiniiana, denumind pentru Moldova pre un mitropolit
cu numele Leremiie (pg. 655)1).
Căpătindu'şi bisericile râsăritene din domniiatul Moldovii neatirnarea

sa în cele timporale nu în'domniiea

lui Iuga Vodă,

fiiul nelegitim al lui

Roman (pg. 513), precum pretind unii, „ci în aceea a legitimului fiii, adecă
a lui Alesandru celui Bun (pg. 649—651 şi $ 149), se stătornici şi aici
călugărismul răsăritean, orgănisindu-se în comune creştineşti fără de propriietate părticulară ci comună pentru toţi. Arătindu-se aceşti călugări nu
numai ca creştini esîmplari în vieţuirea sa comună, dară şi ca zEloşi răspînditori

ai confesionalismului răsăritean şi ca

apărători

ai patriii comune,

îi făvori Ştefan cel Mare pînă într'atita, încît, după fiecare triumiare asupra
duşmanilor soţiiali cetăţăneşti şi religionari bisericeşti, li zidiă cite o mănăstire spre a înmulţi comunele lor ($ 156 pag. 699).

crucii şi în speciial a celor monumîntale,
mai, adeseori „despre cruce, diÎn Testămintul Noii se vorbeşte?)
Cristos (adecă să'i fie învăţăcei),
Isus
după
cîndu-se, că cine voieşte să vină
sa şi săli urmede, căci cel ce
crucea
leie
să'şi
sîne,
de
să se lepede
$ 159.

Îns&mnătatea

du cp.
tus t. Il, pg. 170. — 2) Mateti,
patriarcha
i
2) Acta
Marcu, a 8, ” 34. — Luca, cp. 9, v. 23; cp. 14, v. 27.

10, v. 38; ; cp.16,

|

v. 24. —

,

2716
nu ia crucea sa şi nu urmează lui Isus Cristos; nu ieste vrednec de iel,
Lepădarea de sîne are înţălesul, ca creştinul să părăsască toate socotinţile
şi credinţile contrare învățăturilor lui Isus Cristos; să primească cu însuHleţire, numai pre acestea; să'şi direagă vorbele şi faptele dilnice numai
după iele, şi să'şi jărifească toate înteresele părticulare personale, chiar
şi
viiaţa, numai ca să aducă la triumfare umănitarele învățături creştineşti
despre înirăţirea tuturor oamenilor şi popoarelor spre un traiă
fămiliiar

comun,

şi să

contribuiască

dorita şi aşteptata

în fruntea sa 1).

astfelii

ca

să

sosască,

împărăţiie cerească cu Tatăl

printre

oameni,

nostru cel ceresc,

|

demult

cu D-dei,

Acesi înțăles a făcut din cruce un s&mn de conţălegere şi
de consimţire, un simbol, şi “i-a dat de timpuriii o însămnătate
foarte mare, contribuind, pedeoparte, ca purtatul şi făcutul crucii să devină
curind s&mn
de creştinism adevărat şi de jărtie personale, aduse de
oameni pentru
triumful lui sub toate împrejurările vileții; iar pedealtăp
arte a îndemnat
pre creştini ca să o ţină în mare onoare şi să'i stătornice
ască chiar' şi un
cult religios (pg. 195—196 şi 246 —247), atribuindu'i-se
o
înriuriuţă binefăcătoare, mirăculoasă, asupra celor ce o purtaii pe
lingă sîne, sai asupra
locurilor unde ierâ aştdată.
Bisericile şi mănăstirile, ca locuri de învățătură creştinească şi de rugăciuni publice comune,
începură a fi zidite încă
în chipul crucii; pe altarele lor, pe lingă iele
şi pe veşmintele preuţeşti
încă se puneaii cruci. Oamenii îşi făceaii cu mina
sămnul crucii pe îaţă.
Cînd cuceriaii creştinii o țară, se aşădâ acoleâ
cite o cruce spre s&mn, că
deacuma îi creştinească.
Lupta creştinismului cu islamismul sat mohameda
nismul ($ 68) a
dat mare avînt valorii crucii în ochii creştinilor,
mai ales în luptele înireprinse de dinşii pentru apăratul şi lățitul creştinism
ului în genere, şi mai
pe urmă pentru recuceritul Palestinei ocupate
de Arabi (Saracini) între
626 şi 639 (pg. 234 şi 251).
”
Aceste lupte, părăsite de împărații bizantini,
fiindcă se împăcaseră cu
Arabii, le reinviiară, cu mare însufleţire şi
cu mult zel, papii din Roma
Vechie dimpreună cu creştinii apuseni.
Iei întreprinseră în şepte rînduri,
între. anul 1096 şi 1291, încontra Mohamedanilor
diţiuni cunoscute sub numele de cruciiade, din Palestina, nişte espefiindcă ostaşii europeni
ai acestor espediţiuni purtaă pe veşmintele
sale cite-o cruce de pînură roŞiie, și înnăintea oştii se duceă o cruce
mare.
Tot O cruce mare se purtă şi înnăintea persoanel
or înnalte bisericeşti
la prilejuri sărbătoreşti (pag. 694 —695) şi
la vizitările lor canonice, spre
„Senicăn,iei sînt nu numai chiemaţi a esplicâ
şi a răspîndi creştinismul,
dar' şi a suferi şi a'şi jărtii chiar viiața
pentru iel. Acest drept îl căpătâ
Şi patriarhul Văsile din împeriul Rominilor
şi al Bulgarilor, dupăce recu-

NOScilşi consăcrâ papa acoleă ca rege
Şi înființă

pre Ioniţă

Muşătescul (pag. 580),
un noii patriarhat.
j
upăce se iscaseră certe printre creştini
asupra înţ&lesului adevărat
al unor înveţături din sînta scriptură (Ş
22) şi dupăce se desbinaseră comunele lor creştineşti în biserici r&săritene
cu rit grecesc şi apusene de
rit roman (SS 51, 64, 66 şi 91), începură
creştinii
a uită, că sînt fii ai Tatălui ceresc şi că nu se cuvine să fie
desbinări
Ai
printre
dinşii, şi porniră
|
')* Faptele Apostolilor, cap.
v. 13—18; cp. 3, v. 13. — Paul

11, v. 23; cap.

14, v. 22. — Paul
1, v. 14. — P

Filipe
cp. 3, v. 3. — Paul câtră Timotei, cătră
2, cp. 3. ni,v12cp.

cătră Efeseni,
I

cap. 2,

cătră
iceni,
aul cătră
Tesalonice
ni,
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lupte singeroase unii asupra altora. Creşti
nii apuseni ieraii mai esclusivişti
şi duceaii o cruce mare şi înnăintea unei oşii
rădicate asupra creştinilor
r&săriteni şi asupra alegâreţilor (ereticilor), spre
cu biserica apuseană romană şi să se supună a'i sili ca să se împreune
papil
Aşă ceri şi căpătâ regele unguresc Bela IV acest- or în cele * suileteşti.
drept, cînd fii provocat de papa, ca să se scoale, în anul 1238, asupr
a
carele se lepădase de uniunea (pg. 591—592) făcută regelui Ion II Asan,
de regele Ioniță cu

papa în 1204.
Cu

deosăbire

călugării apuseni,

creştinismului în cete militante

aceia,

carii se folosiaii

de cruce

orgănisaţi pentru

apăratul

şi lățitul

speciială,

punînd'o

sub diferite numiri (pag. 582—584),
ca

sămn

de

misiune

ieraii

pelingă mănăstirile .ce le înființaii ca casă de rugă, şi pe deasup
ra cetățuilor ce le rădicaii pentru locuinţă şi apărare propriie.
Această dâtină o găsîm şi la călugării răsăriteni, numiţi Văsiliieni
şi
Fraţi, Frătuţi, Frăţei şi Frăticei.
ŞI iei punea crucea pe lingă mănăstiri
ca s&mn de misiune speciială creştinească.
|
Măcarcă îmbele specii de călugări se folosiaii de cruce cu acelaş
scop creştinesc, totuş, cînd ierâ vorba despre esplicatul unor locuri din
Testămintul Noii şi despre învăloratul socotinţilor propriile şi divergente ce
'şi le formulaii, nu se sfiiaii de a se înduşmâni unii cu alţii şi, nebăgînd
în samă, precum am dis, învățăturile creştineşti despre înfrățire, iubire, iraiii
familiar şi armonios, se înduşmăniait şi se rădicaii unii asupra altora nu
numai cu armele cuvintului, ci şi cu arme însîngerătoare şi omotitoare

(SS 131—134, etc.).
Sa
O irecătură nemaipomenită între călugării apuseni şi cei răsăriteni se

arătă deodată cu înființatul împeriului Romînilor şi al Bulgarilor decătră
fraţii Petru, Asan şi loniţă ($S$ 116—122). Faptul împreunării Rominilor cu
biserica apuseană romană şi anumea pe temeiul că iei sînt de origine romană (pg. 415—416 şi 580—581), precum şi întrodusul graiului
lătinesc sai roman literar ca graiă cultural în genere şi ici coleăşi la
ş&rviciul lor dumnedeiesc ($ 162),aii stărnit o-mare geloşiie religionară națională printre Sirbi, Bulgari şi Greci, fiindcă aceştia,. de aci înnăinte, îşi

credeaii delăturate pentru totdeauna graiurile sale literare dela cultura întelectuală şi dela şărviciul dumnedeiesc al Rominilor. Din această causă

porniră o agitare cumplită atit încontra împreunării Rominilor cu biserica
apuseană romană, cît şi încontra folosîtului decătră Romini a graiului lăti-

nesc la cultura întelectuală şi la şărviciul dumnedeiesc ($ 133).
Mai ales domnitorii Siîrbilor din săminţiiea Nemaniien ile 1)
(1122—1371)

şi cu deosăbire

Şteian

cel

Întiliîncoronat

1228) şi frate-săii, arhiepiscopul şi mitropolitul S av a, se arctară

(119 a

o: te în

sufleţiţi şi zeloşi apărători ai creştinismului răsăritean. lei zi liră, 1 Zig 2
pentru încoronatul regilor o mănăstire îrumoasă şi puseră
îngi dinsa o
cruce de o foarmă mai alta decit celealalte, o cruce încruci a
ruci

de feliul acesta trebuie să îi fost folosite şi decătră apărătorii creştinism ului

răsăritean încontra celui apusean şi, în speciial, spre a nimici uniunea o
miînilor din împărăţiiea Romînilor si a Bulgarilor, ceeace sa şi înti pl a!
în 1238 ($ 132). Această cruce trebuie să steie în oarecare
leg

iteraturen, , iibertragen
Litera
i
der slavischen
i
Spasovi&: Geschichte
N. E und V. D. 'Spasoviă:
i
von TEAPA L. 'Bd. Leipzia pg. 186—187. — Raynaldus: Annales eccl. sub a. 1203,
,
.
cp. 19; a. 1204, cp. 44; a. 1220, cp. 37.
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gionară şi cu crucea ce se aminteşte într'o înscripţiune de pe aşânumita
Tablă Lugojană ($ 163). Din această causă o şi reproducem aici din

Istoriiea bizantină a lui G. T Hertzberg?).
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De aci înnăinte s'a încins o luptă pe moarte şi viiaţă între călugării
din ordinul Teutonilor, al Ioaniților, al Minoriţilor şi al Dominicanilor,
conduşi de papii din Roma Vechie, şi între cei răsăriteni din Sîrbiiea,
gariiea şi din împărăţiiea bizantină grecească, îndemnați de patriarhi Buli şi
domnitorii de acoleă. Această luptă am descris'o mai sus dela
Ş 131 înnăinte. La această luptă înfocată luară parte mai ales călugării
din Muntele Atonului cu înclinări pauliciianişte ($ 93), carii se răspîndi
seră prin

toate ţările din peninsula Balcanică şi din Daciiea Trăiană 2).
Aceşti căluSări pauliciianişti

aă avut cu înveţăturile sale de înirăţire şi de egalisare
mare înriurinţă asupra călugărilor minoriţi apuseni,
dintre carii începură
mulţi,de pe la anul 1294 încoace, a se numi şi iei
Fraţi şi Frăticei % şi
a lăţi printre creştinii pe unde petreceaă înveţături
găreţii saii eresii precum le numiaii papii. Aceste pauliciianiste sait aleînvățături aă produs şi
*) Branisce Dr. V. Tabla dela Lugoj. Un monume
nt preţios literar, Lugoj, 1903, pg. 78.
— Hertzberg, Geschichte der Bizantiner und des
— 2) lirecek C: J., Geschicte der Bulgaren, Prag,osmanischen Reiches, Berlin, 1883, pg. 441.
1876, pag. 244—2947, — 3) Raynaldus:
Annales eccl. sub a, 1294, cp. 26; a. 1297, cp.
45—51; a. 1323, cp. 60; a. 1325, cp. 20—28; 55—56; a. 157, cp. 55—61; a. 1318, cap.
a. 1331, cp. 1—22; a. 1832, cp. 20; a. 1335
cp. 63; a. 1336, cp.63—67; a. 1337, cp. 30;
a. 1338, cp. 16; a. 1344, cp. 8; a. 1346, cp.
a. 1354, cp. 31; a. 1357, cp. 12; a. 1368,
70;
a. 1421, cp. 4; a. 14%, cp. 18; a. 1428. cp. cp. 16—17; a, 1374, cp. 14; a. 1418, cp. 1;
7; a. 1432, cp. 24; a. 1447, cp. 23,
!

.
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în biserica apuseană printre sufletele mai deştepte, mai luminate şi năzuitoare spre o cugetare propriie şi spre-o pătrundere mai adincă şi mai
limpede în înveţăturile şi scopurile creştinismului, o mişcare doctrinară
religionară, carea a pus temeliiea la o refoarmă în capite şi în membri,
precum

S'a

ar&tat

rența ($ 151—152).

iea în conciliile

iII. Privire

fugitivă

dela

asupra

dintre

şi literare

Constanţa, Basileiea, Ferara

mişcărilor

şi Flo-

.

culturale

1186 şi 1504.

Ş 160. Graiurile folosite ca vulgare şi culturale literare, şi valoarea lor reciproacă.
La

începutul

acestui

răstimp

se

vorbiă

în

peninsula

balcanică

romineşte, greceşte, bulgăreşte-slăveneşte şi tracoiliriceşte saii albăneşte,
iar' pe teritoriul Daciii Trăiane: romineşte, măghiereşte, ruseşte şi cumăneşte, ca graiuri naţionale, şi lătineşte ca graiii curat cultural, şi mai
ales ca graiii bisericesc la creştinii de confesiune apuseană romană.
Dintre aceste graiuri, graiul tracoiliric ierâ foarte redus şi fără
de nicio

îns&mnătate,

naţionalisaseră

de poporăciunea
la graiii

acum

cultural,

pentrucă

membrii

în partea cea mai

cari îl vorbiaă

mare,

odinioară,

se des-

absorbiți fiind mai cu samă

romană şi slavă. Acest graiii niciodată nu s'a putut avîntă
pentrucă

vorbitorii

lui n'aii

ştiut şi

nici

nu

'şi-ai

putut

eluptă vreo îns&mnătate soţiială cetăţănească şi religionară bisericească.
Cumanii, aflători pe la începutul acestui răstimp, dispar în decur-

sul lui

cu desăvărşire dimpreună

cu graiul vorbit de iei. Se vede că nu-

mele lor ierâ mai mult o mască, sub care se ascundeâ înfăţişarea şi numele
altui popor, al poporului -romiîn, fiindcă Cumanii ieraii numai pătură suprapusă şi puţin -num&roasă.
|
căutaii în acest răstimp a periclită mai mult consoliMaghiarii
darea soţiială cetăţănească a Românilor, a Îi nimici neatirnarea şi a! atrage
la aceeaş confesiune cu dinşii, decit a li împune graiul săii propriii. Pe
atunci Maghiarii încă nu se folosiaii de graiul său naţional ca de graiul
propriă cultural; în administraţiunea bisericii şi a regatului iei întrebuinţaii

graiul lătinesc.
Ruşii

se estindeaii,

în mici grupuri,

şi poate

şi

_

cu domniiea

lor

cea dela Haliciii şi Chiev, preste o parte din Moldova vechie, dară această
întrelocuire şi domnire posibilă ma durat mult; după întemeiarea domniiatului Moldovii a încetat, şi, dimpreună cu aceasta, şi graiul lor de a
mai esistă printre Romiîni.
_

Bulgarii îşi pierduseră graiul propriii şi adoptaseră pre cel slăvenesc ($ 98). Acest graiii bulgaroslăvenesc, dela încreştinarea Bulgari or
'şi a Slavilor încoace, a devenit graiii bisericesc şi cultural la iei, ($ i )

şi s'a întrebuințat nu numai în administrătura regatului Bulgarilor, dară
şi în aceea a tuturor domniiatelor slavice de confesiune religionară resă-

Grecititeană grecească. Cit timp a fost regatul Bulgarilor sub domniiea
a
bulgaroslăvenesc
graiul
1185,
la
lor din Constantiniiana, dela 1019 pînă

încetat de fi folosit în afacerile publice cetăţeneşti, fără însă să îi. tos
scos şi din biserică, în carea a. continuat a esistă alăturia Cu gralul grecesc.de
Pe terenul bisericesc, fel 'şi-a păstrat şi în răstimpul

acesta valoarea

sa

720

N

graiii cultural; ba chiar, pînă la un punct oarecarele, nu numai pe terenul
bisericesc, ci poate şi în afacerile civile private.
_
_
Ă
|
Restăurîndu-se însă la începutul acestui răstimp cădutul împeriii al
Bulgarilor şi al Rominilor celui de scurtă durată (pg. 328—330), sub nu-

mele de „imperiii

al Romînilor

şi al Bulgarilor“,

ierâ lucru

prea firesc, ca graiul bulgaroslăvenesc să i năzuit, dacă nu chiar dintru
început, apoi debunăsamă cevâ mai tărdiii, ca să'şi cucerească iarăş terenul pierdut şi în afacerile cetățăneşti.
Această năzuinţă, prin puterea
datinii vechi, a şi fost încoronată

locul

familiii Muşăteştilor

de

succes,

a apucat frînele

mai

ales

din

timpul,

cînd în

regatului o familile bulgaro-

slăvenească, a Tihulenilor (pg. 443). leste aşadară sigur, că din anul 1258
înnăinte, pînă la căderea acestui împeriii sub domniiea Turcilor în anul
1395, s'a întrebuințat în afacerile publice ale împeriului rominescbulgăresc
graiul

bulgaroslăvenesc.

Graiul

grecesc a fost în peninsula

Balcanică

un

graiă

eminent

cultural în toate timpurile şi pe toate terenurile, dară nu în foarma lui
vulgară, ci în cea vechie literară. Pe terenul bisericesc ierâ chiar neînlăturabil pentru toţi creştinii de confesiune răsăriteană grecească, fiindcă producţiunile literare mai însămnate ale acestei biserici ieraii scrise toate în
graiul grecesc. Fiecare preut cult, sait de o pusăciune mai îns&mnată în
ierarhiie, trebuiă să ştiiă greceşte.
Dar' şi pe terenul lumean nu puteaii să se lipsească de graiul grecesc toţi aceia, carii doriaii a cunoaşte producţiunile ştiinţiiale şi beletristice. ale celor mai strălucite genii omeneşti. Graiul grecesc, prin literătura
sa aleasă şi bogată, se împuneă cu necesitate tuturor oamenilor şi tuturor
popoarelor, cari năzuiaii spre cultură şi propăşire. le! dară niciodată n'a
fost părăsit cu desăvărşire de popoarele peninsulei Balcanice.
În urma răscoalei şi în puterea urei Rominilor şi a Bulgarilor încontra domniii Grecilor la începutul acestui răstimip a trebuit, cu necesitate,
să se nască o reacțiune şi încontra graiului grecesc. Romiînii şi Bulgarii,
urind pînă la esterminare pre Greci, debunăsamă că nu voiaii să ştiiă
nici de graiul lor în administrăciunea noului împeriă reînfiinţat; iei trebuie
să fi căutat a se îolosi de graiurile propriie naţionale, de cel romînesc şi
de cel bulgaroslăvenesc. Ba chiar şi în cele bisericeşti trebuie să fi părăsit
graiul grecesc, pentrucă şi bisericeşte se despărţiseră de Greci şi se uniseră, mai ales Romînii, cu biserica romană. Dară precum nici ura cetăţănească, nici despărţirea bisericească n'a durat mult timp, tot aşă şi. ferirea
de graiul grecesc n'a r&mas pentru totdeauna. În. împărăţiiea romînobulgărească, pentrucă a continuat a rămîne neatirnată de împărăţiiea bizantină,
graiul grecesc ma mai fost -admis în administrătura iei, dar în biserică
iel a fost tolerat din timpul, cînd desbinarea bisericească încetase dintre
Romîni, Bulgari şi Greci, adecă cam de pe la anul 1239 înnăinte (pagina

590—593).

,

|

Romînii, macarcă locuiră şi în răstimpurile precedente mai mulţi
la un loc pe teritoare propriie ($ 79 şi 82), totuş m'aii putut ajunge la o
consolidare cetățănească părticulară şi la manifestarea şi desvoltarea
insualităţii propriie întrun împeriii propriii naţional, fiindcă îşi pierduseră
fruntăşîmea prin desnaţionalisare şi, în urma acestei nenorociri, nu
mai
leraii în stare a'şi ar&tâ, în mod propriii, valoarea naţională
în viiaţa soțiială cetăţănească.

Această daună se putii repără abiă încetul cu încetul.
Pentrucă Rominii nu aveaii o pusăciune soţiială cetăţănească
mai îns&m-
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nată, deaceea şi graiul lor nu s'a putut desvoltă în timpurile
precedente
nici să se avinte la treaptă: de graiii

cultur
Un împuls puternec îl primi
dela” secta religionară a Pauliciianilor ($ al.
93). Aceştia, spre a se lăţi Şi a
pane oii, Di)
eomini,
ati „drădus dn

graiul acestora

Testămintul

e) î). î). In
crife)
În răstimpul
p
de f aţăi însăînsă Romini
i ajunseSă
ee
ră [ao
la o dee
însemn
ătatee, soțiial
(ascus
ială
cetăţănească nemaipomenită pînă atuncia. lei
ati fost aceia, carii ai înşcenat răscoala cetăţănească încontra Grecilor; iei
aii
însoțirea sa cu alte popoare conlocuitoare, aii scutura fost aceia, carii, prin
t jugul grecesc şi aii
înființat un Imperii propriii pentru sîne şi pentru Bulgar
i în dreapta Dunărti, şi apoi şi în stinga iei numai pentru sine, pe
sama sa, spre întărirea şi desvoltarea naţionalităţi propriie. În răstimpul acesta
dară a trebuit.
şi graiul Romînilor să fi ajuns neapărat la mare
valoare
prins a fi privit şi pe faţă, nu numai în ascuns, ca graiii cultura , şi să fi
l
de dînşii pe toate terenurile soţiiale ale activităţii omeneşti. În şi folosit
proporţiunea, în carea Rominii se întăriaii cetăţăneşte, în proporţiunea
în carea se
deşteptă şi se lumină întrînşii conştiinţa insualităţii propriile naţiona
le: în
aceă proporţiune, în acea grădare se vigoroşâ şi graiul lor şi cuprin
deă
din terenul ocupat mai înnăinte -de alte graiuri culturale, mai ales de graiul eminent cultural grecesc şi de graiul bulgaroslavic, staţionariă bisericesc şi îndătinat şi în afacerile publice cetățăneşti. Deci răstimpul acesta
se poate caracterisâ, în privinţa graiurilor, ca o luptă necontenită
de esistinţă, de precădere
şi de întîietate între graiul
romînesc pedeoparte
şi între celealalte graiuri străine de
valoare culturală, pedealtăparte.
Din această luptă graiul romiînesc a

ieşit victorios

numai

pe terenul

Daciii

Trăiane,

acol6

unde

se

fundaseră

domniiate naţionale romîneşti, în Ţara Romînească .şi în Moldova vechie;
în peninsula Balcanică însă a pierdut graiul romînesc lupta, pentrucă aici
Rominii nu s'aii ştiut, s'ai nu s'aii putut ţîn€ la înnălîmea avintului cstățEnesc ce îl luaseră la începutul acestui răstimp, şi nici păstră pusăciunea
soţiială cetăţEnească ce o dobiîndiseră pe atuncia.
În fine vine graiul turcesc.
Acesta nu eră graiii cultural ca
cel grecesc sai lătinesc, ci mai mult confesional, bunăoară ca cel bul-

ati fost popor fără esclusivism naţional,

garoslavic.

Turcii

ce o aveaii.

Graiul turcesc

ci numai

cu

răspîndirea vreunei
însufleţire religionară. lei cuceriaii ţări nu pentru
culturi saii civilisaţiuni, ci curat numai pentru îndestulatul întereselor de
traiii bun, uşor şi comod, şi, în a doaia liniie, şi pentru lăţitul credinţiă

aveâ dară trecere. şi primire

numaila

aceia,

carii, din convingere saii prin sîlă, primiaii noaia credinţă. Popoarele cu:
cerite de Turci, dacă nu adoptaii legea lui Mohamed, ieraii scutite, prin
aceasta, de

desnaţionalisare.

În tot decursul domnirii

Turcilor

în peninsula

Balcanică, dela 1362, şi mai ales dela 1453 încoace, n'a avut graiul turcesc altă înrîurire, decit că a strecurat cîteva cuvinte în graiurile popoarelor preste carile domniaii, şi a desnaţionalisat numai pre foarte puţini
dintre aceia, carii aii trecut la mohamedanism, lucru care şi acesta nu s'ar

fi întîmplat, dacă membrii popoarelor subjugate ar îi fost trecut deodată
şi cu mulțimea la credinţa mohamedană.
a
UR
popor

-

Graiul

ca

1) Vedi
reşti, 1879.

lătinesc

nu

ierâ vorbit

graiii propriă naţional,
Codicele

în

răstimpul

acesta de vreun

ci. ierâ întrebuințat numai ca graiii ad-

Sturdan în: Cuvinte

din Bătrini

de

B. P. Hăjdăii,. vol. 2, Bucu„s
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ministrătiv şi la ş&rviciul dumnedeiesc decătră preuţimea bisericii romane,
şi ca graiii cultural decătră toate popoarele, cari se țineaii de această

biserică.

Ba chiar

şi în

administraţiunea

împeriilor acestor popoare

s'a

întrebuințat graiul lătinesc în tot decursul răstimpului acestuia.
leră aşadară lucru prea firesc, ca graiul lătinesc să se fi întrodus saii să Îi căutat
a se întroduce precum în biserică, aşă şi în administrăciunea împeriilor la
toate popoarele păgîne, cari îmbrăţişaii creştinismul apusean roman, ca la
Cumani, Lituani, etc., precum şi la popoarele creştine de confesiune r&săriteană grecească, carile se uniaii cu biserica romană. În chipul acesta s'a
întrodus graiul lătinesc, în răstimpul acesta şi la Romîni, dupăce primul
lor rege, Ioniţă, se unise, în 1204, cu biserica apuseană romană şi înfi„inţase în împărăţiiea sa un patriarhat noii, pus în legătură bisericească
sufletească cu papii din Roma Vechie ($$ 130 şi 131).

-Ş$ 161. Care a îost graiul oficiial în noul împeriii al Romînilor şi Bulgarilor?
Această întrebare nu ieste de prisos; nici r&spunsul iei nu ieste aşă

de uşor,

dupăcum

sar

crede

la prima

vedere,

nici nu

se înţălege

de

sine,

dupăcum s'a admis pe tăcute pînă acum.
Am arătat la răstimpul precedent, că graiul bulgaroslavic se întrodusese prin bisericile Romînilor pelingă cel grecesc ($ 101 şi 102); că Romiînii ai avut prilejuri de a scriie
romîneşte($ 105); că ici 'şi-aii compus un abecei propriii ($ 110); că la
dînşii ai esistat doaii& partide culturale şi soţiiale cetățăneşti (Ş 111),
şi că
ar îi scris, în părticular, şi cevâ romîneşte ($ 112 şi 113). Deci, ca
graiii
al împărăţiii Romînilor şi a Bulgarilor nu puteâ îi altul, decit
unul din
din aceste trei graiuri: grecesc, bulgaroslavic şi romînesc,
Graiul grecesc. Pentru continuarea graiului grecesc în administrăciunea noului împeriii al Romînilor şi al Bulgarilor vorbeşte
numai
întrebuinţarea lui în răstimpul domnirii Grecilor dela 1019 pînă
la 1186.
O deprindere cu dînsul în decurs de 167 de ani nu poate să nu
esercite
o putere oarecare asupra celor îndătinaţi cu diînsul. Dară cine
îa
gare de samă ura neîmblindită a Romînilor şi.a Bulgarilor încontraîn băGrecilor pentru asupririle şi neomeniile acestora în decursul domniii
lor,
ură
carea mergeâ pînă la necruţare încontra prinşilor Greci, acela
va
recunoaşte
,
că această ură ieră îndreptată nu numai asupra Grecilor
ca
persoane,
dar
şi asupra năzuinţilor lor cetăţăneşti şi a graiului lor.
Aceasta resultă şi
din o întimplare, ce ni-a păstrat-o martorul ocular
Nichita Honiianulî)
despre un preut grec prins de oastea lui Asan.
Acest preut a credut că
va îmblindi ura neiîmpăca
moarte

sigură,

dacă'l

va

tă a lui Asan încontra Grecilor
rugă

romineşte.

Dară

nici

şi va scăpă de

acest mijloc nu “i-a
ajutat nimică. Atit de înverşunaţi şi amăriţi erai
Rominii
încontra a tot
ce ierâ grecesc, chiar şi încontra preuţilori Această
ură
aii
manitesta
-to şi
prin aceea, că şi bisericeşte s'aii despărţit de
Greci, şi S'aii unit cu biserica: romană ($ 130). Din aceste puţine considerăr
i urmeadă cu siguritate
că fraţii eliberători n'aii păstrat graiul grecesc
în
administrăciunea noului
împeriii; ba poate nici chiar în biserică m'a
fost suferit, pe cît timp a durat unirea cu biserica romană apuseană.
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„_„ Graiul
bulgaroslavic.
Mai rămîn dară încă doaiiă grajură posibile; graiul bulgaroslavic şi cel
romiînesc. Pre care din aceste
doai€ graiuri. l-ai întrodus fraţii eliberător
i în administrătura împărăţiiă
înființate de dinşii? Şi la această întrebare îi
greii
tate deplină. Pentru întrodusul . graiului bulgarosla de răspuns cu sigurisoţiiale cetăţăneşti vorbesc mai multe împrejurăr vic în afacerile publice
i.
În biserică s'a păstrat
graiul bulgaroslavic, fără întrerupere, decînd a fost
introdus pentru în-.
tiiaşdată în secolul al noaiiălea ($ 101 şi 102). Acuma
cu înfiinţatul noaiiei
împărăţii federătive a Rominilor şi a Bulgarilor m'ave
ă graiul bulgaroslavic nevoie de a fi reîntrodus în biserică, căci iel esistă
întriînsa, deşi
nu esclusiv, ci pelîngă cel grecesc. Din biserică uşor a putut
irece în administrătura împărăţiii. Acest lucru nici mar îi fost cevă noii.
Graiul bulgaroslavic, înnăinte de cuceritul împeriului prin Greci în anul
1018,
a îi fost întrebuințat în „admintștrătura lui; iel ierâ aşadară califi pare
cat şi
probat ca apt spre acest scop. Ieste aşadară foarte probabil, că fraţii eliberători, orgănisînd teritoarele recucerite dela Greci ca împărăţiie propri
ie
a Rominilor şi Bulgarilor, să se fi folosit în afacerile publice cetăţEneşt
i
de graiul bulgaroslavic ca de un graiiă probat prin usul de mai înnăinte
şi consînţit spre acest scop şi prin întrebuințarea lui în biserică. Şi se ştiie
că datina şi deprinderea aii foarte mare înriurinţă asupra popoarelor.
Întru sprijinirea acestei cugetări mai vine încă şi împrejurarea, că,
în urmă, ait cedat fraţii eliberători curentului confederativist (pg. 424), şi
mai înființat un împerii curat naţional romînesc, precum se scoposiă dintru început, ci o impărăţiie federativă pentru Romini şi Bulgari.
Dar' această împrejurare vorbeşte tot atît de puternec şi pentru o întroducere a graiului romînesc, dacă nu tocmai esclusivă, apoi măcar alăturia
Ca dovadă deadreptul pentru folosirea decătră
cu graiul bulgaroslavic;
Îraţii eliberători a graiului bulgaroslavic în administrătura noului împeriii se aduce înnăinte curăspundinţa lui Ioniţă cu papa dela Roma pentru.
uniunea bisericilor. La. una din aceste cur&spundinţi se ailă notat, că iea
a fost trădusă din bulgăreşte în greceşte şi din greceşte în lătineşte. Dacă
una din aceste cur&spundinţi, şi încă dintre cele dintilii a fost scrisă bulgăreşte în original, cred unii învăţaţi, că urmeadă numaidecit, că graiul
buigaroslavic a fost pe atuncia oficiial şi diplomatic atit în administră-

tura bisericii cît şi în aceea a impărăţiii, căci altieliii iei mar îi fost avut

niciun temeiii plausibil de a scriie papii într'acest graiii. Această concluSiune se împune cu atita putere încît, „pînă acum, nime n'a cutedat să
rostească şi să cerce a întemeiâ o. socotinţă contrară.
Graiulromînesc.
Dar' să cercetăm cevă mai deaproape lucrurile! Jeste adevărat, că despre graiul romiînesc
nu se ştie pînă acum din
isvoare contimporene nici că ar fi fost folosit la şărviciul dumnegeiesc
prin bisericile Romînilor, nici prin administratura teritoarelor, pe cari se

aflaii ducate saii domniiate romineşii (S$ 60, 82 şi 126—129), dintre cari

unele -purtaii chiar numele genetic al Romirilor.
Cu toată imprejurarea
aceasta, noi socotim, că conclusiunea de mai sus, că graiul bulgaros a
vic ar îi continuat a esistă prin bisericile şi domniiatele romineşti, este

mai mult capţioasă

şi seducătoare,

inte de toate, chiar dacă

admitem,

decit, cu necesitate, adevera ă

că una din cur&spudinţi e rege

ar

Ioniţă

a fost concepută şi scrisă bulgăreşte, totuş de aci nu urmeagă n 2p ral
nici că şi celealalte curăspundinţi aii fost scrise tot bulgaros avice sie, nici

"că graiul bulgaroslavic

a fost

întrebuințat

ca

graiit

oticiial

şi

pron

-
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în împeriii şi în biserică. Ceeace urmeadă logiceşte din admisa premisă
ieste numai problemăticiiea, probabilitatea, nu însă şi siguritatea, apoditicitatea celor conchise. Dar' dacă
probabilitate,

ieste

Neapărat că iele

premisa,

ialsă, ce trebuie

trebuie

să

din

care se

ţinem

de

conchide

astieliii

de

această

conclusiuni?

să fie detot neadevărate ca unele ce sînt scoase

din premise false, neadevărate.
E
Şi întradevăr, noi avem destule arguminte de a crede, că originalul
nu numai al unei sîngure curăspundinţi, ci al tuturora cîte le cunoaştem
că aii urmat între regele Ioniţă şi arhiepiscopul Văsile pedeoparte şi papa
Romei Inocenţiii III pedealtăparte, a fost scris romîneşte, iar' nicidecit
bulgaroslăviceşte, şi că făcîndu-se, mijlocit saii nemijloc, trăducerea în
lătineşte a acestor cur&spundinţi, s'a făcut din original rominesc, iar nu

din

original

bulgaroslavic.

mănarea abeceului,

de

Ansă

la notița

care se îolosiaii pe

de

mai sus a putut dă as&-

atunci atit Romînii

cît şi Bulgarii

şi Slavii, iar' nicidecit vreun original bulgaroslavic.
Cine citeşte scrisorile lui loniţă şi ale lui Văsile trimese cătră papa Inocenţiii III, şi ştie
romîneşte, nu poate ca să nu măsrturisască, că originalul acestor scrisori a
trebuit să fi fost scris romîneşte. Întroducerea şi închieiarea cur&spundinților, legătura propusăciunilor dintr'iînsele, dicăturileşi însu'şi şirul cuvintelor: toate acestea sînt curat romîneşti, şi oglindesc de minune stilul

epistolar usitat la Romiîni pînă în timpurile mai noaii&. Spre a ne convinge

de adevărul acesta, iată că împărtăşim

testul

lătinesc

numai

dela trei

Ioniţă, între carele şi aceea,

alăturia cu o trăducere romînească,

scrisori1),

despre

şi: anumea.

carea se dice

că

doaiiă dela regele

a. fost trădusă din

bulgăreşte, şi a treia dela arhiepiscopul Văsile cătră papa.
A.
ma
A.
Littere Caloioannis domini BulScrisoarea lui lon Muşat, a domgarorum at Blachorum miss domino Inocentio pap& III translate
de Bulgarico in Grecum
et de
Graco postea in Latinum.

nului Bulgarilor

şi Romiînilor,

tri-

measă domnului papei Inocenţiii III,
trădusă din bulgăreşte în greceşte
şi din greceşte în lătineşte (2 Julii,

1202).

Venerabili et sanctissimo patri,
sumo pontifici, Ego Caloiohannes
Imperator Bulgarorum et Blachorum,
gaudium et salutem mando tibi.
Notum facimus sanctitati vestre,
-quod nos accepimus vestras sacrosanctas

litteras, quas

nobis portavit

religiosus archipresbiter Brundusinus, et nos reputavimus eas caras
super omnem aurum et quemlibet
lapidem pretiosum.
Unde multas
'egimus gratias omnipotenti
deo,
qui visitavit nos servos suos indignos secundum suam ineffabilem
bonitatem, et respexit humilitatem
.

„_2) Theiner A., Vetera Monumenta

Venerabilului
părinte,

celui

leii Muşat

rilor

şi

şi

mai

Ion,

preasînţitului
mare

împărat

al Romînilor,

pontifice,

al

Bulga-

îţi doresc

- bucuriie şi mîntuire. Cunoscut facem
sînţiii voastre, că noi am primit a
voastră

scrisoare,

care

ni-a

adus-o

religiosul arhipresvitru din Brundusiia, şi noi am socotit-o scumpă

mai pesus decit tot aurul şi orice
piatră prețioasă. Deaceea mulţămim

tare

atotputernecului

Care me-a

necii

săi

bunătare,

Slavorum

şărbi
şi a

meridionalium,

"36 şi 61. — Hurmuzachi, Docum. Î. 1. Nr. 2; 10; 35,

Dumnedeii,

cercetat pre noi nevred-

după

privit
| ]

nespusa

la

sa

umilitatea

»t.1. Rome, 1863, Nr 2,
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nostram, et reduxit nos ad memoriam

sanguinis et patrie

nostre,

a

qua

descendimus. Et nunc, sancte pater,
tamquam bonus pastor et caput
omnium fidelium christianorum filios sancte catholice et apostolice
sedis concregare volens în unum,

requisisti nos remotos filios secun-

dum corpus. Et quamvis fratres mei

beate memorie iam duduim (nuntios)

voluerint mittere sanctitati vestre,
non tamen ad vos pervenire propter
multos nostros contrarios potuerunt:
et nos similiter probantes semel,
secundo et tertio ad vos dirigere,
deducere non potuimus, quod optabamus, in fructum. Et nunc videntes, quod sanctitas vestra dignata
est miitere imperio nostro tamquam
proprii et dilectissimi filii, sicut
amantissimo et desideratissimo patri
mittimus misericordie vestre religiosum electum Brandizuberensem,
fidelem nostrum presbiterum' BlaSium,

cum

una

fideli

nuntio

vestro

archipresvitero Brundusino, referentes vobis ex parte

gratiarum

nostra

actiones et amicitiam et servitium
sicut patri spirituali et sumo pontifici. Sanctissime pater, significastis
nobis per sacras litteras vestras,
quod nos signiiicaremus vobis, quid
ab ecclesia Romana petamus. Hoc

autem

nostrum ab

petit imperium

apostolica sede, ut nos simus in
ecclesia Romana sicut matris filialitate firmati. In primis petimus ab
ecclesia Romana, matre nostra, coronam et honorem tamquam dilectus filius, secundum quod imperatores nostri veteres habuerant. Unus
alius fuit Samuil, et alii,

fuit Petrus,

qui eos imperio precesseruni, sicut
in libris nostris invenimus esse scriptum. Nunc autem, si placitum est
sanctitati vestre nobis istud implere,

. quidquid

imperio

nostro

duxeritis:

iniungendum, illud ad honorem dei
et

ecclesie

Romane

complebitur.

Nec miremini, quod nuncius vester
cito non

rediit,

quia

nos

supicati

noastră şi ni-a adus aminte de
sîngele şi de patriiea, din care deştindem (ne tragem). Şi acuma, sînte

părinte,

ca bun

tuturor

păstoriii şi cap al

credincioşilor

fiii sîntului

şi

creştini,

apostolicului

pre

scaun

la un loc voind a'i adună, ne-ai
cercetat pre noi fiii depărtați după
trup. Şi măcarcă fraţii miei, de feri-

cită

memoriie,

trimată
putură
mulţii
menea
de

aci

demult voiră

să

soli sînţiii voastre, totuş nu
ajunge pină la voi pentru
noştri contrari; şi noi ase-cercînd odată, de doaiă şi

trei ori ai

direge

cătră

voi,

nu

puturăm scoate la capăt ceea ce
doriam. Şi acum vădind că sînţiiea
voastră a binevoit a trimete domniii noastre, ca unui propriii şi prea
ales fiii, aşă prea iubitului şi prea
doritului
părinte
trimetem milei
voastre pre religiosul ales Brandizuberean,

pre

credinciosul

nostru

presvitru Blasiii, dimpreună cu credinciosul vostru sol, cu arhipresvi-

terul

vostru

din

Brundusiia,

adu-

cîndu-vi voaii din partea noastră
mulţămită şi amiciie şi şărviciii ca
părintelui spiretual şi celui mai
mare pontifice. Prea sînţite părinte,
ni îns&mnarăţi prin sacra voastră
scrisoare, ca să vi îns&mnăm ce pe-

țîm dela biserica Romană.

deci peţeşte domniiea
scaunul

apostolic,

ca

Aceasta

noastră dela
noi

să îim

în biserica Romană ca prin a
maicei înfiiare întăriți.
Mai întilii
peţim dela biserica Romană, maica
noastră, coroana şi onoarea ca iii
ales, dupăcum
avură ' împărații
noştri cei vechi. Unul îi Petru,
altul îă Samuil, şi alţii carii îi preceseră cu domniiea, precum aflăm
scris în cărţile noastre. Acuma însă,
de ieste plăcut sînţiii voastre a ni
împlini aceasta, orice veţi crede că
trebuie de adaus domniii noastre,
“aceea spre onoarea lui -Dumnedeii:
şi a bisericii Romane împlini-se-va.”
Nici să vă miraţi, că solul vostru
riu s'a întors repede, căci noi furăm

.
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fuimus aliquid contra eurm, quia multi

venerunt in imperium nostrum nos
decipere cogitantes, sed nos ab omnibus bene nobis novimus precavere:
sed nos pro eo testimonium reciprimus Pretaxtati, et ei acquievimus.
Verum si placet vobis, sanctissime
pater, mittere nobis magnos nuncios, de quibus nobis per vestras
literas intimastis, et istum destinate
cum eis et tunc certificabimur de
prima missione pariter et secunda.
Det vobis dominus multos annos“.

cu . pripus

mulţi

veniră

cevâ

dixit
veris
tulit
quem

beatus

Petrus

Jar de vi place, preasînţite părinte,

a ni trimete soli mari, de cari ni-ai
voibit (întimat) prin scrisoarea voastră, şi pre acesta să'l destinați cu
Yei, şi atunci vom fi siguri de întiiea
misiune ca şi de a doaiia. Deie-vi
Domnul mulţi ani.

dominus

apostolus,

cui

dominus: Quodcumque lagasuper terram etc. sic tibi condeus gratiam
istam: unde,
ligaveris, ligatus est, et quem

solveris,

„„ctitati

solutus.

tue,

quod

Notum

elapsi

facio san-

sunt

sex

anni, quod ego semel, secundo et
tertio misi ad vos, sed nuntii mei

non potuerunt ad sanctitatem tuam
accedere
et
proponere
verbum
meum et referre mihi consolationem tuam. Inspiravit dominus san-

ctitatem tuam,

minicum

căci

noastră

B.

Caloioannis

Bulgarorum ad papam, qui se Romana ecclesiz submittens diadema
imperiale et. patriarcham a pontifice petit.
„_ Kaloiohannes Imperator Bulgarorum, Sanctissimo domino
îidei
Christianorum ab oriente usque ad
occidentem
Patriarche Pape Romano. Ego cartam mitti tibi, gaudens si nuntius meus inveniet te
sanum et letum cum omnibus, qui
Sunt tecum, et omnibus consanguineis et amicis tuis. Ego sanus sum
per virtutem domini et beate Virginis, et per orationes sanctorum
Petri et Pauli apostolorum, et per
sanctas orationes tuas. Intelligo ego
Kaloiohannes Imperator BulgaroTur, quod tu habes potestatem a
deo ligandi et solvendi, sicut ha-

buit

lui,

cugetind a ne căpchiiă, însă noi de
toţi bine ştiurăm a ne feri; dar' noi
pentru iel primirăm mărturiiea lui
Pretaxtat şi cu aceasta ne liniştirăm.

B.
„Litterae

încontra

la domniiea

ut mitteret michi Do-

archipresbiterum

Brundu-

Scrisoarea

lui Muşat

Ion, dom-

nul Bulgarilor, cătră papa, carele,
supunîndu-se bisericii Romane, cere
dela papa coroană împărătească şi
patriarh.
Muşat Ion, împăratul Bulgarilor,
preasînţitului domn al credinţii cre-

ştinilor

dela

răsărit

pînă la apus

patriarhului papă roman. leii carte
îți trim&t, bucurîndu-mă, dacă solul
mieii te va află sănătos şi voios
dimpreună cu toţi carii sînt cu Tine
şi cu toţi consîngenii şi amicii tăi.
leii sînt sănătos prin virtutea Domnului şi a fericitei Fecioare, şi prin
rugăciunile sînţilor apostoli Petru
şi Paul, şi prin sîntele tale rugăciuni. Înţ&leg ieii Muşat Ion Împărat al Bulgarilor, că tu ai putere
dela Dumnedeii a legă şi a deslegă,
precum a avut fericitul Petru Apostolul, căruia"i dise domnul: Orice

ai legă pe pămînt,

etc.,

aşă ţie "ţi-a

dat (conferit) Dumnedeiă darul acesta;

unde,

pre

ieste, şi

cine

“l-ai fi legat,

pre cine

deslegat (să fie).

sînțiii tale, că
că ieii odată,

Ori scriseii

legat

l-ai fi deslegat,

Cunoscut

îţi fac

trecuți sînt şese ani,
de

doaiiă

la voi,. însă

şi de trei

solii miei

„Hu putură ajungela sînţiiea ta şi
propune cuvintul mieii şi aduce
mie mingăiarea ta. A însuileţit (înpirat) Dumnedeii pre. sînţiiea ta,
ca să'mi trimată pie Dominic arhi-

episcopul

Brundisin,

prin

carele
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sinum, per quem intellexi, quod non
es oblitus mei servi tui: quem ho-

noravi sicut hominem

tuum,

et dedi

miserunt

michi

ei litteras, quas tue sanctitati deferret, quas utrum attulerit, vel non
atiulerit, deus novit. Ex quo sci-

verunt

istud

Greci,

Patriarcha, et Imperator: Veni ad
nos, coronabimus te in Imperatorem,
et faciemus tibi Patriarcham, quia
Imperium sine Patriarha non staret;
sed ego non volui, immo recurri
ad sanctitatem tuam, quia volo esse
servus sancti Petri et tue sanctitatis.
Et sciat sanctitas tua, quod ego
misi ad te Archiepiscopum meum
cum omni ordinatione et pecunia
et pannis sericis, cera et argento,
equis et mulis, ut adoret sanctitatem tuam pro me servo tuo: etrogo
per orationes beati apostoli Petri
et per sanctas orationes tuas, ut
tu mittas cardinales quibus percipiat sanctitas tua, ut me coronent in
Imperrtorem, et in terra mea faciant
Patriarcham, ut sim servus tuus
tempore vite mee.
Ad hec noverit sanctitas tua,
quod ego Archiepiscopus Basilius
veniebam cum ista pecunia adorare
Sanctitatem tuam, et usque ad Durachium

perveni,

ubi

vidi

nuntios

Comitis Walterii mecurm pariter con-

gaudentes, et disponentes mecum
pariter transiretare: sed Grecus, qui
veniebat cum illis, non permisit
me

transire

cum

illis,

habito

con-

silio Ducis Durachii, asserens, quod
molestum Imperatori existeret,, si
transirem.

Quo

audito,

archidiaco-

nus et clerici Latinorum, qui sunt.
Durachii, consulerunt similiter, ne
transirem, et si aliter agerem,.
res
amitterem

ad

te

Imperatoris,
lum

et

quibus

et personam.

bonos

homines

Unde

et

misi

fideles

Sergium

comestabu-

Constantinum

presbiterum,

iniunctum

tatem proponant.

minus, ut bene te
vitio intromittas“.

est,

ut tibi veri-

Inspiret tibi dosuper hoc

ser-

înţeleseii, că m'ai uitat de mine şărbul tăi; pre acesta “l-am onorat ca
pre omul tăi şi'i dăduiii o scrisoare ca să o aducă sinţiii tale;
pre care oride a adus-o ori nu a

* adus-o,

Dumnedeii

datăce

trimeseră

ştiură

Grecii

În-

aceasta,

îmi

la noi şi te vom

în-

Patriarhul

(Scriind): Vină

cunoaşte.

şi

Împăratul

coronă ca Împărat, şi îţi vom face

patriarh, căci o împărăţiie fără Pa-

triarh mar esistă;
voit, ci am recurs

însă iei mam
la sînţiiea ta,

căci voiesc a fi ş&rbul sîntului Petru
şi al sînţiii tale. Şi să ştiiă sînţiiea
ta, că ieii am trimes la tine pre arhiepiscopul miei cu toată rinduiala
şi cu

bani şi cu

pănură de mătasă,

cu ceară şi cu argint, cu cai şi cu
cătîri, ca să adoare pre sinţiiea ta
pentru mine şă&rbul tăii: şi rog prin
orâţiile fericitului Petru şi prin sîntele
tale orâţii, ca să trimeţi cardinali,
cărora

să poroncească sînţiiea ta, ca

să mă încoronede ca împărat şi să
facă în ţara mea Patriarh, ca să fiii
ş&rbul tăi în timpul viieţii mele.
La acestea să cunoască sînțiiea
ta, că iei arhiepiscopul Văsile veniam cu aceşti bani spre a adoră
pre sînţilea ta, şi ajunseiii pînă la
Duraţo, unde văduiii solii comitelui
Valteriii deasemenea bucurindu-se
cu mine, şi dispunînd cu mine deasemenea a trece preste mare: dară
Grecul, carele veni cu iei, nu permise a m&

trece cu iei, avînd

siatul

ducelui din Duraţo, spunînd, că ar
fi neplăcut Împăratului, dacă aş
trece. -Audind aceasta ne sfătuiră
arhidiiaconul şi clericii Lătinilor,
cari sînt în Duraţo, să nu trec, şi
„că, dacă aş făce altieliii, aş pierde
lucrurile şi persoana.
Deunde am
trimes la tine pre oamenii buni şi
credincioşi ai Împăratului, pre comitele conmesean Sergiii şi pre preutul
Constantin,

cărora

li s'a

adaus,

ca

să”ți spună adevărul. Domnul să
te însuileţească, ca bine să te întroduci asupra acestui şărviciii.
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„Litter Basilii Bulgarorum primatis ad papam, quibus ei significat se a cardinali legato iuisse
sacro chrismate inunctum.

Scrisoarea lui Văsile primatelui
Bulgarilor cătră papa, prin care îi

Multas

inclinationes

et

multas

sanitates a me Basilio, humili Bulgarorum et Blachorum
Primate,
erga patrem universorum et dominum et patrem meum, magnificentissimum et sanctissimum papam
Innocentium. Oramus omnipotentem deum et sanctissimam dei genitricem, et beatissimos apostolos

Petrum

et Paulum,

ut cum sanitate

et sospitate inveniat vos scriptum
mee humilitatis: et per vestri dominii magnificentiam vivo et ego
per, dei gratiam, magnis involutus
delictis.
Notum
sit ergo vestre
magne sanctitati, quoniam Leo Cardinalis

sanus

et

sospes

pervenit,

delegatus a vestra sanciitate et
apostolica sede, et usque ad nostram magnam civitatem Trinove
tetendit quinto decimo die mensis
Octobris,
et portavit
universam
plenitudinem patriarchalis dignitatis
et paramenta omnia, que michi a
vestra
magna
sanctitate fuerunt
delegata; tradidit similiter et anulum et privilegium, et scripta et instructiones. Ei precepto vestre sanctitatis un. xit me crismate, michi
benedicens, et consecravit me in
Patriarcham mense Novembris septimo die, in festivitate scilicet sancti
apostoli

Jacobi

fratris

domini,

et

ego illa die duos unexi Metropolitanos et ceteros Episcopos magno
cum gaudio, et duobus de Metropolitanis benedixit Cardinalis, et
tradidit illis palleum atque mitras,
et reliquis in caput eorum mitras
imposuit. Octavo vero die eiusdem

mensis, in festivitate videlicet sancti
Michaelis, coronavit
et benedixit

Imperatori Caloiohanni domino omnium Bulgarorum atque Blachorum,
et superposuit capiti suo regiam
coronam et sceptrum suis manibus

însamnă,

că

a iost

uns

cu

sacră

crijmă (mir) decătră cardinalul sol.
Multe închinăciuni şi multă. sănătate dela mine Văsile, umilul
primat al Bulgarilor şi al Romiînilor, cătră
părintele tuturora
şi domnul şi părintele mieii, preamăritul şi preasintul
papă Ino-

cenţiii.

Rugăm

pre

fie

aşadară

atotputernecul

Dumnegeii
şi pre preasînta Născătoare de Dumnedei şi pre preafericiţii apostoli Petru şi Paul, ca
cu Sănătate şi voie bună să vă
afle scrisoarea umilităţii mele; şi
prin a domniii voastre mărire trăiesc şi ieii, prin graţiiea lui Dumnedeii, cel cu multe păcate învălit.

Ştiut

să

preasfinţiii

voastre, că Leon Cardinalul a venit
sănătos şi cu voie bună, ca delegat dela sînţiiea voastră şi dela
scaunul apostolic, şi pînă la marea
noastră cetate Tirnova a sosit în a
cincisprădecea di a lunci lui Optomvre, şi a adus toată deplinătatea demnităţii patriarhale şi toate prepărăturile, cari îmi fură trimese de preasînţiiea voastră; îmi dădii asemenea
şi inelul şi privilegiul şi scrisorile şi
înstrucţiunile. Şi după poronca sînțiii voastre mă unse cu crijmă (mir),
binecuviîntîndu-mă, şi m& sînţi în
Patriarh în luna lui Noemvre -în
a şeptea di, în sărbătoarea adecă
a sîntului apostol Iacob, a fratelui

Domnului,

şi ieii în aceă di unseiii

doi mitropoliți şi pre ceialalţi episcopi cu mare bucuriie, şi pre doi
din mitropolitani îi binecuvîntâ car-

dinalul,

trele

şi li dădu omoforul

şi celoralalţi

li: puse

şi mi-

pe cap

mitrele. Însă în a opta di a acestei

luni, în sărbătoarea adecă a sîntului
Mihai, a încoronat şi binecuvîntat
pre împăratul Muşat Ion, Domnul tu-

turor Bulgarilor şi al Romiînilor, şi
puse pe capul lui coroana regească

şi schiptru

în mînile lui împunind.

imponens. Omnia hec complevit et
periecit secundum sanctitatis vestre
velle, et benedicens nobis segregatus est a nobis mensis Novemvris

Toate acestea le împlini şi le făcr
după a sînţiii voastre vrere şi,
binecuvintindu-ne, se despărţi de
noi în a lunei lui Noemvre di
die quinto decimo.
Interea sciat
a cincisprădecea. Întraceea să ştiiă
vestra magna sanctitas, quod duos
preasînţiiea voastră, că vi trimăt
pueros ex precepto domini Impedoi băiaţi din poronca domnului
ratoris vobis mitto, unus est presal preutului
Împărat, unul ieste
biteri Constantini filius, alius vero
Constantin fiiii, celalalt însă al reRegis, ut ex precepto vestre sanctigelui, ca cu povaţa sînţiii voastre
tatis litteras Latinas addiscant. Et
să înveţe scrisoarea lătinească. Şi
quidquid meditari valetis ad honoorice aţi cugeiă spre onoarea Îmrem Împeratoris, faciatis. Manute- | . păratului, să faceţi.
Să ţină dar
neat enim deus vestram sanctitatem
-Dumnedeii pre sînţiiea voastră prin
per multa et longeva tempora“.
mulţi. şi îndelungaţi ani!“
Dacă as&m&năm acuma dicerile, cuvintele şi legătura lor întreolaltă
din aceste curăspundinţi cu părticulărităţile graiului romînesc de astădi,
trebuie

să

mărturisîm,

că ieste între

iele

o as&mEnare

atit

de

mare,

încît

îi cu anevoie de a nu presupune, că originalul a trebuit să îi fost rominesc, şi că trăducerea în lătineşte s'a făcut verbal, ba chiar şi cu păstrarea
terminilor din originalul rominesc, unde a îost aceasta cu putinţă pentru
as&mă&narea lor în îmbele graiuri.
Nu voim să dicem că n'a fost cu putinţă, ca compunătoriul cură-

spundinţilor să

dar că îel,
slavic

şi

ca

le fi fost scris

chiar din capul locului

ca necunoscătoriii
Romiîn

ce

ierâ,

deplin
a

turnat

bulgaroslăveneşte,

al părticulărităţilor graiului bulgarocuvintele .bulgăreşti

din

iele într'o

foarmă dicţională şi stilistică curat romînească. Încontra acestei posibilităţi
însă militeadă fapta, că în trăducerea lătinească întimpinăm Cuvinte ca
multas inclinationes et imultas sanitates == multe închinăciuni şi multe
după vrerea siînţiii voasănătăţi; — secundum sanctitatis vestre velle
mitto

tibi — îţi trimă&t o carte; —

stre; —

cartam

moriam

sanguinis et patrie nostre,

gaudium

et salutem

tibi

mando = îţi doresc bucuriie şi sănătate; — reputavimus eas (litteras) caras
super omnem aurum et quemlibet lapidem pretiosum= am socotit-o scumpă
mai pe sus decît tot aurul şi orice piatră prețioasă; — qui visitavit nos
servos suos indignos secundum suam inefiabilem bonitatem= care ne-a
cercetat pre noi ş&rbii săi după nespusa sa bunătate; — reduxit nos ad me-

a qua descendimus= ni-a adus aminte

de sîngele nostru şi de patriiea din care destindem; — et nos similiter
probantes semel, secundo et tertio == şi noi asemenea cerind odată, a doaia
şi a treia oară; — deducere non potuimus, quod optabamus în fructum =
nu puturăm duce la capăt, ce doriam; — ex parte nostra = din partea
=a ni
noastră; — secundum quod = după cum; — nobis istud implere
at tunc
= iar de vi place; —
împlini aceasta; — verum si placet vobis
încertificabimur de prima missione pariter et secunda = şi atunci vom fi

credinţaţi de întîiea misiune ca şi de a doaita; —
= deie-vi Dumnedeii mulţi ani! etc. etc.
annos

.

Det vobis deus multos
N
EI

dintrun -original..
Jeste preste putinţă ca astfeliii de diceri să îi trecut „din fir în păr
reproduc
iele
lătinească;
bulgaroslavic într'o trăducere
mea,
cugetarea romînească păstrată la popor pină astrăgi. Dacă socotinţa
fos
ai
Văsile
arhiepiscopului
ale
şi
că adecă scrisorile regelui. Ioniţă
adevăreilecteadă
original,
în
romîneşte
şi
ci
Romini,
de
scrise nu numai
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rul întîmplat, — dupăcum iei nu mă îndoiesc, — apoi iele ar îi p rim ele
încercări cunoscute pînă acum
de a iolosi graiulro-

mînesc

ca graiii

oficiialîn

curăspundinţi.

Am argtat mai sus, că toţi scriitorii contimpureni şi marturi oculari
ai întimplărilor numesc Romini pre fraţii eliberatori ($ 117); că iei voiai
dintru întiiii să înființede o noaită împărăţiie numai pentru Romîni,
dar
că abiâ mai pe urmă, neindestulinndu-se numai cu aceasta, aii atras
şi
pre Bulgari în partea sa, şi aii numit noul regat al Rominilor
şi al Bulgarilor 1); că Romînii mai întiiii aii proclămat pre Muşat Petru ca înnpărat
al împeriului bizantin 2); că fraţii eliberatori se sîmţiaii ca Romîni
şi voiaii
să întărească precumpenirea poporului romînesc în noul împeriă
prin unirea bisericii din iel cu biserica Romei3). Spre a legă şi
mai strîns pre
poporul romînesc cu cel ităliienesc, a trimes regele loniţă
doi tineri la
Roma, ca să înveţe acol6 lătineşte, între aceştia chiar pre însu'şi
fiiul săii 4).
Dacă luăm toate acestea în privire, ieste preste putinţă ca să
nu presupunem, să nu admitem chiar ca sigur, că regele Ioniţă
şi arhiepiscopul
săii Văsile n'aii r&mas numai la „concepte romineşti“,
ci că aii căutat ca
şi în biserică şi în împeriii să se oficiiede şi romîneşte,
țile acelea, unde locuiaii Romînii esclusiv, saii în majorit mai alesîn părate mare, Lei cred
aşadară, că regele Ioniţă, în afacerile împeriului,
şi arhiepiscopul Văsile,;
în ale bisericii, s'aii iclosit, aii trebuit să se folosea
scă şi de graiul romiînesc,
şi mai pe urmă chiar şi de cel lătinesc, întrucît se
deprinseseră unii oameni cu iel, dară nu esclusiv, ci numai pelingă
cel bulgaroslavic, şi
aceasta cu atita mai virtos, fiindcă Romiînii nicicînd
nu
vişti în folositul graiului proprii naţional, ci aii întrebui s'aii arătat esclusințat şi alte graiuri
culturale. Aceasta cred că a zăcut în firea lucruril
or şi că a fost şi dictată
de priviri soţiiale cetăţeneşti mai înnalte. Graiul
rominesc însă, ca şi cel
lătinesc, nu S'aă putut Susţine mult timp nici
în afacerile împeriului, nici
în ale bisericii; în ale împeriului nu, pentrucă
după moartea lui Ioniţă nu
i-a urmat în domniie fiiul săii, ci nişte nepoți
în genere, familiiea domnitoare a Muşăteştilor prin usurpări, şi. penirucă,
n'a fost în iel lung. timp
la domniie, ci a fost înlocuită prin o familiie
sîrbeasc
ă (pag. 443), carea
nu mai puteă să aibă înteres la păstrarea
şi
a
graiului
rominesc, ori a
celui lătinesc, în afacerile cetățăneşti ale împeriul
ui, Dincontră, spre a se
întări mai tare la putere, trebuii chiar să slăbeasc
ă şi să delăture familiile
rivale romîneşti, carile însă îşi găsîră adăpost
ire la coniraţii săi de pe teritoriul Daciii Trăiane (Ş 124)._ În ale bisericii
încă nu s'a putut păstră,.
pentrucă uniunea cu biserica Romei n'a
durat mult, abiâ pînă în anul
1238, cind domnitorii şi episcopii din împărăţi
iea. Muşăteştilor s'aii împăcat iarăş cu biserica răsăriteană grecească
din Constantiniiana.

__„_

1), Nicetas Choniates,

1. c. pag. 489:

„si

=& Mysâw za sv Bovhsţdzuv 3wvz
css zis Ev cuvăzaus tos miha
moi d
— :) Ansbertus: Historia de
Friderici Imperatoris, curante Joh.
expeditione
Dobrowsky, Praga, 1827, pg. 77:
Kalopetrus, Blachorum
dominus „+ a suis dictus imperator
Gracie
.
—
5)
Thein
er A.: Vetera monurm, Slavorum
merid. hist. ill. vol. Î. Nr. 26:
„Multu
nos ad memoriam sanguinis et patrie s cgimus gratias omnipotenti deo, qui... reduxit
nostre
a
qua
descendimus.—— % Theiner 1. e.
şi 61. Misi autem, dice Ioniţă, ad
Nr. 60
minatur Basilius, alius Bithlehem tuam imagnam sanctitatem pucros duos
unus
;
et
dentur
ex
precepto cius, ut addiscant in vero noțeras Latinas, quoniam hic gramat
scolis liticos non habemus, qui possint
Siansrerre i Ai gaara ipsi
addiscerint, remitiantur “ad imper litteras, quas mittitis, nobis
ium mceum. — Vetera mon.
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„In urma acestei împăcăria căştigat atit poporul bulgaro
slavic cit
şi cel grecesc larâş precumpenirea în biserica Romînilor și ai
întrat şi
intro luptă crîncenă cu biserica apuseană romană ($ 132—13
3) pentru
păstrarea confesionismului răsăritean şi pentru delăturarea celui
apusean

şi a graiului, de carele se iolosiâ iea.
Ş 162.

Graiul lătinesc ca graiii cultural la Romini şi reacțiune puternecă
încontra lui,

_
Răspîndirea din noii a graiului lătinesc ca grai cultural printre Romini, La începutul acestui răstimp a fost delăturat graiul grecesc, pe foarte
scurt timp, din bisericile romineşti şi bulgăreşti din dreapta Dunării: şi a
remas ca graiii oficial numai cel bulgaroslavic şi cel romînesc, întrucît
acesta a fost întrodus pe la Romîni de fraţii eliberători şi de arhiepiscopul
Văsile (pg. 723). Unind însă Ioniţă Muşat biserica din noata împărățiie întemeiată de dinsul cu biserica apuseană romană, a trimes la Roma tineri
ca să înveţe lătineşte (pg. 730). Întorcîndu-şe aceştia în patrie'şi ai stăruit,
împreună cu călugării întrebuinţaţi de papi la propagatul şi susținutul confesionalismului roman apusean, ca să se întroducă ca gralii oficiial în împărăţiie încă şi graiul lătinesc cu năzuinţa, ca să rămînă apoi sîngur cultural
şi literar. Acesta a ocupat apoi locul celui grecesc întrun mod mai mult
saii mai puţin estins. Această întroducere zăceâ în firea lucrurilor şi ierâ
dictată şi de împrejurările părticulare locale. Îerâ preste putință, ca Romînii, carii avuseseră de suferit multe dela propriiea pătură diregătoare
grecisată şi dela Greci, ca să mai fi vrut să păstrede în biserică graiul
grecesc, ci, la împulsul pornitorilor noului curent religionar şi cultural, aii
întrodus pre cel lătinesc prin şcoale şi chiar prin biserici unde ierâ cu
putință. Numai prin mijlocul şcoalei şi prin cunoştinţa graiului lătinesc se
puteă lăţi, înrădăcină şi întări unirea Rominilor şi a Bulgarilor cu biserica
apuseană romană.
Prin şcoală şi prin graiul lătinesc se puteaii răspindi
printre Romini şi Bulgari o mulţime de invăţături:şi de cărţi, carile toate
tindeaii

a

consolidă,

din

ce

în

ce mai

tare,

această

unire

bisericească,

doctrinară religionară.
Progresele acestei, propagande culturale religionare trebuie să îi fost
mari şi pericolul pentru biserica grecească. foarte ameninţătorii, căci numai aceasta ni esplică îndeajuns, dec€ Grecii aii pus toate mijloacele în
mişcare spre a zădărnici unirea Rominilorşi a Bulgarilor cu biserica apuseană romană şi a micşură şi depărtă pericolul ce ameninţă biserica. r&sămiteană grecească. Deaceea porniră Grecii o luptă cumplită încontra acestei
direcțiuni culturale şi literare de printre Romini şi Bulgari, şi, întrebuinţind
creştinism, reuşiră de
de adevăratul
e
toate mijloacele permise şi nepermis
urmă şi pre însu şi
pe
mai
Sirbi,
şi
Bulgari
pre
sa
partea
pe
a căştigă
regele lon II Asan ($ 132), şi nimiciră astfeliii, în anul_ 1238, uniunea bisericească din împărăţiiea Muşăteştilor cea din dreapta Dunării. La Rominii
lupcei din stînga "Dunării însă n'a fost aşă de uşor. Aici s'ai continuat
tele

pentru

rupere,

păstrarea

uniunii

Rominilor

prin tot secolul al 13-lea şi al

cu

14-lea,

biserica

după

cum

romană,

fără

între-

am pedu „al, SUS

erai | .
($ 133—140). Resultatele dobindite în această privinţă aii fos consi
regatului
ale
„răsăritene
părțile
din
Romini
de
O parte foarte însemnată
nu prea
Ungariii se uniseră cu biserica apuseană romană, şi, pentrucă

ieraii îndestulați cu preuţii ungureşti,

cereaii dela papii

din Roma

Vechie,
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ca să li înfiinţede episcopii proprii.

În domniiatul

"Țării

Romineşti

Moldova se înființaseră mai multe episcopii (pg. 583, 585—587,

şi în

596, 612,

626). In Moldova a fost un timp, deşi nu prea lung (1370—1373), în carele toată biserica Romiînilor de acoleâ a fost unită cu biserica romană
apuseană. La Rominii din stinga Dunării succesele uniunii cu biserica
apuseană romană ieraii mai mari şi mai durabile, poate din causă,
că
aceşti Romini ieraii cevă mai depărtaţi de vatra şi de activitatea
bisericii
greceşti şi a celei bulgaroslavice. La Romînii din părţile acestea. mai
mult

decit la Rominii din dreapta Dunării a trebuit să se fi fost întrodus graiul

lătinesc prin bisericile de rit roman; aicia mai mult decit aiuria
trebuiau
să se i ailat cărţi lătineşti şi cunoscători de graiul lătinesc,
fiindcă biserica romană apuseană, țineă foarte mult la acest graiii, deoarece
îl priviă
ca graiii proprii naţional şi ca simbol al unităţii sale. Deci,
în biserica
Romînilor de pe teritoriul Daciii Trăiane mai mult decit în
cea din dreapta
Dunării dospiă „aluatul Lătinilor«, precum dice D. Cantemir
1), şi că tinerii
aveaii „tot prilejul ca să poată citi sofismele lor“. Dar
şi graiul romînesc
n'a fost trecut cu vederea, căci papa Grigoriă XI ni spune
scrisoare din 13 Optomvre 1374, că călugărul minorit, Antoniii apriiat într'o
din Spoleto,
prin predicele sale romineşti, a atras la uniune o mulţime
de
Romîni2).
Dacă călugării apuseni se folosiaâi de graiul romiînesc
în
predicele
sale,
urmeaglă neapărat, că şi călugării greci şi Slavi încă
vor fi predicat Ro-

miînilor tot

romîneşte;

ba

încă

mai

mult,

ca. să

întreacă

călugării apuseni, vor îi căutat ca şi la șErviciul dumnedei în Succese pre
esc să întroducă
cîte puţin şi graiul rominesc pelingă îndătinatul grai
bulgarosl
avic şi grecesc de mai înnăinte.
Această prudinţă a prepărat, pedeoparte, triumful
definitiv al confesionalismului grecesc răsăritean
printre Romîni, iar pedealtăparte a făcut, ca pe: încetul să se stătornice
ască la iei şi graiul
rOominesc precum la şărviciul dumnedeiesc, aşă
şi la cultivarea lor înte-

lectuală.
Reacţiune încontra graiului

lătinesc printre Romîni.

Roma Vechie, deadreptul şi prin emisarii săi, se înteresaii Dacă papii din
foarte mult de
Rominii de pe îmbele laturi ale Dunării de jos
şi
de
Bulgari,
şi căutaă
a”i aduce şi a'i țin€ sub autoritatea sa bisericească,
apoi nici patriarhii din
Constantiniiana saii Roma Noaiiă m'aii rămas mai
pe jos în privința aceasta.

lei 'şi-aii

pus

o ambiţiune într'aceea a nu se dă întrecuţi
întru nimică de
papii din Roma Vechie.
Dacă papii chiemaii într'ajutoriii spre realisarea
scopurilor sale braţul puternec al împăraţilor,
al regilor şi al puternecilor
dilei celor de conțesiunea sa, apoi patriarhii din
Constantiniiana se iolosiaii, în locul puternecului braţ lumesc ce li
lipsiâ, cu predilecţiune şi în
prima liniie, de armele agerimii minţii, de
întrigă şi de însinuare, Şi cu
aceste arme aii isbutit a nimici şi a indepărtă
înrîurinţa papală din peninsula Balcanică mai curind,

şi mai în urmă şi
Daciiea Trăiană.
„Printr'o iscusînță deosăbită, prin încuscriri din
şi
legături
familiiare, prin
morţi pripite (pg. 590), ai înduplecat Grecii
din
Constan
tiniia
pre regele
Rominilor şi al Bulgarilor, pre Ion II Asan
(1218—1941), ca să se lepede
„de uniunea închiciată cu biserica romană,
să se împreune din noii cu cea
grecească ($
132), şi să aducă în împărăţiiea sa o
mulțime de călugări
"resăriteni,
: dela“ Muntele Atonului, spre
mai" ales
a Susține împreună
-cu iei
zachi,

1) Cantemir D. Descrierea
Doc, 1. 2, Nr. 163. ——

Moldovii, Bucureşti 1875 pag. 168, cp. 5.
— 2) Hurmu
Annales eccl. sub a. 1374,
cp. 9. —
hei
i

dus:
mon. nist. Ung. t. 9 Nr. 304.Raynal
l87,

» ep 9 — Theiner, Vetera
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confesionalismul resăritean grecesc şi a'l apără incontra celui apusean
roman, răspîndit pe acoleâ de oastea militantă a papii, de călugării apuseni.

„Această nestătorniciie a lui lon Asan în afacerile religionare
bisericeşti a produs atita scirbă şi amărăciune, încit papa Grigoriii IX, provocâ
întro scrisoare din „lanuariii 1238, pre regele Ungariii Bela IV (1235—
1270) la o adevărată cruciadă încontra Rominilor şi a Bulgarilor lepădaţide unire, dicînd că alegâreţii (ereticii) şi desbinaţii (scismatici) sînt
„mai perfidi decit Jidanii şi mai crudi decit păgînii, căci, pecîind Jidanii
şi păgînii chinuiesc şi omor trupurile, alegăreţii şi desbinaţii ucid suiletele oamenilor“ cu învățăturile, sale greşite şi sfăşiiă asifeliii comunitatea creştinească, bisericile creştinilor; că acuma lon Asan „primeşte
alegăreţi în tară şi'i aperă“, şi că „toată ţara lui ieste molepsită şi plină
de dinşii, Şi că „aşadară ieste lucru vrednec, ca sîngele lor să vină
preste dînşii, ca şi al Amoreilor dupăce ai săvărşit fărădelegea“, şi că
deaceea a şi poroncit arhiepiscopilor din Strigon . şi din Colocea, episcopului de Perusiiea ca sol al scaunului apostolesc, şi tuturor episcopilor
de prin Ungariiea, ca „împotriva disului. Asan şi a ţării lui să vestească
cuvîntul crucii, dînd toate îndulginţile, cari se daii tuturor celor ce trec la
Palestina, celora carii saii în persoană, saii cu vreun ajutoriii, vor merge
împrotiva lui Asan“ 1), iară regelui unguresc îi dice papa: „pre escelinţa
ta te rugăm afectuos şi pre tine, cel mai creştin între principi, te poitim
cu stăruinţă, conjurîndu-te pentru Tatăl, Fiiul şi Spiretul (Ducul) Sînt, şi
pe vărsarea sîngelui celui răstignit, ca să te scoli în ajutoriul Cristosului
tăii, să te scoli spre stărpirea naţiunii celei rele şi stricate, carea, cu multe
ocări bătjocureşte numele creştinesc; aprindă-te zelul credinţii celei adevărate, şi aşă te încinge încontra lor cu mină tare şi cu braţ întins, ca
astieliă, cu ajutoriul celui de sus al Domnului, să întroduci acol6 consoţi
sînţiţi, dupăce vei fi fugărit dinnăintea feţei tale, ca cu crivățul, nourii cei
plini de ciumă“ (pg. 591).
Această cortire şi aţițare a papei de a porni o cruciiadă încontra lui
lon Asan aii rămas fără de r&sultatul dorit, căci, pedeoparte, se iviră Mongolii cu prădăciunile lor (pag. 410), iar' pedealtăparte. îi răspunse regele
Bela IV, că iel nu poate rădică răsboiii asupra Romînilor şi a Bulgarilor,
pentrucă cu regele lor trăieşte în legături de cuscriie şi de amiciie, dar'
că

va

cercă

cu

buna,

ca

să'i întoarcă

la sînul

bisericii

romane.

_

Cu toate că: scriitorii contimpurani nu ni spun ce a urmat mai departe, totuş lucrurile samă&nă a nu se fi petrecut atît de neted şi aşă de
uşor. Ura între ferarhiiea îmbelor biserici m'a încetat, ci lupta a continuat
mai departe, nu cu atita zgomot ca la început, dar' pentru aceea cu mai
a feri pre
multă înverşunare şi stăruinţă. Mai ales biserica grecească, spre
nestătornicii săi credincioşi de noauă treceri la biserica romană, a căutat
ca să strecoare într'înşii, prin canalul cuvîntului, un despreţ adînc şi o ură
- neîmblîndită nu numai asupra învățăturilor bisericii romane, ci şi asupra
cărţigraiului lătinesc, de carele se folosi aceasta, şi asupra tuturor
cuvîntul
Romini
la
are
astădi
pînă
că
vine
aicia
De
lor scrise într'însul.
dicătoarea de
Latin un înţăles r&ii, acela de creştin nesuferit, de unde şi.

_„Lăâtină spurcată“ pentru creştinii, cari apără
- confesiunea

apuseană

lătinească,

adecă

cu inverşunare şi necruţare

romană.

Tot din

pricina acestor

i
A., Vetera monumen ta
Raynaldus, Annales eccl. anul 1238, cp. 6—9. — TheinerAloysius Guera, Epitome
3
—
283.
Nr.
1869,
Roma,
illustrantia,
sacram
nistorieă Rara
— Şincaiii G., Cronica Rominilor, su
„Constitutionum Pontificum, vol. 2, pg. 279, Nr. 18.
anul 1238,
:
:
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lupte religionare îndelungate

s'a stătornicit printre Romîni un

feliii

de frică
şi teamă de preuţii cei cu bărbile tunse (pg. 677). Ba încă la Rominii
din

Banatul Temeşan
trebuie creduti 1).

se aude

pînă

astădi dicîndu-se:

Resultatul reacţiunii încontra

graiului

„Popa

lătinesc.

fără

Cumcă

barbă nu

întreveni

rile
papilor de a atrage şi dea păstră pre Romini împreunaţi cu
biserica apuseană romană ai fost necontenite şi foarte stăruitoare şi energice,
am arătat
mai sus în paragrafii dela 132 înnăinte.
Acuma vorm espune resultatul

acestei reacțiuni, dupăcum

îl găsîm

înregistrat

decătră

doi

bărbaţi, unul
Romin şi altul Slav, după nişte isvoare neprecisate cum
se cade. Cel din„tiiii feste domnitoriul Moldovii Dumitru
Cantemir, iar' al doilea îi
călugărul Paisiii din Muntele Atonului.
După Paisiii. Paisiii2) ieră Bulgar de origine şi foarte învăpăiat
naționalist; iel a scris în 1762 istoriiea Bulgarilor, carea
s'a
răspîndit
prin
mănuscripte, iar în 1844 a fost tipărită la Pesta
de Aristachi Pavloviciii
Sub titlul de Ţarstvenic3). Această carte n'are mare
trucă ieste compusă fără critică, aşă încît confundă văloare ştiinţifică, penîntimplările dintrun
timp cu altele din alt timp, precum şi persoanele
dintro
făptuire cu alte
persoane din altă făptuire, dară iea nu ieste neîntere
santă şi fără de preţ,
fiindcă adeseori se provoacă la mai multe isvoare
îndigene de vu vechietate mare, ai cărora autori, dacă nu ca marturi
oculari, apoi din tradiţiune
proaspădă puteaii şi trebuiaii să ştiiă măcar
feliul întîmplărilor dacă nu
timpul şi modul esact, cînd şi cum s'aii petrecut
iele.
|
Întraceastă carte, la pagina 46—47, citim următoar
ele: „Se găseşte
în cărţi vechi mănuscrise, că după moartea
patriarhului sîntului Ion, carele
a uns pre Asan întru împărăţiie (ca împărat),
Asan a chiemat din Ohrida pre sîntul părinte precum s'a dis mai sus,
Teofilact şi "l-a aş&dat în
Tirnova ca patriarh.
Şi sîntul Teofilact a luminat şi a curăţii
toată Bulgarilea de eresuri, de carile ieraii multe în
Bulgariiea pe timpurile acelea.
Apoi a înduplecat pre împăratul Asan, ca
să
O supună şi să o curăţască de eresul plece în Valahiiea ca să
atunci în Vlahiiea. Şi aşă Asan a plecat roman, carele domniă
şi a supus cele doaii& Vlahii
sub puterea sa, şi a împus Vlahilor,
carii pe atunci citiaă în
graiul lătinesc, ca să părăsască mărtur
şi să
nu citească în graiul roman, ci în cel isirea romană
bulgăresc. Şi a poroncit
ca să se taie limba celui ce va citi
în
Şi aşâ
Vlahii de atunci aii primit mărturisîrea dreptînvăgraiul roman.
ţătoare, şi aă început a
citi bulgăreşte, pînăce, după mult timp, l-ai
trădus Ruşii toată scriptura
în graiul vlahic“.
Ştirea despre plecarea lui Asan în Vlahiiez

patriarhului
despre

din

curăţitul

Tirnova,

lor de

iului bulgăresc în
-1) Zanne

locul

despre

eresul

celui

supusul

Lătinilor,

lătinesc

şi despre

în

(Romîniiea) la îndemnul

celor doauă

Vlahii

întrodusul

(Romînii),

în iele

a gra-

afacerile. soțiiale cetăţeneşti şi

Juliii

A, Proverbele Rominilor, vol. ]. Bucure
şti, 1895, p&. XXI. — 2 Pypin
D. Spasovic: Geschichte der slavischen.
Literatur iibersetzt von Traugott
Pech. 1. Bd., Leipzig, 1880, pg. 141—1
44.
—
5)
Iaper
nennuier, nas Heropin Bonrapenan,
Koa 70 jiu ore rab ca Bonrape uponai
MARO NAPereo CROE NOryGuAir 11 NOAb nran, RAKO CA EPAAeBCTOBAAULL, ARO ie HNAperaona»u,
uro
Noana
anaai
, nas Mnpo6npa aaruuenaro, Baponina, Loauna 3onapa, Byezupa Ppanu
yanaro,
Cneraro

A.

N.

und V,

Esremia Tepndnexaro,
Tpin PocroBtnaro si Abyruxe a5ron
Coeraro Aus
neiţen na coGpaua. Haaenie nepaoe
: Bulgarische Geschichte.
Y Byauuy IInemenra Ep. csejumnnnr
a Ilemraucnoro ra. 1844.
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bisericeşti, n'a pus-o Paisiii în cartea sa din capul săi,

ci trebuie

să o fi
aflat scrisă în vreunul din analele, sai în vreuna din scripte
le
cele
vechi
mănuscrise, îndigene şi străine, întrebuințate de . dinsul
la
sale, şi de aceste scripte -aveă destule la îndămînă prin compusul cărţii
Muntele Atonului,de prin Bulgariiea şi Sirbiiea, şi deacee mănăstirile din
a mâretă toată
luarea noastră aminte. _Ştirea aceasta ieste faptă adevărată
numai
se repoartă la povestitul unei întîmplări, nu însă şi cu privire întrucît
la toate
persoanele din făptuire şi la timpul

în care o pune călugărul Paisiii,

căci
în privinţa aceasta iel face încurcături, amestecînd pre lon II Asan (1218
—
1241) cu tată-săii Asan (1186—1196) şi cu fratele acestuia, cu Ioniţă Muşătescul (1196—1207), pre patriarhul mort sub Ion II Asan cu arhiepiscopul grec Ion dela începutul răscoalei din 1186 şi de mai înnăinte de uniune
cu biserica romană, şi punînd toată întimplarea sub Asan tatăl, pe timpul
începutului pertrătărilor pentru uniune, iar nu după ruptura iei totală în
anul 1237 şi pe timpul cînd, în 1238, a provocat papa Grigoriii IX pre
regele Ungariii, Bela IV, la o cruciiadă încontra nestătornicului Ion Il Asan
(pg. 590—592 şi 733).
Faptă adevărată în povestirea călugărului Paisiit ieste mai întiiă
esistința a doaiiă Ţări Romineşti saii Vlahii, şi anumea nu a celor de
preste munţii Emului, din Rumeliiea şi Macedoniiea (pag. 296—298) de
astădi, ci în stinga Dunării, pe teritoriul Daciii Trăiane, şi adecă una în
dreapta şi alta în stinga Oltului (pg. 457—459). În aceste doaiiă Ţări Romiîneşti saii Vlahii domniă pe timpul lui lon II Asan ca vasali ai împeriului romînobulgar în cea dintilii un oarecare Lituon, iar în a doaia un
oarecare

Seneslaii,

dupăcum

ne

încredințăm

despre

aceasta,

între altele, şi

din remarcabilul uric al regelui Bela IV din 2 Junii 1247 1). Tot fapt adeverat ieste apoi, că clerul din toată împărăţiiea Rominilor şi Bulgarilor şi
domnitorii din iea ai fost uniţi canoniceşte ($ 130) cu biserica romană din
anul 1204 şi pînă în anul 1235, respective în 1237. Nu mai puţin fapt
adevărat ieste şi aceea, că în anul 1237 a murit patriarhul din Tirnova, şi
că tot într'acest an s'a făcut ruptura cea mare şi decisivă între biserica
romînobulgară şi cea romană, şi că de aci înnăinte, pînă la moartea sa
întimplată în Junii 1241, lon II Asan şi clerul săi aii rămas stins legaţi
cu biserica grecească şi cu cea bulgaroslavică, şi că această ruptură, respective alipire bisericească, a provocat asupra lui lonII Asanşi a clerului

săii o cruciiadă

formală

partea papei.

($ 132) din

lerâ dară lucru

prea

firesc, ca tot acuma să se fi iscat în întreg cuprinsul imperiului romînobulgar o reacțiune cumplită încontra celor ce mai voiaii să remină uniţi
cu biserica romană şi să se se folosească şi mai departe de graiul ati
nesc în afacerile soţiiale cetăţăneşti şi culturale bisericeşti. În capul acestei
reacţiuni încă nu puteaii fi alţii decit, pedeoparte, Ion Il Asan însu ȘES
Fă
pedealtăparte, urmaşul patriarhului care murise atunci. Cumcă reacții
aceasta n'a fost blîndă; cumcă aii fost lupte amârnece şi dintro parte şi
din alta; cumcă atrocități s'aii comis; cumcă în această luptă bisericească
se va fi amestecat şi o luptă cetăţănească cultărală naţională, si cumee Și
Ul
vor fi esecutat pedepse ca aceea a tăierii limbii, încă nu poate Lai
cu atîta

mai

vîrlos

1258 şi pînă în anul

nu,

romînobulgar membri

deoarece

curînd

în timpu

după aceasta,

de anu

1323, nu se mai aleseră ca regi pe tronul în E Xp
regească a Muşăteştilor, ci

din familiiea

- 3 Hurmuzachi, Doc. L 1, Nr.
illustrantia, Roma, 1859, Nr. 393.

193.

—

Theiner

mon.

A.: Veteră
-

hist.
-

,

Hung. sacram
.
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- din familiiea regească a Sirbilor,
bulgari saii bulgărisaţi.

Această

saii

dintre principii

întîmplare

ori boierii îndigeni,

ni probeagă,

de Paisiii s'aii petrecut între 1238 şi 1258.

că cele povestite

Rădimaţi pe aceste arguminte

şi pe întimplările espuse în paragrafii 133—155, noi ținem de originar şi
de veridic isvorul saii isvoarele ce le-a folosit călugărul Paisiă la povestirea acestei întimplări, dar dicem, că n'a ştiut să pună nici persoanele, nici
japtele, la locul şi la timpul lor.
_
Această origirialitatea isvoarelor îşi pierde orice umbră de îndoială,
şi vestea păstrată de călugărul Paisiii devine adevăr sigur, dacă luăm în
privire doai€ urice ieşite din cănţălăriiea regului Bela IV. Prin cel dintiiii,
din 2 Juniii 1247, Bela dăruieste ordinului Yerusălimean al loaniţilor toată
țara Severinului, adecă teritoriul din dreapta Oltului de jos pînă în Bănatul
Temeşan şi în Ardealul miagdăditial apusean (pg. 457—461), precum şi pre
acel din stinga Olturui înspre r&sărit-miadănoapte, adecă toată Cumaniiea,
afară de domniiatele romîneşti de acoleă, al lui Lituon şi allui Seneslaii,

pre carile lăsâ Rominilor. Această daniie o făcii regele Bela IV din causă,

fiindcă loaniţii "i-ai venit într'ajutoriii pentru apărarea credinţii creştine1).
Prin al doile uric din Noemvre 1254 se tinguieşte regele Bela IV cătră

papa Inocenţiă IV (1243—1254),

că dela năvălirea Tătarilor. din 1941

coace regatul săii ieste încunjurat despre
feliii de necredincioşi, precum sînt Rutenii,
Bosniiacii,

-

încontra

cărora

şi acuma,

adecă

în-

răsărit şi miadădi de eliii de
Cumanii, Brodnicii, Bulgarii şi
în

1954,

se

luptă

oastea

sa?),

şi apoi îl roagă cu tot adinsul, ca să'i întindă mînă de ajutoriii pentru
ap&rarea credinţii şi pentru binele public întrun timp de persecuţiune atit
de mare, căci la dincontra va fi necesitat să îmble cerşind. La astfelii
de
stăruiri şi de văicărări, ca cele espuse aici, nu se înduplică un rege
decit
numai în nevoile cele mai grele şi mai amare.
„Aceste împrejurări ai dat împulsul şi aii uşurat întru cîtva întrunirea
micilor domniiate romîneşti şi formarea mai întilii a domniiatului
Ţării
Romineşti sai Vlahiii, şi apoi a celui din Moldova.

După Dumitru

Cantemir.

Acesta

ierâ

unul

dintre

învățații cei mai

mari şi mai valoroşi ai timpului săii (1673.—1723)5), şi ierâ binecunoscut
cu cele petrecute în răsăritul Europei; iel însă ni vorbeşte +) de întîmplări
mai tărdiie din Moldova, de conciliul florentin, de primirea uniunii
cu.

biserica

romană

decătră

mitropolitul

Moldovii

de

atuncia,

de stricarea

acestei uniuni decătră urmaşul acestuia, de Teoctist, şi o mare reacțiune
încontra graiului lătinesc ($ 155), adecă de înduplecarea lui Alesandru
celui Bun (!) decătră Teoctist spre a esilâ din țară atit pre oamenii
de

“mărturisire romană, cît şi literele lătineşti, de cari se folosiati aceşti oameni.
Persoanele
din

această ştire sînt persoane

unde s'aii petrecut faptele

„

atribuite

persoanelor,

deplin

încă

istorice şi locurile,

sînt. deplin

Conciliul convocat pentru uniunea: bisericilor mai întiiti

cunoscute,

la Basileiea

(pg. 666) a fost strămutat la Ferara (pg. 669), apoi la Florenţa

(pg. 670)

1) In subsidium regni nostri intuitu defensionis fidei christiane ...
totam terram de
excepta terra Kenezatibus Linioy Woiavode
quam Olatis relinguimus ;... e
fluvio Olth et Alpibus Ultrasilvanis totam Cumariam ..., excepta
terra Szeneslai Woiavoda
Olatorum, puam eisdem relinquimus. Hurmuzachi, |. c. Pg.
251. — Theiner, 1. c. pg. 209.
— 2) Regnum Hungarie
Zeurino ...

per pestem Thartarorum.
pro
dactum, et, quasi ovile sepibus,... diversis infideliumaiori parte in solitudinem... rem gencribus circumseptum, utpote
Ruthenorum, Cumanorum,
Brodnicorum a parte orientis, Bulgarorum et Boznens
ium hereticorum a parte meridiei, contra quos etiam - ad
presens per nostrum exercitum dimicamur,
Hurmuzachi. 1. €, Na. 199. — Theiner |. c. Nr. 440.
liter. la Romiînii din Sting, Dunării în răstimpul — 3) Sbiera 1. G.. Mişcării culturale şi
dela 1504—1714, Cernăuţ, 1897, pag.
314—324. — 4) Cantemir
B. Descriptio Moldavia,

Bucureşti, 1872, 152.

.
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şi s'a închieiat în anul 1439. La conciliul florentin
„
a luat
=
te
şi mi tropolitul Moldov
iicilor
de atuncia
, Damiia
iniune
a biseri
(pg. 676).
Subicis
cica] de e:
ian cu numele, şi i aa subscri
s uricul
eoctist încă a fost mitropolit în Moldova. şi anumea sati nemijloc
ii
a
Pesta t după
saii mijloci
upă Damiiaii n, adecăă după ă anul 1439,
i
:
cit
respective
1450nemijlo
($ 154,

-

Alesandru

cel Bun

anul 1433 (pg. 515-518).

a domnit

în Moldova

dela!

înă î
29 ceva, dela, anul 1400 pină
în

> m

„Persoanele din ştirea lui Dumitru Cantemir

sînt aşadară

istorice şi

deplin cunoscute, dară nici Damiian,
nici Teoctist m'aă fost mitropoliți în
Moldova sub Al esandru cel Bun,
pentrucă acesta ierâ aci demult
mort, cînd s'a ținut conciliul florentin. Pe timpul conciliului florentin domniaii în Moldova. împreună fiii lui Alesandru celui Bun, Iliiaş şi Ştefan
(pg. 518—520). lată o neesactitate timpuristică în ştirea păstrată de D. Cantemir! Această neesactitate timpuristică ieste foarte esplicabilă. Şi iată cum!
„Despre mitropolitul Teoctist ni spune Eustratiii Logofătul:) întro
notă la cronica lui Urechie despre domniiea lui Alesandru Vodă, feciorul
lui Iliiaş Vodă (pg. 522—526), şi nepot al lui Alesandru celui Bun, că „se
află scris la un letopiseţ sirbesc de Azarie călugărul, precum în dilele.

acestui domn

Alesandru

s'aii hirotonisit preasfinţitul Mitropo-

Vodă

litul Kir Teoctist, de Nicodim
din ţara sîrbească, prin dilele.buncredinciosului Cneazului Gheorghiie Despota“, iar în cronica Putneană
stă scris, că „tot pe vremea lui Alesandru Voevod, fiiul lui Iliiaş Voevod,
S'aii sfinţit chir Teoctist mitropolit decătră patriarhul sîrbesc Nicodim“, şi
în cronica Moldopolonă?) se dice: „După aceea aii domnit îiiul lui Iliiaş
voevod, Alesandru, patru ani. In vremea acestuia începură vlădicii şi 1mitropoliţii a se sfinţi de: patriarhul Nicodim din Țara Sirbească, sub craiul
Gheorghie Despot“ (pg. 686).
a
Timpul domniii acestui Alesandru Vodă nu ieste deplin sigur, dar;
orişicum acest Alesandru Vodă a domnit,
„cu întrerupere, mai mulţi ani,
între anii 1449 şi 1455 (pg. 522—526), pentrucă dela înnăintaşul
săi Petru
Vodă, îiiul lui Alesandru celui Bun, cunoaştem urice pină în 5 April 1448,
şi dela acest Alesandru Vodă urice din 24 Februariii şi 8 April 1452, şi
din 26 Yanuariă şi 3 April 14533). Giorgiii Brancoviciii a fost cneaz (gu:

vernătoriă, în Sîrbiiea dela anul 1427 pînă la 14574). În domniiea acestui

principe a fost întradevăr în Sirbiiea, în Ipec, un patriarh cu numele Nicodim, şi anumea dela 1446—14515) şi în Ohrida încă un patriarh, Nicodim (pg. 686). Mai departe se ştiie, că în 12 April 1457) cînd s'a suit
Ştefan cel Mare pe tronul Moldovii, a esistat acu în Moldova un mitropolit Teoctist, carele a şi uns pre Ştefan cel Mare ca Domn (pag. 527).
Aceste date istorice deplin adeverite şi sigure ni demustră, că isvorul folosit

de Eustratiii Logofătul a fost un isvor foarte bine înformat; Că
Călugărul, autoriul anuariului scris în graiul bulgaroslavic,

poate Azarie
a fost chiar

îns&mnată.
un martur ocular al acestor întîmplări povestite de dinsul. Ştireala un
loc cu
cade
Logoi&tul
Eustratiii
de
păstrată
şi
Călugărul
Azariie
de
concilii, un e

fapta,
2)

că

la anul

) Cogălniceanul
Vech 1 le
] >
Bo g dan

Pigritia

1450

sa

ţinut

Cronicele
C .
Cronice Moldov

Abit

în

Constantiniiana

t.
Romăniii,
pină

e neşti

Eee

Bucureşti,

I,
la

Urechie,

cur

un

147 ,
p 8.
1872 >
1 8 9 Il,
ti
Bu cure ŞI,

nota
1. —
t
19 4 ŞI
Pg.

ben inder, Halle,
Nebenl
A
und seiner
Romina
Chr. Gesc
Engel iCie
142, — %)Argna
Bob i FAR:
- op
— 5) Golubinski, păi p. 477.
e. 377. — cineast E. |. c. pg. 448, Nr. 31.
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738
s'ai desfăcut toate cele stipulate în conciliul florentin. Intr'acest concilii,
Marcu, mitropolitul din Efes, a fost de faţă şi a .apărat credinţa şi neatirnarea creştinilor răsăriteni (pag. 683).
Debunăsamă că abiâ în urma

acestui conciiii
Damiian,

s'a trimis

în Moldova

carele a îost subscris unirea

Teoctist

ca mitropolit în locul lui

la Florenţa.

Pentrucă Nicodim a fost patriarh în Sirbiiea sub domniiea

Brancovici
mitropolit

iuncţionâ

dela

al

1446—1451,

Moldovii,

şi

urmează

cu

ca mitropolit al Moldovii

ci în vreunul

din

anii

dela

anul 145],

aşadară

poate

a

hirotonit
că

lui Giorgiii

pre Teoctist ca

Teoctist

a

în anul 1454, dupăcum
adecă

de moartea

chiar

iel

necesitate,

nu

1448—1451,

pe tronul Moldovii, şi înnăinte
în

pentrucă

în anul

după suirea
sai 1451,

iar

a

unii),

lui Alesăndrel

patriarhului Nicodim
1450

început

cred

întimplată

nicidecum

în

timpul lui Alesandru celui Bun, dupăcum scriie D: Cantemir. D. Cantemir
ar îi fost deplin esact în disa sa, dacă n'ar îi fost adaus calificativul de
„Bonus“, cel Bun, la numele domnitoriului Alesandru, dacă ar îi fost lăsat
domnitoriul

Moldovii

nedeterminat,

dupăcum

a

fost

de

bunăsamă

în ve-

chiul isvor, din carele a scos D. Cantemir ştirea sa. Identitatea numelui
domnitoriului Alesandru dintre anii 1449 şi 1455 cu numele domnitoriului
Alesandru dintre anii 1400 şi 1433 ni esplică, în mod firesc, confusiunea
făcută de D. Cantemir, dacă calificativul de „Bonus, cel Bun“ nu ieste
cumva 0 interpolare mai tărdiie, făcută de vreun copist, ceeace încă feste
foarte credibil.
,
Deci întimplările povestite: de călugărul Paisiii şi de D. Cantemir,
rectificate în modul de mai sus în privinţa timpului şi a persoanelor, credem că oglindesc un adevăr îaptic, acela adecă, că dela anul 1238 încoace pînă prin jumătatea a doaiia a secolului al 15-lea a durat pe teri-

toriul peninsulei Balcanice şi al Daciii Trăiane o luptă crîncenă între bise-

Tica apuseană romană şi cea răsăriteană grecească, luptă pre care am descris-o mai sus în $$ 133—156, şi la care ai participat şi Romiînii în
mod foarte activ şi anumea părtinind mult dintru început bisericii romane.
Această luptă, precum n'a fost începută deodată pe tot teritoriul, aşă nici
n'a fost finită deodată şi pretutindenea, ci numai succesiv, pe unele locuri
mai curînd, pe altele mai tărdiă.
Pentrucă printre conducătorii Rominilor se deşteptase un simţ naţional
mai. vioi în urma aducerii aminte de originea singelui decătră papi; pentrucă acest simţ naţional se lăţise printre Romini prin copiii trimeşi pentru
studii la Roma (pg. 730) şi prin călugării păpistaşi; pentrucă graiul lătinesc
se reîntrodusese la iei iarăş ca graiii cultural şi literar, şi chiar prin bise-

rici la aceia,

carii primiaii

şi ritul roman:

mai sus convin fireşte întraceea,

că

nilor, şi nu din ale altora, s'aii scos graiul

că

Romînilor,

şi nu

altora,

li s'a

deaceea

din şcoalele şi

ştirile

scriitorilor

din bisericile

citați

Romi-

lătinesc şi cărţile lătineşti,

amerințat

cu tăiarea

limbii,

dacă

şi

se

vor, mai folosi, în şcoală şi prin biserici, în cultură şi în
graiul cel lătinesc, pre care preuțimea, şi în speciial călugărimliterătură, de
Slavică şi cea grecească, îl urgisiă din tot sufletul. În urma ea bulgaroîntrevenirii
energice şi împetuoase a acestei călugărimi şi în vîrtutea
deprinder
ilor învechite şi adîncînrădăcinate trecură pe partea iei toți Romiînii
conservători
($ 111). Această trecerea conservătorilor romîni, precum şi
faptul, că papii,

Neam) pSBăCCAnt gscurtă

istoriie

pentru inceputul

Creştinătăţii şi al

Ierarhiii Moldovii
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tot zgindăriaii

simțu

l naţional „al Romi
r, căutînd a li înfiintă episcopii
şi mitropolii propriie ($.150) şi. a li şinilo
predi
înduplicâ pre călugărimea. bulgătoslavică “şi că romîneşte (pg. 647 şi 732)
grecească nu numai ca şi ica
să predice romineşte, dar' ca să strecoare
acest graiii, ici coleă, şi la şărviciul dumnedeiesc. Această bună predispunere
a Bulgaroslavilor făcu pre

conducătorii Romînilor, carii pe atunci ţineai
t
dinţilor religionare, decît la sîmțul naţional şi mai mult la păstrarea crela o cultu
ţională, nededaţi fiind încă cu dinsa, ca să prefereasc ră şi literătură nacoreligionarii săi neromîni, conlocuitori Şi circumveci ă liniştea şi pacea cu
ni, şi să nu se înduşmănească cu iei, ar&tîndu-se esclusivişti şi ținînd morţi
ş numa
priii naţional. Această dorinţă fierbinte, cunoscuta lor toler i la graiul proanţă confesională
şi prudinţa dictată de împrejurări înduplecară pre condu
cătorii Romînilor, ca
şi mai departe 'să se folosască de graiul bulgaroslavic chiar
şi în domniiatul
Țării Romîneşti şi al Moldovii, îmbele înfiinţate în decursul
acestor
ieligionare, şi predispuseră; prin această faptă, în făvoarea sa pre lupte
Slavii
conlocuitori şi circumvecini.
Această purtare înţăleaptă a Romînilor ni
esplică, în mod firesc, tradiţiunea păstrată de călugărul Paisiii, carele dice,
că
„primind Romiînii mărturisirea dreptcredincioasă şi începînd a citi
buigăreşte, după mult timp
li-aii trădus Ruşii toată scriptura
în graiul romînesc“ (pg. 734). Ca dovadă despre această bună dispunere şi priieteniie dintre Romîni şi Slavi ni ieste documiîntul cunoscut sub
numele de Tabla Lugojană, despre originea şi îns&mnătatea căriia
lată ce putem spune deocamdată.
|
Ş

163. Tabla .Lugojană,

Acest documînt

foarte

originea şi îns&mnătatea iei.

preţios. îi o

tablă de

lemn vîrtos, “de 38 de

centimetri:
de“ lungă, de 211/,„cm, de lată şi de 3t/„em de groasă. Pe amîn-

doaiiă laturile iei se află sculptate: chipuri de sînți şi cite un test bulgaroSlavic şi romînesc. Tabla însa'şi ieste în mînile domnului Mihaiii Bejan 1)
(Michaly Besân), notariii regesc în Lugoj din Banatul Temeşan în Ungariiea, de unde şi numele iei de Lugojană. În urma întrevenirii domnului
Dr. V. Branişte, rugat de mine, d-l Bejan "mi-a. pus la disposiţiune, cu
mare prevenire şi cu multă binevoință, un facsimile în mărime naturală,
pre care îl reproduc aici micşurat pe o sîngură foaie, pg. 743 şi 744, aşă

5
,
precum ni'l: presîntă tabla.
Privirea la această tablă face de prisos orice descriiere mai departe,
ba îndreaptă încă şi greşelele făcute în descriierile de pînă acum.
Patru păreri asupra acestei table. Despre acest documint preţios

literar aă scris pînă

acum

d-l Dr. V. Branişte o broşură
de

96 pagini,

i părerea
propriietariului actual asupra acestei table.
,
SP DI. i
Bejan îşi face trei întrebări: 1) „Cine şi unde

a sculptat

întitulată „Tabla dela Lugoj. Un moniiment preţios literar istoric. Reproducere din Drapelul. Lugoj, 19057 unde la PE 19 28 se află reprodusă

această tablă? —
1)

2) Cînd s'a sculptat? — 3) Ce poate îi causa, că testu

j
Familiiea Bejan

foarte Deea

Dle

istă
esistă

;
şi îîn Bucovina

şiii in Moldova,

:
ro
famniliie
şii îi oo familiie
romînească

ica nui Sie origine slavică, dupăcum Presupun vaii (inec cuvintul

Bejan, rostit şi Băjan, Băşan şi Beşan, nu stă,
după socotința
şi fugă, ci cu lătinescul basiare,
= a fugi
bejaniie
jati şi
avi

în legătură
ct
ator,
ş
basiatio

assianus, nume al unei familii romane
eine elti ȘI pei pupătoriii. 5 cu
membri ai fost unii chiar împărați, ca Marcus Aurelius Antonius Bassianus
217) şi Marcus

Aurelius

Antoninus

Bassianus

Heliogabalus

(217——222,

pg.

Cel
:

).

a

cuvintul
adeci

pari

„740.

rOmînesc la miargirii e sculptât după scriierea' jidovească,

din dreapta în

stinga, cu litere întoarse, negative?“, şi apoi, r&spundînd la iele, susţine,
că tabla aceasta ieste făcută de un călugăr romîn în anul 1453 în vreuna
dini mănăstirile ajlătoare în Bănatul: Temişan ori peniru vreo biserică, ori
pentru vreun creştin, spre a fi ferit de toate relele; şi că „Călugărul romîn,
avînd frică de anatemisare, a sculptat pe tablă testul romînesc astielii, ca

nimenea

să nul

poată citi, afară

de Romîn,

da”

şi acesta

numai cu mare

greutate şi dacă va ailă chieia citirii. Din acest motiv sînt sculptate literile

întoarse, negative, din dreapta în stînga. Tot-din acest motiv
numele de autor pe a doaia- pagină în şirul penultim«).
-„Mai pe larg vorbeşte dl. Dr.V. Branişte despre această

"şi-a

şters

tablă înte:

resantă şi ajunge la socotinţa 2), că iea îi făcută în.anul 1450, şi că a fost

destinată de a îi saii „o tablă de ecsorcisare, menită'să înlocuiască
molitvelnicul
(conținînd
testul Evangeliiişi celealalte rugăciuni
necesare, precum şi numele lui Hristos şi ale Maicei Domnului) pentru
vreun călugăr ambulant, sculptată anumeaîn lemn, ca să nu
fie espusă la stricăciune în călătoriiea „per pedes“ a . călugărului în ploi
şi furtuni“, — sai că iea nw'i alta, decit ,o parte constitutivă a vreunei
cruci, aşădate Ia vreo răspiîntiie după vechiul obicetii creştinesc“, şi apoi
adauge, că însu'şi înclină pentru menirea iei a doaiia, fiindcă pe faţa
din
dos a tablei se dice apriiat: „Datu-s'aii această sfîntă Cruce cu 72 nume

a lui Cristos, etc.“, şi fiindcă din partea eredilor femeii. bătrine,
la care s'a
găsit această tablă, aflăm, că bătrina a mai avut încă doaii&'table
de

acestea

(din

cari una mai mare decit tabla noastră), cari ati perit însă

în decursul vremii, fiindcă nime nu a atribuit acestor. table vreo
împortanţă
deostbită. Leii cred că şi tablele, cari ai perit, ai fost-pă.rţi
consti-

tutive ale crucii, care ferâ oareundevă -aşădată (poate chiar
Lugoj), şi, dărîmîndu-se cu vremea: a ajuns în- îngrijirea familiii, laaici în
care
s'a aflat. În cazul acesta a fost tabla noastră placa dela mijloc
construite în stil bizantin, iar' cele trei table. pierdute aii constituit a crucii
placele
din braţele

crucii, şi tabla cea mare va îi fost aşădată în piedestalul crucii.
Trebuie să presupunem, că ai fost cu totul 5 place, dar' doaiiă
ai -pierit
încă mai înnăinte de vremea, de care îşi aduc aminte eredii«,
_
Asupra acestor doaiiă păreri a publicat:
mai întîiă dI. Dr. Petru
Barbu în „Foaiea Diecesană, organ al eparhiii gr.
or. rom. a Caran:

sebeşului,

anul al 18-lea, 1903,

Nr. 50—52«

un articol

fiindcă Yeră redactor al acestei foi. Întracest
„Tabla dela Lugoj nu ieste, decit un clişeii,

care “a .fost menită

să

se tipărească hărtiile

nesubscris

de

diusul,

articol Susţine părerea, că
de pe care s'a tipărit, saă

din baterile

cunoscute prin
Bănat“, şi-carile ieraii un“săculeţ cu: o hărtiuţă
în el, pe care se află
„Chipul Maicei Domnului încunjurat de 8 chipuri,
din viiața şi mai ales din patimile lut Isus.. Aceste cari represîntă momente
„bâiere“, sai „Săculeţe“
Saii „tălismane“ se purtaă la grumad în sîn,
spre a fi ferit de toate relele.
Asupra „vechimii tablei“ dice di. P. Barbu
numai atita, că iea' „nu se
poate hotări după

cuvintul închipuit legu-te al tablei“, adecă după
înţălesul ce îl dă di. Branişte acestui cuvînt.
In Decemvre 1903 şi în lanuariii 1904 a publicat
şi di. Dr. losit Popo viciit doaiiă articole în revista literară din
Budapesta, numită „Lucea-

E&rul » anul II Nr. 24 pg. 400—402,

Şi anul III Nr.

1 şi 3 —5, pg. 42—43;

1) Branişte, 1. c. pg. 19 şi 26—27. — :) Branişte, 1, c. pg.
77 şi 78.
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85—86;

98—100 şi 116-117. în arti
l:
din
ecemvre 1903, întitulat
„Tabla dela Liigoj“,- combate dI. Dr. |colu
Popo
nici
ă
toate. socotinţile Ti
Dr. V. Branişte despre Tabla Lugojană şi dice
că „întreaga tablă nui
vrednică de

atita laudă“; că „nui, nevoie să chieltuim pentru
reproducere“;
că „a Scormoni din cenuşa neştii
nţi
t-t
fără
eze
“suflet,
fără

corp, Cum e-esplicarea scri
i la Romîni de d-l
Sbiera, ie greşit şi chiar ridicol;ieri
că
matrice, de tipariii“; că „iiw'i vorba nici.de epocă. „tabla dela Lugoj ie o
de aur, nici de-o parte
de lemn (de)

o cruce sfintă, ci de un mijloc de cîştig, de
ecsploatare a
prostiei mulțimei Superstiţioase“; că deaceea 1oagă
. „priieteneşte pe d-nii
Branişte şi Bejan, să se. opre
dela
as
-combi
că
naţiun
. i iluzorice, să nu clădească teorii pe cunoştinţe false, şi să nu mai creadă,
că
ie primul monument literar romîn de o Supremă import tabla dela Lugoj
anţă; că - vechimea
tablei

ie âbiă din suta a-17-a

evangeliiea

şi

rugăciunea

adăugată, “cind tabla,

şi nu a 15-a“;

crucii.

înstrăinată

nu

fiind

ie

şi. că

„limba romînească:

din suta a 15-a,

din

fabrica

de

iea ie probabil

rugăciuni

pentru

scoaterea. dracilor, a ajuns la loc sigur<.Şi în articolul din anuari
ă 1904,
întitulat tot aşă, încă. nu primeşte di. Dr. Iosif Popovici părerile publica
te
de d-nii Bejan şi Branişte, ci dice, că nu voieşte deloc să decidă vechim
ea
tecstului „Tablei Lugojene“, fiindcă acest tecst se ţine de aşanumitele
scripturi apocriie (tainice, secrete) şi că „întroducerea tecstelor apocrife la
Romini nu se.poate deslegă în istoriiea literaturei. cu ajutoriul reformațiunei“ (|. c. nr. 1, pag. 42); că despre călugăriiea sculptorului „nu poate
încăpe vorbă“, ci că despre autor se poate afirmă numai atita, „că iel a
ştiut bine romîneşte, -nu însă şi bulgaroslăveneştes, iar despre Bănatul
Teme
ca şa
„loc, n
-care-âr îi purtat secretul numelui autorului tablei“,
adauge, că „nu se poate susţine serios“ (1. c; nr. 4, pag. 98); şi în fine
dice (1. c. nr. 5, pag.. 116): „Avem un tecst sculptat în doai& limbi. Ductul scrierii merge romîneşte bine, fiindcă tabla a fost clişeii,şi slavoneşte
răi. Ce motiv.a putut .servi această greşală?
Considerind, că scrisoarea
din mijloc e mai regulată, deşi are şi: iea multe erori, ie mai mare şi
ținută mai bine, şi v&dind că scriierea de pe margini e mai, mică, mai
neregulată şi mai bogată în greşeli, n'a fost decit logic, cînd ni-am pus
întrebarea, ce raport poate esistă între ambele scrieri. O greşală de atare
natură m'am mai întîlnit. Şi ni s'a părut saii că scrisorile sînt din epoce

diferite neanalisînd din punct de vedere comparativ

cu alte tecste apo-

crife cuprinsul, sait că scriitoriul n'a înţăles ce-a sculptat. Adi putem acScrierea ei
ceptă părerea din urmă, fiind sprijinită pe mai multe fapte.
dela stinga la dreapta, r&i pentru: clişeii, pare a se pute esplicâ numai

din acest fapt, .şi deloc nu din combinaţiuni curioase, —-fie măcar şi efi.
o
a
mere, — cu runele“.
Părerea mea. Cu tot:disprețul arătat de di. Dr. |. Popoviciii pentru

studiul meii asupra Codicelui Voroneţean, tot trec, cu convingere,

pe partea

d-lor M. Bejan şi Dr. V. Branişte, deşi din alte punturi de vedere și cu
alte arguminte,

părerea,

încredinţat fiind, că, şi dl. Dr. |. Popoviciii

dupăce va fi citit cartea aceasta. Chipurile

Slavic de pe faţa

Și va schimbă

Şi, tecstul, rominesc şi

şi dosul Tablei Lugojene sint, după at ința n i tim:
menite a ni descoperi'scopul ce;se urmăriă, şi a ni îndicâ totodai a si tim

pul, cam decînd încep
urăa se. răspîn astieliiîn)t transcr
de tableierepentru
întiiaş
atit
modear
nă, dată
Deaceea reproducemdi aici,

printre Romini,

tecstul romînesc,; cit şi, pre cel slavic dimpreună cu o trăducere TOmMinească,

abea
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Tecsiul romînesc de pe

îmbele lături.

1. Pe faţa tablei,

la iea, găseşti sculptat de sus în jos:
o
a) La mîna ta stîngă: „Ev(anghe)liiea :) dela

cum te uiţi

a
Matteiii 2). În

vremea

aceia chemăndii lI(su)s pre cei 12 uceni(ci) ai săi li-aii dat lo(1)
putere preste d(u)hurile cele necurate, ca să scoa(tă) pre ieale s(i) să
vindece toat(ă) boala şi neputinţa del(a) oameni. Pre aceşti 12 “i-aii
trimi(s) I(su)s porăncindu-le

lor şi dicănd:

În calea, păgănilo(r) să nu

mergeţi şi în cetatea Samarinenilo(r) să nu întra(ţi);- ci mai vărto(S)
să vă ducefți) la oile cele pierdute ale casii lu(î) I(srai)lă; şi, um- blă(n)diă, propovădui(ți) dică(n)dă, că s'aii apropiată împărăţiiea
cerului. Pre ce(i) bo(i)navi v(ijndeca(ţi); pre cei strica(ți) curăţi(ți);
draci(i) scoateţ(i). În darii aţi lu(atii), în da(rii) să da(ţ)! Amin“.
V) La mîna ta dreaptă:: „Numele tatălu(i) şi îiiului ş(i) sf(ăndtului
d(uh)ii. Amin. Legu-te, diiavole, cu cel ce şade pre heruvimi şi îiodi(h)
„neşte pre serafimi. Legu-te diiavole cu mâ(i)marii voivo(di) Mi(h)ai(li:)
şi Gavri(ilii), cu heruvimii, cu serafimii şi cu toate puterile cereşti!
Legu-te diiavole şi te ble(s)temii cu _oan Botezătoriu(lii), cu 12 a(po)stoli, cu pro(ro)cii, cu mucinicii, cu si(in)ţii arhierei, cu si(in)ţii tămăduitori fără de arginți, cu cuviio“-

c) Sub chipurile de jos: „şi(i) şi 72 de nume ale Preceste(i), ş(i)
cu numele celui stăndit(?) pe piatră, ci s'aii topit(tii) ca ceara de faţa
focului şi cu toţi sfinţii, ca să maibi putere,

robu(

diiavole necurate, asupra

)5) lui saii, roabe(i) lu(i) D(u)mne(e)deii (

vecilorii. Amin!“

)5) în vecii

II. Pe dosul tablei, cum te uiţi la dînsa, găseşti sculptat de sus în jos:

a) La mîna ta stingă: „Laud(a) şi putere(a) cruci(i): Crucea nădejde
creştinilor. Crucea păcătoşilor măntuire. Crucea învăluiţilor linişte.

Crucea bolnavilor vraci. Crucea săracilor măngăiare:;. Crucea trufaşilor
zdrobire. Crucea credință tare. Cru(cea) biru(i)ie: spre draci. Crucea

pei)re_di(iavu)lulu(i).
Crucea. spargerea iadului, : Crucea îndrăznire:
cătră D(u)mnedeii. Cru(cea) pe ape iiocărmuitoriii. Crucea tineriloră

privire. Crucea solie şi măngăiere în noapte. Crucea lumină“.

V) La mîna ta dreaptă: „mînă celor ce ştd la întunerec. Crucea
birui(n)ţă împăraţilor. Cru(cea) mărturie prorocilor. Crucea -propovăduirea
apostolilor. Crucea laud(a) muc(e)nicilor. Crucea călugărilor apărare.
Crucea fecioarelor minte întreagă). Cru(cea) bucuriiea preioţilor. Cru-

„c(ea) căderea bojilor.
necuraţilor,

U.

Crucea zminteală jidovilor.

Cru(cea) acoperemîntul

celor

Cru(cea) piarderea

goli de îndrăzneală

i

cătră

e) Sub chipurile dejos: „Dumnedeii, precum Pavel apostolu(l)
grăiaşte: că(ţi) în FH(risto)s v'aţi botezat, întru H(risto)s v'a(ţi) îmbrăcat.
Datus'ait această sfă(n)tă cruce cu 72 'nu(me) a(le) Iu(i) H(risto)s robului)
lui D(u)mnedei (
)3) în numele tatălui şi fiului şi sif(ă)ntului
-duhă I(a) veacă. amin [7772 Tia Ț.
a
„In pătratul acesta lungăreţ dela. urmă se află gravate
patru semne

tainice, înlocuite cu sămnul întrebării şi patru litere
“cirilice: i u
5 a. - Înţălesul semnelor -tainice nu] pot artă, al aşanurmite
literelor.
însă:
dă, iei
adecă le citesc din dreapta

spre stinga: a (o mile), 5 (optsute), -u (optspră), i -(dece), ceea ce ar însămnă anul, Cînd
s'a sculptat această tablă,
1)

Literele dintre

parentese sînt întregituri

— ?) că, 10. v. 1 şi Sp
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slavic.fa Testul
slavic
veşti Testul
spre. stinga
sună ae

ii
dindi mijloc,

„1

A ce nmena upbe(Be)rrre B(oropo)a(rue uncaou1): nynuua eaas,
Hopbur. 3euua. C(Be)raa. IOre. KaMer. Macanna. Runor. Ilpeero.
Azep”: Cno(u)
M(a)rua(p). H6enao.
Oapz. Canrorb. Runra. Ken.

Iaumeoc.

Sion. Maică. Luntre (vehiculum). Pat.
Veşmint. Carte. Cleşte: Fecioară.

Prorociţă.: Împărăteasă. Vecină. Ne-

vastă (sponsa). Soră. Grădină. Fiică.
Logodită. Umbră (nour). Dare: (lumina ochilor). Strălucire. Cerjii: R&-

Ml-

Baaxepnawertca.

Bara

Raabannna.

sărit. Apus,

Rap-

IlpBuţar- .

C(Be)raa

e(8ec)-

toare

TEISL. Ceper:naa. sanecra. Paii. 'Tu-

—

A

ce

uMena

POCUOZHIIA

OT

YIICAOME.

BBCAROTO

Ganacub GyAeTE.
Baaerr. Casa.

Caono.

BAA

II3-

SHurBoTb.

M(i)afoc)re. Jlro6u. MyApoc(r5). co.

rup. Ilânaotparop. Ilapaxanr. CakTb.
paneaa. Ilacrup.
oau€.
Fame.

Ilyrr. Aus.

Puaa.

Mară

binemi-

neveştedită.: Sinta

b) Cel de pe dosul tablei.
În trăducere:

OB. Aa Ex(c) nx6 MATE, 1 HOCNTE CE
C660I0 ULCTiIO

Floare

Sîntelor. Tabla Legii. Raiă. Timiian

-

In original:

Plinitos.

(Cimbru). Crin. Zmirnă. Steagul impărăţiii. Altariul Heruvimilor. Masă
Primitoare: de Dumnedei.
" sîntă.
Adevărat culcuş. A doaiia umbră.
Locaşul.lui D-deii. Altariă. Mină.
„Corn în care (îi) ungere cu mir. Cîrjă
împărătească.
Purpură
preuţască.
Pentru tine cu noi Dumnedeii.

Porz pb nem nomasanie MLipo.
C(ne)mennur . ixpaar.
Barpennua
n(a)p(e)sa. 'Tese paanr c(3) mami.
-

Cetate.

de Dumnedeii.

rositoare.

Mia”, Kpunr. Vamupna. Xopyran
u(a)peraia Ilpberoar XepyBrimenin,
Tpaneza c(oe)raa. B(o)ronpiexnnua.
Memneiu
usprorz.
Chu
p'ropa.
A6x G(o)niii. Heprroeanu, Pyua.

S(o)re,

Soare,

Loc. Lină. Femeie. Fericită. Măriiea.
Pandanosa. Vlahernaoitisa. Cardioitisa. Epischepsi. Cardiovastozusa.
Muntele Domnului. Lumină (candilă)
nestinsă.Cadelniţă de aur.Preacurată.
Fără de bărbat. Adevărată Născă-

c)raa. Besuy:euaa. Ienpriuia G(oro:
po)a(i)na ; SIGaw'o Ga(a)rononua?): .
Ioer(r) neyenaaeuu.

În trăducere:

dădi. Piatră. Olivă. Chivot.Tron.'Uşă.

(b)-

Avouea. Enncrenen KapanwBacro:
ajca Iopa r(ocno)ana. Coma neyTacuma,

îl pri-.

numErul 1): Mură. Cîrjă (vargă). Ră-.
dăcină. Pâmint. Sîntă. Vîntde mia-

ero. Pyuo. sHeua, Ba(a)iena. Mapia.
Ilauaanăca.

A

_ Şi acestea (sînt): numele: prea-.
sintei Născătoare de Dumnedei cu:

gaa.ITp(o)pouuna. Ii(a)p(r)ua. Venpernia. Hen6era. Cesrpa.
Brprorpaa.
Abur.
wGpyueua. war!
3pânure.
Ilaurrpo(u). H(0)60. Beerâr. Banaa.
Ppaa.

cum

a) Cel de pe faţa tablei.

În original:

Cate)a(e)ue.

iti

citit dela dreapta

IlBbre.

GcHo-

ganie. Daana. Yucrb. YKenux- Ba(a)A(p)ea. Meruna. C(u)ur uA(osb)uee-

|

Şi aceste

nume

ale Domnului,

cu numărul 72, dacă le are cineva
şi le poartă la sîne cu cinste, va
Îi izbăvit de tot răul.

Putere. Silă. Cuvânt. Viiaţă. Milă.

ubire.

Înţelepciune.

Mintuitoriii.

- Atotputernec. Mingăietoriii. Lumină.

Trapeză. Păstoriii. Oaie. Piatră. Cale.
- Casă.Veşmînt. Floare. Temeliie. Cap.
Curat. .Mire.. Stăpîn, Adevăr. Fiii
omenesc. Emanuil (= Dumnedeii

Necon ordanţă în gen. | Testul slavic aa
— 2 2) Neconc
&r& anumea nu iieste pus. __
1
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iacki.
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de oleg
colegul mieii slavist Dr. Em
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REIII,
Emvauyua. HauaTee. IIparBopO:a6uerii. Meoia.
Il(a)pr
BrI-

cu noi). Inceput. Cel dintii născut.

Mesiiea. Împărat de sus. Isus. Pine.

win. (eye. Xae6r n(e)O(ec)ueaii,
O(z5)up. Teâp(e)up. Canavos. Kupnoc. C(e)ruii A(y)xe. M(n)a(o)-

cerească. Tată. Făcătoriii.

Domn

Menbaurea.

Baţa)ro-

YrpoGusrii. M(u)a(o)ernBerit. Ilpaăanelii. Aeanacoc; Cosaarear. ArHens. /leas

'Teane.

&6pasi.

Savaolit.

Sîntul Duh. Milos.

Apărătorii. Călăuz. Soare. Hristos.
Insănătoşătoriii. Bun de inimă),
Milostiv. Preavecinic. Nemuritorii.

cpain. Bacrynnune. Boz:a5. Ca(sn)ue.

X(pnero)e.

(Chirios).

Ziditoriii. Agneţ

(Miel). Leii.

Viţăl.

Icoană (faţă). Mărire (gloriie). leii
sînt cine sint. Dreptate. Izvor. Gură

Caana.

Aar ecup, etitu cebub. IIpagaa. HeTOWHnRB.
Yera neruna.
Puaderr
Hauaanunz. Eco. eper. Ppo(opo). Anepr. Bbunsuii, oupanaanic.
B(o)rs. Tp6uua nepaaaeanma. (apr
HaAP BB BCbMu na(p)r,

adevărată.

Bucuriie.

Începătoriti,

Îndreptariii.

Dumnedeă.

Eleon (olivet). Preut. Proroc.

Vecinic.

Uşă.

Treime nedespărţită. Împărat preste

toţi împărații.

Chipurile depe îmbele lături.
a) Pe

faţa

tablei

şi

pătrunghiul lungăreţ de de-asupra testurilor,
se află în stinga cum te uiţ 9i la iel,
chipul lui Isus Hristos cu înscripţiunea îndătinată IC—X
=C
Isus
Hristos, şi în lăuntrul aureo lei dela capul lui literele wo =5â»
= cel ce ieste ; în mijloc îi crucea, şi, rădămată de iea, sulița cu
buretele în vîri; crucea aceasta are înscripţiunea IC XC NIKA == [sus
Hristos ieste învingătorii; şi în dreapta îi Sinta Măriie cu
copilul în braţe, deasupra capului căruia se află înscripțiunea IC XC
şi la stinga capului Maicei Mp Qr= Mazfa Q:c5=— Maica lui Dumnede
ii.
Dedesuptul
testului din mijloc ieste iarăş un pătrunghii
despărţit numai în doaiiă; în cel din stinga ta, cum priveşti la iel,
se ailă chipul lui Zăhăriie Prorocul, carele ţine mina sa dreaptă pe
piept şi în cea stîngă un pocal » iar” în cel din dreapta ta
îi Aaron
Prorocul cu toiagul în mîna s a dreaptă şi pre cea stingă o
ține pe
piept, pe „tabla legii“, cu o îinscripţiune nedeslegată însă
de nime.
b) Pe dosul tablei şi deasupra tecstului din mijloc se află la
stinga ta cum priveşti la îel, aşanumita Năframă a Veroni
cei?),
împăturată şi la vedere cu unul din cele patru chipuri
ale
lui
Isus
Hristos rămase pe iea, cînd s'a şters iel cu dinsa
de sudori ducind
crucea spre r&stignire; de-asupra acestui cap şi în lăuntrul aureo
lei
lui încă se află înscripţiunile dela chipul lui de pe faţa
tablei.
La
mijloc feste crucea numai cu înscripțiunea dela crucea
cea de pe
faţa tablei, dar' deasupra fei, întrun mic pătrughiuleţ, încă
şi înscripțiunea [. N. 1. J. = lesus N azareus Imperator Judzorum
= Isus
Năzărineanul Împăratul Jidanilo r>), şi la dreapta se află
un înger
zburînd şi aducînd giulgiul de înfăşurat trupul
1 Domnului,
De desuptul acestui tecst din mijloc, tot întrun pătruunghiă lungăreţ,
se
află la stînga ta, chipul unui călugăr răsăritean
cu înscripțiunea
C(Ba)rsr Cava= Sîntul Sava, şi în drea pta ta alt călugăr
cu înscripțiunea C(aa)ri Apon — Sintul Aron.

despărţit în _treipătrunghiuri,

1)

Reiske: De imaginibus Jesu Christi,

der Chis star

1685. — Grimm

W. Die Sage vom Ursprung
Istoriiea bisericeasca şi viiața lui
trăduse de Iosif, îost mitropolit primat; Bucureşti 1896,
Cart

Berlin 1842. — Eusebius Cesăreanul:

Constantin celui Mare,
cp. 18, pg. 225. — 2) lon Evangelistul, cp. 19. v. 19.

ea 7,

747

„Acestea chipuri şi înscripţiunile de pe lingă dînsele sînt foarte semnificative şi sugestive. Chipul lui Aaron şi al lui Zahariie ni vădesc foarte
lămurit tindinţa şi năzuinţa ce le aveai, iar chipul lui Isus Cristos, al
crucii, precum şi tecstul din Evangeliiea lui Mateiii, ni arată scopul ce îl
urmăriaii aceia, carii, pentru întiia dată, aii făcut astieliii de cruci şi table
şi aii zugrăvit, respective sculptat, pe iele aceste chipuri!
_
Aaron!) ieră fratele mai mare al lui Moisi, şi ca gureş îruntaş ce
ieră (Aaron însamnă evreieşte gură), a strălucit înnăintea tuturora nu numai la scăparea Jidanilor din robiiea Egipetului, dar' şi la petrecerea lor
în pustiie şi după datul legilor pe muntele Sinaiului decătră Moisi.
Zăhăriie (Zacharia?) îi cunoscut ca proroc; a trăit pe timpul robiii
babilonene a Jidanilor (586—536 n. d. Cr.), a scăpat din iea împreună cu
Zorobabel din familiie regească, şi a îndemnat apoi, prin graiă şi prin o
scrisoare foarte patriotică naţională, pre connaţionalii săi la recuceritul

Ierusălimului (Locul Păcii) şi la rezîditul templului jidănesc deacoleă; ceea
ce şi izbutiră în 536

n. d. Cr. în decursul

(550—485 n. d. Cr.).

domniii regelui Perşilor Dariii 1

o

Sintul Sava, după socotinţa noastră, nu'i altul, decît acela, despre
carele dic A. N. Pypin şi V. D. Spasoviciii3), că a fost fiiul domnitoriului
Ştefan | Nemania
(1159—1195, născ. 1114,
1200) şi frate cu urmaşul
acestuia în domniie, cu Ştefan cel Întiiitincoronat (1195—1224, ţ 1228);

că s'a născut în anul 1169

căpătind

la

boted numele

de Rastco; că sa

călugărit în 1186 primind numele de Sava; că în 1192 a întemeiat pe
muntele Atonului mănăstirea Hilandăriii, care a devenit un focariii cultural
şi literar sîrbesc; că a devenit arhiepiscop şi mitropolit în 1219, dupăce

fusese frate-săii Ştefan încoronat ca rege de papa Honoriiă III (1216—1227)

în 1917 sait 19204); că a dat călugărilor din Studeniţa un regulămînt
pentru traiii comun; că 'şi-a căştigat multe şi mari merite pentru biserica
sirbească orgănisîndu-o şi desiăcîndu-o de uniunea încheiată cu biserica
romană; că a descris viiaţa tătîni-săii Ştefan-Simion, compunindu'i_ şi
cîntări bisericeşti, Slujbă adecă; că a lăsat şi alte scripte similare; că a
murit în anul 1237, tocmai pe timpul cînd papa GrigoriitIX provocâ5)
creştinimea din regatul Ungariii la o cruciiadă îricontra lui lon ll Asan
(pg. 591); şi că Siîrbii îl venereadă ca Sînt deostbit de meritos.

Despre

Sîntul

de pe tablă nu ştiit pînă acuma nimică mai

Aron

de-aproape; atîta am găsit, că pe timpul Siîntului Sava şi al luptelor -unioniste şi antiunioniste din Bulgariiea şi Sirbiiea (Ş 130—133), a esistat un
Aaron ca mitropolit în oraşul Prislava).
cevă mai
îns&mnătatea înţălesuală a tablei. Dacă cugetăm
Lu
Tabla
pe
de
lor
chipuri
a
şi
or
testuril
asupra
adînc
deaproape şi mai
gojană,

trebuie

să

iele ai un înţăles

recunoaştem

şi să mărturisim

foarte

religionar

înnalt

şi

cu

toată

convinger 2

că trebuie numaidecit

că

să

cetățenească a poaducă aminte 'de nişte întîmplări rare din viiaţa soţiială
at şi lămurit, că aici

poarelor. Îele ni documinteadă
isi.

1

stămint
schen

Cartea

Veetiă- sub Zahăttea.
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nu poate fi vorba despre altă cevă, decit despre o mişcare soţiială cetăţă-

nească foarte vioaie şi înfocată pentru păstratul şi ap&ratul precum al
credinţilor sale religionare creşiineşti aşă şi al patriii
şi al naţiunii sale.

părticulare.

Tecstul din Evangeliiea

la apăratul creştinismului,

iar'

lui Mateiii provoacă la r&spinditul

celealalte

tecsturi dimpreună

şi;

cu chipul lui.

Isus Cristos, al Maicei lui, al crucei şi al îngerului pun în vedere ajutoriii
şi

sprijin dumnedeiesc peniru isbîndă. Chipurile din Testămintul Vechii,
al lui Aaron şi al prorocului Zăhăriie; ne fac să pricepem şi să înţălegem
cu luminoşiie, că aici se mai îndeamnă creştinii încă şi spre aceea,
ca să.
scape pe creştinii căduți în robiiea necreştinilor, a Turcilor şi a
Tătarilor,
să li scoată patriiea de sub stăpinirea lor, şi să li restăurede
bisericile
pustiite şi dărimate, tocmai aşă precum făcuseră la timpul
săi prorocii
Aaron şi Zahariie pentru conaţionalii săi şi pentru confesiunea
religionară

comună.

-

lată încotr6 tindeaii şi ce scop urmăriaii aceia, carii, pentru
întiiaş-:
dată, aii făcut cruci (Ş. 159) ca cea amintită în Tabla
Lugojană în înscripțiunea iei de jos de pe dos, sati ai sculptat, mai
tărdiii, table de
feliul iei pentru tipăritul unor hărtii de a le purtâ cu
sîne ca amulete sai
mijloace preservative, sprea fi ferit de toate boalele şi relele.
aii avut-o în vedere mai întîi cei ce ai întreprins aşanumite Această ţintă
le lupte cru-"
ciiate în număr de şepte: una dela 1096—1099 (pag.
309), 'a doaiia dela'
1147--1149 (pg. 310), a treia dela 1189—1193, a
patra dela 1202-—19204
(pg. 431), a cincia dela 1228—1229, a şesea dela
1248—19254 şi a şeptea
dela 1270-—-1291

1).

|

_ Timpul întrodusului crucilor simbolice (semnifica
soțiială
cetățănească a Rominilor. Esistinţa chipului sintuluitive)Savaîn viiaţa
şi al sîntului
Aaron de pe Tabla Lugojană ni arată, fără îndoială,
timpul, cam decînd
aii început Romiînii, Bulgarii şi Sirbii a întroduce
crucea semnificătivă (simbolică) în luptele sale din :viiaţa soţiială cetățănească
şi religionară bisericească, lel cade, dacă nu la începutul răscoalei Romiînilor
între anii 1186
şi 1207, apoi de bunăsamă că în anii din urmă
ai domniii împăratului.
Romiînilor şi al Bulgarilor Ion II Asan, între '1234 şi
1258, respective 1261,
cînd domnitorii lumeni.şi clericali ai numitelor popoare
s'aii lepedat de
făcuta uniune cu biserica romană apuseană, . S'aii
reîmpreunat cu cea
răsăriteană grecească ($ 132) şi s'aii luptat cumplit
încontra Latinilor şi
a lătiniştilor (pag. 4935—438). Această faptă a pus o
temeliie trainică la
lupte 'secolare între creştinii apuseni şi cei răsăriteni
nu numai cu scopul”
de a păstră

şi apără convingerile sale religionare
, dară şi de a.
constringe pre alţii, cu puterea armelor sîngeroase şipărticulare
omoritoar
e, de a crede:
şi de a sîmți în acelaş

îeliii, scăpînd din vedere, că armele creştinismului sînt: mai întiiii cuvintul blind şi însufleţit,
care
Convingerea reciproacă, şi apoi iubirea, care înfrățeşteproduce luminarea şi
şi uneşte pre oameni spre confăptuiri comune şi folositoare şii
deprinde
la săvărşirea lor
necontenită, iar' îmbele împreună întemeiadă
şi'n
viiaţa
omeneasc
ă de pe
Pămînt un tralii armonic, ceresc Şi Sînt. Acestea
scrise mai sus în $$ 133—135. Înnăintea ostaşilor lupte nefericite Sint dese purtă s&mnul crucii!
nu numai atunci, cînd luptele ieraii între creştini
şi necreştini, ci şi cind
ieraii între creştini înşi'şi pentru învălorarea
unora asupra altora.
—————
') Kugler B. Geschichte der
Kreuzziige und die Kultur ihrer Zeit, Kreuzzii e, Berlin,
Leipzig 1883.

1880.
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Alăturia cu crucea

geroase,

s'a

întrodus

semniiicativă,

folosită la luptele religionare sîn-

şi purtatul

pe

lîngă

nici cea

pe

urmă,

sîne

al unor

semne

tainice

şi făcătoare de minuni prin credinţa însuflețită, pusă în iele, al aşanumitelor amulete saă talismane, cari tot de pe timpul acesta începură
a se face cu ajutoriul unor table sculptate pentru înmulţirea lor mai uşoară.
Teste mai mult decit probabil, că Tabla Lugojană nuw'i nici -unica în feliul
săii, nici cea

dintiiii,

mită, că astieliii
cea semnificativă
iele s'aii întrodus
Trăiane deodată
ventuali), deci în

de

şi dacă

cinevă m'ar

voi

să-ad-

de amulete s'aii întrodus şi răspîndit deodată cu crudela luptele religionare, apoi trebuie să conceadă, că
şi s'aii răspîndit printre Romînii de pe teritoriul Daciii
cu aşădatul printre iei al călugărilor comunali (conjumătatea a doaiia a secolului al 13-lea ($ 158, pagina

713—715).
Documînt de esistință a doaiă graiuri în biserica Romiînilor și de
începuturi de tipăritură. Tabla Lugojană mai are încă alte doait& îns&m-

nătăţi vrednece de amintit aici.
Una ieste că această tablă îi primul documint, carele ni dovedeşte, că în anul 1418, cînd s'a închieiat conciliul
dela Constanţa fără de nicio ispravă în privința uniunii bisericilor (pag.
662—664), se folosiaii în biserica Romiînilor de confesiune răsăriteană grecească doaiiă graiuri unul lingă altul, cel romînesc şi cel slavic, dară decind
anumea, nu se ştiie apriiat pînă acuma; socotinţa noastră am înregistrat-o

mai sus ($$ 109—113)

şi mai la vale în $ 161.

e

A doaiia îns&mnătate .încă mai memorabilă ieste aceea, că Tabla
Lugojană ni mai dovedeşte, că în anul 1418 ierâ aci întrodus la Romini
tipariul cu litere. nemişcătoare, sculptate în table de lemn bun, precum ieră
folosit, pe unele locuri, de creştinii apuseni 1), faptă care a uşurat şi grăbit

întroducerea la Romîni şi a tipariului cu litere mişcătoare ?).

$ 164. Părtide soţiiale cetăţeneşti şi mănăstiri ca aşădăminte de. cultură
la Romîni între

1186

şi 1504.

!

Întîmplările înregistrate în cele doaiiă capitole precedente din răstimpul acesta în acest capitol al treilea din iel ni arată învederat, că în decursul lui s'a manifestat la Romîni esistința celor doaiiă părtide soţiiale
cetățăneşti şi culturale tot în direcţiunile şi în modurile descrise mai sus
în Ş 11i, pg. 399—403. Îmbele aceste părtide aveaii „convingerea comună,
ca orgănismele naţionale şi cele soţiiale cetăţEneşti comune, sint, ca Și
orgănismele trupurilor. omeneşti. Precum trupul omului m'are vilață ară le
un suflet în inima sa, carele să ţină legatela un loc toate păr ice ele

dintrinsul şi să le pună în mişcare comulativă spre desvoltare, grăcaje,
esăvă sta: o
armonică şi priincioasă, pină la deplinătatea lui cea mal
e să

aşă şi orgănismul .familiiar, ori naţional, ori soţiial cetățenese, ru pe
des vărşi Ă Ar
aibă nici viiaţă, nici să se desvoaite pînă la deplinătate
Pătede d sa
O
respective
cuminte,
nu va esistă în iel un tată înţăleptşi
și
oase
a!
să
carea
cuminte,
şi
înțăleaptă
deşteaptă şi luminată,
p
e
unească mişcările înşilor din iel spre confăptuiri com enită.
|
folositoare, şi să'i deprindă întru săvărşirea lor necon
-

1)

Ma

“cultural MS

i
1. G. Mişcări
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Cu
mun se
cuvintele
977—578)

saii

privire la orgănismul cel naţional şi la cel soţiial cetăţănesc corostiâ pe atunci această cugetare limpede şi binefăcătoare prin
lătineşti: imperium sine patriarha stare non potest:). (pg.
= o împărăţiie, adecă un orgănism soţiial cetățănesc, naţional

comun,

nu poate

stă fără de un

patriarh,

adecă

fără

de o unitară

preuțime şi înv&țătorime propriie a sa, neatirnată de alta şi nesupusă poroncilor alteia, şi aceasta numai din causă, fiindcă pe timpurile acelea numai preuţimea ierâ pătura învăţătoare, deşteptătoare şi luminătoare a po-

poarelor.

|

Dacă în privinţa aceasta ieraii de acord îmbele partide ale Romiînilor,
apoi se deosebiaii pînă la cuțite una de alta în privința alegerii preuţimii
şi a înv&țătorimii, de care să se țină, şi pre care s'o urmede, căci
pe
timpurile acestea preuţimea creştinească nu mai ierâ ca la începutul creştinismului, una şi aceeaş, fiindcă iea n'a r&mas necontenit însuileţită
de
genuinele şi neîntrecutele învățături umănitare ale urditoriului creştinismului; nică nu le aplecâ prin vorbe şi fapte totdeauna numai în înţ&lesul
ce

îl avuse Isus Cristos în vedere şi numai cu scopul ce îl urmărise iel.

preuțîmea creştinilor ar fi r&mas necontenit pătrunsă, cu limpedală Dacă
şi cu
luminoşiie, de umănitarele învățături ale creştinismului, şi
dacă le-ar îi
îost aplecat cu rigoare: demult ar fi sosit şi aicia pe pămînt
împărăţiiea
cereascăa înfrăţirii şi a iubirii, a familiiarismului şi comunismului
, precum
şi a sprijinului reciproc, împărăţiie pentru a căriia sosire
ne rugăm dilnic
în rugăciunea domnească recomindată de Isus Cristos. Dară,
din nefericire
pentru omenime, preuţii creştini se desbinară curind nu
numai în privinţa
învățăturilor
ce aveaii

de

răspîndit,

şi

a

cultului

dumnedeiesc

esterior, ci
incă ȘI asupra năzuinţii unora din iei de a închiegă pre
toţi
preuţii nu
numai într'o deos&bită pătură soţiială naţională, dară aşaş
întrun
orgănism părticular,

deosăbit de orgănismele

țiiale cetăţăneşti comune

soţiiale naţionale

şi de cele so-

($$ 22, 47, 48, 51, 64, 66, 67, 91—94).

Astielită
găsim la începutul atestui răstimp pre creştini despărțiți
în creştini aşanumiți romani
apuseni şi creştini greceşti răsăriteni,
şi,
printre îmbele părţi încă şi creştini alegâreţi
sai eretici, carii nu
primiai nici toate credinţile celoralalţi, nici ritualul
lor întreg.
, Chiar

şi asupra

valorii diferitelor

„limbi“

sai

graiuri

naţionale încă
se iviră socotinţi desbinătoare.
Sosîse un tîmp, în care îmbele preuţimi,
cea grecească şi cea romană, nu admiteaii la săvărşirea
cultului dumnedeiesc toate graiurile naţionale ale popoarelor, ci numai.
trei
din iele, pre
cele evreiesc, grecesc şi lătinesc, şi stirni astfeliii
printre creştini încă şi
geloşii naţionale ($ 96). Din înterese părticulăriste
însă conceseră mai pe
urmă îmbele preuţimi încă şi graiul slavic spre
întrebuințare la cultul
dumnegeiesc ($ 100), dară pre cel romînesc nu,
nici pre celealalțe graiuri
romanice şi germanice, ci prigoniră cumplit
naţionale, pre aşanumiţii eretici, alegâreţi, r&tăciţi pre apărătorii graiurilor
(pag. 346; 717-—719 şi
721—722).
|
„_
Preuţimea TOmană apuseană prinse
nilor de sub fraţii Petru, Asan şi Ioniţă (Ş a se folosi de răscoala Romi116) şi de curentul naţionalist
dintre dînşii ($ 120), şi li concese, în
1204, întemeiarea unei împărății
propriie, cu un patriarhat proprii naţional
şi sub el mai multe episcopii
————
Annales eccl. sub a. 1203, cp.
23-24; ') a.Raynaldus,
1204 cp. 28-—43
şi a. 1205, cp. 17257

20;

vedi

si

anii

.

i Vedi şi anii deacolea: 1202, cap.
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precum în dreapta Dunării (pg. 579), aşă şi în stinga iei (pag. 583—587),

dară în legătură
Vechie.

doctrinară
?

cu capul
reuţimii romane,
PP

cu papa

din Roma

Dacă faptul înfiinţării unei împărăţii propriie, neatirnate de nime şi
recunoscute de făcătoriul (factorul) principal şi determinant de pe atunci
a fost

pe placul

apusene, supunerea

tuturor

Rominilor,

apoi

primirea

doctrinelor

suiletească sub capul iei din Roma

preuțimii

Vechi, trimeterea

de copii pentru studii la Roma şi întroducerea graiului lătinesc ca graiii
cultural printre Romîni, oţăriră pre Romiînii cei din curentul conservătoriă,
pre Bulgari, pre Slavi şi pre Greci, pînă întratita, încît se porni printre

iei ca adversari ai acestei noaiiă împărăţii cu graiii lătinesc în administrăavură

carile

nişte agitări cumplite,

tură şi în cultură

ințatul unei noaii&

saii Constantiniiana.

Noaiă

arhii din Roma

legătură

în

patriarhii, puse farăş

ca resultat nimicitul

în anul

uniunii mai întiiii la Romînii din dreapta Dunării

1238, şi reînfi-

sufletească

patri-

cu

După această izbindă a conservătorilor şi a adversarilor împărăţiii
neatirnate romîneşti şi ai reîntroducerii graiului lătinesc ca graiii cultural

se concentrară Romînii din curentul naţionalist cu toţii pe teritoriul Daciii

Trăiane, prinseră a închiegă aici din micile domniiate romineşti de pe
acoleă ($ 82) cîte un domniiat mai mare, mai întiiii în Daciiea Trăiană

miagădiitală şi r&săriteană ($ 127) şi apoi şi în cea miadănoptală resăriteană ($ 128), şi continuară a susţine prin iele începuta luptă de esistinţă
naţională şi culturală

lătinească,

şi

anumea

în

legătură

cu preuţimea

şi

cu regii din Ungariiea şi din Poloniiea. Dară şi aici rămaseră învingători
Rominii din curentul conservătoriii dimpreună cu adversarii împreunării tuturor Rominilor într'o sîngură împărăţiie

rabul (pag. 462—463) se desfăcit de legătura
Ungariii, căpătînd în anul 1359 dela împăratul

constantinitan

o

şi arhiepiscopiie

mitropoliie

păstră în iea confesionalismul

răsăritean

pînă atunci,

confesionale întrebuințate

şi cu

propriie, naţională romînească

graiul cel lătinesc ca graiii cultural şi administrativ,

căci Alesandru Băsă-

sa cetățenească cu regatul
bizantin şi dela patriarhul

propriie neatîrnată,

grecesc

şi

graiurile

spre

a

culturale şi

adecă pre cel bulgaroslavic şi gre-

cesc dimpreună cu admisul graiii rominesc (pg. 732), iar Rominii naţionalişti şi lătinişti, cîți mai r&măseseră, se reiugiiară spre miagănoapte în

domniiatul Moldovii şi înfiinţară

acoleă sub domnitoriul Lacu, în =

Ă0

Vec E
biserică naţională lătinească în legătură numai cu papa din Roma
Mie,
Causa
din
susţine
pulii
se
nu
aceasta
şi
dară
538—645),
şi
(pg. 510
aprige propagande antiunioniste, şi deaceea găsim şi acoleâ în iinţindir-se
şi recunoscîndu-se de împăratul bizantin şi de patriarhul, cons antinilan
mai întiii o simplă mitropoliie şi arhiepiscopie proprie, 1âr din ante

chiar o mitropoliie şi arhiepiscopiie propriie neatirnată (pg.
703—707).
A
Astieliii
adversarii
Rominilor

ieşiră

şi

în

domniiatul

Moldovii

pretutindinea

Ş

a
triumfător!

cu Con ue o
confesionalismului roman apusean dimpreună
din curentul conservătoriii, iară conducătorii Romini lo: Cite si

rentul naţionalist avură mîngăiarea, că, în
îsi numai i
nțiiii
di
'stăru
ăruiitoare, s'a admisis dintru
iss'a tot
apoi
s
i
799)
î
Ă
cît şi în
,
Sica
La
ali Cre
: tea

ni dovedeşte aceasta Tabla Lugojană

urma opunerii lor i
ştilor, ş şi
ca armăă îîncontra lătiniştilor,
gă cel bu Igaroslavic
îngă
suferiti pelin
cele culturale şi literare, precum

($ 163).

752

„Călugării
ca învăţători și mănăstirile ca. așădăminte de cultură,
Preuţimea creştinească n'a păstrat pretutindenea „acelaş mod de traiii, ci
unii membri din iea se căsătoria, iar' alţii nu. În biserica răsăriteană
grecească se stătornici pe încetul datina, ca -preuţii cei ce voiaii să fie şi

să remină păstori de suilete prin comunele creştinilor, să se

căsătorească

numaidecit, iară cei ce nu voiaii să. se însoare, să treacă la călugări (pagina 712); în biserica apuseană romană însă se opri tuturor preuţilor în-

Surătoarea. Această deosăbire în traiii familiiar şi soţilal îşi ar&tâ urmările
sale mai ales pe timpul luptelor religionare dintre îmbele biserici creşti-

neşti desbinate. Preuţii răsăriteni, ca capi de familiie, nu puteai luâ parte
la lupte cu aceeaş însuileţirca
e preuţimea apusană necăsătorită; cu învăţămîntul cultural literar încă nu ierai în stare să se ocupe preuţii r&săriteni. din pricina multelor griji familiiare şi păstorale sufleteşti.
- Aceste. neajunsuri şi scăderi căutară conducătorii cetăţ&neşii şi bisericeşti ai Romînilor să le delăture prin aceea, că începură a favori înmulțîrea călugărilor şi răspîndirea comunelor lor, a mănăstirilor (pg. 713—715).
Aceşti călugări ai. apărat apoi, cu însufleţire şi cu feliurite sacrificii, confesionalismul răsăritean grecesc şi aii contribuit foarte mult la triumfarea
lui definitivă printre Romiînii de pe teritoriul Daciii Trăiane (pag. 650—
651; 672). ei singuri aii fost aceia, carii în tot decursul răstimpului
acestuia s'aii apucat cu mare sîrguință, ca să prescriie cărţile liturgice pentru

bisericile cele multe, ce prinseră a se înființă

în toate părţile prin vechile

şi noaiiăle comune parochiale; tot călugării aii fost aceia, carii dă învăţătură celor ce voiaii să se facă preuţi şi păstori de suilete, sati carii do-

riaii să ştiiă cevâ carte pentru afacerile. sale părticulare, pentru primire în
diregătorii

publice; prin mănăstiri se trăduceaii, se compuneaii şi se păstrată
feliurite . cărţi religionare folositoare; şi tot prin mănăstiri s'ati început a
se înregistră începuturile lor, întimplări mai însemnate din viieața
înteme-

ietorilor lor şi a domnitorilor ţării, şi astfeliii se puse temeliiea la o
terătură timplăturistică rominească. În chipul acesta ajunseră mănăstirile li-a
îi nişte focare precum de religiositate şi de cucerniciie, aşă şi de învăţătură
şi de cultură întelectuală, nişte centre de legătură cu Dumnedeii
şi de

desvoltare a facultăţilor suileteşti; deaceea aii fost îndăstrate . de domnitori
şi de boieri în prisos cu feliurite odoare, cu bani şi cu moşii ca mijloace
pentru împlinirea chiemării înnalte şi nobile, de carea se sîmțiaii însuflețiți
călugării de pe atunci. Mult bine ar fi adus călugării aceştia nu
Rominilor, dară şi omenimii întregi, dacă ar fi continuat a'şi împlini numai
chiemarea cu desînteresarea şi cu însuflețirea începută, dară, din
nefericire,
îndatăce aii avut la înd&mînă toate comodităţile şi mijloacele
pentru un
trajit fără grijă pentru căştigarea prin muncă propriile a pîinii
de toate
dilele, s'ait abătut dela această chiemare înnaltă şi nobilă,
şi ati început
mulţi
din iei

a trăi în plăceri şi

desfătări ca

josnici în cugetări şi în sîmţăminte!

Esistinţa pe scurt timp

a

unei

școale

Mi

şi

oamenii

mai

|

lumeni

!

cei mai

i

superioare în Suceava.

Printre mulţimea de bărbaţi, cari sai distins cu cuvîntul şi
cu
aceste lupte religionare şi soţiiale cetăţăneşti, sînt trei Romîni din fapta în
Tîrnova:
marele

irate-săi

primiceriu "Ţamblac1)

Cipriian2), carii

dela curtea

ne întereseadă

domnească,

fiiul

mai: de-aproape,

săi

Grigoriă

fiindcă

şi

Gri-

3) Hurmuzachi, Doc. 1], 2, Nr. 645, pag. 806 şi 809. — :) Melchisedec, în.
ist
pentru istoriie, arheol. şi filologiie sub direc. lui Gr,. G. Tocilescu, an. II Sg Rguista
reşti, 1684, pg. 1—64.
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gorii
o şcoală

Ţambla c (pg. 657 ; 663; 664; 672—675),

mai

superioară, înființată

în

Suceava

stă în strânsă legătură cu

decătră

Alesan

dru cel Bun.
Veştile despre timpul înființării acestei şcoale sînt pînă
acuma foarte coniuse şi neprecise. Le vom înregistră pe scurt în mod
timpuristic.
„Cea dintii veste despre o temeinică orgănisare
soţiială cetăţănească
ŞI, prin urmare, şi despre vreo şcoală mai Superioară o
găsim la analistul
Grigorii Urechie (i; 1647), carele, vorbind despre
domniiea. lui

Alesandru

celui Bun,

dice),

că

acest

Domn

„întiieadată ai

trimis

triarhiiea dela răsărit de ai luat blagosloveniie şi aii făcut mitropo la Palit şi
i-aii dat scaun o sfîntă mănăstire în oraşul Sucevei să fie Mitrop
olie“, şi
că tot iel „aii tocmit şi boieriile mari în sfat, de chiverniseala țării şi
pămintului Moldovei“; şi mai apoi, vorbind şi despre „soborul din Florentina“, adauge, că „şi din ţara noastră încă ait fost trimis pre Grigorie
Ţamblac“, şi că „după acel săbor
atîta urăciune stătii între amăndoă
bisericile, de nu se mai pot vedeare cu dragoste; ce una pre alta huleşte
şi defaimă, şi una pre alta va să o pogoare şi să o calce“. La cele spuse de Gr. Urechie face continuătoriul săii, Miron Costin (+ 1691), următoarea notiţă: „Trimis-aii şi Alesandru cu voiea țării
soli cu Grigorie Ţamblic.
N'ai aflat solii lui Alesandru Vodă nice pe
Patriarhul, nice pre împăratul la Țarigrad; ce iar se întorceati neisprăvind
nimică ; nu li-aii părut a fi cu cale, ce s'aii dus la Ohrida, unde găsînd pre
episcopul de Ohrida şi, dindu'şi soliiea la dinsul, că ierâ trimişi
pentru învăţătura legii, luat-ai deacol6 şi preoţi şi cărți Sărbeşti
deioată orănduiala bisericii“. Acest adaus al lui Miron Costin nu se
poate referi, după socotinţa noastră, la altă întimplare, decit la aceea din :
anul 1401—1406 (pg. 657), cînd Grigoriii Ţamblac petreceă în Suceava ca.
sol patriarhal şi apoi ca călugăr preut la biserica cea mare, adecă la mitropoliiea de acoleâ“,2) iar' nicidecit la cele petrecute pe la finea domniii lui

Alesandru celui Bun
Cevă

mai

Suceava ieste

(pg. 672—675).

desluşitîn

privinţa

învățatul domnitorii

înfiinţării unei

al Moldovii,

şcoale

Dumitru

mai înnalte în

Cantemir

(1673—1723). Acesta ni spune3) în. cartea sa „Descriptio Moldavie“, că,
„reîntemeindu-se Moldova cu cutedarea cea fericită a lui Dragoş, judecătorii
mai că nu'şi puteaii dă sama, cum să vestească judecăţile. Mişcat de aceste
necomodităţi, Alesandru |, Domnul Moldovii, pre care ai noştri, pentru îns&mnatele lui virtuţi, îl numiră cel Bun, îndatăce a primit dela împăratul
constantiniian coroana regală, a primit şi legile împărăteşti (câ Bazthtuâv
pag. 362), şi- a propus, ca, din acelea volume preamari, să se estragă acel
drept (codice de legi), care şi acum (1718) îl foloseşte Moldova“.
Această carte a lui D. Cantemir, trăducîndu-se în romîneşte+) şi pu-

blicîndu-se pentru întiiaşdată în Mănăstirea Neamţului la
să ajungă şi la cunoştinţa învățatului efor (inspector)

Alesandru

Hăjdăi

(1811—1872),

1825,

a

trebuit

al şcoalei din Hotin,

carele, la esamenul

de

vară

din

1837, a rostit un discurs foarte. patriotic. Într'însul laudă mai întiiii zelul
domnitorilor romini pentru înfiinţarea şcoalelor şi pentru lăţirea culturii
nu numai în ţară, ci, mijlocit, şi pe la popoarele vecine, pe la Ruşi mai

1872, cp. 4, :pg.
ălni anu, t.I, Bucureşti i 18
iniei de M. Cogălnice
Romîniei
ici
ie, în Cronicile
1
D. „Descriptio
Cantemir.
3)
—
62—63.
şi
4—5
pg.
e.
|.
c,
Melchisede
:;
eg n
137 şi d
.
1878, P:
Moldavie Bucureşti, 1872, pg. 100, cp. 11; şi Descrierea Moldaviti, Bucureşti,
.
ji
pg.
Dunării
stînga
din
Rominii
la
lit.
şi
cult.
— 4 Sbiera Dr. |. G. Mişcări
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ales, şi apoi dicet),
diadema

că „domnitoriul Moldovii, Alesandru cel Bun, primind

împărătească

dela împăratul 'Țarigradului Andronic Paleologul
(2),

a întemeiat în Suceava o şcoală înnaltă juridică după modelul celei din
Țarigrad (pg. 362), în carea învățații profesori aduşi din Țarigrad, esplicaii
legile numite Basilicale, şi altele; asemenea înfiinţă şi o şcoală greceascălătină-slavonă pentru clerul bisericii, în carea însu'şi mitropolitul Teoctist(2!)

propuneâ
sandru

învăţăturile bisericii răsăritene dreptcredincioase“.

Hăjdăii

ar îi fost numit în discursul

—

Dacă Ale-

săi ca împărat în Constanti-

niiana pre Manuil II Paleologul (1391——1425) înlocde pre Adronic (1376—
1379), şi pre Grigoriii Ţamblac înlocde pre Teoctist (1450—1479, pg. 683,
685—687),
religionare

atunci ar îi oglindit destul de limpede şi de acurat mişcările
şi culturale din domniiea lui Alesandru celui Bun, căci învățații

ruşi A. N. Pypin şi V. D. Spasovit încă afirmă?), că în anul 1439 ieră şi
comunitatea creştinească din Leina şi în 1458 şi cea din Vilna orgănisată
după modelul celei din Constantiniiana, cum ieraii orgănisate şi acelea
din Moldova.
Acest discurs binesimţit s'a răspîndit apoi printre Romiîni prin „Foaiea

„pentru

minte,

inimă

şi

literătură“ din Braşov,

înfiinţată

de

G. Bariț în

1838, şi a făcut, ca şi alți Romiîni să scriiă tot într'acest înțăles.

sim pre binemeritatul publicist G. Missail
aceasta

întrun

articol

„Şcoalele

După Missail vine Văsile

Gr. Pop)

şi

(născut 1835)5)

învăţătura

şi dice:

Aşă gă-

afirmind tot

la

Romîni“.

„Drept probă de starea

Rominilor şi mişcarea lor în cultură vedem, că Alesandru cel Bun... orgăniseadă ţara atit judecătoreşte cît şi bisericeşte şi întemeiadă şi o şcoală
* înnaltă de drept şi de teologiie în Suceava cu limbile didactice greaca şi
latina... Dacă s'ar îi pus de atunci între limbele didactice şi cea romînă, progresul ce ar fi făcut literătura noastră s'ar fi putut măsură adi cu acela al
limbelor surori“.
Iară profesorul de dreptul roman dela universitatea din
laşi, Dr. Petru Suciu ni spune5), că domnitoriul Moldovii Alesandru cel
Bun a fundat în Suceava o şcoală de drept în anul 1401, şi una greacă
lătină şi slavă pentru cler; că alţii vorbesc despre facerea unui Codice romîn (Ediţ. [. a Codicelui Scarlat Calimach, în prefaţă), iară mai alţii despre întroducerea Basilicelor (Albineţ: Manual de ist. Mold. pag. 67)*...;
că oricum ar fi, iel, în şcoala de drept încă dela începutul secolului al
15-le, zăreşte „nişte punte de lumină foarte lucitoare în întunerecul. evului
mediă şi asilul libertăţii spiretului“; şi că spiretul Romînilor din Moldova

se

„

deşteptâ spre cultură mai odată cu celealalte popoare europene,

strămoşii
"acela,

noştri

pecind

îşi înfiinţară înstitute saii

iele ieraii încă

rare

chiar

şcoale

la popoarele

înnalte
cele

încă
mai!

şi că

pe timpul
culte

astădi

în Europa, la Franceşi secol. 13, 14 şi 15 şi Germani secol. 15“.
Pelingă trădiţiunile amintite mai sus, esistinţa acestor şcoale sub Alesandru cel Bun o credem pusă mai pe sus de orice îndoială încă şi prin
aceea, că meritosul episcop al Romanului, Melchisedec (1822—1892), a
aflat „o carte cu luminoase învățături bisericeşti, scrisă în graiul bulgaro-

slavic cu însă'şi mîna lui Grigoriii Țamblac, pecind ierâ mitropolit al Chievului şi Galiţiii şi preste toată Rusiiea

.

(1414—1413),

în care

se află o în-

2) Pumnul A. Lepturariii ruminesc, î. 1V, p. 1. Viiana, 1854, pag. 123.

—

2) Pvnin-

Spasoviă, |. c. pg. 407 3) Missail G. în Revista Romină, Bucuresti "1833, pg. 305. pia,
pe pg. 405. — 4) Pop V. G. Conspect asupra literăturii romine şi literatorii iei, vol. 1, Bucureşti, 1875, pg. 38. — 5) Suciu D. P. Discurs întroductiv, cetit în aula univer. din laşi
la 26 Optomvre 1876, laşi, 1876, pg. 5—7. — Melchisedec, |. c. pg. 4—5 şi 62--68.
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s&mnare

foarte

înteresantă,

făcută

de

altă

mînă.

Întraceastă

îns&mnare

Florenţa“.

Însămnări de

se

spune despre Grigoriă 'Pamblac, că iel a fost întiii înv&ţătoriă în ţara
moldovlahică şi igumăn al sîntei. mari mănăstiri Pantocrator, care se nu-

meşte Neamţ, şi afost la al

optulea sobor

în

feliul acesta s'aii găsit şi prin alte scripte dela Grigoriii Ţamblac, confirmînd
însuşiietatea lui ca profesor în Moldova între 1401 şi 1414. Acest învăță= mint juridic şi deistic mai superior nu s'a putut susțînă, fiindcă între iii
şi urmaşii lui Alesandru celui Bun s'ai ivit neînţălegeri şi certe pentru
succesiuneşi pentru învălorarea confesionalismului lor (pag. 518—527).
Scrieri juridice încă tot se găsesc din răstimpul acesta 1).
Ş 165. Dovedi, că Romiînii s'aii folosit de graiul bulgaroslavic şi de cel lătinesc
în afacerile soţiiale cetăţ&neşti şi dupăce 'şi-aii întemeiat domniiate naţionale
propriie.
:
Cine ia în băgare de samă, că graiul bulgaroslavic se întrodusese
la Romiîni ($ 101) deodată cu încreştinatul Bulgarilor şi că se încuibase
la iei nu numai în peninsula Balcanică, dară şi pe teritoriul Daciii Trăiane
pînă într'atita, încît devenise şi acoleâ graiii religionar şi cultural ($ 102):
acela va pricepe bine -şi va înțălege cu luminoşiie mişcarea cea vioaie şi
înverşunată, pornită de curentul conservătoriii de printre Slavi, Bulgari, Greci
şi Romiîni încontra curentului lătinist şi naţionalist romînesc, reînviiat de fraţii

liberatori Petru, Asan şi Ioniţă, şi susținut cu tot adinsul de Ioniţă Muşat,

recunoscut şi consăcrat
şi cumde acest împărat
cătră consingenii săi la
Muşat; Ion II Asan, “a
Sirat

deocamdată

de papa ca împărat al Rominilor şi al Bulgarilor,
a fost omorit (pg. 439) în Optomvre 1207 chiar de:
.uneltirile străinilor. Al doilea urmaş al lui Ioniţă
fost. din curentul conservătoriii moderat, căci a păcu

uniunea

biserica

romană,

dară

a se folosi

a început

iarăş de graiul bulgaroslavic, precum ni arată un uric contestat din anul
suirii sale pe tron 1218 şi altul necontestat din 12302), dar mai pe urmă
Sa l&pădat şi iei de uniune (pg.590—591 şi 732—734). Dela îiiul şi urmaşul
săi al doilea, Mihaiii (1246—1257) cu numele (pag. 442), încă cunoaştem
De mare însămnătate ieste un uric dela regele
un uric bulgaroslavic?).
Rominilor şi Bulgarilor, Ion Caliman Asan (pag. 443), din 2 Faur 1258,
nu din 1192, precum se pretinde+), în carele se întituleadă, între altele:
„sîngur stăpînitoriă al Tirnovei, al Bulgarilor, al Grecilor, preste MoldoOriginălitatea acestui uric însă îl trasă la
viahiiea şi Ţara Ungurească“.
întradevăr vine dela numitul rege, apoi
că
adeveri,
îndotală, dar de se va
titulătura lui din iel ni-ar probâ neîndoielnec, că pe timpul domniii lui
Daciii
scurte, 1957—1958, ieraii cucerite cele doaiiă Vlahii de pe teritoriul
de
Rominilor
folosirii
încontra
luptă
înverşunata
aicia
şi
pornită
şi
Trăiane
luptă
734),
(ps.
Paisiii
călugărul
graiul lătinesc, despre carea ni vorbeşte

că Îură
care se sfărşise acri la Rominii din peninsula Balcanică prinde aceea,
acoleâ (pag.
omoriţi toţi

membrii

bărbăteşti din familiiea Muşăteştilor

stinga Dunării. Cernăuţ, 1897,
1) Sbiera Dr. |. G. Mişcări cult. şi lit. la Rominii din
erusIXb HI NCHBLEETILIXE
“pa. 258—259,. — 2) Cpesnenexiii (I. Cobabuia 1 BaAstTKIt O Manonanb arngemiii nay5. Cankrnasanusax'b. Ipirioasenie 5 XXXIV-ary Banncor'p sneparopeoii
rpaxorer, Ogecca, 1341, p. 31.

—

—

5) Anpnaonr

ID

Boarapeniit

1843, pg. 9—10.
t. L. Nr. 131, — Bogdan |,
€ Hăjdăi B. P. Arhiva istorică a Rominiii, Bucureşti, 1865,
Literare, anul XXIII, pagina
i
Convorbir
în
1192,
din
Asean
Calimach
loan
lui
a

nerepebyprz,

Dimplom
449—458.

-

,

48%
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441 —445),

şi pe tronul împărăţiii întemeiate de dinşii fi

urcat un membru

dintro vechie familiie sirbească, Constantin Tihul cu numele (1258—1277),
dela -carele încă se ailă urice bulgaroslavice 1). :

Lupta întreprinsă pe teritoriul - Daciii Trăiane decătră curentul conservătoriii, romînesc şi străin, încontra graiului lătinesc folosit de condu-

- cătorii Romînilor

de pe acoleâ, samănă

să nu fi avut mult

sporiii în tot

decursul secolului al treisprădecelea, fiindcă din iel nu cunoaştem pînă
acum niciun uric ieşit dela conducătorii Rominilor de acoleă şi scris în
graiul bulgaroslavic. Din secolul al 14-lea însă cunoaştem mai multe urice

Dulgaroslavice

date de

domnitorii

îmbelor domniiate naţionale romîneşti,

şi anumea mai întiiii din domniiatul Ţării Romîneşti dela domnitoriul de
acoleâ Mircea cel Bătrin (pg. 469—473) din 27 Juniii 1387 şi din 11 Maiă'

13992),

iară din domniiatul Moldovii

513) un uric din

10 Faur

1388,

dela

cunoaştem

Roman

Vodă

dela: Petru
- Muşat (pag.
(pg. 514) doaiit, unul

din 30 Mart 1392 şi altul din 5 Ianuariii 1398, dela Ştefan Vodă (pg. 514—515)

din 6 Ianuariă 1395, şi dela Ivaşcu, fiiul lui Petru Vodă, doaiiă din 1400,5)
În secolul al 15-lea sînt foarte dese uricele 'scrise în graiul bulgaroslavic
atit înnăinte cît şi după conciliul florentin precum întrun domniiat romînesc,
aşă şi în altul. Înnăinte de conciliul florentin, şi anumea din domniiatul
Moldovii şi al "Țării romineşti, cunoaştem urice de acestea din 12 Mart
1402, din Septemvre 1403, din 10 August 1402, din 23 Noemvre 1406, din
15 Junii 1418, din 5 August 1424, din 16 Septemvre 1430, şi din 8 Septemvre 1439, iară din domniiatul Moldovii din anii 1402-1402, din 7 fanuarii
1407, din 6 Optomvre 1407, din 8 Optomvre 1407, din 18 April 1409, din

22 Septemvre

1410, din.25 Maiii 1411, din 5 April 1412, din 8 April 1419,

din 1421, din 20 August 1422, din 15 April 1423, din 1 Tanuariă 1425, din
8 Junii 1429, din 6 Faur 1431, din 11 April: 1431, din'20 Decemvre 1431,
din 4 Juniă 1433, din 8 Optomvre 1433, din 13-Januariti 1434, din 24 April
1484, din 1 Septemvre 1434, din 3 Septemvre 1434, din 18 Optomvre 1434, din
27 Augnst 1435, din 19 Septemvre 1435, din 7 Decemvre
1435, din 17 Juliă 1436,
din 28 Septemvre 1437, din 17 Faur 1438 şi din 8 şi 25 Septemvre 1438.)
Trecem cu vederea pre cele date după conciliul florentin.
Urice în graiul cel lătinesc. Că şi graiul lătinesc a fost întrebuințat de
Romînii din Daciiea Trăiană nu numai cît timp aii stat cu regatul Ungariii în legătură cetățănească, dar şi dupăce se desprinseră de iel şi'şi
înfiinţară domniiatul "Țării Romîneşti şi al Moldovii cu episcopii şi miiropolii propriie de confesiune răsăriteană grecească, avem ca dovadă citeva
urice?) din secolul al 14-lea şi al 15-lea, şi anumea din 7 Maiii 1387, unul, prin
carele se supune domnitoriul Moldovii, Petru Muşat, regelui Poloniii, şi
altul dela boierii moldoveni, carii întăresc această supunere; apoi o învoială de însoţire făcută în 31 Mart 1389 înțre Mircea cel Bătriîn din
Ţara Romînească şi regele Poloniii Viadislaă lagelonul încontra regelui
Ungariii Sigismund; altă învoială de însoţire făcută în 20 anuariti 1390
între numiții domnitori tot încontra regelui Sigismund, precisată mai
de1) Cpeaneseniii, |. c. pg. 14. — 2) Beireauurrrr 10p. Baaxa-Bonraperia sau AlarocaaBan
ciia
rpamoru.C. Ilepepâyprr.: 1879, pg. 9 şi 18. — Hăjdăii B. P.: Archiva
istorică, t.1, Nr. 133.
— 5) Hăjdău, 1. c. Nr. 364 şi 18. — Hurmuzachi, Docum. 1. 2, Nr. 646—649. —
Yaanrutu B, A.
Marepiaana aaa neropiu

ns XIV—XVI

nn, Moena.

paanmuaixa, oruoneniii Pocciii,

Ioan,

Moaaaziii,

Baaaxiii

u Typriii

1887, pg. 3—12. — 2 Yaannuriu, |. c. pg. 12—57. — Hurmuzachi,

Docum. 1 2, Nr. 659—685. — Hăjdăii, Arhiva istorică, t.
3,
NE 134, 202, „189, 263, 284, 168, dt 490, 20, 174, 175,
90,
J Sannusin,
|. c. pg. 1—6;
9;
i
45. — Hurmuzachi,
285, 262, 263, 275, 285 302, 316, 391, 424, 432,
500.

pg. V—VII, respective t. 1,
176, 100, 286, 2 şi 108. —
Docum. 1. 2. NNE 235, 236,
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CENTRA

UNI JR
gip-

——

TARĂ

BUCUREȘTI

aproape la, Suceava în 17 Mart 1390 şi întărită la TENE
(pg. 470); un uric din 27
[ecemvre

1391,

TEREI30

prin

|

Bătrin lui Stanciul o moşiie în 'Țara Făgăraşului;care dăruieşte Mircea cel
o învoială de însoţire
incontra Turcilor între Mircea...şi regele Ungariii
Sigismund din 11 Mart
1395; un uric din 28 Maiii '139%, prin carele
Vlad Voivod
rabilor şi Ban al Severinului se supune regelui Polonilor; al "ării Băsăînsoţire încontra regelui unguresc între Mircea şi Vladislaii o învoială de
Iagelonul din
29 Mart 1411; uric dela Alesandru cel Bun din 13 Decemvre
carelese îndătoreşte a dă susţinere foastei sale soţii, Ringalei; 1421, prin
3 Juniii 1423, prin carele promite lliiaş Vodă a dă ajutoriii regelui uric din
Poloniii,
și din 1 Septemvre 1435 o învoială de apărare între Iliiaş Vodă şi
regele
Vladislait.
,

Cnejii,

voivodii

din Crişana

şi nobilii

şi Mărămurăş

s'ai

Romiînilor din Ardeal,

folosit totdeauna

din Banatul Temeşan,

de graiul lătinesc,

pre-

cum arată uricele păstrate dela dinşii. Rominii de acoleă, rămaşi la vechiea

confesiune răsăriteană grecească, ai întrebuințat şi mai departe la şerviciul dumnedeiesc îndătinatul graii bulgaroslavic în mod similar ca şi
coreligionarii săi din îmbele domniiate naţionale romineşti vecine. Graiul
bulgaroslavic "l-ait înlocuit Rominii numai pe încetul cu cel naţional
romînesc, şi anumea cei din îmbele domniiate naţionale romîneşti mai
mult sub înriurinţa reîntroducerii încetinele a culturii în graiul grecesc,
pre carea o reînviiară prin unele familii nobile nişte învăţaţi şi neguţători,
veniţi încoace dupăce nimiciseră Turcii în 29 Maiii 1453 pre grecisata
împărăţiie romană răsăriteană, fară Romiînii din regatul Ungariii mai mult
sub înriurinţa reformătorilor bisericeşti din secolul al 16-lea, carii susțineaii în conformitate cu învăţăturile misionariului Paul,:) că mai folositoriii ieste a vorbi în biserică cinci cuvinte pe înţălesul tuturora decît mii

de cuvinte întrun

Ş 166. Dovedi
1.

grajii nepriceput.2)

de

folosirea

Învăţatul

graiului romînesc ca
bulgaroslavic.

arhivist polon

prinsul pe scurt al mai
după

cum

le numeşte

diferite înterese

decătră

graiii

Mateiii Doghiel,5)

diplomatic

pelingă cel

publicind

numai

cu-

multor scrisori de supunere „literae homagiales,“

iel, date regilor Poloniii la diferite ocasiuni şi pentru

domnitorii

şi boierii Moldovii

şi ai 'Ţării Romi-

neşti, începînd dela Petru Muşat din anul 1387 şi pînă la Şteian cel
Mare în anul 1485, dice, că nu le poate publică în graiul original şi din
cuvint în cuvînt, fiindcă aceste scrisori omagiiale sînt scrise romîneşte,
şi, neaflind pre nimene în Cracoviiea, carele să cunoască acest graiii, cind

jăceă câpii în tăbulariul republicei de pe iele, publică aici numai

țiunea

istoriiea

asupra

s&mnătatea

cea

romînesc.

graiului

iei,

voibelor

a

ătră
ri
1!
|. c. pe, Paul, 1. Şetisoare, câtă

1757,

£. 1, pg. 597—613.

valachica,

cujus

neminem

Cel

fost' meritosul

a

mare

—

ieste de foarte

lui M. Doghiel

a

notiță

Această
pentru

dintiiii

A. Tr.

lui M.

Romîn,

Laurianu.

Doghiel,

sumariul

———>

lor din registrul ce se.găseşte în acel tabulariil.

dară

mare
carele

lel
nu

îns&mnătate
a atras

aten-

recunoaşte înse

încum&tâ

a

Corinteni, cp. 14, v. 19. — 2) Sbiera Dr. 1. G. Miscări...
ceai Mate Codex diplomaticus regni Polonie, Vilne,

„Litera homagiales Palatinorum

gnarum

Cracovize,

cum in

Moldoviz scripta sunt lingua

tabulario rei publice

instrumen orum

quod illarura, sumarium
originalium exemplaria coniicerem, reperire potui, indeum est,
hic subjungitur.
ex Regestro, quod in eodem tabulario extat, descript

tantum

LĂ
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resolvi cestiunea fără de a citi înse'şi uricele,
ci pune numai nişte
întrebări: „Ce felii a fost limba romînească pe la anul 13872 Cum scriieaii
atunci Romînii, cu litere încă latine, saii primiseră cele slavone? Dec&
aceste scrisori ieraii scrise în limba romiinească cătră o putere străină,
unde nu se cunoşteâ această limbă, devreniece ştim, că Moldovenilor nu
li lipsiâ atunci mijloacele de a scriie nici în limba polonă, nici în limba
latină? Nu cumva Domnii Moldovii făceaii atunci cu aceste scriieri în
romineşte, pe cari nu le înţ&legeaii Polonii, ceea ce făcură Rominii la

anul 1789 cu Nemţii? (adese îi scoteaii din minte). Saii nu cumva Polonii

puseră aceste plăzmuiri făvoritoare pentru dinşii în registrul lor, şi că în
citatele scriierii se ailă numai tractate dela asemene cu asemene, şi că

Doghiel, vădind nepotrivirea registrului cu testul actelor, se desvinovăți cu
neştiinţa limbei?. .. Saii nu cumva ie o plăzmuire făcută numai de Doghiel“?1)
După A. Tr. Laurianu veni apoi T. Cipariii2) şi se rosti astieliii în privinţa

acestor urice: „Aceste scrisori (sînt)... fără îndoială, de cel mai mare
înteres nu numai pentru limba romînească, ci şi pentru istoriie; numai cit
ieste îndoială,

oare

acele

scrisori

fost-aii

scrise

romîneşte

saii sloveneşte,

şi ieste teamă, nu cumva editoriul Codicelui, vădindu-le scrise cu slove şi
neştiind romîneşte, să se fie alunecat, din coniectură, a supune, că's scrise
în limba romiînească, pentru că's dela Romini; iar” de's întru adevăr

romineşte,

deodată

s'ar decide

şi aceâ

întrebare

înnăinte de secolul al 15-lea scris-aii
aii început iei a scriie cu slove.“

Îndoiala

rostită

de eruditul

încă

tot agitată:

Romiînii cu litere latine,
|

T. Cipăriii

nu

se va

oare

şi decînd

pute

delătură cu

desăvărşire decît numai atuncia, cînd se vor descoperi înse'şi originalele
acestor documinte, carile, de presînt, sînt împrăştiiate, aflindu-se cele mai
multe în arhiva din Petroburg.

Încontra

îndoielei

lui T. Cipariă

vorbeşte

numai

împrejurarea,

că

Doghiel ierâ bărbat erudit, cunoscătoriii de paleografiie şi versat în ale
diplomaticei, şi, ca. atare, trebuiâ să cunoască şi literele aşanumite cirilice
şi să fie în stare a destinge graiul romînesc-de graiul bulgaroslavic. Ni
ieste foarte greii a presupune, ca Doghiel să nu îi încercat a citi însu'şi
acele urice; prin urmare, iel numai dupăce s'a convins însu'şi în persoană,
că nu poate pricepe acele urice, şi dupăce s'a încredinţat, că graiul, în
carele ieraii concepute şi scrise, nu ieră altul decît cel rominesc, numai
atuncia a căutat prin Cracoviiea oameni, carii să cunoască acest graiii şi,
neajlînd pre niciun sîngur om măcar, a scris, spre justificare, citata notă
de mai sus. Plecînd din astfeliii de considerări am trebui să ne încredem

în

spusele

lui

Doghiel.

şi

să

conchidem,

că

domnitorii

Moldovii

din

secolul al 14-lea şi ai 15-lea cur&spundeaii cu regii Poloniii şi în graiul săi
proprii naţional, adecă romîneşte, că aşadară graiul romiînesc a fost între-

buinţat pe atunci ca graii oficiial şi diplomatic.
:

Incontra

adevărului

împrejurări foarte
înstituită
de toate

celor

ponderoase.

spuse

În anul

de

|

Doghiel

1682

încă

s'a făcut

de

vorbesc

doaiă

o comisiune,

anumea spre acest scop decătră rege. şi republică, un înventariă
actele diplomatice aflătoare pe atuncia în arhiva. curţii Poloniii.

Aceşti comisari

aii însemnat,

dupăcum

vom

vede mai jos,

în sumariul

dela doaiiă acte şi graiul neîndătinat diplomatic, în carele aii fost scrise,
adecă graiul rominesc şi graiul ităliienesc. leste de presupus, că: aceşti
t.

1,

') Magazinul istoricu pentru Dacia,
Bucureşti, 1845, pg. 327—829. —

pg. XXIX.

sub redacţia lui A. T. Laurianu şi N. Bălcescu,
?) Cipariii T.: Analecte literare, Blasiu, 1841,
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comisari ar fi notatşi la alte acte aceste graiuri,
dacă acele acte ar îi fost
scrise romineşte sati ităliieneşte

. Deoarece” registrele uricelor publicate de
Doghiel convin Cu Sumarele făcute de numita
comisiune de pe uricele
date de numiții domnitori
romini, şi pentrucă această comisiune nu
noteagă in Sumariul acestor urice, că ele aă fost scrise
cum aii făcut la alt documiînt, urmeadă sait că origin romineşte, dupăalul
urice n'a fost scris romîneşte, dupăcum pretinde mai tărdiii test al acelor
Doghiel, sai
că Comisiunea numai deaceea a însămnat graiul, în carele
a fost scris

testul acelui uric, pentrucă acesta nu proveniâ dela Romîn
i,
Sultan turcesc, şi li ierâ de mirare,
cumde chiar un sultan

ci dela un
turcesc se

foloseşte de graiul romînesc ca de un. grajii diplomatic în cur&spundinţa
sa cu regele Poloniii.
„_
Ceealaltă împrejurare încontra afirmării lui Doghiel ieste, că unele
din uricile citate de dinsul ca romîneşti sînt publicate de alţii ca compuse în graiul bulgaroslavic (pg. 756). Aşă, bunăoară, uricul din 10 Februariă
1388, prin carele Petru Muşat cere dela regele Poloniii Vladislai un noii
înscris pentru suma de trei mii de ruble ce “i-ai fost împrumutat în locul
înscrisului trămis pe suma de 4000 de ruble, ieste publicat ca scris în
original bulgaroslavic. Tot întracest grai mai ieste publicat un uric din
1393 dela Roman voivodul Moldovii, prin carele jură credinţă regelui
Poloniii Ladislaii şi reginei Hedvigei; altul din 1395 dela Ştefan Voivod
de acelaş cuprins, mai altul din 1400 dela Ivaşcu, fiiul lui Petru Vodă,
şi din 1402 dela Alesandru cel Bun, tot cu cuprins omagiial“) etc.
2. A doaiia dovadă pentru folosirea graiului romînesc ca graiii diplomatic în Țara Romînească ni'l procură contele osii Kemeny. Acesta a
pubiicat?) un uric dela Ion Vlad, Domnul 'Țării Romîneşti (pg. 475—478),
dat în Nurenberga în 8 Februariii 6939 (1431), scris lătineşte, prin carele
se concede Franciscanilor (Minoriţilor) de a isprăvi. funcțiuni bisericeşti
pentru creştinii de rit roman din 'Țara Rominească. Întro notă la acest

uric dice contele

los. Kemeny,

că

astielii

de

urice

dela Ion Vlad

sînt

foarte rare, şi că numai Benkd în „Milcovia“ sa tom: II, pg. 283 mai
aminteşte despre o copiie, ce a căpttat-o în anul 1727 dela Franciscanii
din Cluj, de pe un uric dela acest Vlad, dat în Tirgovişte în 20 lanuariii

6940 (1432).

În

acest

uric

Vlad: se

întituleadă

Domn

al întregii

"Ţări

Romîneşti şi Duce al Omlasului şi al Făgăraşului, şi dăruieşte îraţilor
Ştefan şi Roman Boieriii nişte sate în districtul Făgăraşului. „Pre acest
uric, dice Kemeny, "l-am căutat în arhiva mănăstirii Franciscanilor din
Cluj, şi după multă cercetare am aflat acolo numai o trăducere ungurească
a acestui uric, carele ierâ dat, în original, în graiul romînesc de
atuncia;

original

înstrumîntul

al

acestui

uric încă

nu

l-am putut _des-

coperi — iel, debunăsamă trebuie să fie propriietate a familiii Boierii.
los. Kemeny s'a ocupat atît de mult cu publicarea documintelor privitoare

şi cu

la istoriiea Transilvaniii

desluşirea

celor

mai

întunecoase

şi mai

B. P.: Arhiva ist. |, Nr. 264. — Codrescu, Uricar, î.3, ediţ. L. laşi, 1853, |
Hăidăă
Ei 1892, pg. 68—72. — Yauunuriiii, |. c. pg. 3—18.— Hurmuzachi, Docum. Îl.
ii
pg. 66
zu Bacou in er
2 Nr 6416-—651 a 5 Kemeny Jos.: Uber das Bistum und das Franziskanerkloster
Kronstai „1846, PE.
Moldau în Magazin fiir Geschichte Siebenbiirgens von Anton Kurz,2. Band,
aselhs ac a
auf und fani
45—46: „Ich suchte daherdiese Urkunde im Koloschmonostorer Arhive Unu, erorii g
pieser
€
zi
ct
rs
be
Ue
sche
ungar
einc
nur
Suchen
cinem langen
;
i
4
4
,
ligen walachischen
i
i
sie muss wahr:
—
entdecken,
nicht
aber
ich
konnte
Urkunde
dieser
Lea O i gialinstemment
1)

>

.

.

scheinlich das Eigentum der Familie Boer sein.

-

.

.

-
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grele cestiuni istorice,

şi deaceea

nu poate îi bănuit de necunoştință de

causă şi de uşurel în afirmările şi reproducerile sale.
3. Foarte înteresantă în privinţa aceasta ieste o scrisoare lătinească
din anul 1435, făcută în Monac (Miinchen). Într'însa ni se spune, între
alte lucruri, şi acela, că biserica din Constantiniiana are în cele sufleteşti
putere usupra celor doaiiă Romănii, carile aii limbă propriie şi carile
sînt doaii& domniiate şi doi Domni, prin sine fireşti, la marginile Ungariii
şi ale Rusiii, toate sub ascultarea bisericii Grecilor; popor în cea mai
mare citime, încotro se trimet patru arhiepiscopi. Deasemenea în Rusiiea
Mare şi în cea Mică, în care sînt cinci domniiate şi domnitori, se trimete
numai un singur arhiepiscop, după vechiea datină, carele prevaleadă în
veniturile bisericii sale pre toţi ceialalţi arhiepiscopi; aici popoarele sînt
ca şi fără număr, toate sub ascultarea bisericii Grecilor, vorbind limbă
propriie, dară concordînd cu Romînii în litere, pre cari nu le

cunosc Grecii.“

1)

4. A patra dovadă, că graiul romînesc a fost întrebuințat ca graiii
diplomatic ni-o procură Toader Codrescu (1819—1894), carele a publicat?)
un uric scris romîneşte în 4 Maiii 6984 (!? 1396) în cuprinsul următorii:
„Facem înştiinţare pentru adevărată sluga noastră D-lui Dema Uranie,
că slujind mai năinte răposatului părintelui nostru cu dreaptă şi credincioasă

slujbă, iară astădi slujeşte noiiă cu dreptate şi cu credință, pentru care şi
noi,

vădind

a

lui dreaptă şi credincioasă

slujbă, “l-am

miluit pre dănsul

osebit de altă milă şi "i-am dat lui întru al nostru pămînt loc din pustii,

lui şi frăţini-săii Petrică, pe de ceea parte de Ichel, anume Cobălca, din
vări pănă în gură şi Peresecina din vărf pănă în gură şi căte sate vor

pute ca să'şi facă, acelea ca să fie lor în parte dreaptă uric cu tot venitul

lor şi feciorilor lor, nepoților şi strănepoţilor şi a tot neamul lor, ce
alege mai aproape neruşinai (neruşeit în ediţiunea a 2-a) niciodată în
iar' hotarul să fie la căte sate vor fi pe acel loc, căt va pute fi de
fieştecăruia sat. Şi spre aceasta ieste credinţă domniei
mele de

sus

scrisă:

Ilie Voevod

şi Şteian Voevod,

şi credinţa

tuturor

se va
veci,
ajuns
mai

boierilor

noştri a mari şi a mici; iar' după a noastră viieaţă, cine va îi domn țării
aceşteia, să nu strice a noastră danie şi miluire, ce mai ales să deie şi
să întărească, devremece noi am dat lor pentru a lor dreaptă şi credincioasă slujbă, iară pentru mai mare credinţă şi întărirea acestor de mai
sus scrise, am poroncit cinstitului şi credinciosului boieriului nostru D-lui
loan vel Logofăt să scrie şi a noastră pecete cătră această carte a noastră
să o lege.“

Data uricului acestuia însă îi greşită,

lui Alesandru

celui Bun,

fiindcă

lliiaş şi Ştefan,

aii domnit ca fraţi împreună

în pace

fictorii

numai

din

anul 1434 sait 1435 pînă în 1442 (pg. 518—520). Această dată greşită cam
Iorga N.:

Acte şi fragmente cu privire

la istoriiea Rominilor,

t. 3, Bucureşti, 189,

pg. 7—8. Item Eccletia constantinopolitana habet potestatem -in spiritualibus apud duas
Balachias, propriam linquam habentes, quae duo regna sunt et domini duo, per se naturales,
in metis Ungarie et Rusie, omnes in obedientia Ecclesie Grecorum; populos in maxima
quantitate, ubi mitiuntur archiepiscopi quatuor. Item in magna Rusia ct parva, in qua
quinque regna et reges sunt, mittuntur unus archiepiscopus tantum, ex antiqua consuetudine
,
qui: omnibus aliis quasi archiepiscopis Grecorum in redditibus ecclesie sue prevalet; ubi
populi sunt quasi sine numero, omnes in odedentia Ecclesie Grecorum,
ropriam linquam
loquentes,: tamen cum Balachis in litteris concordantes, quas litteras Greti ignorant.
—
:) Codrescu T.: Uricariii cupringătoriii de hrisoave... partea a 3-a, laşi, 1853, pg. 109; în
ediţiunea a doaiia, laşi, 1892, pg. 114—115.
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zguduiedincredinţa
6944

în

ea
(1436).originalitat
$

doară

lui; iea
iea
nu nu poatete îifi dindi 6904 (1396), ci i

5. Ca a cincia dovadă aducem celea ce le găsim întrun
Înventariă
de toate privilegiile, curespundinţile şi uricele aflate în
arhiva Poloniii din
Cracoviiea, făcut în anul 1682 de o comisiune aşădată de
regele Poloniii
lon Sobieţchi (1674—1696), sub titulul de „Inventarium omnium
et singulorum

privilegiorum,

litterarum, diplomaturm,

scriptuarum

et monumentorum,

quz&cumque in archiva regni in arce Cracoviensi continentur, per commis
sarios a
sacra regia Majestate et republica ad revidendum et connotandum omnes
scripturas in eodem archivo existentes deputatos, confectum anno Domini
MDCLXXXII cura Bibliotheca Polonica editum. Lutetize Parisiorum, 1862.«
Aicia

cetim

mercatoribus

la

pg.

143

Polonie

următoarele:

transeuntibus

— Baiazet II od 1482—

do 1512.

„Baiazetis

—

per

omnes

Ejusdem

soltani

salvus

ditiones ejus.

salvus

conductus

Anno

1461.

conductus

merca-

Baiazet

care

toribus Polonie idiomate valachico scriptus, et sigillo imperatoris
signatus, anno 1464.“ Aceste doai& scrisori de liberă trecere, pre cari
Golenbiovschi le citeadă!) sub acelaş an şi cu numele aceluiaş sultan din
arhiva

curţii,

nu

se

potrivesc

domnit din 1481—1512.

De

cu

aici

anii

domnitoriului

urmeadă

saii că

II,

a

data acestor estrasuri

ieste greşită, sait că predecesorul acestuia, Mohamed [Il (1451——1481) a fost
acela, carele a dat neguţătorilor poloni, sait solilor regeşti scrisori romîneşti
de trecere neîmpiedicată.
Eruditul B. P. Hăjdăii, carele reproduce din această carte toate sumarele privitoare la istoriiea Romiînilor în preţiosul săii op: Arhiva istorică
a Romîniii, Bucureşti, 1865, t. 2, pg.49—65, dice într'o notă despre acest
sumariii următoarele:
i
„lată cel mai vechiii monument de limbă romînă scrisă! Nu se poate
presupune, ca să fie aici vro greşală, căci comisarii însărcinaţi cu facerea
înventariului reproduc însu'şi cuprinsul actului şi, prin urmare, înţelegeaii
limba, în care ierâ scris; cu atît mai virtos că în timpul regelui Sobieschi
necontenitele răsbele cu Turcii pe teritoriul Moldovii familiiarisaseră pe
Poloni cu graiul rominesc. Dar' unde se va îi aflînd astădi aceâ epistolă
rominească din 1464? — aici e cestiunea.“
a
,

Cumcă

ce

scriieai

se vede
scris

nu

de acolo,

vreun

adecă:

comisarii însărcinaţi cu facerea înventariului ştiiaii foarte bine

şi că

notaii

că

documâînt,

lătinesc,

în sumarele

iei

numai

cînd

polonesc

acest

făcute

atuncia
graiii

nu

saii bulgaroslavic.

ieste, că în sumariul unei scrisori,

de dinşii nimică

îns&mnaii
ierâ

graiul

unul

din

Drept dovadă

de prisos,

în carele ieră
cele ordinare,

despre aceasta

prin carea sultanul Soliman I (1520—1566)

cere în anul 1531 dela regele Poloniii Sigismund nişte şoimi, iarâş noteadă,
că scrisoarea a fost concepută în alt graiii diplomatic, neîndătinat în Po-

loniiea, adecă în graiul ităliienesc.?) .

scris Rominii romineşte înnăinte de conciliul
îlorentin?
celea
Răspunsul la această întrebare ieste dat din partea noastră An
bisericile
prin
slavic
bulgaro
graiului
cerea
întrodu
despre
am spus
zimi a, pg. 100. — 22 „Ejusdem (sc. sultanii
iej Polskiei za Kazimierz
iowski i : -Dzieje
1

Ş 167.

ce

Cu

ce

îeliii

de

litere

aii

litalico “ad

Sigismundum

regeni Polonie

ad „Auerenduru . fal
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Rominilor ($ 101) şi despre originea abeceului aşanumit cirilic (108), Dacă
punem îndeosăbi aici „această întrebare, o facem cu scopul numai de a
înregistră părerile altor învăţaţi în această
niciiea sait netemeiniciiea lor.

privinţă

şi

de

a

li vădi temei,

Cel dintiiii, carele a dat prilej la această întrebare şi carele a şi
respuns-o, a fost Miron Costin (1633—1691,)!) carele în cartea sa despre

descălicatul dintiiă la cp. 6 dice, că „cu vremea s'ait schimbat graiul
(romiînesc) şi s'ait amestecat cu cel Slovenesc, Dăcesc, şi cu altele, care
am pomenit dintru 'Topeltin. Pe această poveste cură şi ajlatul Slovelor,
cu care şi scrisoarea dela Sirbi o aii luat acum, după a doaiia
descălecătură de Dragoş Voevod aice în ţară, şi la Munteni de Negrul
Voivod.“
După Miron Costin a fost eruditul principe Dumitru Cantemir
(1673—1723):), carele atinge cevă mai pe larg această cestiune, spunînd,
că „înnăinte de conciliul florentin s'aii folosit Moldovenii de 'literele lătineşti după esîmplul celoralalte popoare, carile 'şi-aii corupt graiurile din
vorba romană, dar' îndatăce a trecut în acel concilii mitropolitul Moldovii
în tabăra

Latinilor,

urmaşul

săă,

diiaconul

lui

Marcu

Eteseanul,

Bulgar

de origine, cu numele Teoctist, ca mai tare să se desrădăcinede din
biserica Moldovii aluatul Latinilor şi să răpească tinerilor prilejul de a citi
sofismele lătineşti, a sfătuit pre domnitoriul Moldovii de atuncia, Alesandru
cel Bun(!), ca să poroncească, ca să esilede din ţara sa nu numai pre oamenii,
carii sîmţesc altieliii despre cele sacre, ci încă şi literele lătineşti, şi
în locul lor să întroducă pre cele slavonice, şi aşâ, prin acest
zel prea mare şi nelatimp, s'a făcut întiiul urditoriii al acelei vărvării, care
şi astădi (1717) ţîne Moldova; dară fiindcă literele slavonice nu ajungeaii
spre a înfăţişă cum se cade sonurile, pre cari limba moldovenească le
corupsese parte din limba lătină, parte din graiurile popoarelor vecine,
trebuiră Romiînii să născocească citeva litere noattă, prin care lucru s'a
făcut, ca graiul moldovenesc să primească apoi atita număr de litere, cit
niciun grai european nu'l sufere.“
Astieliii, de atuncia încoace, toți
Romînii aii început a scriie romîneşte nu cu litere lătineşti ca mai înnăinte,
ci cu cele bulgaroslavice, adecă cu cele aşâă numite cirilice.
Nu de opiniunea
lui D. Cantemir samănă să se fi folosit Ignaţ de Luca,3)
cînd dice, că Rominii s'aii folosit de limba lătinească pînă în anul 1439,
cînd mitropolitul a subscris conclusurile conciliului florentin, dar” urmaşul
săii duşman jurat al bisericii romane catolice, a întrodus arăş literele
slavice.

G. Şincaiii (1754—1816), deşi cunoşteă opurile lui D. Cantemir, nu se

provoacă în privinţa aceasta la dinsul, ci reproduce în cronica sa sub anul
1439, cuvintele citate mai sus ale lui Ignaţ de Luca, şi apoi adauge: „De
unde

are

acestea

Ignatiie

de Luca,

îiel

nu

înseamnă,

ci

ieii

am

arttat

la anii trecuţi, cumcă Romînii mai năinte sait făcut creştini, decit Bulgarii
şi ceialalți Slavini, şi că episcopii Romiînilor în soboarele cele dintitii
numai lătineşte s'aii iscălit. Aşadară adevărat scriie Ignatiie de Luca.“
1) Miron Costin în „Cronicile Rominiii“ de M. Cogălniceanu, Buc. 1872, t. 1, pg. 28.
—
2) Cantemir D. Descriptio Moldavie, Bucureşti, 1873, pg. 152. — *) Ignatius
de Luca:
Geographie von den Kânigreichen Galizien und Lodomerien, nebst der
Bucowina, Wien,
1791, pg. 325. „Bis in das Jahr 1739 (!=1439), da der Moldauer Mitropolit
die Schliisse
der îlorentiner Kirchenversammlung mit unterschrieben hat, bediente man
sich der lateinischen
Sprache. Allcin sein Nachiolger, ein geschworener' Feind der. rămisch-katholischen
Kirche,
„fihrte wieder die slavischen Buchstaben ein.“ -.
-...
.
.
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AR

Dintre

învățații secolului

al

19-lea,

cel dintiiii,

carele

s'a ocupat

mai

într'adins cu această întrebare, a îost eruditul Petru Maior 1761—1821).
Acesta a publicat în renumita sa carte: „Istorie pentru începutul Romînilor,
Buda, 1812, şi ediţ. a 2-a 1834, pg. 249—261, o „desertaţie pentru literatura cea
vechie a Rominilor.“ Aicia susține Petru Maior, că Romînii, decînd ati fost colonisaţi în peninsula Balcanică şi în Daciiea Trăfană, necontenit s'aii folosit
de literele cele lătineşti, chiar şi atuncia cînd ati început a scriie în graiul
săii propriii, romiîneşte, iar' nu lătineşte. Rominii aii fost din capul locului
creştini şi aii avut şi preuţimea necesară. Acesteia "i-ai trebuit cărți pentru
săvârşirea tainelor bisericeşti şi a sîntei liturgii. Acestea cărți maii putut

fi scrise decit saii cu litere

lătineşti

lătinească ai fost subscrişi:

Marcian

sait

cu

cele greceşti,

iar nicidecum

cu cele bulgaroslavice, pentrucă acestea s'aii născocit abiâ în secolul al
9-lea. Că cărţile bisericeşti ale Rominilor ar îi fost scrise cu litere greceşti,
nu se vede de nicăiuria; deci iele aii fost scrise cu cele lătineşti, pentrucă încontra lor niciun popor barbar ma rădicat răsboiiă. Chiar Romînii
din Daciiea Aureliiană, dice P. Maior, macarcă aii fost sub împeriul
bizantin, totuş ai scris lătineşte;
dovadă ieste epistoliiea episcopilor
romîni din Mesiiea, trimeasă dintr'o adunare din anul 458 împăratului
Leon (457—474) la Constantiniiana, despre moartea sîntului Petroniii'Alesăndrineanul şi despre soborul din Calcedon (451). În această epistoliie
Novelor,

Marcel

episcopul Abritului,

episcopul . Nicopolului,

Dita

Petru episcopul

episcopul

Odisei,

Marţiian

episcopul Apiariii, Monofil episcopul Dorostorului. Despre această epistoliie se dice, că iea a fost trădusă în Constantiniiana din lătineşte în
greceşte şi apoi din greceşte iarăş în. lătineşte. Aceste trăduceri dintr'un
grai în altul ar îns&mnâ, că testul original nu numai că a fost scris cu
aii
litere lătineşti, dar' încăşi romîneşte. Dacă Rominii din Mesiiea.
avut această datină, conchide P.. Maior, cu atita mai vîrtos cei din Daciiea

Trăiană, unde niciun picior de Grec nu ierâ!

_

,

După acestea reproduce P. Maior opiniunea lui D. Cantemir despre
timpul şi pricinile. lepădării literelor lătineşti şi întroducerii celor aşanumite cirilice, şi adauge, că numai zelul religios a făcut pre Rominii din

stinga Dunării a lepădă cu

toţii

literele

lătineşti. Dimpreunăcu literele

fost scos de prin bisericile Rominilor

a

lătineşti

şi în

şi graiul rominesc,

locul lui s'a virit cel bulgaroslavic dimpreună cu literele cirilice. Ba încă
ura încontra bisericii romane şi a literelor lătineşti să fi fost atit de mare
şi fanatismul religionariii'aţiţat în Romiîni de Greci, de Bulgari
pînă *ntratita, încît Romînii din Daciiea Trăiană ai ars pină
de pe urmă toate cărţile şi scrisorile romîneşti, scrise pină

şi de Slavi
la cea mai
atuncia cu

le-aii
litere lătineşti, şi cari dintru acestea li feraii de folos şi de trebuinţă, Maior,

trădus

romîneşte

din

în limba

slăvenească

în graiul

vreun

bulgaroslavic.

hrisov

Dacă

se

află,

dice P.

dela vreun principe rominesc,

dat în-

năinte de soborul dela Florenţa, acela ieste din cele întoarse de pe Romîniie
cîndva
Pe SIove tecţiunea unui preut rusesc: că, de ar îi trăit Rominii

cu

literele

cele

lătineşti,

s'ar

află

oarece scrisori

acelea

de

Și acut,

niciodată Rominii n'aii întrebuințat acele
neailîndu-se, urmeadă,
„Pentrucă din veacurile cele „de demult
Maior:
se Petru
6
nemţască
, îrîncească şi ităliienească,
află în limba
LPoA
nici Frincii, nici Ttălilenii,
Nemţii,
nici
timpuri
le
a
e,
Senisoa
ma scris în
undinţe
Es
i
P
pe ace
că rii
gice-vei,
ales .neguțăto
lor, carii aveai curesp
"i niciunulCă la fel nu s'a

sa nimică?

că

Deci mai puţin să te miri de Romini,
.

că

la

far

itere,
nicio
oare
mai
limba

p putut

-
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păstrâ

nicio

scrisoare

cu

litere lătineşti din timpurile

cele din năinte de

conciliul florentin, căci Romînii, înş&lați de străini (Greci şi Sîrbi), credură
că aduc jărtiă
îi aturisiţi, de
“Despre
înnăinte decit

lui Dumnedeii ardind scrisorile cu litere lătineşti,. şi că vor
se va află in casă la diînşii scrisori cu litere lătineşti.«
Rominii din dreapta Dunării, dice Petru Maior, că iei mai
fraţii lor din stinga Dunării, prin secolul al 11-lea adecă, şi

tot din pricina urei ierarhiii lor cătră biserica romană

s'aii lepădat de căr-

ţile lătineşti şi de scriierea graiului săii cu litere lătineşti, şi aii întrodus
prin, biserică graiul bulgaroslavic, şi la scrisul graiului propriii literele
cirilice. Petru Major dice, că ierarhiiea bisericească deaceea a înduplecat
pre Romini ca să părăsească literele lătineşti, strămoşeşti, ca nu cumva
iei, ţinîndu-le, să simţească mai puţină ură asupra Romanilor şi a bisericii
romane, decit Grecii, Bulgarii şi Slavii, şi astfeliii să se plece a se uni cu
dinşii. lerarhiiea bisericească a credut, că numai atunci va ţin€ pre Romini
desbinaţi de Romani şi de biserica romană, dacă'i va face, ca să adoapte
alte litere, literele aşanumite cirilice, în locul celor lătineşti, strămoşeşti.
G. Săulescul (1799—1882), unul. dintre cei mai meritoşi bărbaţi
ai secolului al 19-lea, mai ales pe terenul cultural, încă dice,!) că
„limba slovenească ieră cea sîngură întrebuințată între Romano-Moldo-

vlahi atit în cele besericeşti,

veacul al 14-lea
slavenosîrbeştii
terirei de unire
lepădindu-se cu
|. Misail

cît şi în

cele

politiceşti,

mai cu samă din

(!) după sinodul de Florenţa, în urma căruia, prin uneltirea
Arhiepiscopii de Ohrida, . .. cu cuvintul relighii şi al
cu beserica catolică, s'aă întrodus limba Slovenosirbească,
totul limba Romînească împreună cu literele Latine.“
(născut 1835), carele a făcut studii mai serioase asupra

„Şcoalelor şi învăţăturii la Romîni,«

. lui D.

Cantemir

carii
dice,

începuseră
că „faptul

şi a lui Petru

Maior,

de

asemenea împărtăşeşte opiniunea

măcarcă

se

aflaseră

acum

învăţaţi,

a trage la îndoială afirmarea lui D. Cantemir. |. Misail
lepădării literelor a fost o adevărată revoluţiune înte-

lectuală. Toate hărtiile, toate cărţile şi manuscriptele scrise cu litere lătine

iură arse. Pentruaceea cu greii s'ar găsi vreun isvor istoric, scris cu litere
mai năinte de anul 1439. În această holocaustă literară trebuie să se îi
pierdut toată avuţiiea noastră întelecluală antică, sîngură care astădi ne-ar
pune în putinţă de a lumină subiectul ce avem înnăinte-ni, cu aceă autoritate istorică, pe care nimene mar putâ-o contestâ.?)*
Cel dintiiii învăţat romîn, carele a tras la îndoială opiniunea lui
D. Cantemir şi a urmaşilor săi, a fost părintele Melhisedec (1822—18992) 3)
nai apoi episcop de Roman. lel dice: că, „fără de toată îndoiala, literă-

tura

vechie

a

Dacorominilor

ai

fost

cea

latină,

deşi

timpul

cel

atot-

Stricătoriii m'aii lăsat a se păstră pînă în timpurile noastre vreun monumentde acest felii de literatură, afară de oarecare înscripţii. În veacurile
de mijloc certele între biserica Răsăritului, de care se ținea şi Romiînii
şi între cea Apusană despre marginile puterii spirituale şi iurisdicționare
au ajuns pină la o duşmăniie cumplită din amindoaiiă părţile;
fiecare
parte voiâ a mărgini pe alta... Spre miagănoapte dela. Bulgariiea,
preste
Dunăre, se află poporul romin, fără îndoială în timpul de slavă
ai Bul1) În prefaţă la Hronicul Romano-Moldovlahilor compus
t. 2, Îaşi
1836, pg. VII. — 2) 1. Misail: „Şcoalele şi învățătura la Romîni“ de D. Cantemir,
în „Revista romînă pentu
ştiinţe, litere şi arte“, Bucureşti, 1863, anul III. p8. 406—407
adevărată spunerea lui Cantemir despre alungarea literăturei— =) Melchisedec: leste oare
romine din Moldova în urmarea sinodului

florentin?

în Uricariul lui Toader
şi în ediţiunea a 2-a î. 3, laşi,
1892, pg. 109--114.

Codrescul, t. 3, laşi 1835,

!

pg. 105—109;

!
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garilor, aliiat cu iei. „Rominii

de asemenea

ţineait confesiiea

bisericii Ră&săritene; dar apo
iei i
feraii cunoscuți sub nume de Romani, vorbiă ca
Romanii, scriică şi citiă ca Romanii; în ţara lor ieră episcopiie
Papistă
(far' Romană la Siret, Seretum)!), şi de bunăsamăşi misionatul Patriarhului de Roma nu întimpină aici piedicile din Bulgariiea
şi din ţările
mai

apropiiate

Asan,

de

întemeietoriul.

alungarea Grecilor
atunci, - ait

trecut

Patriarhii

împeriului

de Răsărit...

din Bulgariiea
cu

armele

În

Rominobulgar

din îndemnul

la Romînii

de

veacul

de

al 12-lea (!) Ion

preste

Dunăre,

după

Patriarhului Trinovitan

dincoace

de

Dunăre,

şi,

de
cu-

cerindui, aii alungat din ţara lor pe misionarii Latini şi totodată,
spre a
li închide calea pe totdeauna, aii oprit pe Romini. de a mai citi
cărţile
Latine, sub ameninţarea de a li tăiă limbile şi aii întrodus în ţara lor
limba Bulgară... Cel puţin pînă acum hotăritoriii se poate dice, că limba
slavonă se -află în principatele Romine cu mult mai năinte de Sinodul

ilorentin.

Sint

rămăşiţi

de

literătură slavonă în Moldova

mai vechi decit

numitul Sinod... Şi aşă din veacul al 12-lea (!?) ai predomnit limba
slavonă în biserica şi literătura romînă ca la trei veacuri, pînăce în sfărşit
o făptuire din partea creştinilor din Apus asupra celor de răsărit (Reformaţiica) dadi indirecte ocaziie spre restătornicirea literăturii Romiîne în
locul celei slavone aşă, precum oarecînd o făptuire a creştinilor de Răsărit
asupra celor de Apus fusese motiv spre stărpirea literăturei naţionale
dintre Romîni“.
Tot

întemeiată

cît

numai

opiniune,

această

mai

o

bine,

susține

părintele Melhisedec şi în 'opul săi: Chronica Huşilor, Bucureşti, 1869,
în Apendice, pg. 1 —15. Aiciâ dice apriiat: „Nu ieste adevărat, că slavonismul

întrodus

îi

s'ar

întiiadată

în Moldova

după

Sinodul

de Florenţa,

ca o precauţiune contra Latinismului; şi că pînă atunci în Moldova s'ar
îi servit cu literile latine la scrierea romînă, pentrucă nu se găseşte
nicairi vreun documînt, din care să se poată dovedi, că Moldovenii înnă-

inte de Sinodul menţionat, adecă
sînt

dincontra

cu litere latine;

pînă la anul 1440, ar fi scris limba lor

monumente

de literatură slavonă

în Mol-

dova cu mult mai anterioare Sinodului Florentin, care arată, că... în
veacul.al 14-lea, slavonismul ierâ în modă, ca şi după, aceea . . . leste
necontestabil, că la Romîni limba slavonă din vechime ieră numai limba

curţii, limba
a poporului,
o vorbiait
învăţat pînă
decii a ceti

înv&ţaţilor, limba Bisericei şi cea oficiială a curţii; iară
carele deapururea a avut limba sa, romînească. Aceâ
în viiaţa comună toți Romînii, dela mare pînă la mic,
la sîmplu sătean. Spre a ne convinge întru aceasta
oricare documiînt slavon, scris în vreo parte a Rominiii.
străvede

se

limba

slavonă

dinţile

familiiare

în familiile

romînă

cea

Romîne,

nu şi
limbă
dela
n'avem
Prin

în numirile

romîne de persoane şi locuri, în formele grămăticale romiîne, aplicate la
diceri şi frase slavone... Nu ieste îndoială, că cei ce învăţaii carte slavonă
scriieaii şi romîneşte în trebuinţile lor părticulare, precum: E „Curespuan-

amicale,

în

trebile

gospodăriietc.
,

urmaşilor

lui.

Luânie

ansă CE

şi

Dar Ry

atăci

avonci.
veniati cestiuni de interes public, veniă rolul limbei oficiiale, Pe
romină
a
firm
în
lor
subalter
cu
nii
curespu
domnii
ndeaii
şi
Uneori chiar
al
Învăţatul lon Maiorescu (1811—1864) a fost al doi ea, care e,

D. Cantemir

în mănăstirea
"1

şi

a

Neamţului

Le Quien.

Oriens

în anul 1429

christianus.

de călug

Gavril petru Mariiea,

t. 1; pg. 1248 în Ecclesia Moldoblachică.
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Doamna lui Alesandru celui Bun, şi păstrat în biblioteca din Ocstord,
lon Maiorescul dice,!) că boierii. din Ţara Rominească şi din Moldova

sînt Bulgari de origine(!).

Dovadă

despre

aceasta

ar Îi nemulţămirea ce

pînă astădi esistă între boieri şi ţărani, precum şi fapta, că pe la
1855 un boieriii din 'Țara Rominească, Alecu Ghica cu numele, ar
trebat pre un Romîn învăţat. din Viiana: „oride n'a dat cumva preste
un hrisov undeva, în care Sar dice, că pămîntul din principatele

stinga Dunării ar fi al boierilor şi nu al Romînilor!

Deci

la

Romini

anul
îi învrede-a

s'a

întrodus graiul bulgaroslavic ca graiii al boierilor Bulgari încă de pe la
finea secolului al 7-lea încoace, decînd s'aii aşădat Bulgarii la Dunăre.
Literele aşanumite cirilice însă nu sînt un produs al lui Ciril sait al vreunui Bulgar ori Slav, ci iele sînt literele întrebuințate în tot împeriul
bizantin, dupăcum se poate vede din paleografiiea lui Montfaucon. Aşadară dela Greci ai împrumutat acele litere atit Bulgarii şi Slavii, cit şi
Romînii.
.
Mult meritatul T. Cipariii (1805—1887) încă se îndoieşte de adevărul istoric al celor spuse de D. Cantemir. Într'o „Notitia literaria,“ scrisă
ca întroducere la preţiosul săii op: „Crestomatia seaii analecte literarie,
Blasiii 1958,“ se rosteşte (pg. XV) astfeliii: „Însă cumcă Rominii şi pe
acele timpure (adecă înnăinte de secolul al 15-lea), cel puţin sub imperiul
rominobulgaric (început la a 1186 d. Cr.) ai scris romîneşte, se poate
presupune cu probabilitate, mai ales dupăce loaniciii împăratul se puse
în mai mare apropiiare cu curtea dela Roma, şi veni chiar în conflict cu
Frîncii, bătind pre cruciiaţi şi prindînd viii pre Balduin, regele lor, care
la iel a şi perit. Asemenea ie de a se presupune şi în principatele romineşti, ai cărora principi demulteori ieraii încuscriţi cu familile de alt
singe şi catolice. De unde nu ne mirăm, dacă Urechie, cel mai vechiii
cronicariit moldovenesc cunoscut de nume, nu numai de cronice moldoveneşti şi slavoneşti, ci chiar şi de lătineşti face aducere aminte. Din
aceeaş causă se derivă, neîndoit, şi aceâ memoriie, de altmintrea puţin
adeverită, cumcă Romiînii pînă la timpul conciliului dela Florenţa (1439),
la care şi Damiian mitropolitul Moldovii în de faţă, nu numai aii scris,
ci că ai .scris cu litere latine, şi că numai din ura bisericii latine şi
cărţile scrise cu litere latine s'aii ars după acel conciliii sub principele
Moldovii

Alesandru,

şi

scrisoarea

slovenească

numai

de

atunci

se întro-

duse la Romîni, lucrind întru aceea Teoctist mitropolitul, care Yeră de
sînge bulgar.“ Şi mai la vale adauge într'o notă (pg. XXIX): „Cumcă în

Moldova întru adevăr şi înnăinte de conciliul dela Florenţa (1432) aii scris
cu slove şi

principelui

sloveneşte,
Roman

din

se

află

anul 6900,

grele

mărturii,

adecă

1392,

şi

anumea:

de care

1) Diploma

scriie Miron Costin,

cumcă Dositeii mitropolitul o a ailat la monastirea Pobrata, şi ieră scrisă
în limba slovenească, precum arată începutul şi.capă&tul diploamei ce le
pune acolo; şi în cronica versificată Dositeiti dice, că, în diploamele ţării,
Roman

se scriieă

samoderjavets,

ca

şi în

diploma

mănuscrisă slovenească, ce se ailă la [. Pericinotti

citată.

2. Bibliiea

în Veneţiiea,

scrisă

frumos de Gabriel monahul în mănăstirea Neamţ la 6937, adecă dela
"Cristos 1429 sub principele Alesandru şi Doamna lui: Marina. De unde
'se cunoaşte, că scrisoarea şi limba slovenească ieraii usitate
în bisericile
şi cancelăriile Moldovei încă înnăinte de sus atinsul conciliii.«
|
„_ Meritosul profesor Aron Pumnul (1818—1866) încă combătes,
deşi cu alte arguminte decit predecesorii săi, socotinţa lui D. Cantemir.
1) Foaiea pentru

minte, inimică şi literătură, Braşov,

1856.

,
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Cuvintele lui sint

acestea):

„Noi

slăveşti.

Aşâ

încă

nu

ne unim

cu

opiniunea lui
Cantemir, insă nu pentru Evangeliuli slavec ocsfordian, ci din
altă causă
scoasă din fiinţa lucrului propus de Cantemir.
Not dicem, că Romînii
naii avut limba rominească în biserică pînă la
aduniînţa florenţiiană,
pentrucă, de ar fi avut-o, atunci Teoctist şi Iliiaş (!)
mar îi fost în stare
să înduplece pre Romini, ca să'şi lepede din biserică
limba
carea O pricepeă cu toţii, şi să întroducă cea vechie slavecă, romînească,
carea nu o
pricepeă nime din popor; asemene esimplu nu
ni înfăţişeadă cartea
timplărilor dela începutul lumii şi pînă astădi nicăire. Iar mai
departe,
de ar îi avut Rominii limba romînească în biserică şi administraţ
iune,
atunci nu mai puteă fi nicio temere, că iei, dacă'şi învăţă limba sa, vor
fi în stare a ceti cărţile apusenilor şi se vor amăgi de învăţăturile lor,
căci apusenii nu scriiait romineşte, ci lătineşte. Aşadară nici ierâ cu
putință, nici ierâ vreo causă, ca să se scoată limba rominească din biserică şi să se întroducă în locul iei cea vechie slavecă neînţăleasă de
nime din popor. Afară de acestea ni mai spun şi analiştii moldavi, şi
anumea Urechie, că Alesandru, principele moldav, carele a domnit dela
1401—1433, avind în ţară lipsă mare de preuţi şi de cărţi bisericeşti, .a
trămis la Ohrida să aducă; apoi dela Ohrida n'a adus, debunăsamă,
preuți şi cărţi romîneşti, ci slăveşti, de cari ieră pe acolo. Tot acest
principe Alesandru întemeiâ la Suceava şcoală de drepturi după mustra
celei din Constantiniiana, în carea se propuneaii drepturile numite basilicale; asemenea înfiinţă şi şcoală teologică în limba greacă, latină, vechie
Slavecă ... Recugetiînd acestea, pot ave şi cuvintele lui Cantemir înţăles
şi pot cuprinde adevăr. Teoctist adecă Bulgarul şi cu principele Iliaş (!),
care a domnit dela 1433—-1445, chiar pecînd s'a ţinut şi dupăce s'a înde fanatischiciat adunînţa florenţiiană bisericească, aflîndu-se îndemnați
mul religionariii, ce ocupă pe atunci toate capetele, şterseră limba lătină
din şcoală, carea o întrodusese premergătoriul săi principe Alesandru, şi
arseră cărţile şcolastice lătine, din cari învăţaii ştiinţile în şcoală, păstrind
numai

cărţile

grece,

a

avut lucrarea lor îndemn şi temeiii

de ajuns, apoi poporul încă nu s'a opus unei asemeni arderi, fiindcă _iel
din cărţile acelea nu pricepeâ nimică, ca şi din cele grece, slavece. Precum toate celealalte popoare europene, chiar şi neromanice, aşâ, ba cu
atita mai mult, aii scris Romiînii, „Străbunii noştri, lătineşte, căci ieraii dedaţi aşă. În istoriie nu aflăm nicio causă destul de tare, carea să fi nevoit pre străbunii noştri a părăsi îndătinata scrisoare lătină (înţelege:
graiul lătinesc scris) şi a'şi bate capul să'şi facă binescriinţă (ortografie)
cu litere aşanumite lătine, care binescriinţă chiar nici noi astădi încă n am
putut-o defige încă de ajuns, de şi s ai nevoit, cei mai invețate mirii
Romini din toate puterile dela 1780 şi pînă astădi; n'aii avu die, Ro N
ulgarilor,
ocasiune a schimbă scrisoarea lătină cu alta pînă pe timpul
înv&ţăpentru
cap
la
grei
cam
astădi,
pînă
şi
sînt
precum
fiind,
carii,
căunea limbelor străine, şi mai ales a unei limbe aşă de măgestriteşi de
grele, cum e lătina, nai putut-o învăţă; deaceea se vEdură străbunii
“noştri, carii trăiait cu iei, nevoiţi a învăţă iei limba slavecă şi a o întreîn
buinţă, dacă Bulgarii nu putură înveţă cea Clara pneuri. carii veniră ă„alătu
lătin
în
învă&ţară
Cr.
d.
896
ătră
cătră
Ardeal
în
i
ş
ii
ii
Ungariiea
cuvint
avem
noi
Deci,
1847.
la
pină
Bună noştri, şi se administrară cu iea
fin
că ră
a susține, că străbunii noştri ai întrebuințat limba lătină pînă
1) Sbiera

pg. 309—310.

Dr

I. G.:

Voci

asupra

viieţii şi activităţii

lui

A. Pumnul,

Cernăuţ,

1889
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veacului al 8-lea; de atunci aii început a învăţ şi întrebuinţă şi cea
slavecă pe lingă latina, aii păstrat însă şi latina pînă cătră anul 1440,
cînd de temere, ca să nu se amăgească careva de învăţăturile apusenilor

ştiind ceti cărţile lor, o lepădară

cu

totul şi întrebuinţară numai slaveca,

pînă se vădură nevoiţi a scriie şi limba sa.“
Toate părerile de mai sus, afară de a lui A. Pumnul,

aceea,

că Rominii

ai

scris

romîneşte

şi

înnăinte

de

convin întru

conciliul

florentin

se deosebesc însă întraceea, că unii cred, că Rominii aii scris pînă la
conciliul florentin romîneşte cu litere lătineşti, iar ceialalți susțin, că
Rominii nicicînd înnăinte de secolul al 15-lea mai scris romiîneşte cu
litere lătineşti, ci numai cu cele grecobizantine, sai cu literele aşanumite
cirilice.

Ş 168. Cultura şi literătura la Greci între 1186

Pe

temeiul

considerărilor

espuse mai

şi 1504.

sus (pg. 357-—358) vom face

şi în răstimpul acesta o privire fugitivă asupra direcţiunii culturale şi a
produsurilor literare din grecisata împărăţiie romană răsăriteană.

Graiii cultural și vulgar și literătură culturală şi vulgară. Esistă acu

din răstîmpurile

precedente

şi în graiul

grecesc oarecare

deostăbire în vor-

birea culturală literară şi cea poporană vulgară. În decursul răstimpului
acestuia deveni această deosăbire aşâ de mare, încit folosîtorii unei vor-

bituri nu pricepeaii pre folositori celeialalte, dacă nu o deprindeaii mai
înnăinte. Vorbitura vulgară căpătâ o însămnătate tot din ce în ce mai
mare, fiindcă numărul folositorilor iei tot creşteâ mereii, iar' al folositorilor
Vorbiturii literare tot se împuţinaii. De aci se ivi necesitatea pentru acei
învăţaţi, carii doriaii ca produsurile sale literare să fie citite şi pricepute
de. mulţime, să se folosască în iele şi de cuvinte şi dicături vulgare. În

chipul acesta se produse, pe încetul, pe lîngă literătura cultă şi un feliii
de literătură vulgară poporală, ţăsută şi scrisă în modul celei culte şi

amestecată cu o mulţime de cuvinte dintrinsa.
|
Această literătură nici curat cultă, nici curat vulgară poporană, se
stătornici ca o părticularitate a poporăciunii originare greceşti şi. străine
grecisate, a întregului popor grecesc.!) Această desbinare sati. bifurcare în
literătura poporului grecesc a stirnit în pătura deşteaptă şi luminată nu
numai a Rominilor, dar' şi în aceea a unor popoare din mijlocul 'şi. apusul
Europei stremurul şi împulsul de a'şi înființă şi întemeiă în graiul propriii
unitar vulgar cîte o cultură şi literătură deos&bită, şi a părăsi graiurile
culturale străine şi literăturile lor.
|

„

Produsuri

literare

mai însămnate

din

unele

ramuri

ale literăturii

grecești. a) Din ramura deistică.)
Luptele continuate de Greci în
răstimpul acesta cu mai multă vioiciune şi cu mai. mare seriositate cu
confesionalii islamismului şi cu ai creştinismului român apusean aii dat
îndemnul la o mişcare literară deistică destul de mănoasă. Năzuinţile unor
împărați spre uniune cu confesionalismul roman apusean, opunerea la
aceasta a mai multor contesionalişti răsăriteni, precum şi stăruința unor
') Krumbacher K. Geschichte der byzantinischen Literatur. 2 Auil., Miinchen, 1897,
şi 787—797._ — 2) Krumbacher, 1. c. pg. 43—41; pg. 93—12],
nr. 27—45;
„PB. 195—185, nr. 53 şi 54; pg. 157—159, nr. 67—69; pg.
174—175. .nr. 80—81; nr. 90,
Pg.
pg.

14—18

201—205;

nr. 249, pg. 589; nr. 9%, pg. 212.

.
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patriarhi din

Co

inii

-

stărni

1

alegâreţi (eretici)
creştinii (îcwyasszai)
a" stărpi saipre Hesihaşti
taulinilanauiţide Liniştiţi
e Paulieiiani
vocat
mai mule.os Leia
ati properiului Latinilor în Constantiniiana ( Se a3

ae:

(n decursul

combatanți încontra lor: episcopul po di Te

laiii din

Otrando,

tiniiani: lon

carele

Camateros

a scris

(1199—1206),

încontri Sia
M

ii

esistinții îm

Se pdistinseră ca scriitori
in, Pmacedonila; Nicu-

constan1240), Mittodiă (1240-1244) şi Arsenfi (1493. Deepatriarhii
er
man
(1222
mitropolitul Ion din Naupactos;

Gata

(Lung:

A eg

co

şi 1261-1267);

Văsile din Kerkyra; ieromonahul leroteiii; atriatiu oi
268 27275)
si învețăcelul săi lob Iasites; iar în favoarea lor eee
ale
Nichifor Blemmydes, carele a esplicat şi şt A satui Eta
arhul constantiniian

umilii

pentru

lon

duminici

şi

cel

s'a

Dulce

distins

(na ns 1315- a

mai “uri

ca grămbtci

despre acurăteaţa țăsăturii cuvintelor în vorbire — IIz5j a
şi despre Ivirea_ şi desvoltarea graiului ca dar dumned ie

soliile sale la Cipru

şi la Armeni.

—

Ş
, Şi mitropolitul din Filadelfiiea,
nişte umili, — Împăratul Toader II La

Cobălii

Scrând

i
scria
e; ra descris și

Chiril din Chizie a Scris predici pe
Macariii
i

Cap-deprez

Lpuzoz€
(Xpucorizahos)

Sinta Treime şi despre purcederea Santală Spire oaie e
Saba
mi zohovias Ieye! casw == Opt cuvintări. despre geistica creştinească; mai

iulte umilii despre Sinta Treime, cuvîntări despre Bunavestire,
des
Sinţii Eutimiii, Cosma şi Dămiian, Trifon; tratate despre virtute ințelepciune, posturi, şi rugăciuni şi canoane cătră Sinta Mariie Patriarhal
constantiniian lon Becos (1275—1282) a scris despre uniunea şi pacea
bisericilor, cari se ţin de Roma Vechie şi de cea Noaiiă — IIzpi i roza
1a! eiprs su sis mahaăs voi viag "Pune Exeo; despre purcederea Sîntului Spiret — Ilspi ze fazapedeews z05 Griov mvebuaros, şi încă mai multe alte
tratate doctrinare cătră părtidanii săi şi pentru apărarea sa propriie. —
Patriarhul constantiniian Grigoriii Il Cipriianul (1282—1289), ca lumean
Giorgiii Cipriianul, apare ca adversariii înfocat al lui lon Becos şi ca
antiunionist;

a publicat

un tom despre credinţă

—

Tâuos

râs misszos,

şi mai

multe alte scriieri, spre a apără doctrinele cuprinse în tom; a făcut o însemnată culegere de proverbe şi a scris şi Viieţi de Sînţi ca şi contimporeanul
săii Giorgiii Akropolites, şi după iei Nichiior Humnos şi Toader
Meliteniotes. — Ca culegătoriii şi prelucrătoriii de Viieţi de Sînţi s'a
distins Constantin Acropolites, căpătînd conumele de Metafrast (pg. 360)
cel Noi. — Viieţi de Sinţi aii mai scris Macsim Planudes (+ 1310),
patriarhul constantiniian
Calist Csantopulos,
lon din Nicomediiea,
Neilos, mitropolitîn Rhodus, Filoteiii, arhiepiscop în Selembriiea din
Traciiea, Laurenţiii Rutiianul, călugăr din Calabriiea, lon Epirotul şi

Andreiii

Chios.

—

Tîmplăturistul

Nichifor Kallistos Xanthopulos

încă s'a ocupat cu deistica, scriind mai multe comentare şi rugăciuni; deasemenea şi timplăturistul Nichifor Grigoraş. — Archidiiaconul Toader
Meliteniotes a scris un comentarii la cele patru Evangelii. — Grigoriă
Sinaiteanul (prvspros 5waisns), născut în Asiiea Mică, îu prins de Turci,
dară a scăpat; s'a călugărit pe muntele Sinaiului; se duse apoi la muntele
Atonului şi se făcu reformătoriii pintre călugării. de acoleâ sub împăratul
Andronic ÎI Paleologul (1282—1328); iel trece ca întemeietoriii al sectei
deprinHesihaştilor. Dela iel avem cîteva scripte aschetice, adecă despre

derea omului în cele bune şi folositoare,
o

culegătură

de

137 de

eșua

=

dintre cari cea mai estinsă ieste

recapitulări,

în

cari

vorbeşte

despre

49
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făgăduinţi,
poveţe, despre socotinţi religionare, despre amerinţări, despre
despre
apoi
virtuţi;
despre
şi
i
suferinț
despre calcule (specule), despre
dat

tăcere

saii linişte (îcw(z)

şi despre rugăciuni (zpcc=w4),

şi a recoman

Scărarul
cititul celor scrise de deistul Macsim Confesorul, apoi pre lon
361)
(pg.
atul
Pieptor
Nichita
pre
Noii,
cel
Deistul
(pg. 264), pre Simion

rul de
poe
= Aducăto
şi pre Filoteiii. Sinaitul. — Călugărul Nichifor (Nizge
nente
sîmţămi
de
inimii
feritul
despre
şi
treziie
învingeri) a scris despre
ul

curate; a fost învățătorul lui Grigoriii Pălmaşul. — Grigoriii Pălmaş VI
lon
(Tprmrăzies 3 Ilahayăs), născut în Asilea, a trăit la curtea împăratului
,
Atonului
muntele
dela
re
mănăsti
o
la
retras
s'a
apoi
Cantacuzinul şi
lativă
contemp
a
vieţuire
a primit cu însufleţire învăţăturile tainice (mistice) şi
a călugărilor aşanumiţi Liniştiţi saii Hesihaşti; a devenit prin scriptele
it
sale publicate apărătorul lor cel mai zelos, dupăce în sînţit ca mitropol
a
1360;
pela
cam
amurit
şi
ului,
în Tesalonic (1349) la stăruința împărat
şi
i
Duminic
pentru
umilii
r,
Latinilo
încontra
tratate
multe
publicat mai
sărbători, şi s'a distins prin scriptele sale de apărare a învățăturilor Hesihaştilor;

a

învins

în conciliul

constantinilan

înfocat, pre învățatul călugăr Varlaam.
din

Semenariiea

în

Calabriiea,

—_

din

1341

pre

Acest Varlaam

adversariul

lor

ierâ originariii

veni în 1328 la Constantiniiana,

se călugări

şi fn trimes de împăratul Andronic [Il în 1339 la Avignon'spre a mijloci
acoleă uniunea bisericilor; reîntorcîndu-se s'a apucat de a combate pre
Hesihaşti. Învins fiind în disputele dela conciliul constantiniian din 1341,
Sa dus la Italiiea, a trecut acoleă la contesionalismul roman apusean Şi
a murit în 1348 ca episcop în Geracea; îel s'a distins mai ales prin scriptele sale matematice, astronomice şi filosofice, carile ai dai împuls în
ltaliiea şi pe aiuria la studii ştiinţifice după modelul celor greceşti de
atuncă; a scris şi Viieţi de Sinţi.:— Călugărul Grigoriii Akindynos
(Nepericulosul) ierâ contimporean şi priieten cu Varlaam, dară-se desbinâ
de iel şi scrise cinci cărți încontra lui şi şese încontra lui Grigoriii Pălmaşul, apoi şese cărţi despre fiinţă (materiie) şi energiile — Ilzp: cieias vai
Ev=pias, şi înbărbătă prin versuri pre tîimplăturistul Nichifor Grigoraş la
împărat dela
lon VI Cantacuzinul,
Hesihaştilor. —
' ntra
luptă înco
1341—1355, apoi călugăr sub numele de -oasaf pînă la moartea sa în
1383, a descris întimplările de pe timpul săii dela 1320—1356 cu notițe
pînă la 1362, apoi a combătut mult pre Varlaam, pre Akindynos şi pre
ipaşii lor: Prohoros Kydones, Isaak Argyros.-şi pre patriarhul lon Kalekas,
precum şi pre Jidani şi pre Mohamedani. — Nicolaiii Cabasilas a luat
parte ca sachelariii la luptele soţiiale cetățEneşti (1341—1355) dintre conîmpărații lon V Paleologul şi lon VI Cantacuzinul; a petrecut pre acesta
la mănăstire după abdicare, şi apoi a întrat şi în luptele doctrinare deistice,
scriind o carte foarte însămnată despre viiaţa în Cristos =— zzpi săs î
Ng:s:5 (wis,

apoi

esplicarea

a apărat pre Hesihaşti,

şerviciului

a combătut

divin

=

'Epyzvzia sfs Vatas ercovpyizs

doctrinele deistice diterinţiiale ale Lati-

nilor; a compus umilii pentru sărbătorile lui Isus Cristos şi ale Maicei
lui, a scris încontra cămătarilor şi despre orătoriie, filosofiie şi logică, şi

încă multe răvaşe. — Ion Chiparisiotul

înfocat adversarii

rătăcirile acestuia,

al-lui Grigoriii Pălmaşul,

(Kuzze:estorâs) cel înţelept,

a combătut în patru cărţi toate

a scris cinci cărți încontra mitropolitului Neilos Caba-

silas din Tesalonic, apoi asupra eresiilor în genere = Ilzp: dipissw, Şi O
espunere sistematică asupra doctrinelor deistice, întitulată ”EYinore czop:zoâns
piszuv Yzohoprây. — Patriarhul constantiniian lon Calecas (1333 —1347)

a scris o culegătură de umili,

şi a apărat,

cu convingere, pre hesihaştii
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Varlaam ŞI Grigoriii Akindynos, din care causă a fost îndepărtat din
patriarhiie. — Tot culegături de umilii aii făcut
şi patriarhii constantiniieni

Calist (1350 --1354 şi 1855 —1363);şi Nil (Nizes, 13/79
—1387). — Patriarhul
constantiniian Filoteiii

(1354 —1355 şi 1364 —1376, + 1379) Cărmăziul
(zice), părtid
al lui Grigoriii
an
Pălmaşul, a descris viiaţa acestuia, a
publicat în 12 cărţi o scriptură doctrinară combătantă
geniialului
învețat Nichifor Grigoraş, atăcînd şi pre Ariieni; prin încontra
alte
scripte
a combătut pre Varlaam şi pre Grigoriii Akindynos; a făcut o
culegătură de
umilii; a esplicat unele locuri întunecoase din Proverbele lui Solomon
;
scris şi despre şerviciul diaconilor la săvărşirea cerimoniilor religioas a
şi încontra lui Harmenopulos despre nevalabilitatea escuminicării pentrue
răscoale cetăţăneşti, apoi despre cuceritul Heracliii în 1351 decătră Genoveni, un răvaş de mîngăiare cătră locuitori, cintări „liturgice, Viieţi de
Sinţi, precum şi încontra Latinilor. — Călugărul Filoteiii Sinaitul
din peninsula Sinaiului a scris despre poveţele date de Isus Cristos. —

Nil Cabasilas

(Nos

Kadizac)

mitropolit

în

Tesalonic

pe

la 1360,

părtidan al lui Grigoriii Pălmaşul, a scris încontra lui Varlaam şi a lui
Akindynos; a combătut doctrinele diferinţiiale dintre confesionalismul roman
apusean şi cel grecesc răsăritean, şi a espus causele neînţălegerilor dintre

Roma

Vechie şi cea Noaiiă şi neputinţa de a le delătură. —

Conimpăratul

Mateii Cantacuzinul, dupăce s'a mulțămit de împărăție şi s'a călugărit în 1357 întro mănăstire dela muntele Atonului, a compus doaiiă
comentare, unul asupra scripturii lui Solomon „Cîntarea cîntărilor,“ şi

altul asupra „Proverbelor“

lui. —

Călugărul Manuil

Calecas,

mort în

1410, adversariii al lui Grigoriii Pălmaşul şi al Hesihaştilor, a scris ca şi
Akindynos despre fiinţă (materiie) şi. energiie (putere), apoi o carte doctrinară în dece capitule despre credinţa bisericii greceşti răsăritene, şi Cuvîntări deistice despre Sinta Treime. = Ilspt zis dvizs Tpiaos dahfou Yeohovrei,
apărind purcederea Siîntului Spiret (Duc) şi dela Fiiul. — Împăratul
Manuil Il Paleologul (1391—1425) a scris 157 de capitole despre
purcederea Sintului. Spiret “ca r&spuns la o scriiere apuseană, apoi 26 de
convorbiri despre adoratul lui Dumnegeii decătră creştini == Ardhoyos zspi
“îs 2600 Xptomavv Venonzias apîe stia Ilion», îndreptate încontra Mohamedanilor; cuvintări la sărbătorile lui Cristos, ale Sintei Mării şi ale altor
Sînţi: doaiiă rugăciuni de demineaţă, şi o cîntare bisericeas
— Simion,
că.
mitropolit în Tesalonic (1410—1429), a scris multe convorbiri între sîne
ca arhiereii şi un cleric asupra învățăturilor de credinţă, asupra ritualului
mistic şi liturgic din biserica r&săriteană şi asupra rugăciunilor; trei iratate
despre Credul nicelan; şi întrebări şi r&spunsuri privitoare la esplicatul
unor locuri întunecoase şi controversate, la unele credinți şi la cerimonii

liturgice. —

'Ținăcitatea papilor în direcțiunea apucată şi neputinţa

Ca

înduplecă la concesiuni reciproace ait înpuţinat necontenit numeru seriitorilor favorabili pentru uniunea bisericilor. şi ai înmulţit numărul ac
a
ii
apăraii
îș
părticulărităţile doctrinare, rituale şi disciplinare ale
carii aperaii morţiş părticulărităţ n. Ca cei i de pe urmă,ă scriitori
VE
O favoraconfesionalismului grecesc răsăritea
bili împăcării bisericeşti numim pre călugărul Ma es Siretului Se pre
cu

o

scriiere

despre

Hrizoloras,

Manuil

il

carele,

ca

în făvoarea Latinilor,

doajiă iraiate În ră

14-lea

controver

şi

Brienyos

dela

dela

scriitorilor

începutul

mănăsti
ăstirea

celui

.

A

represîntant

al

|

om

enismului,

n

2 Scris

tratat

şi

Isaiia Cipriianu
e
adversari Latinilor dela finea secolului al
losii
de al 15-lea numim pre călugărul

dini
Studion.
i

inii
Constanliniiana,

pr
“pre

op itul
mitropol

772

din Anchira Macariiă, pre călugărul dela Muntele Atonului Macariii
Macres, pre Niculaiii Sclenghias din Cipru, pre Nichita Musiniotes,
pre lon Cucuclesios, pre mitropolitul -Leon' din Preslava, pre mitrodin

poliţii

Mateiu,

şi

Adriian

Bilgariiea

Văsile

călugărul

pre

mai

renumit

dintre

tiniiana,

călugăr

şi

Cel

Nichiior

pre

Grigoriii,

ghelos

Filosoful,

mitropolit în Efes,

apoi

şi

pre Teodosiii,

Eugenicul,

iei ieste Marcu

din

pre Anpre An-

Studion, pre călugării Chiril Petrino, Macsim şi Mateiii,
dronic Duca Sguros, pre episcopul din Zachint Niculaiii,

etc, —

în Constan-

născut

a participat la conciliul din

Florenţa (pg. 670—671), unde a apărat, cu însuileţire, vederile religionare

şi naţionale greceşti; a combătut, în tratate: scurte, uniunea bisericească
decretată la Florenţa în 1439 şi doctrinele .'diferinţiiale deistice ale Latinilor, precum şi învăţăturile Varlaamiţilor; a "publicat doaii& scrisori cir-

culare încontra uniunii,

o convorbire

încontra

întitulată Latinuil (Azs:voş)

adausului din Cred; un trătat despre rugăciunea dela 'priiacerea pîinii şi a
vinului în trupul şi sîngele lui Cristos, şi altul despre neputincioşiiea
omului de a dovedi învăţătura despre veciniciiea pedepselor din lad; a
răspuns la o întrebare despre fipsarea oarei morţii şi la alta despre nemurirea fiinţilor fără de minte (brute). — Arhiepiscopul din Niceiea Visazelos

uniunii

al

cam pe la 1395 şi mort în 1472,

născut

rion (pg. 694—695),

bisericeşti

şi adversariii

decretate

convins

aperătoriit

al lui Marcu

Eugenicul, pre care "l-a combătut în mai multe scriieri.1)— Ca scriieri de
mare îns&mnătate pentru deşteptarea înţăleginţii omului şi pentru ferirea
lui de rele privim culegăturile de proverbe, poveţe saii sentinţi. Pelîngă
numitul patriarh constantiniian, Grigoriii Il (pg. 769),:ait mai făcut cule-

gături de proverbe încă şi mitropolitul din Filadeljiiea Macariii Cap-deaur (Xpusentezhee) de pe la mijlocul secolului: al 14-lea, întitulată grădină
de

rugi

—

“Poîwviz;

iar

în

secolul

al

15-lea

a făcut o asemenea

culegă-

tură şi Mihaiii Apostoliul (Azoszămes), pre carea o prelucrâ îiiul săi
Aristobul (1465—1535), numit ca arhiepiscop în Monembasiiea Arseniii,

a întitulat-o Iuviz şi a trimes-o papei Leo X (1513=1521).2) — .Episcopul
losii din Metona se numiâ înnăinte: de călugăriie lon Plusiadenos şi
trăiă în Creta, a r&mas credincios uniunii bisericeşti, apărîndu-o; a scris
despre conciliul florentin, despre prescurile dospite şi nedospite, despre
starea Siînţilor, despre primatul papei, etc. —
Grigoriii al Mamei

(Cerrieres 6 ss Mauus),

a luat

parte

la conciliul îlorentin ca protosincel

al patriarhului constantiniian şi, devenind
cu

zel uniunea

prin

mai

multe

scriieri,

însu'şi patriarh în 1445, a apărat
dară,

vEdînd

că

nu

isbuteşte,

s'a

lepădat de patriarhiie, s'a dus la Roma şi a murit acoleă în 1459, privit
fiind ca Sint. -— Giorgiit Sholariul, numit Ghenadi ca călugăr şi ca
patriarh (1453 —-1459,
1468), a petrecut pre împăratul Ion VIII Paleologul
la conciliul Florentin, a vorbit în iel pentru împăcare; căutâ să căştige şi
pre Marcu Eugenicul pentru uniune, mai pe urmă însă îi atras de acesta

pe partea antiunioniştilor şi a combătut în nişte tratate doctrinele: diferințiiale ale Latinilor, precum şi pre ale Jidanilor şi ale Varlaamiţilor; a ţinut înnăintea sultanului Mohamedil(1451—1481) o cuvîntare asupra credinţii creştineşti,
carea îl decise ca să asigurede creştinilor libertatea cultului religios; a trădus

_ greceşte uneledin scriptele renumitului sholastic' Toma din Aquino (1225—1974);

% Raynaldus, Annales eccl. sub a. 1439, cp. 7, 12 şi 41; a. 1440, cp. 16; a. 1451,
cp. 3; a. 1455, cp. 12; a. 1458, cp. 3; a. 1459, cp. 63; a.-1460, cp. 18—03; 77—78, 84,
86, 88; a. 1461, cp. 26; a. 1462, cp. 1—2, 35; a. 1463, cp. 58—64; a 1472, cp.8-11. —

Krumbacher, 1. c. pg. 602—603, nr. 256 -257.
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a făcut o culegătură de
dinţa dumnegeiască

prorocii

i

şi Nespre dasupra

ta:

Iul Isus Cristos 2 a S cris despre prove-

vorbiri ținute cu Turci învețați;. predici; “Tăvaşe despre platonisinişi ari.
toielism; etc. —
Şi. upăce îti cucerită”
i
împărății
A rasă

cană
săi Sizaniă Me i ee de Ture impărățitea romană rest.SȘ
Plethon, Toader Agailianos, Giorgii Amăruţă (Amerutzes)

vestru

Syropulos,.

Macariii,

din

Nicomediiea,

Leon

Nomoph lax,
profesorul de ritorică din Constantiniiana Mateiii Camariotes
ditoă si
copistul „cretan Mihaiii Apostolios, Ion Moshos din Lacedamonilez,

ş. a., iar' în favoarea lor scriseră: Ion Argyropulos, Giorgiii din
Tea.
pezunta, carele a scris şi Viieţi de Sînţi, şi Toader Gazes în Italiiea —
Un Petru din Laodiceiea a scris un comentariii asupra celor patru Evangelii. — Episcopul Nichita din Naupactos (Epacto, Lepanto) de lîngă
Sînul Mării Corintice încă a compus un comentarii asupra celor ateu
Evangelii, altul asupra Fapţelor Apostolilor şi al treilea asupra Scriptelor

Apostolului Paul.

—"

ginale (sholii) la Psalmi.

Un

—

lob Hamartolos

(Rătăcitul) a scris note măr-

Un călugăr Pahomiii (Ma/âwos) a scris despre

folosul Sîntei Scripturi şi asupra întrebării, dece nu s'a irădus iea în graiulvulgar.

„__b) Din ramura istorică.!) Diversele lupte soţiiale cetățăneşti şi
religionare bisericeşti aii constrîns pre deştepții şi pre mai adînccugetătorii
Grecilor, ca să'şi deie sama de iele, să le priceapă şi să le înţăleagă după
toată Valoarea lor, şi deaceea s'aii apucat, pedeoparte, să studiiede şi să
descriiă întîmplările din trecutul popoarelor, iar pedealtăparte să înregistrede întimplările contimporene, spre a le transmite urmaşilor. spre cunoştință şi directivă. Astfeliii s'aii produs o mulţime de scriferi şi în ramura
literară timplăturistică,. pre cari le adaugem la cele de mai înnăinte (pg.
363—8365). Ca cel dintiiii tîmplăturist din răstimpul acesta numim pre

Giorgiii Acropolita,. (eopipos 5 Axpozohizns),

în 1217,

1257

a

studiiat

comandant

în Niceiea;,

suprem

născut

în. Constantiniiana

a devenit marelogoiăt acolea în 1244, în

încontra. domnitoriului

din Epir Mihaiit Angel

(1237—1271); fa prins de acesta, dară scăpat în 1260 decătră împăratul
din Niceiea Mihaiii (1259—1260 şi în Constantiniiana 1261—1282) şi întrebuinţat mai departe ca diplomat în afaceri bisericeşti şi cetăţEneşii; a

murit în August 1282; a scris, fără patimă, o Cronică scurtă, Xpowzi cunipagt,
dela

anul

1203—1261;

a publicat

răvaşele

învă&ţăcelului

Toader II Lascaris (1254—1258) cu o precuvîntare versificată;

săi

împărat

o - cuvîntare

la moartea împăratului lon Duca Bătaciul (1222—1254); doaiiă tratate
despre purcederea Spiretului Sint în decursul captivităţii sale, provocînd
la împăcare, spre a delătură primejdiile comune; o cîntare de laudă asupra

Şintului Giorgiii şi mai alte tratategeistice.— Un contimporean cu G. Acropolita,
Loil, a descris întimplările Jidanilor dela Adam încoace, ale Romanilor şi
ale împărăţiii romane răsăritene pînă în anul 1204. — Un lon Siciliianul
(oztrong 5 Zrmzhbone) încă 'a compus o cronică scurtă dela Adam, vorbind
despre Asiriieni, Egipteni, Greci, Jidani,

Perşi, Romani şi despre împărăţiiea

romană r&săriteană pînă. în domniiea lui Toader | Lascaris (1204—1 222).
— Un Nenumit încă a: descris pe scurt întimplările dela zidirea lumii
pînă

în. anul

1261, publicate

Toader,

pam.

—

i

Krumbacher,

de

K.

N.

Sathas

episcop din: Chizic

în 1894

sub

titlul.de Zoreus

(Ozz2upos & Kwţize»), a scris în-

timplările universale dela-ânceputuil lumii pînă în anul 1261.duse — în Giorgiii
1261 la
Pahimeres (5 Ilxyouene), născut în Niceiea în 1242, se
1. e. pg. 286-310, nr. 125-135;

492—497, nr. 178—180.

pg. 335—394, nr. 157—163;

pg.
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- Constantiniiana,

muri pe la 1310.

unde

ajunse

la

încurînd

publice

funcțiuni

înnalte şi

descriind întim-

Îel a continuat pre Giorgiii Akropolita,

lările dela 1965 pînă în 1308, adecă din domniile Paleologului Mihaiii VIII
şi Andronic Il; a mai scris încă despre lucruri ritorice. ca eserciţii pregă-

titoare == Tlpoyuumdyuas, apoi despre rinduiala celor patru ştiinţi: calculul,
- cîntul sait musica, măsurătura pămîntului şi cunoştinţa stelelor = surzypa
ză

mescăpuv

paOrudiu,

GptOpinririie,

povatziis “ewpespias

val âozponeplas;

parte o schiţă a înţ&lepciunisticei (iilosofiii) lui Aristotel; o
Cuvintărilor şi răvaşelor lui Dionisiii Areopaghita; poesii
Un Efrim (Egeaip) dela finea secolului a 13-lea şi începutul
a scris o Cronică versificată, espunînd întîmplările din viieţile

mai de-

prelucrare a
şi răvaşe. —
celui a 14-lea
domnitorilor

împeriului roman dela Juliii Cesar pînă în anul 1261 din punct de videre
al creştinismului,

cu

un

adaus

despre

numele

episcopilor şi patriarhilor

constantiniieni pînă în anul 18313. — Un Nichifor Calist Csantopulul
(Nezngăpos Kdihores 5 EwYizouhes) a compus la începutul secolului al 14-lea

o timplăturistică bisericească a tuturor creştinilor, apuseni şi r&săriteni, în
18 capitole (cărţi) pînă în anul 610, şi încă în 5 alte capitole pînă în 9Il;
apoi poesii înstructive înşirate după împărați, patriarhi, funcţionari civili şi
pisericeşti, Apostoli şi Învăţăcei, Sinţi şi compunători de cîntări bisericeşti;
un estras versificat din Sinta Scriptură; o poemă despre cuceritul lerusălimului şi alta despre vilața şi minunile Sintului Niculaiii din Mira;
tropare asupra Maicei Doninului; comentare la Octoih, Triod, etc. —
Nichifor Grigoraş (Nizigopoc & Tenrepăe), învățat universalist, născut

în 1995 în Heracleiea din Pont, căpătâ întiiul învăţămînt dela unchiul săi

mitropolit, Ion; se duse apoi ca tînăr la Constantiniiana, unde se împriieteni cu demnitarii cei mai îns&mnaţi bisericeşti, şi fii înstruit în ritorică

decătră patriarhul Ion Glykys (1316—1320)

vățatul Toader Metohites;

ca

profesor

şi în astronomiie decătră în-

public veni Nichifor la curtea îm-

părătească şi propuse în 1325 împăratului Andronic Paleologul (1282—1328)

un plan de a îndreptă Călindariul, dar' acesta se sfii dea săvărşi acest
de adversari, ca partidan al
lucru; la moartea împăratului *i se confiscară
vederilor religionare ale Hesihaştilor, bunurile, şi deaceea părăsi profesoriiea
spre a se ocupă, în retragere, cu studii astronomice şi înţelepciunistice;
întră apoi în desbateri religionare cu călugărul Varlaam (pg. 770) şi'l
combăti cu succes, lucru pentru care fii agraţiiat de noul împărat şi re-

Atit de cuno-

întrodus în funcțiunile şi demnităţile sale de mai înnăinte.

scătoriii eră Nichifor Grigoraş în cele deistice, încit patriarhul constantiniian, Isaiiea (1323—1334), îl însărcinâ, ca iel, ca lumean ce ieră, să pertrătede pentru uniunea bisericească cu solii trimeşi încoace în 1335 de
papa lon XXII (1316—1334). Uniunea nu se făcii. Certele deistice dintre
Greci nu încetară. Socotinţile călugărului Varlaam îură desaprobate în
conciliul constantiniian din 1341, dară nici-ale lui Nichifor Grigoraş nu
fură -primite în acela din 1351, ci, neîncetînd de a 'şi le apără prin răvaşe,

îi chiar urgisît pentru aceasta, închis în vro doaiiă rînduri şi muri îndată

după anul 1359. Dela iel avem o mulțime de scripte deistice, înţ&lepciunistice, astronomice, ritorice şi - gramaticale, .precum :-şi : o. timplăturistică
întitulată "Pouziiy îszegiz. În 37 de capitole (A&o) ni descriie întîmplările
dela anul 1204—1359, şi anumea pre cele dela 1204—-1320 pe scurt în
14 capitole,

iară

pre

cele

din

urmă

detot

pe:larg

în

30

de

capitole,

punînd cu deosăbire în vedere certele religionare .şi socotinţile sale. —
Împăratul Ion VI Cantacuzinul (pg. 770). —: Un Nenumit a scris pe
la 1392, în versuri, cuceritul Constantiniianei decătră Latini în 1204 şi re-

775
cuceritul iei în

1261 decătră Greci. — Un lon Cananosul (6 Kzwxs
descris încercarea din anul 1422 a sultanului turcesc, Murad II oi
8
de a cuceri

Constantiniiana. — Tesaloniceanul Ion Anagnostes a descris cuceritul Oraşului săii decătră Turcă în anul 1430. — Un Mihaiă
Panaretos_ din prima jumătate a secolului al 15-lea a scris despre împăraţii din Trapezunt dela 1204—1496, cum, cînd şi cît a domnit fiecare.
—
Ateneanul Laonic, Halcocondila (6 Xanzozevtihrs sai Xarovt5hne) din
veacul al 15-lea_ ni arată, în dece povestituri, întitulate "Azcăeizats îzzeprâ
Zî7a, Originea Turcilor şi repedea lăţire şi întărire a domniii lor dela
1298—1463; întîmplările din urmă le povesteşte ca contimporean parte din

audiie, parte ca martur ocular.

ni povesteşte,

întimplările

—

Un nepot al lui Mihaiii Duca încă

dupăce face o privire fugitivă

dela

1341—1462

din

asupra întimplărilor universale,

împărăţiiea

bizantină,

şi

anumea

dela

1391 —1462 ca contimporean şi uneori ca martur ocular. -- Giorgiii
Franţă” (£ Wpawtze), născut în Constantiniiana în 1401, deveni secretarită
al împăratului Manuil Il Paleologul (1391—1425), în 1432 primvestiieriă,

în 1446 prefect în Sparta şi apoi marelogofăt;

fi

prins de Turci în 1453

la cuceritul Constantiniianei; scăpâ însă şi fugi la domnitorul Toma
Paleologul în Pelopones, de aici la Italilea, cercetâ Roma şi Veneţiiea, şi
se retrase apoi într'o mănăstire din Corfu ca călugăr sub numele de
Grigoriii, şi scrise acoleâ pînă în anul 1478 opul săii Xgowzzy, carele conține întîmplările din împeriul bizantin dela 1258—1476, şi anumea pînă
la 1425 pe scurt, iar' de aci înnăinte pe larg pînă la apunerea lui, apoi
cuceritul Peloponesului decătră Turci, precum şi alte întimplări pînă la
1476; combate pre Latini şi proroceşte caderea împărăţiii turceşti. —
Critobul (Kgr=68owh0s) din insula Imbros a descris, ca supus turcesc, înnăinte de anul 1470 întiiea: jumătate a domniii sultanului Mohamed II dela
1451=1467.
c) „Din ramura literară juridică.!) Din această ramură numim
pre Dumitru Homatiianul (Anp:âzptos 2 Xuiastzs), hartofilacs pe la începutul secolului al 13-lea şi apoi arhiepiscop în Bulgariiea, a făcut o
culegătură mare de răspunsuri canonice, şi'i înteresantă mai ales deaceea,
fiindcă în Bulgariiea şi în Sîrbiiea se înterpretaii mai altieliii canoanele
bisericeşti decît în Constantiniiana. — Mateiii Vlăstariul (& Bzozdgns)
a compus în Tesalonic, pe la anul 1335, un manual abecedic despre dreptul
bisericesc, folosit mult şi de Romiîni.
d) Alte ramuri literare. În celealalte ramuri literare, ca în filolucrat
sofiie, în ritorică, sofistică, epistolografiie şi [ilologiie?) încă sa
şi
că
matemati
în,
ă,
medicin
în
însă
puţin
mai
destul în răstimpul acesta,
în lilosofile
alhimiie,
şi
ogiie
mineral
,
zoologiie
,
botanică
în
iie,
astronom
bisericesti
şi în arta

arta -musicală,

În

militară.?)

şi mai ales în beletristică în genere,+)
literare

cu

deosăbire

în cântări

încă sa lucrat destul de mult,

dar

şi artistice le trecem cu viderea, amin:

pre toate aceste produsuri
că „sub nume e e
tind aici numai romanţele trecute în literătura romineasArchiriie
, Isopilea ş
saii
Archir
şi Ioasaf, Sîntipa,
Alecsandriiea, Varlaam

Iliodor.5)

a
PE

470

Sb

1.

c.

pg. 607 —608. —

ase lat PE

541—561,

nr. 185—186; ;
2) Krumbacher, |. c. pg. 434 —449
pr 249;

nr. 222—230;

pg. 516, nr, 8

, 005 .
, Sin
374,
e. nr. 620039)
sh: SI— BEI „ 615;
—347.
şi
20055
822-327
; nr. e,
pă78; 507. 603,
1897, pg. 276, Ş
Cernăuţ
1714,
şi
1504
între
Români
la

Daia

ilenate

pe. 589,

Sirena, 3Dr. . 05;

34, nr. 1—5
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169. Cultura şi literătura la Bulgari, Sirbi şi Ruşi între

1186—1504.

Fiindcă graiul bulgaroslavic s'a întrodus nu numai la Bulgari, Sirbi,
Croaţi, Sloveni şi Ruşi, dar” şi prin bisericile Rominilor ($ 100—102) mai
întiiii la cei din imperiul Bulgarilor ($ 85) şi apoi şi la cei din Daciiea
Trăiană ($ 89), şi iiindcă Rominii s'aii folosit de acest noii graiii religio-.
nariii chiar şi în afacerile soţiiale cetăţăneşti, dupăce'şi înfiinţaseră doaiiă
domniiate mai mari, pre al "Țării Romineşti ($ 127) şi pre al Moldovii
($.128): credem a contribui cevâ pentru priceputul desvoltării graiului şi
literăturii romîneşti, dacă vom espune aici, foarte pe scurt, atit direcțiunea
- desvoltării culturale întelectuale a Bulgarilor şi a Slavilor, cit şi îeliul
produsurilor lor literare din răstimpul acesta.
Toate popoarele numite aici aii fost sălbatice, fără de cultură întelectuală, necărturare şi fără de orgănisme soţiiale cetăţeneşti regulate, cînd
ai venit în atingere cu împeriul roman ($ 58 şi 78) şi ati început a se
aşădă cu stătorniciie pe unele locuri din iel şi a domni chiar preste
poporăciunea îndigeană de pe acolo. Mai întiiii isbutiră Bulgarii aşi înjiință un domniiat propriă ($ 59), apoi Ruşii (pg. 315), după iei Ungurii
(pg. 317), Slavii din Moraviiea (pg. 321), Cehii (pg. 322), Polonii (pg. 323),
Croaţii, Slavonii (pg. 324) şi Sirbii (pg. 325) şi a se orgănisă cetăţăneşte
în modul cum ierâ orgănisată vechiea poporăciune romană supusă de
dînşii şi printre carea trăiau. Abiâ acuma se făcură cunoscuţi cu cultura
şi literătura Romanilor şi a Grecilor. Dintre toate popoarele amintite reuşiră numai Bulgarii, Slavii miadădiiiali şi Ruşii a se folosi neîncetat, dela
încreştinarea sa încoace, de graiul propriii vulgar ca graiii cultural şi
literar, pecînd Moravii, Cehii, Polonii şi Ungurii (Maghiarii), trecînd îndată
la coniesionalismul creştinesc apusean (pg, 321, 323, 318) adoptară graiul
lătinesc ca graiă cultural şi literar.

La Bulyari.!)

Primii încreştinători

ai Bulgarilor şi ai Siavilor, Ciril

(Constantin înnăinte de călugărire, 827—869) şi Miitodiii (1 885), aii purces
dintrun punct mai înnalt de vedere la încreştinatul lor ($ 104), deaceea
li-aă trădus în graiul proprii vulgar cărţi liturgice, Testămîntul Noii şi
Vechii, născocindu-li totodată şi un noii abeceii comun ($ 107), carele
însă a fost înlocuit cu altul, format după abeceul grecesc, pentru cei ce
ait rămas şi mai departe pelîngă creştinismul răsăritean grecesc ($ 108—109). —

Învăţăceii acestor doi misionari:

Cleminte,

Gorazd,

Naum,

Angelar

şi Sava, încă să fi trădus în graiul bulgaroslavic cărţi moralistice din
literătura grecească, şi anumea predici pentru sărbătorile de preste an şi
laude în onoarea Sinţilor. — Cleminte ($ 109) să fi scris şi viiaţa învăţătoriului săă Ciril.. — Regele bulgar Sîmion (pg. 327), carele "şi-a făcut

studiile sale în. Roma Noaită,

a strîns pelingă sîne mulţi bărbaţi deştepţi

şi luminaţi şi "i-a îndemnat la trădusul scriptelor religionare greceşti şi la
răspînditul şi înrădăcinatul culturii şi în păturile soţiiale mai de jos ale
poporului; iel însu'şi a trădus 135 de umilii ale lui lon Gură-de-aur şi să
fi făcut şi o culegătură de feliurite învățături sub titlul de Zbornik. — Un
bărbat înteresant în această mişcare culturală a fost călugărul Tudor
Ducs, despre carele am vorbit mai sus (pg. 385). Să nu fie iel oare
aceeaş persoană cu un învățăcel de ai lui leremiie (Bogomil), numit tot

Tudor (pg. 345)? — Esarhul bulgăresc Ion s'a folosit de scriptele lui lon
1) lirecek C. [. Geschichte der Bulgaren, Prag, 1876,
Pypin-A. N. und V. D. Spasoviă, Geschichte.der slavischen

Traugott Pech, 1. Band, Leipzig 1880, pg. 74

pg. 313—316, 429—447, —
Literaturen, iibertragen von

:
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Damaschin şi a scris o carte întitulată
Nebesa“ == Ceriul;
(Şeşedileriii), despre facerea lumii în şese dile;
apoi unita,

Seslpdnev
şi chiar o gramatică adaptată la graiul bulgaroslavi
c. —
Un episcop Constantin a trădus predicile lui
Atanas
şi umiliile lui lon Gură-de-aur (pg. 217) şi a compu iii din Alesandriiea
s, în versuri, o TugăClunie, în carea se vorbeşte şi despre încreştinatul Bulgar
ilor. —: Un călugăr

despre vorbire

Habru

a scris despre abeceul născocit de Ciril ($ 107). — Tot din secolu
l
dăteadă multe trăduceri fără nume de autori din predicile scriitorilor deişti: Atanasiii din Alesandriiea, Grigoriii
di
ji

- al 9-lea înnăinte

Ion Gură-de-aur, Eirim Siriianul, Ciril din Alesandritea a
Scărariul, Antioh Călugărul (pg. 264) şi Toader - Studitul, precum
şi din

comentarele

Siîntei

Scripturi,

şi

din Viieţile Sinţilor

descrise

de Simion

Metatrastul (pg. 360). — Pelingă ramura literară deistică s'aii făcut trăducerişi din ramura tîmplăturistică. Aşâ un călugăr Grigoriii a trădus :
la ordinul regelui Simion, Cronograliiea lui Ion Malalas (pg. 261), şi un

(909)
pg.
.

trădus Cronografiiea

de origine

(pg. 254—255),

lui

Grigoriii Monahul saii Hamartolos
|

_
De mişcarea pentru încreştinatul Bulgarilor şi al Slavilor miagădiiali
şi pentru întemeiatul unei literături pentru iei se îolosîră părtinitorii vechilor învățături religionare pauliciianistice ($ 93, pg. 342—345) din întinsa
împărăţiie a Bulgarilor şi stirniră printre Rominii din iea, şi mai ales
printre cei din Macedoniiea, o mişcare foarte vioaie nu numai 'religionară,
culturală şi literară ($ 106—110), direasă de preutul leremiie, cunoscut
sub numele călugăresc de Bogomil (Drăguţul lui Dumnedeii), de unde
pentru lipaşii săi şi numele de Bogomili înlocde Pauliciiani (pg. 345—347),
dar' încă şi alta soţiială cetăţănească, în fruntea căriiea se puse ducele
Şisman împreună cu îraţii săi: David, Moisi, Aron şi Samuil (pg.327—330).
Acest leremiie-Bogomil pare a fi fost Armin, adecă Romîn măcedonean
Tudor,
din

nume

fiindcă

care se găseşte

înv&ţăceii

săi,

samănă

să

printre

numai
fi

învăţăceii

săi

la Romiîni (pg. 345);

scris

multe,

căci

la Ruşi

se

află

şi un

iel,

ca

şi unii

se ailă

multe

scripte secrete sub numele lui, dar' învăţăturile lor ai fost aprig combătute
precum de contimporeni, aşâ şi de urmaşii acestora. Dintre combătanţii
contimporeni ai Pauliciianiştilor sait Bogomililor
amintim
pre preutul
Cosma!) de sub domniiea lui Samuil (976—1014) din domniiatul măcedonean romînesc (pg. 329), carele a scris mai multe cuvîntări încontra
nodivitului
eres
al lui Bogomil =— Besedy na novojavivăujusja eres
Bogomilu; — pre călugărul Aianasiii?) din lerusălim, dela carele se
ailă: o cuvîntare despre pomul cunoştinţii binelui şi al răului = Slovo o
drevă razumnăm dobru i zlu; o cuvîntare despre baier (briit fărmecat)
şi despre săgețile tunetului = Slov o nauzech i o strelce gromnăj;, despre
crucea ce se scriie pe pămînt şi pe ghiaţă = O Krestă ize na semli i na
episcopul

de

şi

pisut,

ledu

din

despre

Moglena

crucea

Hilarion

şi pre

Cristos = O Krestă Christovă;

lui

(3

1164).

,

a

,

Abiă se începuseră aceste combateri doctrinare, cînd înţeleseră Grecii
năzuinţile şi scopurile noilor Pauliciiani sait Bogomili, şi porniră

1|. c. pg. 92.. N'am putut constătă oride
P
1) lirecek, |. c. pg. 434, nr „8. -. 2) Pypiu,
că ugărul Atanasiă, carele a întemeiat pe
cu
nă
persoa
aceeaş
nu
saii
ieste
ii
Atanasi
acest
un
iai
tele Atonului, dind în 969 călugărilor de acoleâ
:

la 962 mănăstirea Laura de le Să trătască. Vedi şi Krumbacher, Gesch. der byz. Literatur
i
regulămînt (tipicon), după carepg. 143, 183, 195, 198, 315 şi.1059.
Viiaţa acestui
Atanasiii,
i
1897,
ii
consultă.

Zita

Minh,

talovschii în 1895 la Sînt-Petroburg n'am

putut-o
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asupra lor o luptă înverşunată şi crincenă,

carea durâ preste 150 de ani.

Această luptă avi ca resultate, pedeoparte, desființarea împărăţiii bulgare
în 971 şi a domniiatului rominesc din Macedoniiea în 1018 (pg. 328—330),
iar” pedealtăparte stărpirea totală a Bogomililor în 1118 decătră împăratul

bizantin Alecsiiti Comnenul şi împrăştiiarea lor prin toate ţările (pg. 346—347).
Scriptele lor cădute în mîna Grecilor fură nimicite fără cruţare; mai ales

cele romîneşti dispărură cu desăvărşire, fiindcă nu esistaii pe atunci alte
orgănisme soţiiale romîneşti neatirnate, carile să le îi putut păstră cu
siguritate şi sculi de nimicire, pecînd cele scrise bulgăreşte scăpară, prin
fugari, la Ruşii dela miadănoapte cu domniiate propriie neatirnate, carii
le păstrară şi le înmulţiră.
Măcarcă se scrisese destul de mult în graiul bulgaroslavic îndată
după încreştinatul Bulgarilor şi al Slavilor miadădiiiali, dic Pipin şi Spa-

soviciă (|. c. 82—85), totuş literătura bulgărească îşi arătâ, chiar dela început,
slăbiciunea sa în doaiiă privinţi prin aceea, că a primit dela Greci ioarte

puține cunoştinţi ştiinţifice, şi că Grecii bizantini, carii formară preuţimea
“tuturor Bulgarilor şi a Slavilor acelora, carii îmbrăţişaseră creştinismul după
confesiunea răsăriteană grecească, nu întreprinseră nimică, ca să răspindească printre Bulgari şi Slavi cunoştinţi ştiinţifice, ci numai religionare
doctrinare; că din această causă Slavii miadădiiiali nu S'ati putut avîntă la
o literătură naţională neatîrnată, ci că aii imitat literătura grecească numai
în partea iei cea slabă, adecă. în scriieri de laudă şi de linguşire, în stil

îngîmfat, în multă vorbă goală şi în mare sumeţiie față de oamenii ordinari;
că această predomnire

aceea,

că

a făcut,

ca

religionară doctrinară

pătura

cultă

şi

a

mai

avut încă şi scăderea

subţirică a poporului să se uite

cu dispreţ asupra celoralalte pături neculte, asupra traiului lor dilnic cel
atit de simplu, asupra vederilor lor întelectuale înguste şi întunecoase; că
cărturarilor toate aceste credinţi, datini şi obiceiuri naţionale li păreaii
păgîneşti şi drăceşti; că, cărturarii treceaii cu vederea chiar şi părţile bune
şi priincioase din viiaţa poporală; că nu se însuileţiait de iele şi nici nu
se înteresaii de deştepiarea şi luminarea necărturarilor; că în scriptele
sale ici nu vorbiaii nimică despre vederile şi cugetările necărturarilor,
despre sîmţămintele şi năzuinţile lor, ca cum m'ar mai îi stat în legătură!
organică

cu

dinşii;

viiața poporală
- şi

năzuinţile

dar

că, cu toată

a necărturarilor,
acestora,

totuş

înstrăinarea

aceasta

a cărturarilor

de

de datinile şi obiceiurile, de simţămintele
s'aii

ivit

unii

cărturari,

carii,

îmbulziţi

de

puterea creiativă (poietică) a poporului, aii început a scriie şi în înţălesul
credinţilor, sîmţămintelor şi năzuinţilor lui, trăducînd saă imitînd din literătura grecească cărţile
aşanumite apocrife (ascunse, tainice), numite de
creştinii nepauliciiani „cărți minciunoase sai ascundătoare de adevăr =
loznyja knigi, otreenyja knigi, în carile se espuneaii credinţile şi cunoştinţile învăţaţilor creştini întrun mod" întrecut, nedeplin adevărat şi
miraculos, şi aşâ se iviră: scriieri ca:- Knigy Olexandr = carte despre
Alesandru saii Alesandriiea; — Povesăsti o izvăstvovannyich veătej eze o
kralech price i o rozdenich i prăbyvanich == Poveşti despre veşti adevărate
şi despre regi, despre originea şi viiaţa lor; — Povăst o sozdanii i plănenii Trojskom i o kone&nom razorenii == Poveste despre urdirea şi
împresurarea Troii şi despre dărimarea iei finală; — Sinagrip, car Adorov

i nalivskija strany =— Sinagrip, regele Adorilor şi ţara trintorilor; — Slovo

o premudrom
preznich

Akiră =

vremen

prekrasnago

i

Cuvintare

chrabrych

Devgenija =

despre preaînţăleptul Achir; -— Dăjanija

telovăk,

o

derzosti

i chrabrosti

i bodrosti

Faptele timpurilor trecute şi ale oamenilor viteji,
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despre îndrăsneala
Varlaam

şi vitejiiea

şi voinicii

şi loasaf; Stefani şi Ichăilat: Sg

vrasă == Poveste despre împăratul

Davida şii syna
ego Solomona
i o
David
Solomon
a Sel a fitului săii
A
on
Carja

solomona

i
Pacaja

i,

osului Deveheniits

——

Solomon şi Chitovras; — Povăst carja

ich premudrosti = Povestea împăratului

o cari Kitovrasă =

ş

şi despre spre înțălepci
înţălepciunea

lor;

PatPritta

Spunerea împăratului Solomon despre

împăratul Chitovras; — Povăst o premudrosti carja Solomona i o juzskoj
carică i o îilosofăch

= Povestea despre înţ&lepciunea împăratului Solomon
şi despre împărăteasa miagădiiială şi despre filosofi; = Povest o
cară
Darjană = Povestea despre împăratul Darian;— Solomonovy Sudy= Poveţele solomoneşti; — Poveşti saii basme = Basni, etc.
Timpul însă, cînd s'aii scris toate acestea, nu se poate precisă cu
acurăteaţă; iele trebuie să fie din mai mulţi secoli. Luind diregătorii
bisericeşti cunoştinţă despre esistinţa astorieliti de cărţi se îngrijorară de
mintuinţa suiletelor păstorite de dînşii, şi, ca să le ferească de rătăciri şi
să le scape de piergdare vecinică, publicară un ar&tariii (indice) „Despre
cărţi adevărate şi minciunoase := O knigach istinnych i loznich.« Printre
cărţile minciunoase privitoare la Testămîntul Vechiii
găsim numărate:
Skazanija ob Adamă == Povestea despre Adam; — Ot knig Enocha pravednago = ' Din cartea dreptului Enoch (din secolul al 14-lea), — Poveşti
despre Lameh (i.amech) şi Melhisedec; — Poveşti despre Avraam şi despre
descoperirea (otkroveniie) lui, — Testămintele celor doisprădece patriarhi
= Zavăty dvanacati patriarchov; -- Ieşirea lui Moisi = Ischod Mojseev;
— Moştenirea lui leremiie == Paralipomena leremii. — Vedeniiea lui Isaia
= Videnie Jesaii; —
Cuvîntare despre lemnul crucii = Slovo o krestnom
drevă.
Din scriptele privitoare la Testămîntul Noii sînt trecute în numitul
ar&tariii printre cărţile minciunoase: Povestea lui Afroditiian despre minunea întimplată în Persiiea ca îndemn pentru cei trei Magi, ca să se ducă
la naşterea lui Isus Cristos spre a i se închină (din secolul al 13-lea), —
Scrisoarea trimeasă de Avgar cătră Isus Cristos = Poslanie Avgara k. |.
Christu; — Evangeliiea sintului Toma despre prunciiea lui Isus = Evan-

geliie sv. Tomy

(Sec. al 15-lea); —

Evangeliiea

lui Nicodim

(Nikodimovo

Întrebarea

(Vopraăanje)

Evangelie) despre patimile şi moartea Mîntuitoriului; — Scrisoarea lui
Pilat (Poslanie Pilata) cătră . împăratul Tiberiii despre Isus; — Imbletul
Apostolilor (Chozdenie apostolov) Petru, Andreiii, Mateiii, Ruf şi Alesandru;

—

Mersul

lui

Zosima

la Rahmani;

—

apostolui Toma cătră Isus, cum a înviiat şi cum s'a dus la jad, precum
şi cătră Maica lui Isus, cum a primit iea pre Isus spre întrupare (sec. al
14-lea); — Despre lemnui crucii = O restnom drevă; — Despre, inta
rista
Cristos popă =
Cum s'a făcut
Troică; —
Treime = O sv.
== -kak Christos
- kak-ego- se popy stavili; — Cum a arat Cristos cu plugul
lugom: oral;

—

Povestea, cum

Prob numiâ -pre Cristos al doilea priieten =

kak Prov Christa drugom zval; — Mersul Maicei Domnului prin lad =
Chozdeniiea Bogorodicy po mukam (sec. al 12-lea); — Întrebările (Voprosy)
lui Ion Deistul s. Teologul cătră Isus pe Muntele Ftavorului (sec. al 14-lea);
— Întrebările lui lon [jeistul cătră Avraam despre viiaţa cea după moarte.
-—
— Mersul apostolului Paul prin lad — Chozdenie ap..Pavla po mukam;
Cuvintarea

lui Miltodiii

din

Patara

despre _domniiea

păginilor în vremea

de-apoi (sec. al 14-lea); — Multe viieţi de Sinţi, ca: Martiriul lui Ghiorghie
— Georgievo muăenie (sec. al 14-lea); — Al lui Nichita, — al lui Hipatiii;
— al Irinei; — Viiaţa lui Toader Tiron = Zitie Fedora Tirona; — Despre

..
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pustniciiea

lui Macariii

=

O

pusiynikă

Makarii,

carele

locuiă

înnăintea

Raiului într'o îndepărtare de 20 de stadii şi vedea, unde se împreună ceriul
cu pămîntul.

|

” Printre cărţile minciunoase mai îură trecute încă şi tratatele, în carile

se vorbiă despre

lucruri

vorbirea celor trei Sinţi —
din cîte
kanuncy,
Duminică
„micilor, şi
dile rele;

religionare

privitoare

la facerea lumii, ca: Con-

Bes&da trech svjatitelej; — Întrebările (Voprosy),

părţi ierâ făcut Adam; — Nomocanoâne rele == Chudye nomocu regule bisericeşti, cu rugăciuni minciunoase; — Răvaş despre
=. Epistola o nedălă, scris de Cristos despre sărbătoarea Dumipicat din ceriii (sec. al 14-lea); — Semne despre dile bune şi
— Despre tunete, Tunetariii == Gromnik; — Despre îulgere,

Fulgerariii == Molnijanik; — Colindariii = Koljadnik; — Zodiieriii = Zvăzdottec; Tremurariă
= Trepetnik; — ş. a.
Toţi slaviştii trec Ia literătura bulgarică scrierile timplăturistice, despre

cari dice primul rege al Rominilor şi al Bulgarilor, Ioniţă, că a aflat în
iele îns&mnări despre trecutul lor ($$ 112, 117 şi 118), o colecţiune de

feliurite scripte, întitulată Sinodicon şi făcută în 1210 sub regele Borilă,
urmaşul lui Ioniţă (pg. 438) şi o cronică despre lon Asan (pg. 439—441).
Innăinte şi în decursul domniii regelui lon Alesandru (1331—1365)
din împărăţiiea Romînilor şi a Bulgarilor ajunseră luptele religionare doctrinare dintre creştinii apuseni şi cei răsăriteni la culme ($ 145, 146 şi 148).
De aceste lupte iriste şi necreştineşti se folosîră atit Turcii cit şi alegăreţii
creştini, adecă Pauliciianii şi Bogomilii, Hesihaştii, Adamiţii şi chiar Jidanii
spre a'şi învăloră, fiecare, convingerile sale religionare şi a'şi ajunge
scopurile urmărite. Turcii începură a se aşădă cu stătorniciie şi pe unele
locuri din peninsula Balcanică, alegăreţii însă fură zdrobiţi, şi creştinismul
rEsăritean se mai învigoroşâ din pricina desbinărilor dintre creştinii apuseni. Acuma dispuse regele Ion Alesandru, ca să se scriiă cărți bisericeşti,
să se facă culegături (zbornice) de scripte moralistice, şi să se compună

aşanumitul

din bibliie,

Anuariii

din

Elinesc = Elinskij Lătopisec:)

cronografiiea lui lon Malalas

şi

după povestirile

a lui Grigoriii Monahul

saii Hamartolos şi după Alesandriiea?) lui Kalistenes. Întrun mănuscript
de pe acest Anuariii, păstrat în cărţăreaiia (biblioteca) vaticană din Roma,

se află 70 de zugrăvituri despre unele întimplări din împărăţiiea romînobulgărească şi din familiiea regelui lon Alesandru, foarte înteresante spre
a cunoaşte şi a pătrunde celea ce se petrecea pe atunci.
Tot pe timpul acesta a trăit şi renumitul Sînt bulgăresc, călugărul
Teodosiii (Theodosij)3), carele s'a distins mai ales prin aceea, că a predicat mult prin biserici încontra alegăreţilor (ereticilor) şi cu succes a discutat cu dinşii prin concilii convocate de rege şi de patriarh; a murit
cîţiva ani după 1356. -— Învăţăcelui săă, Dionisiii, a trădus multe umilii
de ale lui Ion Gură-de-aur, între cari şese încontra Jidanilor. -— Alt învățăcel foarte renumit al lui Teodosiii a fost Eutimiiit); acesta încă a combătut pre alegăreţi, şi, ca să delăture părţile întunecoase şi r&iitrăduse din
Sinta Scriptură, a. trădus-o din noii după testul grecesc. Lui “i se mai

atribuiesc încă vro 18 scripte,

în

cari

se

află povestiri morale, cuvîntări

de laudă, răvaşe înstructive şi Viieţi de Sînţi bulgăreşti, ca Viiaţa Sîntului

Ion. din Ril şi a episcopului din Moglena Ilarion. — Ioasaf, mitropolit
în Vidin după Casiian (pg. 652), a scris după anul 1393, Viiaţa Sintei
') Pypin-Spasoviă,

„Î. c. pg. 312—316.

—

1. c. pg. 121—123. — =) Krumbacher, |. c, nr. 374. —s)

4) liricek,

Î. c. pg. 444—447.

—

Pypin-Spasoviă,

|. c. pg.

liri&ek,

123—128.

e

mg mr re
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Filoteie din Tirnova,

—-

ali i e rit“i Tam blac,i) renumit în mai multe

privinţi (pg. 657, Ga 66 Poti

intre cari 24 de cuvintări bisericeşti; un cuvînt de id asupra n tulu pt
atriaril
i
iprii
utimii şi alta asupra mitropolitului din Chi
Sintului
Vilaţa
aziprilan;
gaev
II n
Romil şi a regelui sîrbesc Ştefan Uroş
Constantin

de Ti 1 (1921—1831), etc. ---

Filosoful, Bulgar din Costine
li Eutimiii,

se

(1389 > 2

adăposti,

unde

scrise,

ai,

Cuca ai Boer

la îndemnul

9—1427), o gramatică slavică în anul 1431,

storiiea literăturii sîrbeşti.

despotului

!

iteD, A0vEţăcel de-al
Lăzărescul

Ştefan

Viiaţa acestui domnitorii,

omnitorii, Şi

,
ierdindu'şi Bulgariiea neatirnarea soțiială
aţă
i sic
ricească, Sita) SL mişcarea culturală şi aa
Cica
i
iii
îrbii ai ajuns foarte tărdiii a ave
bi.
,
soţiial cetățănesc neatirnat (e. 325), deasa şi llerătuta ha dinşii
cepul a se desvoltă abiâ din secolul al 12-lea încoace, măcarcă şi la
€ tra iseseră cărţile liturgice în limba bulgaroslavică deodată cu
ştinatul

lor

(S 88),

deci

în

secolul

al 9-lea.

Cea

mai

vechie

şi

îs
piseăni
a n
dînşii
încre-

urmă.

din

graiul sirbesc ieste un uric din anul 1189 dela banul Culin din Bosniiea
de astădi, și altul din 1199 dela Şteian Nemania cel Întiiicoronat
(1195—1228) din Sirbiiea de astăgi. Învățăturile pauliciianistice saii bogoprintre Sirbi pe timpul

şi

milice ierait foarte răspîndite

acesta nu numai

prin graiii, ci şi prin scripte, fiindcă se dice despre acest Ştefan Nemania,

că iel a curăţit țara de eretici şi că a ars multe cărţi ereticeşti. — Pe
lingă cărţile Sîntei Scripturi . în limba bulgaroslavică trecură dela Bulgari

de

la Sirbi o mulţime
beşte. Dintre

acestea

morale,

scripte

doctrinare

aici: un Sestodnev

numim

din 1263; un Prolog (Precuvîntare)

şi legende trăduse sir-

(Şesedilieriii, Hexaemeron)

tot din secolul al 13-lea;

umiliile

lui

Ion, Gură-de-aur, un Pateritic (Viieţi de sînţi părinți), deistica lui lon Daschin, din secolul al 14-lea; umiliile lui Grigoriii Teologul; Lestiviţa saii

Scara cerească a lui lon Climac (Scărariul), şi altele din secolul al 15-lea;
saii

trăducătura cronografiii lui Ion Malalas şi a lui Grigoriii: Monahul
Hamartolos; etc. — Ca scriitori sirbeşti numim: pre numitul rege Şteian
Întîiiicoronat, carele a scris Viiaţa tătini-săii, numit
Nemania cel
(1151—1195), iar ca călugăr Simion ($ 1200) şi
domnitorii
tot Ştefan ca
nişte Întrebări liturgice adresate învăţătului arhiepiscop bulgăresc Dumitru

pre Sintul Sava

Homatiianul, —

(pg..747); pre călugărul Domentiian

1264 pre
din Hilindariii, carele în 1241 a scris Viiaţa Sîntului Sava şi în
carele
1323—1337,
dela
Daniil
arhiepiscopul
a lui Ştefan Simion; — pre
arhiepiscopi
şi
domnitori
multor
mai
faptele
povestit
a
şi
viieţile
a descris
saii Rodoslov,
sîrbeşti, întrunite toate într'o culegătură, numită Ţarostavnic
carele,
'Pamblac,
Grigoriii
numitul
pre
—
scriitori;
alți
de
şi continuată
întemeieviiaţa
descris
a
Deceni,
ca igumen în mănăstirea sîrbească din
— şi pre Contoriului iei, a regelui Ştefan Uroş Deceanul (1321—1331);
Me
stantin Filosoful venit din Bulgariiea încoace.
regilor şi
faptele
şi
„Viieţile
numim:
Din analistica sirbească:
1453;
pînă
alţii“:
după
unii
țarilor sîrbeşti, cum şi cît de mult aii domnit 1503; — -„Hronograful Domîn
pînă
-— „Scurtă istoriie a țarilor sîrbeşti“
cu o povestire a întîmplărilor dela
nilor sîrbeşti“ pînă în 1501, dimpreună
ar&tind numai anii întîmfacerea lumii încoace; — „Anale mănăstireşti, a
,
|
plărilor dela întemeiarea mănăstirii.
1) liricek,

pg. 199—217:

|.

c.

pg. 446.

—

|

Pypin-Spasoviă,

pg:

126.

—

2) Pypin-Spasoviciii |. c.
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Din ramura drepturistică ieste foarte înteresant Zaconicul (legeriul),
lui Ştefan Duşan (1331—1355), făcut în adunările legislative din anii 1349
şi 1854, fiind de aţă regele sirbesc dimpreună cu toţi boierii mari şi mici,
şi arhiepiscopul regatului dimpreună cu toţi protopopii şi şervitorii bisericeşti, mici şi mari. Acest legeriii conţine, pelingă legile soţiiale cetăţăneşti
şi bisericeşti de mai înnăinte, încă şi drepturile întroduse prin îndătinare
îndelungată.
|
Scrilerile poporale sîrbeşti sînt tot acelea, cari le întimpinăm la
Greci. şi la Bulgari, deasemenea şi aşanumitele cărţi minciunoase, apocrife,
tainice.
.
La Ruși.?) La Ruşii încreştinaţi abiâ în anul 989 după ritul r&săritean grecesc (pg. 316) încă aii fost întroduse cărţile bisericeşti cele irăduse în graiul bulgaroslavic, aşă încît de aci înnăinte cărţile acestea deveniră propriietate comună a tuturor săminţiilor slavice de confesiune
răsăriteană grecească. În chipul acesta se puse temeliiea pentru o comunitate culturală şi literară în ramura deistică între Slavii de acelaş rit din
dreapta Dunării şi aceia despre miadănoapte de Cărpaţi.
În decursul desvoltării lor soţiiale cetăţăneşti însă prin ţări şi domniiate despărțite şi sub deosăbite înrîurinţi culturale se ar&tâ o diferinţare
tot din ce în ce mai mare nu numai între graiurile lor vulgare, dară şi
în cele literare. Ruşii înşi'şi nu r&maseră necontenit naţiune unitară, căci
fură despărțiți de Tatari (Mongoli) în 1240 în doaiiă ramure,în una puţin
num&roasă spre miadădiapus, numită de Romiînii moldoveni Ruşi, din
secolul al 19-lea încoace însă şi Ruteni, şi în alta spre miadănoapte
răsărit, foarte număroasă, numită de Romini Moscali după capitala
domniiatului lor Moscva. Avind de aci înnăinte îmbele rămure o deosăbită
desvoltare soţiială cetăţănească şi culturală literară, se rămificâ şi graiul
lor în doaiăă dialecte marcante, dacă nu tocmai în graiuri deos&bite.
|
Cu Ruşii sai Rutenii, ca vecini ce erai, aii avut Rominii din domniiatul Moldovii, mai adeseori de lucru (pg. 294—296; $ 128; pg. 5%;
$ 134; $ 136; pg. 614, 616—617, 620, 622, 626, 629, 631, 632, 640—645,
649, 651, 653, 654), deaceea înşirăm aici puţinile noastre cunoştinţi despre
cultura şi literătura lor din răstimpul acesta.?) Cultura a fost la Ruşi şi la
Moscali,

dela
sînt
duse
989,

ca şi la alţi creştini răsăriteni,

numai

religioasă

morală,

căpătată

preuţi prin biserici şi mănăstiri. Deaceea şi puţinile produsuri literare
mai toate de conţinut religios moral. Pelingă cărţile liturgice întrodeodată cu încreştinatul reginei Olgei în 957 şi al tuturor Ruşilor în
mai găsîm la iei un zbornic (culegătură) de scripte religionare

din 1073 şi altul din 1076. Chiar şi un analist se arătâ încurînd,
Nestor cu numele, născut în Chiev în 1066 şi mort ca călugăr pe la

1130; iel a început în
dela Slavii din dreapta
timpul săă, ocupîndu-se
Monahul, domnitorii
— Chirilă din Turov

călătorit pe la locurile

1113 a descriie, după modelul anuarelor venite
Dunării, întimplările dela zidirea lumii pînă pe
în partea ultimă cu connaţionalii săi. — Vladimir
în Chiev (1113—1121) s'a distins şi ca scriitoriii.
trece ca mare orator bisericesc. — Un Daniila

sînte şi le-a

descris cu mare însufleţire; — Un

călugăr nenumit din mănăstirea Peşterii a scris un Pateric, în care
se ailă descrise Viieţile Sinţilor. —
Din anul 1143 se află scris un Evangeliieriii, şi un Prolog (Cuvintariit) tot din secolul al 12-lea. —
Igor, fiiul pincipelui Sviatoslavil din Cernigov, născut în 1151, porni în
1) Pypin-Spasoviciii, 1. c. pg. 399—411. — *) Pypin-Spasoviciii, 1. c. pg. 412-—421.
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1202 cu o ceată de ostaşi încontra

Polovţilor

luptă. Un necunoscut a făcut o cîntare reunită

şi îi

omorit

de acestia

î

asupra. acestei intari

întitulată Slovo o polku Igurovă = Cuvîntare asupra oştirii lui
Igor. — Aşădarea Tătărilor printre Ruşi, despărțirea acestora în doaiiă
ramure poporistice şi luptele religionare dintre creştinismul apusean şi cel
răsăritean ai împiedicat avîntul culturii şi înmulţitul produsurilor literare.
La luptele religionare chiar şi în scris a luat parte renumitul principe
Alesandru Neveanul ($ 134). — În secolul al 14-lea s'aii trădus în

ruseşte şi umiliile lui Eirim Siriianul, şi tot din secolul acesta înnăinte se
ailă mai

multe

documinte

codice judeţiiar,

numit

şi

urice

Sudebnic,

principe al Litvaniii (1440—1444)

scrise în graiul rusesc.
esistă

din

1468

dela

Chiar şi un

Cazimir,

mare-

şi rege al Poloniii (1444—1492). —

anii 1490 şi 1491 aii apărut în tipograiiiea
Qsmoglasnic (Optvoceriii), un
Ceasoslov
saltire.

În

din Cracoviiea un Octoih sai
(Ceaslov, Orologiierii) şi o

Ş 170. Cultura şi literătura la Romîni între

1186 Şi 1504.

_
Îndemnuri. Vioaiele şi împulsivele mişcări soţiiale cetăţăneşti şi religionare bisericeşti ai produs pretutindinea printre Romîni trebuinţa neapărată pentru o cultură întelectuală mai adincă şi mai lăţită şi ai stirnit
întrînşii şi îndemnul de a o îmbrăţişă cu seriositate şi cu căldură. Acela
dintre dinşii, carii doriaii o cultură mai naţională rominească, începură a
se folosi de graiul lătinesc şi a trimete tineri la Roma Vechie pentru
studii, iară

ceialalţi

dintre iei,

nu

carii

voiaii

să se Ipede

de îndătinatul

graiii bulgaroslavic şi de cel grecesc, prinseră a îniiinţă şi pe teritoriul
Daciii Trăiane o mulțime de mănăstiri, a le îndăstră cu îmbielşugare şi a
face din iele centre de cărturăriie în genere şi în speciial de cultură relicreştinilor răsăriteni (pg. 713—715;
confesiunea
după
morală
pioasă
de departe ajunseră Rominii în priaşă
Pină
161—164).
790—721 şi SS
vinţa aceasta, încît întemeiară, deşi numai pe scurt timp, şi O şcoală mai
superioară în Suceava (pg. 752 --755). În chipul acesta aii pus Rominii
temeliiea şi la o literătură romînească.scrisă, pe lingă cea vechie naţională nescrisă (pg. 32—36, ur. 14, şi $$ 110—113). Această literătură scrisă
a fost, dintru

mai

început,

toată

în graiuri

străine,

cel

puţin

nu

S'aii des-

coperit pină acum urme detot sigure şi contimporeneşte adeverite de vreo
literătură romînească scrisă, mai vechie decit din secolul al 15-lea încoace.
Învățătorimea. Învăţătorimea de pe atunci, călugării preuți, predicători, scriitori şi prescriitori, precum şi cîntăreţii bisericeşti, numiţi pe “ greceşte dascăli, ait răspîndit în mulţimea necărturară. prin învățături, şi
povestiri publice în bisericile comunale lumene şi în cele comunale călugăreşti şi prin citiri şi povestiri în case private, feliurite cunoştinţi şi
nepăţănii, cari toate s'ait stratificat în mintalitatea şi simţămintalitatea
poporane
literăturii
ramurile
tare
foarte
avuţit
în
ai
şi
Romini
cărtutarilor
împărțala.

În

,

|

_

nescrise.

cele

următoare,

vom face o ochire repede şi

dupăce

scrisă, pre
scurtă asupra literăturii poporane nescrise, vom trece la cea
religionară
literătură
în
care vom dispărţi-o mai întiiii în doaiiă ramuri,
din urmă
aceasta
pre
iar'
profană,
sait
lumească
saii deistică şi în literătură

întro ramură
În fiecare

ştiinţifică şi în alta beletristică,

ramură

şir timputristic.

vom

pune

cunoscutele

adecă

produsuri

frumoasă
literare

şi artistică.

romineşti

în

784
Literătura nescrisă sai poporană.

Deşi

esistinţa

unei literături po-

porane, nescrise, curat naţionale, zace în firea lucrurilor şi nu poate fi
trasă la îndoiala; deşi iea ieste tot aşâ de vechie ca şi viiaţa întelectuală
a poporului, deşi iea are toate ramurile cîte se ailă şi în literătura scrisă,
numită şi cultă din causa culturii pruducătorilor iei: totuş produsurile iei
sînguratice ni scapă dela orice control atit în. privința.timpului ivirii, cit

şi în privința mulţimii lor, precum

putinţă să ştim,

cînd s'aii

şi a calităţii lor primitive. Ni ieste preste

ivit iele pentru

întiiaşdată;

cum

ni

s'a

pre-

sîntat dintru început; cam cite aii fost de toate şi de ce feliii, şi cum s'aii
modificat iele în decursul timpurilor. Noi avem cunoştinţă despre dinsele
numai întru cit ni s'aă păstrat în gura poporului pînă astădi, sai numai
întru cît ni-aă fost consemnate prin scrisoare decătră unii alţii în decursul
timpurilor, precum şi întru cît ni vorbesc iei despre iele. Astădi, mulţămită
unor bărbaţi iubitori de literătură poporană, de aşanumita poporistică,
sait iolcloristică pe înglezeşte, avem o bună parte din produsurile iei
vecinicite prin scisoare.
,
|

Culegători de literătură poporană. Mai înnăinte produsurile literăturii

poporane orale drepică desfătai audul şi nutriaii înț&leginţa copiilor prin
poveşti, porogănii şi şimilituri, şi înveseliai inimile mai bătrinilor prin
doine, hore şi cîntice bătrineşti, şi ale aminduror etăţilor prin colinde şi
cîntice de steâ şi de Irodi, dar' nime nu se înteresâ de culegerea şi conversarea lor. Atit de bine se conservaii iele din neam în neam prin viii
graiii, încît nimăruia nu'i treceâ prin minte, că iele se pot uită şi despăre
cu timpul. Nu se sîmţiă necesitatea culesului lor. Abiă dupăce îşi publică

Neamţul Herder. opul

săii:

„Vocile

popoarelor în Vechime“

în 1778,

şi

Sîrbul Vuc Caragiciii colecţiunea sa de cîntece sîrbeşti în 1814 şi 1823,
Fauriel cîntice poporane greceşti în 1824, veni şi Rominul Giorgiii

Asachi (1788—1569)

de

adunâ

poesii

poporane

romîneşti în 1822, pre

cari le înmulți în 1823 cu altele culese de prin Banat, Ţara Romînească
şi Ardeal de Vuc Caragiciii, dar' nu se tipăriră îndată şi deaceea se

nimiciră prin înspăimîntătoriul încendiii al Iaşului în 1827.

„Cel dintiiii, dela care avem culese şi tipărite cîntece poporane romineşti, ieste mult cititul Anton Pann (1794—1854), carele a publicat în
Bucureşti 1830 „Cintece de steâ“; în 1831 „Poesii deosăbite şi cîntece de
lume“, multe originale ale sale, dar' unele şi din popor; în 1846 „Poesii
opulare“, iarăşi mai multe propriie; în 1847 „Povestea vorbii“, o broşură
şi în 1850—1851 şese broşuri sub titlul de „Spitalul amorului, sait cînţătoriul dorului“ (edi. 2. în 1852) cu cîntice poporane din Ţara Romînească;
în fine în 1851—1852 doaită broşuri sub titlul de „O şădătoarela ţarăs,
în care se ajlă, între altele, şi citeva bocituri; în 1842 „Înţălepiul Archir
şi nepotul săii Anadam“, şi în 1853 „Viiaţa şi năzdrăvăniile lui Nastratin
Hogea.“
|
s Alesandru Russo (1859) a cules în anul 1839 mai multe poesii

poporane, cîntece bătrînești şi legende, dar' manuscriptele lor s'a pierdut
cu mişcările cetățăneşti din 1848.) — Iordachi Golescu (1768—1848)
a cules

în anul

1845

într'un

mănuscript

voluminos

o

mulţime

de

„Pilde

povăţuiri, cuvinte adevărate şi poveşti,“

carile s'aii publicat de Juliii Zanne

în

vol.

opul

săii

„Proverbele

Romînilor“,

8 şi 9,

Bucureşti,

1900—1901.

Acela însă, care a deşteptat înteresul clasei culte pentru poesiiea
poporană, a fost dulcele poet măiestru, Văsiîle Alesandri. Acesta a
1) Foaea Soţiietăţii pentru literătura şi cultura romînă

1868, pg. 148.

-

în Bucovina,

,

anul IV. Cernăuţ,

.

785
cutriierat munţii Moldovii şi a cules dela oamenii de
pe acoleâ
de poiesii, dintre cari a publicat unele mai întiiii în gazeta
Bo

î
rea

Cernăuţ la 1849, Nr. 32, 33, 36 şi dela 1850 Nr. 2, 4, 8, 11, 20, 33, Ie
45— 48, 51—54, 57 — 60 sub titlul de „Poesiea populară a Rominilo 34
r«”
„Cîntice poporane romineşti“, „Poesii poporale“, şi „Horele romiîneşti“,
şi apoi doau& broşuri de „Balade adunate şi îndreptate“, Iaşi, 1852
-— 1853;
şi în suplemîntul ioii „Romăniea

literară“ din 1855, „Poesiile populare ale

Rominilor“, şi în îine în o ediţiune întregită sub titlul de: „Poesii populare
ale Rominilor, culese şi întocmite“ Bucureşti, 1866. Din poiesiile poporane
adunate de V. „Alesandri s'a trădus în nemţeşte de Kotzebue „Rumâănische

Volkspoesie“, laşi
1887;

în

manie,

1853 şi de Rudow:

irănţuzeşte

Paris

1858;

de Ubicini:
în

„Rumânische Volkslieder“, Leipzig

Ballades

înglezeşte

de

et chants

Greenviile

populaires

Murray:

The

.

dela Rou:
songs

and

legends of Rumania, London, 1859, şi aii găsit la toate pupoarele aprețuiri foarte lăudăroase. Poiesiiea poporană a întemeiat valoarea întelectuală
a Rominilor în străinătate, şi a îndemnat apoi şi pre prof. Crăciunescu
de a apreţui pre Romîni după poiesiiea lor poporană în scriierea sa îrănțuzască: Le peuple roumain d'apres ses chants nationaux, Paris 1874.
Poiesiiea poporană din Banatul Temeşan şi de prin Ardeal prinse a
o culege şi a o publică, însă nu în originalitatea iei deplină, ci coreasă ici
coleâ în dicţiuni, mai întiiii At. M. Mărienescu în opurile: Balade,
Pesta, 1859; — Colinde, Pesta 1859, ediţ. 2. 1861; — Steaiia Magilor
saii cintice

la

naşterea

Biserica

Domnului,

Aibă

Novăceşiii,

—

1875;
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_
de, balade din Cărpaţi, Bucureşti 1886.
li
De aci înnăinte s'aii înmulţit culegătorii de poiesiie poporană.
punem aici în şir timpuristic:
.
Marian S. FI.: Poesii poporale din Bucovina, Balade romîne, culese
şi corese, Botoşani 1869; — Poesii poporane romîne, adunate şi întocmite,
vol. |, Balade, Cernăuţ 1873, şi vol. II, Doine şi Hore, Cernăuţ 1875;—
Tradiţiuni poporale romîne, Sibiiii 1878; — Descîntece poporane romîne,
Suceava,

1886;

Nunta

—

la Romiîni,

Bucureşti

1890;

—

la Ro-

Naşterea

mini, Bucureşti, 1892; — Înmormîntarea la Romîni, Bucureşti 1892;—
Vrăji, farmece şi . destaceri, Bucureşti, 1893; — Satire poporane romine,
Bucureşti 1893; — Tradiţii poporane romine, Bucureşti 1895; — Răsplata,
poveşti din Bucovina, Suceava 1897. — Sărbătorile la Romîni, vol. 1—3,
Bucureşti, 1898—1901. — Poesii poporale despre Avram -.ancu, Suceava,
a
1900. —.Legendele Maicii Domnului, Bucureşti 1904.
Pompiliii Miron: Balade populare romine, adunate, laşi 1870, —
şi de Irodi, Craiova 1870.
Creangă lon: Culegere de cintice de steă
Cirntece populare de pe
Scrieri, Î.. Poveşti, Iaşi 1890. — Caranfil:
valea

Prutului,

culese,

corese,

Huşi

1872.

-- Bancilă P.:

Colindele

Cră-

ciunului şi ale Paştilor, adunate, îndreptate şi întocmite, Sibiiii 1875. —
Hinţescu 1. C.: Cîntece de Irodi la naşterea Domnului Isus Cristos,
Braşov 1876. — Buradâ Toader: Datinele poporului romin la înmor-

mîntări, aşi 1882. — Mangiucă
—

G. D.: Poesii populare,

Teodorescu

Bîrsan:

S.: Colinde, în Călindariul pentru 1882.

şi strigături din Ardeal,

Doine

Bucureşti

1885.

Bucureşti 1885.

—

—

larnic

şi

Pop Rete-

anul: Trandafiri şi viorele, poesii populare, culese şi ordinate, Braşov,
cartea asta,
1885, ediţ. 2. Gherla 1891; — Cine nu ştie strigă, citească

ardeleneşti
adecă Chiuituri.. adiinate din popor, Gherla, 1891. — Poveşti Dr. 1. G.
Sbiera
—
1888.
Braşov
1—5,
partea.
culese din gura poporului
date, Cernăuţ
Poveşti

poporale:
|

romîneşti, . din

popor

luate şi poporului

50
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1886; —- Colinde, cîntece de steâ şi urări la nunţi, 1888. — Sevastos
Elena D. O.: Cîntece moldoveneşti, laşi 1888; — Nunta la Romini,

Bucureşti 1889. — Canianu Mihail: Poesii populare. Doine. Culese şi
publicate întocmai cum se dic, „aşi 1888. — Frîncu şi Candrea:
Romînii din munţii apuseni, părţi 4, Bucureşti 1888. — Daul T.: Colindi,
Arad,

1890.

—

Muntean

Mîndrescu

Ştefan:

S. C.: Literătură

jos, Bucureşti, 1892. .—

Doine

şi strigături,

şi obiceiuri poporane

Popescu

N. D.:

Carte

Braşov,

1891. —

din comuna

Ripa de

de .basme

populare, vol. 1—4, Bucureşti, 1892. — Stanescu
gura poporului, Bucureşti, 1892. — Vedi „Şădătoarea

şi legende

D.: Basme culese din
vol. III, pg. 206—210;

217—229. Bibliografiiea Folklorului Romin.
- Studii asupra literăturii poporane. Studiul literăturii populare întrun
mod sistematic a dat naştere la o ştiinţă noaită, care caută a se întroduce

printre celealalte sub numele de popuristică saii pe înglezeşte (folklore)
iolklor sait folkloristică, mai ales atunci cind se compară literăturile

poporane dela mai multe popoare, arătind fondul comun şi cel diferinţiial,
„Şi esplicîndu!l,
La Romini studii asupra literăturii poporane aii început a se face în
mod sporadic asupra unor ramuri din iea încă decînd prinse a se culege
cite una alta. Cel dintiiă, care a început a face aceasta, a fost Alesandru
Hăjdăi. Dinsul a publicat în foaiea rusască Vestnicii Evropy din 1833

un alt articol sub titlul:

„Cîntecele

populare

ale

Moldovii

sub

raportul

istoric“; — apoi marele poiet Văsîle Alesandri într'un articol: „Poesiea
populară a Romiînilor“ publicat în gazeta „Bucovina“ la 1849, Nr. 32, şi
„Horele Romăneşti“ în „Bucovina“ dela 1850, Nr.57—60. — După aceştia
scrise Costachi Negruţi în Daciiea Literară | pro 1840, pg. 121—134
despre, cîntecele

populare

ale

Moldovii..—

I[. Karl

nische Volkslieder, Sibiiii 1859; şi Kolinda,

Schuller:

Rumâ-

Eine Studie iiber românische

Weihnachtslieder, Hermanstadt, 1860. — Dora D'Istria: La nationalite
roumaine d'aprâs les chants populaires în Revue des deux Mondes, Mart,
1859. — Odobescu A. 1. a scris încă de prin 1861 despre „Cintecele
poporane în raport cu ţara, istoriiea şi datinile Rominilor“, şi încă „R&sunete

ale

Pindului

(Scrieri, î. 2,
Soţiietăţii

pentru

pg. 25—40

în Cărpaţi:

pag. 179-240). —

un

cultura

articol

şi

Diochiul,

Sbiera

literătura

„Despre

Naluca,

I. G.

romînă

îns&mnînţa

Mieoara, . Moş-Ajun.“

a publicat în

în Bucovina,

anul

„Foaiea
|. 1865,

refrenului de o Lere Doamne

din colindele romine, despre timpul ivirii şi însămnătatea lor.“ — Vărnav
Liteanu G.: Poesiile populare culese şi întocmite de V. Alexandri, în
"Convorbiri literare, a. VI, pg. 405. — Transilvaniiea, Foaiea Asoţ.
încă a publicat studii poporisticeîn anul 1869, Nr. 19—20; în 1870,
Nr. 22—23; în 1875 Nr. 3—5 şi în 1877, Nr. 4—18. — Tocilescu Gr.
a publicat în „Foaiea Soţiietăţii Romănismul“ (|. 1870) „un studiii despre
poiesilea poporană a Rominilor. — Fundescu 1. C.: Întroducere despre
"lit. pop. Buc. 1870. — Mîrza: Regulele nunţilor, Huşi 1872. — Cratiunescu: Le peuple roumain d'apres ses chanis nationaux, Paris, 1874. —

Teodorescu

G. D.

a- publicat

o

scriiere

sub

titlul: „Încercări critice

asupra unor credinţe, datine şi moravuri ale poporului romîn,
— şi alta: Noţiuni despre colindele romîne, Bucureşti 1889.
G.

1. a scris

în

„Columna

lui Trăian

de Hăjdăii

(pro

1876,

Buc. 1874,
— Froilo

pg: 136—139)

„0 recensiune despre articolul lui A. Graf: Della poesia populare rumena“
“apărut în „Nuova Antologia“, Firenze 1875, vol. 30, pg. 5—38. — Silaşi
"Grigoriii Dr. (1836—1879) a publicat în „Foaiea Asoţiiaţiunii transilvane

pentru literătura romînă şi cultura poporului romin“

mai

multe

articole:

787

„Insemnătatea literăturii romîne tradiţionale (pro 1875,

mînul

în

poesiea

sa

poporală,

studii

asupra -tuturor

Nr. 3-5)
ramilor

şi

„RO--

poesiei”

poporale romiîne în Transilvania“ (pro 1876—1877); —
brior Alesandru (1846—1883) a publicat în Convorbiri Literare a.“Lam
IX,
(1875 —1876) .
un articol întitulat: Obiceiuri
publicat un studiii

şi credinţe la Romîni.

foarte înteresant despre

lor în secolul al 16-lea. (Cuvente den bătrăni,
revista

„Columna

resant studii;

lui Trăian

„Doina.

pro

1882,

—

Hăjdai

„Cărţile poporane

Bucureşti, 1879.);

pg. 397—406

B.P:a

ale Romîni-:

apoi

şi 529—536
un

Originea poesiii poporane la Romîni.«

în

înte-

(Doină ==

dan, adecă cintec la lIrlandeni, danah, cîntec muieresc la Perşi, dhan,
adecă a sună în sanscrita; daena în zendica însamnă „„Citec, lege.“). —-Buradă Toader:
Bocetele populare la Romini, în Convorbiri literare,
a. XII, 1878, pg. 356. — Săulescu M.N. a publicato conferință despre
poiesiiea populară la Romîni. şi la cîteva din popoarele vecine, Craiova,
1881.— Philippide A. L.: Caracterul, propriietatea şi familiiea a) după
poiesiiea populară, b; după actele publice, iaşi 1881, cu o recensiune
de A. D. Xenopol în Convorbiri literare XV, pag. 475. — Mangiuca

Simion (1831—1890)
iea

Familiiea

din

darele

din

1882

a publicat un studiii despre Baba

1874,

şi 1883,

şi

apoi

mai

şi despre

alte

Colindă

Dochiiea

în foa-

studii poporenistice în Călin-

în

cartea

sa „Dakoroma-

nische Sprach- und Geschichtsforschung“, 1890. -— Gaster Dr. M. ni-a
dat apreţuiri înteresante asupra mai multor producțiuni poporane în cartea
sa: „Literătura populară. romînă“, Bucureşti, 1883; apoi a mai publicat în
Revista Tocilescu, an. 1, vol. 2. pg. 313—335 şi anul II, vol. 3, pg. 99—110
un Scurt trătat dimpreună cu mai multe „Colinde, cîntece populare şi cîntece de

steă,

inedite.*

—

Rudow

W.

(1858—1897):

Verslehre

und _Styl

der rumănischen Volkslieder, Leipzig 1886. — Dobrea
Şteiănescu
a publicat în. „Lumina pentru toţi“ vol. 3—4, Bucureşti 1887 şi 1888 nişte
„Studii asupra literăturei populare“. — Franken.A.: Rumânische Volksdichtungen, Danzig 1888, şi Rumânische Volkslieder und Baladen, Danzig
1889. — Cireş V. a publicat ca teză pentru licenţă nişte „Consideraţiuni
estetice asupra poesiii populare romine; Focşani 1888; cu o recensiune
de M. Şvarţieid publicată în „Arhiva Soţiietăţii ştiinţifice şi literare, red. de
Xenopol, iaşi 1890, vol.1, pg. 616-—620. — Lupaşcu şi Bianu: Medicina Babelor, Bucureşti 1890. —. Gazeta Transilvaniei a publicat nişte
articole întitulate: Haiducii în cîntecele noastre poporane, anul 1891,
Nr. 199, 228; a. 1890, Nr. 270-275; şi a. 1892, Nr. 225, 264, 270, 276,
282 şi 286. — Mîndrescu Simion: „Literătura şi obiceiuri poporane,
Bucureşti 1892; Doina, Bucureşti 1893; şi Strigături sai chiuituri poporane,
1898. — Şăineanu L.: Legenda meşterului Manole la Grecii moderni,
în Convorbiri literare, anul 22, 1888, pg. 669—682; — Basmele romine în
comparaţiune cu legendele antice clasice şi în legătură cu basmele popoarelor învecinate şi ale tuturor popoarelor romanice, Bucureşti, 1895.—
Speranţă T. D.: Întroducere în literătura populară romînă. Studiă com-

i

para

ucureşti, 1904.
e coasiderări generale.

_
În

i
privinţa dejudecării vechimii produ-

contoarme

cu vederile bătrineşti ale poporului,

surilor din literătura poporană putem spune, în genere, numai atita, că
un produs literar poporan ieste cu atita mai) vechii şi mai aproape de
timpul ivirii lui, cu cît cugetările şi închipuinţile împărtăşite printr însul

sint mai aproape

şi

mai

şi cu cît sînt esprimate întrun limbagiii mai vechiii şi mai îndepărtat de cel

modern. Literătura scrisă însă se dă controlată şi studiiată în orice privinţă.50%
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Produsuri literare poporane. Acestea ai continuat a se ivi şi in
răstimpul acesta (1186—1504) şi aii ajuns chiar la culme prin Pauliciiani
(SS 69 şi 93),. carii, cu: însuileţire şi cu stăruinţă, prin viii graiă şi în scris,
îşi răspîndiaii convingerile sale (pag. 587) prin toate păturile soţiiale.
Scriptele lor însă 'dreptcă ai fost ascultate cu plăcere şi primite foarte
bine de mulțimea necărturară, dar' acele convingeri şi credinţi din iele,
carile nu'ieraii pe placul cărturarilor şi al cetățenilor conducători, aii fost

prigonite şi nimicite (pg. 346 şi $ 169). Învățăturile lor însă s'ată strătificat, pe

încetul, în înţăleginţa şi mintea poporului şi s'aii păstrat necontenit prin
viă graiii, precum arată credinţile despre Dumnedei;:'despre zidirea lumii,

despre ceealaltă lume,
lui, depre Apostoli,

despre Raiii şi lad,

despre

depre

Isus” Cristos

sărbători şi Sînţi, etc.- Un

îeliii

şi Maica

de

şervicii

şi . private;

poveşti

religios estern sînt aşanumitele Colinde, Cîntecele de steă şi de Irodi.
Dară nu numai credinţi religionare s'aii strătificat în mintea poporului, ci
şi amintiri despre

întîmplări

mai

. despre voinici, viteji şi înțălepţi;

îns&mnate,

feliurite

publice

cîntece

sfaturi înțelepte şi poveţe încuminţătoare,
rele; descîntece, vrăji şi leacuri, ş. a.

ducătoare

lancu Sibiianul,
şi
Olea.

mare,

de

bucuriie şi de jale;

la bine-şi feritoare de

Învăţatul B. P. Hăjdăi!) ni citeadă mai multe poveşti (legende) şi
cîntece ca ivite între anii 1230 şi 1380, ca: Bogdan, Cuconul, Răducanul,
Sava

Latinul,

Nunul

Nunta

lui

Iancu

E

Vodă,
|

Unele din cunoscutele „cintece bătrineşti“ :ale- Romînilor sînt din
răstimpul acesta. Ce! mai vechiii ni pare a fi-cel întitulat „Mioriţa“. el
trebuie să se ii ivit pe timpul luptelor pentru înființarea domniiatului

Moldovii,

căci

gurean,

adecă

locuitoriii de
Moldovan,

întrînsul

ni

se vorbeşte

de

un

Vrîncean,

adecă

de un

sub poalele munţilor din '5pte Ţara Romîneăscă, de un
adecă de un locuitori de pe apa Moldovii şi de un Unde un locuitoriii.
din Mărămurăş

ori din Ardeal.

Vrinceanul

şi cu Ungureanul pun gind r&ii asupra Moldovanului: „Mări se vorbiră
şi se sfătuiră, pe la apus de soare ca să'mi'l omoare pe cel Moldovan,
că'i mai ortoman ş'are oi mai multe, multe şi cornute şi cai învăţaţi şi
cîni mai bărbaţi.“ O oiţă birsană însă, adecă din Ţara Birsei, prevesteşte
pre Moldovean despre întenţiunile Vrinceanului şi ale Ungureanului; iar
Moldovanul îi dice:
„Oiţă birsană! de ieşti năzdrăvană, şi de-a fi să
mor în cîmp de mohor, să spui lui Vrincean şi lui Ungurean ca să mă
îngroape aici pe aproape, în strunga de oi, să fiii tot cu voi, cam din
dosul stinii ca să'mi aud cînii!*... — Întenţiunile Vrinceanului şi ale
Ungureanului sînt foarte semnificative, precum nu mai puţin semnificativ
ieste şi răspunsul Moldoveanului; toate la un loc ni oglindesc starea
soţiială cetăţEnească, mişcările naţionale ale Romiînilor de pe timpul întemeierii domniiatului Ţării Romineşti şi al Moldovii. Se ştiie din cartea
întimplărilor, că domniiatul Ţării Romîneşti s'a întemeiat mai întiiii ($ 127)
şi că căută.să se tot lăţască mai ales spre r&săritmiadănoapte, adecă 'spre
Moldova

($

125).

sumuţaţi de regii
rumineşti de pe
“gariii. Romiînii de
ale conaţionalilor

Asemenea

se

ştie

că

şi

unii-Romîni

din

Mărămurăş,

Ungariii, voiaii să atragă şi
apa Moldovei, a Siretelui şi
acoleă însă se opuneaii şi nu
săi. Cu toate că iei iubiaii

alipească domniiatele
a Prutului la regatul Unprea la aceste întenţiuni
libertatea şi doriaii să fie

„.._) Hăjdăii B. P. Negru Vodă; un, secol şi jumătate
Romineşti, ca întroducere la tomul IV din Etymologicum

din începuturile statului Ţării
Magnum Romania, Bucureşti,

1898, pg. 119, 122, 135, 197 şi 239.

-

să
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i să Piu
r&mină veci
neatîrnați,
iviaii ca
Îi
:
ați, -totuş au priviaii
nenorocire
"această alipire;;
MoldovanulU din € cîntec €dă de e grijă
g A Mio
Stea emelarea unui
traiit noii, căcie
Mioriţei
ca întîmplîndw'i-s
moartea, ica să'i pună la cap „îluieraş de năzdrăvane,
soc
mult!
dice
loc.
Vi
cind "mi-a bate, prin .iel a răsbate şi-oile s'or strînge
pre
mie e
plinge cu lacrimi de sînge“; şi apoi o îndătoreşte că
cătră nime, ca cum iel ar îi fost omorit; el dice: „far tu "sade nu vorb ască
omor
li spui lor; să .li.spui. curat că-m'am însurat cii-g mîndră crăiasă ă nu
a lu nt
mireasă,“ Rominul moldovan

nu vede aşadară moarte în unirea sa cetă-

țenească cu

confrații

nu le priviâ

Săi ungureni,

ca

decit

ci numai

o „nuntă“,

iar ţările lor unite
dorită de toată lumea
Singurul lucru ce voiâ_ Romînul moldovan ca să ştiie
confrații săi vrînceni Sg guteni, că le nai făcut alta, decit. .că ai stins
numai lumina

steâe

alta,

dară că

e

„ca

o mîndră

crăiasă“,

istinţa ici cetăţEneşti, că la „nunta mea

a căgut o
Sa
» Cară
că nau nimicit totodată şi pre Rominii din ţară, ci că numai
i-ai nuntit, i-au împreunat întrun traii noii mai asigurat, deaceea
şi
dice Mioriţei, ca maicii sale, adecă neamului romînesc, iea să nu'i spună
nici măcar atita, că la nunta lui a cădut o stes, ci dice: „să”i spui curat,
că m am însurat cii-o fată de craiii pe-o gură-de-raiii; dar' la cea maicuţă
să nu'i spui drăguță, că la nunta mea a cădut o steă, c'am avut nuntaşi:
bradi şi păltinaşi; preuţi, munţii mari; paseri, lăutari; păsărele mii, şi
stele, făclii!«
Alte doaiit cîntece bătrineşti, Toma Alimoş (pg. 505) şi Gruie
Grozăvanul, sînt de pe la anul 1340, cînd se luptară Romînii moldoveni

vitejeşte cu Tătarii. Cîntecul Meşterul Manole
îi din domniiea

lui Radu Negru

între 1375

sait Mănăstirea Argeşului

şi 1384; Mihul

Copilul

îi din

timpul lui lon Huniadi (1387—1456), iar Movila lui Burcel, Ştefan
Vodă şi şoimul şi doaită cîntece de laudă asupra lui Ştefan celui Mare
sint de pe timpul lui!).. Însu'şi Ştefan cel Mare să fi compus un cîntec ostă-

şesc, carele s'a păstrat apoi prin viii graiii şi sună aşă: „Hai, frați, hai,
iraţi, la navală daţi, la năvală daţi! Ţara v'apă&raţi! Hai, fraţi, hai, irați, la
năvală

daţi,

la

năvală

daţi!

Crucea

v'ap&raţi.

Hai, fraţi,

hai, frați, la nă-

vală daţi, la năvală daţi! Steagul v'apăraţi!“2) Acest cîntec ni arată scopul,
pentru carele s'a luptat Ştefan cu atita însufleţire, admirat fiind de toţi. —
Cintecul Marcu Viteazul ieste de sub domniiea lui Mircea celui Bătrîn.3)
Literătura scrisă. In răstimpul acesta aiă scris călugării din mănăstirile romîneşti foarte mult, dară mai numai în îndătinatul graiii bulgaroSlavic;

în cel

romînesc

nu

ni s'ait

păstrat

multe

($ 166).

Produsurile

lite-

rare, scrise în graiul bulgaroslavic, atît de băgate în samă în tot decursul
răstimpului acestuia, începură a'şi pierde trecerea la Romîni în aceâ proporţiune, în care prinseră unii din ieia se folosi de graiul propriii
naţional în cultura sa întelectuală, în scriieri părticulare, în urice publice,

şi la produceri literare.
secoluluial 15-lea

Aceasta .se observă mai cu deadinsul pe ia finea.

şi începutul celui de al 16-lea.

Pînă

aşă departe ajun-

sese această părăsire decătră Romîni a graiului bulgaroslavic,
colul al 17-lea se sîmțiă

mare

lipsă

de bărbaţi,

în seîncit

carii se vorbească şi să

D Alexandri V.: Poesii populare ale. Romînilor, Bucureşti, 1866, Nr. |, XXIII—XXV,
iv şi XLVIIL. — 2) Măltăta B. P. în diariul Buciumul pe 1864, pg. 855.— DenxLur
suşanu A. Istoriiea limbei şi literăturei- romîne, ” ediţ. 2, pg. 276. — 3) Densuşanu A.: Revista critică, tom. 2, pg. 204. — +) Densuşanu A.: Istor. limb. şi lit. rom. ediţ. 2, laşi 1885,

pg. 76. — Sbiera 1. G. Dr.: Mişcări cult. şi lit. la Romini din stînga Dunării, Cernăuţi 1897,

pg. 9, 34 şi pg. 14, $5.
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-scriiă întracest graiii. Această desfacere pe încetul de graiul bulgaroslavic
a făcut pre Romiîni, ca să nu se mai înteresede de vechile sale produsuri
literare întracest graiii, să nu mai îngrijască cu rigoare de păstratul lor;
ba chiar începură a le privi ca detot străine, ca cum m'ar fi fost ale sale

propriie. Această desînteresare de dînsele a fost pricina, că foarte multe
din iele s'aii pierdut, ori ait. trecut la Ruşii şi la Moscalii vecini în îeliurite
chipuri şi cu feliurite mijloace!)
Cercetători de culegături de măiuscripte bulgaroslavice la Romini.
Cel dintiiii Romîn, carele s'a înteresat de 'soartea graiului bulgaroslavic la
Romini şi de produsurile literare dintr'însul, a fost învățatul episcop al
Romanului (1879— 1892), Melhisedec.
lela publicat?) mai întiii un

studiii înteresant asupra folosirii şi apoi a părăsîrii pe încetul decătră
Romîni a graiului bulgaroslavic şi a întroducerii treptişe a celui rominesc
în locul lui, şi mai pe urmă şi conţinutul manuscriptelor făcute în graiul
bulgaroslavic şi ailate în cărţăreaiia (biblioteca) mănăstirii Neamţului pe

la

anul

1883,

iar'

în 1885

a publicat

şi în

Analele

Academiii Romîne

(ser. II, tom. VII, secţ. II, pag. 205—293) „O vizită la cîteva mănăstiri
şi biserici antice din Bucovina cu interesante observări asupra înscripţiu-

nilor

aflate în

iele. —

După Melhisedec ne-a

făcut

învățatul

profesor

universitar, lon Bogdan (n. 1862), cunoscuţi cu doaiiă culegeturi de
mănuscrise (colectanee, zbornice), îmbele de origine rominească, dară ailătoare astădi unul în Chiev şi altul în Tulcea.3) Asemenea şi profesorul

universitar

din

Cernăuţ, Kozak

Eugeniii

(n. 1857),

a scris în 1891 o

disertaţiune nemţască 4) asupra unei culegături de mănuscripte slavice din
anul 1359, carea s'a ailat în mănăstirea Voroneţului şi se păstreadă acum

la mitropoliiea din Cernăuţ, iar' -resultatul
: cercetărilor sale făcute în
mănăstirea Suceviţei' din Bucovina "l-a publicat în „Archiv fiir slavische
Philologie“

tom

14 şi 15.

Literătura deistică.

N

Activitatea

neşti de pe teritoriul Daciii Trăjane

Ne

a

călugărilor de prin mănăstirile romia fost foarte mare

timpul acesta, fiindcă în decursul lui

s'aii

şi mănoasă

înfiinţat acoleâ o

în răs-

mulţime de

noai& comune creştineşti, lumene şi călugăreşti. Comunele acestea, carile
ieraii de confesiune răsăriteană grecească, s'aii unit apoi în doaită mari
orgănisme

bisericeşti

de sîne stătătoare,

unul în domniiatul Ţării Romîneşti

şi celalali în' al Moldovii (pg. 701—709). Acuma se simţi foarte tare
trebuinţa de a înmulţi toate cărţile religionare şi de a le răspîndi pe unde
trebuiaii. Deaceea s'aii şi apucat călugării, cu însuileţire, de acest lucru.
În ramura liturgică aii prescris şi represcris toate cărţile tre„buincăoase la cultul dumnedeiesc, precum sînt: Liturgiieriul, Evangeliieriul,
Apostolul, Octoihul mare şi mic (Optvoceriul), Triodul (Tricîntul), Pentecostariul, Ceaslovul (Orologiieriul), Molitvelnicul (Rugăciunariul), Mineul
(Lunariul), carele conţine cintărileşi rugăciunile din fiecare di de preste
an, înşirate după luni, de unde şi numele de Lunariii, pe greceşte Mineiii;

Antologiul(Florilegiul), carele cuprinde cîntările şi rugăciunile la sărbătorile
mari 'de preste an; Tipicul sai Tipiconul şerviciului bisericesc;
mărturisîrii; Rinduiala înmormîntării călugărilor; etc.
a

Rinduiala

.
*) Revista pentru ist., arheol. şi fil. de Gr. Tocilescu, a. II, vol..3, Buc. 1884 pg. 46,
nota 1. — *) Melhisedec: Chronita Huşilor, Bucureşti, 1869, în Apendice, şi în Revista
pentru ist., arheol. şi fil. de Tocilescu, anul II,- vol. III,- Bucureşti 1884, pg. 129—143 şi

163—174. — 5) Bogdan I.: Vechile cronice Moldoveneşti, Bucureşti 1891, pg. 1—22; — şi
Cronice inedite, Bucureşti 1895, pg. 4—12. —
%) Kozak E.: Czernowitzer Sbornik vom
Jahre 1359, Wiirdigung desselben in literarhist., palăogr., kunsthist., sprachl. und textver|
gleichender Hinsicht, 1891.
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găsim

Ramura

religioasă

făcute o iulie

dela

morală.

de Cea

învăță

14

i

a creştinilor

morală

vițătura

Sinţii Părinţi, ca dela Atanasiă cel Mare (4 575) GV
mică
Mare ( 379), Macariii Egipteanul ( 391), lon Gură-d ) ea ăsile cel.

din Alesandrifea ( 407). Ion Daniaschin
(9 758) 4 2 (ate
— Culegătuii de alte
sărbători şi posturi.

pentru duminici,

estica

s Sonae

edificative, ca: Viiaţa fericitului Varlaam şi foasaf îm aratul Indii,
compusă de un călugăr lon în mănăstirea Sîntului Sava în Palestina în
jumătatea a doaiia a secolului al 7-lea); -— Cuvîntările lui Grigoriiă Teo.
logul despre crucea lui Isus Cristos şi despre crucile tălharilor răstigniţi
împreună cu iel; — Ar&tarea Psaltirii, cum a fost în mare; — Cuvint Cum
s'a scris sinta Evangeliie; — Despre cîte a făcut Dumnedeii în şese' dile;

— Spusele lui Severiian, episcop în Gaval, asupra hecsaemero:iului. — Cu-

legături
între

de

altele

viieţi

şi cum

de

se face

Sînţi,

precum

„Fratele

de

şi de povestiri

cruce.“

—.

Istorisirea

Şi poveţe,
lui Nichifor

Calist despre cinele lui Cristos; -- Poveste, cum Născătoarea de Dumnedeii a fost trupeşte rudă cu Elisaveta; —- Poveste, cum Ion Botedătoriul
a fost rudă cu întiiea femeie a lui osii Logodnicul; — Poveste, cum
Măriiea Cleopina a fost soră cu Născătoarea de Dumnedeii. — Despre
cele ce aii uns cu mir. etc. —
Culegături de cuprins doctrinar încă se
_ Ramura doctrinară.

allă

ca:

binarea

(teologiiea)

Deistica

Latinilor

Greci,

de

lui

unde

Damaschin;

se

arată

Povestire despre des-

—

pricinile

desbinării,

precum:

cearta despre Bulgari, despre Ruşi, postul de Sîmbătă, căsătoriiea preuilor, rasul barbei; — despre eresul Latinilor, despre azime, despre huia
asupra Spiretului Sînt; despre eretici; — Disputa îilosofului Panaghiot
(Nichifor Grigoraş? pg. 774) cu 12 cardinali, cind aii venit aceştia dela
creştipapa Romei şi S'aii disputat în Constantiniiana despre credinţa
mească cea adevărată şi cînd a biruit Panaghiot credinţa îrîncească; —
Despre Sinta Treime; — Despre credinţă şi despre multe altele; — Întrebările şi r&spunsurile sîntului şi părintelui nostru Ciril, arhiepiscop al

Alesandriii (412—444),

despre Sînta Treime; — Espunere

pe scurt asupra

dreptei credinţe de lon Filosoful; — Despre liturgiiea cu pîne nedospită
de protosîncelul Nichita din Niceea, de patriarhul din Antiohiiea Petru,
şi de un Nicon; — Cuvint despre păgînătatea nemţască, cum "i-a amăgit
Petru cel Gingav; — Culegături de canoanele Sînţilor Apostoli, ale
sinoadelor şi ale Sînţilor Părinţi despre purtarea şi pocăinţa creştinilor,
despre preuți şi călugări, despre post, despre cei ce cred în gâdine şi
feare, în vrăji şi farmece. — Culegături de tilcuiri, precum ieste aceâ

făcută de Teofilact, arhiepiscopul Bulgariii (+ 1107), ia Evangeliiea lui Ion;

apoi tilcuirea Apocalipsei.
biseriRamura timplăturistică. Chiar şi începuturi de o isto riie lumii şi
cu facerea
începe
care
aceea,
ieste
precum
găsesc,
se
cească
Zonara despre roajunge pînă la împărații Jidanilor; — O scriiere după
împăraţilor bizana
cronologiie
O
—
Asiriieni;
decătră
biiea Lerusălimului
la cel dintiiit
pînă
Domnului
înnălţarea
dela
tini şi turceşti; — Povestire

concilii universal;

—

Cronologiiea

patriarhilor

din Constantiniiana dela

al doilea al lui Filoteiii
întiiul conciliii universal (325) pînă la patriarhatul
din Bulgariiea (1375—
Eutimiii
patriarhului
(1364—1376); — Cură&spundinţa
Tismenei din

1395)

cu ieromonahul

:) Krumbacher,

şi igum&nul Nicodim din

I. c. pg. 887—888.

mănăstirea

792
“Hara Romînească,

cu monahul Cipriian

din: Muntele Atonului

şi cu Antim

mitropolitul Ungrovlahiii; — Anuariul lui Constantin Manasă
lumii pînă la împărăţiiea

lui

Nichifor Botaniates

dela facerea

(1078—1081);

—

: Împă-

raţii ierusălimeni, carii aii domnit în Israil;— Povestire pe scurt dela Adam
pînă în vremea de astădi (cînd?); etc..
a
Psaltirea Şchieiană. Această carte a fost păstrată în biserica din
Şchieiul Braşovului,?) a trecut apoi în posesiunea lui Giorgiit Asachi şi
dela acesta în a lui D. C. Sturdza Schieianul şi în 1884 în a Academiii
Romiîne din Bucureşti. lea s'a publicat sub titlul de „Psaltirea Şchieiană
(1482) la Bucureşti în anul 1889 de profesorul lon Bianu, carele se rosteşte,
în preiaţă, astfeliii asupra iei: „leste probabil că Psaltirea Şchieiană a îiost
scrisă la anul 1482 saii la 1485, dupăcum se va arătă în tomul Il al.

acestei publicaţiuni.

O

mulţime

de

particularităţi

de tot feliul, cari sînt

comune întracest mănuscris şi Codicele Voroneţean, publicat de domnul
lon Sbiera la 1885, arată, că aceste doaiiă trăduceri romîne de tecste
biblice aii fost scrise în aceiaşi epocă, în aceiaşi localitate şi poate chiar
de acelaşi scriitor.* Păcat numai că promisul tom al doile n'a apărut.
pînă acum!
|

Copiiea

din

urmă

1. Faptele Apostolilor,

a Codicelui

cap.

18,

vol.

Voroneţean.

14—21;

cap.

Acest

Codice

conţine:

19, vol. 6---40 şi capi-

tele 29—08 întregi. —. 2. Scrisoarea apostolului Iacov, cap. l—5; —3. Scrisoarea cea dintiiii a apostolului Petru întreagă şi 4. din Scrisoarea
a doaiia numai versetul întiiii nedeplin din cap. şi din cap.Il, v. 3—9,
şi a fost prescrisă pentru ultima dată, sai
în primul decenii al secolului al 16-lea.2)

Un pretins Liturgiieriii

baron Andreiii Şaguna
arguminte scoase din

romînesc

la finea secolului al 15-lea sai

din secolul al 12-lea.

Mitropolitul

(n. 1809, + 1873) s'a încercat a ni demustrâ3) priri
firea lucrului, din caracterul tolerant al bisericii

rEsăritene şi din certele dintre biserica răsăriteană şi apuseană, că Romiînii

încă din timpurile cele mai vechi aii trebuit să aibă în graiul săii
naţional trăduse unele părţi din bibliie, unele cărți pentru şerviciul
bisericesc 'şi unele cărţi de rugăciune, toate scrise -cu litere aşanumite
cirilice. Dupăce face aceasta, se provoacă la o carte tipărită în Praga?) şi
dice, că a citit aici, „cumcă Romînii în al 12-lea veac ar fi avut Liturgiiea
trădusă în limba romînă, şi aceasta scriitoriul din Praga deduce din vorbele Papei Inocenţiii IV (1243—1254), carele ar fi scris, că în vremile cele
mai proaspete, adecă cevă mai năinte cu jumătate de veac, Rominii
Daciii Liturgiiea cea pănacum întrebuințată în limba slăveană o aii trădus în limba originală, la care Maica (biserica) constantinopolitană saii
aii tăcut, sait s'aii înțăles, precum se vede, saii maii vrut să ştiiă despre
aceea, saii că nu Ss'aii cerut voie dela iea.“
Autoritatea mitropolitului Şaguna şi increderea generală în serioasele
lui studii aii făcut, că mulţi scriitori romîni aii reprodus prin operele sale
această veste ca deplin adevărată, fără de a o mai controlă prin citirea
din noii a isvorului folosit de dînsul. Această ştire o vedem adoptată mai
întiiii de meritosul scriitoriii şi profesor Dumitru larcu (1817—1879)
în cartea sa: „Catalog bibliografic de cărţile romine, Bucureşti 1865,
ediţiunea a 2-a, Bucureşti 1873. Din a doaiia ediţiune acestei cărţi se
3) Diaconoviciii

Dr. C. Enciclopedia

romînă,

tom. 3, Sibiiii 1904, pg. 901. —

2) Sbiera

I. G. Dr. Codicele Voroneţean, pg. 321—324. — 3) Şaguna A. Br. Istoriea bisericei ortodocse

resăritene

universale

dela

întemeiarea

iei

pînă

în

dilele

noastre,

tom.

2,

Sibiiii, 1860,

pg. 63—74. — 4) Sazavo Emanskoe sveatoie blagovestvovanie (9, pg. XVII, nota 12.

ro

_—_ —
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vede lămurit, că D. larcu nu a consultat deadreptul opul din Praga,
pentrucă iel se provoacă aici la „prefața gramaticei“ lui Niculaiă (Nifon)
Bălăşescu, ediţiunea primă tipărită în Sibiiă 1848 şi a 2-a în 1850, ca la
isvorul, de unde a luat aceâ veste despre trădusul acestui Liturgiieriii .
rominesc cam pe la anul 1100.
1882)

Această veste a propăgat-o
în

notele

sale

dela un

mai departe şi Justin

discurs

rostit în adunarea

Popfii

(1841—

generală a Aso-

țiiațiunii Transilvane în August 1867 şi întitulat: „O privire fugitivă preste
literătura romînă şi lipsa unei istorii critice a literăturii romîne,!) iarăş
fără de. a consultă deadreptul opul prăgan,
ci numai provocîndu-se la
D.
larcu. Şi noi înşi-ni, rădămaţi pe citatul din istoriiea bisericească a
mitropolitului Şaguna fără de niciun control, încă am afirmat esistinţa
acestui Liturgiieriii întrun trătat „despre ortografiiea limbei romîne în

desvoltăciunea sa istorică“, publicat romiîneşte în „Foaiea Soţiietăţii pentru
cultura şi literătura romînă în Bucovina“ anul 1867, pg. 281—292 şi anul
1868,

pg. 5—16,

iar'

nemţeşte,

în

„Programm

Czernowitz“, 1867, pg. 1—34.
Acest
vestitul Robert Râsler, în „Zeitschriit

des

Obergymnasiumsin

trătat al nostru a îost recensat de
fiir die 6sterreichischen Gymnasien“,

19. Jahrgang, 1868, Wien, pg. 672—673, în termeni adeseori prea. drastici.
Abiă acuma am consultat descitata carte, care poartă următoriul titlu corect:
Sazav
- Emmauskoje
Svjatoje Blagovăstvovanije nynăze Remeskoje. Sazavoo
Emmauntinum

Evangelium

nunc

Remense,

vulgo

„Texte

du

edat

Sacre“,

de W. Hanka în Praga, 1846. Pe pg. XVII, nota 12, se citesc următoarele:1)
„Memorabil întradevăr şi unic ieste în patriarhatul roman privilegiul
liturgiii în graiul naţional al Slavilor, fiindcă toate celealalte popoare din
Europa, Africa şi America nu fac. cele sacre decit numai lătineşte. Ceea
ait căpătat în Roma
ce însă dic Slavii, că iei, sub titlul de privilegii,
liturgiiea în graiul săi, pre carea toţi cei vechi şi înşişi Latinii ai îost
luat-o odinioară ca prin drept comun, feste întradevăr mult mai dincoace,
adecă din secolul al noaiiăle, secol în care cele de toate dilele ale celor
de mai înnăinte se păreaii acum neîndătinate, ca să nu dic chiar neiertate.
Căci, deşi chiar în timpurile cele mai noait, adecă deabiâ de
neaici cu un secol şi jumătate îndărăpt, Rominii Daciii trăduseră pe
la
şi
usitată
grecesc,
rit
de
slavică
liturgiiea
naţional
simţite în graiul săii
şi neici mai înnăinte, tăcind şi înţălegindu-se cum se vede, saii neştiind totuş
întrebată fiind mult răbdătoarea maică (biserică) constantinopolitană,
avem alt esîmplu şi mult mai vechiii, pre al Goţilor încreştinaţi în secolul
al patrule,
1) Popii

al

unei
S.:

naţiuni

foarte

Poesia şi prosa,

viteze

tom. 1.,

şi cu

Oradea-Mare

mult

1870,

mai
pg.

şi în de-

nobile

198.

—

a

9

Lătineşte:
-.:

:

Slavorum;

gium liturgize ver
Memotabile sane est unicum în patriarchatu romano privilem, Africam e
0
mericanl
omnino omnibus populis catholicis per Europa
sua
îti
i
relctun
Romze
am
accept
ii
privileg
titulo
latine sacra facientibus. — Quod autem omnes et t ipsi ips Latin Latini jurejure
ant,
rant,
sumpse
Sur
sibi
ne.
veteres
i
i am, quam olim
i
liturgi
i
linquz
a,
l
reliquis

scilicet seculi, cui insolita jam, ne
i
i
p ibus, , î. e. vix abhinci sesquoque tempor
ssimis quoq
tissimis
nea etsi tsi recenti
esm.-Nam
prioru
recen lo
în Causa est idiana
apud se quogue usitatar,
antea
am
liturgi
Valachi slavicam greci ritus
:
bantur quoi
et connivente ut videtur, au vel ig
tacente
erunt,
convert
suam
ulam
in vernac
densă
et
un
divers
tamen
itana, habemus
te et inconsulta mo0)ushiusn matre constantinopol
isissi a e
seculo quarto conversorum ; nationis sort
€ ot hi a am
Jon e ctustius exemplum Gothorum
Sao
pi
quan
nutneri
minoris
Pron
L E
lonze nobilissime et universim vix liberal
«
a
ni on c€
i
itatem
i
quorum
i
m,
i, îiyza ntinoru
as Led
is,
Gothic
nonnisi Graecas et postea 1atinas audiebant missas, „teius
discipuli
is discipul
,
am linquam superbe nimis asperna
imperii clero et imperatoribus barbar
teaa
-
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obşte deabiă
Goţi, măcarcă

mai puţin num&roase decit ierâ națiunea Slavilor, şi cari
ierai învăţăcei ai Bizantinilor, pre a cărora liberalitate nu

înceteadă Protestanţii, rivalii Latinilor, a o lăudâ, foarte

puţin ce ascultati

liturgii gotice, ci numai greceşti şi apoi lătineşti, pentrucă clerul şi împăraţii din îmbele împerii cu fuduliie despreţuiaii foarte tare limba lor

varvară“ ($ 96). .

|

Din citatul acesta, pe care îşi întemeiadă Şaguna şi cei ce s'aii luat
după iel, opiniunile sale, se vede lămurit, că Şaguna n'a înţăles bine pre
autorul acestui citat, pre W. Hanka. Şaguna a credut, că citatul de mai

sus

nu

ieste

numai

o

notiţă

privire la timpul, în care a

istorică

făcută

scris iel (1846),

ci

în treacăt

"l-ai

de

privit

istorică ce se repoartă la timpul papei Inocenţiii IV,

la

altor graiuri liturgice pe lîngă cel grecesc,

ca

W.

saii

Hanka

cu

ca-notiţă

mijlocul secolului

al 13-lea, saii chiar ca o rostire a papei Inocenţiii IV însu'şi, şi deaceea a
tras conclusiunea, că Romînii ar fi fost irădus romineşte liturgiiea cu un
secol şi jumătate mai îndărăpt de timpul lui Inocenţiu 1V, adecă cam între
1093 şi 1104. Dar' citatul de mai sus nu'i alta decit o scurtă notiţă istorică
făcută de W. Hanka spre a esplică, că liturgiiea slavică în biserica
romană
ieste întradevăr un privilegiii unic şi foarte memorabil, şi, spre:
a'şi întări şi mai tare opiniunea sa, dice Hanka, că şi Chiar liberala
biserică r&săriteană (constantinopolitană) încă ma prea permis întroducerea

şi aduce

dovadă

pre Ro-

mini, Carii, după dînsul, abiâ pe la anul 169%, (un secol şi jumătate mai
înnăinte de anul 1846, cînd a scris iel notița aceea), ar fi trădus romineşie
liturgiiea slavică, fără de a fi fost întrebat biserica constantinopolitană,
carea nu s'a rădicat încontra sait pentru că ieră înţăleasă, sai poate pentrucă n'a ştiut nimică despre această faptă.
Deci citatul de mai sus nu poate fi privit ca dovadă, că Rominii aii
avut trădusă romîneşte liturgiiea pe la începutul secolului al 12-lea!
-. Această discusiune am adus-o aici numai din causă,- ca alţii, citind,
ca şi mine, opurile de mai sus, să nu se alunece la credinţa în esistinţa

nedubioasă a unei liturgii romiîneşti trăduse în secolul

al 12-lea.

De

alt-

mintrea, prin delăturarea acestei dovedi, nu vrem să negăm probabilitatea
întrebuinţării liturgiii romîneşti pe ici colea prin bisericile Romînilor atit
ale celor din peninsula Balcanică, cît şi prin ale celor din Daciiea
Trăiană. Dincontra Codicele Voroneţean şi alte scriieri apocrife, scrise toate
în dialectul macedoromînesc pe timpul mişcărilor religionare şi cetăţeneşti
de aici ($$ 112; 113 şi 166), vorbesc puiernec în favoarea esistinţii vreunui liturgiieriii romînesc, sati cel puţin a folosirii graiului romînesc la
şerviciul dumnedeiesc (pg. 732).

Autori și scriitori.

pre

aceia,

din

criierii

Mai

puţin

cărora

decit

aii ieşit ele,

produsurile
saii

carii

literare cunoaştem
le-ai

scris.

Numai

despre unul din iei avem cunoştinţă mai de aproape în urma studiului publicat despre diînsul de episcopul din Roman, Melhisedec1). Acest autor
ieste mai des numitul Grigoriii Pamblac. Îel a fost deo înţ&legință
rară şi de o activitate spornică. Atit în patriiea natală, în Bulgariiea (pg. 781),
cît şi în timpul petrecerii sale în Moldova, în Rusiiea şi în Sirbiiea, a
compus mai multe predici şi Viieţi de Sînţi. Numim aicia numai pre cele
făcute în Suceava şi în Mănăstirea Neamţului, şi anumea: Despre fericitul
Filogoniii, arhiepiscop al Antiohiii, cuvînt rostit în Suceava în 20 IDecemvre
1401 în numele solilor patriarhali trimeşi încoace, şi în
carele dice:
. 1) Revista pentru

istoriie de

Gr. Tocilescu,

anul II, vol. 3, pg.

1—64

şi 163--174.

e

pom

e e
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„Fiindcă v&d

dragostea

voastră, că primeşte,

cu dulceaţă,

turii, precum un pămînt bun şi gras săminţile...
diiea voastră cea caldă, ațita sîrgui

cuvintul învăță-

Mai întiiă lăudin osârnţă cătră biserică, pecită o -aiid copiii

cătră mama sa, pecită bolnavul cătră doftor, pecită cel
pecită corabiiea cătră liman, peatita şi pre noi ne îns&tat cătră isvor,
veseleşte sporirea
voastră, încît noi, vom îi şi vestitori de bucuriie despre fapta
bună a
voastră, cătră patriarhul care ne-a trimes.“ — Despre dumned
eieşti
le
taine:
— Despre aceea cum trebuie să se ispitească pre sine cel
ce voieşte a-se
împărtăşi. — Despre neţinerea aminte a răului, despre dători
nța ce
omul a se curăţi cu pocăință în cele cinci dile înnăinte de Crăciu o are
n.
Despre Jidanii carii întreabă: să fi luat oare Dumnedeii femeie şi să —
fi:
născut fiii? — Despre Tepăosaţi şi despre traiul lor pe pămînt ca nişte
călători, şi despre, Antihrist şi despre înviiarea morţilor, şi că viiața ome-.
nească îi deşărtăciune şi plină de osteneală; că moartea îi somn şi r&ăpaos
de ostenele;

şi despre

milostenjie.

—

Despre vilața monahicească,

că ieste

asemenea îngerilor, şi asupra celor ce se înbogăţesc din nedreptate şi
răpire. — Cuvint de laudă asupra cuvioşilor părinţi în Simbăta lăsatului
de bringdă. — Cuvint la naşterea lui lon Botedătoriul. — Cuvint în lauda
sinţilor apostoli Petru şi Pavel. — Cuvint la. naşterea Născătoarei de
Dumnedeii. — Cuvînt în lauda sinţilor trei cuconi şi a lui David Prorocul
şi că ispite şi năpăşti vin asupra Sinţilor spre arătarea virtuţilor, şi de-spre sinta cuminecătură. —- Cuviînt în lauda marelui mucenic Gheorghie.—:
Martiriul sîntului şi măritului Ion celui Noi, carele s'a mărtirisat în Cetatea
Albă. — Despre aceste „Cuvinte“ dice episcopul Melhisedec, că iele s'aii:
păstrat pînă astădi „în limba slavonă-sirbă“, dară că Ţamblac, în mitropoliiea

Moldovii,

fără

îndoială,

le-a

rostit în limba romînă;

căci

altmintrea

iele n'ar fi fost înţelese de poporul romîn, carele nu înţălegeâ limba sîrbească. Cumcă poporul romîn dela Suceava înțălegeâ predica lui [amblac,
mărturiseşte înswşi predicătoriui în cuvintele:
„deciteori
am săm&nat
în audul vostru cevâ din dumnedeiasca scriptură, voi, ca un pămînt bun
şi gras, în puţin timp aţi ar&tat r&sărirea acelor săminţe“, etc. leii cred,
dice Melhisedec mai departe, că 'Pamblac a rostit în Moldova.multe predici în limba romînă, dar”, din nenorocire, limba noastră pe atunci neavînd

carte,

nici

scrisoare,

iele

s'aii

pierdut,

afară

numai de un mic număr,

pre care 'Pamblac le-a trădus în limba sîrbească, spre a le transmite poste-

Tităţii, fiindcă această limbă aveă literătură, şi ierâ comună şi cărturarilor
romini, atit bisericeşti cit şi civili“ (|. c. pg. 6).
Şi din timpul petrecerii lui Gr. Ţamblac în Rusiiea (1407 respective
1414—1419) ni spune episcopul Melhisedec (|. c. pg. 57) că saii păstrat
mai multe scripte dela îel, ca: Cuvint ţinut în Moscva la mormîntul unchiului săă mitropolit Cipriian. — Cuvânt la mărita Innălţare. a domnului
nostru Isus Cristos. — Cuvînt în Duminica stilpărilor. — Cuviînt la Schimbarea la faţă a lui Isus Cristos. — Cuvînt la Adormirea Maicii Domnului.
— Cuviînt la 'Țăiarea capului sîntului Ion Botedătoriul. — Cuvînt la În-

nălțarea Crucii. — Cuviînt în lauda sîntului marelui mucenic şi isvoritoriii
de mir Dumitru. — Cuviînt în lauda sîntului marelui mucenic şi purtătoriii

de biruinţă Gheorghiie. — Un vers la Adormirea Maicii Domnului.
Un scritoriii foarte harnic a fost călugărul Gavriil). Acesta a scris
soţiiea
în anul 1499 cele patru Evangelii (Tetraevangel) pentru Mărina,
:

1

i

nr. 106) alele

în

Revista—Tocilescu

ao, i

1. c.pg.

47; 51; pg.

140, nr. 92; pag. 47 şi 143

139, nr. 89 şi 87; pg. 141, nr.94; pg. 138 nr.77; pg. 199, nr. 85.

796:
lui Alesandru

celui Bun.

3 Faur

pre

un Tetraevangel
nului,

1436,

—

Tot acest Gavriil, fiiul lui Uriie,

a mai scris

şi pentru Mănăstirea Neamţului din 6 April 1435 pînă în
care

“l-a ferecat

frumos

Căndea

Laţcu,

— În anul 1437 saii 1438 a scris şi o culegătură

părcălabul

Hoti-

de scripte edificătive,

în carea seailă şi Viiaţa Sintului Ion celui Noi, compusă de Gr. 'Pamblac.
— În 1441 a făcut altă culegătură de Viieţi de Sinţi. — În 1443 a scris

o carte numită Mărgărit. — În 1445 a scris un Mineiă pe luna lui Faur,
în 1446 învăţăturile Sîntului Ion Scărariul, în 1447 un Mineiii pe luna lui
Mart şi, fără de a arătă anul, Cuvintările lui lon Gură-de-aur şi ale altor
Sînți Părinţi. — Din anul 1453 se ailă un manuscript fără de numele
scriitorului, în carele se vorbeşte despre taina pocăinţii, despre pravilele
Sinţilor Părinţişi ale sinoadelor, privitoare la această taină, despre rudenite
şi căsătoriile oprite, despre credinţa cea adevărată în Sînta Treime, despre
întrupare, despre cruce, icoane şi moaşte, despre cele şepte sinoade şi

despre iradiţiunea bisericească 5).

—

Călugărul Atanasiii Taha a scris

în anul 1462, tot în graiul bulgaroslavic, cuvintele lui Efrim Siriianul,
viiața cuviosului Tedosiii celui Mare şi a cuviosului Grigoriii, episcop al

Omiriţilor?).

Neamţului
înveţăcelul
foarte gros,
şi alţi sînți

—

În anul 1500 a prescris călugărul Toader din mănăstirea

un: mare Apostol sîrbesc?). — În anul 1503 a făcut Visarion,
mitropolitului Sucevii Teoctist, un mănuscript bulgaroslavic
carele conţine o tilcuire la cartea lui lov de lon Gură-de-aur,
Părinţi ?). — Roman, diiac din Baiea, a scris în graiul bul-

garoslavic scrisoarea sîntului

Atanasiă,

arhiepiscop în Alesandriiea,

cătră

principele Antioh despre multele cercetări trebuincioase în sîntele scripturi
neinţelese pe deplin, pre cari însă toţi creştinii trebuie să le ştită5).

Literătura lumeană. În literătura lumeană aii produs Rominii foarte
puţin în răstimpul acesta, dară şi cît ati produs, n'aii scris romineşte,
ci tot în îndătinatul grajii bulgaroslavic folosit de iei ca graiii cultural
şi literar. Pelingă. îndemnurile

foarte mult

arătate mai sus

la aceasta şi împrejurarea,

($

164 şi 165)

a contribuit

că cei ce'şi fac cultura întelectuală

în vreun graiii străin, nu sînt în Stare să'şi rostească în al săii propriii
toate cugetările pe deplin şi în mod acurat, şi deaceea prefer să scriiă
şi chiar să vorbească în graiul săii cultural. Această aplecare şi preferință
se arată şi astădi la toţi aceia, carii se cultivă de mici în vreun graiii străin,
cu atita mai vîrtos în timpul dela 1186 pînă la 1504, cînd pre Romîni îi
împingeâ la toate mişcările soţiiale cetăţăneşti, religionare bisericeşti şi.
culturale romîneşti, nu atita simțul naţional şi conştiinţa naţională, puţin vioaie pe atunci, cît mai ales simțul religios şi conştiinţa religionară, precum
şi credința, că, apărindu'şi „legea, ţara şi steagul“ (pg. 789), fac o faptă
bună înnăintea lui Dumnedeiă, şi'şi mintuiesc sufletele de chinul cel veci-

nic, Dacă în despărţitura

dus Rominii foarte puţin şi nu

tura

iei frumoasă

ştiinţifică

şi artistică

din literătura lumeană

în toate ramurile iei,
m'ait

produs

apoi în

nimică, fiindcă

aii pro-

despărţise înrădăci-.

nase printre oameni socotinţa, că numai în scriptele cele

religionare: găseşti

iască,

lumene,

adevăr şi dreptate, distragere şi desfătare curată şi descoperire
fiind însufleţite

de

Dumnedeii,

pecînd

scriptele

dumnedeieşite

din

minți omeneşti debile, mărginite şi tulburate necontenit de aplecări sîmţă-

mîntale joasnece şi de înterese părticulare esclusivistice.

acestei

credinţi contribui

foarte mult

La înrădăcinatul

prea zeloşii confesionalişti,

caii, în mod îngust şi greşit, cuvintele

apostolului

Pavel,

cari

adresate

espli-

Corin-

1) Melchisedec, 1. c, pg. 136 nr. 72. — 2) |. c. pg. 139 nr. 83. —5) |. c. pg. 135, nr. 53.
— 4) |. c. pg. 133, nr. 34. — 5) Bogdan |. Vechile cronici moldoveneşti, Bucureşti, 1891, p. 10.
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tenilor (i cp. 3, v. 18—21)

culva dintre

somorit,
innăintea
scris 1):
Domnul

_

„Nime

să nu se înşele. De se pare

să se facă moros

simplu), ca să fie înțălept, căci înţălepciunea lumii acesteia (pofeste
lui Dumnegeii moroşiie (sîmplicitate, posomoreală), căci mai ieste
Dumnedeii prinde pre cei înţălepți în vicleniiea lor; şi iarăş?):
cunoaşte gîndurile înţălepților că sint deşerte“.

Ramura istorică.

ieste cea

dicindu-li:

voi că ieste înțălept în veacul aceşta,

mai

vechie,

-Ramura
însă

nu

istorică
pînă

din

într'atita,

literătura
ca să

lumeană

ni poată

ştiinţifică

dă, contimpo-

reneşte, desluşire despre începuturile poporului romîn, ba nici măcar despre ugirea Şi esistința diferitelor domniiate romineşti mai mici şi mai
mari. Şi nici că ieste lucru de mirare, căci fiecare popor trebuie să fie
mai întiiii născut şi să ocupe un teritoriii proprii, să aibă o patriie unde
să crească şi să se desvoalte conform firii sale propriie. Ca şi fiecare ins,
aşă şi un popor trebuie să fi învăţat mai întiiii carte prin sîne însu'şi sai
dela alte popoare, ca să poată fi cărturariii. A pretinde istorilea unui popor scrisă contimporeneşte de sîne însu'şi, chiar dela primele sale începuturi, ar îi tot atita, cit a cere, ca un om părticular să'şi scrifă întimplările viieţii sale mai înnăinte de a fi deprins însu'şi a citi şi a scriie, şi
mai înnăinte de a fi ajuns la o reflecsiune şi cugetare propriie asupra
esistinţii sale şi a trecutului săii, mai înnăinte de a fi atins un grad oarecare de maturitate. Minuni şi salturi în privinţa aceasta nu esistă nici în
viieaţa inşilor, nici în viieaţa familiilor, ori a popoarelor. Atit dela un ins
singuratic, cît şi dela o familiie, sait dela un:popor putem aşteptă şi
sîntem în drept a pretinde vreo activitate literară abiâ dupăce a ajuns la
conştiinţa insualităţii, a nedivisibilităţii sale părticulare şi soţiiale cetăţăneşti; deci dela ins abiâ dupăce a devenit matur şi bărbat, -iar' dela un
popor abiă dupăce se simţeşte ca atare, adecă dupăce 'şi-a urdit şi întărit
0 viiaţă propriie părticulară, o patriie comună şi un organism soţiial cetăţenesc într'însa, un domniiat adecă, sai, cel maicurind, dupăce începe
a năzui spre o atare viiaţă.
Deci, fireşte, am put€ pretinde dela Romini, ca iei să'şi fi început a
scriie istoriiea din timpul, cînd aii prins a se simţi ca popor părticular şi
străin de popoarele ce'i încunjură, saii cari locuiaii împreună cu „dinşii,
ori din timpul cînd începură a urdi domniiate propriie, spre a duce în iele
Deci s'ar cuveni ca să avem o istoriie scrisă
o viiaţă propriile naţională.
de Romini cam din secolul al 10-lea (pg. 327—330, şi $ 106), saii de pe la
finea secolului al 12-lea, ori de pe la începutul celui de al 13-lea ($ 116—
124) încoace. Oride 'şi-aii scris saii nu Rominii în timpurile acestea istoriiea sa naţională, aceasta nu o putem şti, fiindcă de pe atunci nu ni sa
vrepăstrat niciun monumînt literar istoric, şi chiar de sa păstrat cumva
şi
precum
descoapără,
se
să
acum
de
ca
îi
ar
unul, nu ni ieste cunoscut;
se tot înliterare
istorice
noastre
cunoştinţile
an
în
an
din
întru adevăr
aceasta „siai
mulţesc prin descoperiri feliurite şi neaşteptate. În privința
esorul uni“
pro
şi
Hăjdăi
P.
B,
academiciian
învățatul
căştigat mari merite
publicate
e
timplăturistic
scriptele
versitar din Bucureşti, lon Bogdan, prin
j
_
de dinşii.:
După cunoştinţile
Amintere (pomelnece) și anuare mănăstirești. literare i5 orice ă
monuminte
vechi
mai.
noastre din ditia de astădi, cele
nu ni sint pastrate oa e
teadă abiă din secolul al 15-lea, dar şi acestea
1) lov, cap. 5, v.

13. —

2) Psalm

94, v. 1l.
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nemijlocit aşă,
graiul romînesc,

precum

ai ieşit iele. din condeiul autorilor săi,

.ci unele din'iele

numai

în

şi nici în

graiul bulgaroslavic, precum

sînt aminterele sait pomelnecele mănăstirilor şi cele dintiiii

anuare desco-

perite pînă acum 1).
|
.
Dupăce s'ai întemeiat pe teritoriul Daciii Trăiane domniiatul Ţării .
Romîneşti ($ 127) şi al Moldovii ($ 128), s'aii înfiinţat pe teritoriul lor o
mulțime de-mănăstiri ($ 158 şi pag. 752), îndă&strate domneşte şi boiereşte
cu cele trebuincioase pentru un traiii uşor, comod şi plăcut, al călugărilor

din iele. lerâ deci un fapt de

binecuviinţă şi zăceă chiar în firea lucrului,

ca călugării unei mănăstiri, îndată după zidirea iei, să amintească (să pomenească) la : şerviciul dumnedeiesc numele întemeietorilor domnitori şi

ale binefăcătorilor lor şi să înregistrede chiar şi întimplările mai îns&mnate

petrecute în decursul

domniii

sai al

viieţii lor.

- Şi întradevăr, unul dintre cei mai meritoşi analişti ai Moldovii vechi,

Miron Costin (1633—1691), ni mărturiseşte, că despre a doaiia descălecare,
adecă dela întemeiarea domniiatelor romîneşti în stînga Dunării încoace, a
cules multe ştiri din

streadă-viieţile

trecut

maicusamă

„de

prin

mănăstiri,

unde

se pă-

şi analele (annales) Domnilor ctitori“ 2). În răstimpul

acesta aii esistat atit în vechiea Moldovă, cit şi în vechiea Ţară Rominească
mai multe mănăstiri renumite3), precum: Rădăuţul, Neamţul, Bistriţa, Mol-

doviţa, Putna, Voroneţul, Tismeana, Cîmpullung, Coziiea, Pingaraţii, Sneagovul, Tirgoviştea, ş. a; Aceste mănăstiri aă trebuit să-fi avut nu numai
amintere (pomelnece) şi „viieţile şi analele Domnilor ctitori“, dar' poate chiar

şi ale tuturor Domnilor, fadecă analele ţării întregi. Mai ales în mănăstirea
din Răgăut trebuie

să fi

esistat nu

numai

un aminteriii,

dară

şi vreun

anuariii, fiindcă acoleă găsîm înmormîntaţi cincă dintre cei dintiiii domnitori
ai Moldovii: Bogdan cel Bătrin, Laţcu, Roman, Ştefan şi Bogdan, fratele
lui Alesandru celui Bun). Această datină ierâ comună mănăstirilor dela
toate confesiunile creştine. Aceste viieţi
păstră pînă astădi prin toate mănăstirile

le-aii suferit iele, saii dacă

se

date toate publicităţii pînă acum.

şi anale sai că nu s'aă putut
din causa deselor prădăciuni ce

şi mai află pe ici-coleă, apoi iele nu sînt

Un anuariii moldovenesc rusesc, scris în Baiea. Acest anuariii poartă

titlul rusesc: Crasanie Bipariuri; o MoaqaBcReIx% rocyaapexr OTRoAb Haduci
Monannenaa semna = Povestire pe scurt despre domnii moldoveneşti decînd s'a început ţara moldovenească, şi a fost. publicat pentru întîiaşdată

în cartea Arome» Pyeras Bockpeceneraro ennena Sanct-Petersburg, 1793,
şi apoi în IIounoe coGpanie pyenuxr, „vlromnceit = Deplină culegătură de
anuare ruseşti, în Sanct-Petersburg, 1856, în tomul VII pg. 256-—259, ca-:

rele conţine mănuscriptele
anuarii

dice

B.

P.

din mănăstirea Înviieriidin Moscva.

Hăjdăii,

că a

fost

„redactat

la începutul

Despre acest

secolului al

16-lea decătră un Moldovan, însă în limba slavă, dialectul oficial al Romiînilor în acea epocă“ 5), far 1. Bogdan afirmă) că „această povestire pe
scurt ieste o cronică moldovenească, care pe ici pe coleâ a suferit schim1) Hăjdăă B. P. Archiva istorică, tom. 3, Bucureşti, 1867,

pag.

5—15,

resp.

34. —

Bogdan ]. Vechile cronice moldoveneşti pînă la Urechiă. Teste slave cu studiii, trăduceri şi
note, Bucureşti, 1891, — şi Cronice inedite atingătoare de istoriiea Rominilor, adunate şi
publicate în traduceri şi adnotaţiuni, Bucureşti, 1895. — 2) Miron Costin: Despre poporul
Moldovii şi al Ţării Romineşti, în Arhiva istorică de B. P. Hăjdăii, t. 1. partea 1, Nr. 234,
pag.

160.

—

5) Muşceleanu

*) Analele Academiii

Gr.:

Romine,

Monumentele

Buc.

B. P. Arhiva ist. tom. 3, pg. 26. —

şi 235-—239.

străbunilor

1885, des. Il.

din

t. 7, Secţ.

€) Bogdan 1. Vechile

Romiînica,

Bucureşti

2, pg. 266—269.

cronice,

—

pag. 62—68,

1873. —

5) Hăjdăii

185-189

-799

bări
de stil . prin copiiatorii ruşi,
_ care însă ni s'a păstrat a toape îîntrea ă
L
în foarma ici moldovenească“, cînd s'a transcris din aratul bilgaroslasic

în cel rusesc. Noi însă credem, că acest anuariii, publicat de |. Bogdan
î
ga
intii conceput
ăi ieste cel> dintiiii
î
testul rusesc
!
Ş şi în trăd
aducere romînească,
în Mol-ori
dova

şi anumea.pe

la Îinea secolului

al 13-lea sai începutul

celui de al

14-lea, atunci cînd -mărămurăşanul Dragoş se încercă să întemeiede pe
teritoriul Moldovii un domniiat propriii rominesc însă în iegătură soţiială

Acest anuariii trebuie
să fi fost scris în
cetățâncască cu regatul Ungariii.
noul orăşel Baiea, unde şi strămutase Dragoş reşedinţa sa dela Boureni.
Această credinţă ni ieste sugerată prin modul descălecării, carea ieste descrisă în deplină conformitate cu întimplările petrecute întradevăr pe timpul acesta (pg. 454, 457—461 şi 502-—503), şi această descriiere n'o puteă
face altul decit un contimporean şi poate chiar martur ocular, fiindcă
cu acurăteaţă .de năzuinţile confesionăliştilor romani apuseni şi
aminteşte
greceşti răsăriteni şi de luptele crincene iscate între dînşii ($$ 130—146)
pentru învălorarea confesiunii propriie şi a supremăţiii fei.. Alt îndemn
pentru mine spre a formulă această socotință a fost, că pe timpul studiilor

mele universitare din Viiana în anii 1857—1861

am avut ca coleg un Ro-

mîn din Mărămurăş din familiiea nobilă Mihali
îmi spuncă, că în îamiliiea sa se găseşte un

(Mihâlyi)

de Apşa,

carele

Anuariii scris lătineşte, în carele se vorbeşte despre întemeiarea dom-

din
niiatului Moldovii tocmai aşă, ca şi în anuariul rusesc: moldovenesc
Baiea. Faptul esistinţii unui anuariii bulgaroslavic şi a altuia lătinesc tot
despre aceleaş întimplări ni probeadă totodată „şi esistinţa a doaiiă părtide
solda, petațenest la Romîni în răstimpul acesta, despre carile am vorbit
:

.

_

.

a

"i

Acesta are titlul de
Un anuariii moldovenesc numit şi bistrițean.
ţara moldovenească“
început
s'a
Dumnedeii
„Letopiseţ de cînd cu voiea lui
"=

Ciu

ABTOBIHCeNb

WI

TOANL

Haua

CA

NponsBonenieub

Goiieur

MoNAaBciaa

gemas, şi fn descoperit de profesorul universitar |. Bogdan în biblioteca
cuibului (clubului) bulgăresc din Tulcea şi publicat de dinsul cu un studiii
asupra lui. Despre acest anuariii dice |. Bogdan, că „cuprinde istoriiea
Moldovii dela descălecat, 1359, -pînă la Bogdan cel Orb, şi anumea pînă
Primii Domni, dela Bogdan cel Bătrin pînă la Alesandru cel
la...1506.
Bun, sînt amintiţi numai cu numele; .... dela Alesandru cel Bun (însă)
mai
pînă la Ştefan cei Mare încoace înşiră, an după an, toate evenimentele
acestea
cum
feliul,
în
Mare
celui
însemnate din timpul domniii lui Ştefan
sînt înşirate în analele putnene şi în cronica moldopolonă... Letopiseţul
întiiea, dela
are, prin urmare, trei părți bine distinse una de alta; partea
nostru
studiul
în
numit
am
ceeace
ieste
Bun,
cel
Atesandru
Bogdan | pînă la
partea
scurtă“;
„cronica
saii
asupra zbornicului din Chiev „cronica putneană“,
cel
Alesandru
dela
analistice,
elemente
multe
cu
a doaiia ieste o cronică
Ştefan
lui,
domniii
analele
Bun pînă la Ştefan cel Mare; partea a treia sînt
Toate la un loc le
celui Mare cu un adaos asupra fiiului săii Bogdan.
saii „letopiseţui
vom numi „cronica“ sait şi „analele bistriţene“
avem destule mojos,
mai
arătă
voim
dela Bistriţa“, deoarece, precum

tirea dela Bistriţa, judeţul
-“tive- să credem, că iele aii fost scrise în mănăs
că în această parte a doaiia
sînt,
Neamţ: 1). Aceste motive ale lui I. Bogdan
Alesandru celui Bun“, ar&tînd anul,
„se

luna

vorbeşte destul de pe larg

şi diiia cînd
1) Bogdan

de îiii lui

s'ail petrecut unele întîmplări,

I., Cronice înedite

atingătoare

ceeace

nu se

de istoriica Rominilor. adunate

1895, pg. 12—14;
"cu trăduceri şi adnotaţiuni, Bucureşti,

16; 17; 19; 49,

puteă face

a

şi publicate

800

decit „de nişte oameni bine înformaţi asupra celor ce se petreceaii“, şi că

tot aici „se ocupă cronica cu predilecţiune de familiiea lui Alesandru celui
Bun“, despre care ni spune, că el „s'a îngropat în mănăstirea dela Bistriţa, pre care a zidit-o sîngur“.
Aminteriul bistriţan. Una 'din mănăstirile cele mai vechi din Moldova
Weste şi mănăstirea Bistriţei, întemeiată de Alesandru cel Bun curînd

după urcarea sa pe tronul strămoşesc

(pag. 515-518).

În

fea s'a păstrat

un aminteriii1) de foarte mare îns&ămnătate, carele are anul dela zidirea
lumii 6915 (1407 d. Cr.) şi ieste scris în graiul bulgaroslavic îndătinat pe

atunci la Romini ($ 165).

se arată mai

Întrinsul

întiiă dătorinţa

se află o prefaţă înteresantă, în care

liturgisitoriului

de a

aminti

la sîntul altariii

numele binefăcătorilor mănăstirii şi apoi modul, cum să se înscriiă numele

lor în aminterii; după aceasta se dice: „Aici se amintesc binesfiicioşii
Domni ai Ţării Moldovlahiceşti, carii sînt aceştia: aminteşte Doamne pre
dreptcuvîntătoriul Domn al țării acesteia, pre Bogdan Voievodul, pre Laţcu

"Voievodul, pre Costea: Voievodul, pre Petru Voievodul, pre Roman Voievodul, pre Ştefan Voievodul, pre luga Voievodul“, şi apoi vine Alesandru
cel Bun

cu familiiea sa, şi mai alţi domnitori.

|
Anuariul călugărului Azarii, saii anuariul bistrițean. Acest anuariii
îl cunoaştem numai după nume, din doaă& citate, ce le-a făcut dintrinsul
Eustratiii Logoiătul, unul la domniiea lui Alesandru, îiiul lui lliiaş (pag.
522 şi 525), unde dice, că în dilele acestuia s'a sînțit mitropolitul Moldovii

Teoctist de Nicodim

patriarhul

dela domniiea lui Bogdan'Vodă
la un letopiseț vechii Sîrbesc,

dilele acestui Bogdan

aceea ne-aii numit

Vodă

Bogdani

Sirbiii

s'aii

(pag. 685—687),

iar'

celalalt citat

(pg. 523—514) adauge, dicind: „Scriie
de Azariie călugărul isvodit, precum în

început

pînă astădi.

a dă dajde Turcilor şi' pentru

Acest

Bogdan

Vodă

ieste

tatăl

lui Ştefan Vodă celui Bun“2). Afară de aceste doaiiă citate nu 'mai aminteşte Eustratiii Logofătul nicăiuri de călugărul Azariii şi de anuariul lui.
Această tăcere ni-o esplicăm numai aşâ, că anuariul călugărului Azariii

n'a mers mai departe cu povestitul întimplărilor decit pînă în domniiea
lui Bogdan, adecă pînă în anul 1451, şi că iel aiost contimporean. Într'această părere ne întăreşte şi considerarea, că călugărul Azariii a fost foarte
bine întormat despre cele ce a scris, şi că Eustratiii Logofătul numeşte

anuariul lui Azariă „letopiseţ vechiii sirbesc“. Călificătivul
"i “l-ar fi dat Eustratiă Logofătul, dacă acest anuariii n'ar îi
din secolul al 15-lea, căci iel însu'şi a trăit în jumătatea a
lului al 16-lea şi în întiiea a celui de al 17-lea, şi a scris

ariii, fiindcă Miron

-

Costin ni spune?),

că

despre

al doilea

de vechiii nu
fost întradevăr
doaiia a secoşi iel un anu-

descălecat

al

Moldovii, pelingă Viieţile Domnilor şi analele de prin mănăstiri, „avem şi
istorici ai noştri, cel mai bun Eustratiii al treilea logofăt, şi cel după
dînsul

Urechie,

„Sale despre
nurile

marevornic

de țara

de jos“;

iară

„Descălecatul ţării Moldovii dintiiii“,

ce le-a avut

la scrisul cărţii sale, dice +):

fost, că 'mi se pare,

Eustratie i.ogofătul,
1) Analele Academiii

bine

dar

nu

ştii,

cum

că

am

Romine, Bucureşti,

n'am

înţăles

în precuvintarea

vorbind

„A doaiia

vă&dut

despre

îndemnare

cărţii

îndem"mi-aii

leatopiseţul

lui

din ciţiva boieri,..... pre

1885, Ser. II t. 7, secţ. 2, pag. 266—269.

*) 1. Urechie în Cronicele Rominiii de M. Cogălniceanu, Bucureşti, 1872, cap. X pag. 147,—
nota 1 şi pg. 149, nota 2. — Despre poporul Moldovii

şi al Ţării, Romineşti,. în Arhiva
istorică a lui Hăjdăă, î. ] pg. 1, Bucureşti, 1865 pg. 160. — s) Hăjdăui B.P. Arhiva istonică,t. | p. 1, pg. 160. — 1) Costin M. în Cronicele Romiuiii de M. Cogălniceanu, t. pg. 4.
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acest Simion Dascal Eustratie Logo
fătu
ca analist ce ieră, Eustratiiă Logoiătu l "l-aă fătat cu basmele lui“. Deci,
l trebuiă să aibă destule temeiuri
pentru afirmările sale.
Învăţatul profesor I. Bogdan crede
1), că, la compusul anuariului săii, călugărul Azariă Sa
folosit de un anuariii mai vechii
carele mergeâă numai pînă la Alesandr
u cel Bun, că de aci înnăinte a scris
dela sîne pină în anul 1457, cam pe la
anul 1460, şi că după sînţitul
mănăstirii Putnei în anul 1470 s'a iolosit
un călugăr. de acoleă de anuariul lui Azariii şi a început a. face şi iel
pentru această mănăstire un
anuariii, înregistrind apoi. în fel, contimporene
şte, întimplările mai îns&mnate întimplate în domniiatul Moldovii.

Alt anuariii lătinesc,

Acest anuariii trebuie

să'şi

tragă începuturile
cam din timpul uniunii domnitoriului Moldovii Laţcu
cu biserica romană
apuseană şi al întemeierii în Sirete a unei episcopii apusen
e (pg. 509—

512;

641;

646—648)

şi să fi fost

continuat

apoi

în Băcăi

anuariului

săi,

nul

în

urma

neatirnării mitropoliii Moldovii, dară în legătură doctrinară şi rituală
cu patriarhiiea din
Constantiniiana ($ 149). Gr. Urechie, în contestul anuariului săi,
începînd dela cap. IV şi pînă inclusiv cap. XII, adecă dela domniiea lui
Alesandru celui Bun şi pînă spre finea domniii lui Şiefan celui Mare, saii
dela 1399 resp. 1401 şi pînă la 1501, se provoacă de patru ori la „Letopiseţul cel Lătinesc“, odată la „Cronicariul Lătinesc“ şi:
de doaiiă orila „Cronicarulcel Lătines c“, opunindu-l totdeauna
„Letopiseţului nostru celui Moldovenesc“,
„Letopiseţului
nostru“, sait
„Letopiseţului Moldovenesc“. Dela finea capului al XII-lea înnăinte, adecă
din Noemvre

ni

dovedeşte,

întimplărilor,

1501

pînă

că acest
sai

că

Gr.

la îinea

isvor sai
Urechie

că ma

nu

l-a

mers

mai

mai
folosit.

mai

departe

citeadă.

cu

Alternativa

Aceasta

povestitul
din

urmă

Din această causă noi credem, că acest „Letopiseţ |
nu ieste probabilă.
saii „Cronicariii Lătinesc“ nu treceâ cu povestitul întîmplărilor preste anul
1501, ci că cuprindeâ numai răstimpul. dela Dragoş, saii cel putin, ela

Alesandru cel Bun,

la a căruia domniie

se citeadă. pentru întilaş, ată, si

pină în Noemvre 1501, adecă pînă spre finea doriniii “luă Ştefan celui
Mare. Acest anuariii trebuie să fi fost început în vreo mănăstire cu |
călugări de confesiune romană apuseană, iară nu grecească, resăriteană şi
continuat contimporeneşte pînă în anul 1501.
N
A
.
Acest isvor lătinesc aveă îns&mnate pe scurt şi în mod lipsicios şi
insul,
neacurat întimplările, pentrucă Gr. Urechie dice de trei ori. despre
nu scriie“, Și ari UD e e
că despre cutare saii cutare lucru
„nimică
adauge (cap. XII, pag. 152), „că încă şi alte semne multe sint,care nu |€
,
îns&mneadă; iară letopiseţul nostru, măcarcă scriie mai p
îns&mneadă toate“.
|
:
_

Coca acest anuariii lătinesc A dost compus, în Moldova de vreun
io.
(
Romin, resultă cu multă probabilitate din urmă

loni şi la Unguri nu feră îndătinată pe timpurile acelea Răleularea aro
dela zidirea lumii ca la Romini, ci numai dela Cristos, aia

nu dela

nesc însă aveă însemnați anii după computul d a Ureche dice întrun loc
Cristos. Aceasta se cunoaşte de acol6, că.
Gr.
Uiechie ist veleatul
„Letopiseţul z cel Lătinesc scriie că ai
(cp. IV pg. . 187), 187), căcă „Letop
Acest
lucru nevreun
face
Vo Moldec
6921, cînd ai stătut... la domniile Alesandru Vodă“.
a decătră
|
Y
A
a crede, că acest letopiseţ lătinesc a fost scris în
1) Bogdan

Li, Vechile cronice, pg.

137.

-

si
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Romin, sait de altul cineva îndătinat cu călcularea anilor nu dela Cristos,
ci numai dela zidirea lumii. Într'această credinţă ne întărim şi mai tare,
dacă considerăm, că Gr. Urechie samă&nă a nu fi ştiut, cum să prifacă anii

dela Cristos în ani dela zidirea lumii, fiindcă în următoarea rasă
cronica lui Ioachim Bielschi, pre care a folosit-o atit de multi), „kt6re
weszlo na poczatku miesiaca lipca, roku pariskiego 13592), o trăduce
„şi ai întrat în ţară, în diiia întiiă a lui luliie“5), fără de a pune şi
dela Cristos

1359, se vede că numai

an dela zidirea lumii.

din
tam
aşă:
anul

din causă, că nu "l-a ştiut preface în

Deci noi pre „letopiseţul lătinesc“

îl trecem

între

cronicele îndigene, sait „ale noastre“, folosite de Gr. Urechie.
Acum se naşte întrebarea, oride „letopiseţul cel lătinesc“

ieste identic saii nu cu „Cronicariul cel Lătinesc“ citat de Gr.
Urechie. Dacă considerăm că Urechie, cînd nu citeadă pe nume pre cromicarii poloni loachim Bielschi şi Marcin Paşcovschi, se foloseşte totdea-

_
=“

:"una schimbiş de espresiunile „Cronicariul cel Leşesc“, saii „Letopiseţul
“""Leşesc“, saii „Cronicele cele Leşeşti“, sai „Cronicarii Leşeşti“,
„trebuie să presupunem aproape
cu siguritate, că şi aici, prin numirile di„. ferite de „Letopiseţul cel Lătinesc“ şi de „Cronicariul cel Lătinesc“, n'a voit

"să însemne doai& isvoare diferite, ci numai pre unul şi acelaş isvor, însă
scris lătineşte. Oricit de mare grad de probabilitate, saă chiar de siguritate ar ave această presupunere, totuş iea nu poate fi scutită
obiepţiune destul de gravă, aceea adecă, că Gr. Urechie o sîngură

vorbeşte de
folosit.
La

„letopiseţe

această

obiepţiune

lătineşti“,

va să dică de mai multe

răspundem:

Această

singură

dată,

deo
dată

ce le-a

cînd

se.

provoacă Gr. Urechie la „letopiseţe lătineşti“, nu provine în contestul leto-:
piseţului săă, ci numai în întroducerea
lui. Chiar şi aicia nu se provoacă
la „letopiseţe lătineşti“ ca la nişte isvoare ce -voieşte să le între-.
buinţede la compusul cronicii sale, ci numai spre a arătă, că esistă mai

multe „letopiseţe- lătineşti“, carile derivă numele Vlahiiea din Flăchiiea, şi

întradevăr astieliii de “cronice lătineşti esistaii pe timpul lui Urechie mai.
multe, precum dela Eneia Silviii, Giorgiii Reicherstorii, şi alţii.
Căpă&tind însă Romînii moldoveni de pe la începutul secolului al.
15-lea încoace o direginţă bisericească propriie şi neatîrnată în cele timpo-.
rale, părăsîră cu desăvărşire confesiunea romană apuseană (pg. 658-—661),

şi, în urma acestui fapt, încetară

de a se mai folosi de graiul lătinesc în

cultură şi literătură.

'

Si

Anuariul putnean. Una din mănăstirile cele mai renumite din Moldova,
poate deaceea - fiindcă ierâ făcută de Ştefan cel Mare, a fost mănăstirea
Putnei, zidită dela anul 1466 pînă la 1470. Aici încă s'a arătat printre:
călugări un înteres viii pentru întemeietoriul iei şi pentru întimplările petrecute

în ţară în decursul

domniii

lui şi a înnăintaşilor lui, şi aii compus

şi iei un anuariii propriii, folosîndu-se de anuarele
Acest

anuariii

însă, ca

nici în testul săă

şi anuarele

primitiv,

celoralalte

mănăstirilor: anterioare.

mănăstiri,

nici în mănăstirea

Putnei,

nu

ni s'a

ci numai

păstrat!

în doaiă

încercări din secolul al 16-lea de a culege
de prin mănăstiri toate întîmplările înregistrate de călugării lor în decursul timpului, de a le întruni la
un loc pre toate şi de a le povesti apoi pe scurt, de unde
?

1

_G.:

Grigori

- Urechie,

în Analele

Academiii

Romin

Ser. m Ș bir nai II Das 328—334. — 2) Kronika Marcina Beria

pg. 405. —

3) Urechie,

1. c. cap. Il pg. 134.

-

şi titlul lor de.
i

eg Bucureşti,
188 r
”
|

|
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„Povestiri pe. scurt“, dară tot mai depl
in decit se
(pg.798). Prima încercare de feliul află în anuariul moldo-:
acesta, cunoscută pînă
acum, ieste aceea: făcută în 1561.de
călugărul Isaitea din mănă
stirea Slatinei, zidită de Alesandru
- :
Lăpuşnea
Venesc rusesc

nul (1552—1561 şi 1563—1568)
şi sînţită de_ mitropolitul Grigoriii
(1551—1552 şi 1558—1561) sub titlu
de: Craaani€ Bb EpaTirb 0 MOAAaRCR
EIXT roenoAapexz = Povestire pe scurtl
despre Domnii moldoveneşti.
Această
de I. Bogdan într'o culegătură de feliu reuşită încercare:a fost descoperită
rite mănuscripte, făcute în Moldova,
dară acum aflătoare în cărţăreaiia (bibl
ioteca) academiii din Chiev, şi publicată
cu un studii fuarte înteresant asupra
cuprinsului iei şi asupra
referinţilor ce le are cu alte Povestiri scur
te
2).
_
Povestirea călugărului Isaiiea a venit la cuno |
ştinţa unui învăţat polon
ŞI secretariii regesc, Niculaiii Brzesk
i2), carele trecea prin laşi în
anul 1566 ca sol egesc cătră împăratul turce
dar' carele fi oprit acoleâ decătră Alesandr sc Suleiman (1520—1566),
u Lăpuşneanul de teamă, ca
să nu'l vorbească de răi înnăintea împăratu
lui. „Aici în Iaşi, dice [. Bogdan?), a copiiat Brzeski
cronica tur
Constantinoviciii din Ostroviţa şi a trăcească a lui Mihail
dus din limba slavonă în cea polonă cronica țării Moldovii
după o versiune ce "i-a
cădut în mîni cine ştiie dela ce boierii saii dela
ce călugăr“, şi apoi
adauge: Brzeski, „om pacinic, dupăcum ni'1 descr
iie Paproţchi (Paprocki),
se vede că în arestul săii dela laşi n'a găsit cu ce
petr
mea, decît căutind să'şi satisfacă curiositatea de a cuno ece mai bine vreaşte trecutul poporului moldovenesc şi de a dă, în acelaş timp, şi compatri
oțil
de a'l cunoaşte. Aceasta "l-a îndemnat să trăducă un let or săi putinţa
opiseţ moldoveneşc
în poloneşte şi să'] completede cu citevă ştiri
dinsul în laşi asupra timpului, despre care letopiseţu mold adunate de
l
ovenesc nu
spuneă nimic.
Istoriiea Domnilor o întregeşte prin cîteva notițe statistice
asupra boierilor şi judeţelor din Moldova, voind astfeliii să. ofer
e(ască)
compatrioţilor săi un fel de schiță completă a Moldovii din timpul săi“.
Pre această trăducere polonească cu adausul din iea o numeşte |. Bogd
an

„Cronică

moldopolonă«.

.

:

:

:
.

..
|

-

|
:
.
-

i

Această scriiere a lui N. Brzeski s'a răspîndit prin c6pii cam a neacurat făcute... Venind .iea prin aceste copii fără nume de autor la cuno-

ştinţa învățatului B. P. Hăjdăi, a publicat acesta 4) una din iele sub titlul:
„Crunică
cea mâivechiea Moldovei“, redactată ex-officio de
călugării dela mănăstirea” Putna în întervalul dintre anii 1466—1552, tră-

dusă în 1566 în limba polonă, adausă cu enaraţiea evenementelor. petrecute
între 1552——1566, şi însoţită de o notiţă statistică asupra Moldovei“.
|
După un studiii desfăcătoriii cu deamăruntul asupra acestei „Cronici
mai vechi a Moldovei“, ajunge eruditul Hăjdăii la următoarele resultate

(|. c. pg. 33 $ 5): 1) Partea cronicii, carea cuprinde „întervalul dintre anii
1352—1552

ieste opera

călugărilor

dela Putna“;

—

2) povestirea întim-

plărilor „dintre anii 1352—1457 ieste o cronică separată, scrisă în 1460 şi

întercalată

în totalitatea

sa

în

opera

călugărilor

dela

Putna“;

—

3) că

cronica putneană avi mai multe redacţiuni, unele mai scurte, altele mai
prelungite, din cari cel puţin trei aii fost cunoscute lui Urechie, carele mai
posedâ

încă

mai

multe

alte fintine

istorice

romine,

precum,

de esemplu“:

.
1
dan 1. Vechile cronice, moldoveneşti înnăinte de Urechie, Bucureşti 1891. —
2) Bogda
1E Cronice inedite, pg. 105—118. — 5) 1. c. pg. 114—115 şi 116. — î) Hăjdăi:
aa
Arhiva istorică t. 3, pg. 5—34.

;

-
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—

4) „o cronică moldovenească

scrisă

în limba slavă cam

pe la 1504 şi

“îmbrăţişînd spaţiul dintre anii 1359—1504“; —'5) „o cronică scrisă romineşte
nu mult după anul 1450 şi relatînd: (povestind) evenementele petrecute în
- Curs de vro 20 de ani anteriori“; — 6) „un memorii bienal despre esilul
lui
Petru Rareş între 1538—1541, compus romîneşte de: un casnic al principelui în 1541* şi — în fine, dice, că, „analisînd în Ş 4 elementul polon al documîntului“, a „espus plausibilitatea de a'l atribui lui Augustin Aichingier“.
Descoperind însă l. Bogdan, neobosîtul îmblătoriii după documinte
vechi, privitoare la trecutul Rominilor, pedeoparte, culegătura de mănuscripte moldoveneşti aflătoare acum la Tulcea, şi întriînsa „Letopiseţul
decind cu voiea lui Dumnedeii s'a început ţara moldovenească“ (pg. 799),
iar' pedealtăparte în cărţăreatia împărătească din Sînt-Petersburg manuscriptul
original şi numele aceluia, carele a trădus poloneşte „Povestirea pe scurt“
a călugărului Isaiiea şi a făcut citeva adausuri la finea iei. a făcut şi a
publicat un' noi studiii asupra lor sub titlul de „Cronici înedite atingătoare
de istoriiea Romiînilor“.
Aici ajunge 1. Bogdan.la -următoriul resultat: că
„Letopiseţul moldovenesc din 'zbornicul dela Tulcea ieste, fără îndoială,
cel mai vechii letopiseţ moldovenesc din cîte cunoaştem pînă acum“; că
„începutul istoriografiei moldoveneşti cade... în acelaş timp cu înfiinţarea
mănăstirii dela Bistriţa în Moldova sub Alesandru cel Bun“; că înnăinte
de acest domnitorii „mai esistat anale în Moldova“; că „la 1407 începe

şi. pomelnicul dela Bistriţa (pg. 800); pela 1407 începe, probabil, să se scriie

şi cronica dela Bistriţa; şi că „avem
toarele cronici şi anale moldoveneşti

aşadară pînă acum cunoscute urmăînnăinte de Urechie:. 1) Cronica şi

analele bistriţene, cari în zbornicul dela

Tulcea merg, dela

1359 —1506, în

redacţiunea originală aii mers însă mai departe. Acestea sînt cele mai
vechi; — 2) Cronica şi analele putnene în doaiiă redacţiuni.:: a) redacţiunea

letopiseţului dela Siatina (1359 —1525); 0) redacţiunea cronicei moldopolone (1359——1552). —
3) Cronica anonimă din Voskresenskata Letopis

(1859 —1504). — 4) Cronica lui Macarie (1504—1542). — 5) Cronica lui
Eftimie (1542—1553). — Toate acestea, afară de cronica lui Eftimie,
aă
servit de isvoare lui Urechie pentru anii 1359 —1552 ai cronicei sale“
!),
Anuariul lui Hurul. Acest anuarii conţine.-povestea întimplărilor
Daciiea Trăiană dela trecerea legiunilor romane. în dreapta Dunării din
în
anul 272 şi pină după întemeiarea domnilatului Moldovii,pre care o pune
în anul 1288. Aici se povesteşte, că legiunile romane sîmbriiaşe
şi neîndigene din Daciiea Trăiană, îndatăce "primiseră poronca de-a
trece preste
„Dunăre
în Mesiiea,

fără e a se mai

consultă cu coloniştii romani

moşneni,

arseră locuinţile pe unde staţionaii şi se duseră preste Dunăre. Moşiienii
însă şi armaşii păminteni, audînd de aceasta, se adunară la locurile
de
reşedinţă ale ţinturilor, se sfătuiră împreună şi deciseră de a
remine pe
loc, şi orice popor varvar ar veni asupra lor, să'! primească
- cu bine, chiar
de "i-ar şi supune, numai să nu'i stirpească. Apoi, spre a trăi
mai cu ticnă
ŞI spre a se aptră mai uşor de duşmani, orgănisară teritoriul
Daciii Trăiane în mai multe republice cu diregători aleşi pe cite mai mulţi
ani. Apoi
se arată, cum Moldova a fost împărţită în trei judeţe mari cu
cite un jude
şi 12 pirgari în frunte pentru afacerile cetățăneşti civile, iar' pentru
cele
milităreşti cu cîte un consul, sait duce cimpestru sai prefect ca
comandant.
1) Vedi şi; Sbiera [. G. Grigoriii Urechie, Bucureşti 1834, Estras
Romîne Ser. II, tom V, Secţ. II pg. 344—353; —.şi Mişcări cultuuale din Analele Academii
-din stinga Dunării, Cernăuţ, 1897, pg. 159, $ 23 şi pg. 162 nr. 2—8: şi literare -la Rominii

-
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Vrancea,

Cimpulungul

şi Tigh

ec. iu
forml
ati republice mai mici în aceste
judeţe mai mari.
Oraşele cele mai mari şi mai
îns&mnate din punt de
vedere ostăşesc aveaii, fiecarele,
cîte o ceată de ostaşi spre apărare.
menea se regulâ, ca păminteni„cu
Asei avere să țină pe la curţile sale
oameni
înarmaţi şi călări pentru cazuri” de
trebuinţă pentru apărarea țării. Pe
măguri, prin codri deşi şi prin văi
la
înguste făcură pentru moşneni cetăţui
de scăpare şi de apărare la timp de
După aceasta ni vorbeşte
Hurul de alegerea diregătorilor, de dura nevoie.
ta
func
ţiun
ii şi de însemnele diregătoriii lor, şi apoi arată chiar numele
tuturor diregătorilor principali, civili,
militari şi mărinari. Mai departe arată
croni
şătraşe aii cutriierat ţara, prădînd,. mai ales ca, cum o mulţime de popoare
în dreapta Dunării, şi cruţind
pre “locuitorii din stînga iei, “de.pe carii
se hrăniată şi cu carii se ajutaii
adeseori la incursiunile sale. Despre Romî
nii din „Galicea“ şi dela „Severin“ dice anuariul, că se Orgănisară ca şi
cei din Moldova.
Despre Romiînii din dreapta Dunării însă
ni Spune, că iei aii păţit
multe daune, supărări şi împovorări cu dabile
din partea împărățiii, mai
ales din timpul, cînd ai ajuns Grecii la cîrmă. Acest
suferi Romînii indelung, şi deaceea se uniră cu îraţiie asupriri nu le putură
şi se rădicară sub frații Petru, Asan şi Ioniţă încont săi din stînga Dunării
ra
seră, se desfăcură de împărăţiiea bizantină şi întem Grecilor, şi"i învinpropriie, carea se ţînii tare şi mare, pecit timp s'aii eiară o împărăţiie
ferit
dupăce aii început a se înnemuri cu dinşii, impărăţiiea lor de Greci, iar
a început a decăde din causa împărechierilor virite pintre moşneni prin întrigi
le Grecilor.
Diregătorii cei mari, cum vEdură împărăţiiea slabă, cupri
nseră locuri pe
sama sa, se numiră unii regi, alţii duci şi alţii domni, şi aşă puseră
capăt
împărăţiii bizantine.
|
- : Moldova şi 'Țara- Romînească, pentrucă ferată guvernate de diregă
păminteni, bătrini şi mintoşi, aii fost scutite de rele covirşitoare, s'aii tori
împoporat şi s'aii întărit, şi aii început:a nu mai primi popoare străine pe
teritoarele sale, şi a îndreptă calea: lor spre alte părţi, spre Crim, şi spre
Panoniiea. Ungurii se lăţiră spre Rominii din Ardeal şi îi asupriră; pre
Rominii dela Severin şi din Galicea încă voiaii să'i: supună, şi -deaceea
mult se răsboiră cu dînşii, pînăce Radu Negru, ducele de Făgăraş, se uni
cu banul dela Severin, şi, recunoscut ca singur Domn al Rominilor, puse
capăt pretensiunilor ungureşti şi întemeiâ domniiatul Ţării Romîneşti. Romiînilor din Mărămurăş şi din Ardeal li făceaii Ungurii deasemenea mult
val, pentruaceea mulţi din iei îşi părăsiră ţara împreună cu ducele
Dragoş, fiiul lui Bogdan, şi cu îratele săă Băliţă, şi veniră, pe la Rusalii,
în Moldova în „Cîmpii lui Dragoş, unde r&maseră pînă toamna. Atunci
socrul lui Dragoş, Boldur, marejude în Bărlad, adunâ diregătorii şi moşne-

nii la laşi şi se sfătuiră împreună, ori să'i

primească în țară, saii ba, și

iar pre Unguri şi pre Nemţi pină la Tisa.

După aceaștă

deciseră a'i primi. -La anul, la alegerea generală a diregătorilor, a fost
ales Dragoş consul în Baiea, frate-săii Ştefan căpitan la Oituz. Aces ap
al Romînilor Moldoveni supărâ pre regele Ungurilor, carele, ajutat de împăratul nemţesc şi de regele leşesc, întră în Moldova, prădînd şi jătuind,
Toţi Romînii, pînă şi. muierile, aii ieşit încontra năvălitorilor Şi pătură
treisprădece dile dearindul.şi înfrînserăşi alungară pre Leşi pină Ja Leina,

potica ăi au i

roşii Unguri şi truiaşii Leşi se însoţiră cu Tătarii, cu
ăzacii Si cu
uşi i
şi porniră cu toţii din toate părţile asupra Romiînilor moldoveni.
ar,
aceştia apucară cu toţii armele, chiar şi bătrînii, muierile şi copiii se î
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armară, şi se bătură cu duşmanii din ajunul Sint-Petrului pînă la Sinta
Măriie din anul 6791 (1283), îi învinseră, îi alungară din ţară şi'i fugăriră
- pînă prin ţările lor, pre cari le prădară. Ungariiea o prădară pînă la Buda,
Poloniiea pînă la Cracoviiea şi Podoliiea pînă. la Bug.
După, aceste victorii, în anul:6796 (1288), vlădicii, popii, diregătorii.
şi moşnenii se adunară de aleseră diregătorii, şi răsplătiră pre cei ce s'ai
distins în răsboiii. Atunci numiră pre Dragoş „copil vechii“ pentru purtarea consulatului cu bărbăţiie în doaiiă rînduri. După aceasta chipzuiră cu
toții şi aflară de bine, că să rădice dintre sîne pre unul Domn şi cap
tuturor scaunelor, şi aleseră, cu bună înţălegere, pre Dragoş că să fie

Domn
ca

scaunelor şi Vodă saii Conducătorii

domniiea

să

remînă

în familiiea

lui.

preste toată oastea, şi deciseră,

Tot

atuncia. aleseră

încă

12 stet-

„ nică (consiliieri) împrejurul Domnului dintre. „copiii cei vechi“. Cu aceştia

aveâ Domnul să facă sfat pentru înteresele şi pentru apărarea ţării şi să
judece neînţălegerile şi pirele dintre. moşneni.
Asemenea se decise tot
acum, ca atunci, cînd se va stînge familiiea lui Dragoş, să se aleagă
altul dintre „copiii cei vechi“. Trădătorii de ţară să se desțărede preste
Dunăre.
Dragoş a domnit patru ani, şepte luni şi trei dile şi muri în vîrstă
de 87 de ani. După dinsul urmă fiiul săii Ştefan, poreclit Sasul.

Autorii anuariului și timpul compusului lui.

Acest

anuariii să fi fost

- compus „în dile bătrine“ mai înțiiă lătineşte de un Arbore cimpo„ duce; după aceasta să fi fost prescris, tot lătineşte, de Hurul, marelogoi&t al lui Dragoş Vodă. Această copiie
să fi:fost rătăcit apoi prin Galiţiiea şi să fi fost încăput în mînile unui: mare boieriii galiţiian, cu numele
Vişnovschi în Leina. Aicia la acest boieriii a aflat-o Dragoş Vornicul şi
sultan tătăresc cu prilejul prădării Galiţiii decătră Moldoveni după poticala

„ Polonilor în Codrii Cozminului (pg. 556—558). Acest Dragoş nu putu nici
citi, nici pricepe cele scrise în acest anuariii. şi deaceea

săii,

lui Petru

Clănăii,

îl dădi

cuscrului

marespătariii sub Ştefan cel Mare. Petru Clă-

năii, pătruns de îns&mnătatea cea mare a acestui anuariii pentru trecutul Rominilor, "l-a trădus de pe lătiniie, pe „limba noastră cea bătrină“,
adecă pe romîneşte, în 13 April 7003 (1495) în Văsluiti, şi a făcut şi cu„scrului săă Dragoş o câpiie. Ce s'a ales mai departe cu această trăducere
„şi cu originalul iei lătinesc, nu se ştiie pînă acum nimică.
Atta numai
ieste sigur, că în anul 1856 se presîntâ Giorgiii Boldur Costachi, comăndant al oştii moldoveneşti pe-atunci, la Giorgiii Asachi (1788 —1869), redactoriii pe acel timp la „Gazeta de Moldova: (1850—1859), şi'l rugă, ca
să publice acest mănuscript romînesc în foaie şi să'i jacă încă şi o miie

„de esimplare separate. Giorgiii Asachi "l-a tipărit îndată sub titlul de
" „Fragment istoric, scris în vechiea limbă romînească din 1495, laşi 1856“,

fără de a se rosti asupra originii şi a adeverităţii lui.
Opiniuni diferite asupra anuariului lui Hurul. Venind astieliii la cunoştința publicului conţinutul acestei trăduceri, începură a se îndoi despre
„ adeveritatea acestei trăduceri şi chiar de esistinţa primitivului
test lătinesc,
şi prinseră a presupune, că comăndantul oştii, G. Boldur Costachi, ar fi
plăzmuit un fălsificat cu scopul de. a pune în evidinţă vechimea şi văloarea cetățănească afamiliii sale. Audind domnitoriul Moldovii Alesandru
Ghica (1856—1858) de toate aceste presupuneri, a rînduit o comisiune
compusă din bărbaţi ca M. Cogălniceanu, A. Tr. Laurianu, G. Asachi,
„G. Săulescu, C. Negruzzi, A. Doniciă, C. Hurmuzachi, carii să
cercetede

|
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lucrul mai de-aproape. Toţi coinisarii, afară de G. Săules
cu, să îi dechierat
trăducerea aceasta de „apocrifă“ 1).
,
„Cu tot resultatul acesta, nime m'a publicat referatul comisi
unii, nici
n a scris cevă

despre iel. Abiă în anul 1861 a republicat G.1. Lahov
ari?)
această trăducere a anuariului, însoţind-o cu cîteva observ
ări critice. Considerînd adecă diferinţa cea mare, ce esistă între graiul romîne
cronică şi între cel din uricul dela Iliiaş Vodă, citşi între sc din această
graiul
din Cărţile tipărite în secolul al 16-lea; luând în băgare de samă, romînesc
romînesc din uricul lui Iliiaş (pg. 760) şi din cărţile tipărite în că graiul
secolul al
16-lea se astmeneadă şi mai că nu se deosăbeşte de graiul din
secolul
al 19-lea, pecînd graiul din anuariul lui Hurul ieste aproape neînţă
les în:
diiia de astădi; privind mai departe scrisoarea anuariului, în carea lipsesc
literele 3,

ni, 4, tă, k

şi «4: conchide

G.I. Lahovari,

că mănuscriptul

anua-

riului ieste produsul modern al unei pene falsariie, opul unui falsariti
neruşinat, dară adauge, că foarma şi conţinutul unui op sînt doaită lucruri
deosebite, şi dice, că conţinutul ieste autentic; că'i scris întradevăr la anul
1495 de spătariul Clănăă, că a fost pe urmă copiiat sai chiar recopiiat
de vreun învăţat slavon, de cari ierai în secolii precedenţi destui în țară;

că

acesta

a schimbat

din

vechiul

mănuscript

vorbele

cari nu'i plăceaii,

cu

altele slăveneşti, şi-a pus în locul celor ce nu 'le înţălegeâ altele dela sîne;
că a stricat foarmele regulate ale verbelor romîneşti, pre cari nu ştiiă să le
conjuge, şi că aşadară astădi nu poşedem aceă trăducere autentică, scrisă
de mina lui Clănăii, ci numai un esîmplariă cine ştiie de cîte ori decopiiat.
Cu toate obieptările acestea, găsînd profesorul din Cernăuţ, Aron
Pumnul (1818—1866), că acest anuariii ieste sîngurul, carele ni spune
întîmplări înteresante despre începuturile Romînilor ca popor, "l-a reprodus
întreg în „Lepturariul săii romînesc“ t. III, Viana 1866, pg. 1—29.
B. P. Hăjdăii?), deşi nu se ocupă anumea cu demustrarea neautenticităţii anuariului lui Hurul, totuş se rosteşte şi iel odată asupra lui şi îl
dechiară de falsificat. Analisînd elemîntul limbistic romînesc al unei cărți
de daniie a domnitoriului sîrbesc Ştefan Duşan din 1348, vorbeşte şi despre timpul „dispăriţiunii primitivului î*, în mai multe cuvinte romineşiti,
şi apoi dice: „Aşadară sonul / nu se muiase încă în diialectul dacoromîn
în cursul secolului al 15-lea, cel puţin la Moldoveni, şi aceasta, pelingă
mai multe alte argumente, pe cari ni reservăm a le destăşură cu altă ocasiune, probeadă ialsitatea aşanumitei cronice a lui Hurul, ce se pretinde
a îi scrisă romîneşte în Moldova în dilele lui Ştefan celui Mare, şi în
carea 1 ieste totdeauna muiat, iar' înlocde Urâcle vedem numai curioasa
,
ȘI
_
formă de Urechi“.
După aceşti bărbaţi se rosti asupra acestui anuariii profesorul din
Oradea mare lustin Popfiii (1841—1882) întrun discurs, ţinut în adunarea generală a Asoţiiaţiunii Transilvane în August 1867 şi intitulat: O
privire fugitivă preste literătura romînă şi lipsa unei istoriie . critice a literăturei romîne. Aicia dice) că „Hurul ieste acela, care dăteadă literătura
noastră în înțălesul mai strins“...; că „Rominii aii cultivat literele, şi musele

aii avut

Înswşi
—

1

Hurul

Rit

închinătorii

adevereşte

săi pe

în

Romi
lele Academiiiiii Romîne
Romină,

pămîntul

romiîn(esc)

Bucureştene,

şi înnăinte

că

cronicei sale,

întroducerea

Ser. 2, tom. IV,

1. c. pg. 97.

de Hurul,

scrise aş,

secţ. [, pag. 944—97,

Bucureşti, 1861, pg. 533—574. — 5) Hăjdăui B.

Bucureşti 1867, pg. 190. — Analele Academii Rom.
şi prosa, t. 1, Oradia-mare, 1870, pg. 111, 185, 187.

0

—
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. Archiva istet UI,
*) Popiiii

].:

Poesiz
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cum o aflâ scrisă

că aşadară

din

„dilele-bătrine

de Arbure,

ducele

cîmpestru“;... şi

„primul şi cel mai vechiii documiînt al literăturii noastre în în-

ţelesul strins ieste Cronica lui Hurul, a secretariului lui Dragoş în secolul
al 14-lea, trădusă romîneşte de Petru: Clănăii, secretariul lui Ştefan celui
Mare“; şi apoi încheie dicînd: „Cronica lui (Hurul) o avem astădi numai
în trăducerea lui Petru Clănăii, trăducere destul de necoreasă şi străină de
geniul

limbei

noastre;

deunde

se

pare,

că

Petru

Clănăii

saii nu vorbiă

bine romîneşte şi a trădus sub îniluinţa limbei slavice, saii că trăducerea
lui va îi fost denăturată mai tîrdiii prin copiitorii. nepricepuţi“.
După IL. Popiiii s'a apucat episcopul de Roman, învățatul Melhise"dec, să apere cu toată seriositatea vechimea faptică a acestui mănuscript,
dicind ca închieiare, că „izvodul spătariului Clănăii feste într'adevăr cel mai
vechiii document de literătură saii scrisoare romină, descoperit pînă acum“ 1).
Argumentele ce le aduce în făvoarea autenticităţii sînt următoarele: că familiile boiereşti din administrarea ţării după retragerea legiunilor romane se
găsesc şi prin documintel€ din secolul al 14-lea, al 15-lea şi al 16-lea;— că
Ştefan cel Mare a iernat spre anul 1495 în Văsluiii, dupăcum se cunoaşte
dintr'un uric dătat din Văsiuiii 20 Ianuariii 1495, lucru carele confirmă

datul trăducerii cronicei decătră Clănăii; —

că documintele din. secolul al

14-lea şi 15-lea ni arată, că Moldova a fost „din veacul vecilor“ locuită
orgănisată şi cultivată, şi tocmai aceasta constată şi cronica lui Hurul; —
că „limba, prin amestecul cuvintelor slavone, arată că ieră epoca slăvo-

nismului“ în ţară, iar” prin rostirea cea grea şi nenaturală a limbei romîne,

arată că leste trăducere din limba lătină ad literam, şi, pelingă aceea,
într'o limbă nelucrată, ţapănă, carea greii se mlădoată, fără foarme gramaticale

stăbilite,

şi încă

una

din cele

o materiile serioasă. Esimple

posterioare,

d. e. cazaniiea

din 1580;

pot aparţine chiar autoriului,
fost

nevoit

d. e. dicerea

a fabrică

unele

duperare,

dintiiti

încercări

de

a scriie romineşte

de feliul acesta ni presîntă şi alte trăduceri

carele,

cuvinte

—

că

„unele părticulărități ale limbei

silit fiind
din

a

slaveneşte,

îndu perare,

nici într'o scriiere vechie din cîte ni-aii

cădut

trăduce,

sai

poate

ca să fi

din lătineşte.

pre care nu

la mină,

am

a

mai

Aşă,

găsit-o

putut-o formă:

dela ad şi operare, în sens de ajutorire, cooperare, conlucrare“; — că limba acestui documiînt are multă asămănare cu aceea ce

se vorbi în Moldova
lui Ştefan "Vodă

cu 50 de ani în urmă,

celui

Tînăr

din

anul

1526*;

precum

—

că

se vede din cartea

„o mulţime

din această operă, carile astădi nu se mai întrebuinţeadă în scris,
în popor şi se aud în convorbirile sătenilor moldoveni, precum:
toaipă, sarad, arm, hălădui, etc.“; — că „cuvintele
campodux, consu, prătoriiani, etc., arată la originalul

că

„dicerea

cochii

oamenilor cu minte
nului,

zaturile

vechi,

sai

titlu ce acest document

aii r&mas
poiade,
lătine ca
lătin«; —

dă....

adunării

şi esperienţi, pînă nu demult se dă în Moldova

saii adunării: boierilor

licitaţiunile

averile părticulare,

—

de cuvinte

administrători,

publice

înnăintea

pentru antreprisele

cărora

statului

ce se scoteaii la vindare publică. Dicerea

diva-

se făceaii me-

saii

pentru

„cochii vechi“

în Moldova ieste proverbiială şi se întrebuinţeadă, cînd vre cinevă să arete

o anticitate fabuloasă: aceasta e decînd cochii vechi“; — că un documînt
istoric dela Petru Vodă din 1448 arată, că întradevăr ţara a fost împărţită
în -jugli sai judeţe, după cum arată cronica lui Hurul.
') Melhisedec,

Chronica

Huşilor şi a Episcopiei, Bricureşti 1869, pg.

15—20.
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Toate argumintele învățatului episcop Melhisedec,
oricît: de ponde-roase S'ar păre iele la prima vedere, totuş m'aii
fost în stare să convingă
“pre: toţi, mai ales pre Tomii necredincioşi nu; căci
renumi
-Ro b ertRâsle 11), s'a incercat prin arguminte scoase tul învăţat neamţ,
din contestul cronicei, din motivele, şi modul tipăririi şi din istoriiea
literară, a demustră,
că cronica aşanumită a lui Hurul ieste un falsificat neruşi
lui sînt: 1) Neîndătinata acurăteaţă în notarea împrejurărilnat, Argumintele
or şi a timpului,
„cînd Petru Clănăii a aflat şi a trădus romîneşte cronica lui
Arbore
precum Şi curioasa autenticare a copiii făcute de dinsul,. prin -Hurul,
subscriierii sale Şi a sigilului săii. — 2) Tăcerea editoriului despre punerea
jurările ailării cronicei, despre locul unde sa păstrat şi unde se aîlă împreacum
„mănuscriptul. — 3: Rominii maii scris romineşte în secolul al 15-lea, nici
lătineşte în secolul al 14-lea, ci numai bulgaroslăviceşte (2!) — 4) Graiul
din cronică nu'i destul de vechii, dar pentruaceea greoiii, întortochiat şi
silit, şi stilul nu arată a trăducere de pe lătineşte. Străpunerea cuvintelor
şi necorectitatea flecsiunilor şi a construcţiunii vădesc întenţiunea de a

afectă

adîncă vechime.

—

5) Nepotrivirea

datului

trăducerii cronicei cu

datul bătăliii dela Codrii Cozminului şi al prădării Poloniii decătră Ştefan
cel Mare. Petru Clănăii ni spune apriiat, că mănuscriptul acestei cronici
l-a ailat în Leina la boieriul Vişnovschi, cînd, după bătăliiea dela Codrii
Cozminului, Moldovenii aii prădat ţara leşască, şi că 'l-aii trădus romîneşte
“dupăce s'ait fost întors îndărăpt, şi ieră pace din toate părţile, şi că aceasta
s'a întimplat în Văsluiii în 13 April 1495. Se ştiie însă, că bătăliiea dela
Codrii Cozminului s'a întîmplat în 26 Optomvre2) 1497, iar' prădarea țării
leşeşti prin Juniii 14983).
Deci trăducerea cronicei aflate, dacă s'a făcut
în April după întoarcerea din ţara leşască, apoi aceasta n'a putut fi în
alt an, decît numai în anul 1499, şi totuş Petru Clănăii ni spune că iel
a tradus-o în April 1495! Aceasta arată, că falsariul s'a ţinut la esecutarea
operei sale de vreo carte, în carea datul întimplărilor la cari se provoacă

Clănăiă, ierâ pus greşit.

|

Răspingătorii şi apărătorii originalității şi adeverităţii anuariului lui
Hurul m'ait putut convinge pre toți cu argumintele aduse. înnăinte, căci
vedem pre Văsiîle Gr. Pop trecînd, după esîmplul profesorilor săi de
limba şi literătura romînească din Cernăuţ, în cartea sa, .„Conspect asupra
literăturei romîne şi literătorilor ei“, Bucureşti, 1875 pg. 39—40 uricul lui
Iliiaş Vodă din 1436 (pg. 760) şi anuariul lui Hurul printre primele rămăşiţe
literare romîneşti, păstrate şi cunoscute pe atunci. Tot aşă a făcut şi 1. G.
în cartea

Popescul

sa „Curs elementarii de istoriiea literăturei romîne“,

În anul 1882 însă se apucâ din noii învăBucureşti, 1878, pag. 12—13.
Philippide,
țatul limbistic şi profesor universitar ieşan, Alesandru
ca să demustre+) „falsitatea“ -cronicei lui Hurul şi să arete, „că falsul
Hur-Arbore trebuie să fi fost vreun om cu mult mai apropiiat de timpul

nostru, care a cunoscut constituţiile a multe state şi a făcut din iele, cu
o naivitate copilărească, o curioasă amestecătură, botegindu-o cu numele

de Republica
vechii trebuiâ
istorite)) Rose

La un document atit de
Romiînilor din veacuri trecuțe.
dar
Îngeniosul anticariii croi
şi o limbă cur&spundătoare.

inische Studien, Leipzig, 1871, pg. 274—282. — 2) Revista pentru
.
Re Romi red. de Gr.G. Tocileset, Bucureşti, 1884, anul IL. vol. 3, pe LÂ0,

de M.
miniite
rechie Gr. în „
nr. 91.— Analele Acad. Rom. 1. c. pg. 97.—
pg. 169—174. — Hăjdăi B. P. Arhiva ist. t. 3, pg. 9. — 9%
„t. 1
ălni
şi 258.
pogaIniceanu XVI, isi, 1883, pg. 245—285, şi în speciial pg. 251, 257
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“una atit de încilcită, încît, fără comentarul regretatului Săulescu (Cine leagă
poate să şi deslege

negreşit),

ar fi fost cu neputinţă

cuiva

s'o înţeleagă“.

Şi apoi dechiară că „fiind cu neputinţă. datele istorice, limba şi totul“ din

“această cronică, iea încă nuw'i alta, decit un „product al dorinţii de a'şi glorificâ familiiea, sait naţiiea, prin neadevăruri“, şi că „un falsariii de feliul

lui Pseudo-Clănăii ieste cevă deşănţat şi mai pe jos chiar decit ridicol“.

"În
fine scărmănâ învețatul profesor universitar şi academiciian,
Gr. G. Tocilescu), întrun articol întitulat: „Izvodul spătariului Clă-

năii, sai Cronica lui Arbore Campoducs,

numită şi a lui Hurul“, dupăce'i

„reproduse testul, aşâ de bine autenticitatea acestei cronice, încît nu 0 mai
găsim pusă între primele produsuri literare romîneşii prin mănualele de

istoriie a limbii şi literăturii romîneşti.

Leii însă am făcut totdeauna deo-

s&bire între faptele povestite întraceastă cronică şi între graiul în care ni
sînt împărtăşite, şi am susţinut, că întimplările, nu şi datele, sînt fapte
„adevărate, precum cred că şi resultă din cele înşirate în această carte.
a
Anuare numai amintite. este foarte bătătoriii la ochi, că, pînă acum,

„n'am găsit niciun anuariti din domniiatul Țării Romineşti, cu toatecă aici
mai curînd decit în Moldova aii început mişcările soţiiale cetățăneşti, religionare bisericeşti şi culturale literare.
De aici aflăm numai amintiri despre esistința unor anuare prin secolul al 14-lea şi al 15-lea. Niculaiii
Bălcescul

(1819—1853),

carele a publicat împreună

cu A. Treb.

Lau-

rianu (1810—1881) „Magazinul istorie pentru Daciiea, Bucureşti, 1845—
1847 în şepte tomuri“ şi a pus, prin această publicare, temeliie trainică la
studiul istoric, dice în t. 1. pg. 10: „Cele mai vechi cronici ale 'Țării Romîneşti ce am găsit, sînt din veacul al 17-lea. Doait cronici, ce le
cre-

deam mult mai vechi nu le-am putut încă găsî. Acestea sînt: Cronologiiea dela Vîrşeţ şi Cronologiiea lancului Vodă (lon Huniiade

1387--1456).
După mărturiiea ierodifaconului Naum Clococeanu, care le
citeadă într'o precuvîntare a sa asupra Cronologiii Domnilor Ţării Ro„mineşti, iele sînt foarte înteresante, şi vorbesc cu aimăruntul despre
înte-

“meiarea Banatului Craiovii şi cele dintiiti timpuri ale întemeterii Principatului, partea
istoriii noastre cea mai săracă în documente“,
Constantin
Că pitanul2),
carele a scris „Istoriile

Ţării Romineşti“, încă aminteşte?) despre un „istoric
Făgăraşului“, carele povesteşte, că această cetate „să o

Vodă Mailat, Domnul

Rominilor«

(pg. 461).

Domnilor

din cetatea
fi făcut Ştefan

„_
Dispărerea tuturor cronicelor vechi romiîneşti se poate esplică numai
prin duşmăniile înverşunate, iscate în urma vioatelor mişcări religionare
bisericeşti şi soţiiale cetățăneşti, pedeoparte, între confesionaliştii apuseni

şi resăriteni,

iar' pedealtăparte

între

părtinitorii

şi apărătorii

celor

şi îndătinate şi între îmblătorii după schimbări soţiiale cetăţăneşti apucate
pentru
întemeiarea unui trajii mai comod, mai bun şi mai plăcut, tot înnăintînd

treptiş spre deplinătate în privința aceasta.
|
„Ramura drepturistică.
Nu încape îndoială că Rominii, ca urmaşi ai
gloriosului popor roman, carele a lăsat în omenime urme
neşierse de
cultura şi de activitatea sa întelectuală, şi, în speciial,
de
o
orgănisare
soţiială cetăţănească, primită ca model şi imitată de
popoarele străine,
,

1) Revista pentru

istoriie etc....

Page Bazinul istoric, |. e.

tom.

anul

1, pag. 87.

II, vol. IV, Bucureşti,

—

2) Sbiera Dr.

LG.

1885, pg. 464—500.

—

Mişcări culturale, |. c.
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! contimporene şi viitoare, mail încetat nicici
nd a'şi păstră şi prin ţările deslipite cu timpul de impărăţiiea romană vechi
romane şi îndătinatul lor traiiă soţiial cetăţănescea Orgănisare a coloniilor
($$ 42, 43, 54, 70), dară
aicia numai prin deprindere învechită şi înrădă
cinată, prin nosterin: prin
aşanumitul obiceiii al pămîntului (jus consuetudi
narium), pecînd la coloniile şi ţările rămase împreunate cu împă&răţiiea
roman
rințile drepturistice stătornicite atit prin obiceiul pămînt ă s'aii păstrat refeului, cît şi prin legi
"scrise (pg. 129—130; 215—-216; 262—963; 362—363
şi 775).
Turburarea dreptului consvetudinariii romînesc decătră varvari.
Popoarele varvare, carile ai isbutit a se aştdă şi a'şi întemeiâ
orgănisme
soţiiale cetăţăneşti propriie prin țările locuite de Romîni, dreptcă
ai
burat stătornicita lor ordine soţiială cetăţănească, romînescul obiceiii tural
pămîntului, căutînd, ca pătură Suprapusă şi stăpînitoare, a trage pentru
sine foloase materiiale cît de multe şi mari, dară să”! Stirpească detot şi
să înlocuiască cu al săii de mai înnăinte, aceasta mai fost în stare să o
facă,

fiindcă

maveai

nici cultură

întelectuală,

nici

viiaţă

soţiială

cetăţă-

nească regulată, stătornică şi învechită. Ba încă mai mult; atit Bulgaroslavii
cit şi Maghiarii, îndatăce se încreştinaseră, ai întrodus în orgănismele
soţiiale cetăţăneşti stăpînite de dînşii nu numai cultura Romanilor şi a
Grecilor, dară şi legile codificate de dînşii, şi încă Bulgaroslavii chiar în
graiul propriii naţional, şi anumea aceia dintre iei, carii aii rămas necontenit pelingă confesiunea religionară răsăriteană.

Urme de esistința unui drept consvetudinariii romînesc şi noaiiă în„cercări de a!'l tulbură prin vointa domnitoriului. Cumcă şi dupăce s'aii în-

temeiat domniiatul Ţării. Romîneşti şi al Moldovii ierâ la Romînii din fele în
vigoare vechiul obiceiii al pămîntului învăscut cu traiul lor cetățănesc pînă
într'atita, încit şi atuncia, cînd se strămutaii prin ţări străine, cereai dela
domnitorii de pe acoleă, ca să li se permită a vieţui şi aici după dreptul
„_romînesc. Aşă găsim, că, dăruind în anul 1378 Vladislaii, principele Opoliii
şi guvernătorii al Galiţiii, arcaşului săii Alesandru Rominul un cimp şi
un sat pe apa Tarnovei în Galiţiiea, "i-a dat şi voiea de a se administră
şi de a se judecă după dreptul romînesc (na prawie „woloskiem).
Această făvoare o concese în anul 1420 şi principele Ziemovit din Mazoviiea
şi din Belz locuitorilor satului Lubiciii (Lubicz). Acest drept romînesc aveă
mai ales patru însuşiri: 4) întruniri libere spre a pune la cale afacerile COmunale; 0) comunele îşi alegeaii diregătorii săi, îndătorindui, ca să cîrmuiască şi să judece după vechiul obiceiii romînesc; e) pedepsele împuse
_în bani saii în naturalii să fie ale comunei; şi d) munca să se poată
răscumpără dind dejmăîn vite, pîne şi legume 1). Ba încă mai mult, chiar
Romînilor din regatul Ungariii, unde se stătornicise cu timpul un propriii
orgănism soţiial cetăţănesc şi se făcuseră legi părticulare pentru păstrarea

. ordinii şi distribuirea dreptăţii, încă li se acordă

de a se judecă după dreptul romînesc
ictelorj
i
distric
legea ea
i
şi i dupăă vechi
-antiqua lex districtuum valachicalium 2). Din
a se folosi de dreptul romînesc şi de

romîneşti

resultă,

drepturi şi folosirea

fără

pic de

de iele, dară

5 Hăjdăuii.B. T. Arhiva

îndoială, nu

şi nesuferirea

istor. t. |, p. 1. pg.

voiea

de a se direge şi

cel nepărtinitoriii şi egalitar
1
(jus valachicum;
romîneşti (jus
aceste cereri şi acorduri de
districtelor
dreptul

numai

Romînilor

esistinţa

153 nr. 240 şi 242. —

- Monumente pentru istoriiea ţării Făgăraşului, Bucureşti, 1885, pg. 4—7.

acestor

de a se supune
2) Densuşanu

N.

-

812
voinţii unui sîngur, voinții sînguratice a domnitoriului.. Această fire a Romînului trebuie să îi produs şi după înfiinţarea îmbelor domniiate naţionale
romîneşti mai adeseori neînţălegeri între domnitori şi locuitori, căci Grigoriiă
Urechie, vorbind „pentru descălecatul ţării Moldovii“ ca întroducere la cartea
sa despre „Domnii Moldovii şi viiaţa lor“, ni spune1) acoleă, că, „o samă
„de feciori de Domni..... cu oamenii lor din Maramurăş, venind preste

munţii ungureşti şi preste munţii ţării Moldovii...

şi eşind la locuri îru-

moase şi deşchise, aii socotit.cu toţii că iaste loc bun de hrană şi, plăcindu-li tuturor, S'aii întors înnapoi iarăş în Maramurăş şi 'şi-aii scos
„oamenii toţi într'aceasta ţară... şi pentru aceasta se cunoaşte, că, precum
nu jaste descălecată ţara de oameni
aşădaţi, aşă nice
tocmala,
nice obiceaiele ţării bine nu's aşădate; ce
toată direptatea aii lăsat pre cel mai mare să o giudece,

şi ce “i-aii părut lui ori bine, ori r&ii,

aceea ai fost'lege;

voie paş& măriie şi virvu. Dece cumu'i voiea domnului,
să le placă tuturor, ori cu folos, ori cu paguba ţării,

pănă astădi (1646?) trăiaşte“.
După

această

întroducere

şi în

contradicere

din ia adauge Gr. Urechie la cap. 4, că Alesandru

înţălepciune

ce aveă

lumii cum

dela

milostivul

se cade a se purtare

Dumnedeii,

cu

de unde aii şi
numai ce'l caută
care obiceaiii şi

cuvintele

din urmă

cel Bun „cu darul de

prăvind

şi vEdînd cinstea

craii, împărații şi domnii în podoabe şi

în obiceaie de cinste, socolit-aii şi la această ţară, măcarcă n'aă mai
fost căutat-o alţii ce aii fost domni de mainainte; întăjeadată ai trimis la Patrierşiiea dela răsărit, de ai luat blagoslovenie

_(binecuvintare), şi aii făcut Mitropolit....
Mai făcut-aii şi al doile Episcop...

mănăstirea Rădăuţ...

chivernisala

516 - 518; 654—656;
Această

vernisi

Tocmit-ai

ţării

şi

703—707).

tocmală

a

făcîndu'l

în Roman,...

şi boieriile

pămîntului

epitrop

mari în sfat, de

Moldaviei“

(pagina

a boierilor mari în sfat domnesc şi spre a chi-

ţara, adecă spre a o administră şi guvernă,

ca să fie ordine

legii.

şi al treile Episcop la

spre a purtă grijă

şi dreptate într'insa, n'a putut ca să nu îi fost urmată şi

de nişte regulăminte scrise, de nişte legi făcute ori întroduse în ţară şi
puse la îndămîna celor chiemaţi la guvernare, la administrare şi Ja distribuirea dreptăţii. Şi într'adevăr găsim mai multe r&sunete şi chiar fapte,

cari ni vorbesc

pentru

esistinţa unui

Codice de legi făcut ori întrodus de Alesandru cel Bun. Înnăinte de
toate ieste adeverită esistința unei şcoale Superioare în Suceava (pag.
-752—755), „carea ne face să admitem şi publicarea decătră Alesandru cel
Bun a unui Codice de legi. Un felii de alusiune la aclivitatea lui legislativă, precum şi la aceea a lui lacob Heraclide Despotul (1561—1563) şi a
lui Alesandru

cuvîntarea

dela

Lăpuşneanul
„Cartea

(1552—1561

romănească

de

şi 1563—1568)

învăţătură dela

o găsim

în pre-

pravilele împărăteşti

şi dela alte giudeţe“, unde se dice, că Văsile Lupul (1634
— 1653) numai „urmănd urma celor buni şi înţălepți Domni... şi vădînd nedreptăţile

ŞI asuprelele mişeilor, cari le fac cei neînv&ţaţi şi neînţălegători, diregătorii

,

*) Urechie Gr. |. c. în Cronicele Rominiii, tom. I, Bucureşti
pag. 131—132. —
) Revista-Tocilescu, an. 21, vol. 3, pg. 176. nr. 24. — Kaluzniacki E. 1872,
slaviano-russkich
Degnianinikov iazyka i pisma, Kiev, 1877, pag. 23—25, — Sbiera 1.Obzor
G. Mişcări liter. pag.
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şi judeţele de pre

la toate

a fost

timplăturist

scaunele ....,

carile

se

chiamă

acm
pravile
împărăteşti“, şi a tipărit cartea aceasta în aşi în 1646
1), — Acela însă,
carele mai întiiii ni-a vorbit cu precisiune despre esistința
acestui Codice

renumitul

(1673—1723).

cutegare a lui Dragoş,
cuitori

şi

domnitorii

Dumitru

lei dice, că, „dup
fuseseăc
reînfiie
nțată” Moldova

şi a se schimbă

începură drepturile
pină întratita,

deostbi, ce judecată trebuiesc

să

Cantemir

prin fericita

romane a se strică printre lo-

încât judecătorii mai că nu puteai

vestească.

Alesandru

cel Întiii, căruia

ai

noştri "i-ati dis cel. Bun pentru îns&mnatele lui virtuţi, mişcat fiind de
aceste neîndămînări, cînd a primit coroana regească dela împăratul 'constantiniian (pg. 705—706), -a primit şi legile Grecilor, cari se cuprind în
cărţile Basilicalelor (sâ Bazcowv libris), şi din acele volume foarte mari

a propus ca drept acel estras, de care se foloseşte Moldova: astădi (1718)“.

“Ca bărbat foarte învăţat ce ierâ,.ca cel mai adînc şi mai temeinic cunoscătoriii al trecutului Romînilor, D. Cantemir trebuie să fi avut la îndămină
isvoare temeinice pentru afirmarea sa, numai păcat că nu ni le-a citat!
Esistinţa însă a acestui codice de legi credem că resultă cu învederare din
următoriul fapt. Renumitul episcop de Roman, Melhisedec, a găsit printre
cărţile din mănăstirea Neamţului un foliiant gros, scris în graiul bulgaroslavic şi legat. Foliiantului dreptcă”i lipseşte începutul, dară pe scoarţa lui
din faţă are ca titlu Ilpagmna geanta = Pravilă mare sai Codice
La sfirşitul acestui foliiant se află scris: „Ermonah
mare de legi.
a scris această carte Mănăstirii Neamţului în anul 6982
Ghiervasie
luna April 28“ (1474)2). intr'acest Codice de legi se. vorbeşte despre conciliile universale, despre sînţii Părinţi carii aii scris canoane, 'despre legile

civile, despre cele dece poronci şi la recapitularea materiii se dice, că iea
ieste rînduită după as-Beae, adecă după abeceii. Din această însemnare
se cunoaşte lămurit, că acest Codice de legi nu'i altul decit cel compus
|
de Mateiii Vlăstariul pe la 1335 (pg. 775).
Nomocanoane
numiţi
civile,
şi
bisericeşti
legi
de
Codici
de
Astielii
trebuie

(pg. 369),

numai

nu

să fi esistat

pe

şi mi-

episcopii

la mănăstiri,

iropolii, ci şi pe la curţile domnitorilor şi pe la unii boieri mari, şi că
unii domnitori din 'Țara Rominească şi din Moldova, chiar dela începutul
năzuinţilor sale spre neatîrnare, deci mai ales de pe la mijlocul secolului

al 14-lea încoace,

şi înmulţitul acestor: Nomoca-

vor îi dispus întrodusul

noane. Foarte lămuritoriii în privința aceasta ieste ceni spune invețatu
.
B. P. Hăjdăii5) despre resultatul călătoriii saleîn Sirbiiea în August

Jel ni spune că mănăstirea Opovo de acoleâ, întemeiată în conţelegere cu
Sîrbii în anul 1576 de nişte Romini fugiţi din Bănatul Temeşan, a găsit,
între altele,

„doaii&

scrise în Romîniiea
de

codice

nomocanonuri

drept

în secolii

canonic,

slavice

15—16,

necunoscute,

şi, în fine,

compus tot

foarte

interesante,

urma. unui „preţios

șlavoneşte

din or inut luă

dejâ în.
Ştefan cel(ui) Mare în anul 1495 şi p(re care, -aii „in icat
im
cariura
în
că
Selari.
i
căt, fără niciun. detaliii, Dobrowski*)
i

bitii?

i

e găsi

imuri.

din

citeva urme

literătura

ur

ştiinţifică.

poate

de activitate literarăla Romini,

in cartea
ni în 1875, iar E IL. m Buujoreanul
%) lea s'a retipărit de G. L. în Botoşa
ucur 5 11860, 22 Revista
tom. 3,
nuci,
şi
hi
ei,vec
Romăni
ile
legiuir
de
ţiune
sa: Collec
1868,
54. — 5) Hăjdăă : Diariul » ralan”. anul 1.
Tocilescu, anul II, vol. 3, pag. 135, nr.
.
pag.
linguz playieee,
nr. 14 pag 56. — 4) Dobrowski : Institutiones
.
pg. 123;
ttums,
Schrii
chen
serbis
5) “Şatarik : Geschichte des

.
în prefaţă,
|

|

-
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deaceea fiindcă trebuiaii să înveţe graiul bulgaroslavic ca graiii literar,
Aşă aflăm în culegătura moldovenească de mănuscripte, păstrată astădi în
Chiev, trei trătate în privinţa aceasta, unul: c nnesenexr uprnopisua XpaGpa .

= Despre

litere de călugărul .Hrabru

(pg. 389 şi 777); altul ocus

WAcTiu cawBa, EAHRO r(Aarojaeub ri nnmem» = Cele opt părţi ale
vorbirii, cîte le vorbim şi scriiem; şi al treilea Ciu cemoeca Bz.
xparub nsGpanna 'wr KBireI Honcrarruia «IiAucOva ui yunTeAA CpB6eKoro,
Gsismaro npi Ga(a)roueruBbus Aecnoroy Crevany, c(rI)uy c(Ba)r(a)ro nasa
Jâsapa = Aceste cuvinte sînt alese pe scurt din cartea lui
E “Constantin, iilosoi şi învățătorii sîrbesc (pag. 781), celcea.
trăit în timpul binemăritoriului despot Şteian (1389—14927),
fiiul sîntului cneaz Lazar (1372—1389),. -Pe marginea manuscriptu- ,

lui

se.

află

(pg. 796). —
de

activitate

iscălit

Posans

(Roman),

probabil Roman

Tot într'această culegătură
în

ramura

de

astronomică.

mănuscripte

bisericească

diiacul din Baiea

se află, ca urmă,

şi călindăristică,

o

Tăbliţă astronomică a pascaliii cu subscriierea: Mao&u noana
cie” crerâsurui = Mateiii a ştiut să compună
acestea,
şi încă o:
Pascaliie sub titlul: Ilacyânia cr aoynGauutot 1 eunatapos, ura 8%
ROJub nâcză 1 MACONOYC
.,, (7 CEAPIL AAMACEIHOBII 13Ew6pl;ren: CAO:KEHHOC
Hoe r(ocnoa)uous Tiopreme Ilproesnrem', 0yA06 e w6pbrăenoe rnninuw
nanpb
== Pascaliiea
a'
cu Lunariul-.şi
cu Sinacsariul, avînd la
un.loc Paştile, posturile.... compusă din Scara lui Damaschin, înventată de Domnul Giorgiii Țirnoieviciii şi îmbogăţită spre îolosînţă, la început cu tipicul).
a
Dacă se vor culege şi studiiă cudeamărunt
ul scriptele bulgaro- .
. toaie
slavice, compuse ori scrise de Romini în răstimpul acesta, se vor întregi
cele spuse de noi aici!
|
a
-

To

Dă
Cei

aja

O POVAŢĂ.

ce vor să se 'nsoţască,

nească, ca bine să se cunoască,

ca cevâ

să făptuiască,

şi apoi să

maiades

chipzuiască,

să se "ntil-

oride ieste potri-

vire şi la minte şi la fire. Altfeliii n'a fi fericire, nici în faptă vro sporire.
e

*

O.RUGĂCIUNE.
„Acum,

spre

închieiare, nu

pot ca

|

să nwmi

repeţesc rugăciunea

dilnică şi să nu O înregistred aici cu un scurt adaus subliniiat:

„_

„Doamne al puterilor şi Tată ceresc, Mîngăietoriule, Suflete al adeverului,
Vistiieriule al
,
„Dătătoriule de viiaţă trupească şi “sufletească, vină, ah! vină debunătăţilor
Te sălă-„Carele pretutindinea ieşti şi toate le împlineşti,

„Şuieşte în mine

şi pelingă mine,

„Mel şi pe lingă iei, în

în soţiiea mea

casa aceasta a mea

" 1) Bogdan 1. Vechile: cronice, pg. 8 şi l5.

şi pelîngă

iea, în

copiii

şi pelingă iea, în locuitorii

815

„dintr'insa şi pelingă iei, în consîngenii mei dela Surori,
îrate; unchiă şi
„mătuşe şi pelingă dinşii, în Cunoscuţii mei din apropiiare
şi din depăr„tare şi pelingă iei, în toţi ceialalţi oameni şi pelingă dînşii,
şi, în spe„ciial, în cititorii cărţii acesteia şi pelîngă iei, şi ne curățeşt
„pre toţi de toate întinăciunile şi spurcăciunile noastre trupeşti şi suile-e
„teşti, şi ne fereşte, Atotputernece, de turburări cu descumpeniri în ivirea,
„Scornirea şi în înfăptuitul sîmţămintelor noastre dornice, precum şi de
„aiurări cu rătăciri în îmbletele noastre după traii uşor, plăcut şi bun, după
„adevăr şi dreptate, după cunoştinţa făpturilor Tale şi a legilor, după cari
„se

ivesc, se

desvoaltă

şi se

discompun

orgănismele lor insuale, familiiare,

„naţionale şi soţiiale cetăţăneşii, şi mintuieşte, Bunule, sufletele şi trupu„rile noastre, tot deşteptindu-ne şi luminîndu-ne, tot înț&lepţîndu-ne şi în„Cuminţindu-ne, tot armoniindu-ne şi unindu-ne spre contăptuiri comune
„folositoare şi deprindindu-ne întru săvărşirea lor necontenită, căci a Ta,
„a Ta, şi numai a Ta ieste atotputerniciiea şi domniiea pretutindinea,
dea-

„pururea,

fără

început şi fără sfîrşit, şi ieii, Cerescule

Părinte,

pre Tine

„Te laud, pre Tine Te binecuvînt, Ţie”Ţi mulţămesc, Doamne, şi m& în„chin şi m& rog 'Ţie,. Dumnedeului nostru, ca timpul ce vine s'aducă
„Sporiii numai în bine, cu îmbielşugare spre îndestulare şi înnăintare pe
„Calea "'nirăţirii şi a iubirii, ca şi-aicia pe pămînt să file traii ceresc şi
„Sînt, fără chin şi fără vaiui, tocma-aşă ca şi în raiii!“

Cernăuţ

în 30 August 1906 cal. noi.
Dr.

BIBLIOTECA CENTRALĂ.
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