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Suma : 
Vista unui poporă este o > continuitate e pin i 1s= 

toriei lui se fundeză în modii inevitabilă pre conținutul 
sei morali i, plus istoria trecutului. Ac6sta este o lege, 
căra a. trebuitii să-i-se supună şi poporul românescă. 

Vedemii pre secolul al XIV şi al XV-le fenomenele, 
prin care poporul românescă îşi manifesta viţa sa po-. 
litică, socială Şi religiosă, şi la tote. aceste fenomene de 
vi6la, unde agentul de acţiune era maj ales masa pOpO- 
rului românescii, mă întrebamii, ore este posibilă, câ a- 
cestă” vielă românescă să se fi germinalii numâi atuncă, 

când ea s'a şi manifestatii ? De altă parte , citiamii. în 
diferiţii autori. străini, carii sati ocupatii cu istoria Ro- 
mânilor, şi vedâmii şi acolo aceiaşi nedumerire, acelaşi. 

dubiu. Dubiul şi nedumerireă die va, fi partea fie-cărui 
suflet, care va căuta, ca să facă studiul istoriei româ- 
nesci, conducându- -se de numele de Românii, sâi de 

numirile provinciale de Moldovânii, Muntânii, Transil- 
vănână, ete. Numele. de lomâni în istoria poporului 
românescii se gisesce numai în gura poporului, i iar celii 
provenitiă dela provincii în chronicele românesc. Stră- 
iniă, carii, împinşi de evenimentele istorice, aii: trebuit 

să vorbiască despre Romani, i-ai confundatii tot-de- 
una. cu poporul barbarii, cu care a collocuitii Românii, 

deşi agenţii activi ai faptelor istorice, sintă Românii şi ei - 
stintnumiți de Bizantini Goţi, Alani, Avari, Huni, Pacinati, | 
Sciţi, Cumani. etc. Numirea de Bulgarii a absorbitii în sine, 
şi mai multe din lapteleistorice esecutate de cătră Români. 
Nu avemiă, decât să deskidemii pre Aeropoliul, şi vomi
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vedea, că agentul activi al istoriei popârelor din drepta 
Dunărei este tot-de-una poporul bulgarii ; pentru Choni- 
atul însă acelâşi fapte istorice şi din acelşi locuri se e- 
secută de cătră Vlachi,. adecă poporul, dupe cum ni-li.. 
descrie tot el, care este venitii din Roma pre acele locuri 
istorice. De aici apoi confusiunea în mintea Gmenilor 
kiar de bună credinţă respectiv de Romani; şi de altă 
parte o interpretare tendenţi6să pentru .acia, carii vo- 
iescii să tragă unii profitii din acestă confusiune. | 

“ Lumină, ih istoria Românilor se pote face şi continui- 
tatea vieței lor istorice se pote descoperi: numai atuncă, 
când ne-vomii înărma 'de regulele criticei istoriei. Luaţi 

- în mâni bună-6ră pre Acropolitul, şi vă veţi convinge, că: 
agentul istorică din drepta Dunărei şi din seculi al All pănă 
la XIV. lea nu este poporul bulgarii, deşi el nu întrebuin- 
jază, de cât numirile de Bulgaria; Bulgarii etc.Observaţi cu' 
unii okiă criticii” pre Sciţii lui Choniat din stânga Dunărei, | 
şi veţi descoperi, că tactica militară, stratageinele şi ar- 
mătura acestor Sciţi. denotă pre Românii și din se- 
culiă posteriori. Şi pentru a mai cita ună faptă, adaugi, 
nu desperaţi de''coniinuitatea: esistenței elementului ro- 
mânescii nici Iar în actul creştinărei Bulgarilor, precum 
Şi Nică în întroducerea linibei slavice prin Bisericile Ro- 
mânilor, s6ă, în xelaţiunile lor internaționale. Românii 

că se serviăti de îisaba “ali, s6i de cea grâcă , în Bise- 
rică şi în 'relațiunile lor politice; dovadă confesiunea 
credinţei de la Sirmiu şi disposiţiunile Imperatorulvi 
Jusţinian, relative, la, transportarea prefecturei din Sir- 
miu în Thesalonicii. Tote aceste , precum şi o sumă 
de alte fapte. ni 'probsză, că elementul românescii a con- 

tinuatii a esista! de la colonisarea sa la Dunăraa şi pănă 
în presenti, avându- -şi vi6la sa. socială cu  datenele ei, 
şi, usând' "pentru. acâstu "de, limba curat românescă ; cât 

însă se atinge de viţa lor religiâsă ei- şi-ati conservat'v 
intactă, împreună cu cea socială, întrebuinţând dupre 
împejurări şi kiar limba slavică, nu mai să-şi potă scăpa 

e
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- Biserica de influența Bizanţiului, sâii a Romei; în fine'cu 
visța politică Românii aii căutatii ca să şi o manifesteze 
jarăşi, unde circumstările istorice li permiteaii ;: eşind, 

ca dintr'unii focarii al românismului, când din:munţii 
Emului, când din ai Carpaţilor: In genere vorbind, stu- . 
diul istoriei românesci trebue săse facă ;'dupre opiniu- 
nea, nostră,: tot-dâ-una în conformitate cu circumstările 

istorice, ale poporului români. citi 
Departe de acestă criteriu S'aii ţinută: tot-d6- -una isto-! 

riografii ruşi, carii şi-aii propusii, de a, face istoria pOpo-: 
rului românescii, fie. pre: acea politică sei şi pre acea! 
cclesiastică. Aşa Domnul Palausov în cursul istoriei po- 
litice a Românilor este necesitatii din: lipsa de conside- 
rentele, espuse de noi mai sus, a nu recunâsce o indivi-. 
dualitate poporului, care atrăitii numai ă la, Dunărea, timpi 
aprâpe de XVIII secule , şi care tot-o-dată, este şi celă 
mai vekiii pre aceste loturi. D. E. Golubinski în opera, 
întitulată : «Privire scurtă asupra istoriei Bisericeșci a 

Serbiei, Bulgariei şi României» şi pre carea noi am ana- 

lisato aici din punctul de privire mai ales eclesiasticii, 
roecunâsce latinitatea elementului românescii, îi admiră 
kiar tenacitatea şi consecința în desvoltarea sa istorică, 

dar cade în mai multe erori, privitOrea pre crestinarea 

poporului românescii, precum şi pre vi6ța lui religiâsă.. 
Lăsând altor pers6ne mai competente ş şi mai autorităre, 
ca să respundă D-lui Palausov, noi am luată asupră-ni 
sarcina, de arestabili veritatea, istorică! făcă cu opiniunile 
D-lui Golubinski, rugând din ' sufletii pre lectorii noş- 

tri, ca să erte erorile , căci: ele nu stintii provenite din 

rea voinţă. | a IE 

Pre lângă aceste, J6ctorii aoştri în acesti studiu nu 
vorii întâlni nici: aeâa: sub împărţire a materiilor, pre. 
carea de ordinar scriitorii o întrebuințază în tractatele 
maj întinse, şi nică sub-divisiunea usitată a materiilor 
dupre capitule şi parag grafuri. Acesta a „proveniti, mai 

ales de acolo, că, citind 0 parte din. opera citată a D- lui
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“ niunilor.'D-sale numai printrună articuli de jurnali. 

V&dând însă în decursul -tipărirei. răspunsului, că D.. 

Golubinski. este „consecinte principiului înauguratii , şi. 

că pentru' D-sa. atâț; vi&ţa politică, cât şi cea religidsăi de. 
la Dunărea se grupâză numai în jur ul Bulgarilor, atunci, 
în decursul acestei scrieri, ne-am. decisii, ca să-skiţămiă. 

istoria Românilor,.ducând: firul istorică, şi:mai ales al; 
vieţei lor religiose, de la Traian şi. pănă la înființarea: 
principatelor. Valachiei şi al. Moldovei, şi specialminte 

pănă la organisarea Metropoliilor. respective. Eca cuvin-. 
tele, ca ne-ai; determinati, ca să înlocuimii lipsa de di- 
visiuni şi sub-divisiuni printr'uni repertoriu amărun- 
ţită, despre: materiile, ce compunii studiul «Crestinismul: 
În. Dacii, ŞI crertinarea Românilor», şi prin care reper 

toriu, aflati la, finele căţei, se. pâte vedea şi kiar modul, 

cun Stati destășuratii diferitele materii. 
Mai Supunii, la „cunoscința lectorilor. mei, că acesti 

studiu” S'a.. începulii a se imprima încă din anul 1875 şi. 
nu S'a puluiii.țermina, decât după trei ani de ostenelă, 
adecă, în anul 1878, imprimându- se în modă treptată: : 
prin jurnalul S:lui Sinodii: «Biserica ortodocsă. română» 

şi după acesta * “estragându- -se şi în făscidre. Nu era 

uşor de a umbla pre o'.cale, ce este. încă departe, de a 

fi bătută ; Şi deşi . nemuritorul Şincai prin Chronicele 
sâle ŞI Venerabilul D. A. T. Laurian prin Magazinul seii 
istoricii ai, resolvatii multe din cestiunile istoriei nostre, 

ei am, fostii necesitatii să recurgii la sorginţele origi- 

nale. Opiniunile D-lui Golubinski cele.decisive, cronicarii 
bizantini > consultați numai la trebuință , actele patriar- 

chatului de Constatinupolii, înterpretate dupre ună scopă 
prestabilită, şi sorgintele slavice. întrebuințate în modă 
unilateralii ; tote aceste considerente mi-ati impusii, ca să. 
urmărescii pre D. Golubinski în opera citată pasii cu pasii. 
căutând a reda, liă-cărui poporii aceia. ce era propriu al 
lui. i in faca, dicemii, a mulţimei de meterialii, ce ni pre- 
stă, în faca atâtor, dificultăţi, timpul consumati nu este 

lungă şi puterile. unui omi,,...., nu ajungi... ;.-
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„Nu putemii să terminămii aceste linii, fără ca să nu. 
“ne adresămii şi la prea onorabilii membri ai Academiei - 
'vomâne şi specialminte la: Dinii: membri,: ce compunii! | 
secțiunea istorică. S'a pusii în concursii. istoria: Români 
lor pănă la înființarea principatelor, 'și'acâsta pentru unii 
timpi forte limitati ; ni se pare, ca pănă la : sesiunea 
viitâre a Acadeimiei. 0 ! de s'ar realisa dorința prea! ife- 
vicitului” 'Domnitoră Cuza şi-a fie-cărui.: Românii: in “par- 
le:; ... Dar.noi; “sciind “acum 'materiile,:-ce! "cuprindii 
chronicaitii bizantini ; precuin şi: celelalte sorginți:sla- 

vice şi. latine, respectiv. de! istoria. 'Românilor atât din 
drepta, cât'şi'din stânga Dunărei ; 'şi! având :mai:'mult 
s6i mai puțin: cunoscinţă de modul, cumieste învălită a- 
«devărul istoricii in aceste-sorginti ;.în: fine jmai 'conside- 
rând, că:pentru formarea unei -istorii este .necesitate,.ca 

naterialul să fie'adunatii, şi prealabil: curăţită::de :ttdă 
pasiunea şi intenţiunea prestabilită ; în faca:dicemi aiâ- 
tâtor considerente, cutezămii a o spune, fără ca să per- 
demii-respectul cătră bărbaţii noştri de distincțiune, că 
era mult mai nemeritii, decă se publica, unul „s6iă, mai 
multe concursuri numai pentru adunarea critică a mate- 
rialului, necesariu la istoria Românilor din stânga şi 
drâpta Dunărei. Noi pentru adunarea puţinului materi- 

” ală, relativ la istoria Bisericei Românilor şi cuprinsi în a: 
cestă făsctoră, a trebuit să lucrămiă timpă de trei ani 

" nentrerupți şi cu o pacienţă, şi abnegaţiune, pănă la su- 
ferință. Şi cu t6te aceste, o recunâscemi singuri, în urma 
n6stră a r&masti încă multii de căutati. Sorginţele bi- 
santine—religiose şi profane cuprindi încă mult şi forte 
mult materiali, iar cele slavice scoti pre fie-care di la 
lumină adevăruri , relative la istoria Românilor. Aceste 
dificultăţi are să le întimpine şi istoricul concurentă ; ba . 
ce este şi mai mult, că prin istoria, presentată pentru 
concursi, autorul trebue să se ocupe de viâţa socială, şi 
politică, de istoria Bisericei românesci, va avea kiar de 
vorbită şi în privinţa armăturei, precum şi a tacticei mi- 
litare; şi aceste, fără de a mai aminti. şi de întinderea
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geografică a teritorului, ocupată de Romani, şi care varia 
cu fie-care incursiune de barbari. Eca în: genere dificul- 
tăţile, ce are. să le întimpine istoriograful romanii al 
acestor timpuri, şi pre care; noi rugimii pre D- deii din 
sufleti, ca să le învingă în timpul, prescrisă, de „con- 
cursă |... iu 
-„in fine, rugând încă odată pre Jectorii noştri, ca a facă 
cu.acâstă producţiune literară, modestă să fie indulgenţi, 
şi să profite.de aceia, ce va:fi bunii , corectînd cu. tâtă 
buna voinţă erorile, profitiămi de ocasiune a li anunca, 
că noi -vomii reveni prin “jurnalul «Biserica Ortodocsă 
română». asupra. multora din cestiunile cuprinse , sei 
numai atinse prin acesti studiu. Materialul, de care mai 
dispunemii dela, unii. timpi încoce, ne pune în posiţi- 

une, ca în curând să revenimi asupra persânelor lui 
„Metodiu şi Ciril, precum şi asupra actului, operatii de 
dinşii la Dunărea. : Sa a Dia 

Ea TI i E m ancu. Genadie Enacenu, . -! 

'- Bucures, 3 Martie, 1878. e ee i 
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„CRESTINII IN nici 
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i azsennaază pouitatoa 

  

“Inceputul creștinătaţat 1 Bomant în faca datelor “istorite de 
care dispunemii,. este pent acuma, 0, cestiune , „co se pote resolva nu- 
mal în modă. indirectă, „Relatările : istorice - positive până acum ni, 

lipsescă, şi. datele, de care dispunemii, nu privescii în modă directi , 
la, acestă cestiune, Ele nu tractâză, direct despre crestinarea Româ-, 

nilor arătând “pe, creștinatorir, lor, locul de: creştinare şi modul, 

cum sa operată acestii mare actă la ună: poporii, „care, dupre isto-. 

TiCiL slavi, « presintă ună esemplu frăpătorii în acea, co privesce a- 

fecţiunile neclătite: către, credința strămoşilor lor, cu tâte dificultă-. 
țile condiţiunilor,: în caro el a trebuit s% 0 miărturiSrască: (0) Dicu, 

“cu t6te, aceste greutăţii, de a determina: timpul crestinirei Români- 
lor, 'sâutii însă Gmeni, cari treci peste tite dificultăţile cu cea mal * 

mare uşurinţă, şi, foră. ase preocupa .de nesiguranța, datelor, „isto-. 
zice, afirmă, că Românir' aut priimită. creştinismul de la Bulgari, şi . 

prin. secolul. a] IX şi X. Nisce, asemine. eron istorice în interesul 

ulevărului trebueseii corectate, şi acesta puterii să, 0 facem, fiind 
că indiciile iştorice nu „ni lipsesc. şi ce e mal mult, că aici. nu 
este vorba, despre ună Statu românesci-cu Biserica şi cu instituţiunile 

lui de civilisaţiune , ci simplu numai, d&ca ail existatu Românii cu 
religiunea,, co. eX all păstrat”o. atâta timpu şi O profesâză pănă astădI. 

„ «Pentru ca să putem restabili adev rul şi să facemi cunoscute lec- 
torilor nostri opiniunile, și ideile eronate, în contra cărora no ni- 

  

w B. „Gotut ask Ryu Op nezopiii Tpinociemare wepinet 
pag. 396,: îi! :, „iei ta iri pa
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amii propusi acesti studiu, să urmărimii: [. Opiniunile D-lui E. 

Golubinski, profesorii dela Academia de Moseva,, şi privitre pre 

creştinarea Românilor; II,-vonij proba cu date: istorice imposibili- 
tatea, creştinărel Românilor, zu numai de Bulgari, "dar KIar. şi de 

cătră alte popre, ce saii styecurati pre aceste locuri; şi III vomii. 

căuta, a fixa. Și timpul probabil, când ai pututii Românii să se .. 

creștineze. Ast-felă sperăm, că vointi restabili adevărul istorică, 
| pre care D. E. Golubinski V-a alteratii dându-I o formă ca. tot 

neistorică, . 
. “i i E LI Ia ai 7 ca 

ii Pfa ap Tri 
I, 

D. E. Golubinski prin opera sa, publicată în Moscva la 1871, 

şi intitulată :  Kpazsiil Ouspris uezopin IIpanoeaBniast uepeneii 

— Boarapexoii, Cepocnoi n Pyrnmnenoii = = Privire scurtă asupra istoriei 

bisericilor Orihodoxe-Bulgară., Serbă şi Română &, presintă; ună re-: 
sumatti' despre: starea, politică - Şi 'religi6să a popârelor inar sus men-i 

gionate. Dupre” mărturia tar a autorului. prin- prefaga, de la opera 

citată ,'el's'a servită în: ospunerei, sa, istorică de sorginţele mar ales: 

streine; şi tot-o-dată posteridre. [n istoria; specialmente a Românilor 

“ îl'vedem, făcând usi: numar de. acele. date istorice, unde - acestia 

sântă representaţi i în stături politice, ca cel a! Valachiel,: Moldaviel, 

Transilvănier' ete. şi nn sa preocupati D. Golubinski şi: de acea, 

că, dâcă nu “suntu” date: positive istorice, relative la timpul crești-: 

nărei "Românilor! apol istoricul este datorii ,'ca, să facă o declaraţi-: 

une onestă în cestiunea, co nu 0 cunâsce. “Not prin “acesta nu voimă 

să dăuna o jecţiune istorică D-lur Golubinski ; dar numai voiini. să 

arti, că D-sa este amăgită în cea. ce privesce „crestinarea, Ro-. 

mânilor de cătră Bulgari; şi Episcopi : români siintui înserişr, NOI 

vomil vedea, în dipticele Bisericeă creștine ; mult mai "nainte de cât 

cel a Bisericol bulgare. De altă parte, trebue să o mărturisimil;” 

« Privirea “istorică > a D-lul Golubinski asupra, - Bisericilor ortho- 

doxo din centrul Europei a adusi mari servicil literaturelor 'eclesi- - 

istice, co le privescii, Ea a "făcut 'ca. să se adune 'într'unil totu 

“trasurile istorice ale acestor popore' coreligionare; ş şi de altă parte să 

se potă vedea, că popârele Bulgare, Române şi Serbo ati fostii încă de 

mult în legătură de amiciţie, at combătută în comunii contra acelo- 

ași. inimicl, şi ai avută acel6şi scopuri, — Organizarea vițel lor S0-
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„„ciale cu respectii la, drepțurile fie-cărula , păstrarea şi consolidarea 
de altă „parte a religiunel strămoşilor lor. Dar să întrămii i în cesti- 

une şi să vedemă cum D. „Golubinski esplică creştinarea Românilor. . 

»D. E: Golubinski ,. dându-și de; temă, a determina timpul creşti- 
mire Românilor în genere, el se esprimă : « Nu esistă, „nică unii 

felii de sciri, sâă scrieri întemplătre, sâii cu.scopii determinată, care 

ar vorbi despre primirea credinţel, crestine, sâil creştinarea, poporului 
românii; aşa că respectiv de amărunţimele întorcerel lor la, credința | 
crestină nu se pâte dice nimici determinatit;: Nicareri nu se-găsescii 
indiciy, . relativ6 la. timpul 'crestinărei lor ;- dar acesta se pote fixa 

cu autenticitate, prizi mijlocul conclusiunilor ,. trase din. dre care 

date positive istorice, :ce dispunemă >. (1) Penă aici D; Golubinskei, 

vorbind numai în termeni generici' despre creștinarea poporului. TO- 

mână, esta. forte corectă ; priviti. fiind ca, istoricii, Insăşi partea, 
. Subliniată, de nol.a citatului, lasă a se presupune,,. că istoricul are 

în vedere, de a se servi de acele date istorice, din care să se -pot€ 

deduce într'unii modi dupre putinţă mai drepti: creştinarea;: Româ- . 

nilor. Dar anticipămit a o spune lectorilor noştri că autorul:istorieă 
bisericesci a Românilor nu este tot-d6-una, aşa de reservatii, dupre 
cum am putea crede; şi el în altii :locii (2), vorbind despre cuce- 

rirea Mysiet do cătră: Bulgari între anii 678 — 680, adasigo : c a- 

câstă împrejurare (cucerirea, Mysier) a, fosti forte ' importantă, Şi 

pănă la, unii puneti. evenimentii decisivii în istoria poporului. ro- 

mână, — primind credinţa, creştină prin mijlocul Bulgarilor, Ro- 

mânii aă Primit'o. nu de la Apus (2) ci de la Resăriti, şi cu modul 
  

E) pasă, Ouepus Ipazoeanee ep, pag. 's46, 
(2) Opera citată, pag. 333, .. a a 

- (3) La noi este răspândită, opiniunea şi “ desvoltată și de. Prea “Sânţitul “Fi. 

laret Scriban în opera, întitulată -„Istoria bi-ericescă- a. Românilor , că cre- 

stinismul kiar orthodoxă, cum Vamii avută tot-d6-una, este veniti dela Apasă, și 
nu dela Răsăritii, Credința orthodoxă a Româvilor, păstrată mai mult de consciința 

poporului, pste fârte bine servi de argumentii contra inovaţiunilor posteridre ale 
Bisericei papale. Dar să trecemii și la argumente istorice mai positive. Prea Ferici- 
tal Dosithei Patriarchal Ierusalemulul în opera aa înțitulată „ lozopia negi zâv 2v Is 

- pozodiuots rargtaoYevadvstuv = Istoria patriarchilorlerusalemului » "E Boviovgeari tu 1715 
"vorbind despre Sinodul 'din Arimin, orași al Italiei, face a sa tedea, că creștn 

nil din părțile Dunării intraă în circumscripţianea politico-religisă a Italiei. și de 
altă parte prescrie unii rolii forte însimnatii unui episcopii Uraaki „al căruia nume 

este latino-română, formatii din vorba ursii s6ii ursus și astădi deveniti la noi nnme 

de familie. Mai ântăiă Prea fericitul Dosithei (în cartea II, cap X,$ ID arătând i i-
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acestă, el au făcută tot-d6- -una parte din familiile popârelor creştine 

orthodoxe >. Şi D. -sa fandeză acestă, opiniune despre creștinarea :Ro- 

mânilor do cătră Bulgari pre “ehronicarir: bizaatină Carl. relateză 
faptele: lui: Cru, 3 regele Bulgarilor, ce a i domnit pro la începutul 
seculului al IX. : i ue î 

Acâsta, este uni i anactronisa, şi nok, pent âcum ami spus'0;; că 

dâca nu axemii date determinate, relative la, creştinarea Românilor 
în pazte., apor putemii să afirmăm. în modul cel“ mar positiviă , -că 
cn mult inainte de venirea, Bulga arilor în Dacir, aică esistaă creştini, 
şi că dâca “putemiă presupune, de o cam dată că:Episcopir, despre * 
caril mengiou6ză Prea Fericitul Dosither pre basa documentelor 'isto- 
rice, nu erati români, apol putemii să gicemit, că acesti: Episcopi în 
episcopiile lor. pre longă naţiunile barbare , ei. mal avâă. şi pre Ro- 
mânil, crestinaţi fiad încă cu mult "naintea, venirel Bulgarilor , şi 
Kara; tuțuror „popsrelor , numite barbare, ca Saul sttecurajă: pro 
aceste locuri. Vomii vedea, acesta ma la vale, -- ie 
Şi mânţinend cele dise de nor în- respectul erestiuărer Romiâni- 

lor şi a imposibilităţer, „6 a 'se creştina, de cătră Bulgari. să ci- 
tămii aici o altă parte“ din. istoria, Bisericel . Românilor de D. Gulu- 

„“binski, care dujre D sa represintă. numar naţionalitatea. Românilor, 
dupre no! însă tot aici stintu şi indicir,. privitâre la; creștinarea, Ro- 
mânilor. Domriia, sa, dice : «Naţionalitatea, Românilor. sei a. Vlacho- 
Moldovenilor nu i apârțioe 14 naţiunile primitive şi originale ș eas' sa 
  

tenţiunile lui Ursaki şi Valent, ztspeetiv de interesele. lor eoatra Că „Athanasie cel: 
mare, ni spune că eX convingii pre impăratorulii Constantie : „fevioda 3 aiotov sîş 
sv prez azi 6 Ev 3Ozotobijvat cs si “Avazodiiv, zo îi Ecegov el 7hy Asatw. [od 83, ăOpo:Yovez 
ss To dozeroy utpos tExidarot 'Eniovonot 2v- Zair i Sptaoatnd ap ftriootâ' plăti, e va Zzecot 
îv ză TptăxOs:697â) zevziroazâ îvăzo îv twmuctsea aaa PE Măss va Maxedovia, ză Ozăzn, 

ua) Atuaş ce Aclutvov 5 76 "Ti Ixlag « = de a se ţinea synodul în doă părţi» 
și unul să'se adune la Răsărită, iar cela l-altă la Apusă. Și în adevăr ss adună în 
partea apusână 600 de Episcopi în anal 363; deși alţii dicu la 359, unde se înţe- 
lega și Elada, şi Macedonia şi Thracia şi Dacii, i in orașul Armin al Italiei, sea! 

Ore acești Ass să fe ei Bulgari, când noi scimnii, că prin jumătatea a doa-a se- 
culului IV: “pier nu se: pomenia de: Bulgari prin Dacii? ae EI na potii să fie nici 
Goţi precum și nici Huni, dupre cum vomii vedea mat jos; Şi cine auume suntă a- 
cești Daci nii esplică tot Prea Fericitul Desithe] teart. 11 cap.' VI, 8.1), când.vore 
besce despre cele petrecute la Synoâul din Sardica şi dicel:'că Synodula catherisitii 
pre : „Ursaki al Singidonului din Mysia de sus și pre -Valent al Myrșilor din Pa- 
nonia de' 'sus. Eea prin ur mare, că Românii, făcâ cnă parte din circumseripțiunea Apu- 
sului, ei mail pututii să primiască crestinismul dela Răsăritii Din contră, fiind ere- 
stină încă de mult, ei pre la 359 sâă 363 avâii și Episcopi, ca luaăă parte la synâde.
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formatii. între-seculii-al II. şi III după. Christos ,: din amestecarea, - 

vekilor. locuitory:aă locului ; => Dacil cu colonistii. romani, „transplân- 
țaţi aie! de. cătră „cuceritori, locului -— Imperatorul . Tratan.. (De 
unde și numirea, lord :Români şi, YalachD.. >, Şi mar:de parte D-sa 
adauge. : „< Afara: „do principatele Valachiel, şi., al Moldavie, „Bo; 
mMânil populâziăt,. «Basarabia, mostră: rus6scă, provinciile: „austiiaco-Bu- 
covina, Transilvania, Banatul, şi Ungaria, de Răsăriță, de. asemenea 
şi laturea, ; nord-ostică: a principatulul, Serhiex „..ce, „compunii « cu Șine . 
ramura, cunoscută a, Cuţo-vlachilor s6il.a Ţinţarilor,, şi. mal. trăescu 
în. mase” compacte s6ii, respândiți. „prin Macedonia ,. “Thesalia, ŞI. Al: 
bania >. (1); Aer. în. aceste, anume date, istorice, este dist, indirect 
şi. despre . creștinarea, Românilor și find, că cucerirea, „Daeiilor, prez 
cum. klar, şi, colonizarea. lors'a făcută. cu; ostaș, romani far. lege- 
Gnele TOmAnIe.; prin, seculul al N şi al, III abandait: în crestin, NE 

ser. (2, dor edosee că Roinânit + n “ad pufatil să prinitaseăr ligiunea 
crestină; 'orthodoxă dela. Unguri; „* Românil din. Trânsivania, “dice 
D-sa,, „fiind: de religiunea,; orthodoxă ; al suportații pre la începutul 
șecululu, „Xui persecuţiuni din partea,. Uagarilor; esecutate de către 
păgânul. adminiștratoră al “Transilvaniei, — - Dasurul, Giul: Şi că în 
adevăr, Românil aa trebuiţii să. fie „crestini + mat: "nainte, de acesti Ye- 
nimentil, 80 mal; vede. şi, de. acolo, „Că pro. la, finele, seculului. X 
Ungurii s'au , botezatit, în: religiunea,. „catholică, şi prin, urmare ace- 
stia, fiind : “domnitori. “Românilor ;; nu, put6ă. să Ii. permită, „de a 
primi religianea; ereştină. orthodosă, mal. pre, urmă „de; dinşir, G) 
Nol alcl-nu ne ocupăiniă: de, fasele politice ale Românilor, precum şi 

nick, de.relaţiunile, lor, cu. „Ungurit,, Aicl ne. importi numar atata, 
că; “Românii. la începuțul. secululuă : al. x. lo erai. „erestiul, prthodost; 
şi, „Că ,6Y în. acesti. „timpii « erai atât, de întăriţi în. credinţa, lor, că 
putea, șaportay: - persecuţiuni, roligidsă, cu gare se, eines încă 
din Imperiul ; romanii da Apusii, locul obârşieă Tor Ape dpi 

1 DuGolubinski, mal, aduce 9. opiniuiie despre, creștinarea Români, 
lor, şi acâsta,. „constă în acea, că, , dupre Prea Săoţitul Macarie, 

  

  

ZET e pai oi pi sibi cre creta e pei ELIDA 
ide Tie Osepus ÎIpanoczaoritre lepazeii pag. 332, sad. 
(2) Gejăicgte von Iingarn, 1867, T. 1, pag. Ai0. Daune a i) 

(4) Golubinski Rpar. Ou. ucr, mepreeii,; “pag. 316, 7 aia me E 
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| unăl din Atehiepiscopit Bisericer de astădI ruse, «< începuturile reli- 

| giuner' crestine între” Românul ast fostă puse încă din seculul IV -de 

cătră Goţi; câril ai ocupată ună timpii teritoriul: Românilor > (4). 
Dar acâsti, dpiniano; care este mal: apropridtă, de timpul 'crestinărex 
Românilor, nu se: acceptă de D. Golubinski , şi acesta pentru 'cu- 

vântul, 'că Românii: sau crestinatii de Bulgari pro la finele s secu- 

lulu al IX! DR aie : a 

Resumând cele “dice pănă: acum în respectul crestinret Români- 

lor. în genere, putemă' să stabilnă, în basa 'celor spuse, că Ro=: 

mânil: nu s'a crestina de Unguri ;: fiind crestinaţI.cu mult înain= 
tea. acestora; că er n'ăă pututii să fie crestinaţi nic de Bulgari; 

fiind că înaintea Bulgarilor , Daciil6, şi-aăl trămisă „Episcopii lor la 
Sinodul! din: Arimin.. Venind după acest6 asupra crestinăret Româ= 
nilor din Muntenia: în specială, D. Golubinski se esprimă : < cele 

dis6 despre “Români în genere privescă şi pre ' Românil' din Nala- 

chia; “find că şi acestia; dit” fostă: sub. dominaţiunea- Bulgarilor şi - 

unit n'a putiită să fiei erestinaţi fort de alţii > (2). Acâstă: speţă 
de arguontaţiune, nefundată pre nici unii indiciu istorici; este cu 

totul neusitată, în istorio; şi! aici nu se pote dice nimici â priori, 

- totul trebue să fie disă a posteriori, s6u cel mult în formă de de- 
ducţitine, “trasă din! datele istorice: positive. —- Dup acâstă aser- 
ţiune, “relativă la; crestinarea, Valachienilor, D. Golubinski _stabi- 

" lesce. şi nisce' “raporturi într” "Biserica bulgară şi cea 'valachiână, 
şi aceste “raporturi nu 'S0''fondâză; pre relațiunr de: amiciție şi de 
unire “politică, “ci pre raporturi de deperidenţă politică şi pre drep- | 

tul'de crestinară,. e Duţir6 tâte probabilitățile, adăuge autorul; pen- 

tru Români nu s'aii inființat cathedre: episcopale: separate ,: ci el 
a fostii supuși îngrijirel. episcopilor Jimitrophi al Bulgarier, adică 

Episcopului da Vidin, Dristra şi Branciev; cari supraveghi clerul: 
acestei lature prin mijlocul protopopilor s6ă ă exarchilor, puşi de 

Episcopi. > (3) Acâştă, organisaţiune, ptescrisă d6; către D. Golubinski - 
Bisericei Românilor din Valachia, şi-a avutii locul pre „timpurile, 

. pai 
PI Ia pi | POI ata 

  

—(U)Hezopia Xpueziaezna BB Poccin 10 paBi10anOg70: a EE, Bagpuipa 
pag. 67 sqq. : . 

(2) Ep. Ox, ez. nepazeii. pag. 347, at e ia 
(3) Vegr opera citată pag: .348 sqq ai ai
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când în Valachia din causa năvălirer popârelor barbare nu putea, să 
6siste nici unii felă de locuinţă stabită şi când , de altă parte, am 
putea admite, ca D- “sa, Că poporul Bulgari îndâtă sâti klar de'6 

dată cu “erestinarea sa â pututii 'să: albă “Episcop cu influență şi 
kiar dominaţiuns asupra 'poporelor crestine, care, cuni voii vedeă, 
își: âv6ă „Epistopil și episcopiile 16r'cu mult, înăintea Bulgarilor, : 
D. Golubinski in Opera, Sa vorbeseă; despre” crestinarea: fie-e ăruia 

țări românesc, “Arătând crestinarea/ Românilor din' Valichia î în “Mmo- 
dul cum. am -vădut may.sus, despre Românii din 'Pransilvaniă să 
esprimă, ast-felă : < Mar "nainte dă Unguri, Români! Transilvaniei 
Sati aflatii sub stăpânirea Bulgarilor;, şi, cu modul, acesta în urma- 
rea, color. dise, respectiv de crestinarea lor, se. pote admite, „Că ă 
(Români!) ai. fostă crestinaţi de regii bulgari, s6ă în acelaşi timpu 
cu poporul bulgari, s6ă: îndată dupd. „dinsul în genere, intro ani 
70 aX-secolului al IX şi între amit primi al secolului al X, când Ro- 
mânil. Transilvaniei de sub stăpânirea Bulgarilor ai trecatii su) 

cea a Ungurilor > (1). Şi axurea vorbind tot despre Românii din 
Transilvania, adauge : « Românit 'Pransilvano-Banateni şi cel ungari 
ai primită credința, crestină a: „confesiunex „grece de Răsăritu prin . 

mi ijlocul. Bulgarilor. şi: în acelaşi, timpi cu Românii. Valachiel ), (2), 
In fine D. Golubinski, determină şi: „timpul crestinărel Românilor . 
din Jioldova,, -dicend + < Despre Românii Moldavie nu. este cun 0s- 
cută cu precisiune, dâca's'a, întinsti s6il nu asupra. lor doininaţianea 

bulgară ; d6că nu, apol e forte probabilă, că el aii primiti cresti- 

nismul ceva mal târgiu, de cât cia-l-alţă Români, (al, Traașilvaniei 
şi Valachiel) ; şi nu prin.vr'o. necesitate esteridtă, a cul-va „ci sin- 
guri de;sino, atraşi de esemplele, celora- -l-alţi Români crestinaţi, 
pentru care şi credința, cea noă a putut să se întroducă între din 
Şi nu de 0- -dată, ci treptat >.(3). i 

- Ca modul: acesta crestinismul .s' a răspândit între Românii rau 
silvaniel şi al Moldavieă între ani! de. la Christos 850 şi, 950 şi în 
special la, Românii din 'Tramsilvania, prin cuceritori! lor. politică — 
Bulgarii. Dar. noi tot nu putemii pricepe ,:cum este -posibili , ca 

“() Ep. Or. IIpas. uopoeii pag. 347, 
" (2) Opera citată, pag: 39. Sa ră 

(3) Opera citată, pag 347, Da i
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poporul românii al Transitvanior În, acelaşi timpi cu. primirea cre- 

ştinismului să pâtă suporta persecuțiuuca, religidsă din partea ad- 

ministrațorului ungură al Transilvaniel | — - păgânul Giul. Cta tot 

acestă . Giul noi „vedemii, că el, încetând cu persecuţiunile “contra 

crestinilor din Transilvania, , se duca. la 948 în Constantinupol şi 
se botâză (), şi Episcopul , adusi. de. dinsul de. „acolo, “predică, Cre- 

ştinismul Bisericel orthodoxe, cu cuecesăi între „Unguri şi nu. "Român, 
până la 1002, când. între Unguri încoteză. totalminţe răspândirea, 

crestinismuluy orthogosi 6). EI 

| n ! II Aa II ra i E 

“ “Espunând pună aict: opiniunile: D-lu Golubinski despre cristina, 

“rea Românilor, şi arătând numai! “în trâcălii lipsa lor de fundament 
istorică, să probămuil acum în modă positivti, că Românii | n "ai primiti 

crestinismul de la, Bulgari, demunstrând tot-o-dătă; că creștinarea - 
Românilor n'a putul să, se: facă nici rar de âlte: :popâre barbare, 

ce, s'a strecuratii pre aceste: locuri ; dupre cum pretinde Prea Sân: 

țitul Macarie în opera citată mar SUS, i i 

“Mat ântăiui î în respectul politicii, dupre cum îi spune D: Schafăric 

în anticităţile sâle, (3) pre la finele secolulut al. V:le “prin “Dacii! se 

vădu cel întăi slavoni, caril ai trecută Carpaţii î în lungi $ și: Sau age 

dati: în My; sia, veko, adică în Bulgaria de astă-dr: In a doua jună 
tate a secolului al VI-le o altă adunătură; de Gmeni, de. origine Huni, 
veniţă.fiind'de preste munți! Urali şi aşedaţi încă de mult în parțile 
dintre riul Volga şi Don, cadii sub' doniinaţiunei Avarilor,, :şi conti- 
nuă a suporta” jugul : acestora; pănă” pe la anul 40 al: secululul VII, 

când. ai fosti cliberaţi de voevedul bulgarit: Cubrat: Dipd mârtea: 

acestula cor' cinci fil aă lut ai inceput disputa: de la: dominaţitiiiă 
ăsupra poporului, Asparuch,' unul: din-fiil lui Cubrat, cu 0 parte din 

„ poporă a părăsită vekra locuinţă, şi a începutii a se mişca; spre A: 
pusul Europei, aşedândui- se pântru prima 6ră în Budg6gul de astadi, 
adică în unghiiil dintre Dnistru, Prut, Dunărea, şi A Maiea-n gri 4). 
  

:'(1) Kearino în Memor, pop. LL. 620, Gtritter, Şejler, Gejigte von tingaru 1867; 
T. IL, pag, 73 și Hnxononciaa JIbTonner 1, 115. 

(2) Kedrino locul citati fi Sebler pag.. 110. a pi 
(3) 11, 1, 19, și 241. 25 N 
(4) Grecii pre acestă at din vekime, Vaii numită dyr)os sc dyos a = unghiu, 

și Turcii aiă tradusi acestă numire cu Budgâgii. — (0. Her. „par, uepnaeli 
pag. 3.) aia sa . ppt pt e



SI CRESTINAREA ROMANILOR “ il 
  

“Şi “între anil 678: 'şi 680 aceşti fir'at lut Asparuch'a: începutii a 
trece Dunărea, în Mysia, de unde cu.t6tă oposiţiunea, ce Li s'a făcutii 
de cătră imperatoral bizantină —— Constantin Pogonatul , că ai is: 

'butitai, de a împinge pie Slaronii din: -Mysia în interiorul: Imperiu: : 

lul-şi a se aşădă în locul acestora; (1). De unde urmeză, că pănă la 

“finele secului al VII Românil, că locutaii mâl multi printre Carpaţi;, 
n'aă putută să aXbă nici unu felii de contactit cu Bulgarii, carir aii 

“trecuti. Dunărea ; căutând a, se intinde” nial îles în interiorul Impe- 

riului: bizantinii, pre laturea, apusână a; Măret A Negre.(2), i: 
In seculul al. IX. Schafaric,. fandându-se pre o espresiune:a, chro: 

nicarilor bizantinii, adică Brohpergir Ezettzy scă Iorpro mru uri 
Bulgaria,” este dincolo .de: tuviul Istra (3), şi pre'altă espresiune., 
„că Bulgaria ÎȘI are. confiniile s6le la 'confiniile Avarilor. (4); întinde 
domiriăţiuinea, bulgară pănă dincolo de vekiul Singidon,, :care -dupre 
„sorginţele slavice este: Belgradul. de astădi: din. Serbia, liberă: (5). 
„Acâstă întindere politică a dominaţiunei bulgare: nu 'ns pâte“ con- 
inge' în :mici uni modă: că Bulgarii, fiind încă păgâni ; precum 

Har şi: Slaril;, ce ati trecută în My; sia prin Seculul V-le, al putut 
să aibă vr:o influență religi6să asupra Românilor.: - - E 
Dar să studiemii pre'Bulgari şi din punctul de.privire - religioși, 

adică al creştinărei lor şi 'să:vedemi , d6că a; fostii : posibilii ,: ca. eX 
să dea; Românilor crestinismul. Bulgarii: kIar .dupre. cum. nir “pre- 

sintă "Di Golubinski',- nu se vedii crestinați, de cât prin, seculul al 

“X-le (6). Suposiţiunile de crestinare a Bulgarilor, ce D-lui la face, 
începând încă dela 678 ;. anul întrărer -lor în. Mysia ,: sântă: prea 
„puţin seri6se ;:şi dupre părerea: nâstră ; Bulgarii pină în. secolul: al 
X-le nu numai 'că,.nu putâii să crestineze pre âlții, dar nici chiar. el 

singuri. pănă “la: acestă. epochă n'a putută să-fie crestinr;; Captivil 
'grecă'al: lut Crum ;  veovodulul: bulgarii , Ps in în a resbelele ur cu 

(1) Mem. pop. 1[;412, 493 sqq Sehafarie Aat, II, |, 262, 274,599... rii 
„ (2) Mem. pop. II, 50; | , 

(3) Mem pop: IL, 553, 558, 542, 556. E E 
„1.(4) Ibidem 509. i DE 
(5) Schafar. Ant, “i, 7, 265 Slavii pestinati, că velciul € Singidon este “capitala, Ser 
:biet de astă-di, :D. Bouillet (Dictionnaire Whistoire et gtographie, rorba Singidon) | 

„se Îîndoesce. despre acâsta; şi dice numai că, a fostii, „o poliție . a Daciei, ripense 

situată find la versarea Savei în "Dunare. . . zei 

(6) Rpazxiii Os. Ilpag, nepREeii pag. 22..::: i il ci e i pet
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Imperatorii bizantini, puţină influență ati pututii să albă în acea, 

co privesce crestinaseă Bulgarilor, Din contră nor : putem cu: ina. 
multă siguranţă să afirmămii ,. că acesti “captivi: aa - fost”. supuși. 

- "murtei și cercările lor, dă a propaga crestinismul, ati fostii terminat. 

cu mârte.din partea, invingătorilor.-(1) Tusuşi tinerul Kinamon;, cre- 

Stinii: captirii din : Adrianupolii, şi dotată de tâte. calităţile 'atât 
fisice, cât şi. morale;-cu tâte afecțiunile. ce ş'aii câscigatii: din :par-. 
tea lui Onibritag, fiului lut Crum; îşi termină visţa sa, ' împreune” 

cu Enrabota, fiiul lur Omaritag, obtinend : martyriul. . (2) Prin 'ur- 

mare, trebue să fio.hine constatată; că. pină la 869. inu s8 , xedu 
între:Bulgari, : decât esemple isolate de crestinare, îi: i 

„Cui acesti anti. însă s6ă puţini mai în urină se începe crestinarea | 

:Bulgarilor în niodă seriosă,:sub dominaţiunea voerodului-lor” Boris, 
şi se continuă pănt-la, jnmâtatea,.a, doa, a Seculului al X-le: .Aicr ve-: 
„demii, că în âdevăr.se presintă fapte 'seri6se în: privința, crestiniurei 
poporului bulgari ,:şi 'Kedrino; Zonora, şi 'alţil atestă faptul (3), 

Insuşi chronicele slavone şi Kar bulgare punii acestui faptii între anit 
„ereaţiunei 6366 şi 6277:s6ui dela Christos între 85S:și:.869- (4). 
Şi: pentru ca să confirmămii şi: mal bine datele. istorice ;: aduse do 

DOL; &strageimii aici o. parte din opera D. Golubinski ,- care anume 
„probEză opiniunea, nâstrit; «Fie care din popdrele- noă: ale' Europei, 

dice D-sa ;-mai curând s6ii.ma! târdiu ,::dair necesartinte,' 'aiă -'tre-. 
“uiti să primiască crestinismul ; fiind că acesta, era, .condiţiunea;, 
„foră dă carea nică unul din aceste popâre nu putea; să devină mom-: 
bru al familiex popârelor europiene, Şi 6ca, acâstă, consciinţa, , şi a- 

câstă necesitate a, servitii'ca motivii şi pentru voevodul. bulgarii, ca; 
“el-să.se lepede de credinţa sa păgână, carea era cu credinţa proprie: 
“a. poporului săi. şi: să primiască crestinismul-— credinţa, comună 

acelora-l-alte popâre europiene. Consciinţa acesta nu s 'a manifestatii. 

“în predecesorii lui Boris, fi ind că ea nu se , putea pr esenta de o' 

dat (0 IN 
  

(1) Mem. pop. If, 563 sqq. 

(2) Historia Martyr XV martirur Ş 2 Migne Patrologie 7. C. xi, pac, 
"191 sqq.. 

(3) Scriitori bizantin; căit. de Paris, edtingT. II, pag:25. Zonara 7. JL, p: 155 

(4) Veai 0030pr XPOROTPApoR pyeuoii Pexasurint 4 Iloora 1806. Mo- 
seva T, I pag. 167. | 

"(5) hp. Oseps Ip. neprneul. pag: 23 2q tra tazeaţăi
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„Vegonă acum, că cu Boris- Michael ; regele bulgarii, s'a începutii- 
“în modii seriosă crestinarea bulgarilor, no nu putemii să admiteniă, 
că acestii actii a pututiă si se termine mar 'nainte de seculul al X ;: 

„căci dupre. datele istorice not scimti ,. că crestinătorul rego'al Bul-i - 
 garilor.mâre la anul 970 după Christos , şi că prin:urmare ,.0 dată: 

: crestinarea începută, pre la,' inele secolului al IX-le,, ea-ă trebuită 
“să sd continua cel-puţin până la finele secululur. al.:X-le, Acum: mar 
rămâne vre o îndolalăi, 'că Românit n'aă putut. să fie crestinaţă de. 
cătră, Bulgari, când noi scimil, căpre.la finele secolulural X-l6 Ro-: 
mânil în: Transilvania, sâmtii. mu: numal: crestini, dar: persecutați. 
KIar de. cătră Giul, administratorul ungurii al: Mransilvanier: pentru: 

| orthodosia, lor î ( Acâsta:se. atestă. Și de- chronicarit bizantini o) 
precum ar Şi de'cel slavoni (3). în: ie it au 

” :Resumându-na în - termenii : generali şi: negativi, “gicemat cai nu 
Bulgari sunt crestinatorii Românilor...... Dar iîn' planul, ' 

ni Pamii propusi, “acestă nu este -de ajunsti;: "Să vedeinii ; "d6ea. fo. 
“mânil 'dini Dacir, nsfiind: crestina: de Bulgar, nu cumva, s "ait cre- 
stinabu de alte popdre- “barbare ; ce s'au strecuratii pre: “gceste locuri: 
“Tică-de-la'anul 274: după Christos imperatorul Aurelian, vedend” 

că Iimperiult este inundatii de max multe mas ds: 'Sment barbari,” 

„veniţi, de la; nordul E Europol; “regulâză,, ca mârginea, despră ord a 
 Tuiperiulur să fie' fluviul Istrul s6u' Dunărea, ; şi din coloniile” romano” 
aflătore-pre laturea drâptă a Danărel "precum şi 'din acel; ce's "ax: 

mal râintorsii de preste - Dunăre: fandâză o'ăltă Dacie pre Jaturea, 
dreptă a'Dunărel, carea s'a, numiti Dacia aurelianăi.” Dacia însă de: 

dinc6ce ds Dunărea; a rămasă în stăpânire snocesivă, a Goţilor, “Hu-: 

uilor, Gepidilor,: -Avarilor;:  Bulgarilor şi mai pre urriă a Ungurilor. 
Ungurii şi cu Bulgarii: Dol ami vădată wa pututui” să 'crestinezei 
pre Români: nu cum va a făcu'o însă acâsta: Goţir; caril, “dupre: 
opinitinea; Prea Sânţitului, Macarie stintii er estiziatori Românlor ? (4).- 
„"Goţir, acestă masă, de Gmenl, “venind pre la nordul Carjaţilor. 6), 
i: EI 

(1. Sete, Get von ingaru TI pag. 73, MO tei i ta ii i 
" (2) Mem, pop. MIL. 620. Mai i 

-443) HHROROBCEALI Ion, Îi be Ati erp 
. ) Herop. SPHCTIAHCTBA, B'5 Pocciu 20. pâBHOANOCTO-IA XE. . Brozonnga 

pag 6? saqq. 
45) Dosithei, fundându-se pre scriitorii bizantini pretinde, că Guţii ai veniti pe 

aceste locuri nu prin Carpaţi, ci pre la gurile Dunărai, pre unde ei şi erapii în în: 
periu. Dosith, Operarei citată cart. IL, cap. XUW, $4 Cart. MI, cap. X, ŞI... ; 
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şi sub' felurite numiri, îhtre care şi de-Gepidr” şi VVisigoţ, “ocupă 
teritoriul dintro/Tibisc (Tisa) şi Borysthen (Dnipru); adică mar ales 

părţile locuite de :Românir de astă-d1.: Goţii: din aceste locuri ale 

Imperiului, şi sub numirea acum;de YVisigoţi, -Ostrogoţă; şi: Gepidi, 
_erupii îndată, după aședarea lor aici în Imperiu, şi trecând Dunărea, 

ajungi prin imperiul românii de Răsăritii pină în 'Asiă , Tar: prin: 

cel de Apusă. pn în Spania, şi Africa. Aceşti: barbari: încejă a 
intra;,. dupre espresiuneaD. Golubinski, în liga-pop6relor europiâne,; 

şi primescă, creştinismul. mu: înaă curând de secululul I V-le, adică: 

pre la: anăă 370. Acum ;: dâca Goţil mal rămână pre :locurile; -lo-: 
cuite de Românl ; și- dâca,; de altă parte, creştinismul: lor. ar'fi fostii 
pură orihodoxi şi ineazmestecatii cu eresia arianismulul , în 'asemine 
împrejiurări am fi pututi şi noi presupune cu: Prea Sânţitul Ma- 

carie, că Românii ar fi primită creştinismul po la înele seculului 

„al IV-le de la.GoţL. . a, 0 
„Dar. acesta, a fostă oresta putinţă, căci pro. 'cână daţi încă: nu 

venise în Dacii, şi primiaii creștinismul : arianii,, pre ] "laturea, „apusână, 

a. Meotidel. (Hersonesul Taurică,. "Taxrida) (1) el. începi a veni în 
contacta mal directi cu Romani pre. timpul Jur :Honorie 410,:Şi 
de altă parte, abie stabiliţi: pre aceste locuri, adică pre la finele. 

seculului al IV, er sântu „necesitaţi a părăși Daciile, căcr o altă masă. 
de barbari, cunoscuți « cu numele de Hunt, incă de pre la anul. 316, 

începii a, impinge pre, Goţi din aceste locuri, după, care, evenimentii 
Goţii se respondescil, prin. totă “Imperiul romanii, atat de Răsăritul, 
cât şi, de :Apusti. Hunil, alungând pre Goi din Dacii, el.singuri nu. 

se, stabilesc întruni puneti; ci, 'şedând în corturi şi pre cal, mergi, 

pe urma Goţilor,. devastând : Dperiul.. pănă la.ambele: capitale —. 
Roma şi, Constantinupolii: Mulțimea, Hunilor, s'a, nimicită în impe-, 
riul cel vastu al: Romei, o.parte din dinșiă sub conducerea, firula lui 
Atila = Irnak, s'a reintorsă-în Asia, locul lor natală, rămânând 

mulţă dintre, denşir pre ţermul nordică al Miirer-negre penă în Cau- 
cază; Xar unii restii de Huni, având în capul lor pre Dinghitsik, al 
doile fiii al lu! Atila, s'a mănţinută în “Ungaria de astă di. “Acesti 

rosti de Hui, romaşi î în vea Panonie, S6l: Panonia dupro « o- 
Di a pasti 
  

4) Dosith. 1, ze 2 i lezoa. lase. “cart. au cap. X LS, „Deipri abată e cestiune 
may mult în partea Il a studiului nostru; . DR Ia IN N
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Biniunta ș generală: a făcut, ca întreg teritoriul: Ungariei de astă- di 

sI 8 se numyască dupre numirea lor Hungaria (2). Acum ; 'Singurulu 

popor barbarii, carg ar fi Dututa să fie în nisce 'relaţinni mal-de a- 

pr6pe cu coloniile roman “din Dacii, şi 'câre) ax fi putută să'albă o 

influență eligi6să'âsupra; "Romanilor de Ja finele “secululur al V-lea 

„ înainte, ar fi pututit să fie Hui. Dar trebie să observămil, că des- 

pie creștinarea, acestor barbari, cari: ducât mal multă o viță no- 

madică,, “Tu se face nicl'0 menţiune, şi că prin urinaire ; “puteai să 

âdmitemt, că! aceşti darbară. Sati cr eştinatii 0-dată'cu poporul unt 

gară de astd-di; adică priu secalul al:X1e, când“ Românilinu nu- 
mal că erai creştin, da lar sapârtat! peseuţiuni pentru creşii 

nismă N tai pe i ti 
“Avari vină priri Tocurils, locuite de Români, pe ! la socul al 
YI şi împingil pie Hunr anal în interiorul Imperiulut. Intre anii 

582 şi 799 pi cutrieră totu “Tmoperiul: romanii ; ajungend. 'cu:devai 

stările ptnă în Galia. De “aici Avarii, fiind respinși, se reîritoreii 
în der, şi “parte dintr înşii “rămână “preste Hunt, în Panomia! I; 
Yar Testul ; se 'reintâreo: în' Qircasia;. şi: se: aşede la pâlele' murtelul 
Caucază (e), “Despre orestinarea Avarilor nu 'esistit nicI unii fel. de 

date „istorice; şi totii, co' se pâte dice, esto, că şi acesti barbari, 

rămaşi î în Ungaria! aă crestinali i în săculul al X. le, 0 o dată cu lo- 

cuitorii 'Ungarier de astă. pi i mi 
“In „fine, din cele cspuse se velo, că, Româniă din Dati, nu saiă 

cr egtiniăță 'de' Unguri, mu s aă creştinătiă de Bulgari, şi ei ai 

putul” Să 'se creştinez ze ziică de dori, ni mici de. Hu, i. precum $ şi 
piei er ari | : 

i de aţi NI pn Pa „e 
„i i ai 

   
sii E tt me ta E III pi ata! i a) 

„.“Pănă gicr'a am espusti cestiunea,..ce ne ocupă, numar în sonsă ne-. 

gatiti. "Espunend opiniunile d- lux Golubinski, zespectiv, de cresti- . 

narea :Românilor,: precum şi ale: altor autori, nor. le- ami, arătaţă 

Iocfozilor zoşti, "cât; suni ele de nefundate, privindu- -le istorie, Am 
  i Hi i 2 

() Bouillot, Dictionnairă! de “histoire et de Geographie, 13 vorba Huias. iDo- 
sithei numesce pre chunul Atila : < 20yxds = pagânii» adică ne creștinii. Apoi adau- 
ge : «usi moduri; Sao Tâv Poukuuy 4% Tâztov, edscon cedate cl; să mepidoivaii— 

Şi bătută de' Romani! și Gotti. (âtila): s'a găsită morii pre lângă Dunrăea, Cart 

II, cap ; XVI, $3. CER A A A A a IN a a 
(2) Bouillet, vorbă Avares, *! 1 ii i a
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- arătată. „după, noâsta, că, şi rar suposiţianile, de a fi Românir cre- 
ştinaţi . “prin alte popâre barbare, ce s'aii strecuratii pre aici, nu "ŞI 
potă. avea nici unii fundamentă istoricii, Să trecomii dupo, aceste la 
partea, positivă a studiului nostru , şi să căntămu a, stabili adevărul 

“istoricii, relativ de creştinarea Românilor, făcond usi de probele, 
ce istoria, pănă acum ni pune în serviciul acestel, cestiunt,. | 
-. Ordele barbare, ce au inundată Imperiul romanii atat de Apasă, 
cat şi. de „Răsărit, au făcută: “pre, imperatorit zomani, ca, să skimbe 
de mal. inulte-ori faca, politică. a Daciei, şi cu acesta şi KIar deli- 
mitaţiunea geografică a „provinciei, „Alta, este faga, politică a Daciei 
din seculul I al creştinătisţer, alta din al III-le şi altă din cel al IV 
kiar, şi așa, mai departe ; de acea sântemă necesitaţi, ca în studiul 
nostru istoricii și positivă, făcutii cu privire-şi la creştinarea ; Români- 
lor, să ne conformămii: tot-d6- -una cu diferitele fase. ; politice : ale 
Daciel. „Espunând . urmele de - creștinism, aflate. în Daci încă, din 
timpurile cele ma, anțice ale creştinătăţel, no vomă face acâsta nu 
mal *nainte,; de ce. vomă. representa, în termini generici. starea, poli- 
tică:a Daciel din fie- -care. epochă de studiu, făcând tot d6 «una, şi-o 
delimitaţiune, geografică, a locurilor din Dacii, pre unde ai putut, 
să.se întindă crestinir de origine daco-romană. , 
-. Incepond încă, de la cel Antal anl al crestinătăţer, Imperiul. To- 
manii de. Apusă șia indreptati privirile s6le asupra: locuitorilor, de 
dinedce,, de Dunărea, și: cu. începutul: secululuy II aceste locuri se 
prefăcură în .provincil romanice de cătră cuceritorul Dacilor — Ulpiu 

“Pralan. 'Trataa , “terminând cucerirea, Daciei încă de la 105. s6ă 
106 (1) după Chrisas, l6gă Dacia de Imperiu prin colonizarea er cu 
locuitori romani, și cu ună podă, construiti preste Dunărea şi pre 
care podă Dion Casiu, Eutropiu și alţii îl numescii minunatii şi forte 
măreţii, (2) Ulpian în Digeste, vorbind despre aceste colonii ale Da- 

“ciel, dice : < Şi în Dacia colonia Zernenilor, cea, fundată de divul 
'Tralaa; are drepti italică, ŞI Zarmisagethusa are acelaşi drepti ; a- 
semin': şi colonia Napoca şi Apul și satul Patavicii, care a dobân- 
dită dreptul colonier de la, divul Sever » » (8). „Dupre inscripțiunile, 

t . . 

INDIE RE ADE E 
  

“wa Magazinti în istoricii pentr Dacia, m, y. pag. 187 A. Te, Laurian, pp 
(2) Eutrop. cart. VI, cap. 6 Mag. ist, T, I, pag. 16—18. e 
(3) Ulpianus in Digest. de Censibus ], $ 8 și 9. (dag, iat, T, L + Pag. 19),-.
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aflate pănă acum în diferite locuri ale Daciet, dreptul de municipiu 
romani 'aii avutii mai mult de 15 legiuni romane, așădate de. Im- 

peratori în diferitele Jocuri ale Daciei (1): Şi Dacia a continuată a 

f în legături politice fOrte stinse cu Imperiul pănă la 274 dupd Ch, 
adică când Aurelian imperatorul a, regulată, ca Imperiul romanii 

să se întindă numat pănă la Dunărea, Iar Dacia, acum cunoscută ca 
numirea de tralană, să rămână sub influența suecesivă a Goţilor, 
Hunilor, Gepidilor, Avarilor, Bulgarilor şi mal pre: urmă a Ungu- - 

rilor, — Aşa că în timpul s6ă epocha de la 105—274, Dacia, tra- 
Iană a, fostii o provincie în totul romană, unde locuitorii er se bucura 
de dreptul romani al municipiului, şi unde nu putâă să esiste, de 

“cât nisce mici'resturi din vekii ei locuitori — Daci!, sii, dupre cum 
pretinde Eutropiu (2), fiind cu totul deşartată de locuitori. 

„Dacia din epocha, ce ne ocupă, fiind o:parte a Imperiului români 
de Apusă, cu drepturi de 'cetăţenie:romană, se intindea preste tote 
acele locuri, pre unde şi astă-di sântă locuitori români, esceptând 
pote pre Româniy, ce astă-dy locuescii preste Douistru, și acel din 
Macedonia, Albania, 'Thesalia şi: Epirii. Mar special vorbind în de- 
limitaţiunea geografică a, Daciei, nor ne servimuă aicl. de delimitaţi- 
unea Prea Fericitului Chrysanth, Patriarchul Ierusalemului, carea, * 
ni se pare cea mal raționămentală şi carea, fundâuduse pe relată-: 
rile lux Ptolomeii (3) şi ale altor autorități sciinţifice, ea tot-o-dată: 
concade şi cu delimitațiunea geografică, presentată de cătră . mult: 
stimabilul nostru barbati D. A. Tr. Laurian (4).. e Dacia, dice: 
Prea, Fericitul Chrysanth (5), se împarte mal Antăiu în doă; adică 

1 în veke şi noă ; şi cea noă în mediteraneă şi ripensă. Cea antăta so 
_numesce cu preferință Dacia, Yar a doa cu adaosul de mediteraneă 
> şi ripensă. Cea veke, dupre Ptolomei (în cartei III menţionată 
> 2 geografiilor lut cap. VIII), se limitză despre Nordi cu o: 
> > parte a Sarmaţiel din Europa, adică de la muntele: Carpat' pănă: 
j la riul Tora | care acum se. numeste Be rusesc şi legesce Ni 

| 

(1) Mag ist. T. I, pag. 20, 

(2) Eutrop. cart. VI, cap. VI, (Mag. ist. T. 1, pag. (6— 18, 

(3) Ptol. cart, II. eap. VIII, , II 

(1) Mag. ist T. I, 19—24. 7. V. 155—158. NI 

(5) puzăvov zot Mavagtrosăzos “laser po, 104 Ispoz0Ăiuuyy Zovagdatov pag, 32, 
9 
“ 
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str, Tar. pre turcesce. Turla Sui; despre Vestii cu'. Tazigil meta- 

naşii, carii locuta în pârtsa, ce acum se lamă Ungaria de sus; 

pre lăngă riul 'Tibiseu ; despre Sudii cu osparte' din riul Duiărea, a- 

dică de la obârşia lui până la oraşul Axinpolis; Yar despre. Osti cu 
același riu — Dunărea, pănă la;resucitura lui spre oraşul Dinogeţia, şi: 

încă cu rîul 'Terast, care acuin se dice: Prut, care: (riu) , “(Dunărea şi 

nu Prutul) resuzindu-se de la orașul Dinogeţia spre Nord-Ostii, iner- 
: ge păiă La, întrecerea riulut “iyra. Dupo cară în ânticitate a fostă una 

și singură Dacie, din colo de riul Dunărea, pre carea Autoeratorul - 

ratan ă supus'o Imperiului romani şi a prefăcut?o în formă de E-: 

„pârchie, şi carea propriu se şi dice Dacia veke, . cela co' cuprinde 
acum 'Vrausilvania, Vlachia şi Bogdania3. De ude se vade, că Dacia ' 
de pre timpiul lui 'Pratan, şi carea a. continuată pănă la Aurelian a, 
fi acelaşi, se întindea între Tysa şi Duistrul, de astă, de la Dună- - 

rea, întindonduse spre Nordi so perdea “în vekea. Sarmaţie, Pre: 
lOngă, aceste,:dâcă, mal. conbinămii - descripțiunea, Dacier lul Tratan: 

de .cătră Ptolomeii cu charta Peutingeriană, descoperimii, .că-pre a- 

costă spaţii de pămăntii, care acum'era 'privatii:de locuitoit abori- 
genl, se aflau pănă la 55 de cetăţi cu'colonil.romanice (1), .* -i! 
„Acum pre aceste locuri, unde se alla atâtea. colonii 'roinane, cu 

dreptul de cetăţeni; unde işi avâi locul 55 de cetăţi, pline mal ales: 

cu ostași romani, era posibilă, ca să nu-esiste și crestinr, Când: 

nor citimii în 6pistola cătră Romanul (2), că Apostolăl salută, pre cre-: 

“stinil din Roma; dorindu-li darii de. la D-deii şi pace, şi.de altă parte; 

când mal audimii, că ceredința vâstră (a Romanilor) s'a vestiti în. 

t6ă lumea» ? (3) Dar să intrămă în faptele mal positive. istorice şi: 

să întorcemii atențiunea mal ântăitt asupra vieţel s-tulur : Eustatie: 

- Plakida, şi a sogiel s6le Tatiana. Acesti sântii mariyră şi ostași f6rte. 

bravii romanii, sub Tiţ imperatorul conduce armata, romană în Pa-. 

lestină, (anii 79—81), tar în timpul lui Traian (9S - 117) .servesce; 

în legi6nele romane şi merge cu Tratan, atât în Germania, cât şi. Da-i 

cia, terminându-şt visa cu martyriu pe timpul lut Adrian (117— 

138) (+).-In fine pentru -epocha, ce ne ocupă, adică pănă la auir 

  

(1) Mag. îst. 1. 19.—YV, 185—190 ... i Ca A CCI a) 

(2) Rom. 1,7. , a tut 

(3) 1bid.—8.. , i | ” PRE E II - a 

(4) Biogr..s-tului Eust. Plakida, 20 Soytemurio vieţale sânților, | î
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274, not mal aremii unii faptii istorică, relativ la cresținarea, Ro- 
„mânilor, şi unde se yede'în modul cel mal positivii, că în: a doa ju-. 

mătate a secolului ÎI, crestinismul din Dacia era cunoscuti în ge-. 

nere, $.: Tertulian ,. vorbind: în contra Tudeilor, -se-esprimă : «Sai 

supusă credinţer, lua Christos, D-deulut celui adevărată; diversele 

popore ale Getulitor, ale Maurilor, ale. Ispanilor, şi ale Galilor, lo- 

curile Britanilor,; cele neajunse de Romani, -naţinnile. Sarmaţilor ; 

Dacilor, Germanilor și ale Seyţilor, ale popbrelor şi insulelor, co-. 
lor, necunoscute de noi, și pre care nu le putemii, nici numera ; în tote, 

aceste | „locură domnesce, numele - dul, Christos ,. care. ad veniti În, 

lume » (9) Din acestă citati se vede îni modul cel mar; evidentă, că 

creştinismul esista, în Dacia pre la finele seculului IT, și tof-0- -dată, că, 

şi Românil de astăgi își ai începutul: creştinărel lor de o dată cure-; 

nirea, lor'în Dacia ;- adică aducând cu sine limba şi moravurile ro-- 
manea adusă tot-o-dată. şi credinţa lor, : cum 0 numesce. apostolul; 

Paul, şi a. păstrat” o şi pre acâsta tot aşa de neatinsă, ca şi pre â-, 

celea. De altă parte trebue să mat notămii, că terminul de : <Daco-, 

rium» din textul s, Tertulian aici. nu lasă nici cea. mal mică, îndo- 

Tală, în privinţa crestivărei Românilor; căci pre acestă, timpii nus: 

esista altă Dacie, afară de a lui Tratau, si dupre cum. o.numesce 

Prea, Fericitul Chrysanth - „ro Acre == Dacia veko“,- i iii: 

RE Si pa pi a. 

“Până Şre la finele socululur IIL- lea, vidța politică-a Romanilor din: 

Dacia a “continuati a fi acelaș, şi putem, să dicemii că “s'a tot a-: 

dăugită, cum vomil vedta mal la vale în descripţiunea e el geografică.” 
Fiind Dacia 0 provincie romană, ea n'a încetată a continua, ca să fe, 

- astil- felu şi a da din sinul său kiar imperatori romani, precum Quint” 
Noni Regilian, ucisă de soldaţii săi la 261, Mare Aurelin Claudiu, 

care a murită la 210 în Panonia, după ce îivinge pre Goţr, (2) şi - 

în: fitie pe Aurelian. care Ș'a declarată de. iiperator în Siriniul, 
din Panonia (3): e 
“Cu suirea însă a Iul: Aurelian pre thronul Imperiulur TO- - 

D 

? Ta IN PI DO E De DS ta A 

  

(1) 'Tert: contia Jud. eap. ViL. . . DE A e ANI A 

(2) Aag. îst..], 21, . , DE A a Ra 

8) Ibidem. veţi şi Bouillet Dict geogr. vorba Sirmium, ! e
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manii, şi mar ales cu începerea anului 274 sârta politică a Ro-: 
manilor din Dacia începe. a se skimha. Goţit, carir" încă loculaii 
în: Meotida (Chersonesul Tauricii), trecă în corăbii Marea n6gră şi. 

pre la 'gurele Dunărel intră în Imperiu, încă de pre timpul lur 

Mare Aureliu, (270), pustiind Mysia şi Iliricul (1). Acâstă împreju- 
rare, repețindu-se de mar multe ori, la 274 convinge pre Impera- 
torul Aurelian, că el trebue să opună o forţă acestor barbari, şi de” 
aici apol resultă 'o altă Dacie, cunoscută cu numele de auireliană, 

şi carea; S'a organizată preste Dunărea, mal în faţa celey tratane. 
Dacia însă aureliană a, avutil. o mare influenţă politică asupra celei 

tratane. Retragându-se multe din leginele romane preste Dunărea, 
în Dacia acum cea noă, coloniile romane de pre aceste locuri ai re-: 

masă la discrețiunea barbarilor pănă la 330, adică pănă când: Ma- 
rele Constantin reîncorporâză Dacia, traiană la Imperii şi, o face 
una din provinciile prefecturer de Orientii (2). Şi cu t6te că Goţii, 

dupre cum ni spune istoricul Socrat, ai fosti învinși şi oreştinați de 

cătră Constantin (3), posițiunea politică a Daciei trajane nu se ame-" 

liorâză, ba, putemii să, dicemii, că din ce în ce devine și mat puţin 
măgulitâre. : 

Goţii mai ântăii, cu tâte înringerile, purtate asupra lor de cătră ” 

Marc Aureliu şi Marele Constantin , se tot apropiţă de Imperiu şi - 

pentru acesti scopii Dacia, tratană li putea servi, ca, calea, cea mai 

sigură şi mal arantaj6să, De la, 274 Dacia, aurelian, organizată mi- 
lităresce în faca Mysier, (pre unde invadaă Goţit,) și a Iliricului, şi pre 

drâpta Dunărei, era o pedică fârte mare pentru Goţi în invaziunile lor ; 

de altă parte Dacia tratană era unii locii cultivatit, care patea, procura 

Goţilor cele spre subsistenţă şi tot-o-dată unii loci mat puţin apăratii 
din partea Imperiului (+) ; aceste împrejurări ait favorizată pre Goţi, ca, . 

să se aşedă în Dacia tratană preste coloniile romane, remase aici, s6ă | 
mat drept, prin câmpiile Daciei și locurile nefortificate. Şi de la 372 | 

„Goţir începi a întra Kfar în relaţiuni amicale cu Români, fiind de 

  

(1) Epistola imperatoris apud Trebellium Pollionem în Claudio. Mag, ist. ], 21. 

(2) Bouillet. Diction. de histoire et de geographie vorba Constantine — și Mag, 

ist, V 192. 

" (3) Socrat, Hist, ecel, Liber. I], cap. Il. . 

(4) Gibbon. The History of the deeline aud fall of the Roman Empire Volum. Ir. 

cap. XL.
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aceştia imfluențaţi şi prin mijlocul religiuner. Și-nor putemu să afir- 
mămi, că dâcă Goţii ar fi putut remânea în Dacia tratană mal mult ;! 
şi dâcă, er la 376 (1) n'ar fi fost necesitați de cătră altă 6rdă bar- 
bară —" Hunil, ca să părăstască totalminte Dacia, trafană, spre a se” 
lăsa prin Imperiul de Orientu pănă în Asia, tar prin cel de Occidentă 
pănă în Africa, dicemii, că Goţil ar fi pututi cu Romanii de aici să: 
fundeze ună Stati şi sWşI creeze o sârtă politică mat favorabilă. 

„ Relaţiunile însă ale Goţilor cn Romaniy din. Dacia tratană,, pre- 
cum şi cu Imperatorii de Orienti „ respectiv de permisiunea fundă rel“ 
unui Statii la Dunărea, se întrerupă din causa Hunilor, carii năvă- 
lescă în Dacia, traiană încă de pre la 376.: Cu finele secululur al: 
IV-le Romanil din Dacia, tratană ducii o viţă politică fOrte misera- 

bilă, şi de frica Grdelor celor mai barbare, din câte a vădutii lumea , 
eX sântii necesitaţi aşi limita viţa, lor politică, s6ă mal drept a re- 
nunga, la dinsa, şi a se mărgini în cea socialo-religisă numai, tră- 
ind prin fortereţe şi prin munţi. Cum. că în adevăr. Romanii din ' 
Dacia lui Trafan a continuată a duce o astă-felu de visță şi Waii 
părăsitii locurile lor acum natale; not vedemă acesta, din mărturiile 

chronicarulul ungurii 'Turoţiu (2), precum și din relaţiunile, ce Ro- 

mânii ai avută cu Hunii pre aceste timpuri, dupre cum mărturi- 

sesce despre acâsta rethorul Priscă (3) : < Pe timpul, când era torgii: 

intre Scuţi.(Huni) şi între Romani, Scuţii atăcară cu 6ste pre Ro-: 

mani; şi uciseră- pre multi. Deci Romanii trimiseră deputați la 

Scuţi, ca să se plângă pentru luarea castelului, şi pentru nepăzi- : 
rea tractatelor. lar Scuţii ai respunsii, că er n'aii făcută acâsta” 
cu scopă, de a începe resbelul, ci ca s%'şI resbune pentru supărările, : 

cele făcute de Romani» .. . . Acum fie drepte sâă nu plângerile 
Hunilor, nol din aceste însă vedemii, că Romanil, aflaţi în aderăr 
pre aceste locuri, ar6ă în posesiunea lor castelurile și erati organi- 

zaţi ast-felii, că dupre plângerile Hunilor < Episcopul din Margii 

a trecută în pământul lor (Hunilor) și a prădatii mormintele şi vi-, 
steriile cele ascunse ale Regilor lor > (4). Şi în genere vorbind, în' 

25 

  

(1) Dosithei, patriarchul Tetusalizaulut latopi ia zezi zăv î Ieposehios Hazp 2976 
cârov cart. Il, cap. ă, şt. a Aa » 

(3) Thurotz. Chronica Hungarorum, P. 1 cap XII, e 

(3) Priscus Rhetor de legationibus.: 

(4) Priscus Rhetor locul citati, Margul era o cetate ce! și avea numele de la rîul -
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decursul seculului al- V-le. şi începutul celui al VI Românii ş'aii; 
desvoltată. vi6ţa lor . prin cetăţile de pre ambele: latură ale Dunărel: 

şi. prin :munți, unde, dupre cum vomii vedea în decursul studiulur: 

nostru, n'a încetatii unii singură moment dea trăi, având kIar. probe: 

istorice. despre acâstaşi de lu începutul seculului. al VI, adică de la: 

„ Imperatorul: Justinian I. .(518—527). e 

Espunând pănă aică starea politică a Românilor din Dacii, şi nu: 

may mult numar din Dacia trataniă , şi: încludină în acâstă parte: a, 
studiului nostru: epocha. dintre 274'pănă la'527, timpul suirel. pe: 

„ thronul “Imperiului; "de Orienti::a -Imperatorului; Justinian TI, Dol: 

acum trecemii la, a deterinina mat de apropeşi posiţiuuea geografică: 
a. acestor locuri ; pentru ca, intrând în partea 'istoriel. bisericesci, re=! 

- dativă Ja crestinismul: din, Dacil,.să putemi înțelege şi may bine da-: 

tele istorice, „de; care avemi să ne serțimă, ci a 

„Cu finele. seculului-al III şi începutul. celui + al: Ivo şi. posiţiu-. . 

nea; geografică. a. Daciex tralane a trebuit să-se skimbe forta mult,; 

din câusa, posiţiuner er:celer:politice. Ii 6re-ce până la venirea, Go-: 
ilor în Dacia;tratană Romanii aveti. posibilitatea, , de a se îutinde; 

şi preste câmpiile aceste. Dacir, de acum acâsta devine imposibilii; » 

şi el nu putu să easă la largi, de cat; numaă cu reserve, și cu s00-. 
“pul numai, de aşi cultiva; părțile, de câmpii, mal apropiste de“locu-.. 

inţele fortificate, Goţii la începuţii:şi mal pe urmă :Hunit î1, face, 

ca eX să pote fi în totul stăpâni numar preste locurile for tificate, fă-.; 

cute astil-felii de la D-deii, sâui dearta romană, De acea şi vedemii,:. 

că posesiunile Romanilor: din epocha, ce ne ocupă și în Dacia ţra-.; 

Yană, se întindă ma! ales în părțile montâse ale acester Dacii şi pre. 

- laturea stângă a Dunărer, mu aşa depărțată de munți ; de altă parte, 

mal vedemi posesiuul multe romanice pre laturea, dreptă a Dunărer,: 

fiind ca şi aici era 'îu' facă, preste Dunărea, coloniile . romane din ; 
p- 

  

de asemenea numire, sii Morava de astădi. Castelul Margii era situatii la vărsarea 
Moraviei în Dunăre, ati în Dacia aurelianii. Pămâ ntul Hunilor, menșionatii: în a- + 

"cesti citatii, nu putea să fie altul, decât câmpiile, pre unde locuise și Goţii, și în 

special părţile din stânga Dunărei, și din aceste nu tâte,. Căci pre laturea dreptă a 

Dunărei și în. jurul. Margului,, de unde veniaii, supărările pentru Huni, mai erai 

cet: ăţile Singidonul, la gura Savei, şi Viminaciul, ia gura Melavei, din josul Margu- - 

lui și altele, Acesta este castelul, pre care l'aii răpită Hunii de la Romani, și unde 

sai făcutii și târgul. mencionatii, De altă parte pre stânga Dunăre era unii castelăi 

numită. Constanţiola, şi, care se afla tot în mânele: Romanilor. Magaz. îst III. 102.;
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Dacia traiană, Yar la spate cohortăle. imperiului roniană de Oezidentu. 

și mal pre urma cele de Orientii, care lu casti de „trobuniță li pu 

t6ă veni în ajutor... i Di 

 Posesiunile. Romanilor po aturea stan a , Dunăre, și pie tim- 

pul dela 274 ptuă la; 527 se întind6ii-cu preferinţă în partea mon- 

t6să a Dacier; adică prin Transilvania şi Uugaria, de astă-dr, fort ca, 

tot o-dată,-să fie în totul, părăsită şi partea câmpână de pre ţermul 
stângii al Dunăret:: Constantin cel mare între anir 327 şi 330 con- 

„struresce uni.podă preste Dunărea, în dreptul Gellex de astădi, şi 

bătând pre Sarmiaţi în t6tă Panonia îl alungă pănă preste Dana- 

„stru. Şi, -pentru ca să 'pâte ţinea şi. mar bine'provingia în : puterea, 

„sa, constralesce ma! multa cetăţi, între care Constantiola şi Racidua; 

în Timiana, Sicibida şi Dafne în Dacia australă (1) Şi. că: pre ace-! 

stă timpa totă Dacia lux Tratari se: afla în potestatea.: “Romanilor, se 

mat:vede şi din. cele:ce rii râlâteză Arimhian Marcelinul, când spune; 
că la «Ripa Danărei Vetranion, prefectul Panoiiei, îmbrăcă purpura! 

imperiălă,,.de carea îli desbrăcă Constantin foră-vărsare ds sânge» ;; 

că: „«Constanţie, după ce triumfă în contra lul Magnenţie , ; trecu: 

Dunărea şi batu' pe. Quadi. şi Sarmaţi, îl. supuse imperiului, - lu= 

ându-și titlul: de Sarmaticii», că «Iulian, :nepotul lut -Constantie;. 
după ce'se declară de imperatori în Galia, veni în Dacia, unde se 
întări „cu oştile 'sâle în contra fortuner,. co-lii: amerinţa; din "partea 

unkiulur seii.> Ammiau, continuând 'cu- istoria suceesorilor lut Con-" 

stantin cel mare, adaiige : ceă Valentinian": născută în Cibale, nui 
departe de Sirmiu, în: Panonia», că « Procopiu, generaiul lui, Valent, 

fratelur lu Valeitinian,' se rădică în contra, Lu şi Stemă într! ajutor: 

pre Goţi de-l Dunastru» adică, de. unde'7 împinsese Constantin" cel: 

nare. -<Valent:;; dice Ammian, înțelegând de tradarea generalului ! 
seil, a purcesăi de la Răsăritu în contra „Goţilor, celor co trecuseră 

Dunărea, îl împinse preste acestă: riu, trecu el însuşi cu armata, în 

contra barbarilor, comaudaţi de regele lor: Atauaric; -Goţil se ascun-: 
e 
  

(1) Magi ist my; pâge193:: Cum:că Dacia lut: Pratan încă din aan cani 
mai antice Sa împăr;ită în doă, adică în inferidră și superidră, se vede din di- 

ploma, găsită la Celei (Mag. ist. 1, 233—27), Acâstă împărţire a tuturor provinciilor 

romane, în superidre și inferidre, pre timpul lui Constantin cel Mare a motivatii 

numirile de Panonia Își IL, iar asupra "Daciei s'a aplicatii: astă-felă, numindu-se! La 

„lui Traian, ăar a II Dacia. lut Aurelian, sii încâ cea veke şi cea noă, aplicându- : 

se tot o dată la fie-cară din Dacii împărțirea de superioră și înferidră- "iii
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seră în pădurele Dunărer; Valent adunară pre locuitori, şi le pro- 
mise o sumă pentru fie-care capu de Gotii. Acestia nu întârdieră, și 

străbâtând în tâte laturele, uciseră atâta mulţime de barbari, în cât 

Atanaric, vădând perderea 6menilor st, fu constrinsii să e6ră pace 
de la Imperatorul, carea i s'a și dati cu condițiunea, ca să nu ma! 

cuteze a întra în ţinuturile Romanilor.>:(1) Acâste s'ai petrecută 

pănă la 359 dup Ohristos, şi de unde se vede, că pre aceste tim- 

puri Romanii, era singurii „Stăpân at Daciei lut Tratan , pănă în 

Dunastru. ă 
_ Acesti spaţiu însă dintre Dunastra şi Tisa, Dacia adică tralană, 

de la anul 369 sâă mai drept de la 370 începe a se împărţi între 

Goţi şi Români. Românii ocupaii munții şi cetăţile, iat Goţil câm-. 
piile cu luncele de pre margenile riurilor şi mal ales ale Dunărer.. 

„Dar acestă, împărţire de teritorii a Românilor cu Goţi se continuă 
numa! pănă pre la 376 sii 377, când Dacia, lui Tralan este inun- 
dată. de Huni şi, alte popâre barbare, Hunii își disputai cu 
Romanil. Dacia tratană până. pre la 430, în care timpi er fură de 
mai multe-ori învinși de generalii lui 'Theodoşiu cel. mare, între 
carii figureză şi Promot, şi de ai lut Arcadie. Pro timpul însă a 
lui 'Theodsiu II, (434) Hunii îşi căpătuiră ună duce mare, pre A- 

tila și din acesti timpii el nu numai căşi supunii Dacia - Teatană , 

dar se aşadă în Panonia, stăpânind întrâgă Dacia lut Tratan, pre- 
cum și cetăţile, ce le apucase de la Romani.. De la acesti timpi: 

păuă la 458, timpul morter lut Atila,. Hunii din reşedinţa lor, Pa- 

nonia , cutrieră şi devastâză întregii Imperiul romanii, atât de Ră- 
săritii cât și de Apusu, străbătând până în Italia, şi Galia, de unde. 

- Se întoreă-învinși, Fiil lul Atila ai fostu bătuţi în Panonia de cătră. 
Gepidi, şi supuşi acestora, tar în Dacia tralană de cătră Ostrogoţi 
şi împinși în Asia (2). 

De unde se vede, că Românii, avend în Dacia, trarană pre Goţr 
de la 870 png: la 37 7.eă de la, acestii timpii ai avută a aface cu 
Hunii, cari al continuată ai supăra pănă pre la, începutul seculuy 
al VI, când Iustinian 1 mişcă din noi vi6ţa la Dunărea şi pre a- 

  

'u) Ammian Marcel. Lib, XXVII, 5. Mag, ist, V, pag. 193-195, Mi 
(2) Rhetor Priscus în <Legationibus», în Excerptis ex. historia Gothica, (ag. E 

ist. V, 195—208). Iei
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cesti: riti. fortifică, și fundză mal multe cetăți. Despre! aotsta în 
epocha următâre a studiului nostru. ae i Sa 

„ Voind:ca să dimi şi descripțiunea geografică a Daciol Auraliane, 

noi. preferimii pre acela a, Prea Fericitului Chrysantii , carea, și 

dupre părerea nâstră, este cea. mat fundată , și carea tot-o- -dată se 

basază pre auturităţi atât profane, cât şi eclesiastice. Mii 

 < Mar-pre urmă, însă Autoeratorul Aurelian, strămutând locuitori 

din cera-l-altă Dacie, (1) dupre cum ni spunie Michael Ant. Bau- 

drand din Paris la vorba Dacia din lexiconul săi , ta așidatu din= 
c6ce de Dunărea, intre cele doă Mysir (2); pro'unil Ia înşirată pre 
ripa Dunărel , îar pre alţi în mijlocul acestul. locii' (mediterană), 
împărţindu'T în dot Eparchit. Pre cea de longă iti a numit'o Dacia, 

ripensă, fiind-că ripă însâmnă dupre latin mală, Yar pre cea-l-altă 

mediteraneă , sâii din mijlocul pământului 'dupre latini. Că acâsta, 
este adevărată adică cum că afară de Dacia veke-a resultață alta 

noă şi mal posteriâră, se vede de âcolo, ântăii din' catalogul: epar= 
chiilor și a cetăților, supuse imperatorilor romanul celor din Con- 

stantinupolii, care (catalog) se află în limba greco-latină, Ja, firele 

geografier lut Pater Carol, celut din monastirea s-tulur Paul din | 

Fuliu, unde se descrii 74 de Eparchil, Yar oraşe 935, şi între a- 

ceste Eparchit Dacia mâdeterancă (S6ă din mijlocul pământului) se 
numără a patru-sprs-decea eparchie , având consulul stii şi de ca 
pitală: (metropolie) Saidica ; Xar- a cinci-spre-decea eparhie este 

Dacia ripensă, fiind şi acesta, sub consulii și avend de capitală (me- 
tropolie) Ratiaria (Razaria) şi al patrule orașii al aceliaşi eparchil 

este Castra Martyr, 03 aceste oraşe sânt dinodce de riul Dunărea, 
adică în Dacia.noă, și nu: în cea, veke, se vede din tabelele geogra- 

fice. şi cele istorice. Aşa Theodorit în istoria Du bisericâscă cartea 

1, capi TV dice : « Constanţie a ordonată , ca episcopii apuseni să 

se adune în Sardica 5. Astă poliţie este itirieă;- luând aici: 'nurăele 

"de. lirică în sensii mal dati Şi imal general, şi. capitala nemului 
a 

e 
  

Pa : . 

(1) Datele geografice, espuse mal sasi probăză, ci că Anreliar n'a a strămutată, „pre 

toți locuitori din Dacia traiană, d 

(2) D. A Treb. Laurian pune litnitele Daciei aureliane între riul Sava și “Asmul. 
Şi pre Dacia ripensă o întinde pre ripa Dunăret, iar pre cea mediterancă prin Ma. 

cedonia și Thracia, (Mag, ist, T. V, pag, 191), 

3
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Dacilor (1). Şi Sozomen: în cartea IX, capii V numesce pre Castra 

Martyr oraș al Mysier, Cea. ce doredesce, că şi el înţelege pre 

Dacia cea noă de dinc6ce de Dunărea, şi nu pre cea, veke, carea. nu 

intra în Eparchiile ilirice. Şi kiar Plotomeii în cartea III a geo- 

grafiei s6le capi XI, pre Sardica o numără la orașele Thraciet , 
fiind-că în Dacia, cea, noă intra, și o parte a 'Thraciel. Acâsta se mar 

demunstră şi prin împărţirea generală a Imperiului romani de 

Orientu şi Occidenţii ; unde administraţiunea, Daciei Orientale, adică 
acele mediteraneă, era supusă unul Vicariu al Prefectulul de Ori- 

„entă (2), care îşi avea capitala Ia, Nesii sâii Naisă, Yar Vicariul Da- 
ciel ripensă administra din Iscii sâi Esec, Ptomeii în cartea IL 
capi X gice, că Nesul cade în Dardania, tar Iscul în Mysia, de josii, 
pre lOngă Triball > (3).. 

Vădând până acum starea politică şi -c6a, geografică a Dăciilor din 
epocha de la 274, adică de la formarea Daciei lu Aurelian şi pănă 

pre la 527, când Iustinian I dă o noă impulsiune vieţer politice, şi 
mal ales celex eclesiastice a Românilor de la Dunărea, să întrămii 
acum în cariera, ce nl-am desckisă, ca să vedemă mai de aprope 
vi6ţa, religi6să a, Românilor, 

Mal Anti pre la, finele seculului al III-lea, adică imediat dupi 
formarea Daciei aurzliane (274) şi numai cu 22 de ani mal târgiu 
da acestă epochă, anume. pre la 296, NOX găsim atâța crestini prin 
Dacii, că el . format 0 o episeopie cu numirea de Sisania (4). Acestă 
  

(1) Eca cuvântul, ce mai pre urmă a motivatii pre Justinian I; ca Daciile să 
între în Archiepiscopia de Iustinianea ]. In au&stă părere noi na separămiă de prea 
Fericitul Chrysant, cars crede, căDaciile mai fostă sub Archiepiscopia Iustinianea 
1. Despre acesta mai.jos, . 

(2) Aicl Prea Fericitul Chrysant are în , vedere împărțirea Imperiului, făcută de 
Constantin cel mare la 330, Făcând, ca ambele Dacii aureliane să intre în prefec- 
tura de Orientă, not nu înțelegemii cum acea mediteransă, carea dupre posiţiunea ei 
era mai apuscuă, se numesce aici orientală ; în 6re-ce cu mai multi drepti se pu- * 
tea numi astăi-felii cea ripensă. În respectul î însă eclesiasticii Daciile atât medite- 
raneă, cea ripensă, precum şi acea traiană a continuati a fi sub administrațiunea 
bisericei de Occidentii, pănă ce Justinian | le- -a dată sub administrațiunea Arhi 
“episcopului de Iustinianea IL. 

(3) Agvaăvdoo Ewys aypăztov pag. 82,83. 
(4) Pouqueville (voyage III, 78 sqq) demunstră, că episcopia din orașul: Sisania 

şi acea din orașul Siatista cădea în Panomia II, ce se întindea și asupra Transilva- - 
niei, adică în Dacia traiană, să Dacia întăia, cum o numesce Prea Fericitul Chry- 
sant. Aceste eparchii ereştine, compuse pănă acum numai de Romani, pre la fine-
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epochă este cu mult mai anteridră crestinărel Goţilor şi KIar venirel . 
lor pre locurile, locuite de Românr. La, episcopia de Sisania not gă- 
simi episcopii pre la, finele seculului al III-lea, și începutul celul al 
IV-lea pre Quirin. Acest episcopii, neputând încă fi de origine go- 
thică, el își atestă naționalitatea, sa prin îsuşi numirea, ce o pârtă, 
S, Quirin, Episcopi al uner Biserici române de pre aceste locuri, 
s'a marturisaţii pre timpul lu Liciniu, şi la 310 de la Christos 6l 
ÎȘI termină, vi6ţa, terestră, înecată fiind în riul Sava (1).: 
Nu mult după acâsta, adică înainte de Synodul 1 ecumenicii din 

“Nicea, şi anume pre la 820 când Marele Constantin încă nu regu- 
lase Dacia tralană sub prefectura, de Orient, nor descoperimii în 
serviciul. divină (slujba) s-tulur Nicita, ce se serbâză la'15 ale lur 

Septemvrie, mai multe date, relative la crestinismul din Dacil. Mâr 
„ âmtăiă în stichira de la ltie citimă, că : « Sântul Nicita a primiti . 

Botezul de la Theofil, păstorul: cel bună al Goţilor > In stichira ân- 
tăia de la polieleii audimi : « că Nicita a, povăţuitii cu faclia buner 

credințe pre popârele Gotilor >. In fine în synaxarul diley, unde se . 
face biografia S. Nicita Românul, noi mâl citimi: < Acesta a, fostii 
pre Yremea, Împărăției Marelui Constantin, născută şi crescuti în ț6ra 
varvarilor, celor numiţi Goţi, adică în Dacia lut 'Tratan, carea, scrii- 
torilor grecesel li este din colo de Dunărea, care. eră pre acele Şre- 
muri 0 apucase Goţii şi se krema Gotia, tar acum se kiamă. ăra T0- 

„ mân6scă şi: țera, Moldover. Deci fiind că acestă sântăi n'a voită a urma 
păgânătatea, varvarilor, ci pecum era de n6mii luminatii și bogată, 
aşa era şi crestin buni, a fostă prinsă şi muncit de Atanarik, . 

. stăpânitorul Goţilor penru credința lui Christos, mai pe urmă prin 
foci s'a săvârşitii > (2) — De unde se vede că pre a finele seculu- 
Jul al III-lea în Dacia şi anume cea trătană era 'Theofil, episcopii al 
crestinilor de aicr ; „pre la, inceputul secolulul al IV-lea Nicita toi în 

pa 
-) 

  

.. le jumătăţi . “ântăia a seculului 1V-le ele ai datii nascere eparchiei de Savia, ca- 
"rea se 'întindea între rîurile Drav ! şi Sava. Adauge poata E Loraiaărtoy pg 
-82. 81. Mar.: Băasr. Fives oo). cimp. XI e. te 

(1) Aarel Prad. Clementis carmiaa. [leg orez, „du, VIE e 
(2) Sântă forte în teresantoaceste date istorice, cupriinse în serviciul divină alii 

"sstului Nicita; dar numai ele trebaescii limurite cu sciinţa istoriei, Socrat (Hist, ecl, 
lib. 1 cap. '2) pune crestinarea Goţilor încă de prejtimpul lui Constantin cel mare, : 
dicând : «Constautin, sperând în stâgul crucei, care este semnul propriu al crești- 

„uutut, atitia de tare a învinsă pre Goţi, încât nu numa! 0ă a desfiinţată tributul, care
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Dacia este povăţuitoră al; bunei credinţe ,: adică episcopi, Despre 
Theofil -se face mengiune şi în practicalelg.synodului I din Nicea; că 
a luati parte la: ăcesti Şynodii, adică-la'325 dupy Christos, -, :- 

e Dosither, Putriarchul Terusalemului:, fundânda:se. pre relatările 
„dur Husevie, ni: spune; că: anul trer-deci al' împărăției lu Conștan- 
din cel mare-(336 de la Christos), sânţindu-se templul din ;Terușa- 
dem. s'a adunati: atâța: inkinători Ja locurile -sânte , încât. “ar” ii 
fostii de nocreduti' acâsta,. dâciă nu s'ar atesta de Gmoni vekI şi demnr 
de încredere. -Dupv aceste Dosither, enumerând pre crestinii, ce de la 
diferitele popâre mergeti regulat; încă din: timpurile cele „mal depăr- 
tate :la, închinărea s-telor locuri, se esprimă : .< T6tă eparchia Ma- 
cedoniei avea deprinderea, de a trămite pre „Metropolitul, spre în- 
kinare la S.. Mormenti. din partea sea; de asemine s' a trămisăi. la 
Zirusalem şi Alexandru al T jesaloniculuă ca representantii:co- 

„mană. Iar. Panonieniă şi Dlusienă,'dupre Eusevie;; trămitei acolo 
pentru'sânţire pre'fldrea-timerimei lor >. (4), Admiţend, că acestă 

LIREI Dea - . : : 7 Li ta Tu , [a AR i : | Cer 

ap mbusă TIR a... PN: - e . 

se da barbarilor” de imperatorit cei de mai inainte, ci și ci, răpiți îs mirare pentru 
- "învingerea cea: necredută, a: primită: religiubea creştină, cu” al căria ajatorii Con- 
stautin eșise nevătăniătiă, Goţii pre aceste timpuri nu eraii aşedaţi în Dacia traiană, 
„ci pre laturea apustnă a, Meothider, sti a Chersonului Paurică, adică începând de 
la Crimea și se întinădii prin gubernia Cnersonului pănă la gurele Dunărei. (Dosith 
“loop. 2 ză îv I:003: Iazgrxp/zosswy cart II ap X. ş 1). “Aici își aveai Goţii:Im- 
„periul lor, de aici . preste Marea ntguă și gurele Dunărei: “(Alag. ist A: Tr. Laurian 
1 21) învadaii Imperiul, unde învingăndu-t M, Constantin, 2 împinge preste Duna- 
stra, şi tot-aici, 'dupre ! cum" zii: spune 'Fheoduric (ear, 11Y,: cap: XXII se în- 
cepe creștinarea „Goţilor,în modă seriosi, adică nu mai curând, „de, cât după Syno- 
dul âin Nicea, și anume pre, la 370,adică „ei ând Arehiepiscopul ae Constantinupol 
'Budosie" a 'convinsii pre 'Ulala, că «difezinţa între arianismă' și credința din Nieea 
'este'o dispută! deșartă»; De unde, se vede ,'că, Goţii a primiti” creştinismal cu er€- 
sia „arianismului, și ei continuă a răm înea în. dtnsul pănă, pre la 400, :pre timpul 
setului Churysostom, care, dupre. cum ni spune tot "Theoăozic (Adre 7 zu) pai în- 
lareptatii' privirile: s6le'niu numai asupra păgânilor, dar Îtar și a asupra ereticilori. 

" Goţilor. Iar unii resti de Goţi a continuatii a rămânea în arianismii pănă pre tim- 
pul lui Iustinian I, când, dupre mărturia lui Procopie (Tozbrrv zesăpzw), a cerutii 
-de la'acesta arehiereii orțodoxii : Adauge .Dosith.: Los. 2... 7ây 2 Iep. Ilasg: cart III, 
cap. X.$ |. De aici urmâză,.că Theofil.şi cu Nicita ai fost episcopi nu:aă.. Goţi- 
lor, ci ai Românilor din Dacia traiană,. carea maă pre. urmă s'a numiti: Goţia 
(372). ȘI prin urmare nu Goţiă, ai crestinatii i pre Români, ci din contra pănă la, ună 
punetă acestia pre Goţi. -.,.... : î+ ITP: | 
-(1) Dosith, cart, III, cap, Xt, Ş, 4. Za zustiloa Boveaputrte pag. „sa, Pro: timpul. Ma- 

! zelui Constantin Macedonia și Mysia, compunții I)acia Mediteraneă, iar Panoniile 
amânăot, I şi 1], intraii în Dacia trajană, (eg mai sus: împărțirea Imperiului, fă- 
„cută de Constantin la 330), rit, IE - 

7 AI N
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usanţă își. avea, începutul“ numai de la sânţirea, templului din Ieru- 
salemii (336), ea, în acestui tirhpă ș şi din locurile, înşirate aici; trebuea .- 
din:necesă să fie practicată! de coloniile române, aflătâre în: Dacia” 
lui 'Trarân şi a lur. Aurelian, sâi de vekir Tribalr,: (1) Thraci! şi Da-! 
cil: cari! at: fi.mar : rămasă! pre “aceste locuri. Dar! atât Dacit ; YTă- 
mași în' Dacia tralană ; cât şi Tribalii în “cea aureliană ; precum! 
rar ŞI: “Thracii vei se perdă, !ca, naţiuni, în “mijlocul poporulut în-! 
viugătorii,! şi:cii numele lor: se numescii din când în când numa! lo-] 
cările, locăite odată de dinşii, ee e et 

; Puțin imal târdiu de la; 'stintirea templulur din Teriusălera adiăă. 
pre la: 337 'scă 338-de Ia Chr., arienir se adună în. Egiptă, ca să; 
ţină unii Sgnodit! "contra 's; Athanasie, care'se numără şi al. treilea ;! 
adică: cel antaiă s s'a ţinut în Cesaria- Palestiner ,'aldoile în Tyr, 
când: Mare: Athanasie a efectuată 'sânţirea templului :din. Terusâlem, 
alăturea, de episcopit: arieni, şi al treile cel'din Mareota, orașiă în:a-:: 
propiere: de Alexandria Egiptulur, „Aici: la acesti 'synodii .deipre! 
urmă, după cate sântul sa, exilată în Trivera; orașii-al Galiei, Arie,: 
având scrisori 'de; permisiune .din partea Marelul Constantin, ca să: 

| convâce' syuodul, participă : între. alţi, dupre 'cum..ni spune. Theodo:! 
ric (2) = Ursaki Și Valent — Episcopi, unul al Singidonulut din: 
Mysia de-sus, şi: altul al Myrsei s6ă Murser:din Panoriia- de sus, (3). Şi: 
că pre aceste timpuri: și. Iocurr“ nu erai alţi: episcopl de! eresia, arie-: 
nilor se vede din confesiunea, s. Athanasie, dată imperatorulur Io-i 
vian pre la 364, unde Athanasie, enumerând Bisericile, ce se ţină. 
de: :credihța Sy nodului din Nicea, adauge: sc că de acestă; credinţă se 
țină Bisericele, “Ttaliei” Şi, ale, întreger Camipabil, ale „Dalmaţiă : și ale: 
Music, alo. Macedoniei şi ale tdtel Blade > 6. Sâu. mal. pretis,,, 
mi e e Pa i a tii ing 

eta it . n TI a aţa 
-u) Navela OXXE scă CXXXL: cap. m ae a 
+ (2) Theod; cart. 1, cap. XKĂI. adauge Dositk, cart, Ti, cap.: sv, $3,: pt piu 
- (3) Mursa sti Myrsa'eră oraşii al Daciei trafane; iar Singidonul s6ă Singiăunul al: 

„ Daciei aureliane. Pra locul velă ului Singidon s'a rădicatii mai'pre urmă Bela-greca,! 
s6i Belgradul din S-rhia'da ast: ă-di. Mulţi din istorici sa: îndoiescii despre actsta ; 
se învolescii însă 'cu toţii, că Singidonil era'situatii la vărsarea. rîului Sâva'în: Du. - 
nărea (Bouillet. vorba Singidunum). Totii, ce ne importă pre noi aici, este; că în Sin- .- 
gidonă se nascii și morii'mai mnulţi: imperatori: romani, între: carii și Iovian; iar ac$-.; 
sta doveăssca că Siagidonul; find anăă centra religiosii cu episcopul să, el tot-o- , 
dat -ăara şi unii centru: politicii rom'anii.. vegi şi Dosith. cart. II cap, VI. $»4; ii 

(4) "Theoă. ore, ze Terăero cap. 1, Sozom. cart, VI, cap. V, Dosith,: cart. II; cap:: 
XIII, $ 1. NED UTE E cei at (&) 
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pre basa acestul citati putemii afirma, ca de eresia ari6nismului în 
părţile Dacie aureliane se ţinea numar episcopul Singidonulut, în 
6re-ce al “Dalmației, Mysiel şi al Macedoniek. nu; asemine şi din... 

Dacia lui 'Tralan numa! episcopul Mursei — Valent era ari6nă. . 
Pre la.anul 347, când încă Goţii nu erai creștinați; când în 

Imperiul romană de Răsărită domnia fiiul lut Constantin —Constan=. 

ţie, Iar la, Apus: al doile fiiii al lur — Constans ; când în fine în totă 

Imperiul era, o luptă crâncenă și de mârte Intre arient-cu Episcopil 

“ orthodoxi, sâii dupre espresiunea, timpului - cu credința din Nicea ;. 

dicemă, că de la acestui timpi de :frământare a întregului Imperii 
avemu și nol.mai multe date istorice, relative la creştinismul în. 
Dacii, din care se vede, că creştinii ce pre aceste locuri, şi special- 

minte acei din Dacii. tei și er parte în. lupta pentru credinţă ; şi - 
de-altă parte, cu acâstă mişcare a Imperiului se mar manifesteză și. 
acela, că creştinii de origine latină esistaă în ma! multe puncte ale 

„Daciilor, axându-și Episcopi cu episcopiile lor, și fiind iot-o-dată, - 
dependinte de archiepiscopia de Roma (1). Iar cuvântul, pentru care . 
în acestii timpii ese mar mult pre scenă viţa politico-religisă a - 

Românilor, zace acolo, că încă de pre timpul lui Constantin cel mare - 

armele Românilor aii sunati ne'ntrerupt la Dunărea şi kiar activi-. 

tatea politică a Imperatorilor este îndreptată spre aceste locuri, de 
unde, ca roi fară 2, se nasce în aceste locuri, năval6u n'encetai 

barbarii (2). aa N a 
  

“(1) Cara că Daciile în respectul eclesiasticii dopindţă d de Archiepiscopia de Ro-. 

ma, despre acesta mirturisegeii mal mulți autori bizantini (Zonara, coment. în can. 

5 al synod. din Sardica. Pain LII, pag. 241, Dosith, cart, JL, cap. XVIII, $ 15), A- 

câata dependință a Dacilor de Roma, dar numai în respectul eclesiastică, a făcută 

pre papii Romei, că nici pănă astădi să nu uite Daciile. Inocenţiu al III, Urban 
V-le și alţi papi, noi vomii vedea în decursul studiului nostru, acceutuiză forte 
tara asupra acestei dependinţe. Insuși papii de astădi numescii pre episcopul catho- 
licii din Bucuresci episcopii al Nicopolei, adică al unei eparchii eclesiaştice, carea 
dupre opiniunea istoricilor ar fi esistatii pănă în secolul al. XIV. «le, și era situată 
la vărsarea Alutei (Oltului) în Dunărea. (Bonillet. Nicopolis), 

; Datele istorice, de care dispunemiă, ni impună, ca să recunâscemă, că Bisoricile 

zomâne de la Dunărea aii depinsii de archiepiscopia de Roma, pănă Pre timpul luy 
Iustinian 1, (540—550)şi de atunci aii intrată nu sub Archiepiscopia de Constantinue . 
poli, dupre cum crede. Prea Fericitul. Chryeant, și: Prea Sânţitul Şaguna, dar sub. 
cea a lustinianei l-me, sei a vekiului Tauresin. (Nuvel, CXXX, ssii CXXĂI, cap. 
IL. Nuvela XI, Mag. ist. Lu 108-108), Deagre acâsta mai multi în epocha, A trea a 
studiului nostru: -ci m ca . , 

(2) Mag, ist. V, 190—195.: “ ă pi
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Lua, 347 stu 348 Osie, episcopul de Cordora, ssti dupre Dosithei 

de Cudruva, fiind episcopul cel ma! de stimă, și bucurâuidu-se în- 

“tre toţi contimpuranii săi de titlul cel “mal curiosii între episcopi, 

"Ye înigiativa şi scrie o encyelică cătră creştinii din Libia, prin carea. 

el numesce pre nume ina! pre toţi episcopit, pre carii creştinii tre- 
bue să] asculte în materie de credință. Intre episcopil orthodozi şi 
carii se ţină de credința Synodului din Nicea, era şi : Kyriac al 
Muysiei ; Post şi Aristeu al Eladei, Silvestru și Protogen al Daciei, 
ete. (1) Numele lui Protogen, ca episcopii al Dacier, şi tot-o- dată 

orthodoxii se: menţionâză şi Kar de episcopii arieni. Aşa arienil, 
dupre mărturia lui Ilarie şi taotivaţi de encyclica luI Osie, se adună 

în Philipupoli, și ţină unii synodii localii, unde se cond6mnă din noi 

doctrina Gpocbor-ulul (a deoființimei Fiului cu Pivintele), precum şi 

apărătorii acestel doctrine — Markel și s. Athanasie. După termi- 
„marea synodului episcopil arieni scrii și el ency clice cătră toți cre- 

ştinii, prin care aceştia se esprimă :-< ca nu cum-va ore-carii din 
voi, amăgindu-se cu Osie, Protogen, Athanasie » etc. (2). In acelaşi 

“timpă cu synodul din Philipupoli, episcopi apuseni se adună în Sar- 
dica, oraști:al Iiyrie! şi capitală a Daciei mediteraneă şi ţină unii 

altă synodii, compusă dupre mărturia lut Socrat (3) și a lui Ermia (4) 
din 300 de părinţi, între cari! era și Osie. Aică, la acestă synodii 
se respunde la encyelicele, eșite din synodul de Philipupoli, se disculpă 

s. Athanasie şi cer împreună cu dinsul și se anathematizasă, ca u- 
ri6ni, între alţi : Ursaki al Singidonubă din' 2 pia de sus şi 

Valeni al AMyrşilor din Panonia de sus, ete. (5)... 
In: urmarea decisiunilor sinodale, Tuate în. Philipuroli de” cătră. 

arieni și în Sardica, de cătră orthodox, s'a făcutii atâta turburare 
în Imperiu, că ma ales Constans, pentru ca să liiscrască agitaţi- 

unea spiritelor, a cerutil de la iratele stii Vonstanţie, casă iră- 

  

- 0) Dosith, cart. |, cap. XIII, 8 PĂ Atragerai atențiunea lectorilor nostri, că în 

același timpi noi avemi în Dâcii de o dată patru episcopi creştini — Ursaki,: Va- 

lent, Silvestru și Protogen; şi ce e mai mult, că aceşti patru episcopi suntă îna- 

intea. creștinăroi Goţilor, . | Si 

(2) Dosith. cart. II, cap. VI 84. 13, a , a 

(3) Socrat Hist, el. lib. II, cap.XX.  - | 
(4) Erm. cart, III, cap. XIII. PI ar 
(5) Dosith, cart Il, cap. VI,$ 1, | Sa ti
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mită pers6ne competente, care ar putea să probeze, veritatea doc- 
trinei îpotobat-alul, (4 asămiănărel Fiiulur cu Părintele) şi să spri-. 

jine legitimitatea exilărer lu Athanasie și acelor împreună cu din- 
sul, Și. dupre mărturia, lu! Ermia, Constanţie a trămisă patru. epis- 

copi (1) tar dupre a lui Socrat tre (2), carit, venind în Italia — 
Roma, unde venise și Athanasie, disputa cele ale credinţel. Şi vo: 

dând Constans, că nu se pâte ajunge la nici o înţelegere, a; hotăritii, 
ca să se'țină uni altii synodă. Cu acâstă ocasiune « Episcopil apu-. 
seni, între cari se înţelegi 'Zhracicii, „Macedonenii ,. Eladicir; 
Dacicii, Panonienii (afară de Ursaki al Singidonului, Valet al Myrși-, 
lor și Photin al Sirmiului) ai răspunsă fârte înţelepțesce ,. ajunge 
credinţa, adeverit în Niceea; şi alta, nn mal trebue > (3). : 
„Dup mrtea lui Constans, : imperatorul Răsăritului Constanţie , 
pornesce cu armata contra Jul Magnenţie, ca să resbune mârtea, fra- 
telut săi. “Venind în Sirmiu, staţionză aici, și ordonă, ca, să se con- 
vâce Synodu locali, unde în. preseuţa Imperatorulur şi a singlitului 
săi să dispută pentru credință Photin , episcopul Sirmiului, ce-era 
de eresia, lur Paul Samosateul, cu. Vasilie; episcopul Angirel, şi ră- 
mâne învinsă Photin (+). Tatorcându-se Imperatorul învingtorii din 
resbelul :cu „Magnenţie, arieni, între cari! Ursaki şi Valeat, prepară 
dod confesiuni, una în limba latină şi alfa în limba grâcă (5), pre 

care subsoriinda- le, 18 dai Imperatorulur 6). | 
  

(1) Ermia. cart, LI, cap. XVI, 
(2) Soerat,Hist, eceles. cart II, cap XVIII. a Sac LR 

(3) Socrat. Hist ecel eart..[] cap. XIX Dosith. cart, II, cap. V,$. 8. Acesti citată 
„este de importanţa cea, mai mare pentru istoria Bisericei Românilor şi în specială 

pentru creștinarea; și relațiunile eclesiastice ale Bisericilor lor Mai întăi trebue 
să obserrămii, că pre la anul 350 scă 351, când Goţii nu se creștinase, coloniele' 
romane de la Dunărea aveii episcopi de o dată în tâte părțile atât 'ale Daciei aure- 

liane, cât și ale acelei irajane. Aşa în Dacia atât tratană cât şi aureliană erai epis- 
copi: și anume în Macedonia (orthodoxi) și în Singidonii (arisnă), în Dacia ripensă - 

- şi traiană erai episcopi orthodoxi, afară de episcopul Myrşilor și al Sir iului. Pre 
lângă aceste, mai este de observatii, că toți episcopii Daciilor intraăi în ârchiepiscopia 
de Apusii, Iu fine mai observămii, că Sirmiul, pent u ântăia dată se întâlnesce în 
studinl. nostru ; și acâată politie, carea era capitala Panoniei IL: adică a unei Părți 
din Dacia lui 'Praiân, ea și pină acum a avută importanța cea mai mare; In Sir. iu 
sa 'masciăi imperatorii romani Aurelian, Prob și Graţian şi morii Cladie Il, și Mare 
Aureliu (Bouillet. vorba Sirmium), III Ni: o 

(4) Dosith. cart. ]], cap. VIII, $ 2 aa 
(5) Pre timpul lui Constanţie limba grâcă era limba palatului, iar cea latină 

limba populară și a Singidonului, PN II 
(6) Dosith, locul citati, „ ”
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E de notată, că de la anul 851 până'la 359 tâte'disputele re-: 

ligi6se:se 'conceritrză 'mar'ales în doă puncte ale:' Imperiului, adică * 

în Sirmiu şi Ariinin, oraş al'Italier; și acesta, pentru cuventul, că; 
in acestă timpi imperatorul Constanţie a petrecuti mai -mult prin 
Apusii, unde el avea de regulată afacerile Impsriului după mârtea. 
fratelul săi — Constans, Şi în adevăr, că: din aceștiani noi aveinii: 
trel confesiuni, elative la credinţa creştină şi formulate în Sirmiu, 
uude în t6te so vidă figurând întruni sensit' sâu altul Episcopi de! 

prin t6te părţile, locuite de.Români. Și aşa la 351 în Sirmiu sâ: 

formulză o confesiune, îndreptată contra lu Photin, episcopul 

Sirmiului, despre care: mărturisesce și Ilarie, ca orthodoxti (1). A: 

doa confesiine', formulată Îa, anir 337, pre carea Ilarie o. numesce 

blestemul lui Osie și a lut Potamie; Prin'acâstă confesiune se n€gă. 

egalminte doctrina atât orthodoxă a Guenoot=ului, cât şi cea ari6nă 
a âpatcăat-ulul și se înlocuesce : prin „doctrina, cvâpet-ului, cunos-.- 

" cută în istoria, bisericâscă' de doctrina anomiţilor, prin carea, doc- 

trină Parintele ceresci se: mărturisesce a fi. mat mare 'de cât Filul:: 

Acâstă a doă 'confesiune, dupre cum pretinde şi Dosithei , .Patriar- 

“ chul Terusalemulur; s'a, subsemnatu și de papa Romei—Liberie (2). ” 
In fine confesiunea a rea, combinată . la anul 359 din mal multe 

alte confesiuni. de cătră Marcu al Arethuiser; “Acâstă confesiune: a: 

fostii: pusă în deshaterea, synodulut de Arimin, ținută în: n adelaşi 

ană:(8). . mp A i 

Pre la: anul 359, Yar dupra alți la 363, Urs Aki şi Valea pr&- 
făcându-se, că siintiăt: de opiniunea lui Aeţie şi a anomiţilor; şi de 
altă..parte, mar calculând, că adunându-se synodă, are să se întâm- 
ple, ca sâii să se. confirme din. noii. dogma Gpocost-ulul, sâi să 'se 
respingă doctrina vărului ; “convingi pre Imperatorul Constan-. 

ție, ca să. adune syriodul în' do locuri. « Şi în: adevăr, se adună în. 
partea apusână 600 de Episcopi, în.anul 363, de și alţii dică la 

359, şi în acestă “parte se înţelege Elada, şi Dlacedonia şi 'Thracia 
şi, Dacii (e) în Ariniin oraş a a Dalier, şi părinţi, vdunaţi: aici, y, 

a FER 

  

(1) Dosith cart, II, cap. vass. in 

(2) idem, pa, 
.. (3) Ibidem. : . | Sit i „i e pa 

(4) Atragemi atenţiunea lectorilor nosţri asupra terminulai A axes, Ia dre- ce pre
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desaprobă atât doctrina, Gpot-ului în genere (unde intră și a ano- 
miţilor), cât şi a Eystobat-ului în parte, l6pădă credinţa din Sirmiu. 
şi Antiochia, confirmă pre cea:a Guevbat-ului, și cele lucrate în. 
Nicea, şi pre cei, "ce nu votescii să anathematizeze dogma, lui Arie, 

îl condâmnă, adică pre cet împreună cu Ursalki și Valent, . . > (0. 
Unil pretindii că la synodul din Arimin star fi anathematizatii şi. 

kiar. imperatorul Constanţie, ca ariânii. Dar acâstă opiniune pre 

basa. mat multor considerente se răspinge de Prea Fericitul Dosi- 

ther (2). = 
Faptele istorice , de care dispunerii sânt forte carasteristice 

în acela, ce privesce ceştinarea Românilor și raporturile lor.cu pop6- 
rele barbare, ce s'au strecuratii prin Dacii, In 6re;ce Goţii primescii 
creştinismul pre la 370, şi anume cel ari6nii prin Ulfila, dela, Eudo- 
xie, Archiepiscopul de Constantinupoli, Români atât din Dacia, au- 
reliană, în pers6na, ul Ursaki, cât și acel din Dacia tralană, în per-: 

„s6na, Iul Valenţ, având 6re-care îndorală, asupra credinţei, şi ţinân- 
du-se de. dogma ari6nismului, la anul 363 se l6pădă de dinsul to- 
talminte. Adică, în Gre-ce Goţit primescii creştinismul pre malurile 
Mărel negre-(Aeotida) cu eresia ariânisinului, Românii din Singi- : 
don şi Mursa, adică mal de la obârșia Dunărei, renunţa la ariânismii 
şi se unesci cu credința, Bisericer orthodoxe, imbrăgişind dogma 
âpwcobat-ului.. Da-altă parte, în 6re-ce Goţir primeseii creştinismul 
dela Eudoxie, Archiepiscopul de Constantinupolă, Românii din. Sin- 
gidon. și Mursa confirmă, încă o dată dependinţa, lor: eclesiastică de 
Roma, şi în casuri de administraţiune eclesiastică er se adres6ză la 
archiepiscopul lor. Mal ântăiii, nor observiimu că,.dupre mărturiile 
autorilor contimporani şi demoul de t6tă încrederea, (3) Ursali , e- 
piscopul Mysieă de sus şi Valent al Murşilor se lpădă de dogma 
hui Arie şi primescii pre cea a Synodului din Nicea, adică a îuo- 

  

cele-l- alte cparchil Ie p pune în singulac, p pre a Dacilor, fină mai multe, le pune în 
pluralii ; și acâsta nu cu numirea locală de Aaxiai, ci cu aceia, ce represintă pre lo- 
cuitorii Daciot — Ares. Şi tot-o-dată se mai vede, că şi în adoa jumătate a secu- 
lului 1V, Daciile cu administraţiunea eclesiastică aparțineă la Archiepiscopia de 
Roma, . | 

(1) Dosith. cart. JI, cap, X, $, 1. ELI SR a 
(2).Dosith, cart. JI, cap. VIII, $6. |: i | 

(8) Socrat, Hist. eccles. cart. II, cap. XXIV, — Epiph Haer, LVL. —Har- 
mias cart, III, cap. XXI, XXII, şi XAIII, ELLE :.
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obat-ului, Pre longă aceste, Dosothei, fundându-se pre relatările au-: 

torilor, citați mai sus, adauge : < şi ceri (Ursaki şi Valent) ertă:; 
căune de la Iuliu al Romei și de la Athanasie; de la cel ântăiă, 

ca de la episcopul lor propriu, Yar de la cel al doile, ca cel calum-- 

niată de dînşii > (1). Şi alurea Prea, Fericital Dosither, vorbind tot, 
despre penitenţa, acestor do! episcopl al creştinilor Români de la 

Dunărea, gice : <.ca cei ce eraii amândoi supuşi thromuluă Romei,: 

ceră ertăciune de la Patriarchul, lor. > (2) | aia 

Cu modul acesta, not acum sântemii în posiţiune, de a afirma i în: 
modul:cel mal positivii, că Românii s'au creştinatii cu mult înain-.- 
tea Goţilor, s6it may precis, că Românil. aii avutii preceptele Teligi-, 

unei creştine încă, de. ]a, venirea lor în Dacia. Pre longă aceste, decă. 

noi reflectămiă şi mal mult asupra faptelor istorice espuse, descope- 

rimă, că creştinismul a veniti în Daci! uu prin capitala Imperiului: * 

„de Orient, ci prin cea a Imperiului de Occidentii , adică Roma.. 

Acâsta, mol amii vădutii, se dice apriat de cătră istorici ,. când e: 
vorba despre raporturile administrative şi de dependinţă ale: Biseri-: 

cilor din Daci cu episcopiile şi episcopii lor. De aici însă se nașcii. 

doă întrebări, pre care trebue să le .resolvimii, fiind acum în posesi- 
unea datelor istorice, şi tot-o-dată, mây "nainte de ce Yomil trece i. 
la cele-l-alte fapte istorice, de care mai dispunemii, : 

Mai ântăiii se într6bă, pentru care cuvântii Ursaki ș şi Valent,, e- 
piscopi ai Dacilor tralane şi aureliane, aii cădutii în eresia ari€nismu- - 

lui? Să se fi întâmplatii acâsta pentru cuvântul, că el ar fi fostă 
îmfuenţaţi de Goţi, să: de alte popâre barbare de la Dunăre ?-A-. 
câsta, no! am vădutii, nu se pte admite, căcl în asemine împreju-: 
rare am cădea în anathronismul cel frăpătorii,.— Goţii priimescii 
creştinismul ari6nu pre la 3'70, şi câţi-va episcopi româniy părăsescil. 

ariEnismul încă dela 363, Pre lângă aceste, no nu putemii dice XArăşI, 
că Ursaki şi cu Valent ati primită şi ati ţinută ari€nismul din convic- 

ţiune;  căcă noi amă vădutu, că în 6re-ce papi Romel cu ceXa-l-alţI: 
episcopi al Archiepiscopier. de Apusii se distingi prin orthodozie , 
și sântul Athanasie în împrejurări grave ŞI avea, refugrul Ja Roma, 
singuri acești dot episcopi apuseni se faci ariânt, şi ex continuă a, 

  

(1) Dosith, cart. II cap. VIII, „şi, ga 
1(2) Dosith, cart. II, cap, V. $ 45. cart. II, cap.1V,$8, i -..:: tit
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ţinea ari6nismul numa! pănă cână în Arimin se decide sârta, poli: 
tică a arienismulul, și numar: pănă : 'când arienismul mal: aveai 6re- 

care trecere la palatul imperială din Bizanţiu. Nu. "Dupre opiniunea ă 

nâstră Ursaki şi Valent n'a fostă numar episcopi al Românilor; 

ci 1 s'au! „ultatil ma] mult la palat. In 6re-ce pre “timpul Tur Con-' 

stantin cel măre ari&nismul era toleratii, Ursaki: şi Valenti mergi: 

în Mareota la: synodul arieni. Dup aceste, când Imperatorul Con-: 

slanţie era singură stăpânitori al Imperiului, :și inclina - forte: 

mult cătră arieni, Ursaki și Valent sânt 'arienr-în tâtă plenitudi- 

neă "vorbei, şi er continuă a so ţinea de eresie pnă când la- Impe-" 

riul de Occident se anunţă venirea lui Valentinian I, care a rădicatii. 

persecuţiuni contra arienilor şi specialminte a, episcopilor lor. 

A doă cestiune, ce se nasce din rolul jucati de cătră Ursaki i şi | 
Valeat, şi din raporturile acestor doi episcopr cu Archiepiscopia' de: 

Ronia,:este “dependinţa Bisericilor române de acâstă.archiepiscopie: 
Prea Sânţitul Şaguna în Istoria sa bisericâscă şi Prea E Fericitul - 

Chrşsânt, Patriareul de Ierusalem, în opera sa întitulată « Xoyzaip=" 
piztay = Constituţiune pretindă, că . Biserica română să fi. fosti * 
dependeită din cele mai antici timpuri de archiepiscopia- -de Coustan-" 

tinupolă, Cât: privesce pre argumentele Prea Fericitului Chrysant;: 

în acâstă cestiune noi le vomii disputa, în epocha următăre a studiu-: 

lui nostru; 'unde' voal vorbi şi despre raporturile Bisericer: Româ- 

nilor' cu archiepiscopia de Justininea 1; aici însă ns vomă ocupa nu-i 

mal de! 'opiniunea Prea Sânţitulur Șaguna, fiind-că argomentele-a-: 

cestui: bărbat, demni de Biserica Românilor, cadu în şirul nostru 

istorică, - 

: Prea, Săţitil şagura În- opera, dolitulată c Istoria Bisericel or- 
thodoxe- >. dice': “« In sfârşită avem dovadă şi pentru acela. că: 

Români! 'încă din : vremile cele de mult ai fost creștint și s'aă ţi-: 
muti de Pairiarchia de Constantinupolă. Acestă dovadă O aflămiă: 
îni:scrisârea s,: loan Gură-de-aură, Patriarchul Constantinupolei ,* 
cătră Olimpiada văduva, în carea în dice :.< că Ubilă episcopul, pre“ 
care de-ună:dI Pami chirotonisiti, şi Pamii trămisu la Goţia, a a-; 
dormită, după ce multe şi mari lucruri a săvărşitii, şi ami primită : 
chârtia Regelui, ca să li trămită altă episcopi >. < Cum că Biserica 

Românilor, adauge Prea, S, Şaguna, a fosti supusă, de la începutii 
scaunului patriarchali din Constantinupolii, se „vede şi din canonul
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„XXVIII al soborului al IV-le ecumenică, în care s'aii a legata. 
< ca metropoliţit din: Pontii,: Asia, şi. Thracia, “dar încă; şi 'episcopiă 
cez-ce suntăi în locurile varvare ale ocârmairilor mai "nainte gise, 
să-se chir otonisiască de prea sântul scaun al prea. sântei Bise- 

„Vic: din Constantinupolă > (1) Servindu-ne dupre analogie de 0 eş- 

:presiuno antică, dicemi : -< Respectă băr baților de stimă, dar maă 
«multă respectă adevărul >. Erorile istorice trebuescă corectate în 

inferesul. sciinţer; carea dupre cum ni: i-spune, may thologia greci, a 

eşitu KIar. din cranal ul Jupiter . . ete 

: Mal ântăiă, încă 0- dată aducenii aminte Isotorilor nostri doc ci» 

tatele de mar: sus, care sântil limpegi ca lacrima, şi ni spună,-că 

.  Archiepiscopul: Romei era episcopul propriă al Dacieă şi că epis- 

-copiile:din Daciă erai supuse. archiepiscopiei de Roma. „După a- 

-ceste ,- citatul s-tulur Chrysostom. este „produsul: timpurilor -archie- 

piscopier acestula, adică între aniit 398—406, şi citatul nu;se, referi 

la Biserica Daciei, ci la a Goţier. Goţii,: “no ami: -vădută, et:aui: pri- 

„mitii: crestinismul de; la Eudoxie, archiepiscopul de: „Constantinupolu; 
Şi prin urmar6 acesti'acti da unii dreptă Patriarchier de Constanţi- 
mupolii;asupra dependenței eclesiastice a acestor popore. barbare, De 
asemine Goţii și în respectul politicii pre timpurile s- -tulur Chrys0= 
stom. erai dependenţi de: imperiul de Orientii, care li acordaşe ţinu- 

tur de locuiti încă de. pre timpul, lui: Valens, fratele, Iul Valenti- 
nian,. imperatorul de Oceidenta: (376) (2); Iar Goţir, cunoscuți cu 
„mumirea - de Ostrogoţi , ati fostii împinși. preste Dunărea de cătră 
-Huni, „veniţi în Dacii încă de pre la 376:s6ă 3.77. De unde urmâză ă 
Că:Unilă,, şi -deviitorul episcopii al: Goţier “pre; la 400 trebuea să fi. 

fostii în . Mysia, şi specialminte: prin Bulgaria de astă-A! (Adrianu- 

pol) şi. nu-în Dacia may ales cea- tralană.. a ta 

Pentru ca să putemii înţelege şi mai bine saltea argumentulur | 
a doile, relativ Ia. posiţiunea, Bisericel Românilor. de pre;timpurile . 
Synoduilur al LV ecamenicii, adică anul 451, se recurgemii la, textul 
originală. De o parte avemu textul originalii al conor:ului, Xar de 
cea-l-altă- trebue sii: presentămii comentariile canonului, ficute de 

: Zonora și de Balsamon. Textul originală al canonului XX VIII 'de 

“UC “tetrog, Anăr. Şaguaa It Bis, “Dora, II, ac. si, met tes, 
(2) Boaillet,, vorba Hans, ee rii ate e utilat
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Ja Synodul al 1V-le ecumenică sună: < Kai ore robe căs Iloyrt= 
17), ui ris “Acuevile, ol zii Opuzzîs Gtovr Seo pinTpoz0- 
hizus pâvyovs ; at 03 mai obs Ev Gupfugerole Emo pâmas mâv 
mpnsipnuevoy. d Geoy ee peovetodut Dzh 205 m00etp “pe 20 
Erpuozaznd Opîyab sf uzură, Roysruvyriyc Tot) drptoză ns EH 
“z)onatee == Și ast felă să se chirotonis6scă de mengionatul mar sus 
prea sântul 'throni al prea sântex Biserici din Constantinupolti-me- 

tropoliţi dioceset. pontice, asiatice şi thracice, şi pre loagă aceste, 
"să (chirotonistască) şi pre episcopii din (părţile) barbarice ale men- 

gionatelor mai sus diocese >(1). T6tă, ce a putută să amăgiască pre 

Prea sânţitul Şaguna în respectul dependenţer Bisericer Românilor, 

sântă vorbele din textul canonului : părțile barbarice din diocesele - 
nengionate, care vorbe, 6că cum se explică de către Zonora : Avyri- 
Snat dă câ Royscuyrwyoozt)eos za mi Yevporovelay rây Exta- 
1ăruoy my Ey zeic Gupfuptacte Edyzat, 'zoie 05aty £y zuic fnYat- 
Gus - dtatarljazatv cint etow "Adayei mai în Posse ci pă văp, 
27) Novara Ototrhoet, ot 35 Poor zi) pun sopzupdirety- 
zur. = Și adaugii celut (archepiscopulur) de Constantinupoliă şi cbi- 

rotonia episcopilor dintre naţiunile barbare, cele ce erati (locu6i) 

în mencionatele diocese, care (naţiuni) sântă Alanii și Rușil ; adică 
unii în 'diocesa pontică, tar Ruşii se alipesci la (diocesa) thra- 

cică > (2). Rușii n'a locuită nici o-dată şi nici una din Dacil; şi 
not în vederea celor espuse pănă aici, precum și în virtutea, esplica- 

ţinne! acestor diocese de cătră Balsamon, putem să presupunemă, 

că Ruși! lui Zonara.sântii priinir slavi, caril ai venitii şi s'aii răs- 
pânditii pre ţărmul vesticii al Mărei negre încă înainte 'de:Iustinian. 

Alaniă lut Zonara intrat în diocesa pontică; Yar Balsamon despre 
acâstă diocesă, dice : < că pontici se numescii acâi metropoliţi, caril 
se află în jurul Pontului Euxin pănă la Trapezunta şi mat înfundi> (3). 

Iar cât privesce pre eparchia thracică, să ascultămi tot pre Balsa- 

  

(0) Kavov. RIL! 2 Pda A! ola, cuidăes: (Pon sucagax T. Il pag. 280 și 250). 

-(2) Zonar, coment. în can XXVIII. (Pidân T.1L. „pag. 282). Atragemii atenicnea 

lectorilor” noştri asupra faptului, că autorul, înterprstând canonul, se esprimă cu 

împărțirea geografici din seculul XII, Pre la 454 nici nu se sciea de esistenţa 

Rușilor.... Balsamon în interpretaţiunea acestui loci copiază pro Zonara; face înse 

a se întrevedea adevăral. ! iai 
(3) Balsam. coment, can XXVIII (Pi dan T, II pag. 204),
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Mon, care dice : «și kiar dâcă unii aii îngustatii Thracia pănă la 
munţii Macedoniel, șia dist, că metropoliţii Macedonic!, al The- 

salieă, Elader şi a! PeloponesuluI s'aii chirotositii -când-va de.papa 

Romei, ..... Si mal jos «Iar în numele de Thracia se cuprindă 

metropoliile Far pănă la Dyrrachiu> (1). Pre lingă; aceste, no mal 

scimii și din alte sorginți,: că Daciile nu s'aă numiti nică o 'dată 

țâra Alanilor. Alanii aii veniti prin Dacii sub numirea de Huni (2); 
şi prin urmare ţâra alanilor putea să fie numită fosta Gotie, adică 
laturea nordică a, Marei negre— Meotida, unde esistaii episcopi cre- 
stin! încă de pre timpurile lur'Ulfila şi a lui Eudozie, sâii Gotia din 

drepta Dunărey, pre unde ar fi putută să ajungă Goţii pre timpu- 

rile lui Chrysostom. Acum nu putemi nol 6re să tragemiă o conclu- 

siune din cele espuse mar sus, şi să dicemii, că Bisericile Români“ 

lor, aflitâre în ambele Daciy, n'avâi încă nici o relaţiune cu Pa- 

triarchia de Constantinupolii, căria limitele: de turisdicţiune eclesia- 

stică a începutii ai se circumscrie abia de cătră synodulu IV ecume- 

nică, adică de pre la anul: 451? Si pre lângă aceste, not ami vă- 

“-dutii, crestinismul în Dacii n'a venită dela Răsăritu, dupe cum pre- 

'stindea D. Golubinski, ci dela Apusă ; şi prin urmare nic. macar 
prin dreptul de crestinare Patriarchia de Constantinupoli nu putea 

să “șI întindă rurisdicţiunea sa asupra: Daciilor. Acea, ce a, făcută 

pre Dacil în respectul eclesiasticii să se smulgă în modă definitivii 

de sub Archiepiscopia de Roma; a fostii, noi vomii vedea, formarea 

Archiepiscopiel de Iustinianea, I ; Yar legăturile politico-religi6se. ale 

Românilor cu Bulgarii aă făcutii, ca, cu încetul Bisericile din .Dacit - 

să'şI fixeze privirile lor asupra Archiepiscopiei de Constantinupolil. 

Si despre acâsta mal jos, în decursul studiului nostru. . 

Să ne reîntârcemii însă la şirul nostru istoricii, adică îi adoa 
jumatatea seculului al IV-le, şi anume la timpul, de unde amă să 

it Ic) epoca S. Chryeostora şi a synodulut al ecumenică ; şi 2 ac6- 
ID EI a . Pe sii 
  

- (1) Bals, com. în con, XXVIII, (PăXăm II. 434, 485). Aici Balsamon interpretă ea- 
nonul sub imfuența ideilor seculului săă. E! numat dice lectorilor săi, fără de a 

"argumenta : « far tu, celor ce dicii aceste, nu da atenţiune» , pre ldngă aceste, noi 

amii vădutii, că. despre întinderea archiep. de Roma asupra provinciilor, negate de 

Balsamoa, mărturisesc autorii greci mai apropisţi de timpurile, ce ne ocupă. . - 

Dyrrachiul era orașul cu colonii romane pro laturea de diesee a Mărei Adriatice, 
"(Bouillet vorba Dyrrachiara),: mate n NNE i 

(2) Bonill.t, vorba Alains. E Ca
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sta am făcut'0, cum s'a vădută, cu scopul, că să profitămi :de da- 

4ele istorice, 'respectire la raporturile Bisericilor din Dacil cu Ar- 

chiepiscopia de Roma, și să arătămu, că Românii Hiar şi în respec- 

dul eclesiastică duridică aii fostă consecință și supuşi scaunului 

ar chiepiscopalit de crestinare al sr... 

:" Cu venirea Hunilor. însă pre aceste : Locuri (376, sa 377), viăta 

politică, a Românilor încetâză totalminte, şi Imperatorii, atăt cei de 

Occidentii, cât kiar şi cel de Orientii, nu-şi ma desfăşură, armele şi 

influenţa lor politică la, Dunărea. Din aceste timpuri rolul principală 

în adâstă privință în“ Dacii îl joci Hunii, şi Românii din Dacil se 

Jimitsză numar în viţa socială şi. se manifesteză din. când în când 
prin cea religi6să.: Aşa:Imperatorul Iustinian, ni spune, că : « cum 

enim în antiquis temporibus F (S)irmi Praefectura fuerit constituta, 

"ibique omne fuerit Illyrici fastigium tam in civibus, qua in epis- 

copalibus causis, postea autem Attilanis temporibus 'eiusdem locis 

devastatis Appennins Praefectus Praetorio de P (S)irmitana civitate 

in 'Thessalonicam profugus venerat , tum ipsam Praefeturam et sa- 

cerdotalis honor secutiis est — Căci în timpurile veki prefectura era, - 

în Sirmiu şi acolo era capul:Iilgricului atât în causele civile, cât și 
în cele.episcopale; după acea pre timpurile lui Atila, devastându- 

se acele locuri, Apenin, prefectul Pretoriului, fugind din cetatea 

Sirmiului, a venită în 'Thesalonică şi atunci a urmati (pentru The- 
'salonic) după Prefectură şi demnitaiea'episcoplă . . ..> (4) Din a- 
acesti 'citată se vede fârte bine, că "nainte de Atila şi după venirea 
în Dacir a Hunilor, adică, că pănă:la, finele seculului IV-le şi ince- 
putul celui al.V, nu încetase episcopia, română din Sirmiu ; far după 
anul 434 de la Christos şi în “special al apatiţiunel lul Atila, când 
s'a..şi devastată locurile de la Dunărea, prefectul cu episcopul se 

strămută în 'Thesalonicii. Ore aici, în urmarea unor asemine împre- 
jurări politice; se pote:aplica preceptul lut Oyprian : ubi episcopus, 

ii ecclesia = unde e episcopul, acolo este şi biserica (epist. LXIX)? 

  t 

„(1),Navel. XI, (Alag. ist. Il, 103, 104) Mult stimabilul nostra istoricii, D. A. Tr 

Laurian, obsevă, că în locii de Firmi Praefe ctura, trebue să se citescă Sirmi, ,., 

- gi nodsta pentru cuvântul, dicemii noi, că o cere. contextul nuvelei, fiind vorba de 

Prefectura Ilyricului, ce întra î în Dacia aureliană și specialminte cea mediteraneă; și 

fiind că Firmum, adauga D. Laurian, era în Italia și avea a face cu prefectura, ce 

îmbuca î în sine și Panonia ÎL. (Atag. ist, Il. 108).
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Acsta în sensul dogematici își are tâtă veritătea, sa ; în sensul 1358 
istorică se vede, 'că în Sirmiu- â continuati a esista, Biserica 'ro- 
mână cu t6tă fuga episcopului, ce n'a roită, dupre espresiunea Man- 
tmitorului, să-și pună sufletul săi pentru or... iri: 

Retorul Priscă (1) ni lasă, ună documentu fârte reciasu şi în 
acea, ce privesce starea creștinismului la Dunărea prin ântăja :ju- 
mătate a seculului al V-le, âdică nu mar târdii de: anii 441. El 
vorbind despre unii bâlciii, ce s'a ţinutii pre timpul lui Atila între 
„Român! şi: Huni, dinc6ce de Dunărea , spune, că Hunil ai atăcată 
„pre Români, luându-li şi castelul (2). Iar Roinânit, certud mănţine- 
rea tractatelor, Hunir respundă : cos cd doSdţiever, d) -duvvi- 
„pevee cadre, âpticatuv "Thy vip ss Merarco Ezigaraov sic! Euv- 
29 ovutefretee «piv, aai îsepavvricinevry <tue mire, eptat. Bor- 
atisicus dijzus csauzâvut 205 O Ozirstpăvids Vnsuvprds = că | 
au făcut. „aceste, nu ca-să încâpă (resbelul), ci ca să'şi resbune ; fi- : 
ind că episcopul 'Margului (3) a înaintat în piimântul lor), şi a cău- 
tată. magazinele regesc, (voind) ca să; prăde ţhesaurele ascunses. 
Și după ce Priscii spune, cum Hunil.ai trecuti Dunărea, și ai făculu 
multă stricăicrune cetăților depre ripa drâptă a Dinărei, luând între 
altele şi Viminaciul ; după ce elarată, că Românii 'se sfatuiră;: de a, 
preda, pre episcopii şi pro fugari! Huniy în mânele lut :Atila șşică 
episcopul 'a fugiti la barbari; adauge : 3 Aefy 35 pui dora îi 
ai ciprjpâvate da%Eyzooy, pază, Bupfapuz:ts zhozhodius E jy 
Pcopoizy Exuvinav “îi aci Tabeny 1 zpahapiicus d UVTUApd € E 
BY ns, voarăs ocna 27 'ovyYuucos; sai ab mate dau 

hoc Tv măr most = Dându-și (aiănele) drepte şi (făcând) dură 
„_mOute, s'a zeîntorsă (Episcopul) cu.0' mard mulţime de barbari în 
“pământul romanică, şi, ascundend mulțimea în ripa cea, de dincolo, 
x inbrodace „nOptea- dupre tnvolali; și supune cetatea inimicilor >, 

ap zid a e pa E E . : ; 0: 
: : E E ata pet tie i: A: i - 

Tată 
+ e PE , 

0 Priscus Retor do lsgationibua,, ti pi ta 
;..(2) Că'neeatii castelii şi locul de bâlciă erai dincâca de Dunărea se vede da a- 

| colo, că mai jos se spune: Ra  meganrub sa 3șov L'ozgnv, z6hets 20) pposata mstata îi sâ 

' otaude 'ezăxuzav = și trecând Isteul, a vătămată o mulțime de oraşe și de castele >. 

(3) Margul, dupre cum ni spune însuși Priscii, este cetatea Myșilor din Ilyrică, 

. 16ngă Dunărea, zidită în dreptul, Constantei s6ă Constanţiolei, cetățuei | făcute de - 
asta-l-altă parte a Dunărei, adică în „Dacia, Traiană, (Bot. Prise, i in  osceplis ex 
historia gothica). : a mi : . 

4
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Foră a ne ocupa. de decăderea . morală a Unur: episcopii, ce 'St trădă 

4urma,.nor atragemi atențiunea lectorilot nostri asupra, laturel din 

„acestă faptii, că adică pre timpul lut Atila şi nu mal târgiu de anul 

441 în Dacia aureliană, pre ripa Dunărei lar era episcopii creştini, 
care, ajutati. de Românii din Dacia tralană, ce se aflau şi în caste- 

Jul Constantiola şi altele supăraii pre Huni în posesiunile lor.. *: 
i: Motrdin anul. 441, s6ă puţin mal "nainte; Priscii ni maY conservă - 

„unii: faptă istoricii ; care atestâză, că în Sirmiu era ană episcopi, 

„care se îngrijta de-turma, sa, (1).. Episcopul de pre atunci al Sir- 
“milă, vădând, că Hunii. facă progrese în cucsrirea, :cetăţilor' ro- 

manice, şi: având:de. âmicu pre ună. Constanţin, 'de origine romanii, 
.Şi.care era, secretariile lu. Atila, îl: „încredinţeză : mal multe” “vase de 

:aurii de la Biserica sa, rugându-l; ca, la" casă de: asclâvire:- a sa, 

;precum: şi. a. altor: Români, cu: pregul: acâstor vase săi rescumpere - 

-din sclvie. Episcopul a: murită la, luarea: orașului, şi: secretarul 

„Qonstantin, ducându-se la Roma ,: vându aceste obiecte unui argin- 

iară, cu. numele: Silvan, pentru o sumă de bani. 'Regit'Hunilor , a- 

„dică Atila cu fratele săi Bleda, :informaţi despre acâsta, ceru de la 

Nalentinian III, imperatorul Occidentului, ca, în puterea dreptului 
de,concistă, să li se predea, Silvana, care a ascunsi şi'a dositii unii 

| Ahesaurii; ce li se cuvinea; lor, că cuceritori ax orașului ; Yar la din 
contră €I. sântii gata a declara; resbelă “Imperatorului. Valentinian | 

8 xoiţă: să predea. pre Silvân, ca cel-ce: era inocentii ; şi. în urma= 
rea refusului. de a primi. în local lut Silvan;costul:acestor: vase, regil 

“Bunilor ai declarată: resbelă Imperiului: romană de: Occidentii (2). 

_ nu Pre. fâmpul. imperatricei Pulcheria şi a lul * Marcian, (450 — 

457); Hunii, având în posesiune Dacia, trakană,. cuprindând o mare 

parte şi din Dacia, aureliană, el înainteză spre porțile Romel,: unde 

1 preîntimpină: Papa. Leon, şi cu care ocasiune : Acesta, a:îmmudtii, 

“ dupre cum e cunoscută, inima barbarulur rege al Hunilor, bictului, 
-cum' se numia. pre sine, al lut D-geu — Atila. In Gre-ce imperiul 

de Apusă se lupta cu Hunir pentru. visţă ;. şi Dacia, tralană nu;mak 
-putea î în nică unii modă comunica cii'Imiperiul; imperiul de Răsărita, 
“cu 9 parte € din Dacia mediţeraneă alui Aurelian se pia pentru 

  

e 

"aj Viminactul.. | 
7) Priscus Retor in a Becagta e ex istoria Gotuiea,. — tag, ist, y; 197-205).
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_ crediță, și era bântuită 'de cătră eresiarehir Butichie şi: Diostor, 

Contra acestor do! eretier s'a adunat la 451 Synodul al IV-le ecu- 

menică și no-da la acestă evenimentă al creştinătăițer avent mat 
multe date istorice relative nu la- visa politică a Daciiloi, CĂCI a- 

câsta, era, iniposibilă, ci la cea religi6să, carea și acâsta era Niinitaţă 

numai în locurile ,: pre unde era posibilă” coriiunicaţiunea; ** a 
Prea, Fericitul Dosither fandându-se pre practicalele Syictului 

IV ecumânicti, ni conservă doY epistole,.relative la comvocarea ate- 

tul Synodi, și din care una este a; Imperatorulut ] Marcian cătiă Papă 

Leon, şi a doa, este a imperatricei Pulcheria, , :cătră acelaşi Papă; 

prin carea îlă învită, ca să comyâce synodi, sprea se regula cele ale 

credinţe ŞI în cea; dintăiă Imperatorul se esprimă + : € Gara pc 

TUGOY -jy""Avare d za Thy "Oictzr, zi si Dog, 
dea pu ora vorcat 006 polis ; îmos 7 Tpie Ti) og e | 

  

ay mb) Edo. 8 pi) d8q, 7 direc i pentu vez io iziii A 
| TUpȚE IUL, val uta s9ijsovar să Gupipâpoycu. zi) gprtor: 
Uz . Exp ir ui miar = ust-feli să se trămită prin toti Orientul, 
'Phracia 'şi Iiycicul. sântele tostra couvocări, pentru ca, toți Prea 
shnţiţir episcopi isi se adune într'uniă locă deterininată , unde noi: mi 
s ar pret, şi să se stabilrască interesele păcel Și al6 erdiie e cre- 

| Ava ae Oră, ras zu AD puri is ului o zolărevocal, 
“pui 4 rară 2009 rind) = edssfir, 7 pariuri) Go adie 

poz 
„204, EAlOoS =şi dice imperatriceă. Jur: Levi, ca episcopii Ana 

tolier, Thraciel şi a Iişriculul să se adune întruni orâșii, şi, "fiind 

tu preşedinte, să stabiltască celâ-ce privesc la eusevie . €). De 

„unde se vede; că cu t6tă nesiguranța tirapurilor, şi cu 'tâte cuceri: 

rile: Hunilor, "Românii din Dacia lui Aurelian” nu înceţăză, de-a a s6 

manifesta, ce] puţin prin: vi6ţa lor religi6să,.. tii aie tau 

Să întrămu însă în” practicalele, s6u lucrările sy nodului ai IV:le 

ecumenicii şi no! voniii avea phonoimenă din visa religios a “Bom 

nilor şi n mat caracteristice, : ta ii 
ID a ed 

” ' . ii ” ” 2 . î.C... . .L 

(1) Dosith. cart. IV,cap. I, $ 5. Aici dispare vumirea de Dacia mediteraneă și se 

înloculesce cu cea a Ilyricului. Și de acum înainte noi vomii vedea numirele pro- 

vinciilor romane de la Dunăre nu sântă fixe ; ele vari6ză cu incuisele' barbărilor şi 

cu locurile, ce ei ocupaii din când în când. - - ae i 
(2) Dosith. cart, IV, cap. 1, $ 9.. et
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„. Aşa în practicalele acestul Synodi—VIII, fiind vorba despre Theo- 

dorit, care atacase pre s. Cyril, şi era în relaţiunI cu Dioscor ere- 
ticul "membrii s. Synodii îlă ceră, ca, să se presinte. <'Luozu, ei- 
TEV0Y Ty Agporo, ai eiczbâyzos 105 Qecăwpizo, oi Al- 
“vozstet mul I)oprzi mai Ilohuscyei "Erisnozo E5%N54v, 2 
ipezuny Thy tddauadoy. Neczepico , zhv ovudenuzicayza. zi 

Kg oy E 8i))e. Aceste dicând Boerii, (adică să fie kemiată Theo- 

dorit). și întrând 'Theodorit, episcopi egipţienr, Iyrici şi - palesti- 

nieni ai strigatii, dă afară pre ereticul, -pre dascalul lut Nestorie 

şi pre cel ce a anathematisati pe Oyril> (1): De altă. parte, Syno- 

dul, voind ca să Yerte pre 'Theodorit, în urmarea penitenţei. s6le și 

a inţervențiunel lui Leon, Papa Romer, în practicalele sâle. ni redă: 

cfr Ect Exo Doptuză vai Nohotazirns Ouipi6a)vacoy ei 
ră: ris: Eztgrohs - „Atoree, 5 "A ppeăedarivoe "Ares Dagurzelei 

udzade = că: încă episcopil 1iy jriculni şi al Palestiner îndoindu-se 

despre cele „cuprinse în epistola Iul. Jeon; archidiaconul Aetie în li- 

niscesce >, e).şi în fine, făcându-se- de către Synodă ună actii di 
ertăcxune pentru mai mulţi episcopi din Asia, episcopi! Iiyriculur 

"stiut cel.mal îmfluenţi aici, şi et cu rugămintele Jor convingi. pre 

membrir: Synodului, ca să terte pre Iuvenalie al Ierusalemului şi cel 

înpreună cu. dinsul (3). In genere se p6te acum dice, că, la Synodul 

al IV. le. ecumenică, adunată: la. 451. în Chalcedona între cei 

650 de menibri ai luati „parte şi. episcopii români, cu numirea 

de, Ihrici,. dupre cum. ni atestă Iustinian I în nuvela a XI..: --- 

“Incă despre canonul XXVIII al Synodului al IV-le ecumenică + 

find-eă acestă cononii,, conform interpretațiunilor date lui, presintă 

materiali abundenti şi pentru creştinismul în Daciy, şi de altă parte, 

el ni presiată și posibilitatea, de aputea urmări și raporturile inter- 

eclesiastice ale Bisericet, Românilor. cu cele-lalte Biserici. Mar ântăiu 

Tusţinian. l-iă dice : « Căci în timpurile vel, prefectura era în Sirmniu, 

şi acolo era capul Ilşricului, at4 în causele civile, cât şi în cele epis- 

copale ; după acea, pre timpul lui Atila , devastându-se acele locuri 

Apeniu, prefectul Pretoriului, fugind din cetatea Sirmiului, a, ve- 

, 

  

(1) Dosith. cart. IV, cap, $ 21. | 
(2) Dosith. cart, IV, cap. JI, $ 4. i 

(8) Dosith , 1V, — 1,52,
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nită în 'Thesalonicii, şi atunci a urmatii (pentru 'Thesalonic), după 
prefectură şi demnitatea episcopală» (1)-. Aici trebue să determi- 
nămii mal ântăii, carea e epocha, în carea a pututii să sa'străimute 
prefectura și episcopia româna din Sirmiu la'Thesalonicii. ŞI dâcă 

consultămii istoria, descoperimii, că acâsta a, trebuită să se petrâcă 

între anit: 434, când 'Atila s'a pusi, ca, duce, în capul: Hunilor:(2), 

şi între anii 451, adică, când s'a ţinută Synodul al IV-le ecume- 
nicii. Şi acâsta o dicemii, fundându-ne pre ateștărilo. Prea fericitu- 

lui Dosither, care citâză pre Balsamon şi. dice, ca. pre atunce” între 

alţii era exarchii și archiepiscopul d6 Thesalonicii, care avea prerog: 

” tiva de a purta polystavriu în bisericile lui, âdică unii felii. de sa- 

cosii archierescă cu multe cruci (3). Şi ina! precis, acesta este anul, 
când Atila se rădică, din Dacia tratană: (Panonia). şi “în capul a 

500,000 de Hunt, face mar.pe urmă pre Fheodosiu: IL tributarii si- 

eşI; adică mal nainte de anul 450.:: Acum dâcă la textul. citatul 
din Nuvela XI a lu Iustinian, mal: adăugimii şi o altă parte a ace- 

Jiaşi nuvele, nor putemi să înțelegenăii și -KIar să vedemă; că dpi 
| scopul 'Thesaloniculut şa capati prerogativa de exarchii numiat din 

causa strămutărei prefecturei romane "nainte: dă 451 'din: Sirmiu în 

Thesalonici, şi tot-o-dată să întrevedemi,, că Biserica română din 

“Dacii, mal ales cea aureliană, începe a se sustrage de sub. admini; 
straţiunea Archiepiscopier de Roma, şi se prepară pentru o vicță reli- 
gi6să may independentă. "May ântăiii Iustinian: gice :Et Thessaloni- 
censis Episcopus, non sua. auctoritate , sed: sub' umbra ; :praefecturae 
meruit aliquam praerogativam = Şi episcopul Thesalonicului a:câs- 
cigatii 6re-care prerogative nu cu autoritatea sa, ci la umbra. pre 
fecturei >. Cea, ce dovesce, că, mal "nainte de nosstă: epochă;. episco- 
pul 'Thesalonicului nu avea prerogativa de exarehii ; şi de altă:parte, 
că. fiiid prefectura, română în “Thesalonici și episcopia; “strămutată 
din Sirmiu, trebue din necesă 'să admitemă, 1. Ci de la acestă e- 
pochă în în Thesalonică era o episcopie română , venită. acolo din 

  

(Nuvela XI. aa 
"(2 Bonillet vorba Attila. ! : : E a 
(3) Dosith. cartea 1V, cap. 1V, $1. vedi unii facăizile de aceste polyatravriă î în 

„Chronica episcopii Romanului de Prea $ s: ânţital Melchisedec, episcopul: Dunăre de 
jos, pag. 276. ai î mat
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Dacia: aureliană,. şi 2. că tdte evinementele, -espuse de noi măi 
sus în privinţa Synodului al IV.le ecumenică, 'şi operate de către 
Episcopii Tyriculut, ele arâii de. autori nice episcopi a unor Bise- 
rică române, La aceste înfine, not mal adiugini o opiniune a "Prea 
Sânţitului Dosither, care confirmă faptul, că Bisericile române de 
la Dunărea, fiind în totul supuse pănă pe la'450. archiepiscopului 
de Roma, ele de la acestă epochă și specialminte datele istorice,; de 

"care dispunemă, ui spunu,; că Biserica română din Sirmiu, strămu- 
tată în 'Thesalonică, continuă a fi “independentă de Roma numa! 
pănă pre: timpul lu! Tustiniau I-ii, cară formeză din prerogativele 
„Biserice! de ThesalOnică pre cele- ale Bisericei din Iustiniana l-a, 
Şi mai special.: < Gri Exe0y) 7) Ozocu)ovizn d OzuretpSyn, căsu.:< 
Bpâvp Kovscuvyrivoozăhewoe, siyev bip &tichy cyedy măcuy zi 
Evaplay, 9 Edwzey 5 Toacă 6 "Appeziozizi "A ptdos.i ie 
= Că fiind Thesalonicul supusă.thronului de  onstantiuupol, : avea, 
sub sine (administrațiunea sa) mai t6tă enoria, pre carea Iustinian 

“a dat'o Archiepiscopier. de Achrida ». (1) De unde urmâză, că: exar- 
chatul une! Biserici române , şi anume acele! din Sirmiu, s'a stră- 
mutată: de- “aici: la “Thesaloniciă și apol “la lustiniana 1-a, și. totii 
acestă “exarchaţăi a şi dată “nascesce. > arohiepiscopiel 49, „Iustini- 

am la mai 
 De'pre-timpul. lu Dean: cel n mare; adică dintre: aoil: 457 şi: ga, 

DOI avemi' unii catalogiă: de. ina mulţi episcopi orthodoxr., s6ă ial 
drept exarcht şi “archiepiscopi ; cari! adres6ză Tmperatorulul scrisori 
de felicitare, “numindu-l cel mar crestină şi singuru stăpânitoră 
preste: <: pămentă, mare și preste tâte uscaturile >. Din acesti cată- 

'logii, pre care Pa formulată Prea sânţitul Dosithel, (cartea IV, cap. 
VII, $ 2) noi estragemă datele următâre, adică, ca. pre la 458 «iii 
Mysia II, era ună (exarchatu) și în dinsul se episcopil =-(2)j; < în 

d. Ni ÎN i 

  

(1) Dositl. cart, IV, cap, IV $ 7. Aici Prea Fericitul Dosithei, voind a a proba, că 
Archiepiscopia de Roma nu s'a întinsă nici o dată preste Thesalonicii, lucrul ce co- 
xespunde cu scopul operei sâle, de a limita puterea papală, este siliții să se contra- 
gică î în respectul faptelor espuse, may sus, ȘI despre acâsta n mai pre larg î în epocha 
următâre a studiului nostru... - IVI . Ne 

(2) Myisia II se consideră a fi gartea din Dacia aureliană, cunoscută noi acum cu 
„numirea de mediteraneă, . - EI
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:Pontă. (unul) cu patru episcopi » (1); în veklul Epiră altul, îri care 

“erati no episcopi ; în Epirul noii (unii altă exarchatu) şi aict erati șspte 

episcopr> (2).: Dupt aceste se mar vede între alţi mulţi și unii episcopi 

al seythiex cu numele de. <Theotim> (3)... De unde' vedsmă ;; că pre 

“timpul Imperatorul Leon cel mâre în locurile, pre. uzde-se întindâu 

Daciile; atât a lul Trakan, cât şi a lui Aurelian, erai aprâpe_treă- 

„deci de episcopii; Și dscă vomii mar lua, în consideraţiunie, că. pre 
aceste - “timpuri episcopiile şi exarchatele erau: organisate şi. Syn6- 
dele începuse .a, se ocupa de organisaţiunea- Patriarehiilor; aturci 

„ni putemii representa; numărul aproximativii al.creştinilor, ce; esi- 

stând pre aceste locuri, trebuei să formeze cele. trei-deci. de epise 

COPIL ie - a a dei 
; a finele secululul a v și inceputul: celui a VI:la, Dunărea a- 
Dundaii creștinii nu numay în. ri6ţa lor religi6să, dar” începuse şi: 
-Kar' în cea politică, Şi anume pre timpul lul Anastasie, imperatorul 

Orientului (491) şi a, lut Justiu, unklul lur Iustinian “I-ul (518) 
-unii Duce-al confederațiunei de la Dunărea, ce. era compusă, din 

Scgthia,; Thracia şi! Mysia, cu mâna înarmată şi în doă, espediţiunt, 
făcute: la: Constantiriupolii în 513 şi 518, se luptă; pentru ortho- 

doxie şi lucrâză; pră longă imperatori și papl, casă dispară certele 
şi luptele între creștini. Aşa sub Anastasie acesti Duce al Dunărei, 
cu numele: de Vitaliaa:(«): vine cu :0 armată de 60,000 "paintea, 

Pta . . Pi Ia „i PIE: 4 vai , 
Ca N o. ID tai 
  

pi .. i .... d 

“(| Eparchia Pontului, not amii. “văqutii maj sus, se întipăea pro latozalul Măzey 

„_negre din tâte părțile; Pre laturea norăică a Mărei negre pre, aceste timpuri, „după 

tragerea Goţilor şi a Hunilor, nu putii să fie de cât Avarii, Acestia , nefiină î încă 

crestini, episcopii: menşionaţi, -trebue din necasă să fi. fostă din coloaiile romane 

stii grece da pre aceste locuri. În partea apusână însă a Mărei negre, pre tinpul, 

ce ne ocupă, putţi să fie creștină iarăși numal romanii şi grecii. 

(2) Epirul încă din secolul IV-le era imp: ărțită în Epirul vekii şi noii. In E- 

pirii cu totă infuenţa el elementului grecii, esercitatii prin Biserică, se vălii şi pănă 

" astădi urme de românismii. Epirul vekiii avea de capitală Nicopolea și se întindea 

- preste Epirul propriu, Ambrasia și Acarnania. „Ppiral noi avea de o capitălă Dyrra- 

": chiul şi cuprindea în sine Ilyria. : :. : ' - LEI II: 
-.(3) “Ore care să fie eparchia. Seythiei, în carea pre la. 458 să. a fostii cel puţin 

unii episcopii ? Aici nu pste fi înțelesă Scythia politică,ce se întindea preste Rusia 

- de astă-qi. Asta: trebue să fi fostii o 'eparchiă în câstele Seythiei veki, adică cam 

“pre unde-vine.Moldova cu Ucraina de astădi, i titi ii 

- (4) Este curi6să genealogia Ducelui Vitalian al confederațiunet da la: Dunărea, 

- Domnul Bouillet. îl:dă de Gotii (vorba: Vitalien); Prea sânţitul Dosithoi însă, fără 

de a" spune originea, îi face numai. istoricul: faptelor.lui "ereștinesci.: Not carii
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porţilor. Constantinupolulai și învinge pre Anastasie , dupre cum ni 

“spune Evagrio a; Sosthenia,, tar: dupre alţii la :Syca, adică unde 

se află astă-di Galata: In urmarea, unul triumf de o.asemine  na- 

tură, Vitalian dicteză condiţiunile de pace, și cere, ca toţi episcopii 

orthodox, exilați de.cătră Entichianul Anastasie, să se elibereze, 

“şi să-se adună Synodii locală în Eraclia 'Thraciti, ca, să se. cerceteze 

causa orthodozilor, Aceste condiţiunr s'au adeveritii prin jurămentii, 

ținută! de: cătră: toţi: magistraţii. superiori al Constantinu polului şi 

“s'au întrodusă în Sacra, să tractatul lui Anastasie, dati la: mâna, 

luy Vitalia: Ca acestă tractatăi Vitalian a adunată în Eraclea pănă” la 

200 cpiscopl, “ între carit eraă și representanţil Papei Ormisd, deşi 

trămişi cam de nevole şi sub influența lui Vitalian. Aici, la Synodul 

“locală din Eraclia, '8'a justificată toţi. episcopii orthodoxt, exilați 

“id cătră: Anastasie, 'şi Metropolitul, s6i esprimându-ne cu termi- 

mul :contimpurani,: Archiepiscopul “'Thesalonicului a fostă procla-. 

imății de-Patriarchii, în: locul: lut. Thimoter, patriarchul Constanti- 

“ imupolului, care:nn îndrăsnea a se pronunga în Synodă de frica Im- 

„peratorului.: Prea Fericitul Dosithej, ca envânt la acestă proclamare 

-d6 Patriarehi a Archiepiscopului de Thesalonică, pune numa! mul- 

“ţimea episcopiilor, ce erai supuşi acestui thronii. Noi însă caril vedemii 

în'confederaţiunea de la Dunărea o adunătură, de staturi romano-bar- 

barice, şi de altă parte, carit acum mal scimăi, că pre; la 450 s'a stră- 
mutatii din Sirmiu în 'Thesalonicii Arhiepiscopia locului, n'ami putea, 

6re, cu să conkidemă şi cu multă cuvânti, că Vitalian era românii, 

: căiel prin: Biserică, prin Patriarchia de Țhesalonicii, tindea la ara- 

"dica ună Imperii politico- -religiosă „ separatii de cel-al Constanti-" 

mupolulur? $ Studiul  aprofunâait al soriet nstre bisericeser şi po- 
ei . . E . Era . » 

  

N Sai CR INI a pe pr În ” . Na pa 

: în cursul acestui studiu amii. urmăritii atât pre: Goţă, cât și pro Huni în înanda- 

-ţiunele de cătră acesta popâre ale Imperiului, nu ne pronunțămii asupia naționali- 

tiiţei acestui mare generalii; dar nu putemii să trecemii preste confederațiunea dela 

Dunărea, carea acum, când Goţii și cu Hunil eraii în interiorul imperiului de Apusii 

„acestă confederațiune nu putea să sa compună; de cât din popore; care erai creștine 

1 și anume orthodoxe, Dovadă este ducele lor, care se laptă pentru orthodoxie. Pu- 

temii noi iarăși să dicemii, că aceste popâre eraii Avarii, despre a cărora creştinare 

„nici vorbă mu era prela începutul secalului al VI-le? Şi Bulgarii nu, patcă să fie 

căci acestia s'a craștinatii și-mai târdiii- Dupre noi acâstă confederațiune era com- 

“pusă din Români în asociaţiunea cu barbarii, rămași pre aceste locuri, .
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litice va proba şi mai bine acela, ce noi astă-dy în faca datelor isto- 
Tic8, de care dispuneniă, dămă numal, ca o simplă opiniuno (1). 

“ Recapitulână cele vorbite pănă acum în n respectul acestor dot epoce 

din studiul nostru; şi esprimând în termiul generici cele petrecute 

atât până la 214, timpul înfiinţărer Daciei “aureliaue , cât și pănă 

la 527, anul suirer pre thronul imperiului de Orientă a lut Iusti- 

nian; nol trebue să recundecemii, că la Dunărea a esistatii atat viâţă 

relisidst, cât kiar! şi cea politică. Şi auume, , că de la Tratan pănă 

„la Aurelian, Dacia tratană a continuată a fi o provincie romană în 

sensul politicii, şi o eparchie eclesiastică în cel religiosii. De la ac6- 
stă, însă epochă, sub influența Goţilor şi mat ales a Hunilor, vi6ţa | 
politică a Românilor este intermitenţă, întreruptă. şi supusă în to- 
“tul circumstărilor ; pănă când, eliberați fiind Români! de jugul cel 

- grei al Hunilor, se confedereză şi esă la lumină, avond în capul 
lor pre Vitalian, Românul şi Ducele Dunărel. Cu viâţă însă religi- 
6să din epocha, de pănă la 527 nu este tot astil-felă,. Românii, noi 

am vedută, au jucatii unu rolă religiosă importantă pre timpul Go- 
ţilor; Yar în al Hunilor acestă rolii este puţin mai limitată, din 

causa comunicațiuner celei dificile. De altă parte nor am mal vădutii, 
că Bisericile. române continuă a fi dependente de archiepiscopia de 

Roma pănă pre la 450, când cu Archiepiscopul Sirmiului să fund6zi, 

archiepiscopia, sâii exarchatul de Thesalonicii, care mal pre urmă a: 
dată nascere archiepiscopiei de Iustinianea I-a, despre carea, precum: 
şi despre alte evinemente ale istoriei Bisericer Românilor din viitori, 

romii vorbi în epocha, cs ni prestă. 

“ Epocha, care 'ni prestă pentru studiu, este timpul destrugerer im- 

periului hună, dominaţiunea Gepigilor în Panonia, şi în fine stabilirea 

şi desfăşurarea Avarilor pre locurile, locuite când-va de Hunr, şi mal 

ales pre laturile Dunărei. Acâstă opochă include în sine-întregii se- 

culul al VI-le şi parte din al VII- le, şi se estinde pănă la aparițiu- 

nea, Bulgarilor la, Dunărea, adică anul mântuire 668. Aici, în a- 

câstă epochă, ca şi pănă acum; trebue să stabilim mal ântăiă starea 

politică a elementului români de la Dunărea, după ce prealabilă vomii, 

  

(1) Dosith. cart, IV, cap, XIII, Ş (4, cart, V, cap. 1, $,5—9, 

SE 5
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arăta care popâre barbare s'aii strecurati pre aceste locuri în decur- 

sul epocol, ce ne ocupă. Și in fine mai "nainte de ce vomă espune 

vi6ța religi6să a Românilor, din acetâşi epochă, caută să dămu în 

scurtii și posițiunea geografică a locurilor, pre unde s'a mănţinuti 

elementul roinană la Dunărea în timpul imvagiane Gepigilor şi al 

Avarilor. | | 

Mat ântăiu, în epocha, 2 doa a studiului nostru noi anii xădutu, 

că după retragerea Hunilor de la Dunărea și ducerea lor în impe- 

riul de Occidentii, viţa politică a Românilor de la Dunărea începe 
a se manifesta, sub conducerea lul Vitalian, Regelui confederaţiunei 

dunărene. Dar trebue să mat adăugimă, că acâstă viâță a duratii 
numai cât a trăitii Vitalian ; și acesti Rege al Româno-barbariler 

de la Dunărea, a pututii să se mănțină în posiţiunea, sa, numa! pănă ia 

520, când cade mortii în Constantinupolă din mânele partidulut po- 
litică bizantini, cunoscutii cu numele de vânătu, şi dupre cum se 

mal afirmă condusă de nepotul imperatorului 'contimpurani al Bi- 
zantulut-Justin, adică Justinian [ (1). Acestă viâță, politică a Româ- 
nilor şi-a avutii locul numai în urmarea morţei lut Atila, potrecute 
la 450 şi a debilităţei fiilor lui, carii mai putută mal mult a ţi: 
nea, în subordinațiune popârele din imperiul atilanii, ce acum se 

întindea de la, Marea Caspică pănă la Rhin şi de acole în josă până 

la, Roma (2). Unul din fiii lut Atila — Irnac, după disputa cu fratele | 

stii de la imperiu s'a retrasă pre malul nordici al Mare! negre și 
S'a, aşedatii între râul Don, Marea nâgră şi cea Caspică, în 6re-co 
Dinghiţie, al doile fiu al lut Atila, se mănţinu în centrul imperiu- 

lui atilani — Panonia, şi aici îşi disputa viţa, politică cu Goţii, 
rămași preste Dunărea şi cu Gepidil, veniți la Dunărea încă de la 
începutul jumătăţei a .oa a seculului al VI-le (3), când în fine A- 

  

(1) Bouillet, vorba Vitalien. In Constantinupoli pe la încsputulii seculului al 

Yi-le din cireii aii eșitii doi fatrit s6ă partidă politice, care pre timpul lui Justi- 

nian aii începută a juca unii rolii politicii ; sâii esprimându-ne mal precis, pre care 

Justinian la 520 le-aii întrodusă în politică. Atât vineţii , cât şi verdii, căci așa se 
numiaii cele doă partide bizantiniene, își disputaii între dînsele afacerile sociale. 
Justinian însuși s'a râdicații la thronul Imperiului de Orientii cu ajutorul partidei 
vinete; și la 532 partida verde a organizatii o revoluţiune, căutând, ca să/lii asa- . 
sineze în palatii (Bouillet vorba Bleas), 

(2) Bouillet vorba Huns, 

(3) Ibidem.
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aril, kemaţi fiind de Gepidi, punii capătă vieţer politice a Hunilor 
până prin seculul al X-le, când apari în istorie farăși cu numele de 

Unguri. Și de altă parte, în 6re-ce Hunil cedâză Panonia Gepidilor, 

e suntii necesitaţi, ca să o facă acesta, Românilor în acela, ce pri- 
vesce cetăţile de pre malul Dunărei ; căci acestia încă din jumătatea, 

ântăra a seculului VI-le devină posesorii Singidonului (1). Datele, 
de care dispunemiă, ne faci să conkidemi, că, după mârtea, lul Vi- 
talian, Românil, nejucând unii rola politică mare şi nepunându-se 
în contactii, s6ă în conflictă cu imperatorii Bizanţiului, ca pre tim- 
pul lui Vitalian, et aă a avută o viţă politică mar restrinsă şi au 

veniti în contactă numai cu barbarii dela Dunărea, | 

Gepidii, veniţi pre la nordul Carpaţilor de la riul Vistula, şi în- 

vingând pre Huui! lui Dinghiţic între anil 453 şi 454, se stabilesc 
în Panonia, ocupând mat apoi totii spaţiul dintre Dunărea și Tisa, 

adică Maramorușul de astă-dr. Acezti barbari nu-şi manifesteză 
vi6ţa lor politică prin alta, de cât că ei, învingond pre Hunt, cadii 

singuri învinşi sub vig6rea armelor Longobardilor ; şi la 567 Lon- 
_gobardil klemând în ajutoră pre Arari, cari! acum ajunsese cu în- 

cursiunile pănă la gurile Dunărer, estermin6ză cu totul pre Gepidi 

din Panonia, şi îl risipescă astă-felu, că de la acestii timpii dispare 
din istorie kIar și numele de Gepidii (2). | | 

Visţa politică a Românilor de la Dunărea, în timpul de cădere a 
imperiului atilană şi de ocupaţiune a Daciilor de cătră Gepigi și 

Liongobargi, se manifestâză din noii, de şi nu'sub ducă romanesel, 
propriu dişi. Procopie in istoria, ce face imperatorului Justinian I, 

-ni spune, că acesta a întorsii t6tă atenţiunea asupra locurilor de la 
Dunărea, și el a luată t6te măsurile necesare, ca să asigure Impe- 
riul din partea, barbarilor de la Nordu (3). Justinian, imperatorul 
Bizanţiului, relativ la politica, romani de la Dunărea, este şi mar 
esplicit, când se esprimă: < Cum igitur în praesenti, Deo auctore, 

ita nostra respublica aucta est, ut utraque ripa Danubii jam nostris 

civitatibus frequentetur, et tam Viminacium, quam Recidua et Ii- 
“terata, quae trans Danubium sunt, nostrae iterum ditioni subiectae 

sint, necessarium duximus, ipsam gloriosissimam Praefecturam , 
  

(1) Mag. ist. V. 210 — 212, ” 

(2) Mag. V. 209 — 216 Bouillet vorba Gepides. 

(3, Procopius Ciesarensis de edifieiis Da. Justiniani, Interprete Claudio M: altreto 

Aniciensi Lib, IV, cap. VI. (Mag, Ist. 11 110—113).
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quae in Pannonia erat, in nostra felicissima,: patria, collocare = 
Acum fiind-că în presentă, cu ajutorul lui D-dei, atât s'a mărită 
republica (Statul) n6stră, că amândob ripele Dunărer s'a populatii 
cu cetăţile nâstre, şi atit; Viminaciul, precum Ricidua,, şi Let(4)- 
erata, care suntii preste Dunărea, fiind supuse guvernămâutuluy no- 

stru, am credutii necesară, ca prea glori6sa, prefectură , „ce era, în 

Panonia, să o aşedemii în prea fericita nâstră patrie» (1). Cu modul 

„acesta nuinai ni putemii esplica, continuarea elementului romană 

de la Dunărea; adică, că, de 'ndată ce veniaii o serie de barbari, 

Româniă de la "Dunărea întraăi în. munţă şi cetăți pănă după tre- 
„cerea lor, și despăr înd aceştia , că iaraşi eşiaii şi se apucaăl - 

de vicță, dupre cât li permită împrejurările. 

Pre la, finele seculului al VI-le şi specialminte pre la anul 582 

la Dunărea, se văd o noă speță de barbari, cunoscută în istorie 

cu numirea de Avari. Acâsti masă de 6ment, fiind de acelaşi ori- 

'gine cu Hunil, er avâi în vi6ţa, lor politică deprinderile acestora. 

Neplăcându-li în nici unii modă vi6ța stabilă, ek ședeii pre cal și 

în corturi, formând cu sine pre câmpurile, unde se aştdi, unii felii 

de cercuri concentrice, în care își depositai averea, copiil și femeile 

şi care se.numiali rings. Pentru aceste deprinderi nomadice ale lor, 

“Axaril între anii 590 şi 630, timpul celer mar splendide epoce din 
vi6ța lor politică, se rădii mişcânduse din loci în loci pre totă - 

“ţermul nordică al Dunărei, şi ajungoud cu întinderea lor de la 

riul Doa pănă la Luzagia. Araril ai primită cea Antăta înfrângere 

sub murit Constantinupolulur, pre timpul. imperatorului bizantină 
“Heracliu la 626, când avâii sub stăpânirea, lor pre Bolgari, caril 
'se arătase la, țermul nordisii al Mărer negre. Dupi acâstă învingere 
fatală pentru vi6ţa politică a Avarilor, el începi a fi înpinş de la, 

„ Răsăritii de cătră Cazari, ce loculaii între riurile Dnipru și Bug, 

“precum și. de câtră Bolgari , caril în împinsese ptaă dincce de 

Prutul nostru. - Despre Ma gă: n6pte Avarii sânţii necesitați a ceda 

din terenul, ocupatii de dinșii, Lechilor, Vendilor şi Cechilor, adică 

Polonilor, Silezilor, Brandeburgienilor şi Bohemilor de astă-dI, 

Astit-felă , că Avaril, constrinşi despre Nordul şi Ostul Europei, er 
ati fost nevoiţi, ca să se lase spre Apusi, pănă în Galia. Ve aici - 

  

(1) Lust, Nuvel. XI. Comp. nuvel. OXXXI (CXXA). Dosith, cart, V, cap XIX, Ş 1: |
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însă ai fostii Yarăşi respinşi de cătră bragul cel vizurosii al Frânei- 
lor, şi nevoiţi a merge pre urmele Hunilor penă în Panonia şi 

kiar Asia (1). 

Acum Românii. de la Dunărea să nu credemii, că aii Stata în 

totul nemizeaţi și n'a profitat pentru viâţa, lor politică de acâstă 

nestabilitate şi decădere a Avarilor. EI, ocupând locurile fortificate 
de la natură — Munţi şi cetăţile, noi îl vedemii, că sub imperato- 

rul Mauriciu (582—602) ȘI cu ajutorul armelor romanice din Bi- 

zanţiu, conduse de câtră generali Comenţiol, Martin, Cast, Prisc și 

Petru, își manifesteză vidța lor politică cu tâtă ocasiunea, Aşa A- 

varii risipindu- se prin Thracia, Românii depre acele locuri cu ar- 

“matele generalilor Comeaţiol, Martin şi Cast se prepară, dea! atica 

„din pădurile munţelui Emus (2). De la 587—600 Prisc şi cu Petru 

îşi petrecii viGţa la Dunărea, învingând pre Avari şi Slavi, cu caril 

erau uniţi şi Bolgarii ; Yar Romanil sântii în posesiunea: cetăților do 

pre ambele laturi ale Dunărel, între. care şi a Singidonului, precum 

- şi a Sirmiului(3). In fine, la anul 601, generalul Comenţiol, întorcân- 
du-se din resbelul cu Perșii, vine la Dunărea şi-ȘI unesce armatele 

sle cu ale Iul Prise la Singidon, de unde se transportati pre ripele 

-Dunărei, îuvingână pre barbari, când la Viminaciu, când la Nove. 

In Nore însă şi în pers6na generalului Comenţiol se petrecu ună 
faptii, care, dupre noi, este forte caracteristici pentru Românil de 

pre aceste locuri, priviţi fiind în disposițiunile lor psichice pentru 

 el&mentele, eterogene lor. Comenţiol, respingând pre barbari de pre _: 

ambele ripi. ale Dunărer, îşi propuse, de a'1 urmări şi în Panonia ; 

dar. pentru realizarea, acestur scopul el avea necesitate de ajutorul 
Românilor de la Dunărea, carii singuri puteai să-lii conducă şi 

să-i'arate calea în Panonia şi în genere în Dacia, tratană, pre unde 
era, valul “Iralan. Locuitorii români din oraşul Nove nu se supuse 
la acâstă propunere a lui Comenţiol , de cât după' ce acesta ucisoră | 

- pre dol din notabilit lor (4). Acesti faptii, dupre opiniunea. n6stră, 

confederaţiunea da la Duuărea de sub Vitalian, precum şi regatu- 
  

(1) Bouillet vorba Avares, 

(2) 'Theophyl. cap. X et sqq. (Nae. ist, V, 210). | 

(3) Historia Miscellanea lib. XVII, (Alag ist. V, 210 — —212). Dosith.cart. V, cap. 
I.$5. : 
(4) Historia Miscellanea lib. XVII, (Atag. ist, V, 213).
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rile romano-bulgare, despre care avemi a vorbi în decursul studiu-- 

lu nostru, probâză, că Românii ait tinsii tot-dâ-nna la 0 
vicţă politică independentă; că ci, neputându'și realiza 

„acestii ideali din causa Imperiului bizantinii, care 
acum nu mai avea o fisioznomie curat romanică, pre- 
cum și a poprelor barbare, urinii pre Bizantini, for& 
însă de a putea iubi şi pre barbari, făcându-și îns€ in- 

tevesele cu amândoi. 

Blementul românii de la Dunărea, fie prin propriile puterr ale 

locuitorilor de pre aceste locuri, fie prin ajutorul armelor bizantine, 

avea, în posesiunea sa ambele laur! ale Dunărei, se înţelege că may 

ales în puncturile fortificate, In istoria mescelaneă, nor amii vădutii, 

Românii în timpurile, co ne ocupă, aveti sub potestatea, lor în susul 

Dunărei Sirmiul şi Singidonul, Xar în josii se întindâui pănă la o- 
raşul 'Tomi (2), care dupre t6ti istoricii se pune pre malul sudici 

al Mărel negre (2). De altă parte, în respectul geografici nor pu- 

temă să profitămu de descripţiunile locurilor de la Dunărea, făcută - 

de Procopie, de Nuvelele lui Justinian, care aii o mare importanță 
și în privința geografică, şi în fine de descripţiunile geografice, 

fundate mai mult pre autori eclesiastici ale Patriarchilor de Ieru- 

salemi — Dosither şi Chrysant. — Tot-o-dată trebue să adăugimi, 

că de a aceste timpuri locurile de .la, Dunărea nu se mai numescii 
de cătră antorir contimporani Dacit, dar în locul numirilor vekI în- 

- timpinămi : Ilişria, Mysis, Thracia , Panonia, Ţeta Avarilor, etc. 

Aşa Procopie, făcând descripţiunea geografică a rîpilor Dunărer, 
se esprimă : <"Ex4 88 Brpuyorzinb zpoiâvat & Hope zu Toia zzpbs 
27 Lozpov 'fjiiw &oufulivet tva! Ierycds Te, al Koma zi 

Nefui== Mergend de la Viminaciu, pre malul Instrului, se află trei 

fortereţe, Picnul, Cupul şi Novele (3).> Dupd aceste adauge : cNe- 

îây 2 avva Ev sf Ayemâpus "7jzzinrp, mbpţos E ho de 

  

(1) Dosithei, cart. II, cap. V, $ 10. 

(2) Boillet, vorba Tomi. 

(3) Ptolomei și Charta Peutiuguriană ni spună, că Viminaciul era situată lugă 

gura Melavei în Serbia. Mag, ist. II, 314, ILI 104). Cele-lalte cetăţi, enumerate 

pănă aică de către Procopie, cadii în josă de la Viminaciu; adică între gradele de 

laţime 380 54—440 40, Adauge Nuvela AI.
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zrpehnpevos sicijzet, &vopuar Areni, âvmep ci măhut &vdpw- 
mo Acdspuru Exdhrwy. == In faca Novelor, pre continentul (na- 
lul) opusă, se allă ună turnii, părăsită de mult, cu numele de lite- 
rata, pre care 6menil vei îlă numiai Liderata (1).» « Meră Nefăe 
epobpta, vayobulisns, e Sufovne ze ; uri apare zui Ta- 
văzac, uri lepra 20 Acorezpazay. "lv zi) dvazipus îjmaigp 
dhhu se mo), uda Ex deus o zu TUĂTU, 1 oi &- 
sira” Meră, 05 mumobăâose ovâpastat, 20) Poopuuiwy udrav- 
prizapue Eprțovy Tpoiaveă, mai aehtpuey epstis mrahatby, ves 
Svoţiu. == Dupi Nove (urmâză) castelele Cantabazate, Simorne , 

Campse, Tanate, Zerne şi Ducepratul (2). Pre ripa de dincolo a 
edificată nu de mult din temelie și alte multe castele. După cel ce 
se numesce Capul boului, lucru al autocratului Romanilor — 'Pratan, 

urmâză îndată vekiul şi mult vestitul (castel) cu numele Zane.... 

„« Todea 88 Zăves 0 mo dimodey eaobptoy Ey Eset Tliyre 
dvop.u. == Iar de la acesti Zane nu mult departe este castelul , nU- 

mită Punţi (3). Din aceste citate ale lut Procopie, relative la pose- 
siunile elementului romani da pre ripele Dunărei, se vede, că Ro- 
manil erai stăpân! preste ambele ripI ale Dunărel, se înţelege, că 

în casuri posibile. şi preste locurile limitrofe cu sus s numitele Ca- 
stele. 

Justinian în Navelele s6le, e caro dupre n0I suntiă documentele cele 

mai autentice, atât în respectul juridici, cât kIar şi istoricii, ni con- 
servă probele cele ma ovidente despre stăpânirea elementului ro- 
mani preste ambele ripi ale Dunărel, confirmând tot-odată și celo 

  

(1) Cetatea Lid(t)erata, precum și Ricidua crai în Panonia, s6i Banatul 'Iimi- 
şanii al Românilor, (Mag. ist. III, 103—108), Aici, dupre cum ni spune tot Proco 
piu, imperatorul Justinian a mai fortificată şi alte castele, In Dacia australă a în- - 
tărită Sicibida (la Celei), Daphne (zidită de Constantin m la gura Argeșului). De 
asemine și Theodora, lângă Severinul de astă-qi. Veji ș și Nuvela XI, 

(2) Originea celor mai multe din aceste castele, conform opiniunsi Delui A, 'P, 
Laurian (Mag, ist. III, 115), şi judecând dupre posiţiunea lor din drepta Dunărei, 

se râdica, la legednele romane, retrase din Dacia lui Traian. în Dacia aureliană. 

Aceste legeone, ducându-se în Dacia aurelian, aii transportatii cu sine și numirile 
cetăților, aplicându-le asupra altora, Cât pentru capul bov:s, pre care charta peu- 

tingeriană îl numesee capul Burbali, era situati în Timișora,. . 

(3) Punţele, pre care Ptolomeii le traduce cu numirea grâcă de , Zesyua erati îu- 
în Dacia traiană, pre locul ande și pănă astă-di se vădă numele podului lui Traiau. 

" Procopie, opera citată Lb, Iv, cap. VI,
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relatate de către Procopie. Mal antăiu Justinian se esprimă mal €s= 

plicit, de cât Procopie, când dice : « Com isitur în praesenti, Deo 

auctore, îta nostra respublica aucta, est, ut utraque ripa Danubii 

jam nostris civitatibus frequentetur, et tam Viminacium, quam Ri-. 

cidua et Literata, quas trans Danubium sunt, nostrae iterum di- 

tioni subioctae sint ,. necessarium duximus , ipsam gloriosissimam 

Praefecturam , quae în Pannonia erat, in nostra felicissima, patria 

collocare ; cum nihil quidem magui distet a Dacia mediterranea se- 

cunda Pannonia —' Caci, în presontii, cu ajutorul lui D-qei , atâta 
s'a mărită republica (Statul) nostru, că acum ambele ripă ale Du- “ 

năreă sântă populate cu cetăţile nâstre, şi precum Viminaciul, aşa 

și Ricidua, şi Literata, care suntă dincolo de Dunărea, se află farăşi 
supuse administraţiuner nâstre ; (de acea) am credutii necesariu, ca 

însuşi Prefectura, cea prea glorisă, care era în Panonia, să se a-: 

şede în prea fericita ndstră patrie; de 6re- “ce: Panonia a doa cu 

nimică 6re-ce mult nu este departe de Dacia mediteraneă (1)>..Cu- 

prinderea acestei părţi din nuvela lux Justinian esplica fârte bine 

textul lui Procopie, relativă la construcţiunile lui Justinian, şi 

ni arată, că cetăţile, enumerate de Procopie, se aflai pre ripele 

Duvărel, și că elementul romană pre timpul, când Gepiqlii se a- 

flaii în Panonia, stăpânia ambele Tip ale Dunărei, şi în genere: 

locurile fortificate. 
Tot Justinian şi în acelaşi nuvelă, vorbind despre instituirea Ar- 

chiepiscopiex de Achrida, enumeră multa din .sparchiile imperiuluy 

romanii de la Dunărea și pre care eparchil le pune sub administra- 

țiunea, ecleziastică a Archiepiscopulul de Achrida, gicând : «et cae- 

tar ag provinciae sub eius sint auctoritate, id est, tam ipsa medi- 

“terranea Dacia, quam Dacia ripensis ; nec non Mysia secunda, Dar- 

dania, et Praevalitana proviucia, et secunda Macedonia, et, pars 

secundae etiam Pannoniae, que in Bacensi est civitate == și cele lalte 

provincil. să fie sub auctoritatea lu, adică, atât Dacia însăși m6- 
diteraueă, cât și Dacia ripensă ; şi nu numai Mysia a doa, Darda- 

  

(1) Nuve!. XI (Mag. ist, IL 104). Unii se îndoiescii despre autenticitatea ace- 

stei Nuvele, pentru cavântul, că acâstă nuvelă nu se găsiesce tradusă și in limba 
grecă. Dar noi nu putemi:să ne îndoimii despre conținutul ei. când vedemii, că 

nuvela actsta este o mat departe desvoltare a textului lui Procopie, retativii la 

edificiile lui Justinian, și cuprinderea ei este repeţită și de Nuvela OXXXI.



- SI CRESTINAREA ROMANILOR 57. 
  

„mia, provincia prevalitană, şi Macedonia a doa, dar încă și o parte 
a Pannoniei a doa, care în cetatea Bacensă este (s6 mar drept, 
în carea este cetatea Basiană)> (4). In testul nuvelei o sută 

trel-geci şi una tot Justinian, vorbind -despre episcopil, „ce are 

să chirotovisrască Axchiepiscopul de Achrida, dice : < ai yerpero- 
„ vety ros Exo my Exugyy Auiue purevsius,- al Ag 

“iu wedretţuvtus, Tot6ahhiue , Aucdaviac, Mucius îs dive 
ai Iluvyvovias = şi să chirotonistască pre episcopi! eparehiilor 

Daciei ripense, şi Dacier mediteranei, 'Tribaliei, Dardaniey, Mysiel de 
sus şi al Paunonie (2). Dâcă acum comparămi textul acestor doă 

nuvele ale lut Justinian, găsim, că elementul romană dupre am- 

“ele nuvele era posesorul Daciilor atât ripensă, cât şi mediterană 

şi între cele-lalte provincii maă avea și dincâce de Dunărea Pan- 

nonia, pre carea Iarăşi a dat?o sub potestatea, Arhiepiscopului de 

Achrida. Tot-o-dată mat observămi, că în nuvela XI-a se dice: 

cet Praevalitana provincincia,=— ar în nuvela OXXXI Tpc)ias ; 

şi nol, fundându-ne pre autorităţile sciinţifico , declarămi în acesti 

locă textul grecii împreună cu Vlastariu (3) eronată, mănţinend - 

versiunea texstului latinii din nuvela XI. Aşa Tribalir dupre Stra- 
bon (4) suntă ună poporii thracicii, Yar dupre Ptolomer (5) Tribalia 

cădea, în Mysia, de josii ; şi not pănă acum am vădutu, că atât Thracia, 

cât klar şi Mysia de josă w'aii fostii date de către Justinian sub ad- 

ministraţiunea Archiepiscopiel de Achrida: 

Duţă ce am espusii vi6ţa, politică a elementului romană de la. 

Dunărea , limitându-ne în epocha ds la căderea imperiului atilauă 

şi pin la venirea, pre aceste locuri a Bulgarilor; după ce, de altă 

parte, în epocha,; ce ne ocupă, adică a paira a studiuluă nostru; 

  

(1) Navela XI (tag. ist. au 103). Bine observă D. 4. Te. Lauriaa, e că textul 

nuvelei în locul citată oste eronatii. In loci de : quae în Bacensi est civitate, 

trebue să se citâscă: în qua est Basiana civitas, Alt-mintrele -nu este sensi și» 

cetate cu numele de Bacensa nu este în Panonia; din contra Basiana era o cetate 

departată, că la 18 miliare romane do la Sirmiu, spre nord ostă. 

(2) Nuvel, CĂXXL. Dosith-cart. V, cap. XIX, şi. 

- (3) Băzazza Siuzaţuz 37. E, ze9. 10. Vlastariu, enumerând oparohiile archiepicco 

pici de Achrida, lasă afară și Paunonia. - 

(4) Strab. Geograph lib. vu. 

(5) Ptolom, Gieograpb, lib. III, cap. 10. Adauge Xpvodvtas Turatia pag. 82. .
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„. amii vădutil şi posesiunile elementului romanii de la Dunărea; a- 
cum putemii să trecemi și la evenimentele istoriei eclesiastice, 

unde s'a desfăşuratu şi vița. religi6să a Românilor, şi de unde, 
cum vedea, încetul cu încetul începe a se.marea visul cel de aurii 

al elementului romanii de la Dunărea, adică independența luă, în- 
cepând mai ântăiiă şi pre nesimţite cu cea eclesiastică. 

Pre la finele jumătăţer ântăia a seculului VI-le, adică între anir 

540 şi 550, în Constantinupolă s'a începută lupta contra erorilor 
lu! Origen , Evagrie şi Didym, In acâstă luptă re parte Imperato- 

rul Justinian, Vigiliu, Archiepiscopul Romei , Mina, Archiepisco- - 

pul Constantinupolului; Theodor, episcopul Cesariei Capadocier, 

supra-numită. Ascida şi alţir (1). Pentru susţinerea erorilor, Ori- 
geniști! și mar ales "Theodor al (tesarier Capadocier face o espunere, 

cunoscută în istorie cu numirea de « cele trel capitule », prin care 
se lase a se întrevedea, eresia Nestorianilor și a Monophysiţilor (2). 

Condemnats fiind în synodul locală aceste erori de cătră Mina, Ar- 
chiepiscopul de Constantinupolii, şi confirmată fiind condemnarea 

lut Mina prin decretii imperială, Vigiliu este ktemată în Constan- 
tinupolă, ca să se pronunţă şi el în privinţa, erorilor, Cu ocasiunea 

călătoriei de .la Roma la Constantinupolii, Vigiliu trece prin opar- 

chia Ilyricului. Aici episcopii locului, -preîntimpinându-lă , îl 
râgă, ca, ducându-se în Constansinupolă, să nu condamne şi el cu- 

prinderea, « celor trei capitule ». Conduita lui Vigiliu, respectiv de 
acâstă, afacere în Constantinupolă, a fostă duplă, când aprobând şi 

altă dată condemnând cuprinderea, capitulelor; pănă când în fine 

s6rta, celor rex capitule “şi cuprinderea, lor a rămasă să se decidă 

la Synodul al cincilea ecumenicii, ce's'a adunati în Constantinupoli 

la'553, Episcopii Ilyricului, vădând, că Papa Vigiuliu, contra pro- 

misiuner- date, condâmuă în Constantinupolu cele trek capitule, se 

decidă, a convoca Synodiă locatii, la 550, în care synodi se stipu- 

  

“() Evagr. lib. IV, cap. XXVIIL. 
(2) Eresin Nestorianismului a fostă urzită de cătse Theodor Mopsuetul pre la. 

428 Ea consta în a preserie lui Christos nu numai doă naturi, dar și kiar doă per, 

s6ne, propagăndu-se mai ales în OQr.ent de către Nestorie. Bresia a fostă condem- 

nată de cătră sânți părinți la 421, 451 și 459. — lar monophysiţii recunosctiă în 
lisus Christos numai natura divină, și autorul acestei eresii se cunsideră Eutichie-= 

care a traitii prin seculul al V-le. , i
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I6ză, ca să sc serie epistole synodice Imperatorului, precum şi lu 

Benenatii, (1) episcopul Justinianei prin care epistole să se susţină 

cuprinderea « celor trel- capitule » (2).' 

Pentru scopul, ce urmărimiă, lăsând do o cam-dată sârta, celor. 

< trel capitule > ale origenistilor, noi atragemii atenţiunea, lectori- 

lor asupra următ6relor laturi din faptul espusi. Mar ântăiii, Papa 

Vigiliu, plecând din Roma la Noemvrie 26 anul 545, rămâne prin 

Ilyrică pănă la, 25 Ianuarie anul 546 (3), ca prin. eparchia sa, şi 

episcopii Iiyricului, adresându-se la dinsul, ca Ja .Archiepiscopul 
„propriu, îi făcu rugămintele, espuse mal sus. Aceste laturi din fap- 

tul espusii lasă, dupre opiniunea n6stră, a se întrevedea, că Archie-: 
piscopul de Roma încă îşi manifesta, drepturile sâlo administrative 
asupra Iiyricului, precum și asupra părților celora-l-alte ale Da- 

ciilor. Și tot-o-dată, precum episcopil Africei în synodul localii, de 

la 552, escomunică pre papa Vigiliu pentru condemnarea, celor 

«trei capitule >, tot acâsta, facii şi cel din Iiyricii, lăsând a se în- 

trevedea, că relaţiunile acestora, precum și a episcopilor din Africa 
cu Archiepiscopul de Roma sântă tresăltate de pre adevărata, lor 

basă, Și acâsta, a, provenitii mal ales de acolo, că Justinian încă de 
pre la 535, "hainte de venirea paper: Vigiliu prin Ilyricăi, a înă- 

  

(1) Episcopii în Justinianea î-a noi pentra ântăta dată întâlnimi în studinl nos- 

tra, Şi acesta pentru cuvântul, că numirea de Justinianea î-a anume în epocha, 

ce ne ocupă, pentru prima-6ră se vede în istorie. Dar cestiunea, cea mult con- 

traversată, stă în a sci, care este locul, pre care Justinian îlii numesce Justinianea 

I-a, patria sa, alții Achrida și mai târgiii fa numirea de Ochrida? Decă ne uitămii 

la istoricii bizantini şi cei moderni, vedemii, că opt oraşe se presupunii de dinșii 

a fi fostii patria lui Justinian; adică Taurisiul, Vederiana. Sofa, Scopia, Prisdre- 

nul, Pristina, Castendili de astă-qi și în fine Lichnida, Lăsând de o cam-dată pe 

Procopie, pre G. Acropolitul și alți chronicari bizantini, carii atestă cu precisiunea 

cea mai mare, ca vekia Av/vis — 0oş — este patria lui Justinian, noi citămii aici 

pre Nicefor Calistul (hist. ecl, !ib XVI, cap 37 liber XVII, cap. 28)'care este forte 

esplicit în aceia, ce ne privesce : „On6re mai multă, de. cât trebuea, dând Ju- 

stinian Acridei, patrici stle, a făcut'o Archiepiscopie și a râdicat'o la rangul de 

Biserică autocefală, numind'o Justinianea l-a; precum a tăcutii și pre Biserica 

insulei Cipra Archiepiscopie, namind'o Justinianea II-a, și dăruind'o cu ondre; egală 

Achridei și acesta pentru femsia lui — Theodora, imperatesa. far Achrida este 

orașiă, aş dată pre unii delă înaltă, aprope de lacul numiti Lichnida“. La acesta 

ne mai autoriză şi o probă filolozică, că Lichnida se pote traneforma în Achrida, 

Adauga Nicef. Grigoras (hist ecl. lib. II cap. 2). 

(2) Dosith. cart. V, cap. XV, $.2. 

(3) Facună, cart. 1, cap. IV, Liberat. cap. XXIV. (Dosith cart. V. cap.XV, ŞI, 2
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stratii pre Justinianea I—Achrida, cu titlul de arhiepiscopie auto- 

cefală, și neatârnată de nici ună thronii apostolici (1). 

- De altă parte, acesti evenimentă pre noi ne im presion6ză, şi 

prin aceea, că episcopii Ilyricului, făcând cunoscutii decisiunea sy- 

nodului lor din 550 Imperatorului d ustinian, el 'se adresâză cu e: 
„pistole synodice nu către Archiepiscopul de Constantinupolă, Mina, * 

ci: cătră Benenatii, archiepiscopul de Justinianea, I-a, ca, cel ce acum, 

adică pănă la 550, devenise archiepiscopul propriu. a 

Până pre la 550, şi anume sub imperatorul Justinian; Românii -. 

priuescă o nouă impulsiune maj ales în viâța, lor roligi6să. Justinian - 

imperatorul, fiind de origine romani și nu slavă, dupre cum pre- 

tinde D. Golubinski e), de şi născutii: prin părţile Macedoniel şi a 

nuzăe pre longă lacul Lichuida, şi nu. .dupre cum pretinde Procopie 

în 'Taurisiul  Dardaniel (3), cu râdicarea Achridei la rangul de Ar- 

chiepiscopie, neatârnată de nică unii scaunii apostolici şi de Biserică 

autocefală, el.prin acâsta, dicii, a pusă şi cele ântăi hase.ale au- 
tocefalier de astă-dI a, Bisericex românesel. Mal ântăii Justinian în-' 

suşI stipuleză. pentru acâsta : < Multis et; variis modis nostram pa» 

triam augere cupientes, in qua primo Deus praistetit nobis; ad hunc 

mundum, quem ipse condidit, venire, et circa sacerdotalem censuram . 

eam Yolumus maximis incrementis ampliare, ut primae Justinianae 

patriae nostrae pro tempore sacrosanetus Autistes, non solum Metro- 

politanus, sed etiam Archiepiscopus fiat, et caeterae provinciae sub 
oius siut auctoritate, id est,-tam ipsa mediterranea Dacia, quam: Dacia 

ripensis; nec non Mysia secunda, Dardania et Praevalitana, provincia, 

et secunda Macedonia, ot pars secundae Pannonias, quaein Bacensi est 

civitas. Cum enim in antiquis temporibus Firmi Praefectura fuerit con- 

stituta, ibique omne faerit Iilyrici fastigium tam in civilibus, quam în 

episcopalibus causis, postea antem Atilanis temporibus eiusdem locis 

  

(0 Dosith. cart, V. ap. XX. şa 

(2) D. Golubinski în'operat întitulati „Hpariiii Oveprz nezopiu: IIpanoc- 
AABHHIX'D : HeDKeii (pag. 311) pretinde, că Justinian era de origine slavonă. Noi 

nu înțelegemii pre ce fundesză D. Golubinski acestă aserţiune aşa istorică, Pre tim 

pul lui Justinian Skiachi, singurul tribii slaronii din imperiul de Orientii, ajunsese 

cu incursiunile abia în Myait, i jar Bulgarii încă nu trecuseră Dunărea. Pre lângă 

aceste, noi scimii, că încă pănă pre la începatulii .soculului Vili-le nici o vorbă 

despre creatinnrea slavilor, iar Jastinian este născută din părinţi crestini, 

(3) Procop, de edif, cap; 1.: 
.
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devastatis Appennius Praefectus Prastorio de Firmitana, civitate in 
'Thessalonicam profugus venerat, tum ipsana i Praefecturam et sacerdo- - 
talis honor secutus est; et 'Thessalonicensis Episcopus, non sua ânctori- 
tate, sed sub umbra Praefecturae meruit aliquam praerogativam. = 
Dorind, ca prin multe şi divezse moduri să mărimi patria, nâstră, în 
carea, D- dei. a hotăritii o dată, ca să veniniă în acestă lume, pre . 

careaa creat'o el, am'voită, ca şi în respectul sacerdotală să 0 orntimit 

cu cele mai mari prerogative, ast-felui, ca, Prea:sânţitul episcopă al 

primei 'Justiniane, patriti n6stre celei temporale (pământesci), să se 

facă nu numai, Metropolitii, dar ar Archiepiscopii, și cele-l-alte 

provincii să fie sub autoritatea luy, adică, Dacia mediteranea, pre- 

cum şi Dacia, ripensă ; şi nu numai Mysia secundă, Dardania şi pro- 

vincia, prevalitană (1) şi Macedonia, secundă şi încă și parte a Pan- 
noniel secunde, care este în cetatea Bacensă (s6ii mal drept în care 
este cetate ea Badensa) (2). Căci în timpurile vekI în Firmiu (Sir- 
miu) (3) era organizată prefectura, şi aici era, t6tă supremaţia, Iy- 

riculul, atât: în causele civile ,- precum şi în cele episcopale ; - după 

care însă, pre timpul lur Atila, acel6și locuri devastndu-se, Ape- 
 niu, prefectul de Pretoriu, fagind din cetatea, F(S)irmiului, a venită 
„în 'Thesalonic, nu cu autoritatea sa, ci la umbra prefecturei a câ- 
scigatil 6re-care autoritate. > Si mal departe : «Cum igitum în 
praesenti, "Deo auetoritare , ita nostra respublica aucta est, ut u- 
traque ripa Danubii jam nostris civitatibus frequentetur, et tam 

Viminaciura, quam Ricidua et Literata (2) quae trans Danubium 
E sânt, “uostrae iterum ditioni subiectae sint, necessarium duximus , 
ipsana gloriosissimam Praefecturam, quae in Pannonia. erat, in no. 

stra felicissima patria collocare; cum nihil quidem magni distet a 

Dacia mediterranea secunda Pannonia. = Deci , cum în presentil,; 
| cu ajutorul In lui D-qeii, atâta s'a, crescuti republica (Statul) nstră, 
  

" (1) In navela a CXXZI provincia prevalitană se numesce Tribalia. Tot ast-felă 

o numesce şi Procopie, 'Trib: alii, dupre cum ni spune Strabon (lib. VIlI)era unii - 

poporii thracică, iar dupre Ptolomeii (lib. II cap. X) ei locuiaii în Mysia de josă. 

Acun, dupre cum observi Prea Fericitul Chrysant, nică Thraeia, 1 nici Mysia de jos 

nu s'aă daţii Achridei (Chrysant. Sovysayua pag. 87). ! 

(2) Vedi nota de mai sus. Compară Nuvela CXXXI, cap. 10. Nur ela CăXXI 
dica : Panonia întregă ș și nu.parte a Panoniei ]]. 

(3) Veqi nota de mai sus, Sirmiul este reprosentatii prin Firmiu, 8 sigur că prin 

"erdre, ! ! 

(4) Și aici obserră n nota de mai sus, unde Literata trebue să se citâscă Lidorata,
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în cât ambele rîpi ale Dunărer s'aii umplută cu cetăţile nâstre, şi atât 

Viminaciul, cât şi Risidua şi Li(t)derata, care sunt preste Dunărea, 

se află Iarăşi sub potestatea nâstră, am credută necessariu, ca cea, 

mal glori6să prefectură, carea era în Panonia, să se strămute în 

„patria nâstră cea, prea fericită ; fiind-că cu nimici 6re-ce (nu cu 

mult) Panonia secundă este depărtată de: Dacia mediteraneă.> ŞI 

tot în nuvela XI mal jos Justinian adauge : <Et ideo tua Beatitudo, 

et omnes praefatae primae Justinianae sacro- sancti Antistites, Archie- 

piscopi habeant praerogativam, et omnem licentiam, suam auctori- 

tatem eis impertiri et eos ordinare, et in omnibus supraseriptis pro- 

“vinciis primam habere dignitatem, summum sacerdotium, summum 

fastigium , a tua sede creentur, et solum Archiepiscopum habeant , 

nula, communione ad eum Thessalonicensi Episcopo servanda ; sed 

în ipse et omnes primae Jastinianae Antistites, sive eius iudices et 

“disceptatores quidquid oriatur inter cos discrimen, ipsi hoc dirimant, 

et finem eis imponant, et eos ordinent, et nec ad alium quen dam 

eatur, sed suum agnoscant Archiepiscopum omnes praedictae - pro- 

vinciae et eius sentiat creationem , et vel per se, vel per 'suam 

auctoritatem , vel per clericos mittendos habeat omnem pote- 

statem, omnem que sacerdotalem censuram et creationis licen- 

tiam. Sed et in Aquis, quae est provinciae Daciae ripensis, 

ordinari volumus a tua Sanctitate Episcopum, ut non în poste- 

ram sub Meridiano Thraciae oppido Episcopv sit constituta, 

sed Meridianus quidem maneaţ in Meridiano, nulla communione cum 

Aquis servanda, Aquensis autem Episcopus habeat praefatam civi- 

tâtem , et omnia, cius castella,, et territoria, et Ecclesias, ut posit 

Bonosiacorum scelus ex ea Civitate et terra repellere, et in ortho- 

doxam fidem transformare. Ut igitur sciat Beatitudo tua nostri Nu- 

minis dispositionem , ideo praesentein legem ad tuam venerabilem 

sedem transmisimus, ut in perpetuum tale beneficium habeat pa- 
triao nostrae Ecelesia, în Dei omnipotentis gloriam et nostri Numi- 

“is sempiternam recordationem. Quando autem tuae recordaţtionis 

sedis gubernatorem ab hac luce decedere contigerit, pro tempore 

„Archiepiscopum eius a venerabili suo concilio Metropolitanorum or- 

dinari sancimus, quem admodum decet Archiepiscopum omnibus 

honoratum Ecclesiis provehi, nulla penitus Thessalonicensi Epis- 
copo , nec ad hoc communione servanda, = Și pentru acesta Ferici-
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rea ta, şi toți Prea sâuțiţii Episcop! al menţionatei Justiniane pri- 
me să aibă prerogativa de Archiepiscopii, și t6tă libertatea, de a 

impune autoritatea, lor acelor (Episcopi) și de at sânţi pre ej, şi în 

t6te provinciile citate mal sus să facă.ase avea, de la scaunul teii, 
demnitatea cea, mai înaltă , preuția, cea mal supremă, și îngrijirea, 
cea mal mare, și să fil tu singurii Archiepiscopul lor, ne având - 

nici o comunicaţiune cu Episcopul de Thesalonicu ; ci tu însuţi, şi 
toți Episcopi Justinianei prime, s6ă judecătorii şi administratoril 

ei să judece ei însuși acela, ce S'ar nasce între dinşii, și să-i măr- 

ginlască şi să-l chirotonisrască, și nici să mârgă la altul 6re-care, 

-dar t6te provinciile. predise să recunscă pre Archiepiscopul lor şi 
puterea lui să o simţi, si prin sine, sii prin autoritatea. sa, sii 

în fine prin clerici trămişi să arbă t6tă puterea și t6tă censura sa- 

cerdolală, (precum) şi tâtă libertatea de a.lucra. Pre longă, aceste 

şi în Apele, (1). care este provincie a Daciei ripense, voimii, ca epi- 

scopul să se sânţiască de sânţia ta, ca în viitori Episcopul (Apelor) 
să nu fie sub Meridian, vraşii al 'Thraciei, ci al Moridianulul 6re-cum 

să rămână în Meridi6nii, ne având nict o comunicaţiune cu apele, Iar 
Episcopul de Apele să aYbă ma! sus numita cetate, şi tote castelele 
el, pământurile şi tote bisericile, ca să pâtă stirpi din acea, cetate 

şi pământii eresia Bonosiacilor (2) şi să-i readucă la credința or- 
thodoxă. Deci, pentru ca să cunosci Fericirea ta disposiţiunea, Nu- 
melui (pers6nei) n6stre, de acela trămitemi la venerabilul teii throni 

legea presentă , ca Biserica patrie! nâstre să aibă acesti beneficii 

în perpetuitate , spre gloria lux D-dei celui omnipotentii şi spre a- 

mintirea cea, de tot-d6-una; a.Numelui nostru. Iar. când se va întâm- 
pla, ca Guvernatorul scaunului reverenţiel it6le 655 se din acâstă 
lume, hotărimă, ca Archiepiscopul dupre timpii 'al acelui (scaunii) 

să, se. chirotonislască de venerabilul sei concilii metropolitanii, pre- 
cum se cuvine să Se producă ună Arohiepiscoptu “onorată de tote 

în. - 
. DZ Ta 

EI . i . 

  

(1) Apele eraă în Dacia ripensă, nn departe de Negotinul de astă-di, din josul 

„punţei lut Traian [ Magist. III, 103). CEDO IRINA pt 
(2) Autorul ereziei este Bonosiu, epise pul de. Sardica, « care nega virginitatea S- 

* tei Maria după nascsrea lui Christos, El, cu'succesorii ssi, ajuusese pănă la adice, 

"că Christos este fii al lui D-deii numai prin adopțiuna- Synodul:din Capua a con- 

. demnatii acesta eresie și pre eresiarehi, (Aigae, Tueyel Theolyg:/(IȚeresie E. . 525),
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Bisericile, ne având nici întru acâsta vre o cominicațiune cu Epi- 

scopul 'Thesalonicului » (4). 

- Nol ami: reprodusă Nuvela a uniă-spre-decea, în întregul er pen- 
„tru mat multe cuvinte, May ântăiu prin acâstă nuvelă se desfăşură. 

întrâgă viâţa Romanilor de la Dunărea, atât eclesiastică, , cât kiar 

“şi cea, politică, şi -apol că acâstă nuvelă este: kIar contestată de unil 

„critici, pentru cnvâutul, că ea ru se găsesce tradusă și în limba 
„gr6că, Nol din contră o admitemiă ; fiind-că cuprinsul eX se găisesce 

- confirmată și “de alte autorități istorice, şi Klar însuşi de d ustiniau. 
„Aşa în nuvela OXXXI » pre carea, no! aici o reproducem dupre 

tecstul “grecii , şi unde Justinian determină prerogativele tuturor 

“scaunelor Archiepiscopale, între care şi al scaunului archiepiscopală 

al Achridel, 6ca cum se esprimă despre întinderea, jurisdicţiuner er : 
« Tăy î "A-ptâoe etyut udTozEreey, wati JEtpazti/sty 705 Eta- 

“abaeos câ Exugytiy Anii Puzevotee, pui Aumiuc Medured- 

faveus, Tpfoh)iue, Aarduvias,' Mostas ehs ăveo ui Ilovyo- 

ViuG === ar (Episcopul) Achridei să fie. autocefalii şi să chirotoni- . 

slască pre Episcopil eparchiilor Daciel ripense, Daciei mediterane, 

Tribalier, Dardaniel, Mysiel de sus și at Panoniel (2) ». Dâcă acum 

stări, ca să comparămu intinderea oparchiel Achrida din acâstă nu- - 

velă cu aceia, ce am vădută în nuvela a XI, 6re nu s6mănă ea în 

totul ? Si trebue să mar adăugimii, că şi kiar Macedonia, enumerată 
în nuvela XI, se menţion6ză şi aici. 

„Pre lOngă acestă atestare a nuvelei XI, de cătră însuşi Justinian, 
__nol să ne ultămă și la Procopie, care cu tâte defectele, ce i se pre- 

„serie de cătră Gtibon (3), are însă o mare. importanță, când el ca 
contimpuranii epocer luy Justinian, relatâză fapte, pre care le atestă şi 
alţi. Ast-felii, vorbind Procopie despre patria lui Justinian și căutând 
20 determina aşa, cum sciea, el, 6ca cum se esprimă despre Archie- 

. piscopia de Achrida: <Ttprpouc 53 zhy zpbeny Iovostytovhy "Ap- 
peziouze văzureed)e, Edorey uz Er ms eepozavius 6 
ezupyây Anina Meâsepiuyus, Acts Pumevatuc, Tptâu)- 

  

(0. Nuvela XI, (Mag. ist, x, 103—108i, : 
„ (2) Nuvela CXXĂI cap .:10; Tâtă diferința întra teesturile ambelor nuvele stă 

numai în aceia, că acei se dica Tribalia în loci de Prevalia, și Panonia, în locă 

de : „parte a Panoniei a Ile. DR : 

(3) Gib, ist. T. VII, pag. 204,
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)sus, Adoduvius, Mosiue che ăvorenus “ui Iluvvovias = Și on0- 
rând pre Justinianea- primă cu archiepiscopii autocefalu, r-a datii 

lui, ca, să albă chirotoniile eperchiilor Daciei mediterane, a Daciei 

ripense, a, Tribaliey, a Dardaniei, a Mysier superi6re şi a Pano-. 

nic » (1) Cu modul acesta nor vedemii, că cuprinderea nuvelei a: 

ȘI este forte adevărată, cel puţin în respectul întinderel şi a Epar- 

chiilor, ce intraă în domeniul Archiepiscopiei de Achrida. — Acum 

să, observămii cuprinderea acestei nuvele, şi din alte puncte de pri- 

vire, carea, cum vomii vedea, dă o mare lumină şi asupra istoriet 

bisericesc). e 
O altă lature din nuvela XI-a, carea, ar putea să dea, locii la con- 

testarea, nuvelei întregi, este strămutarea, prefecturei din Panonia, 

și anume din Sirmiu, în Justinianea prima, precum şi întinderea po- 

sesiunilor Iul Justinian dinc6ce de Dunărea , adică preste cetățile 

Vimiariaciul , Ricidua şi Liderata. Că în adevăr, prefectura Pano- 
niel se strămutase din Sirmiu, acâsta, no am văduti mal sus, şi 
tot-o-dată trebuia, să se întâmple acâsta.; fiind-că Hunii ca şefal 
lor cel mai forte — Atila era aici; gi prin urmare e! nu putâă să 
sufere puterea romană în pământurile lor, cum se esprimai Hunir. 

Dar tot acela, ce ar putea să introducă o confusiune în tecstiă, este, 

mal Sus noi amii vădutii, că prefectura din Sirmiu se strămută în 
Thesalonicu și nu în Justinianea primă. Acâsta se esplică fârte uşor, 
când romi lua în consideraţiune, că Justinian însuși în nuvela 

a XI mai jos vorbesce cu atâta insistință, dicând : < că Archiepis- 
copul de Justinianea primă să nu axbă nici o comunicățiune cu Epis- 

copul de Thesalonicii > ; cela, ce lasă a se intrevedea, că între ace- 

ste doă episcopii era nisce relaţiuni şi pâte kiar pretenţiuni de ad- 

- ministraţiune. Şi de altă parte, când vomii mai înt6ice atenţiunea 

n6stră şi asupra acelor autori, carii ni esplică acestă trecere cu vorba 

a Iul Justinian de la Thesalonic de-a dreptul la Justinianea prima. 
George Acropolitul ni interpreteză acestii pasagiă din nuvela XI-a,. 

când dice : « Iar "Theodor Comnenul,... nevoind să rămână în ordinea, 

de lucruri stabilită, ci furând cele ale împărățier, și supuntndu-şă. 

sie Thesalonicul, S'a tăcutu stăpâni preste oraşul și ţera; 
Romanilor, aflătâre sub dominaţiunea Italilor (2). De altă 
  

(1) Procop. de edit. lib. IV, cap. 1. 
(2) Tewbpy. Azpozaniz, îozog. cap. XII. A 1
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parte Dosither dice : « că fiind 'Thesalonicul supusi. thronului de 
Constantinupolii ; avea sub sine mai toti enoria, pre carea Justi- 

"iau a dat'o Archiepiscopier de Achrida > (1) Cât privesce pre cetă- 
ţile, enumerate de Justinian diuc6ce de Dunărea, posesiuni-ale ele-- 

„ mentului romanii de la Dunărea, nor n'avemii, de cât să ni aruu- 
“cămă privirile n6stre asupra tecstului lui Procopiu, care -este mal 
esplicitu, de cât Justinian, şi enumeră mult mat multe cetăţi de 

„cât. Justinian , şi le consideră, ca a posesiuni ale elementului romană 

Ja Duniirea. 
Să întârcemă acum privirile nâstre asupra, celor espuse pănă aici 

în nuvela a XI a lur Justinian, și să le considerămă din punctul: 

"de privire. al istoriei bisericesc a Românilor, de unde putem 

estrage .mai multe învățăminte : 10 că Românii de la Duni- 
rea, continuând vicța lo» politică prin locurile forti- 
ficate, ci n'aii. încetată ună singuri monentu, de a: 
esista, ca Biserici crestinesei, kiar cu independenţa 

"lor eelesiastică, conservând acâsta și de o parte pen- 
tru cuvântul, că din causa barbarilor nu puteati să co-: 
munice cu Archiepiscopul Romei, ca episcopii pro-. 

„priit, iar de alta, că în Panonia era prefectura cea mui | 

Sloridsă, carea a dusit cu sine denmitatea și Archie- 
piscopului de 'Phesatonie. 20. Biserica din Sirmiu cu. 

prefectura de Panonia, ducând cu sine în Thesalonic. 
demnitatea de Archiepiscopii, ea a trebuiti.si 0 ce- 

„deze Justinianei prime, carea la rondul ci și-a întinsiu 
administrațiunea sa asupra Bisericei din Sirmiu; pe 
cum și a: tuturor celor din Dacii. 

“Dar, fiind-că Justiniauea prima, este ună orași fârte disputata 

de cătră istoricir, atât cel contimpuranl lui, cât kiar şi de cătră cel 

posteriori; și fiind-că Eparchia Justinianei prime nu târdii, adică ' 

prin seculul a YIII-le, începe a lua numirea, de Bulgaria, conform 

usului Bizantinilor, de a numi locurile cu numirea poporulut, ce 

ocupa acel loci; de aici noi vedemii între istorici confusinne, şi 
tot acâstă confusiune: a, fâcutii şi pre Domnul Golubinski, ca să 
crâdă,, că Justinian prin nuvela XI-a a fundatii -o Archiepiscopie 
  

(1) Dosith, cart, IV, cap. 1V, Ş 7.



SI CRESTINAREA ROMANILOR: . 67 
  

"bulgară, Yar prin nuvela OXXXI, confirmând drepturile celora-l- 
alte Archiepiscopir creștineser, a stipulatii şi pre ale Justinianel, 

fiind singur Justinian bulgară de origine (1).. - | 
Așa dintre istorici, contimporan! acestul eveniment , Nol scimi 

ps Procopie (562) (2) Stefan Bizanţiul (580) (3) lerocleă (670) (4) 
“şi alţii, caril nu recunoscii pre Justinianea prima de Archiepiscopie | 

bulgară, dar din contecstul lor ese a, se confirma cele espuse de cătră 

DOI 1uaf sus în respectul acester Archiepiscopil. Dâcă însă obser- 

vămă pre alţi istorici, carii ai esistatii mat pre urmă şi cari, în 
- numirile Eparchiilor sântă mal puţin discreţionari, atunci augdimii,: 

peutru esemplu, pre Balsamon dicând: < Şi dâca vei afla și alte 

"Biserici autocefale, precum e a Bulgariei, a Cyprului și a Iberier, 

“să nu te minunezi.. Fiind că pre archiepiscopul Bulgariei I-a ono- 
ratii imperatorul Justinian şi citesce nuvela OXSXI » (5) Din citi-! 
rea nuvelei de mar. sus nu resultă nici de-cum acela, coni spune 

Balsamon. Din contra noi avemi mărturii, care atestă, că Archi- 

„episcopia de Achrida s'a numită a Bulgariel numa după ce Bulgariy 

"împreună cu Românii, aflători pre acele locuri, ai preparată regatul 

Româno-bulgarii. Astii-felă 'Pheofilact, după o archipăstorie în Bul- 

Baria apr6pe da jumătate seculă, se esprimă : < Tis ext Boo) u- E 
pius pezvoziur z RovIzvstvu ih aa Ilersptritiy'a> u7ice JEtpr | 
zovias ET UD Dinara, Spor trad] by PAG pETICAO TI = 
Era > en? Cho zi dude Even Tov ; = ce relațiune. 

esto între Bulgaria şi Patriarchia de Constantiuupolii, ne având asu- 

pra.:ei dreptul de chirotonie, şi 8 ssind pre Archiepiscopul et au- | 

tocefali, şi nici altă Gre-care prerogativă având (asupra 61)?» 6). 

De altă parte, Nicefor Gregoras, care a esistati prin seculul al XVI, 

făcând istoricul incursiunex Bulgarilor în imperiul de Orientă și a- 

rătând cum 'Theodor, fratele imperatorului Angel Michael; a cu- 
cerită Thesalonicul, și în puterea drepturilor, acordate 'de cătră 

Justinian, Archiepiscopulul de Achrida, acesta Ia, unsă împera- 

  

(1) Golubinski locul citată. . 

(2) De edificiis, și lib. Ul <î avzzăbzuy 

(3) Liza z5zwv în vorba Iova, 
(1) Ig. Gy275. a 

„(5) Badzau, coment la canon. 2. Sin V. ccumeaicii, 

(6) BioguAzrz. 7Apfues, Doshyaa, “îmos, XXVII,
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“toră (1), 6ca cum se esprimă de espliciti, respectivi de Ar- 

chiepiscopia Bulgariei : < 0day 2% 2 is Boohugias Ezbvopiy 
î seze vezimozu, Oroswy rpaput = Şi de unde locul si 
întâmplată, ca să lea supranumirea: de Bulgaria, începi să a- 

Tătă (2)... < Rica îs moosrițoțius sud EOyows Easise tufa- 
Ystons, Boohuriu. 6 pps pzTtoyr, apristn zi ptzoozohts Bio 
“pagias “1 păr Ioosenavij ppbvos py mo Bazepuv 6 Gustabs 
Bucthaws & Brohyupraztyas ec mohăs căs pps ehs 868 
apube pai 20 DAOGULA TOTI rari LV popas mod Evo) e 

IGT0WS TST0 crazy € 2y =, magi my Lszaov za Mu vru E&n 
Gi mă: Evan, vama ăh)o 7 perne zz2t000v, vuz).s- 
)etzout Sf Apytezisu0t1)> = Apoi respândindu-se de acolo numirea 

poporului, S'a numitu Justinianea I Bulgaria şi totă ţera, 
precum şi Metropolie a Bulgariei. Mar pre urmă, dup pu- 
țiul aul, imperatorul Dasiliu Baulguroctonul după. multe lupte în- 

fine r-aă strivit şi I-au aservită pre dinşii. Şi din captivil,privşi a 
facuti țâra lor lângă Dunărea, în Mysia de jos; far numele, ca ună . 

suveniră 6re-care al acelora su conservatii la Archiopiscopie > (3). 

Acum, noi vedemi, că s'a esplicată în de ajunsii modul, cum s'a - 

formatii Archiepiscopia de Achrida ; din ce elemente a fostii ea com- 

pusă ; dâca Justinian a putută să fie de origine slavonă; şi în fine 
pentrv ce Archiepiscopia de Achrida s'a numiti a Bulgarier. Pen- 

tru ca să nu se dică însă, că tostimoniele de mal sus sântii inter- 

pretate numai de nol în sensul arătată, nci mal citămă aici doă au- 

torităţă sciințifice , repespectiv de acesti evenimentă istorică mult 

interpretatu şi ma! mult esploatată. Mai ântăii Leon Alaţiv, fun- 

dându-se pre atestările lui Nil Docsa-patri, se esprimă : «< Oucios 
27 Kbzpwo srv udrozâreuos, Uh Orozztpeyrj st vi 76 p. fior 
Ypivoy, 0 udreerosios dpanivn, zai Oză 79 Vioy ETtIA 

zoo yetpraavouevn, di i, Bevhvagia pin cca. 6 apyije Broh- 
ucia. Vorepr) 5 dă, mi urii e rây Dovițăpoy vopeo i 
vot >&yezut Boviyuria. Emawvey cdv “ui un abermereues 

Envotas, ie rusa Ss erp 26 
7 » oi 556 Dear ir 

  

(1) Aici originea, precum și drepturile de imperatorii ale statului Româno- “Bulgară, 

(2) Nava. Teziyage Exză. tozoz. Ton. I cart. IL, cap II. 

(3) Ibidem,
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a , Sa ” 

“ev, ai ți) donarea a TRE Si 7000054 ÎOYSTUVIV IT E a 

  

hzoos. A pai Eos 75 vbv 1) Răzpes nai i Bovhţaria. db pr dă 

45 Busttos hupfid:ya03t) mtomirus, -peupusovulăyzat 0 oda 
Oz 569 tdioy Entovinoy ş eius, 0 'ahoăyat dp 
peziSuoTal , 05 UDTOHEDUhat” ze 3 ai Îj Boohţaniau €- 

maia, By Ozepidnzul "ai mbhis 
„pis 3y moderne, uri că, Teri cuv == Semină Oyprului este şi 

Bulgaria, ne fiind dela începutii Bulgaria: autocefală, ce 
nu se supune vre unuia din thronurile cele mat-mâri, carea, se gu- 

vernâză da sine, şi carea primesce chirotonia, dela, episcopi! proprir. 

May pre urmă însă s'a Qisă Bulgaria, fiind că ea s'a cucerită de 

cătră Bulgară. A rămasă şi acestă (Biserică) autocefală, -fiind că 
ea a fosti smulsă din mânile Bulgarilor şi anuine de cătră autori- 
tatea imperială, a Domnului Imperatoră Basiliu Porfirogenitul şi 

şi nus'a redată nici o dată Patriarehului de Constautinupulă. Pentru 
care și pănă acum Oyprul şi Bulgaria primescii episcopil lor dela; 

Imperatori ; se chirotonisescii însă, acestia. de episcopil propril; 

cum s'a, disii, şi se aumescii Arhiepiscopi antocefali. Are și Bul- 

garia, mai mulţi de trei-deci episcopi, preste caril domină oraşul A- 

chrida, şi acesta despre acestia (1) In fine să mar citămi și pe Prea 
Fericitul Dosithei, care în materia n6stră, e prea adevăratii; a fostii. 

-tot-d&-una persona cea mat de autoritate. < Ext Ivozwayiă ap: 
Tis Teze zuza Sovtdro, muţăvrns 89 Rovsruyiya= 
mâ)si mai 6 lumea Pây:ns Brit î,. esf Să f) "Apic Ag 

7 „pa, pm Tz 2 » -- - -nezioa mas adzonâea)ae, eur pl Drocehabau Dad sv Uzuztu-. 
heavy Ypivay, mais bb Ilozgerepyeny Gaze di Mrrpomt- 
zar, "Ei 05 Kovoruyriyod 20 zoopovăzav, fe Eâagihevsey 2y 
Sret Efuzastrarâ Esns sia) răi pci pda Pe Zi 
adr Mosiay pri 47 Eh zi 

“Ti 
D773 Sr opt. iod uzptyy de. 

ro 
pEvots bă zăbw "Antfiov, E Th 

izvsay adela ui zy TERIE uD 

Byztoy ul TONE purzpcbpuc, TOO rola îp0uDâr 1c >. Ectasy 

Za)ohezevat ari dppezioromov a cite "Ayptdos = Pre timpul: 
lui Justinian, mar "nainte de. sinodul al cincilea; ecumenicil, fiind în 

Daca 

  

(1) Leon Allat.: De ecclesiz oceidentalis eţ oșiertali „perpetua. consensione 
lib, cap. XXV $ 4 '
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Constantinupolii şi papă Romei—Vigiliu, (546) s'a, confirmită al A- 
'chridet. de Archiepiscopă autocefală, adică, nefiind sub throni a- 

postolicii, cn alte vorbe , sub Patriarchi, ca Metropolitiy. Iar pre 

timpul lu! Constantin Pogonatul, care a împărăţitu în anul. 668, 

Bulgari! ali apucată Mysia de jos, şi îndată, cădend asupra Roma- 

nilor, ce erai incurcaţi în resbeli cu Arabit, sai întinsi pănă la 

Achrida, şi o aă cucerit?o, pre ea şi eparchiile din jurul er, Fiind 
- însă (Bolgarii) idololatri şi causând orthodozilor multe mărtivii, 

ait credutii să nimiciască şi pre Archiepiscopul din | 
| Achrida > (0). | 

Deci, după ce am vădată, că Bulgarii pre timpul Imperatorului 

Justinian era, idololatri, și eX Klar ati supusă la martiriu pre Archi- 

episcopul Achrider; după ce am probată, că pre timpul inființărei 
Archiepiscopiex de Achrida, Bulgarii erai able din-oâce de Dunărea, 

“. şi anume pre ţermul nordicii al Mărei-negre, între Volga: şi.Dui- 

pru ; nu sîntem nol 6re în drepti, ca să tragemii o conclusiune în. 

favorea, elementului romanii de la, Dunărea, icare wa despăruti unii 
„singuri momentii ? Da! Noi putemii : acum să afirmăm, ȘI 
"Să (licemii : că pre. timpul lui Justinian, şi înainte de 
synodul al V-le ecumenică, Daciile erait pline de cee- . 
știni, necveştinați aici de nimene ; că, începând cel pu- 
țin de la Viminaciu și pân la "Pomi, ambele ţermură 
ale Dunărei până: Ja Marea-negră erai preserate de-: 
Biserici ereștinesci, compuse mai ales- din poporii ro 

„mânti, In fine, în Dacia mediterană și cea ripensă, Ar- 
chiepiscopia de Achrida avea sub administrațiunea 
sa preste trei-deci de Episcopii cu Metropoliile lor, ei . 
bine, not am văduti, aceste Episcopii trebueait din necesă 

„să fie representate prin creştini de rasa latină ȘI DUu- 
ţini barbari, carii remiăsese pre aici din ordele, „Stre-. 
curate pre la Dunărea pănă la 550. 

Dar mal "nainte, de a părăsi Achrida ; mai "nainte de a trece la - 
alte fapte, care atestă în:modul cel mat evidentă esistența cresti- 
nismului priu Dacir; no! să insistămi puţin asupra opiniune! Prea 
Fericitului Chrysant, Patriarehului de lerusalem , care cantă să de- 

  

(1) Dosith, cart. V, cap x. $2.
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munstre, că Metropoliile din Moldova, şi Valachia măi fosti su- 
“puse nici-o dată Archiepiscopiei de Achrida, şi că din contra, Prea 

Fericirea, sa dice, aceste metropolii aii atârnată de Patriarehia de 

Constantinopulă,- Mar ântăiii, pentru sprijinirea, opiniunex ântăra Pa- 

triarchul Chrysant se funâ6ză pre nuvela lut Ju ustinian X-a. 

unde acesta enumeră eparchiile , ce infraii în diecesa de Achrida,: 

și dice : Eic due ErOfoers, mul pieger )ezeyrrăs (1). etguzuL” 

cz, Aviniue. Meâtcep avere, Agrius punevotasy Mosius 0avrE- 
VU, Dnrpănryiars, + zi Ipmfehiue, devstpus Marzâtviers, ari ps 
pass dewipus Iecwvevtets (1), ct Gacius ubzut "Ezugylut etvut 

vostai pai dvarziio)a pi sis <obs Lewpdrewos, zâw. u- 
Y 

Z A 09 "Î. Acziu, GT. cutvazut 5 Tesut ni *Edey dv vă vos) 
puri via a Yap303 , etvar osia. vă. Thy megrrpibopey == Ia alte, 
"espuneri, şi-mal ales latine, stă asti-feliu, Dacia, mediteraneă, Da-" 

cia ripensă, Mysia a doa, Dardania și Prevalia, Macedonia a doa, şi 

parte din Pasionia, a doa, care eparchii sânt; cunoscute şi cu sigu- 
ranță notate de cătră geografi, afari-numat de Dacia, unde se vede 

confundată şi pentra ca să fie cunoscută şi să se eșplice (lucrul), să 

o descriemii » (3) Şi pentru ca, Prea, - Fericitul Chrysant, să-şi potă 
proba opiniunea sa, carea este nu atâta o erdre istorică, pre, cât o Î- 

dee sistematică ; şi.pentru ca, să-și pâtă ajunge la scopul propusi , 

" face mal âutăit deseripțiunea, şi împărţirea Datiilor, carea acum ni ' 

este cunossută şi noi, apoi termină dicând : <"A))ă „al sis 
00, DOUA ș (stg purga Apdunăvau î5o Macponihste „îs. 
“Bhogouzoțdaviirs, Brozzipevat 26 Kvaznyatyua 6)swe. "Ai 

= 2OTO, 2 708 drihetery, în e nai zis Bapius mai Mzorţ- 
îavias oi Mncpozâhets ay “suv mad Onuriuevat si "Aggi- 
Da ae. — Dar şi în 6re-care manuscripte 1 egulate ? se enumeră 
doă metropolir ale Valacho-Bogdanier, supuse (thronului) celui de Con- 

  

(1) “Aici Prea Fericitul Chrysant joţelege 1 nuv ela XI-a, carea în adevăr este nu 
mai în tecstii latinii, fără de a fi tradusă şi în  greceste, Acâstă este o probă Be nouă 
dcapre autencitatea nuvelei XI-a, | - - 

(2) Dea comparămă în acestii punctii nuvela CXXII cu XI. a vedemii, că dupre - 
„cea diatăia întra Panonia întregă, Aici Prea Fericitul Chrysant face usii pentru sco- : 
pal săii de tecstul nuvelei XI, fără ași aduce aminte și de cel al nuvelei CXXXI-a, 
de Procopie, sii cel puțin de Dosithei, dascălul B&Ă, carii cu toți q dicii că Panonia 

- Wa enumăratii la Achrida (Dosith, cart. V, cap. XIX, SD 
E T.puzăvzod Xorsayaăatov 1778. pag 87.
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stantinupoli. Şi. aceste spre demunstraţiune, că Metropoliile Vala- 

chiel şi a Bogdaniethn' aii fostii nicr.o dată supuse (Ehronulul) de A- 

chrida . ...2. (1), 

Acesti modii de demunstraţiune a Prea Fericitului Chrysant nu 
este nică de cum .scinţific. Mai ântăiu, pentru, ca. să demunstre, că 

Metropoliile române n'a fostii nicr o dată supuse Achrider, nu vo- 

Yesca ase servi de teestul nuvelei OXAXI, dar face usii de acel alnu- 

„velei XI-a, carea:este numa! în limba, latină, şi pre carea; Prea Fe- 

ricirea, sa nu 0 preajcunos:ea ; far pentru ca să pâtă ajunge la scopul ul- 

timariii și idea, că Metropoliile române aii fostă supuse Patriarchiei de 

Constantinupolă, se servesce de nisce manuseripte, pre care lo cunâsce 

puma Prea, sânţia sa. Aceste manuscripte nu se vădii a, fi cunoscute 
pici kar Prea Fericitului Dosither, cărura Prea Fericitului. Chrysaut 
îi datoresce şi Patriarchia, de Ierusalem , precum kiar. şi sciinţa de 
carea, mar dispunea, (Vedi pentru acâsta prefaca dela opera lui Do- 

sithei : lozogiu, zepi: sv Ey lepssrhbuote Ilurprugyebauyzoy), 
Din contra Prea Fericitul Dosithei se esprimă, fundându-se numar 
pre cuprinderea nuvelei CĂXXI, astii-feli : e 1 02 "Aptdoa eivul, 
070% Spa : ali eporovsiy mode "EriouoT0ds 29. ETu/Lv 

Aczias Pureyaius, vai Arniae peâsepuy ac, Tprfuhhtue, Al- 
m Pr 4 9 m sai TOGNEȚUV p0GTtd“r)- 

- 

u 
Zi

 

girze he vo ai Hosvovias. lie 05 m 

ai, în ami debsânua Momedoviue, aul îv mule Drzztpăvuts 
adr Exupyiurs Exspey my siz) Ss (covers 'vtză, ză, episVEvar 
Vb 70. iza Brpihuro = Iar al Achridei să fie autocefali, şi să 

chirotonislască pre episcopii eparchiilor Daciei riptnse, şi al Daciei 

mediteranee, ai Tribaliei, at Mysioi de sus și al Panoniel. ar la pri- 

vilegie adauge, că şipre ai Macedoniet a doa, şi în Eparchiile su- 

puse lui, să ţină locul celui de Roma, dupre cele stipulate de cătră 
Papa Vigiliu (2). In faga unor asemine argumente devine prea, evi- 
dentii, că Prea Fericitul Chrysant a, căutată cu orl ce preţii să facă, 

ca, eparchiile de dinc6ce de Dunărea să fie Snpuse Patriarchiei de 
Constantinopolii. ... . 
„Poră de a mai adaugi şi alte fapte istorice, noi puteri să în- 

ţelegemii erorile, în care a căduti Prea Fericitul Chrysant cu ac6- 

  

“or mia pag. 89. : 

(2) Dosith. cart. V, cap. XIX, $. 1,
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stă opiniune, recapitulană numa! cele, ce am espusii pină aică. Mar 

ântăiă, „Dol nu am văduti pănă acum nicr uni singură faptă, de 

unde' să se pâtă deduce dependența Bisericilor” de la Duntrea de” 

Patriarchia' de Coustantinupolii. Din contră, faptele istorice, espuse' 

pănă acum, ni spună, că de la începută aceste Biserici au fostă de-i 
pendinte de Archiepiscopia de Roma. Mar pre urmă, cu incursiunile 

barbarilor şi mal ales pentru onârea c6a mare a prefecturei de Sir- 

miu, Biserica românscă de acolo câpătă, 6re-care independenţă şi 

de Biserica d6 Roma: Mar mult de cat atâta; Prefectul de Sirmiu; 
 strămutând: prefectura în 'Thesalonică, duce cu sine şi onorurile do 

Archiepiscopii , pre “care Îe-a avută Episcopul: locului pănă la for- 

marea Archiepiscopier de Achrida. Ac6sta, devenind la rondul et în=" 

dependentă de ori-ce thronă patriarchală, şi înlocuind pre-Archie- 

„piscopul de "Roma îi tote Eparchiile ,: supuse “jurisăicţiher s6le; 
Archiepiscopul de Achrida, îşi întinde dominaţiunea sa: pănă la Du=" - 

nărea şi klar preste Panonia,  dupre cum ni spună” cele do5: nuvele 

ale'lul Justinian, precum şi toţi autorii contempurani: și: posteriori: 
faptului. Şi în fine, care putea să fie cuvântul de dependenţă al Bi-: 

sericilor din Dacil de Patriarchia, de Constantinupolă; când nol acum 

scimnă, că Daciile n'aii fostă 'niot cel puțin creştinate de' cătră Bi-.. 

serica din Bizanţiu Când -nol am vădută, că creştinismul a venită ! 
în Daci o dată 'cu: coloniile: romano Cind, la cele de pre urmă, - 

culi a  Bisericel TOMân6 S'A afirmatii în mal multe rânduri şi kIar, 
de 'cătră scaunele: apostolice ale Bisericel lu Christos?" cc. 

“ Limpedină deci cestiunea, privitOre pre: raporturile Bisericilor de” 

la, Duzarea, cu thronurile Bisericilor apostolice; şi vădond, că pănă. 
în epocha, ce ne ocupă, n'aii sistată nic uni felu de raporturi. de 

dependenţă între Bisericile de la Dunărea şi cea de 'Constantinu- , 

„pol ș să trecemii de acum la alte fapte istorica din Biserica Romi. : 

ilor , care s'aii întâmplatii în epocha' de studii de and, la Venirea: 

și stabilirea Bulgărilor. pre aceste. locuri, Di 

La, Synodul al ciucilea, „ecumenicii , care s'a adunat în “onstan= 

tinupoli la 553, şi la care ai luată parta 165 de: părinți, s'a, dis- „ 

putatii eresia, lui Eutichie. “Aid intre părințir synodului noi găsim Să
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pre unii Valențiu, episcopă al oraşului Tomi (1), cătră care papa 

Vigiliu scrie o epistolă, îmvitându-lă, ca să condamne şi el cuprin- 

- derea celor ctre! capitule> ale Origeniştilor, precum şi ale Eutichi- 

enilor, Acâstă epistolă, împreună cu alte dot ale lut papa Vigiliu, 

s'a cititi în şedinţa a şeptea a Synodului, trămisă fiind spre acâsta 
de cătră imperatorul Justinian (2). Că în adevăr la Tomi eraiă cre- 
ştini încă din timpurile cele mai antice, la acesta de o cam-dată ni 
potă servi argumentele, că Ermon, Patriarhul Ierusalemului, tră- 
mite aici predicatori încă de pre la ani! 189. (3) Iar Dionisie, epi- 

scopul Corinthulur, ce a, esistatii în ani! mântuirei 368, scrie epi- 
stole cătră şse biserici de la Marea-n6gră (4). Prin urmare, la 
'Tomi , de unde vine Valenţiu, ca episcopă, în Synodul al cincilea 
ecumenică, era o Biserică mare şi cu influenţă , când papa Vigiliu 

1 adresază - o scris6re specială. Acesta dicii nu lasă. nici cea mar 
mică îndolală, Dar pentru aici este importantă naționalitatea, lux 
Valenţiu, când not scimi, ca pre la anii 553 Goţii, cari puii să 

fie creștini, ajunsese pănă prin Spania și Africa, Hunii, încă necre- 
ştivaţi, rămăsese în Panonia, Yar Avarii, cari! începuse ase ariita pre 

ţermul nordicii al Mărel-negre, nu numat că nu puteă să albă epi- 

scopl cu numele de Valenţiu, dar eX nică cel puţin nu primise cre- 
ştinismul, -Dupre nol acesti episcopii, cum îl arată şi numele , era 

de rasa latină , iar creştinii Bisericeă din Tomi, trebue să fi fostă 

romană, stă, cel mulţ şi de origine grâcă. 
„Tucă de pre la anil 528 se arată la Dunărea o nouă adunătură 

de 6meni, cunoscută în istorie sub numirea de Skiachi, și cari! 
erai de origine slavonă. Acestia, împinși de Gepiq şi apoi de Lon- 

gobardl, trecu Dunărea, şi se aş6dă prin Mysia, de unde Justinian 
  

[e Toi, numită kiar de cătră cet veki în mai multe moduri, a fostă ună oraşă 

pre “ţermul Mărei negre, și tot-o-dată punetul estremii al Imperiului romană, Tomi | 

se considera și ca capitală 2 Scythiei pontice, S'a numită Tomi, ce în grecesce 

însemneză tăietură, dela tăierea s6ii măcelul „lui Apsiră de cătră Media, sora 

sa, "şi îngropată pre locul orașului Tomi de cătră Fiti, tatăl săi EI s'a mai nu- 

miti, dupre cum ni spune Meletie în'geografiile scle, Meletis, și Constanţia, de la 

Coustanţia, sora marelui Constantin, Dâca Tomi a fostii capitala Scythei pontice 

apoi ea trebue să f fostă situată pre laturile Dunărei, la vărsarea ei în Marea 

nâgră. De aici apoi unii geografi a pus'o în Bugâgul nostra, îar alţii în Dobro- 

gea. Meacziov Tewypapla madaă val via pag. 223 și 416. 
(2) Dosith. cart. V, cap. XV, 3 4. 

(3) Dosith. cart, II. cap V. $. 10. 

(4) Ibidem, 
1
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cu ajutorul generalului Mund î! bate și îl răspinge dincâce de Du- 

nărea. Şi pentru mal multă siguranță a Imperiului, Justinian re- 
gul6ză, ca să se ocupe de ostașii romani ambele laturi ale Dunăret 

şi să se construiască pentru acestii scopii şi Klar cetăţi nouă în 10- | 

curile , unde, lipsind cetăţile, reclama acâsta apărârea, Imperiului 

de barbari, Pre la anul 580 Avaril, alungând pre Gepigi și Longo- 
bargi din Panonia, se stabilescii în locurile acestora; și cu modul 
acesta Imperiul era supăratii din partea, orientală de cătră Skiach! | 

Yar din cea occidentală, şi anume din Panonia, de cătră Avari (1). 

Succesori! lut Justinian trimiti la Dunărea, cu armate pre generalii ' 

Comenţiol, Martin, Cast, Prisc şi Petru, carii în mai multe ronduri 

bati pre barbari, atât dincolo, cât kIar şi dincoce de Dunărea. Sir-- 

miul însă pre timpul lui Justin II cade sub stăpânirea, Avarilor (2), i 

şi de aici apol Avaril supără şi mal mult cetăţile şi oraşele romane . 
din drepta Dunăret. Pre la finele însă seculului VI şi începutul ce- 

lu al VII sub imperatorul Mauriciu armatele romanice se desfăşură, “. 
la Dunărea în t6tă splend6rea lor, şi, alungând pre barbari de prin 

tâte locurile fortificate de pre lateralul drepti al Dunărei, generalii - 

Comenţiol şi Prisc treci cu armatele lor Dunărea dinc6ce, şi ÎŞI 

propună a urmări pre Avari prin t6tă Panonia. 

Aici în aceste lapte ale Romanilor cu barbarii, not avemii doă 

fapte caracteristice, care arată de o parte naționalitatea locuitori. 

lor de la Dunărea şi în special din oraşul Nove şi Singidon, tar de 
alta, că pre aceste locuri! şi tot-o-dată pre timpurile, ce ne ocupă, 

erati creştină, cari! îşi împlintaă datoriile lor .religi6se eu t6tă so-" 

lemnitatea, Mar ântăiii, la Nove şi în împrejurimele et Comenţiol - 
caută călaudi, carii l-ar conduce în Panonia, spre a urmări pro 
barbari în tâte punctele lor de stabilitate. Locuitorii Novelor se 

"opună la acesta, şi dor din notabili perâii viâţa. In apropiere însă 
de Nove, Comenţiol, găsind pre unii bătrânii de 112 ani, foră de | 
vota, acestura , îl Ie, în mijlocul ternei şi plâcă pre calea vekte a 
'Tiernei,, spre 'Tibisc (3). Asprimea Iernei și omeţii cel mari din 

munţii Carpaţilor irită pre soldaţi, carii necesitâză pre Comenţiol, 

  

(0) 'Theophylact, cap. X. et sqq. 
> 42) Historia Miscelanea cap, XVII, Dosith, cart. VI. cap. Il. $ 5. 

(3) Hist, Miacel, cap. XVII, 

j
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de a'şI piirăsi planul, şi a se reintârce în Philipupolă cu armata la 

Yernatică, Acestă luptă de mai mulţi ani, şi urmărire a barbarilor : 

de cătră Mauriciu prin generali ser a, revoltati armata, de la Du-. 
nărea, carea în anul mântuirei 602 a şi proclamată de Imperatoră 

al Orientului! pre centurionul Foca, care, fiind de origine din Ro- 

manit de la Dunărea, a domnită până la 610,-când şi acesta a fostii 
decapitată în Constantinupolti de cătră Eracliu, — De altă parte, - 

generalii romani cu armatele lor, curăţind tote punctele, mai ales 

- din drâpta Dunărăă, de Avari, se stabilescii în Singidon, pentru 

repausă şi mal ales pentru serbarea Pascelor. Ducele - Avarilor, - 

care se numia, de dinşi Caganii, era stabilită cu 6rdele sâle în Sir- : 

- miu, Tnţelegend însă Caganul, că creştinii din Singidon, precum şi 
armatele romanice ati Pascele ; şi de altă parte, mai informându-se, 

că. creştinilor li lipsescii mijl6cele pentru serbarea în modii splen= - 
didii aloacestorii dile, înkiee cu generalul Priscă unii armistigii, şi 

- tot-o- -dată cere de la acesta, ca să-i trămită care, spre a-l da bu- 

cate. Şi în adevăr, că Priscă trămite 40 de care, pre care Caganul 
i le încarcă cu bucate, Și asti-felă barbarit împreună cu creștinii : 
de Ja Dunărea petreci Pascele în pace; după care fară se reîncepă 

adrocităţile resbelului. (1), - 

Ia fin6 de pre la. anul 610 pănă pre la 668 istoria tace şi nu 

relat6ză mai mult evenimente, petrecute la, Dunărea. Şi acâsta pen- i 

| tru curentul, că de la, acâstă epochă Imperatorul de Orientă se în- 
curcă in resbelă cu Ohosroe, regele Persiei, şi Eracliu, imperato- - 
rul de Constantinupolii, înlkYee-pace cu Caganul Avarilor, şi kiar îli 

face tutorii al fiilor ser, pănă la întârcerea din resbelul cu Perșii. 
De la acâstă epochă, și anume de- la anii 620 Avarilor începe a li” 

merge forte r0U ; fiind-că, de o parte, er sânt bătuţi de cătră arma-" 

tele bizantine, şi striviţi în întreprinderea lor, de a lua Constanti- 

nupolul (2), iar de alta, Bulgarii, caril. acum se răspândise pre totă 

Jateralul stângă al Dunărei, începii al constringe din t6te puncturile. 

de locuinţă şi al alunga; şi din Panonia. Avaril în fine, vădându-se 

astii-felă constrinși, 16 drumul spre Apusă, pre urmele. Hunilor, - 
şi, ajungonă pen în Galil, er sântii bătuţi de Carol cel mare e la 

  

(1) Fist. Miscel. cap. XVIL. 
- (2) Dosith. cart, VI, cap. V. $ 10,
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199 în aşa gradi, că, reîntorcându-se pre drumul ducerei, nu se 

ma) potii ținea în Panonia, afară de unii numării fârte micii, tar mul- 

țimea se retrage pentru tot-dâ-una în muntele Caucasă. 

Cn modul acesta, nor amii vedutii, că în epocha de la 527 şi 
până la 668, timpul venirei Bulgarilor prin Dacir, viţa la Român! 
ma încetatii ună singuri momenti. Având Românil viâţa religi6să . 
ne'ntreruptă, er și kiar pre timpul dominaţiuner celei mat splendide 
a Avarilor n'a încetată, de a'ŞI manifesta, şi vița, lor politică. Așa, 

noi ami văduti, pre timpul lul Justinian, ajutaţi de armatele ace- 

stura, Românii de prin tâte locurile fortificate esă la lumină, şi de- 

o-dată, pre ambele ripi ale Dunăret se vădi o sumă de cetăţi, plirie 

tâte de locuitori de gintă latină. Şi de la acesti timpu nu se mar 
întrerupe visa lor politică unii singă moment, pănă când, la-602, 
Românii daii şi unii imperatori din sinul lor, anume pre Foca. — 

Cu modul acesta noi pănă aici avemu șirul istoricii, de unde se 
vede kiar modul, cum Românii nau încetatii unii singurii momentii, 

de a esista, ca, națiune şi ca Biserică, separați de tite popârele , 

venite pre aceste locuri, şi independenți de ori-ce Biso- 
rică. Fiind că, dapre cum am veâdutii, Arehiepiscopia 

"de Achrida a fostii formată din cea a Thesalonicului, 

iar acâsta dupre atestarea lui Justinian din Axehiepi- 
scopia Bisericei românesti din Sivmiu, - 

„Ta epocha, de studiu, care ni prestă, adică a cincea a investiga- 
ţiunilor n6stre, romii desfăşura faptele ma! ales cele religi6se ale 
Românilor din timpurile dela, venirea Bulgarilor pre laturile Dună- 
Tel, anil 666 sâi 668 şi până Ia timpul, când s'a formatiiregatulal 

doile Româno-Bulgariă sub fraţii Petru şi Asan, adică anit mântui- 
rel 1186. Intrerupemiă studiul nostru aict, și facem din acestă e- 
venimenti istoricii uni termini de epochă, fiind -că nor ohservămi, 

că dela acâstă, epochiă elementul români dela Duniire începe a avea 

o vi6ţă politică mult mai simțită, şi el devine Klar dominătorii, în 
6re co pn la 1186 dominaţiunea asupra poporului era disputată 
de regi! din seminţia Românilor şi a Bulgarilor, s6ă din ar Româ- 

nilor şi Ungurilor şi paralizată şi de alte popâre barbare, care ai
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ocupată când o parte, când mal multe din locurile locuibile dela, 

Dunărea, . 

Vi6ţa religi6să a, Românilor şi aici este fârte strins-legată de cea 

politică, şi estinderea, teritoriului, pre care s'a desfăşuratii eveni- 

mentele istorice, condiționâză Var înţelegerea, mai de aprâpe a fap- 

„telor şi a persGnelor, ce ati servitii ca agenţi de acţiune. De acela 
nu putemi şi în acâstă epochă, să începemi espunerea faptelor, pri- 

vitâre pre viâţa religi6să, până ce mal Antăiii nu vomi face evidentă 
rolul politici al Românilor din epocha acâsta, precum şi spaţiul, 

pre unde se întindea elemenul românii dela Dunărea, în timpul epo- 

Cel, carea ne preocupă, adică de la ani 666 sâi 668 până la 1186. 
„Noi amă vădutii în epocha precedeută, că elementul românii îșt 

avea .6re-cum centrul vieţer sâle în munţii Carpaţi şi în timpurile de | 

incursiune ale barbarilor se limita, în cetăți. Aşa au trăitu Românii 

pre timpurile Hunilor şi ale Avarilor și 'șt-aii esereitati viţa din lo- . 
curile fortificate. Tot în acea epochă not am mat observați, Româ- 

ni! de prin locurile fortificate ale vektului Sirmiu și în genere ale 

Panoniei antice se întindeii, ca, nisce rade din centrul lor, în t6te 

direcțiunile. Așa spre Răsărit pre ambele laturi ale Dunărel și de 

câte-oră veniati oștile imperiului vizantinii aici prin tâte cetăţile și 

Iar înprejurimele lor găsiaă unii elementii omogeni. Pre longă a- 

ceste, elementul românii se întindea spre Medă-di până la 'Thesalo- 

nici, prin t6tă Dacia, numită aureliană, iar spre Nord-Ustii dela 
Panonia, adică prin România, liberă de astă-q!, ajunse până în locu- 

zile cele mar posibile depărtate ; astă-felă, că not în epocha — ce ne 

ocupă, î! vedemi răspândiți pănă prin nordul Basarabier de astă-qr. 

Pentru mat multă kiaritate însă a, întindere! teritoriului, pre unde 
loeutai Românii în epocha, ce ni prestă, să studiemii ântăiă Dacia, 

tratană, adică acea, de dincâce de Dunăre, și să ficsimi punctele ec- 
streme ale întinderex teritoriului lor, şi apol să trecemi şi preste 
Dunerea, căutând şi aici întinderea teritoriului, pre unde se notâză 
elementul românii. 

In Dacia tralană şi specialminte în Panonia, s6i Dacia centrală, 

dupre cum o numesce D. A. T. Laurian (1), pre la finele seculului 

  

(d) Mag. ist, I, 32. Cu ârept cuvânt D, Laurean numesce acâstă parte, locuită 

tot-d6-una de Romani, centrală. Din Panonia maii lipsit nici o dată elementul ro-
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IX-le, se află ună ducată românescii cu ducele săi, numiti Geliii. 

Ducele Geliu fu bătutu în ţ&ră s6ii ducatul săi de către Tuhut, 
tatăl lu Chorca şi unul din vasalii ducelui Ungurilor — Ar- 
pad, Sâi mar precis : Tuhutum egressus est ultra silvus versus ori= 

entem, contra Geleou Ducem Blacorum= Tuhut eşi dincolo de pă- 
dure sprs Răsărit, în contra lu Geliu, ducelui Românilor (1). lar 
ce întinderea avea ducatul lui Geliu sâi ţâra Românilor, carea: 
după acestii evenimentă s'a prefăcut în ducată al lut Tuhut și al 

“urmaşilor lui, se vede tot din același documentă al Anonimului Re- 
gelui Bela, Geliu, audind de venirea lui Tuhut în contra, sa, se no- 

tărasce a-l pre'ntimpina la porţile Megeşine (2), care de sigur că 

erai în interiorul ducatului săii, totii ce se p6te dice în respectul 

hotarelor despre Apusă ale ducatului lui Gelin, este, că acesti du- 

cati trecea, preste riul Almaş cale de o di şi mar” bine; el se în- 
tindea până în ducatul lui Gladin. De altă parte, acesti ducatu ro- 

mânesci despre timpul lu! Arpad, spre Răsărită, se intindea pănă 

după riul Sameş s6i Zomus şi area, în inţerioră sei cursul rtulur 

Capus sâii Capuş (3). Al doilea ducată tot românescă şi situată în 
Dacia, cum o numesce D. Laurian, occidentală, care s'a, supusi de 

bună vote lui Arpad, era şi ducatul lu Claudiu s6ă Gladiu. Ace= 
sta, dupre cât se scie, era mai spre Apus de al lut Geliu, şi s6- 
mărginea la Sudi cu. Dunărea, la Apusii cu Partisu, la Mgă-n6pte' 
cu Măreșul şi la Răsărit cu munții Daciei centrale. EI, în genere: 
vorbind, se întindea, cam pre teritorul Banatului Temişiana de a- 

stă-qI și a continuati dupre învolelele cu Arpad, de a, fi şi mal pre 

urmi ducatii tot românescă (4). Tot în istoria Ungariei, scrisă de 

Notarul anonimă al regelul Bela se face menţiune şi Elar se de- 

termină şi al treile ducați românescă al ducelui Mari, s6ă dupre 

  

mânii, și tot de aict, ca dintranii centru, pal respânditii Românii în tâte direc: ! 

ţiunile şi în tâte timpurile. 
(1) Anonimi Belae Regis Notarii Historia Hungarica cap. XXI7, XXVII, XĂVII. 

(2) Porţile medeşine, sâii Media veke, era puțin mat spre Nord dela Tierna și a- 

nume pre calea romanică, ce ducea de la Tierna 13 Sarmisapgetusa, adică între a- 

cesta doă orașe (vedi charta Roemisches Reich, ed. Niepert). E 

(3) Ducatul li Geliu, în contra căruia a venitii 'Tuchut despra Apus, adică ăla ! 

Ungaria, unde rămăsese resturi atât de Huni, cât kiar și de alte popâre barba-. 

vice, strecurate prin Dacia lui Traian, se întindea, dupre opiniunea n6stră, între 

Aluta stă Oltul nostru şi Terna. 

(4) Historia Hungarica, locul citat, (Mag. ist, I; 34),
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cum îli represint autorul istoriei ungarice Morout şi Monumo- 
ruot (1). Ducatul lut Marii, care se. stăpânea de familia lui încă 
de la 'Tratan, şi. pre al căruta strămoşii: îlă omorise Atila, s'a 
Supusi Xarăși lui Arpad de bună vole prin anume tractaţă; | 
Yar. la. mârtea, sa Mariu , luând de ginere pre Zolta,. fiul lut. “Ar. 
pad, a lăsată ducatul în stăpânirea Ungurilor prin | dreptul de 
succesiune, căci Jul Mariu nu "1-a rămasii succesori de seesti mas- 
culiniă, Dupre cum se vede, țâra lu! Mariu era, situată d6-supra 
ducatului lut Claudiu, adică, .el se întindea de la Mereşii spre M6dă-. 
n6pte în sus pănă la riul Sameşii, Yar spre Apusii avea de hotară 
rîul, Partisul, „rămânând spre Risăritii a se limita cu unii altii du- 
catii, despre care romii vorbi mat la vale şi care în chronicarit bi- 
zantini se mal .numesce şi ţera Pacinaţilor, adică locurile, locuite 
astă-qi de cătră Românii din România liberă, In fine tot în munţii 
Carpaţi, unde elemenţul românii a pututii ase adăposti în t6te pe- 

„ Ticulele, ce "I-a veniti de la barbari, se: mal afla şi al patrulea du- 
„cadă: românescă , care era aşădatii în capul despre Nordă al duca-. 

tului lui Mariu, adică de la riul Sameş în sus, pre unde se întinde, 
Marmoroşul de astă-dr, Acestă. țâră românâscă s'a cucerită cu-ar- 
mele tot de Arpad, regele“ Ungurilor, punându-se sub suzeranitatea; 
regilor ungari. Insă trebue să; notămii şi acela, că aici s'a păstratu 
elementul cel ma! românescti, şi, fiind la confiniile ţărei Pacinaţilor,. 
adică ale locurilor plane, pre unde se întindea elementul români, a. 
alimentatii în multe ronduri ţâra cu locuitori, In genere acum vor-: 
bin, gicemi, că în manţă Carpaţi, unde elementul românii pănă . 
în Seculul al VI nu se simţea, de'cât prin locurile forticate, şi ca 
să dci aşa, îsolat , acum, prin seculul al IX se vede sub forma 
de ducate, şi ocupă teritorii întinse, Şi aică trebue să, adăugimă câ 
acesta se esplică cu retragerea, Avarilor şi mal ales a, Hunilor, ca- 
Til, cum am vădutu,. necesitase şi kiar pre Prefectura, de.  Sirmiu 
a se retrage la 'Thesalonie, e aa 
Sa nu crâdă lectoriy noştri, că elementul română, | pre care 1 -am 

arătatii în epocha precedeistă din studiile nâstre Gre-cum presărată 
prin cetăţile de pre laturile Dunăre, acum'a dispărută. Precum 

(4) D, m Lauriaa (atag. ist, Ţ '35) observi, că "Morout este “vorbă stricată aia. 
Marius, iar Menomoruot din Minor Marius — Mariu tînărul. ! 

e
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Românii din munţii Carpaţi îi disputaii terenul tărax lor cu Ungurii 
şi cuo parte de Slavonil, veniţi aici (1), tot asemine și. cer. din câmp; 
adică, din Sudul Moldovei, al Besarabiel şi din Muntenia, s6i mal 
precis de pre laturea stângă a Dunărel, avi a lupta cu alte se: 
minţi barbare, care sa numescii de istorici cu numirile de Pacinaţi, 
Hazari, Cumani, etc. 'Totil însă, ce ne importă pre noi şi aici, este; 
că elementul românii şi din câmp dă semne de risța, şi; d6că încă 
şi aici nu se manifesteză vița politică şi nu poti să-și, înființeze 
ducate, ca Româuii din munţi, su Transilvania; cu ;Marmoroşul, 
apol cel puţin îl vedemă manifestând o riâță socială, Și. eX, ca şi în 
epocha precedentă, ocupă t6te locurile fortificate de pre Dunărea; 
precum și împrejurimele lor, Yar la, ocasiuni favorabile. nu încotză, 
de aşi manifesta esistența. Așa, Zonara ni spune, că Ioan “Ţemiscia, 
în al doile anii al: împărățiex s6le în Bizanţiu,. adică 972 de. la 
Christos, s'a hotăritii,, ca, să dea, resbeli Ruşilor, carit, sub condu- 
„cerea lut Sventoslav, nărălise în părţile nordice ale imperiului şi 
prăda, Mysia, 'Thracia: şi. t6tă Bulgaria. Deci, venind la. Preslava ; 

“s6ă Marcianupolul vekiă, unde era capitala regilor Româno- -Bulgari, 
despre caril vomi vorbi “mal jos, a, luată cetatea, şi între prisonie=: 
ri de resbeli era şi regele bulgaro-românii,: pre care Zonara. Ali: nu- 
mesce “Boris, şi lau trămisă la Constantinupolă.. Venind, dice Ce- 

| drin, dupu aceste imperatorul la Dorostol, sâă cum se numesc; de 
Şincal (2) Dorostor şi Driştor : mp007):95y udză, mpEoâete Ex Koy 
orureius ui zăy Cho epoopioy, TĂY, REpuy idpouc 2y00y 765, 
Iozp0, Gpornsciary ady gizebuzvot ui Euvrede £ “getpiGoyrec: 
'sby zoic &yoptbuuaty == ati venită la dinsul soli din: Constanţia (3) 
și din alte cetaţi, aflătore dincolo (pentru noi dinc6ce).. de; 
Istru, cerâud înlăturarea, relelor şi predându-se pre sine cu forte- 

(1) Popsrele slavieo, “însă în iza mică și maj ales dia Moravia, a începutii a in- 
tra în Panonia încă din secului Vi. Fi în genere vorbind, nu B'aăpurtaţi în modă 
ostil cu Românii, Avend a lupta contra înimicilor, cotropitori și comuni, adică Un-. 
gurii, ei petrecâă în armonie cu vekit locuitori ai locului, adică cu Românii, Iar; 

prin seculii VIII și. IXle ei începii a se pune în relatiunY şi cu Bulgarii, mai, ales 
când Crum şi suceesorii seă căuta a'i supune” Bulgarilor. . „i Lu 

(2) Chronica Românilor L pag. 184. Dorostolul era o cetate pre Dacarea î în locul 

Silistriei de astădi, | : : i 

(3) Conatanţia, despre carea ni vorbescă, „aici. Ceârin, trebue. să & fost. oraşe; 
„de pre malul Mărei negre , care era situați cam la gurile, Dunărek și mai sus de 
vekiul 'Tomi, (vei kiepert). . pa Pe tu i i ue i
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reţele (1). Acestă locii al lu Cadrin, ce tractâză, despre fapte din 

Seculul al X-le, ni probâză, că cetăţile ma! ales din stânga Dună- 
eX, nu erai în mânele Bizantinilor; ele nu putu să fionicisub stă- | 
pânirea Bolgarilor; căci aceştia încă din seculul a VII ai trecuti 

Dunărea dupre cum am vădută și pănă acum, şi S'ah aşedati prin 

Dacia, numită când-va aureliană. 'Totii, ce se pâte presupune în 
privinţa locuitorilor din cetăţile de dine6ce de Dunărea, este, că 

ele trebulaă să fie populate, cu Pacinaţă, sâi Unguri, singurele 

pop6re barbarice, care pre aceste timpuri se aflaii prin Dacia lul 

T'ralan. Dar să studiemii ma! bine istoria şi vomi vedea, că nici Pa- 
cinaţii , “precum şi nici Ungurii m'aii pututii să fie stăpânitorit ce- 
tăţilor, despre care ni e vorba. 

“Constanţin Porfirogenitul, făcând descripțiunea, precum şi ktar 
delimitaţiunea fie-cărui poporă barbarii, aflătoră în părțile nordice 

ale Dunărei, 6ca cum delimiteză ţera Pacinaţilor şi a Ungurilor : . 

cz 6 ady Iluctivorary zâzoc, Ev d zâp mâre utp MUTU 
oi Topo mahetrat pari Ti Exwyopiuy î0y Exsioe Eyroy 70- 
rup. ci GE. scoruri eioty 570, TOTUS TOBTUG, O AU)Ubpe- 
vos Bupcdy, noruuks dbregos & muhnbuevos Kowână, zoranh 
rgiros 6 muodpevos Tprăhos, zorupe răzupTos 6 40h0dWevr 

Bpcăres, zoruphe mepuzros 6 zuhobpevas Xeperog == 0ă ţ6ra Paci- 

naţilor, în carea pre acele timpuri loculaii Turcii (2), se numesce du- 

pre numirea rîurilor , aflătâre acolo, Iar riurile sânt aceste : riul 
Autăiă se-numesce Baruch:(3), rîul al doile este numitii Cuvu (4), 
riul al treile are numirea de Trul (5), riul al patrulea se numesce 

V (P)rut, (și) al cincilea riu pârtă numirea de Seretiii (6). Dâca 
acum combinămii acestă citati al Porfirogenitului, de unde se vede, 

Yy
 

JS
) 

  

(1) Georgii Cedreni Historiarum Compendium pag. 401 (ediţiunea de Bonn 

1839).: 

(2) Toţi scriitorii Bizantini pre Unguri la ivirea lor pre aceste locuri îl nu- 
mescii Turci, pentru originea lor comună. Jar noi în tote locurile, unde vomii vedea 

Turci; trebue să înțelegemi pre Unguri, : 

(3) Porfirogenitul pune Jaturea estremă despre "Răsărită a locurilor, ocupate 

de Pacin aţi, în riul Tanais, s6ă cum îl numesce el Baruch, adică Donul de a 

stăqi. ” 

4 Aici Porârogenitul tnșeleze pe Duiprul de astă- di, păstrânău-t n numirea dată - 

rîului de'cătră barbarti timpului și ai locului. ! - 

(5) Acesta este Nistrul. | 
(6) Constantini Porphyrogeniti de Administrando Imperio cap. XXĂVIII, :
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că ţâra Pacinaţilor se întindea dela, Tanais, s6u Don, pânăla, Seretiă, 

cu capitulul XI al aceliaşi opere, precum şi cu cele relatate de că- 

tre Notarul lu! Bela, noi descoperimii, că în locurile, ne ocupate de 
Pacinaţi, adică dela Seretiă în c6ce, prin t6tă Muntenia de astă-dj, 
cu Oltenia era, dâca nu unu ducatii românescă, apot cel puţin :niulte 

comunități, locuite de Români, cu cetățile lor, Şi pentru ca să ive- 
demii, că aceste cetăţi n'aii fostii locuite nici de cătră Unguri, şi 
că mal mult s6ă mal puţin spaţiul dintre Seretiă pănă ini munți a 
fostii la disposiţiunea Românilor, să citămii şi alte locuri tot din 
Constantin Porfirogenitul, de unde se vede, că și Unguri, impinşi 
de circumstările politice, nu s'a putută ţinea pre acestii spaciu de 
pământii : < Meză 05 că md my Xupeby peri red Guottws 

z&y Popotoy eipnvebzovat mul hufsty ăderay, dvezspuro zipte 
06 Ilurivozizus, wi per UTV (OpuorptvnsE TOD MUTU TOE- 
piu vai apavicat 70ds Tobpwows == După uni timpi Simeon (1) 

Yarăşi împăcându-se cu imperatorul Romanilor şi luând vole, a îră- 

misi li Pacinaţi și s'a învoitii cu dinșit, să lupte și să nimicrască 

pre Pare >. (2) Şi mal jos: Kai îre ci Todpuo zpbâ zubetâwy 
daT%oy, ci Iuzitvuzizat per, 705 i 2y “ÎN So vază 
Tobey pui TG OTE 4 papa iu. 1uayre)âs EGegdyoay ui 
cs eie cout mis Aopuc VOTE Te5 Bprarbs dmemetas: puratij- 
veacos azediwsuy. Oi 02 Tobpact bz5o cpăvuvres al zh păpuv 
adrâviărns edpivrec Eprp0y mul HATpUWSHEWIY, AATEGHlV- 
Gay sic Ti) "77, is v.wui Ghuenoy musorn5st == Şi când 'Pur- 

cil S'aă dusii în călătorie (incursiune în Imperiu), Pacinaţit a ve- 
nitii cu Simeon în. contra 'Turcilor şi ai nimicitii de tot familiile. 

lor şi pre Turcii, (lăsaţi) spre paza ţărei lor; cu rău "X-a alungati - 

de acolo. Iar Turcii, întorcându-se şi aflând ţ6ra lor atât; de pustiată, 
şi stricată, s'au strămutată în pământul, unde și astă-di locuesci> (3) 

Succesele lut Simeon, Regelui Româno-Bulgarilor de preste Du- 

  

(1) Simeon este regele Bulgaro-Românilor de preste Dunărea. - 
(2) Const. Porphirg. de Administratio Imperii cap. XL. 

(3) Constantin. Porfirogenitul numesce mai jos țera, unde s'aii retrasă: Unguri, 

Moravia; dar după descripţiunea, cei dă acestei țări, ese, că ea annine cădea pre. 

locurile, locuite de Români , adică pre Ducatele lui Geliu, Claudiu, Mariu ete.” 

Țeră, locuită acum de Unguri, coprindea Sirmiul vekii, Belgradul de astădi cu 

cetatea lui Conatantin cel mare, și Moravia, carea era locuite de slavoni și pentr 

acâsta o numasce aGăzstate; = ne botezată», (Const, Porphyr, De adn, Izap.. cap. ĂL)
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narea, aii adus, noi am vEduti: mal sus, nenorociri preste capetele 

Românilor din munţi şi. Geliă cel ântâiii a plătitii independinţa, du- 

catului săă cu visţa sa. Iar pentru scopul nostru speciali, aică tre- 

bus să notămii, că dinedce de Dunăre, în munţi și la 
câmpi, adicăîn Dacia lui Traian, Românii între seco- 

lul al VII şi:X-le ocupati iarăși locurile fortificate de 

natură și arta umani; adică munții Carpaţi până la 
“obârşiile Tisei și ale Prutului și locurile plane, dar 
fortificate dintre Seretiu Şi munți, 

- Acum trecând preste Dunărea, noi vom vedea, că şi în Dicia 

lut Aurelian elementul românii n'a desparută. Aici, e prea adevărat 

Românil au: formâza; staturi separate, ca în Dacia lui “Pratar, dar 

cu t6te aceste el ail.0- vi6ți socială, separată de-a Bulgarilor, ele: - 

mentul. dominătoră aici, şi câa politică 'şI-o' -manifestâză . împreună 

cu acestia. Si pentru ca să ne convingemii, că elementul românii 

“esista, preste Dunărea, și în epocha, ce ne ocupă, să citămi aici din 

Ana Comnena, care se esprimă asti-felii despre Românil de pre 

“timpul lut Alecsiu:: Epduce făp dă, Tguppidicov, on) O3us GV)- 
)ZEocdur îzâanvs 2y dvvndein, oda dură zvon Socpuceoe 
VO. sin NE ATi pere ds V seo 42006 VATUNEȚY; GTiGaTe EH 
Boohţăpo ai măara 659 vopidu, Giry ethavzo (Bh0» 2 20 

TObG 1) "AG het cide aviare), căci a venitii (Nicefor) cu 

scrisori, arătând, că (trebue) să adune câţi ar putea soldaţi, nu din 

cel acum veterani... ci specialminte alegând recruți, câţi (se vorii 

putea) din Bulgari şi câţi ducii o viață riomadică, pre acestia vorba 

comună î! numesce Vlachi (4). -Cinamon, vorbind despre resbelul; 

ce Emanuel. Comuenul.a dată “Ungurilor; este şi mar esplicit, de 

cât Ana Comnena în respectul elementului română de preste Du- 

nărea, Dupb. ce arată pre. comendanţii celor doăarmate, din care 

a, lui Bataciu aă bătutii pre Unguri din părțile Românier libere de 

astă-ar, se esprimă : Aoyza 25 avu, Bazuatiriy Emin, ră- 

pwyey Grodirevuu E naryipeyo, da ze GV pYiy, 4 d tai B)au- 

joy 7 T0)bY îtoy otv E laic Gmotzat miar eivut E 

„vavau 8 my pis Tâ Edztyp zeaheopvp măr poptoy Ep 

G ety zuf)aoe sis TV. Vowerii. 1. = Iar F pre unit Leon, cu 
"at 

şi
 

e
 

  

(U FR Comnenae Alexiadis lib. VIII, cap, TI, :
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numirea de Bataciu' (1), "l-a trămisi pre-de altă parte cu altă ar-: 

mată mare, şi kiar cu o adunătură multă de Vlachi ,- carii segiciir 
ă fi din vekile. coloni! a le Italiey, şi a poruncit; ca să intre în' 
(ț$ra) Unilor priă pământurile Pontului, numită Eucsin (3), Niceta : 

Honiatul, șcriind despre Isaac Augel, imperatorul "Bizantin, nu-i: 

face pre Români mat mult. nomaqr,.ci populsză cu er muntele Em 
şi Mysia întrâgă, gicând: < Euuzâ CE udduroră mul Popor Eu: 
mohepus mos muză, mâăv Aluey mă Epos Cupâupove ct Moaci». - 
mp5repoy ovoudinyro, vovi:02 Bages neziozavtua == Deci. fi 
când inamici: sieși (lui Isăac Angel) şi Romanilor. (Bizantinilor) 

pre varvarii cel de la muntele'E, carit mat 'nainte se numiaă My3I, * 
Yar-acum se 'klamă VlachI» (3). Şi ini fine trebue să adăugimi : 
aici şi pre Chalcoconâila, care după ce îl deserie cu sciina sa pre: 

Români, apol se esprimă : Ku: râre Iliyăc &pos Bhayov ă deyat=: 

zodst , ubroi mâăy Auz6y îub)ozat, 'zcis mupă 7ây Iocpoy Au 
Siy îpotovro = Vlachir locuescii și muntele Pind, ei (suntu) de a-: 

celaşi limbi cu. Dacii, şi semănă cu Dacil -de pre longă Istru (4)>, - 
Cu modul acesta not vedem, că Românii n'aiă lipsită pre timpul! 
ce ocupă nică din Dacia luă Aurelian; şi că erai răspândiți prin: 
Myşiă și ajunși pene în Macedonia, ocupând şi aici locurile for-': 

if icaie, adică: munţi de preste Dunărea, precun şi cetăţile 6). 

Să trecemă- acum și la zica volitieă a “Româvilor despre: ambele 
laturi ale -Dunărel, mal "nainte de ce romii întra în cea eclesiastică,.: 
şi să vedemu cum și-a esercitațui Românii şi acesti drepti de esis-. 
tenţă în nijlocul pop6relor barbarice, ce incurgâă preste dinşii, şi : 
cum in fine s'au strecuratii printre obstaculele, create de diferitele : 

împrejurări, pentru ca să ajungă la limanul vieţer:și al organisa- 
  

(1) Nu scin, dâcă şi Bataciu însuși nu' era Vlachiă; căci numirea de Leona. este : 

forte rară la greci, iar sonul lui c din Bataciu ne face să ne gândimă, 

(2) Ioanni Cinnami Historiarum libro II, cap. [IL 
- (3) Nicetas Honiates de Imperio sacii lib. II. Laonie Chalcoconăila: este' şi 

mai esplicit îa privința origineă Românilor și al limbei 10z (Historiaram litro II): 

(4) dem. lib. YI. : " : : 

(5) Că Romanii. preste Danărea loctaăt” nu numai munţii , dr şi cetăţi, adică; 

tâta-locurile fortificâte, noi citămă aică unii esemplu din 787, de unde se vede, că : 

„__ Românii din Abrit (Mysia de jos) a trămisii pre Episcopul ss Ursu la Sinodul VII i 

” ecomenicii, La acestă ani încă Bulgarii nu eraii crestini, far numirea do Urex:. 

dovedesce, că el era şi Românii (Leqnien in Oriens Christiaans Tom. I, pag..1231),.!



86. CRESTINISMUL IN DACII 
  

țiuneă lor în state politice şi nedependinte de alte nâmuri. Spre a. 
veni: însă cu cursul. istoriei n6stre întru'nii modii mal sistematică” 
la scopul, ce ni l'amii propusi, şi pentru ca să vedemă şi mat res- 
picatiă lucrul, vomi începe viţa politică a Românilor cu. privirile, 

ca. avemii de făcutii mat ântăiii asupra celor din stânga Dunărel, : 

„Incâpând mai ântăiă cu Romanii, caril locutaii dincâce de duca- 
tele Românilor, din Transilvania, no1 descoperimii, că e! aii avutii 
râlaţiuni fârte strînse cu Pacinaţii, Cumanir, Ungurii, şi în fine cu. 
Imperiul 'Bizanţiului. Pre longă viţa lor socială, carea, cum se. 

vede, n'a încetatii uni singură momentă, Românii âii' consideratii 

de. inamici politici pre toţi cer, ce nu erai de acelaşi rasă cu din- 

şii, și eI Sai supusă Bizantinilor, când acestia venfaii cu armate * 

puterice la Dunărea, şi eraii cuceritori a! ambelor laturi ale ex; dar 

cu tote aceste ex forte des aul Iuptati în contra barbarilor supără- | 

tori, şi-nu arare-orl s'aii asociată și cu aceştia, pentru ca să lupte " 

contra Bizantinilor sâii cel puţin I-ai înlesnită calea spre acâsta. . 

„Nol am rEdatii mal sus, că Românii eraii posesorii cetăților de 

pre malurile Dunărei, şi cu ocasiunea învingerei, purtate de cătră - 
'Țemisciu asupra. Ruşilor, ce incursese în Imperiu, precum şi a su- 

punere! Bulgariei prin prinderea regelui Bulgaro-românii Boris, şi - 
trămiterei lut la Constantinupolă, Românil de prin cetăţile Dună- 

Tei facă actă de supunere cătră Imperaţorul, predându-I kiar forte- 

reţele (1). Dupi 45 ant de la acestui actii de supunere din partea 
„Românilor de prin cetăţile ambelor laturi âle Dunărer, Cedrin ni 
maj relateză şi unii al doile actă de supunere întâmplatii în anul 

al 41 al împărăției. lui Basiliu Bulgaroctonul, sâii la 1016 de la 

„Christos. :Aici Cedrin este și may esplicatii; fiind-că el, după ce 
arată, succesele Imperatorului asupra Bulgarilor, precum şi Testa 
mentul, ce Basiliu Bulgaroctonul a lăsatu succeșorilor săă şi pentru 

casurile, .când se - vorii rescula şi Românii (2), dup ce înşiră mal 

  

(1) Georgii Cedrini Ilistor Compenă, pag. 401 (edit, „Bona. 1839). vei mai sus 
locul estrasă .. -.. 

(2) Nicolaae Choniatae de Isacio Angelo lib. [. cap. 5, 6. Aici Choniat, descriind 
rescâla Românilor din Mysia sub conducerea lui Asan, (1187), pune în gura ]m- 
peratorului Isaac Angel nisce cuvinte, prin care se vede, că pre timpul lui Basiliu - 
Bulgaroctorul Romanii erai priviţi de inimici ai Imperului, ca şi Bulgarii, Isaac - 
Angel; cu acâstă ocasiune dice, pcă ar trebui o inimă, ca a la Basiliu: Bulgaroc- - 
tonul,. care a dispusă în. Biserica Sosteniilor din Constantinupel, şi a lăsată prin
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mulţi cap! de preste Dunărea, carii at veniti. şi ai aritatt SUpu- 
nere Imperatorului, adauge : «Sa zijyenee 05 vai Boyăiyoe â 0 TGV 
eydorepro AASTpoYy ToTUg/"06, ai enpăzau mul cOToc morpluus, 
oş zal mdhat că 6uctos ppovâv nul mby Surd meyegiy dye- 
)oy= A preintâmpinatu (pre. Imperatorul) şi Bogdan, căpitenia 
cetăților celor ma! inferi6re, şi se onor6ză şi acesta (a fi) patriciu, 
ca cel ce a cugetati cele ale Imperatoruluy și. (pentru acâsta). a 
omorită şi pre socrul seii > (2) (n modul acesta no! vedemil, că Ro- 
mâniăi de pre malurile Dunăreă, precum lar şi cei din cetăţile de 
pre malul stângii al fluviuluă , se supunăaii Bizantinilor , când, a-: 
cestia erai triumfătoră asupra barbarilor, şi lor li era acordată 

"cel puțin o vieță socială. a 
„Cu t6te aceste însă, în viţa, politica a Românilor de la Dunrea, 

şi mal ales acelor din stânga er, şi de pre timpul, ce ne ocupă, not. 
avemii destule ecsemple, prin care se probâză că Românit. pentru. 
independenţa lor s'aii asociatii și cu barbarii contra Bizantinilor, 
opresori. Din anul 1081 Ana Comnena ni spune, că unii, poporă. 
sciticii din Nordul Europei, voind a, trece preste Dunărea în Impe- 
riul Bizantin, prin statul Bulgaro-romanii, a făcută învolel!. pentru 
acesta cu cel, ce stăpâniau cetăţile Dristol (Dorostol), Vidin şi cele. 
de lângă Dunărea, şi astii-felă a adusi pagube însămnate Impe- 

riular (2) Şi dâcă întârcemii privirile nâstre asupra esplicaţiunilor ; 
făcute. de Enghel asupra acestul faptii istorici, vedemu că popârele 

barbarice, cărora li-ai permisă Românii, ca să pustieze Imperiul, 

eraii PacinaţiI şi o parte din Cumani (3), carir. au deşertati Jocurile - 
din stânga Dunărel, spre ase aşeda în partea dr6ptă, adică în My- 

“sia, La 1093 se face o resc6lă, contra Imperatorului Alecsie Com-. 
nenul, de cătră unii Pseudo-Diogen, care formându-şi o armată din- 

  

Testamentii, ca cu Vlaehii, când se vori reseula, să facă aceia, ce ela făcută cu 

Bulgarii, și acesta nu o singură dată, ci în fie-care ană”, - 

(1) Georgii Cedrini Historiarum Compendium pag. 467. Pentru Antăia dată se 

vedă-numirile slavone, aplicate asupra Românilor. Că Bogdan nu era Bulgar so 

vede din însuși acesti eveniment istoricii al Imperatorului Basiliu.: El Bupuses$ , 

pre toți Bulgarii și unul câte unul începuse a se supune de vote şi kiar Românii, - 

dupre cum yedemii şi pre acestă Bogdan. Singur Serma, fratele lui Nestong și 

căpitenia Sirmului n'a voită săse sapună Imperatorului şi pre care Va omorită 

Constantin Diogen. (ibid, pag. 476). 

(2) Ana Comnena în Alexiade lib, VI. Cap. XIV. 
„(3) Ioh. Christ, Engel in  antig. Historia Valachiae Part. |. pag. 141
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tra: Cumani, trece Dunărea cu invoirea Românilor de pre laturea 
stângă a Dunărer, şi prâdă Tracia. Mar mult de cât atâta, Ana Com-, 
n6nă, (0) şi Zonara (2) ni lasa dovedi, că unii Pudil, unul din Vlachir cer 

mâl de frunte ai Dunărer, -a denungat imperatorulul, ca Românii dela” 
Dunâreă aii condusii pre Cumani în Tracia. Toţacesti Romani, cari | 

se mal numesc de către Ana Comnena, Dad, întreprind Ja anul 1087 

uni reshel contra Imperiului Bizantin, împreună cu: alţi barbari ; seu 
mal! precis : cEupis 3 3 îm i piu dtz) 0âoy 6 cehe ză, Dzep- 
 veipeva: 205. Acbyiâzos 1 en (ijrep 03 0505 GOTEpE po md 
Yubbrzcd OTpuTe Bpcrzre) ciur 2zuțeuevos Gpdzeou d set 

Odo îțodolzuveri E Ep se Suopapas&y vai Xao0ây,, vai i an 
205 Aoprzriă Grput sOuste ca Elena, by d căzo “zid bpeve 

Sea rjpecțoiis iv, zis as. Xupivbahy 1 zuporretpăvas! 
Ghete Ehiiţe z0 — Venind primă-vra, eleu, fiind campoducele ar- 

mate scitice, și trecend strimtorile de Ingă Dunarea, a devastatu 

oraşele din 'jural Chariupolulur, conducând -o armaţă € ca de 80,000, 

şi “amestecată din Sauromanată, Sciti şi din armata Dacică (3) (era) 

nu putini, a cărora demagogii cra așa numitul So'omon (4). Din 

„tote aceste se pote vedea, că Română, şi lar ceă din cetăţi și lo- 
crile dintre Seretii și munți, mu încetaii, de a însela pentru li- 
bertatea vieţeă lor politice, şi pentru acesta ei s'aă asociatii contra 
Bizanlinilor, opresoriă lor. politică, şi cu barbarii. i 

+ “După acesta indicir istorice ale vieţel politica a “Românilor, Î- 

icamii în “munţii Carpaţi. “Aia, fiind! mat multă siguranță pen- 

tru manifestarea vieţel , şi vedemii fenomene politice ma! impresio- 

nătâre şi “Rar may caracteristice, Românii în munţi ai avută o 

visţă politică! mar pronunțată şi pre dinşir îI vedem ase purie în con- 

trăctu cu: diferite Staturi, pentrăa lupta contra. barbarilor supărittori 

sv
 
O
 

  

Pa Di Lot . ... 

(1) Ana Comnena în Alexiade locul citată 14. e e 
(2) Ioannes Zonare in Annalibus lib. XVIII. cap. XXUII, 

- (8) Sab'numirea de Daci aici trebue să înțelogemii pre Românii, carii locuiaii - 

între Seretiii și Olt: Şi acâstă'opiniune noi o fundăinii: pre argumentele, că' acum! 
nu se află în Datia, de cât Români, Pacinati și Cumanii, carii incă nu puteii sfiaibă . 
unii demanogii, adică:unii etnarchiă a unei popalaţiană încă neorganisate, cu o 

numire “creștină” de Solomon; Dâcă am face suposițiunea, că acesti poporii din Da- 

cia era Bulgarii, apoi trebue să scimiăi, că Ana Comuena l-ar numită cu 1 namele 

geii propriii, care era forte bine cunoscutii Bizantinilor. . m 

(4) Ana Comnena în Alexiadis lib. VII, capu L.:
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precum şi cu unii barbari, ca să lupte în contra altora, Tucă de 
la 824 Ludovic Piul, îm peratorul Franciei, aflându-se în Franc- 
fort, a, primit, soll din! partea Balgarilor, cari locurai în Myşiă 
şi "7 dorlai amiciţia. In farna aceluiaşi anii pre la crăciună, Bul- 
garii, v5dând, că în solia âutăia, din causa suspecțiune! asupra 
lor, nu isbutise nimic, aă trămis a doa solie, căria Ludovic nu 
ia, dată nică uni respunsi definitivi, dar 1-a oprită în Franofort, 
până la primăvâră, Tot în acesti timpi, când soli Bulgarilor 
s6 afla în Franctort, Ludovic a kremat şi pre solit Abotriţilor, carii 
locuind în Dacia, lângă Dunărea și fiind veciul Bulgarilor, s se plan: 
geaă contra, lor, rugând pre regele de ajutoră (1). La anul 904, după 
căderea ducatului lur Geliu şi a lut Cutesc, precum şi după cucerirea 
prin arme a ducatului lui Menomorut, Ungurii începi prin Arpad, şe- 
ful lor, de a pretinde şi ţâra lur Gladiu s6u Claudiu; In acâsta tinpreju= 
rare Claudiu kIamă pre Greci, şi pre Simeon Bulgarul într'ajutori ; ci 

„UngurilI-aă invinsă pre toţi, și ai încunjurată Belgradul „supuntnd, şi 
 - pre Simeon la tribut (2). Eoghel, 6ca cum se esprimă despre acesti 

faptă :< Armata, lul Giad (să Claudiu) stăpânitorul Banatului de acum, 
la anul 904 a fost, dupre cum serie Constantin Porfirogenitul, coni- 
pusă din Pacinaţi, Bulgari şi Româur (3). Iar pre la 1085, după ce 
Pacinaţii s'aă strămutată în Bulgaria, (4) Cutescu, unul dini succeso- 
ri! lul Geliu (5) face alianţă cu Solomon, fostul crai al “Ungariei, 
pentru ca să ajute pre Solomon în recăpătarea cor6nel 'perdute, şi 
să restabiliască drepturile lux Cutesc asupra Transilvaniei (6). Acestă 
intreprindere nu şi-a, avut resșita ; căci Ladislav i-a alungată pre a- 
înândol principit. După unii anii dela întreprinderea de mar sus, So- 
lomon împreună cu Cutesc şi-a, îndreptatii armele lor contra Bul: 

0) Egiaharăas i in  Annalibus ad an, „sai; ; Annales Palderises ada annum 24 Ioan : 
Ludov, Schinleben în Ilistoria Carnioliae” Tom, 'I. part. II. — „Despre “Abotriţ; 
trebue să o recunâscemii, că'ei nu putâă să, fie alţii, de cât Românii; când 'mai a- 
les noi scimii, că prin geculul al iX-le nu putea să fie altii poporii în Dacia, asu- 

. pra cărora Bulgarii ar fi putută să- -şi eserciteze suparările lor, 
(27 Anonymus Belae R. „Notarius în Ilistoria de Septo'. a Daucibus Iongaziae c cap 

XIX—XXII. 
(3) loh. Christ. Engel în antiq. Mist, Valachiae Part I, pag. 14t. 

, (4), Ibidam, Engel apoi adaoge: <Pacinaţii, striratoraţi de Uză s6ă Cumani, la 
„1083 ati golită Valachia şi sai aşedatii în Bulgaria». 

: (5) Vedi despre originea lui Catese Chronica Romanilor Şine, an, 1085, 
(6) Thazocz , 30 Ilaner Period; LII Regum, Hung. ? 67, di i 

8
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- garilor; dar fiind Bulgarii sub protecţiunea imperatorilor Bizantin!, 

Cutesc cu Solomon ab fostii învinşi de către Alecsie Comnenul, care 
a şi pusi pre Solomon în posiţiune, de-a'şi părăsi planurile s6le şi 

a deveni sichastra (1). Cu. aceste noi inkiemi: acâstă parte din viţa 

politică a Românilor, din carea not vedemă, că elementul română din 

stânga Dunărei a căutată a se folosi de animositățile barbarilor 

dintre dinșii, urmărind tot-de-una ameliorarea vieţei lor politice. 
“Mal "nainte de a, trece cu privirile nâstre preste Dunărea ; şi mal 

"nainte de ce vomă putea, ca să, cunoscemii modul, cum Românii din. 

drepta Dunăret, adică din Dacia lui Aurelian, şi-a aranjată vi6ţa, lor 
politică ; să mai insistămi puţin asupra vieţer politice a Românilor din 

Dacia lui Trahan, pentru ca să vedemii şi acela, cum el şi-a regulată ' 
vi6ţa lor în faţa, barbarilor cotropitori. Nu: uş6ră a fostă posiţiunea, 

Românilor din timpul Pacinaţilor și al Cumanilor, Românii din t6tă 

Dacia Iul Tratan, no! amii vădutii, ati avută o vi6ță, socială perma- 
„tentă, care se va proba mai vale şi cu viţa, lor religi6să; şi toti, 

ce el n'a pututii: să arbă în permanenţă şi să fie ne'ntreruptă, a 
fostă-vi6ţa lor politică. În munţi Românii, nor ami văduti, ati fostii 
într'o luptă perpetuă cu Unguri; la câmpii Pacinaţii şi may: pre 
urmă Cumanii nu T-aii. lăsată să p6tă esercita, în tâtă splend6rea, er 
vi6ţa lor politică. Până la anul 1152, ultimul anăal esistenţer Paci-! 
naţilor (2) Românii, deşi ati traiti visţa lor socialo-religi6să , er în 
privinţa celer- politice aii fost absorbiți de mulţimea Paoinaților, Ca 
il I-ai representati şi pre dinşii în: fața Bizantinilor,' singurul 
statii civilisatii și puterică. pre acele timpuri. Pentru acesta şi ve- 

„demii, că în autorii bizantini Româuir:din Muntenia de astă-gi se 
numescii Pacinaţi şi continuă, a se numi cu acâstă numira şi mal - 

pre urmă (3). Tot asemenea s'a întâmplată şi cu Românii, aril lo- 
„cula în părțile. Moldovei şi ale, Basarabier de astă-dr.- Acestia, ca 
și Românil din munţi, cari! eraii opresaţi de. Unguri, | început 
ase limita, mat mult în viţa, lor socialo-religi6să ; “ar pre cea 'po- 
litică o esercitaii la umbra Uzilor, carii se “Stabileseă pre. aceste 
locură încă dela: 1053. La 1065.sa  indeșita şirurile Uzilor cu Cu- 
  

+ (1) Tharoez P si. , : 

(2) N. Choniatzs in Annal. de ]. Angelo Aug. cap. .1v, „YV. | , 
(3) Lacius de Regno; Croatiae et Dalmatiae lib. VI, cap. Y, Ioeph, Sizoniza 

Ansemani în Calend, eccl. Univ, Tom. Î. pars, II, cap. IMI. . : 

€
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manit; cel veniți dela Caucaz și riul Cuma întru atâta, că dupre cum 

ni spune Zonara (1), el ajunsase a ocupa totă lateralul nordică al: 

Mărer negre şi al Dunărei pănă în Carpaţi, și de altă parte a fi sin- 

gurul poporii, care în faga Bizantiuilor juca, unii rolii Gre-care poli-: 
tic. De acela conkidemi, că Românii din Dacia lui Traian, 
cei dela munţi sâi din câmpă, n'ait încetatii unii sin- 

gurii momentii, de a esista kiar, ca naţiune, având o 
vicță socială permanentă, iar pre cea politică şi-aii: 
esersat?o de ordinar împreună cu barbarii cotropitori, 
sâu isolat, când acesta li era permisă de cireumstări. 

+ Să trecemiă cu studiul 'vieţei politice a Românilor în dr&pta Du- 

nărel şi să urmărimi modul, cum Homânii ai continuati a trăi po- 
liticesce în Dacia lul Aurelian. Aici Românii încă din seculul al VII- 
lea, sâu 666 şi dupre alţii 668, aul împărțită viâţa, lor politică cu 

Bulgarii. Veniţi Bulgaril din părțile nordice ale Mărel negre şi r&s- | 
pândiţi prin t6tă Mysia, Macedonia, şi Tracia, pre la 963 ajunsese, aşi. 
disputa cu imperiul bizantinii Elada și Peloponesul (2). Bulgarii, în- 

trând în Dacia lul Aurelian, ex ati găsită aici pre Skiachi, unii poporii: 

slavici, stabilită în imperiu de pre timpurile lui Justinian I, şi may. 
"nainte, precum şi pre Româul, carii, dupre cum am văduti mul sus, 

erai presăraţi de la Sirmiu şi pân6 la Thesalonic şi Achrida, şi apol kiar 

"pre întregii laterâlul drepti al Dunărei. Pre Skiachi elementul bul- 

gară l-a supusi sie-și, aşa că nu se mal amintesce de numele lor în. 

istorie, tar alţii pretindă, că l-a împinsii prin imvadarea sa în Impe- 
riu pănă prin provinciile Greciei de astă-dI (3), în 6re ce cu Româ- 
nil, ca cu elementul cel mai desroltaită în privinţa vieţei politico-so- 

cialo-religi6se, Bulgarii au trebuită-s facă ună felu de legături şi 
kfar să-şi împarță vi6ţa politică cu dinşii. Aşa, că, decă sdudiemii 
cu mal multă minuţiositate viţa politică a popârelor din drâpta Du-. 

nărel, noi descoperimii, că între seculul al VII, timpul stabilire! Bul-- 
rilor preste Dunărea, şi al XII, când s'a fundată al doile regată ro-.. 

mâno-bulgarii sub conducerea fraţilor Petru şi Asan, a  esistatit o 

  

a Ă Zonaras 7. II. pag. 374. adauge şi locul din Lucius de Regno Croatiae ate, | 

(2) Georgi! Cedreni Hist. compendium II, pag” 436. 

(3) Const. Porfir. De thematibus ed. Bonn. Pag, 53, vorbind despre Pelopones, - 
- dice: e todafd, zaoah bube x0 Teo Găzea,o0s == B'a slavonisatii tâtă ţtra şi a de- 

venitii barbară >. - RE
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viță politică micstă, unde principele domnitorii era când din naţi- 

unea bulgară şi alte or! din cea română. „i 

- Oreştinarea Bulgarilor.a fostă pentru Români oveninentul cel 
mal priinciosii şi în privința, vieţei lor politică. In 6re-ce pănă la 

începutul seculului IX, adică 815 după Christos, Românii aii fostii 
necesitaţi să se limiteze preste Dunărea .ma!r mult în viâța socialo- 
religi6să, şi în respectul politicii să îndure când barbaria, când do-. 

- minaţiunea, Bulgarilor, de o dată vedemi, că prin seculul XI, adică 

anii 1014, Bulgarii şi Românil se află sub conducerea lu Samuel,: 

care, dupre cum îl atestă însuşi strănepotul. seă Ioaniciu, era ro-: 

mâmii de origine. Românii și Bulgari! în regată unită ai avută şi 

alți conductori români de origine, dar despre Samuel Ioaniciu, im- 

peratorul din al doile regatii al Româno-Baulgarilor, 6ca cum se: 

“esprimă cătră papa Inocenţiu III : < Hoc autem petit imperium: 
nostrum ab .apostolica sede, ut nos simus în Ecclesia Romana, sicut' 

matris filialitate. firmati. Imprimis petimus ab Ecelesia Romana: 
matre nostra coronam et honorem, tanguam delictus filius, secundum - 

quod Imperatores nostri veteres habuerunt, Unus fuit Petrus, alius 

Samuel,.et alii, qui eos in imperio praecesserunt , sicut in libris. 

nustris invenimus esse scriptuim == Ac6sta deci cere împăraţia n6stră, . 
de lă scaunul apostolică, ca nor să fimă întăriţi în Biserica, romană, 

ca prin înfiuerea, de mami. Lutăii, ceremii dela Biserica romană, 

mama, n6stră, corona și 'onoruri, ca unii fiu Iubiti; precum a avută 

acâsta vekii noştri imperatori. Unul a fostă Petru (1), altul Sa-. 

mucl (2) şi alții, ce î-aii precedalii pre acestia în imperiu, pre- . 

cum aflăimu scrisă în cărţile nâstre> (3). Dâcă acum întorcemii privirile 

n6stre şi asupra lu Georgiu Cedrin , care se ocupă de Samuel şi îl 
"mal numesce şi cu numele de Alusianul (+), noi vedemuă, că el este! 

fiii, nu din regit Bulgariei, ci fii al unul comite putenicii din Bul-: 

garia, şi Samuel, împreună cu alţi trei fraţi aY sel, s'aă sculatii 
contra Bizantinilor, ca să scapă pro poporul Bulgaro- -Românii, ce- “ŞI 
  

(1) Petru este consideratii de autorii bizantini (Const. Porphyrog, III. 351) ca 

fii al lui S Simeon și strănepotii al luy Michael Boris în 6re-ce loaniciu, care a îna- 

păraţiti numai cu 233 ani mai târgiii, de cât dînaul, îlă numesce romi ână, --- 

(2) Noi afrmămmii aici, că Samuel a fostii fără cea mal mică îndoială română: și 

- nu Bulgarii, Acesta se va proba mal departe. 

(3) Steph. Balutius Gesta Iuocenţii i Ii. Pontif. Roman. (Afag. ist. |. 54), 

(4) Georgius Cedrenus in loan Scylitzae Curopalat, II. 678.
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avâii pre regi! lor Boris II şi Roman, fii! lu! Petru; zălogiţi în 

Constantinupolă. S6u mar precis: « Tây 38 Boohyăpoy Gu ri 
zeevri) 165 Busâos loto Xrisensăvroy per adry 

70 ojetpiGovut r5osupe 6 ads), Aufid, Mo5ss, "Adcoy ui 

Sa aW00T) Eve ză Ragi i Boohţugius pu 0ovnYEvreov 'zâu:n- 
* 

mos &yrec nuides ai a 8 70570 101| CORA) hot VATOVo ul pe vot = 

Indată dupy mortea, imperatorului Ioan, Bulgari s'aă resculată (1), . 

apucând guvernarea, lor patru fraţi, David, Moisi, Aaron şi Samuel, 

fiind fiil unul comite din cel prea puternici al Bulgariel, şi pentru 

acâsta, eX se şi supranumiaă comitopoll» (2). 

Pra la 1039, când Bulgarii, uniţi cu Rorianii S'aă 'sculatii: în 

contra Bizantinilor, carii îl asupriati cu dările, er avâă în capul lor 
pre uni Delean, omii de origine obscură, și care, cum ni spune Ce- 

drin, se dicea a, fi din fiiul lu! Samuel-Romaa (3). Tot Cedrin la locul 

citată ni mal spune, că în anul 1041 cu rescularea Bulgaro- Româ- 

nilor de sub Petru, supranumită Delean, se ivescii încă doă căpetenii 

ale acestor popâre, și anume unul este :românii, “numiti Alusian , 

«fiii al doile al lut Aaron, fratelui lu Samuel, şi altul unii Manuel 
Ivaţa. Toţi acestia, având de inimicii comunii pre Imperiul bizan- 

țină, e! pre lOngă aceste meditaii a apuca; frânele răsc6lei şi a de- 
veni fie-care în parte conductorul popârelor. Şi, dupre cum ni spune 

tot Cedrin, Ivaţa se arată cu revolta pre la Prilap (3) Alusian fuge 
din Constantinupoli şi en o armată de 40,000. plâcă să bată The- 
salonicul, de unde a fostii învinsă de armata bizantină , ce acum 

ocupa. Thesalonicul (5), Yar Delean vine despre cetăţile Morava și 

Belegradul, care erai pre malul drepti al Dunăre! despre Panonia, 

  

(1) Că sai reseulatii nu numaY Bulgarii, dar și Românii de preste Dunărea, 

acâsta ni-o spune tot Cedrin, când relatâză, că David a fostii ucisii de Vlachit ce 

«Jocuiaii Castoria Prespa, și pădurile de stejari frumoși» și ac6sta ei ai făcut/o în 

” înțelegere cu Samuel, care a omorită și el pre al doile frate al săii Aaron, care! 

cugeta cele ale Romanilor», adică ale Dizantinilor (Georg. Cedieni Hist, compen- 

dium II. pag. 435). | 
„(2) G. Cedr, comp. IL. pag. 434, Aici trebue să ns. impresioneze aceta, că 

familia comitopolilâr era nu dintre regii Bulgarilor, ci dintre comiţiă el; că în 
- Bulgaria eraă comiță ; și în ne, că cu acești comiţis stii mai drept, cu Samuel 

"ful comitului, eraiă uniţă ș și Vlachiă. . . 
(3) G. Cedrin Hist. Compenă. II. pag. 531. 

(4) Georg. Cedr, Histor, Compendimon, ÎL. 534, 0. 

(5) Ibid 531,



94 CRESTINISMUL IN DACII 
  

şi se proclamă de rege (1). In același timpi, cum vedemi, se ivescă 

trel pretendenți la supremaţia vieţer politice a Româno-Bulgarilor, 

şi tot-o-dată unil sânt de origine Români, lar alții Bulgari; De 

„unde urmâză, că vi6ță politică a Românilor de preste Dunărea nu 

s6mănă cu acelor de dincâce ; căci, fiind Românii oprimaţi de Bi- 

zantiuy, ca şi Bulgarii ; pre lOngă aceste, ne mal având între dinşii 

nisce limite geografice determinate, precum şi locuri sigure de adă- 

postiti ; ez eraă puşi în posiţiune, de a împărtăşi în comună sârta 
vieței lor politice, şi de aceia i-amii şi vedută,. că ei se conducă 
în vicța lor politică de capi, când din națiune română, când din 
cea bulgară. 

Să reînt6reemii încă o dată privirile nâstre asupra celor vorbite 

în respectul viețer: politice a Romanlor atât din drâpta, cât: şi din 

stânga Dunărei , şi, în virtutea datelor espuse, trebue să recun6s- 
cemi, ca Românilor nu li-aii lipsiti vita politică, fUră însă ca să pu- 

- tem afirma, că acâstă viţă a fostu splendidă, continuă şi indepen- 

dentă: Frind Românii din. drepta Dunărei la începutiă într'o luptă 
tacită și pre nesimţite cu elementul slavonii, venită aici, eă de 0-dată 

cu creşlinarea Bulgarilor se asociară cu acestia şi unindu-şă pute- 
zile, combatii împreună contra elementului contrară vieţeă lor. po- 

„„litice, adică contra Bizantinilor. De acta în totii timpul re- 

gatului ântăiit Bulgaro-Români, adică din seculul 

VIL pănă în al XII, îă vedenmii alegânda-și regii lor, 
când dintre Români: şi alte-ori dintre Bule gari, şi du- 

când o vicță politică, când independentă, susținută, 
prin forța armelor, și unc-ori supusă la tributul Im- 
periului bizantinii. La Românii din stânga Dunărei visța po- 
litică a avutii unii caracterii puţin mal distinctii. Aici Romanii 
avtă a lupta namaă cu ună singurii elementii, opusă vieţei lor po- 

litice, şi Pacinăţii, Cumanii şi iar Uiiguriă, ca. mase barbarice, 
eraii mai uşor de învinsă, din causa lipsei lor de cultură ; şi 
pre lângă aceste, aică a favorizută mult pre Română şi  posiţiunea 

cea montâsă a loculă lor, și tot de aici mat lipsta şi unu împe- 
riă, ca cel bizantinii, A ceste sântii cuvintele, pentru care 
în epocha, ce ne ocupi, noi amii descoperiti la Ro- 
  

A 

(1) Loc, cit, 527, ne
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mânii din stânga Duniărei mai multe ducate, cu inde- 
pendenţă politică, iar de. la seculul al XII. înainte, 
“vieța politică a Românilor din stânga Duniirei se di- 
stinge, no! vomii vedea, prin tote caracterele « ei i de inde- 
pendenţi 4 Și  splendâre, mi 

Vieţa religi6să a Românilor atât din drâpta, cât şi din stanga 
Dunărel s'a desvoltatii în epocha, ce ni prestă, având.ună caracteră 
particulară. Ia acâstă privinţă elementul români pre ambele laturi 
ale Dunărel, noi vomă vede: în curcad, are unii caracteri precisii şi 
determinati, și el devine a fi unii agentii activi în raportul :viețet 
religi6se atât a Bulgarilor, precum kiar şi a Ungurilor. Românii 
“respectiv de Unguri şi Bulgari iu numa! că nu stntă pasivi, dar 
din contră aii uni rolă activă, şi krar de influenţă în respectul vio 
ţel religi6se a acestor popbre. Să trecemii însă la fapte, pentru ca 
opiniunile nâstre să se transformeze în adevărate priviri istorice,. : 

Urmând şirul chronologică al faptelor, de care dispunemii, tal 
"nainte de ce vomil proba rolul activi, ce aă jucatii Românir Tespec: 
tiv de Bulgari şi Unguri în vi6ţa religiâsă a acestor popâre, trebue : 
să întârcemă atenţiunea, a6stră asupra unor fapte istorice, ce aii pre- 
esistatii acestor timpuri. Mal ântâiă la sinodul, care s'a ținută în anul 

„ mântuirei 692, pre timpul imperatorului Justinian: II, și în pala- 
“tul imperial, numită Trula, sânţii părinţi ax sinodului în numără de 
221 aii canonizaţii mal multe abateri ale creştinilor și ai: regulatu 
vi6ța lor cea creştinâscă.- Aici în can6nele acestul sinodii; care se 
consideră, ca al şâselea , complectând adică disposiţiunile sinodului 
al. gesele, proprlii dis, noi găsimiă în canânele sinodului din: Trula 

alusiuni la, vi6ţa creştinilor de pre locurile, locuite de Românr. Aşa: 
în canonul al XXX-le sânţii părinţii. legiferând modul, cum tre-- 

bue să se pârie preuţii cu fexăsile lor după chirotouie, şi 'aşedând, 

ca pentru nici uni cuvânt. preuţii să nu-și părăstască femeile lor, 

fără de consimțimontul şi a acestora, se esprimă : + Iluyru, pe 
diuodopă îie Exansiee. Enohâpevat d ATU TE Sur, “al mode 
2 Bupâupreate Er) slots iepsuc civej wety ă (EŢVO'RAEY == 

  

(4) Tia zau da A ză rari” Te A, AN şi Iza vol. Il:'pag.:369,-:-:
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Voind să facemii totul pentru edificarea Bisericel, ami regulată, ca 

să iconomisimi şi pre preuţi! din Bisericile barbavice >. Aceste 

espresiuni ale canonului, fiind fârte generice, ar rămânea fură de 

nici.ună înţelesi pentru no!, dâca nu ni-ar veni în ajutor înterpre- 

“tarea lui Balsamon, care, deşi esplică vorbele canonului cu termenii 

contempuran! lui, luminâză însă fârte bine intenţiunea, esprimată de 

cătră părinţii sinodului din Trula prin vorbele « Bisericile barba- 

zice ». EI dice despre sine «Eu, întrebând pre diferiți Episcopi 
despre acâsta, veniţi din. Rosia, şi lar pe Metropolitul Alanier, 

am aflati, că ...> (1) Să ne întrebămii acum, caril putâii să fie 

episcopii Rosiel şi Metropolitul Alanie! pre la anii 692, când nu 

numal Ruşii, dar nici Bulgari nu primise cresținismul? Preuţii 

Rosier şi al Alanier, pre caril părinţii sinodului de Trul I-aăi cre- 

duti culpabili, în a'şI lasa femeile pentru cuvânti de pietate, nu pu- 

tea să fie alţii, de cât preuţii de prin Bisericile de dincâce de Du- 
nărea, adică de la Românii din stânga Dunărer, carii singuri: pre 

aceste timpuri erai crestini (2). 

Incă de prin seculul V-le la Latint se întrodusese deprinderea, 

de a ajuna, în qils de Sâmbată şi de Duminică. Sinodul din Trula, 
după ce arată prin canonul LV, că Biserica Romei este culpabilă 
în “acâsta, ficsază și pedepsele pentru contra-venitori. Dar cestiunea 
posturilor pentru nol aici are o altă însămnare. Mar Antăiă mol 

scimi, că Românii aă mal multe posturi, de cât toţi creştinii orto-. 

*docşr; şi mulţi din dinşir peniru diferite voturi, date lur D-geis.. 
postes: să Lunea şi nu lucreză Vinerea. Ac6stă practică religi6să, esi- 

stândă în poporul românescă încă din. timpurile” cele mal antice, 

pre noY ne face-să presupunemi, că ea ar fi o modificaţiune a da- 

tenel, de a posti Sâmbătă, Şi la acâstă conelusiuue ne 1nar împinge 
şi unii faptii istorică , atestati de cătră Patriarchul Dosither, care 

na spune, că Fotie combiătea, pre Latiul și pentru postul Sâmbeter, 
propagată de multi în Bulgaria (3); adică în acea lature a creşti- 

  

(1) Ibid. pag. 370 
" (2) Const; Porphyrog. II, pag. 80, 166, 177, 181. - 
(3) Dosith. cart. VI, cap. XVI. Ş 17. Când audimii, că postul Sâmbetei. s'a pro- 

pagată de mult în Bulgaria, care încă nu era creştină, trebue să recunâscemă, că 

unii aseminea postă putea să fe propagată numai la creştinii, de prin Bulgaria; 

adică la Români, aa - II „. RE uz
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nătăţey, preste carea Biserica Romei avea, cuni am vădutii mar sus, 
pretenţiuni de jurisdicţiuna eclesiastică, şi unde creştinismul, dâcă 
este să înțelegemii aici prin Bulgaria numa! pre locuitorii Bulgari 

de origine, abia se respândea în principiile cele mar generale. Na 
mal rămâne nici o îndolală,, că creştinii Bulgarie), la cariă:se pro-; 

paga de cătră papală postul Sâmbetei, trebue să fi fostă Româniă; 

carii pre ambele latură ale Dunăre erai de mult creştină, și la, 
ei numai papaliă se puteii gândi, ca să li cor ecteze în sensul lor 

- și practica vieței religidse, a. a! 

„Nol mat sus ami  vedulii, că, dupre atestiarile ale însuşi inpe- 

ratorului Justianian 1, 'Thesalonicul a fostă râdicatii la rangul de 

Archiepiscopie de cătră Justinian I, s6i mat precis, în urmarea 
strămutărel, din Sirmiu a Prefecturel Că în 'Thesalonic n'a, îice- 
tatii ună singuri momântă, de a esista viâţă religi6să, despre ac6- 

sta nu rămâne nici o îndofală, mal ales că aici se găsescii uni şirii 
ne'ntrerupti de Archiepiscopi, carii în multe împrejurări facii opo- 

sițiune imperătoriler 'Bizanţiului şi pentru acesta se supună kiar 

morţer, dupre cum se pâte vedea şi din istoria lui Constantin Co- 

pronim , care a-omoritii pre Archiepiscopul de Thesalonic, ce îi fă- 

cea oposiţiune în acela, ce privea înkinarea icânelor (1); . i 
„+ Dar pentru scopul, ce urmării aici, are o mare importanță si- 
nodul -VII ecumenică, care în practicalele sâle ni-a lăsată mal multe 

date, privitâre pre elementul Românii dela Dunărea. Sinodulal VII 

ecumenic s'a adunată Îa 787 după Christos și la acestă, adunare 

a crestinilor ortodâcşi ai luatii parte din diferitele părţi ale creşti- 

nătăţei 350 părinţi, carii au susținutii înkinarea, scii cultul sântelor 

icâne şi 17 părinţi, carit aii combătutii acestii elementi al religiu- 

nel creștine (2). Aşa, la acesti sinodii, dupre cum ne spune Locvien, 

a luati parte şi ună episcopi de origine latină. Sti mal bine « se 
citesce, că în sinodul VII a şedută şi s'a iscăliti Ursu, episcopul 

Abariţilor, Numele Ursu îusemu6ză omii de limbă latinâscă, şi pre- 
cum mi se pare, nu foră fundamentă se presupune, a fi fostii Epis- 

copul Abritalur din Misia de jos, ma! ales, că în actul al septele a 

  

(4) Dosithu-eart, VI, cap, XIX, Ş3, i 
(2) Dosith, cart: VII, cap. 132, e
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sinodului se vede sub-semnață între Episcopii 'Thraciel (9; >. Din. 
acesti” 'citată al lu Lecvien se vede, că Români din Mysit, adică 

din Dacia lui Anrelian, pre timpul sinodului VII, când Bulgarii. 

nu eraii încă creștinați, precum kYar şi cele-l-alte popâre barbarice, 

ai luatu parte la confirmarea credințel creştine, şi cu numele epis- 
copului lor a atestată posterităţel, Că eX nu putei să fie nici kiar. 

greci de origine, 

- Nol, pănt când în Thesalonie nu vomii avea altii poporă, care, fiind 
de o origine neromanită, ar primiiereştinismul, sântemii în totii drep-. 
tul, a considera pre Episcopil din Thesalonicii, decoboritori ar Archi- 

episcopilor, veniţi din Sirmiu, adică Români și carii la < umbra pre: 

fecturel >, dupre espresiunea lui Justinian Î, şi-at căpătatu -acâstă 

prerogativă, La 787, adică anul sinodulul VII, nicr unul dinpo- 
p6rele barbarice, esistânde în 'Thesalonic, S6i prin împrejurimel6 
lui, nu erai încă creștinați, Singuri Skiachii, o masă de barbari de 

origine slavi, s6 aşedase încă de pre timpul lu! Justinian I pre aceste 
locuri. Dar Skiachit, pănă la venirea Bulgarilor, adica seculul VII, 
se perdă prin Mysil, ca naţiune, foră de a -putea compune cu sine 
o comunitate religi6să, şi prin urmare cu atâta mat puțin el nu 

put6u să albă o Biseriă cu rangul de archiepiscopie. Prin urmare ;, 

singură elementul romanii din 'Thesalonică şi anume acel veniţii din 

Sirmiu , era, capabili, de a forma archiepiscopia, locului; şi când 

citimii în practicalele sinodulur VII, că < aică a luatii parte Ioan 

Archiepiscopul de 'Thesalonicit s că « contra iconomachilor 

sa luptată între alţii şi Ioan al Thesalonicului, şi a luati 

decisiunr >, (3) « că, decisiunile lur Ioan al Thesalonicului 
S'aii citită în audul tuturor > (3) ete; t6te aceste menţiuni istorice, 

gicii; trebue să ne facă a conkide, că cu t6tă limitaţiunea datelor 

  

0) Lequien in Oriente Christiano, T. |. pag. 1221. Domnul Bouillet în Dict, de 

Vhistoire et Geographie atestă că Avarii vaii numită și Abariţă. Acesta pre noi ne 

face să conkidemă, că cu strămutarea prelevare din Sirniu la Thesalonică, s sai 

l-ai conervatii. numirea 1oulat, de unde venise. Dică însă mat întârcemii privi- 

rile nâstre și asupra Geografiilor lui “Meletie, descoperimii, că Avarimii s6ă Aba- 

riţii erai anii poporă din Seythia. Ceia ce farăși ne face să conkidemă, că Ursul 

era Episcopul unui poporii creștinescii, dâcă nu din Mysia, apoi cel puțin din Sey- 

" thia, adică din părţile nordice ale Dunărei. (Medeztoy Ttwoypaşi a pag. 37)... pr. 

(2) Dosith cart. VII cap. 1. $ 17. _ E 

(3) 1b. 323. " 
. 
a



SI CRESTINAREA ROMANILOR :.99 
  

istorice, de care pănă acum dispunemă, în Thesalonică,-afară de 

Abrit, erai creştinii, cariă avâii ună archiepiscopă de atâta cul- 
tură, că el este unul din membri cet mal principali ai sinoduluă 

al VIl-le. 

S-tul 'Pheofan în ehronograful sau DI-a. “conservat. mal miulto 
fapte, privitâre pre crestinismul din părţile Dunăre, care în acesti 

timpii nu putea. să esiste, de cât la Români. Mar ântăiit el gice : 
<Koi zij 6! 0 poi pervăs se) Vey Mu) muză. Bov)- 

ănw, avers 5>ns od, rui Ilpozozius Eos Toon 'To5 
05 Broz» d perna ISpodupoo 2) dna Tijy “Ney âoy TON 

| upusiv, AU Tab 4 în a udTI Gby 7 Emotie, p PETE SUVTUS T00G- 
po5vza ubTă d 2 „i 9 7atiâhiu» 69 manuGopândhov 205 
Gus sie Ezfavhijy. £ scpiirensay zi Dope d, în pd 
Îtoza. 705 înhtpia nul 269 Iporensi Y, 055 vuzsvyasus Mina 
dopeuic i muparytazaty mosesi-pnsey = Da 11 ale luner lul Iu: 

nie a eşitii Michael în contra Bulgarilor, eşind cu dânsul şi Proco- 

pia până la Țal. Tar căpitenia Bulgarilor—Crum, râdicându-sa, a, datii 

resbelă Delvetului (1) și pre (locuitori) din dinsul cu Episcopul 
z-a strămutată, (cari! locuitori), îndreptându-se spre dinsul (Crum) 

pentru multele rele ale consilierilor imperatorului, s'at dată Ia res- 
c6lă şi injuri, şi mal ales mulţimea Opsiciulur şi a Thracilor, pro 
carii liniscindu'1 Michael cu daruri și promisiunr., I-a făcut să 

tact> (2). Şi mal jos.: « T& 08 ceâprvugieo uni 250 Îptartavăv 
4 Boohfagius covevroy, 2udwnsoy m Gacthet Koop he 
Yisdi ozebâayra os iây cf Opium Gpâcos = Jar îu' luna. lut 
Februarie doi crestini din Bulgaria fugind , a anungată Iu: - 
peratorului , că.Crum câută a năvăli în Gramadi; « ca, să, prindă pre 

lucuitorii din Thracia> (3). : 

„Locurile, citate aici din Theofan, ar rămânea for de sensii, dâcă 

no! nu le-am combina cu alte circumstări istorice, care .ni dati ve- 
ritatea cestiuneă. Mal ântăii Delvetul este în Bulgaria de astă-d ; 

e 
  

(|) Delvetul era ună orașiă an departe de Marea ntgra, el esta însuși Zogora de 

ast: Qi (Me ast :0 Peroyzap -p +8. 439). Dosithei în opera întitulată <Tizos Vagăs» (pag. 

35) vorbind despre Delvet, dice, că el este situată în apropierea Orașului Burgas, 

care sa ada pre malul AMărei negre și că la 879 ună altă Epis: opii din Delvet a luati 

parte la sinodul din Constantinopol. | 

(2) Theoph: Chrongraphia (ediţ Bon, 1839) Tom. pa. 172,” pe als 

(3) Jbid. pag. 719, oa iai
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şi dâcă în dinsul esistaii crestini cu Episcopul lor, şi dupre cum 

pretinde Lecvien încă din cea mâ! adincă anticitate not suntemă 

necesitaţi să recun6scomii, că acesti crestint trebue să fi fostii ma! 
ales din coloniile lui Aurelian, şi acâsta o dicemii, cu atât mar mult, 

că pre la 812 Bulgarii încă nu erai crestini. Şi pre lângă aceste, 

citatul adauge, că Episcopul Delvetulut cu crestini ai fostă stră: 

mutaţi de cătră Crum, se "'nţelege, că în interiorul imperiului Bul- 
gară, unde erai şi alţi crestini din Români, şi care a, colucratii 
forte mult Ja crestinarea Baulgarilor, caril, dupre cum vomi vedea 

mal jos, s'aii crestinati. pre nesimţite. Apo, dup aceste, trebue să 
ni mal dămi comti şi despre cei doi crestini din Bulgaria, veniţi 
la Imperatorul Michael. Put6ii er, gicii, să fie de altă naţionalitate, 
când ni mal aducemii' amints ,.că Românii nu priviai cu okii pri- 

“ inclosă împuternicirea şi marirea Bulgarilor şi. când vedemiă, că ei 

vină crestini din Bulgaria, cea încă păgână? ete aceste fapte do- 

- vedescii, că elementul crestină s'a continuati în Dacii şi sub Bul- 

garii: păgână. 

“Mal mult de cât atâta, Dâcă not 1 suntemii mal reflectători asupra 

celor aflate în autorii bizantini, descoperimii, că visţa crestini din 

ultimii anl al imperiulux lut Crum şi a lux Mortagon probâză, că 

elementul romanii de la Dunărea a avută o influență fârte mare a- 

supra populațiuneă bulgare. No! gicemii elementul romanii de la Du- 

nărea şi din Bulgaria de astă-d!, și nu cel grecii, ca D. Golubiuski (1), 

 fiiud că spre acâsta suntemii: conduși de logica faptelor. In: anil 

812, 313 şi 814 Crum  capăta mat multe învingeri asupra Bizau- 

tinilor, și pre Episcopul Delvetului cu o mulţime de crestini, no am 

vădutu, îi strămută în imperiul bulgari, adică la Dunărea. 'Tot ase- 

mine el face şi cu locuitorii din Macedonia şi 'Thracia , strămutând. 
în acelşt părţi ale Imperiului pre Episcopul Adrianupolului. Iar 

la 814, luând orașul Arcadiupol, strămută din Thracia până la 50,000 
locuitori (2). Toţi acesti crestiul nu rămână în aceste locuri fără de 

activitate; ci Bulgari, axându-şi opera slavonisărer. lor terminată 
încă la, venirea, lor în Misii, s6ă cel puţin îndată după anii 668, er 

acum se supună aiel influenţel crestinismului, şi indireot, pro tim: 

  

(1) Gotub. Kparriâ, Ouepks ucr. seprzeli, pag. 2022, si 20422205, 
(2) Mem, pop. Il. 543, 547 şi 561. Ta
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pul mal ales al lui Mortagon, se facă crestini; adică persecutând 

pre creştinii, aduşi din Macedonia și Thracia, el singuri se supunii, 

cum vomil vedea, influenţei acestora. Şi dâcă ne ultămi în datele, . 

conservate de pre acele. timpuit, şi specialmente în Prologul sla-: 

roniă, vedemi, că cu acestă, ocasiune suportă martiriul 377. de cre- 

- -stini, între carii Manuel Episcopul. Adrianupolului, Georgie al Del- 

vetului, Leon al Niceei din Thracia şi uni Petra (1). 

Tot la imfluenţa strămutărei crestinilor de cătră Crum apărţine 
şi faptul, pro care ni-lă conservă Archiepiscopul 'Theofilact, făcând 

istoricul martirilor din Tiberiupol. EI ni spune, că unăttânării Cina 
mon, de locii din Adrianupolii, având tâte calitățile” fisice şi morale 
ale unul.omii dotați, şi devenind, ca pradă de resbeli, -fiiului lut 
Crum — Umbritag, sei may drept Mortagon, a esercitati atâta influ-. 
enţă asupra unula din fiii acestu fa, Enrabota, că.l-a şi crestinată.. 
At Cinamon ,, cât kiar şi Enrabota aii murită din mânele lui Mo- 

„lomir, suecessorului la tronii al lu Mortagon (2) Acum, decă Cina-. 

2no0n, Omi de imfluenţă asupra regilor Bulgari, precum şi cei 50,000 

mât de crestini, strămutați la Dunărea de cătră Crum, ar fi fostă 

greci, dupre cum pretinde D. Golubinshi, re puteti că să-şi perdă 

naționalitatea şi să nu remână greci şi penă astă. dă, dupre cum . 
se observă cu colonia grecă de la pragusile: Dniipruluă din Rusia: 

de astă- gi? Și pre lângă aceste, fiind ei greci de origine,.și stră-: 

mutaţi. pre ambele laturi ale Dunărei, cum pulâă, să'se prefacă 

din grecă în Pomână şi să vedemă până astă-di prin Nord-Ostui | 

Serbiei Români curaţi? 'Tote aceste elemente de Români, care se: . 
„_vEdiă preserate prin totă Bulgaria şi Serbia | liberă nu potii să aibă: E 

o esistenţă fără de COUSĂ, «.Î . . | | 

- Creştenirea Bulgarilor s'a petrecuti în a. doa, jumătate, a. seculu- 

Jul al IX-le. Acestii evenimentii, în jurul cărula D. Golubinski gru- 

pâză: mai multe fapte istorice , şi îlă pune şi ca causă a creştinărei: 

Românilor, no), dâcă, îl vomii supune unei analise minuţiose, vomiă 

descoperi, că lucrurile s'aă petrecută cu totul altrăminte,.de cum 16: 

“presupune Domnia, sa, Timpul cel nedeterminată al creştinărei Bul- 

  

ma Golub. opera citată, pag. 225, Dosith. cart vu, cap. VU. 24. . | 
(1) Bistoriae Martyrii XV „martirum $ 29 seqq: - Patrolog. Migne a, CXIIY pag 

191. Golub. opera e citată, e 21, 22. Ă :
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garilor, locul, asupra 'căruta autorii nu se învotesci, când este vorba 

de creştinare, pers6nele, ce aii operată acestii mare actă, precum şi 

„cele-l-alte circumstanţe ale actului, ne autoriză să, tragem conclu- 

siunea, că poporul bulgarii s'a creștinatii într'unii modii escepţio- 

ali, foră predicatori autoritară, veniţi din partea unia, sâă acelia-: 

l-alte din Biserici, treptat şi nu într'ună ani ficsă şi determinată, 

şi în privinţa locului, de unde s'a începută actul creştinărel: vu a- 

vemii nici o menţiune precisă. Dar mal special: -: : “i 

;Dâcă în modă speciali ne îutrebămi despre anul creştinărel nu: 

al Bulgarilor , ci simplu numa! al regelui Boris, apol trebue să 
scimii, că acestii erenimentii, care putea să fie fârte bine cunoscuti: 

de cătră lumea, creştină, el se pune de unii în anul $60, de alții 861, 

862—865, “Autorul Bizantini Simeon Magistrul pune anul' cre-: 
ştinărer lut Boris în al patrulea anii al împărăției lut Michael, când: 
acesta, a întreprinsii o înarmare în contra lui Boris, -adică în anul 
860 stă cel mult 861 (1). Nieita Paflagonânul în biografia Patri- 
archulvi Ignatie, vorbind despre cutremurul cel mare din Constanti- 

nopolii, dice, că, Bulgarii, adică Boris a primiti creştinismul îndată 

după cutremuri, cu alte vorbe la finele anului. 861 s6i 862 (2) Pa-. 

triarchul Fotie, contimpuranii evenimentului, ce ne ocupă, lasă a se 

înțelege, că creştinismul s'a, întrodusii în Bulgaria pre la finele anu-: 

lui S64, s6ă începutul lui $65 (3) Şi mai jos vorbind în specială 
- despre inodul crestinărei Bulgarilor, recun6sce, că crestinismul la 

Bulgari s'a ivitii « aipwe zut mupuliâwe=—de o dată şi în modi 

curiosi (4) 'Dupre chronicari! germaut: Boris este tot păgânii pănă 
în tOmna anului 864, căti în acestu anii, 6ca cum se esprimă chro- 

nica : < Hludovicus rex Germaniae hostiliter. obviam - Bulgarorum 
Cagano,... nomine, qui christianum se ficri velle promiserat, pergit 

== Ludovic regele Germaniei, a întreprinsii o escursiune militară con-: 

tra, Caganului Bulgarilor cu numele de . . . . . care a promisă, că: 

voiesce să se facă crestină (5) > Şi observănd şi lar atestaţiunile; 
chronicarilor slavi în acâstă privinţă, vedemi, că şi et punii anul: 

= 
  

(4) Theophan. Coatinuatus (ed. Bon. 1837) pag. 665, 

(2) Acta Sonet, Boliaud T. X, cap. 1V $ 29. Calendaria Assem, III. 34 

(3) Photii nege, Epistol, ed Montacut, pag. 49, - , 
-(4) Ibidem. E 

- (5) Patrol, Migne 7, OXXY pag. 1218.
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creştinărei lui Boris, şi nică de cum a Bulgarilor, între 863—864(1). 
În genere acum vorbind, şi ne mal citând şi alţi autori, caril toţi 
se învertu cu creştinarea Bulgarilor îutre anii 860— 865 , -trebue 
să recunâscemiă, cu Patriarchul Fotie, omul timpului şi al sciinţer 
seculului stă, că creștinarea nu numoă a Bulgarilor, dar kiar şi 
a.hă Boris, regehă lor, s'a efectuati c de o dată şi în modit 
curiosit >, - , i: Ru 

In privinţa Joculur cteștinăzet lui Boris, şi azăşi nu a: 4 Bolgari 
lor, autori! diferă. încă şi ma! mult. Aşa, Leon Gramaticul, presen- 

tând creştinarea Bulgarilor, ca pre ună act necesitati din partea 
lui Michael al III, gice : « Iar imperatorul (Aichael) botezând pre 

acestii borer, şi fiindu-i naşii, Ia pusii lu numele (seii) ; el a bo- 

tezatii şi pro magistraţii lu; introducându-ă in oraş (Constanti- 

nupolă) > (2). Scriitorii posteriori lut 'Theofan. şi carii se may: nu- 

mescii și continuatori al lui Theofan, et punii creștinarea, lui Boris 
în însuşi Bulgaria şi efectuată 6re-cum prin sine însu-și (3). Și în 

genere vorbind, autorii atât bizantiny, 'cât şi cel streini ati păreri 

diferite şi asupra locului crestiiărei lui Boris şi din circumstările 
creştinărel lut se lasă a se întrevedea, că Boris a primită creşti= 
nismul nu cu o solemnitate particulară , şi prii urmase întrunit 
punctii determinati , câ maă multă ca o necesitate politică; și ca 

unii actăi, care acum era reclamatii de insuşi convicțiunile religi- 

dse ale poporului săi. Acâsta ni-o probâză, însuşi Boris, când el 

spune lui Papa Nicolai despre resc6la boerilor, şi tot cu acestă o- 
casiune arată, că cu doi ant, "nainte de resc6la boerilor , poporul 
era, creştinată (4). a II i 

„ Dâca cestiunea izapular şi a locului oregtinărer DBulearilor, şi 
in special a lut Boris, a, presentată date contradicătre, apol trebue 

  

(0) Onucau. căimo:a, PYEOnIcei, Topeaaron Henoczpyena II, I, „No. 163 pag 
421,. - 

(2) Leonis Gramatici chtonograpbia pag. 238 (edit. Bon), Dar — _ trebue să no- 
tăm, că Leon Gramaticul nu predă in modii esactii acesti evenimentii. Câcl în Theo- 

fan noi găsimii locuri, care ni at-stă, că boerii lui Boris s'aii opusii actului creşti- 

nărei, şi că ei s'aă revoltati kiar contra lui (vedi Tchoph. Continuat. 164 adauge 

Responsa Nicolai ad Consulta Bulgarorum No. XVII, Patrol Migne T, CĂIX, pag. 

988, Aici însuși Boris spune lui Papa Nicolaii, că boerii luă voescii să-lii omâre şi 

să pună în locul lut pre ună păgânii. 

;:43) Theoph, Cont. de Michale Theopbhili. pag. 164 edit Boa. | 

(4) Responsa Nicolai ad consulta Bulgarorum (6, pa
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să scimu, 'că acâsta a proveniti mal ales de acolo, că în privinţa 
modului creztinărei cestiunea este şi ma! încurcată în autori. Până 
în timpurile mar: de pre urmă istoricii slav, fundându-se pre uni! 

din autorii Bizantini aii creduti , că creştinarea poporului bulgarii 
şi kiar a regelur'lor Boris, s'a, efectuată îutr'ună modă regulată ; 

având de predicatori pre. fraţii Metodie şi Ciril (1), s6ii numar pre 

unul din dinşii, adică pre Metodie (2). Despre rolul lui Metodie şi 

al lut. Ciril în privinţa poporului bulgară, noi vomii vorbi: mal jos. 

Aici adăugimi, că: alţii, fundându-se pre o epistolă a Patriar- 

chului Fotie cătră Boris, prin carea acesta numesce pre Boris 
« scumpă înfrumusețare a, ostenelelor sâle,:şi turmă legitimă, a.de- 
bilităţilor Iul > (3), voresci să prescrie creștinarea lul.Boris şi klar 

a poporului bulgară, Patriarchului Fotie (4). Aceste espresiuni ale . 

lu Fotie nu ni permită în nici ună modă, ca să înțelegemi , că 

Fotie ar fi fostii:creștinatorul fie al Bulgarilor, sii kiar al-lui Boris, 
Din contra, noi mat aducemii aminte. lectorilor noştri încă o-dată 
de opiniunea Patriarchului Fotie, respectiv da actul: creştinărei 

“Bulgarilor, şi el se esprimă categorie că creştinismul la Bulgari 
s'a respândită. « căoyqs wui zopuditog = de o dată şi în modă 
curiosi > (5). Şi pre longă aceste, not vomi fi mult mat logici, când 

vomii admite, că Fotie prin espresiunea din epistola cătră Boris face 
alusiune mal mult la dreptul Yurisprudenţei eclesiastice, ce acum pa- 

triarchul de Constantinupoli avea asupra Bisericilor din Bulgaria şi 

în genere île celor din Mysil şi veklul Ilirică, Bibliotecarul Anasta- 

sie, ce a esistatii tot prin-ssculul IX-le, pentra' ca să probeze dreptul 

” jurisdicţiuner papal6 asupra Bulgarier, cl găsesce :predicatori în 
Bulgaria pre uni preutii papalii cu numele de Paul (6). Că în ade- 

văr pra timpul lui Fotie în Bulgaria, precum: kiar. și prin Mysit ati 

“0 Schafarie, și pre basa acestuia și i alt istorică slâvă, cred, că crestinismul la 

- Bulgari g'a propagatii prin frații M. todie și Biril (Seh afar, .Apenb. Dyece,. 1, 

14297). E se funacză pre legenda lui Simeori Magistral despro Aotodie Pictorul 

şi 'Theofan: Continuatul (Ed. Bon. 163). 

(2). Schafarie locul citatii, : . ” 

(3) yxonr Beehari '. V.. pag. 123, 397, 
i:(4) Golubiaski. hpara. Her. uepnBeii pag. 26; 

(5) Eneşel. Epist. ad Muntacut, pag 49. 

(6)- Interpetatio Sinodi VIII generaiis „praefat i în Paiolog, io 3 3, oxxrx 
col, î8,



SI CRESTINAREĂ ROMANILOR 105 
  

fostă predicatori, despre acesta 'mărturisescii și tar autorii orto- 
docşi. Dositer, fundându-se pre autorii contimpurani, ni spune, că 

pre timpul lu! Fotie vină predicatori papal prin Bulgaria, nu ca 

să propage crestinismul, ci numar postul Sambetei (1). Pre la 869 

no! întâlnimi prin Bulgaria şi alţi predicatori papali, dar iarași cu 
unii scopii speciali, adică de a răspândi printre crestinii din Mysix 
noa, inorâţiune papală, privit6re pre dogma purcederel S-tului Spi- 
rită şi de la, Fiiul (2), La aceste trebue să mal adiugimii, că şi Lu- 

dovic, regele Germaniei, pâte să'şi aroge dreptul de crestinare al 
Balgarilor, El la 864 trămite la Roma unii Solii al sei, prin care 

anungă pre Papa Nicolau despre intenţiunea lut Boris, de a primi 

crestinismul, şi-I cere pentru acesta bine-cuvântarea (3). Cu modul 

acesta, noi am vădută, că și KIar modul crestinărei Bulgarilor. pre- 

sintă opiniun! contradicătâre ; și acâsta, dupre opiniunea n6stră pro- 

vine de acolo, că faptul crestinărei Bulgarilor şi hăar al lui Bo- 

"mis s'a efectuati < mugutfeos în Modi curiosti » adică fără 

predicatori speciali, veniţi de la Roma sei Constantinupolii. 

„Dar necrestinându-se Bulgarii în a șâsa decime a stculului a 
IX-le, şi neputând ficsa cu precisiune locul crestinărel lor, precum - 

kiar și modul acestei crestinări, se întrebă: cum? când? și 

unde s'aii crestinată Bulgaril?,. La aceste întrebări noi. găsimu 
răspunsurile nu în nisce iudicaţiuni speciale, trase din cutare sâii 

cutare autori contimpurani şi posteriori, Ac6sta, este imposibilii, 

mal ales în faca circumstărilor istorice, în căre ne aflămii. Prin se- 

culul al I1X-le literatura, era coucentrată în modă speciali la Roma 
şi Constantinupolă, şi tote datele, de care dispune astă-qi istoria, 
ni sunt conservate may ales de aici; şi între aceste doă capitale ale 

lumel civilisate de pre atunci era, o luptă de mrte kiar pentru Bul- 

garia, pretindind fie care Biserică, a'şi confirma dreptul de jurisdic- 

ţiune eclesiastică anume pre faptul creştinărei Bulgarilor. Indica- 

  

(1) Dosith, cart. VI, cap. XVI. $ 17 adauge Pan și Il6zy vol, II, pag. 434. 

(2) Dosith. cart. VIII, cap. 1, ?. 1, 

” (3) Capitula responsionum Nicolai in Epistola et Decreta No. LXI Patrol. Migne 

Ţ, OXIX pag. 875. Din espresiunile lui Ludovic se vede mat ales creștinismul 

catolicii, Ura și răutatea pre aceste timpuri ajunsese pănă acolo, că papalii nu 

recunoscsii în ritul ortodoesii nici kiar principiile crestinismului, Ortodocși erai 

priviţi ca păgâni, ri . 

9
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. țianilo Ohroniearilor nu ni pot. aicl aducă priă i urmare niot o'lu- 

mina; faptele” istorice sunţii- aicl singure capabile, de a ne scâte din 

încurcătura istorică, şi a ne face, ca să avemii răspunsurile dorite. 

„Nol am vădută, că în privinţa crestinărel Bulgarilur nu ne pu-. 

temi funda pre autorii laici bizantini. Din contra, Fotie Patriar- 

chul de Constautinupolă al timpului acelura, redând. faptele, petre- . 

cute. în acestă timpă, ni limpedesce și cestiunea istorică, ce ne 

ocupă. El în epistola cătră Michael, s6ui Boris, regele Bulga- - 
rieă, care epistolă cuprindea 118: capitale, în învață pre Bul- 

gari nu creştinismul, fiind că < Bulgari! erai creștinați în parte >, 

dar prin epistola mengionată învaţă pre Micliael « îp953d0&ovy. mis- 

„my ad ne ic “rpumpiis mul cv clazuneyay Doyidoy mai Er 
ză 91 hc eboestuc mai rây "ApYâvco» = credinţa ortodocsă 
din scriptură şi din sin6dale "ecumenice, precum şi prescripţiunile 

vieţel. morale și (datoriile) bolerilor » (1). Acestă epistolă, dupre 

cum se veda, este unul din mijl6cele , ci care “Biserica de Constan-” 

 tinupolă vine în ajutorul regelui, ce suferia, de resc6lele -borerilor 

şi tot-o-dată trebue să ma! notămi și acesta, că datoriile: morale! 

creştine, trase din Scriptură şi can6ne, au pută să aibă nici o'in- 
fuenţă asupra unul popori, care încă. nu era creştinii. — Şi pre 
longă aceste, dâca întârcemi atențiunea, n6stră la. cele petrecute cu: 

- ocasiunea acestul evenimentii istorică, nor descoperim, că Epis- 

copil și preuții, trimişi de papa A Nicolai , nu. se ocupă de Tăspândi- 

rea creștinismului în Bulgaria , ci numal de propagarea învățături- 

lor, ce acum distinge pre Biserica de Roma .de cea din Constanti- 

 nupolă, şi în special de remiruirea, celor botezați. Şi anume : < 0 de - 
* Poourns Nezâhuos, urbee Oz eruphiue, prswmateiro = 

- pudățeos zhy Bovhpapiay ui Eorete zivăs Extauârnws saci Pi 

ove Er) NStuSTt4ds , atatves 709. desf i Dotioy obs. 

EuzusYăyus, ăycae peunprouăvobe ui Or (epzwy. hoy- 
oravrtvovziheos, ps 07j%ey rd Ipiouu 23ziv tîtov ti îmouimac; 

ai 0dYi role iepeiat = Jar al Romei Nicolau, mişcații de spiri- 
tul dominaţiuner, și-a împropristă cu nedreptate Bulgaria, şi a tră- 

misă Episcopi şi alţă eclesiastici, cari, fârte răă făcând, ai re- 

, 

7 
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a 
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(1) Dosith, cart. VII, cap. XIII, 8 2,
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miruită pre cei Botezaţi fiind mirniţi şi de preuţii 
ă Constantinopălului (1), pre motivii, că mirnirea, este drepti a. 
Episcopilor şi nu al preuților > (2) Aceste fapte istorice, precum. şi 

„acele, ce voră mal urma, pre nor ne împingă la idea, că Bulgariă 

-aă pr imită creștinismul mu de la predicatori, trămişă într'adins 

dela. cutare sâiă cutare din Bisericile cele mari, ci €ă ai primiti 

creştinismul dela poporul românii, cu care eraii în relaţiunile cele 

mai de aprâpe, şi creştinismul, precum kiar şi cele-l-alte condițiuni 

ale vieţei lor curopiene şi de civilisaţiune s'a respânditi printre 
Bulgari treptat și pre calea conveţuirei. Cât însă se atinge dă relaţiu- : 

nile lul Boris cu curţile de Constautinupolii, Roma şi a Germaniei, apol 
aici noi acceptăm. opiniunea, D-lui Filipiă, care, esplicand relaţiunile 

lui Geula ungurul 'cu curtea de Constantinupolă , dice : < că el nu 
umblaii după credinţa creştină, ci mal ales voind a'și funda o monar- E 

chie takipuită, lucru ce era, preste” putință (3). 
Invăţaţii, caril cred, că Bulgari s'au creştinatii prin predica- 

„tor speciali, veniţi. din partea, “Bisericey de Constanţinupolă, se a- 
măgeseii forte, cand dupo actul creştinărel, efectuată în t6tă regula, 

„ini apol şi dicăl : < că Bulgarii r'aă avută Episcopl, pănă când 
„nu S'aă adresată prin Boris cătră papa Nicolau pentru acestă 

scopil> (4). Nol la, aceste răspundemă : că deca creştinismul la Bul-.. 

gari s'a răspândit prin “predicatori, veniţi din partea Bisericel 

„de “Constantinupolă, apol acestă Biserică , care pre calea poli- 

tică în atâtea: ronduri cercase supunerea  Bulgariet, ar fi per- * 
dută ea ocasiunea, ca să nu trămită Bulgarilor Episcopi ; şi KIar 

Metropoliţi sâi ArohiepistapL? Și de altă parte, decă Boris se adre- 

  

„(1) Prin espresiunea de preuţi ai, Constantinupolului nu trebue să înțelegemii, , 
că ca acâată ocasiune sai trămisii anume -preuţi din orașul Constantinapolului ; 

din contra aici trebue să înțelegemii pre preuţii, ce se ţindii de ritul Biserice 

“ de Constantinupolă, La o asemine înterpretaţiune 8 faptalur pre noi ne împinge 

viâța creștină, ce a preesiătată . acestor timpuri în Bulgaria, precum și faptul, că 

la începută Bulgaria, în respectul jurisdicțiuneY eclesiastice, a atârnată de Archie- 

piscopia română, carea sa formatii la «umbra prefectureă de Sirmiu»> adică de 

'Thesalonic. 

(2) Dosith. locul citată, 
(3) Diarzi3oo. larogia 7îjs Poupcavag 2 Aba = “îs Paţovias 1816, poe. 328. — _Vegit în 

actată privință, şi relaţiunile lui Boris cu, papa Nicolau, - : 

(4) Golubinski OQuepae' HeTOp. nepaeeii pag. 27 și 249, 
“i A



108 - CRESTINISMUL, IN DACII 
  

sază cătră papa Nicolau „pentru Episcop (0) şi acesta trămiţân- 

du-i uni Episcopi, îl promite, că < cu timpul: li va da, adică. 

Bulgarilor, dâcă nn Patriarchii , apol cel pain Archiepiscopi (2) >: 

acestă faptă trebue să fie interpretată nu în sensul, că Bulgarii : 

n'a avută Episcopi, precum şi organisaţiunea eclesiastică necesară, - 

Prin Bulgaria de atuner precum și prin t6te locurile , locuite de. 

Români, esistaă Episcopi Și ar Metropoliţi încă de mult (3). A- 

cea , ce: dorea Boris dela Papă, era o organisaţiune eclesiastică, 
compusă din pers6ne, care eraă supuşi regatului săi, Aşa În Tes- 

pectul administraţiunei supreme eclesiastice, Bulgaria la începutii, 

ca şi Bisericile române din Dacia lui Aurelian, atârnaui de Archie- 
piscopia de 'Thesalonică (4). Fiind însă, că preste Thesalonie Grecit 

din Constantinupolii își intinsese dominatiunea lor atât, cea civilă, 
“cât şi cea clesiastică, de acela Boris cere de la Papă unu Archie- 

piscopă, și- nu Episcopi, şi în genere o organisaţiuue eclesiastică, 

carea, să albi caracterul de a fi nedependentă de nici o Biserică, şi 
carea dupre observaţiunea D. Filipid, "I-ar aduce şi monarchia înki- 

puită. EI pentru acesti scopă în anul $69 cere pentru, a trela ră 

de Archiepiscopă pre ună diaconi Marin, care. era. forte bine cu- 

noscutii lui Boris încă din 866, când acela, a, fostă trămisă în Con- 

stantinupolă în calitate de legată (5). De'unde urmâză, că Boris 

“imediat după creștinare avea preutiă 'şi Episcopii necesari, fă ăre 

a'ă căpăta dela vre 0 Biserică din Constantinupoliă, sei Roma, că 

el cerea unii Archiepiscopii, şi că Ar. chiepiscopul, doriti de Boris, 

era diaconul Darin, care, judecând ş şi dupre ni mune, nu putea sd 

fie de origine Bulgară. 

Este forte caracteristică și disputa din acestă timpi a Patriar: 

  

" (1) Anaztasii Biblioth: Vita Nicolai papae (lgne Patrol. T. CXXĂVIII, pag. 1174) 

: (2) Responsa ad consulta Balgaroram papae Nicolai No. LXXII, LX, "(Aigne, 

Patrol. T. CXIĂ, pag. 1007). Papa Nicolau promite Bulgarilor nu Metropolităi, ceia 

ce însămnăză Episcopii de Capitală, ci numa! Archie »piscopiă. Dupre teoria dreptu- 

luă canonieii al Bisericei de Apus, Metropolitul prin escelența eate numat papa, ca 

Episcopii al Romei, capitaliei lumei, Acdstă teorie, dâcă observăm bine, a esi- 

'stată şi în Biserica de Constantinupolii pănă la organizatiunea de Staturi, libere și 

independente prin vekile Dacii, 

(3) Vegi mai sus locul estrasiă din Zonara, + 

(4) Dosith, cart, VII, cap, XII, 8 2; ! A 
„ (5) Baronii Annales an, 869. No, X, Vita ddriani i Otizer 7. OXxVIII, pag. 19984) 

„tt
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chilor de Constantioupolă - — _ Ignatie şi Fotie cu Papil Romei — 

Adrian şi Ioan VIIL pentru Bulg aria, Papil Romei, fundânduse 

pre jurisdicțiunea eclesiastică, ce aii avutii asupra creştinilor din 

locurile, locuite astă-gi: de cătră Bulgari, şi neuitând, dupre cum 

am văduti mar sus, că Biserica Romei pină la Justinian Pa avut 
tâte drepturile eclesiastice asupra Daciilor, înculpă pre Patriarchil 

de. Constantinupolii , Că «al „Constantinupolului caută a chitotonisi 
afară do Eparchia sa, s6i. st mud Evogiuy (ie 6 Koyoruyrt= 
vor ews Jetpozovety eic Brohyagiuy > (1). De altă parte: insă și 
Patriarchir de Constântinupolă, sciind, că Papi! n a avutii în acâstă, 

'eparchie o “jurisăioţiune continuă ; că încă de la venirea Hunilor și 

a Avarilor aicl crestinismul s'a mănținutii şi kIar s'a “desvoltatit 
prin propriile sâle forţe interne, foră vre unii ajutoră din partea 

Bisericel de Roma ; și infine, că îucă de pre timpul lui Justinan I | 

maj ales Dacia Aureliană în respectul eclesiasticii se afla într'o po- 

sițiune escepționaliă, adică se considera, ca protincil sufragante mat 

mult ale scaunului imperiali de Constantinupoli. de acela observămii, . 
şi cu drepti cuvbatii , -că patriarchit Fotie și Klar Ignatie qicâi 

cea 6 Ilimus tir mug 2vepiuy ystpumoysiy —că Papa căuta a 
“chirotonisi, afară” de Eparchia sa > (2). Acum acestă dispută a drep- 

tului de jurisdioțiuno eclesiastică asupra Bulgariei, precum şi îu- 

culpările canonice, ce, capii de pro atunci al Bisericilor îşi aductu, 

ar fi dispărutii îndată, şi. cestiunea jurisdicțiunel eclesiastica s'ar îi 

resolvatii în favârea acelei Biserici, care ar fi creştinatu pre Bul- 
gari. Dar împrejurările istorice ne autoriză, ca să mal âfirmămii 
încă o-dată, că < Bulgari! s'aii creştinată treptat şi prin contactul 

„lor cu Românil> şi ca să mal aducemii încă o probă despre acâsta, 

să întrcemi privirile n6stre asupra, celor petrecute la Constantinu- 

polii cu ocasiunea acestel cestiuni. Papa Ioan VIII precum şi pre-" 

decesoril sti, dupy ce a cerutii de la Biserica, din Constantinupoli, 

de a i se ceda dreptul de jurisdicțiune eclesiastică asupra Bulgariet, 

scrie o scrisre şi cătră Imperatorul, prin carea îşi repetă cererea, 

Sa. Despre care Dosithey ni spune : < ăvapuosdetone dă zic Et- 

Selis En să TUpad3 Lă Xordâmo,  Gmruyetooec oi murăpse 

  

(1) Dosith. cart. VII, cap, XIV, 2 23 

(2) Locul citat Dosithei,
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- ză TOY Popotră: y Ga 
Gu», po 05 7 să To: po seâu how, nt mă megi Boo). Tapiuc r Gu- 

)oy; ză păy &))as airiue Eot7rj- . 

at).e st vite, zi cătwoe “Eocpdrnaoi my îplâwy Oi eo aveti 

„ay my eipnvozoby Iuzy, ei vai pi zay SĂTUGty «si = Qi- 
tindu-se şeris6rea (Papei Ioan) în acestu Sinodu (+) parinţit (Sino- . 

dulil), ca să scape de scandalurile romanice, pre cele-l-alte le-ai | 

tăcută, și umar acesta aii- propus'o, că cele privitore pre 
Bulgaria apărtinii Imperatorului , şi cu modul acesta s'aă. 
scăpatu de certe şi dispute din partea pacificilor ! pap!, de şi nu pen- 

tru tot-dâ:una > (2). De unde nol vedemii , că Bulgarii „ crestinân- 

du-se, maii avută necesitate de: preuţi: săi Episcopi, căci pre a- . 

cestia îi ave, dar ei aspira la a avea unii Archiepiscopă, care 

ar fi făcută națiunea independentă cel puţin pre calea, ecelsia- 

stică. 

gităţer, de a se avea o cultură, distinctă şi separată de cea a Greci- 

„lor, precum kiar şi a. Latinilor. Incă de pre timpul imperaţorulu 

” Zenon limba latină a începută a despărea , ca limbă. oficială, din 

palatul de Constantinupolii și a, fi înlocuită cu cea grâcă de dialectă 

bizantinii. In Biserică însă amândoă aceste limbi culte erai: în usă, - 

și de sigurii, că prin. Bisericile Daciilor serviciul divină se efectua 
generalminte în limba, latină, rămânând limba, grâcă numa! pentru 
circumstările politice favorabile imperatorilor bizantini. Prin a doa 

jumătate a'seculului.al IX-le cu puţin mai "nainte de” creștinarea 
lui Boris, « imperatorul Michael scrie cătră papa Nicolai, obser- 

- “vându-l şi condemnându-li pentru iuteresarea lui, numind şi Klar 

Ună altă faptă de intportanţa, cea mat mare este şi ivirea nece- 

pre limba latină limbă barbarică > (3) Şi cu tâte că Papa prin răs”, 
  

((1) Aici e vorba despre Sinodul din Constantinupolă, ce s'a convocati ds ciitră 

Fotie la 861, și prin care s'a confirmată din noii suirea Ini Fotie pra tronul Con- 

scosii Bulgaria de sub juridicțiunea eclesiastică a papilor, lăsându-se sub cea a 

| 

. stantinupoluiui, Suă anamatesatii dogmele papale, predicâte în Bulgaria,- și Ba i 

Iinperatorulor, ca cei ca singuri putâii să aibă drepturi-asupra Bulgariei, câsei- ' 

„gate în puterea armelor. Decă însă punemii cestiunez acesta pre teremul drepta-! 

lai canonică, trebue să recundscemii, că Sinodul nu reguleză posițiunea eclesia- 

stică a Bulgariei, și nică putea să o facă, când în “Thesalonie şi Achrida aă esistatii ” 

Biserici independente şi ne atârnate de tronurile Bisericilor celor mari. 'Actstă . 
anume stare a Bisericei din Bulgaria a adusi, ca mai-pre urmă tâta Bisericile 

din Dacii să se instituiască in Biserici independente, Dosith. Cart. VII, cap XV, ş2 

(2) Dosith. Cart. VII, Cap. X1V, 3 23. AI | 
(3) Dosith, cart. VII, cap. XIII, $2. ”
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punsul sei cătră Imperatorul arată, că limba latină era în usi în. 

Biserica Ş-tet Sofie din Constantinupolă, far câa grâcă în Roma, | 

mat ales în citirea Evangelil şi a, Apostolulur; cu t6te aceste dieti, 

ura contra, limber latine, esprimată kiar de cătră Imperatorul tim- 

pului; inovațiunile Papalilor în doctrinele şi prescripţiunile religi- 

6se :ale Bisericây ;. şi în fine ținta papalilor de a transforma, juris: 

- dicţiunea canonică şi eclesiastică, în tendinţe politice; aii avutii o. 

” influenţă reă şi asupra spiritelor de .la, Dunărea, şi pop6rele de aici 

ai începutii săi sa găndrască asupra mijlâcelor, prin care ar fi pututii. 

şi mal bine să se scape de influenţa doctrinelor şi a tendințelor pa-: 

pale. De altă parte și cultura prin. limba gr6că nu putea, să convină 

popârele- de la Dunărea. Imperatorii bizantini puteu să profite de 

jurisdicţiunea; canonică a Bisericilor din Dacii, şi cu încetul să a-: 
_jungă :p&nă la aservirea politică a popbrelor- de la, Dunărea. De 

unde apoi. tendinţa, de a adopta o sistemă de cultură, care ar fi a- 

_Yvată caracterul de neutră ,. şi carea ar fi putută să conserve inde- 

pendeuţa politică : prin. cea religi6să a poporului Româno-Bulgarii 

din: Dacir. Limba slavonă pentru împrejurările politice de atunci 
putea, să fie cea mar proprio. Niet unul din popârele slavice al se: 

„culului al JX-le cu imfluenţa lut. politică nu putea să fie pericul6stu 
pentru independenţa Româno-Bulgarilor.; şi, sacrificând atat Bul- 

“ garir, cât şi Românii limbele lor vorbita, ex acesptă în Biserică 

unii dialecti slavonă, fie al Skiachilor, sâi 'p6ta şi Kfar ună dia- 

lectii formată din limbele bulgaro-române, unde materia limbel este 

dialectă probâză părerea nâstră ;.căcr kiar literele, fiind în genere. 

literele alfabetului greco-latină , ele aii între dinsele semne, care 

-s'aii inventată aici la Dunărea, s6ă mat drepti în Dacii, și acărora' 

- sonuri sântă cu preferinţă în limba româuă și frte rar numa! în 

Jimbele slavica de Sridă, Bca, cum mol ni esplicămii introducerea 

limber slavone, cu atâta ușurință în Bisericile românesci , şi klar a- 

doptarea de cătră Români a alfabetului cirilicii. Şi dcă cine-va 

va avea pretenţiunea, că limba slavonă cu literele cirilice s'au în- 

trodust la Român! pre calea imfluienţer politice a- Balgarilor, a- 

tunci. se “întrebă, şi cu drepti cuventu, cum acâsta s'a făcati la 

„Romanii din Dacia, lui Tralar, unde imiluenţa Bulgarilor nu “'ŞI-a, 

_ putut avea locul Şi de altă parte, d6oă puneri de basă acesti 
—
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raționamentii politică, pentru ce Românii din Transilvania, fiind 

liberi de influenţa slavonismului, n'a acceptată limba Ungară în 

Biserică, sii n'aii mănţinutii pre cea latină? Nu! Limba slavonă 

cu literele cirilice aă fostă acceptate de toţi Românii, pentru ase 

putea separa de imfluenţa DBisericei papale, şi tot-o-dată pentru. 

a-şi putea mănţinea libertatea şi în faca Imperiului din Bizan- 

țiu, aci grecită. 

Dar pentru ca să probămi și ma! bine acâstă opiniune a aste 

istorică, şi să vedemi, că cultura, slavonă cn literele cirilice - s 

acceptati cu consciință şi cu calcul politică de către Rotar, a 

studiemii aici în trasurile generale limba slavonă bisericescă cu li- 

terele cirilice, timpul, când acâstă limbă a, devenită limba literaturer 

eclesiastice de Ja Dunărea, local, şi persânele, de cine s'ail efec- 

tuată acesti actă pre cât religiosi, tot, „pro atâta şi politica al 

Româno-Bulgarilor. 

- Supunând analisei sciinţifice limba, slavonă bisericâscă , în carea, 

sântii traduse şi pănă astă-dr cărţile de serviciu şi ma! ales cele 

biblice, nu putemii să nu recunscemit unii. caracterii. particulară 

al acestel limbi, care nu este identici cu nici unul din caracterele 

limbelor slavice esistânde, şi care s6mănă fârte mult cu unele din 

caracterele limbei române.: Opiniunea, că limba, slavonă a cărţilor: 

pisericescl este limba Chorvaţilor şi a Chorutanilor seculului: al. 

IX-le, astă-di nu mal are partizani nici kiar printre literaţii sla-: 

voni (1); Dâcă ne ultămii pentru scopul nostru în Şafarie,, not des-: 

coperimii, că şi acesti mare iterații slavonii, vorbind despre lim- 
bele slavone ale seculului al IX-le, distinge între slavonit de Sudit 

dot ramuri de slavoni, adică cel bulgari şi cer greci (2). Dealtă 
parte, dc mal întrcemii privirile n6stre şi asupra biografiilor, 

  

(1) Bonanckiii o Bpeenui IPONCNOIEAEHI A CIABAN, IHCEMEH'D MocrBa 1855 
cap. MIL pag. 213—260 — Adauga - sRypHAID MOCEBHTIIRAILE 1843 NoVI, 
pag. 405—134. 

(2) Sehafaric. Ant Tom. Il, cap. II, pag. 333-311 cop. T II, cap, 1. pag. 326 — 

392. Şafaric, privind la popârele din Dacia lui Aurelian din punctul de privire reli- 

giosă, le împarte în Bulgari și Slavoni, carii se țină de ritul Bisericei grece, Dâcă . 

însă clasificaţiunea se ficea. din punctul de privire al naţionalităței şi se lua î în. 

considerațiune limba, atunci el trebuea să împartă pre aceste popâre în Dolgară i și 

latini, adică Români. , | . : a ”
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pre care D; Gorski le-a numiti panonice (1) descoperimi, că Ciril 
cu: fratele sei Metodie, inventatorul literelor cirilice, este din The-  - 

salonic, locul stii mai drept centrul vieţei romanice din Dacia lut” 

Aurelian, încă de pre timpul lu! Iustinian I, şi că Ciril nu este 

slaronă de origine, «dar vorbesce curat slavinesce>. Și pentru mat 
multă convicţiune not presentămi aici o parte din biografia lui Me- 
todie, pre care slavonil îl numescii sântă , afară de not Românil, și 
de unde se vede, cum imperatorul Michael al III al Bizanţiului 

ni-l presintă pre: aceşti mark bărbaţi ai Daciilor, mal mult ca pre 

nisca Români şi caril cu actul lor aă dată nascere culturer pop$- 

relor de la Dunărea, « Tape pese Kz dnocoby Ronerazuuy : : 03 Cero 

XAHE MO:KETB CBTBOPITIL pasnb mese; BIG AAMD TI AAPEI IULO3H, N 110- 

inr5 Oparz CROI, HTyarerrs Meoozilt, 1 Iqyt ine : pal 60 ecra Ceayirbnura, * 

06a, aa Cezyubue pce vero C1OBENCRID Gecbayiors == Imperatorul a 

disu-cătră filosoful Constantin : ac6sta nu o pâte face (nimene), a- 

fară de tine, pentru acâsta îţi voiii da ţie daruri multe, şi înduplică 

pre fratele tăii, egumenul Metodie şi du-te : căci vol amândoi sân- 

te-ţi thesaloniceni şi thesolonicenil vorbescii toţi slovenescă curat (2), ! 

Şi cu modul acesta pe calea istorică nol avemii posibilitatea unul 

dialectii slavonii, în care traducându-se cărțile bisericescă, au con- 

ţinuatii a scrie t6te pop6rele dela Danarta, 'Bulgaro-romavice. A- 

câsta' o dicemii cu atâta ma mult, căcr kYar limba slavonă din do- 

cumentele nâstre îstorico se distinge de limbele  celoralalți slavi și 
are o'asemănare numa! până la uni „punctă cu limba, slavonă bise- * 

Ticâscă. | 

In respectul filologiei trebue: să: notămi aici kIar, întru cât ni 
permite scopul, ce urmărimii, că limba slavonă eclesiastică , sa 

mal generalii, “limba slavonă literară din seculul IX şi X-le are par- - 
ticularități, semina cu multe din particularitățile -limbei române, 

Aşa usul verbului a fi, când el are sensul afirmaţiunet ma! ales, se 

() shyp. Mockonuranniri 1813, No VI, pag 405—431. 
(2) Cap V. biogr. 5..Metodie (3hypE. MOCEBUT. 1843 No. Vi, 405—434). Aici 

biograful S.:Metodie ni redă o conversaţiune, urmată între imperatoral Michael Il 

şi Constantin sii Ciril, fratele lui Metodie. Din acestă bucată se vede apriat, că 

Ciril nu era slavonii de origine, şi că el, fiind dupre educaţiune greco- romanii, 

adică filosofii din Thesalenic, noi ne îndoimii să fi fostii şi grecii dupre origine, mai i 

ales când acum 'sa scie, că aici era unii centra politico-religiosă, strămutatii din 

Sirmiiă, - |
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“ elidă în limbele slavice, ca și în limba gr6că, se înţelege când a- * 
- c6sta, nu vatămă înțelesul. Espresiunea, însă de mal Sus, <'Bu 60 ecra: 

co:mynbua oa = căci vol amândol sunteţi thesaloniceni >, precum - 

şi altele analoge cu acâsta, prob&ză, că aici limba, slavonă s'a su- 

pusă cele! românesei, sâi limbelor neo-latine în genere. De altă 

„parte trebue să mai notămi, că acâstă limbă, având materialul ei 

comună în multă privinți cu materialul Jimbet bulgare, ni mat pre- 

. sintă o particularitate , care nu esistă, de cât în limba română şi: 
“cea albaneză, Vorescii să dici, că limba slavonă literaro- eclesias- 

tică din seculul al IX și X-le își declină vorbele sâle nu priu flec-: 

siune, ca tâte limbele slavica , dar prin particule, ca cele ne0- Ja 

tine (). In fine, d6că mal înt6rcemiă privirile n6stre şi asupra sem- 

| nelor, ce represintă sonurile acester limbi particulare, descoperimă. 

Tarăşi, că şi aici limbă slavonă eclesiastică, îşi are caractere, pre. 
- care nu le are nici una din limbele slavice. Mar Antal litera mă 

în nică una din limbele slăvice, afară de cea bulgară cu puţine es: 

cepţiuni, nu are soniă ; şi dupre opiniunea -nâstră acâsta provine de.. 

“acolo, că t6te limbele slarice, care. întrebuinţâză alfabetul ciriliciă ,: 

ele: ati păstrati acâstă literă, care în limba, slavonă literară a, secu- 

lulux al IX-le îşi avea sonul seă, ca şi în cea română.de astă-di (2). 

De asemine estecu literele ( )=i şi ()=în din care, dupre cum ob-: 

servă literaţii slavon, cea din urmă a despărutii cu totul din tâte lim: . 
 bele slavice, afară de limba slavonă, vorbită în jurul Achrider și a. 

Bitolier (a), adică de pre acele locuri, “unde şi pănă astă-qI. so veda : 

  

(1): A suezunoen CB. Honer. uI Meoozin ds. IIury.renesaro 1862, 
„.. RIeBB. pag. 

(2) iile dela Dunărea, ca și omenirea întregă, cână i-ati propusă, de a, 

forma uuii alfabetii, era fârte natural, a se conduce de principial fonetismalut! De” 

aceia limba slavonă are și ea dot sisteme de scriere — fonetică, pre care o nume- ' 

seii aaronua = şi ByKBuna = derivativă. Sistema derivativă s'a întrodusi ! 
mai pre urmă, și aname prin secolul al Xil-le, în 6re-ce si stema fonetică a fost 

inventată de cătro sf. Ciril încă dela 855 „. dupre cum vomii proba acata mat 

„josii, Că în adevăr este.diferință între aceste doă sisteme de scriere ale limbei | 
slavone biszricesci, acdata se pâte vedea din comparațianea lor şi în special din 

“literele + +, care dupra sistema darivativă are sonul original grecii de ps, iar dupre 

glagoliţă de pă, d dupre Blăgoliţă sună tă, dupre sistema bncviţet Ata ete. Și asemă- 

narea dintre limba româuă şi cea slavonă a secululai. [Ă-le o găsimiă mare, când 

facemii comparațiunea cu sistema glagoliței. N , . IN 

(3) F'puropoBnus TRY: Munucr.. Hapozuaro Ilpoca.. 1847cap. IV, 
pag. 29, . . „o iute
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elementul ș românii a fi dominători ; far litera ( ) ==, a căria Soutt este Su 

forte usitată în limba Română, a mal rimasii: puţin a se întrebuința. 
în limba bulgară şi în fârte în puţine locuri de cătră celelalte limbi 

slavone. Numai paţin și între cons6ne se observă o afinitate a lim-. - 
„bel române cu cea slavonă eclesiastică.. Așa m=—șt, obserță încă. 

: Şafaric, s6 găsesce numa! în limba bulgară (1); Iar nor: adăugimă, . 

că acesti soni este întimpinată la totii pasul în limba română. Iu. 

fine literele grece : £, Y și 0, 'care dupre forma și Sonul lor. sântii: 

de origine grâcă şi s'au păstrată de cătră alfabetul cirilică, ajunsi 

pănă Ja no!, în alfabetul însă. primitivă, dupre cum probăză astă-. 

AI slavisții cer may reumiţi, acesta litere nu -esistaii cu caracterele. 

-aceste, dupre cum sonurile lor nu esistă nici în limba română, Aşa 

«4 era egali cu sonul lu! pă, E==xlă sâi esă, adică cu inclinațiune. 

cătră x latină și 0=— tă (2). 'T6te aceste observaţiuni ,. fă-ute se în- 
. ţelege numa! în trăsurile lor generale, probâză pănă la evidenţă, 

că limba slavonă eclesiastică se pâte considera, ca produsul tutu= 

ror popărelor.. de la Dunărea, wide atât Bulgarii, s6i maă drept 

„Slavă, cât şi, Românii aă proadusii contingentul lor. „ 

“Nu numar. pre calea filologică se pâte proba, că limba slavonă s'a, | 
- introdusă îu' Bisericile dela Dunarea printr” 0 necesitate politică ; a, 

„câsta se vedea şi Bar, din şirul istoricii al faptelor, Slaviştir ruşi, . 

între cari! mat ales D, Calatdanov, (3)] aă descoperiti may multe 

„Ducăţi dintr'ună autori contimporani faptului inventărer literelor , 

cirilice. Acestă autorii, care ni lasă: mar" multe „note, privitre pre . 
Ă - cireumstările vioțel. socialo-religi6se din seculul ul IX- -le, Ja pop6-, 

rele Bulgare -Române, este contimpuranii cu Boris, regele Bulgari-. 
„lor şi se numesce Tudor duxul (4). Ducele 'Tudor este, dupre cum. 
„se vede din notele rămase, unul din Gmenil cel mal erudiţi al tim. 
N pulut seii. El cundsce limba şi. literatura biblică din limbele latină, - 

şi elenică şi combate, pre adversarii se în, punctul, că nu numal 

| a) Schafarie Ant, slav. T. UI, cap, II, pag. 333. 

12) CpesreB. lpenuia mtcpsrena c.IAB. pag .18—20: 
- (3). Raxaiia, loans ac. Goarap. 

- 114) Atragemă atențiunea “lectorilor noștri asupra niumireă lui Tudor ducsul, El... 
. 88 numesce Tudor, dupto, versiunea romândsuă și pre lângă âceste este şi dux, Yar 
- nu KH3135. Acesta pote să probeze, că el era kYar românii de origine ; căci deea, 
"ar fifost Bulgarii, trebuea să se numâscă „Peozopz dupre 3 Versiunea rscă, adi; ! 
Boraats, dupre iraăacţiunea slavonă,
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limbele latină, grâcă şi ebraică suntă capabile, de a lauda pre D-dei, 
dar probâză, că și cea slavonă, Laudă forte mult pre $. Ciril, in- 

ventatorul alfabetului cirilicii, şi în fine se esprimă : <JI ame zir- 

DpOCIILIII : Bz KOE BpEMA? 70 BECI BBAATE 1 pexars, ARO BB Bpbvena 

Muxanaa, napia rppuseaa, Hi Bopuca KsHasia GIrapcEa 1 Pacznna, 

enusa Mopeea nu Konedia ouagia Garabcua, Br „IbTo 0Tb enxanuia 

Bscero uipa 6363 (sâi 855 d. Chr.) = Şi d6că întreb! în ce timpii 

(adică s'a inventată alfabetul cirilicii)? Apo toți sciii şi spună, că. 

pre timpul lui Michael, imperatorului Greci, Boris, principele Bul- 
garilor, Rastică (1) principele Morskir (2) şi Coţel, (3) principele 

Blatnilor (4), la anil de la facerea lume! întregi 6363 adică 855 

de la Christos >. Din t6te aceste fapte istorice resultă Yarăşi, CĂ în- 

troducerea în Bisericile de la Dunărea a unei limbă cu totul di- 

stinctă de cea latină şi grecă a fostă ună actă , resultatăi di cal. 
cule: de independenţă politico-religidsă , şi că acestă acli s'a să-' 

vârșită « cu consimţimântul tuturor popărelor dela Dunărea, espri- 

iată pote şi kiar prin regii lor, 

Cestiunea timpului, adică, card s'a inventatii alfabetul cirilicu, , 

precum şi începerea, traducerei cărților bisericesci în limba slavonă, 

milit6ză şi mai mult în fav6rea opininnei n6stre; că adică literile 
cirilice suntă uni produsă a] tufuror popârelor 'de la Dunărea, me- - 

niti de a esprima viga,, ce esista încă de prin seculul al VIII. le în- 
tre 'popârele Slavo-Bulgaro -Romanice, Tar limba slavonă, întrodusă 

în Bisericile acestor pop6re, era menită, de a mănţinea libertatea 

lor politico-religi0să în faga atât a Bizantinilor ,- cât şi a Latinilor | 

de la Roma. Şi în adertr, Bulgarii, pentru esemplu, prin regele lor 

Boris primescu crestinismul pre la anii 864, Xar literele cirilice se - 

iuventeză, dupre cum ni spune Tudor Ducsul la 855. Şi că în ade- . 
„verii, acesta, este anul inventăre! literelor cirilice, sâii dupre espre- . 

  

(1) Rastici este disii în locii de Rostislav, principele Moraviei. 

(2) Morakii în loci de Moravskii, adică al Moraviei.- , 

(3) Coţel dupre opiniunea nâstră, este principele românii de dincâce de Dunărea: 

din ducatul lui Geliu, și acestă principe se numesce > de către D. A T, Laurian 

Cutese. - : 

(4) Adiectivul lut Tudor de BIATHECEI = blatnesciă cate disii în loci de rla- 

chicescii, Și acâsta se vede din afinitatea literelor, ce companii pre ambele vorbe, 

din circumstările istorice, cara ni probeză, că a; esiatată unii duce cu numele e de, 

Cutesc la vlachii din Stânga Dunărei, și acâsta anume pre la 850-870. ”
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Siunea, lui Tudor : easz6oyur ro iasiitoy czonbueaoy 2 DOI avemii aici 

mal multe argumente din chronicele Bulgare şi Serbe (1) şi tot 

„ atesta se atestă, şi de către: manuscriptele vekr, păstrate în Acade- 
mia, de Moscva, unde anul inventărer literelor cirilice este Scrisă 
dupre sistema glagoliţer, sâă fonestica slaronă (2). Acum , acâstă | 

anticipaţiune, cu noă anl a invențiune! literelor cirilice nu ne pro- 
bâză, până la evidență, că literele cirilice maii fostă inventate de 

către Bulgari şi pentru Bulgari numai? Nu ne pune în posiţiune, 
de a admite, că crestinismul, singura, sistemă de cultură posibilă 
“pre acele timpuri, şi carea avea necesitate de nisce litere, era res- 
pândită la Dunărea cu mult înainte şi lar de anii 855 ? Necesi- 
tatea unel sisteme de o cultură spăcială şi separată de a Bisericilor 

“din Constantinupolii și Roma, devine posibilă la uni popor şi în- 
_ţel6să numa! atunci, când acel poporă scapă de primele impresiuni, 

şi devine reflectătoră, precum s'a întâmplatii și în casul de facă , 
când adică Boris, principele Bulgarilor în înțelegere cu  Rastislav 

al Moravilor și cu Cutesc al Vlachilor se consultă şi convinii asupra 
măsurilor, prin mijlocul cărora s ar mănţinea libertatea poporelor 

lor, î.... 

83 întârcemii : acum privirile nestre şi asupra timpulur, când s “aa 

tradusă i în limba comună a pop6relor de la Dunărea, cărţile biblice 

și mol vomii veni și pre acâstă cale-la convicţiunea, că Bulgarii s'a 

creştinată de cătră Români, ma! "nainte de actul creștinărer lut 
Boris, Iar limba slavonă, întrodusă în Bisericile de la Dunărea, a 

fosti mijlocul, de a scăpa de “influența esteri6ră. Esarchul, numită 
al Bulgariei, Ioan, ni spune : c ceara Goa uexopbus Iseraruuis, 

br10cod5 pERa, WENOPEI TPOYAE upuia, crpoia micrena C-1OBburcEuxp 

EBHNI'S, ore Epauredia 1 Anocroza npbaraa V300p5; ieuno:ze 40- 

CTE 2EHBEUL BB arurpă cerb TBMBEBID, TO.TIIOii€, upb.105, npborş- 

TNB Gec RONUA, 1 CBBTL NpIAzD 2bIB CBONXD VXL340y = Sântul omiă 

al lul D-geii Constantin, dicii filosoful, întrepringenă multe oste- 
nele, a făcută scrierea cărţilor slavice, şi a începută. aplicațiunea, el, 

„la Evangelie şi Apostoli; și atâta a făcută, trăind în acâstă lume 

    

"(i Schafarie, Ant, slav. m. II, cart, Ii, “pag. 323 sqq, ! 

(2). Aănreaenoere., CBE. Rupe a Meooa. Ha Ilury1EBCRArO 1862, 
RieBb pag. 15. |! DI IRI
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întunecată, în cât a tradusă, lucrând fără de obostală şi “pri- 

mind la lumina dilex resplata lucrărilor sâle >. (1). Şi că în adevăr, 
traducerea Noului 'Testamentii s'a făcută în limba slavonă mal: 

“nainte de creștinarea Bulgarilor şi a altor popbre slavice, se'mai - 
vede şi dintr'unii altă citati al aceluraşt Eesarchă Ioan, care dice: . 

. Cs: CIIMH se Cu. OCTABI5 iero, BD Esiuui CeIL BEIURHIL Gozsirut Apxie- 

"UMCKOŞII Meooazt, Spars IpIL:10:! ÎL BCA OŞCTARHSIA EDITII 60 075. 

CIINHSCHA A3HKA, ICE ECTE FPEUTCET, BP CIOBBUBCES = = ŞI pentiu â- 

_ cestea eu ţi-am lăsatii (lectorule) în viţa acestul mare al lui D-gei- 
" Archiepiscopă Metodie, fratele lui (Constantin), că 4 tradusă tote 
cărțile canonice 60 în limba slavonă din cea, elenică, care este cea 

“ grâcă (2). Acesti citati lasă a se vedea varăși, că şi klar traducerea 

“vekrulur Testamentă nu s'a făcută cu multi după traducerea celu 
noă, adică imediat-dupd anil S62, când'acum Metodie era “Archie: . 

piscopii al Moraviei: Şi pentru ca să ne convingemă klar, 'că în a- : 
_devăr trăducerea veklului 'Testamentu în limba slavonă s'a făcută. 
îndată după ani! 862 şi pâte klar "nainte de crestinaera lut Boris . 

(864), să estragemi ună altă locă din chronicarul rusi Nestor ,: 

care gice : > Iocaur ABA IONA CROPONIICIIA 35.10, upĂa0:r BCA RENT 

VICIIOIH5 075 rpeuscaa ASHIha -Bb C1OBBN6CEE 6, 3bCAn/5,- HAYeRPb OT 

Napra VBCARA 10 ADYAECATY u 6—io an OETAOpa scana = A pusi 

(Archiepiscopul Metodia al Moraviei) dor popi tachigra(1 la, lucru = 

şi a tradusă t6te cărțile, făcândă (ac6sta) din limba grâcă în “cea 

slavonă în (timpii). de 6 luni, începând de la lana, lux Martie pănă - 

la a 26-a di a lunet lut Octomvrie» (3). Cu modul acesta no! cre; 
  

(0) baz. cs. Rup. n Mee. na. IluryJencEaro pag. 9—10, Şi find-că dia- 
lectul Bibliei slavice este urii dialectii sudici și nu semănă cu limba Moravilor, | 
apoi nor trebue să conkidemii î înpreună cu D. Pigulevskiy, că. 5. Constantin a fă- 

cutii traducerea Noului 'Testamentii maY.nainte de 862, data ducerei lui Ciril i 

Metodie în misie la' Moravi, adică mai nainte de creștinarea , Bulgarilor, sei mat 

drept a lui Boris: -: - LEII - : 
(Q) ibia. Este sciută, că cărțile veltalui “Testament : “Tovit, Ludit, III-a a “Im: 

păraților și a III a Ezdrei sati traduse după Metodie şi Ciril, și pre 16ngă aceste | | 

din Vilgata şi na din Septaaginta. 

(8) oăn. Codp. pyer. ar. 7. Lem. II. Schafăric aduca acestii argamentă 
în opera. Pamatky drevniho pisemaictvi lihoslovaniiv. Biogr. $. Metodie cap. XV, 

Și aici putemii să mai adăugimii și unii 'argumentii, trasii din notele lui Tudor 

Ducsul, care, respundenă Celor, e ce dicdii, că în limba slavonă nn se potă traduce 
cărțile sânţite. so esprimă ; «Siogură S. Constantin supranumitii Ciril, acum a fă- 
cată și scriere și a tradusi şi cărți în puţini a ani > (Ubar. CBB. Furpura N Meo, - 

Pe, Tury.escaaro pag. 11).
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| dema, că; probană în” de ajunsă, am venita cu. drepti curentă la, 

 „conclusiunea, că atât traducerea cărților biblice în limba 

slavonă, precum iar și inventarea, alfabetului ciri- 
“licu, privite din punctul de privire al timpului, când 
"ele stai manifestatu, trebue să ne convingă, că:aceste .. 
mană acte s'aii făcutiu de către tote poporele de la Du-. 

„ nărea, care nu: apârţinci la rasa slavică numai, pre 
cum erai Românii și kiar Bulgarii. 

- In fine, dâcă puuema încă o dată cestiunea limbel și a culturer 
româno-bulgare din seculul al IX-le, apol acesta noi aici o facemii 

ca să privimil la cultura religi6să a popârelor de la Dunărea şi din 

punctul. de privire al locului , unde” s'a cimentat acâstă cultură, 

- precum şi al persdnielor, ce ai efectuat'o. Mai întăi, când not ne 

întrebămă despre locul, de unde ail fostă pers6nele, cărora li dato- 

resce posteritatea; acestă mare act; noi găsimă cu uşurinţă, că 
„atât s. Constantin, supranumită prin viţa monachală Ciril, precum - 

şi s. Metodie, < s'aă 'născutii în 'Thesalonie, s6ă Solun pre slari- . 

nesce, din Leu drungarul şi că Metodie era ma! mare, de cât Con-: 

stantin > (4). Biograful acestor bărbaţi mari ajunge pănă a ni da 
note, relative Ia copilăria mal ales a lut Constantin şi ne spune: că 
el a fostă luati în palatul imperială la 842 şi a. învățată în şe6la 
lut Varda , Yar pentru progresele lui în dialectică; a fostii supranu- 

mită « filosoful »-(2). Apoi adauge, că după terminarea cursului i- * 

s'a oferitii funcțiunea de bibliotecarii « oy narpiapsa oy er. Covin = 

  

(1) De ordinar slavonii numescii pre tatăl lui Constantin și Metodie grecii de 

origine, iar Bizantinii Romeii, Noi însă, carii acum scimii, că Thesalonicul încă 

depre timpul lui Justinian ] devenise uni centra românescii ; căi numele de Leu 

este nume, pre care grecii nu'l întrebuinţeză; dâcă mai avemii în vedere și accia, 

că anni grecii îi era preste putință, de ași impropriea sonurile de ă. î, în, c,j, șt 

etc. din limbele poprelor de la Dunărea, și ale representa apoi prin nisce semne 

din noii inventate ; și în fine, decă mai luând în considerațiune și espresinnea 

biografalni acestor persâne, că voi Solunenii vorbiţi curat slavinesce >; dicii, decă 

luămii în considerațiune t6te aceste, noi nu putemii să nu recunâscemii, că Metodie 

. și Chiril, ai fost români de origine, din Românii Thesalicului, și astii-felii numat 

fină, ei ai putută să aibă simpatii pentru naţianile negrece de la Dunărea, să și 
„ împroprieze sonurile limbelor acestor popâre, pănă la a putea inventa noi semne 

stii litere, şi în fine,: contra voinţei Bizantinilor, să pună basele unei culturi, € care 

mai pre urmă a adusi emanciparea acestor popâre. 

(2; Biogr. s. Constantin cap 1], adange Iypr, Mocnonserars, 1843 No, vr . 
pag. 410—413,
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la patriarchul în s. Sofia». Dar înclinaţiunile lu! naturale spre 

ştudiu Lai făcutii să părăstască acestă ocupaţiune și < să se retragă 

în: monastire > (1). D6că mal întârcemi privirile n6stre şi asupra;s, | 

- Metodie, biograful ni descopere, că el era «poza nexyaa 075 000i0zit == 
de-n6mă nu prostă de pre amândol părinţii ». Şi, adauge biograful : 

Beza 406pa 1 :ecziia, suaema nepabe Boroub vi apesi 1 Bceio. cey- 

u6C50io erpanoio = purtându-se bine şi onest, asculta mat ântăiă de 

D-geui, și de imperatorul şi (sciea) totă ţ&ra, Phesalonicului »;. 40u- 

ne:e naps, yBbABB'6 GHICTpOcTL €T0.... BHA:KCHIE AACTI EMY APBILATII C.10- 

peuseno = şi pănă când imperatorul, vădând agerimea, lu! ... . . Ta 
oferită lu! domnia, slavonă >.(2). Şi complectând biograful s-lut Me- 
todie datele, relative la, s6rta acestula, dice : < Poxy me as, iano 

Hpospa uaps, Hanon Meoogia XOTĂIIE YUNTEIA CIOBENOMD NOCIATII NEp- 

BATO APXHENICRONA, AA0H NPOŞUNLICA BCBUD OGHUACMD C.IOBEUCEEIMD H 

06rIs.15 a nomazy == Și dicii e, ca îngrijindu-se imperatorul, şi pre 
Metodie învățătorul voind să-lă trămită (în calitate) de cel 4ntăiu 
archiepiscopi (3) pentru ca să înveţe tote datenele slavone şi să le 

depringă cu încetul (4). - | 

“ Şi precum s. Ciril a fosta omă, cu iuolinzţiaal spre vița contem- 

platiră, şi cănta ună cerci de activitate mar înaltă, tot de acestii 

caracterii era şi Metodie ; căci biograful lut, 6%ă ca ni spune = esr- 

BOPE B5 ERia:teninoe .rbra Hora, n Y3p% ICTBBH ROCII Ge3ruc-1EHII Pb 

BTN CEE... 11 06pbrz Bpexus (Meoogiii) nâOber, eniaitenia n Met 

RD Ad, nabie CBĂTIIL OTIL SEHDYTE, NOCIPAT'D CA ODIEre Ca BD Uepuul 

ps == Şi fiind în domnia acela aul mulţi, şi vădend rele multe şi 

  

0) Biog. s. Const, cap. IV. : 

Q) Biogr, S. Metodie zap. [IT Este sciutiă, că Bizantinii „vâa sub prefectura de 

Thesalonicii tâte popârele, locuitâre în lungul riului Strimon; piin urmare aici 

“trebue să înţelegemii, că lut Meţodie, precum și părintelui seii Leu, li era date 
în administraţiune aceste popore, 'Pot aici mai observămăi, că o asemine funcțiune 

nu putea să fie încredin!ată de cătră imperatorul unui slavonă, considerați find 
slavonii tot-ds-una, ca inimici ai imperiului. : 

„(3) Trebue să scimi, că acesti actii, da punerea în archiepiscopie a lat Metodie 
trebue, să se fi petrecuti 'naintea annlui 655, adică a învenţiunei literelor cirilice 
şi a traducerei Evangeliei în limba slavonă, precum şi inaintea crestinăreY lui 
Boris Prin urmare archiepiscopia, carea s8 ice aici, ca necesară, și ande voia 

imperatorul să: trămite pre Metodie, trebue să fi fostă archiepiscopia de Thesa- 
lonică, ce își ars începutul dela Iustinian I, și carea nu putea să aibă de cres- 

- tini, pe cât pre Românii, veniţi de. la Sirmia cu prefectura... . - 
(4, ihar. ca. Meoog, Cap. IL, . ma
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fără de numării în vița acâata .. ,. şi (voind să câscige timpul, 
Metodie a lăsatii domnia şi s'a dusi la Ulimp (1) unde s-ţii părinţii 
trăesci, tundându-se şi îmbrăcându-se în haine negre (2). Cu retra- 

gerea, lu! Metodie în muntele Aton se condiţionâză, no! romii vedea, 
t6tă activitatea lui Metodie şi Ciril, ca luminători ar poprelor de 

la Dunărea, şi aici anume s'a începută cultura popbrelor Româno- 

slavice, carea a mănţinută şi naționalitatea lor, foră a se putea 

absorbi de imperiile dominătâre ale Europei din seculul IX și cel i- 
mediat urmăţori. Şi în adevăr; deca, noi recurgemi la istorie, des- 

coperimil, că în anul 851 Constantin, ca cel mai renumiti dialec- 

ticiăi al timpului săi, este trămisi de sinodul ortodocşilor, împreună 

cu Asingrit și George Palama, în Tracia, şi Macedonia, ca să lupte 

contra islamismulai, ce sep ropaga aici prin 6rdele de Bulgari, re- 

ninde ne'ncetati despre munţii Ural! şi cari! respândise printre cre- 
ştinii acestor locur! ider contrarie îokinăre! s-telor icâne (3). De 

altă parte, not am probatu mal sus, că la, 855 s. Constantin â inven- 
tatii sâii ma! precisii, adevulgatii alfabetul cirilică, cu care acum se 

scriea limba, bisericâscă slavonă şi în care se traduse-se Evangelia 
şi Apostolul (4). Pre lOngă aceste, Constantin, aflându-se în misiune 

prin Macedonia şi Thracia, el era tot-de-o-dată şi în muntele Aton, 
coluerând cu: Metodie la formarea unul cercii «e 6meni, carii eraii 

destinați, de a începe opera regenerărei pop6relor dela Dunărea, şi 

* compunând o sc6lă, de învățăcel, între caril se vădiă că se disting 

  

(1) Olimpul aâii Alimbul biografalui lut Metodia nn pote să fie muntele Olimp 

din Thesalia, căci, dupre cum ni spune istoria, aici nici o dată n'aii esistatii mona- 

stiră ; ci trebue să înţelegem munţii din jurul Thesalonicului, afători pre penin- 

sula Chalcidică i, stă munţii Atonului. De altă parte, muntele Olimpului, propriu 

disii, și pre care la Grecii veki era ună templu cu numirea de Apolon Olimpianul, 

se unesce cu munţii chalcidici s6ă ai Atonului, și acâsta pâtă a şi făcutii pre bio- 

graful S-tului Metodie, casă dică. că Matodie wa dusă la călugărie în Alimb. Mun- 

ţii Chalcidici s'aii numită a] Atonalui de la unul din capetele peninsulei acestor 

munţi, și anume cel orientali. Aică se află monastiri crestinescă încă din Seculul al 
V-lea ; iar în seculii posteriori a'aii îmulțitii monastirile până la atât, că schimni- 

cul Sergiu din mnntele Aton ni spune, că în seculul a X-lea aici Be aflai 180 

monastiri, cu 50,000 călugări (lucerna 11 counnenia CBATOTOPIIA CnOyprs 

1853 pag. 36 — 133). . 

„_(2) Bigraf. S. Metodie cap. JL. 

(3) Ilucirena u counnenie cparoropua CnOyprs 1258 pag. 893-193. 
(4) Veţi locul citat mai sus. 

10
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" Horază, Climent, Naum, Sava, Angelar şi alţii (4). Aicr anume, 
adică în muntele Aton şi numai prin ajutorul une întregi sc6le. 

Metodie şi Ciril ai pututi în timpul cel mai scurti, dupre cum s'a 
demuustrată de nor mal sus, ca, să inventeze alfabetul cirilici, şi, tra- 

| ducând apol Apostolul şi Evangelia,; să pote îndupleca şi pre Boris 

Ja primirea creştinismului, care acum, avendu-șt o literatură sepa- 
rată de a Grecilor și a Latinelor, îlii putea asigura și pre Boris în 

independenţa politică, pre carea, cum am vădutii may sus, el o cauta, 

când la Roma şi alte ori la imperatorul. Germanier. Prin urmare, 

cultura, destinată de a separa pre slăvi de Greci şi Latină şi de 
ai întroduce, dupre espresianea D. Golubinski, în famila popăre- 

„lor europiene, s'a elaborati Iitar în .centrul populaţiunei Române 

din seculul al 1X-le şi de către nisce persâne, eșule tot din acestă 

“centru. Acesta precum şi cele espuse mal sus, ni probâză, dupre 0- 

“ piniunea n6stră, rolul activi, ce Românii l'aii avută asupra pop6re- 
lor slavice şi specialmente asupra Bulgarilor. 

Intre ani! 869 şi 878 istoria ni lasă dor Archiepiscopi ar Bul- 

gariel, puşi de Patriarchia de Constantinupolă (2). A nu admite 

opiniunea n6stră de mal sus, şi a mal susţinea părerea, că Bulgarii 

aii avută de Archiepiscopă pre Iosif la S69 dintre Bulgari, acâsta ar 

însămna a fi cu totul departe de logica faptelor. Archiepiscopul Iosif 

este pusii de Patriarchul Ignatie dupi sinodul din 869—870, şi pre 

longă aceste el nu putea să fie greci dupre origine, dar dintre supu- 
şiI lui Boris, aşa cum el ceruse şi de la papa Nicolai, Acum se în- 

trâbă, dăcă Bulgarii au primită creştinismul, dupre cum pretindă 

unit, o-dată cu Boris şi la S64, era posibil, ca acestă Iosif, fiind 
dintre Bulgari, în timpă de tre sâi patru any să primiască creşti- 

nismul, să se râdice prin tâte treptele ierarchice, şi tot-o-dată să 
capete şi încrederea Patriarchulur, de a fi proclamati de Archie- 
piscopil al Bulgariei? In virtutea logicei faptelor, not admitemi , 

că precum cu Marin, cerutul de la papa Nicolai, Boris n'a făcută 

distincţiune de naţionalitate între Român! şi Bulgari, tot asemine | 
trebue să se fi întâmplatii şi cu Iosif, Acesti archiepiscopă,; primu al 

  

(1) bar. coB, Rapuzz u Meooziii. Ho. Ilury.escearo. pag. 36. - 
(2) poor Tponnnofi Jaspenoii OHGINOTEKII No. 33 f6ia 162. (/IpeB. 

Hauar, T, Cpesnenciaro 1863 pag, 239, col. II). Migue £ Patrol, T CXĂYI, pag: 
760.
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Bulgariei, suita la acestă trâptă cu aprobarea patriarehului Ignatie, 

în auul 869, trebue să fi fostă dintre acel episcopi Români, caril 

av6u t6tă încrederea, lui Boris, și carit de altă parte erau renumiţi 
şi prin ortodoesia lor. — "Tot astii-feli trebue să fi fostii şi cu Ar- 
chiepiscopul Georgie, despre care se face. mergiune la anul 878, și 
despre cara Boris arată Papei Ioan VIII, că acestă Iosif pune Bpi 

scopi prin Bulgaria (4). 
Unii alti faptu istoricii, care ni, presintă t6te probele despre 

caracterul seii românescă, este pers6nu Metropolitului Agaton, des- 

pre care 's6 face menţinne în practicalele sinodului din Constanti- 
nupoli, adunată la 879--S$80 cu scopul, de a anatematizainge= 

rința Papei în Bulgaria. Metropolitul Agaton , dupre atestările lur 

Lecvien (2) şi Dositer (3), se subsemneză c'AyţuYây Mopdfooy == 

Agaton al Moravelor.. Pe acestă Agaton nici kiar D. Golubinski 
nu-l admite, a fi Bulgară de origine (4). De altă parte, Agaton 
nu este Metropolitii .niel al Moraviei; şi acesta, se pote constata 

prin doă argumente istorice. Antăiu, la anul 862 s. Metodie a tn- 

ceputii predica cuvântului lut D-deii la Moravi, Yar de la 863 în- 
ainte el devine, cu aprobarea pape! Ioan VIII, Archiepiscopă al 

Moraviel, proprii dise-(5); şi prin urmare în Moravia pre la anul 

_879 era archiepiscopi Metodie şi nu Agaton. Al doile, asupra E- 

piscopilor din regatul Bulgaro-românii, pentru cuvântul, că acesti - 

regatii era sub jurisdicţiunea Imperatorilor, patriarchit din Qonstan- 
tinupoli ai pututii să aibă o influenţă 6re-care, şi tot-o-dată să 
p6tă kiema şi pre Agaton la sinodul din Constantinupoli, care se 
adunase cu scopul, de a lucra contra tendinţelor Paper, şi klar de 

a anatematiza, cele făcute de papi prin Bulgaria. În 6re-ce cu Ar- 
chiepiscopul Moraviei nu putea, a-ȘI area locul nici una: din aceste; 

fiind-că Moravia în puterea dreptului de creștinare prin s. Metodie 
și Ciril a rămasă tot-dâ-una, sub jurisdicţiunea Paper, şi kiar cel 

ântăiă archiepiscopi al lor este confirmată de Papa (6). Voind acum 

  

" ÎN laffe Regesta No, 2357 (Golubinski OUEPED HCT, 7. neproeti. pag. 34). 
(2) Lequien Oriens Christ, 11. 289. Asseman Callendaria III, 138, 

(3) Dosith. Teuos Yăzas pag. 34. 

" (4) Golab. pari. OuopE5 Her. nepBeit pag. 34—36, 
(5) Barennocre cap. Frpu-r15 n Meoozia uB. Ilary-eBcsaro, pag. 9,: 
(6) Veqi opera lui Piguleyski citată mat sus,
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să dămii partea, positivă a faptului, nol trebue să scimii, că Agaton 
al Moravelor este Metropolitul creștinilor din părţile, locuite de 
cătră Români în modă speciali; şi kiar nu e curiosă, că sub juris- 

dicţiunea acestui Metropolitii se aflau toți Episcopii din ducatele 
 Românesel cele: de dincâce de Dunărea şi caril nu erai sub Archie- 
piscopia Bulgară, s6ă acea; de Tesalonic. Acâsta nor o dicemi cu 

- atâta mal mult, când scimii, că pre la finele seculului al IX-le or- 

ganizaţiunea eclesiastică era țerminată şi prin ţările, cum se nu- 

miail atunci, barbarice; când în istorie nu întâlnimă: la Românii 

din ducatele lut Geliu, Claudiu şi Mariu, decât numa! Episcopi; 

când mai luămi în consideraţiune, că Serbia, de astă-di cu Sirmiul 
şi Margul vekiii erai ceutruri de activitate românscă; şi când în 
fine ni mal aducemi. aminte, că pre la finele seculului al IX-le 

visa Românilor de dinc6ce de Dunărea era sguduită de invadi- 
unile Ungurilor, încă păgâni. Tâte aceste dicii raționamente ne facă 
să admitemii și nor opiniunea, istoricilor celor mat reputaţi,.că Mo- 

rava s6u Moravele (1) era oraşul de pre laturea, drâptă a Dunărel 

și de la gura rîului Morava, adică Margul vekii (2) şi că prin ur- 

mare Agaton. al Moravelor, nefiind unii Metropoliti al Bulgarilor, 

dupre cum îlă recunâsce şi D. Golubinski (3), ne fiind de altă parte 

nici uni Metropolitii al Moravilor, carii pre la acestă timpii arâii 

de Archiepiscopii pre st. Metodie, el trebue să fi fostă Metropolitul 

Românilor din Dacia mai ales tratană, carăă mai încetatii ună 

singurii momentă a se ținea de ritul Bisericeă ortodocse, făr& ca 

tot-o-dată să încelese, de a-și căuta independenţa lor şi hiar cea 

religiâsă, i i 
Prin seculul al X-le no! găsimă în banatul Timişâni, s6i cum 

Pami numiti noi mar sus, în ducatul lui Claudiu şi specialminte în 

oraşul Mareşiu ună Episcopi ortodocsi, care dă permisiune ducelul 

Optum, ca să. fundeze o monastere de bărbaţi, kIar. în oraşul Ma- 

  

(1) Lecvien și Dosithei, imitând practicalele sinodului, seriii numele orașului 

Morava în plurali ; dicând ; ză Mogdâx stii, zâv Modsăâwy, şi acesta, credii, că 
imitând usul Românilor, carii tot-d6-una punii numele localităţilor în pluralii ; în 

6re-ce în autorii profani acest nume se găsesce tot-d6-una =b Mbgaf 0% adică în sin- 

gulariă, 

(2) Schafarie (Ipena. II, 1356, şi cu dinsul şi alţi istorici, consamați în viţa 

popârelor de la Dunărea, recundsce, că Moravele este vekiul Margiă, 

(3) Golub. Oueprs Her. mepBefi. pag. 34—36..
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reşiul (1) Pre la anul 1005, din acestă monastire, carea, area pa- - 
tronul s-lui Joan botezătorul, se fundâză de cătră ducele Cinad o 
altă monastire la muntele, numită mal pre urmă Leii, care se afla 
în împrejurimele oraşului Mereşiu, și care monastere s'a fundatii 
pre numele s-lui martiri Georgie. Şi pentru mai! multă KIaritate 
a faptelor să estragemii aici bucăţi din actele s. Gerhard, 'Episco- 
pul Chanadier, care, fiind de ritul Bisericer papale, merită tâtă în- 
crederea, când el relatâză, fapte, privitâre pre ortodocsia, Români- 
lor din Bavatul timișână : « Cu bine-curentarea Episcopilor 

"greci (ortodocşi) construise (Optum si Achtum) în cetatea Ma- 
reşiană uni: monasteriă inkinati s-lur Ioan botezătorul, și agăgase 
într'însul unii egumeni cu călugări de riţul grecesc... > (2). 
Şi după ce autorul espune bătălia dintre. Cinad și Optum, şi arată 
cum Cinad în urmarea unul, isi face s-lul Gteorgie unii rotii, pro- 
miţend că-i va zidi o monastere, dâcă-I va ajuta să învingă pre 0p- 
tum, adauge : < Apol plecând de acolo (de Ja muntele Leii, unde 
Cinad făcuse votul), veni în cetatea, .Mareşiana, unde oraii călugări! 
greci, carii celebrau oficiile divine dupre ritul și usanţele lor; far 

Episcopulii, înţelegându-se cu Comitele Cinad, a strimutatii pre 
'egumenă cu călugării în locul Lei (Orozlan) şi monasteriul Iul l-a: 
dată Episcopului și călugărilor, cari! ai ședutui tot în acelii loci, 
până când s'a făcută monasteriul s-lui George> (3). Cu modul a- 

cesta, în scculul al X-le şi pre la începutul celui al XI.le noi 

avemă în Panonia, locul cel mai românescă, unde nu esista altă 
elementi, afară de cel românescă, dot. monastiri și unii 
Episcopii, cari, nefiind de origine bulgari, nu eraă nică unguri. 

 Cestiunea Eparchiilor, pre care de ordinar le numescă ale Bul- 

gariel, ni presintă destul material, relaţiv la istoria. Bisericer- Ro- 
mâmilor, Chronicarii bizantini în genere,. precum şi autorii eclesi- 

astici greco-latini numescă t6te Eparchiile, fundate în Dacia lut 

  

(1) Magazinul ist. A. T. Laurean T. I. pag. 220. Orașul Mareşii era pre rîul de a- 

semine numire. El din deseripţiunea istorică sa vedea a fi fostii "capitala ducatului 

lui Optum și aici acest duce, sâi mai drept rege românesciă, își avea reşedinţa sa. 

Tot aici Optara şia fondată şi monastirea, despre care ni este vorba aici. 

(2) Acta sa. Gerharâi, Episcopi Chanadiensis. Opera Ignatii C. de Battyan: Eppi. 

Tranniae A. Carolinae, 1790 (ag. ist. Laar, T. V pag. 216-224). 

" (8) ibidem, . |
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Aurelian, eparchi ale Bulgariei, și pre bâsa acestei nedistincţiunt, 

s6i mal precis, profitând istoricii slavi de acâstă confusiune etno- 

grafică, găsescii în ambele Mysik, 'Thesalia, Macedonia şi în genere - 
în Dacia aureliană numal eparchil bulgare. Trebue însă şi aici să ne: 
înarmămii de criţica, istoriei, şi cu modul acesta noi ne vomii com- 

vioge, că în Bulgaria ati fostă Eparchil eclesiastice, unde elemen- 

tul românescă, dâcă nu avemil încă probe din istorie categorice că . 
„a fostă dominători, apot putemi să o afirmămii în modă positivii, 

că 6l era masa populalaţiunei mar ales a celei creştine, | 

“Leon Alaţiu ni păstrâză ună document fârte important în cât 
privesce începutul Eparchiilor eclesiartice, cunoscute sub numele de 

ale Bulgariei, şi el, fundându-se pre ună autorii coutimpurani al 
faptelor, Nil Docsapatri, ni spune : « O pucies Ti) KOzpop oriy a5- 
conegu)oc, pl Szovepvn îi Try pe pier z0y Yovy, 0) ud 
rserosios dyautvn> vai Szb zây tăioy Emtorizny Vetpuzovov- 
per "0 î Boohouniu, ph cs. E6 ale Brohpugiu” Bsrepov 
02 dă d adry 07 ră Baohyiooy zoptebdri Tu Je ut Bo- 
o)ţupta. Epetvey c5y mai uăin male due mă Drd Cuctht- 
6 EEcooiuc, Gnoszusdivat îs Yetpis my Boohyupoy, "irot 
05 Gughtws Kupoă Busin» 255 Iloporp revijezo, ui pl) Ava 
zeu more 73 Er) la Kovocorysta oomhews tb mul Ews 
20 voy Î) Kozpos ui "1 Boohragia Bz a că 6uci&ws hap— 
Gcyevaw Emonnme”  Yewpozovodyrut dă cret Drd my tdiwy €-. 
TIGUBTOY, PS Eip'rjtut, zid căvua do/rez carol. 5 UDTOHEU- 

do Eat 08 ni 17) Bob) Topa TUAOTĂS eco 2 TEL VTA> 
dy Ozeprudnzan î) zis "Alis 5 modus, "al Să meg 710 

rwy'= De asemene Ciprului, este autocefală şi Bulgaria, carea ne 

fiind de la începutu Bulgarie, nu se supune la nică unul din 

tronurile cele mar narl, ci se administrză, independent, prin pro- 

priil săi Episcopl. Jar pre urmă, fiind că ea s'a cuceriti de către 

Bulgari, Sa numit Bulgaria. A rămasă şi acâsta autocefala, 

fiind că ea, s'a smulsii din mâna Baulgarilor de cătră puterea impă- 

rătâscă, adică a imperatoruli D. Vasilie Porfirogenitul, şi nu s'a 

supusă nică o dată DBisericeă de Constantinupolă, Pentru care şi 

pănă acum Ciprul şi Bulgaria îşi primescii pre episcopă de la îm- 

perator ul. Ss chirotonisescii însă acestia. de cătră Episcopi! proprii, 

precum s'a disă, i se numescii Archiepiscopl, ca nisce autocofale, - 

&
 
3
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Bulgaria are episcopi mai mult de tror-deci, preste care predomină 
oraşul Achrida ; şi aceste. despre cele dise (până aici) (1). Refiec-. 
tand asupra acestul loc din Docsapatri, nu vedemii noi 6re în scurtă 
istoria Archiepiscopiel de Bulgaria ? Nu se dice aici, că Episcopiilo; 
ce compuneiă prin seculul al IX-le X, XI XII-le, Archiepiscopia, de 
Balgaria, s'aă numită ale Bulgarilor numar pentru cuvântul, că ace- 
“ste locuri aă fostu cucerite de cătră Bulgari? Ma! mult de cât atâţa. 
Din acesti fragmentă nol ma! vedemi, că Episcopiile din Bulgaria, 
precum şi tâte Metropoliile e n'a fostii nic! o dată sub tronul de . 
Constantinupolă; şi continuând afi sab Achrida, Archiepiscopia înfi- 
inţată de Iustinian Î, precum şi în posiţiune escepţională, de afi cu- 

cerite de cătră imperatori prin puterea armelor, Eparchiile Bulgarie! 
ai avută tote drepturile, de a forma o Archiepiscopie autocefală și 
independentă, carea mat pre urmă a, predatii autocefalia, sa tuturor 
Bisericilor şi Episcopiilor, ca ai compus'o. Ia fine, tot în: acestă ci 
tati al lut Docsapatri mat avemă şi numărul totalii al Eparchiilor, 

ce compuneaiă pre atunci Archiepiscopia ; numită a Bulgariei şi de 
unde se vede, că treceaii preste numărul de trer- -deel. Pentru noi 
noi însă aici este importanti, ca să seimi, d6ca nu cum-va ati fostii 

şi Eparchit, unde elementul creştină era de origină român6scă, 
Istoria pănă acum. 'Klar posede trei chris6ve, respectiv. de Ar 

__chiepiscopia de Bulgaria şi aceste chris6ve ni sfinti venite “dela, 

__imperațorul Vasilie Bulgaro-ctonul (1019). Ele sati descoperiti 

- de „cătră proa învățatul şi mult activul. prelată al Bisericel. ruse 
Prea Sânţitul Porfirie, Vicarul Metropolier de Kierii şi s'a gă- 
sită în bibliotecele monastirelor din muntele Sinar. In aceste do- 
cumente, streine istoriei pănă la 1871, se descrie cu de amăruntul 
în trey chrisâve t6te Episcopiile, ce trebue să compună Archiepis- 

copia de Bulgaria de pre timpul lut Vasilie Bulgaro-atonul, adică 

din seculul al XI-le, precum şi acelor precedenţi acestula. Căci prin 

  

(1) Leonis Allatii de perpetua consensione lib. ], cap. XAV. Ş 4. — Atragemii a- 

tenţiunea lectorilor noștri în modii speciali asupra acestui locii, Aici sântii pra 

scurt espusa tâte argumentele autocefalei, și ale Bisericei nâstre, și tot o dată 
principiul din Biserica ortodoesă, ca puterea civilă să aibă o autoritate 6re-care și 

asapra Bisericei. Acâsta anume a și făcutii pre Biserica Rusiel mai în urmă, ca 

capul Statului să devină și capul Bisericei, lar Germania de Noră luptă astă-qi 

tot pentru acestă principiii, care este cu totul opusii principiilor şi usantelor Bi- 

sericoi papale, a
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chrisovul al II-le, vorbind imperatorul despre Eparchiile, ce din 

uitare nu s'aii enumeratit prin cel dintai, se esprimă . .. . < că 
mucus rs Bab)rțuptaăe Emtoromăe, ic br Ile cpr * ză Bucitwos 
„ui r6ă Zupavi). ădeoriloyra val nasetl eva val muţi sâby mâce 

ăphemtarbroy , pai ză Dramii avar „Tg, să. UWTă Ves- 

mitauey Ele mud dvazpusety sby voyi orpubzuzrv dplreziana- 

i6y = Ci tote Eparchiile bulgarice, care se stăpintaii şi se aflaii sub | 

potestatea lut Petru imperatorul şi a lul Samuel (1) şi a Archie- 
piscopilor de atunci, decrătămii, ca t6te aceste, precum și restul de 
castele, să fie şi să se ţină de cătră Prea Sântul Archiepiscopă (2) >. 
Şi mal jos, specificând imperatorul una câto una Eparchiile ce com- 

punii Archiepiscopia de Bulgaria, şi determinând cu precisiune pre- 

rogativele, acordate fie-caria Eparchil, şi pentru ca nu cum-va Bi- 

sericile, compuse din creştini de naţionalitatea nebulgară să se cr6dă 
nesupuși Archiepiscopier de Bulgaria, s6ii de Achrida, se esprimă,: 
< 05 uâvoy 88 zăc E6 îvâpurus sedetous Entozuzie Ele) Ves 

ziCopey by orpubzasoy Gphieziotozuy Boohțagius, 0) ei “ui 
)ozui brsheienisuy dă 19 ri bi 2ucuwovetout pui rây Bavh- 
“apru6y dpwy îvrbe eigi, val se Ora e dvamarElewy, ai zoey 
mupozehebepedu , ui 6cu Erepu GmeheipOnsuy vUsTpu. E4ts 
zăvy aupoiioy ic Guceiue 2 uză că ruda, TăvTu waTE/aty Tv ub- 

T5y Gopubrcarzriy dp/eezioraTay, vi hap.6Uvety 7 AUV0VUn UT 
TĂNOY, 40l TGV Ovă, ziceai Bohruniuy Bhăloy . .... Goa 
2ycbs Bobhagiay ăproy.eioi ziăy 05 ubrby mul asfecdut pe- 
“dos vai apbsty z6ă)âţav udrcă ui îs mupurveazws = De- 
cretămii, ca Prea Sântul Archiepiscopii al Bulgarie să albă nu nu- 
mal Episcopiile, înşirate pre nume, dar şi acele, care, nenumin- 

du-se, s'aii lăsatii din uitare şi care sântă în interiorul chotarelor 

bulgarice şi ordonăm, ca, şi aceste să se ţină şi să se stăpânlască, şi 

câte alte castele s'aii lăsaţi din sigiliile nâstre (3), pre t6te aceste 

  

(0) Petru este” fiiul lui Simeon, şi nepotii de fiă.al lui Boris. După Boris rega- 

tul Bulgaro-românii a trecută la fiul săi în 907 — Simeon, și acesta a întinsii ho- 

-tarele Regatului în respectul civilii și a fundatii, scii mat drepta confirmată, 

mai multe eparchii eclesiastice, Fiiul Tur Simeon, Petru, urmândii părintelui săi 

în Regatii la 896, el n'a încetati de a ţinea Regatul în aceași splenăsre. 

(2) Golubinski EPATRIN OIEpr'D ucr. MeDEBeII, pag. 258 — 263, 
"(3 Aică este disă sigiliu în loci chrisovii; s'a esprimatii cu semnul pentru obi-- 

ectul însemnatii, a, ”
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să Je ţină acesti Prea Sântu Archiepiscopii, şi s% Tea, dela dînşii a- 
cela, ce este canonicii, şi de la Vlachii de prin tâtă Bulgaria... 
cAțI sântă în interiorul chotarelor bulgarice, (toţi) să-l onoreze şi 
să-l respecteza forte şi să asculte de cuvintele şi sfătuirile lut > (4). 

Din tâte aceste se vede, că Eparchiile Archiepiscopiet de Bulgaria, 

s6ii mal precis, ale Achridei, nu erai compuse numai din creștin! 

de origine bulgară ; ele se compuntaă şi din Vlachi, caril, cum am 

văduti în decursul studiului nostru, erai creştini încă dela, venirea, 
lor pre la, Dunărea. — Dar mal special. 

Cu tâtă lipsa de indicaţiuni istorice încât se atingea, de Bpar- 

chiile eclesiastice, -locuite de cătră Români, no! ajutaţi de critică 

vomii descoperi şi aici mai multe Eparchir, ande elementul româ- 
nescii era predominătorii. - e 

1. Eparchia Oiţelor, pre carea grecit ai numit'o- Ilpofuze» sii 
Ipofsco Iar slavii Opue noze. Din acâstă Eparchie la sinodul din 
Constantinupolă , ţinutii pre tinmpul lui Boris S79, ai luată parte 

dol Episcopt-Leon al Ilgcâuz-elor sei Oiţelor şi Manuel al Ilpefuz- 
uluy, sii al Uiţer (2). Că în adevăr a, esistatu o asemine Eparchie 
eclesiastică, acâsta, se may vede şi din catalogul Eparchiilor, cunos- 

sutii sub numele imperatorului Leon cel înţeleptă şi unde Eparchia 

Ilgc5ez-ului este pusă sub Archiepiscopia Adrianupolului, să cum 

se mal numesce el în acel catalogi, a Emimontului (3). Acum în E- 

parchia oițelor, care de toţi istorici! se pune între Varna şi Şumla 
- nostră de astă-gi (4), putâi pre timpul lui Boris să fie atâţa cre- 

ştii din Bulgar), cari! să p6iă avea unul sâii dor Episcopi, ce ar fi 
putut lua parte la sinodul din Constantinupoli, ţinută la 879 pen=. 

tru ca să anatematizeze pre papali în totii acela, ce făcâă er prin 
Bulgaria ? Nor gicemiă, că nu ; fiind că la acâsta ne împinge Niceta, 
Choniat, care, vorbind despre rescâla Românilor de sub imperatorul 

Isaac Angel din anul 1185, se esprimă în respectul Românilor 
din timpurile, ce ne ocupă, « că Barbarii dela muntele Emii, se nu- 
  

(1) Golubinski locul citatii mai sus, 
„"(2) Dosith. Tâuos Yâsss pag. 35. 

(3) Zsyreegua zâv Diuv val îepâv zavbvov Pădin Şi [lot).n vol. V: pag. 483. Atragemii 
atențiunea lectorilor nostri asupra numiret Adrianupolului de Atumadyroy, adică a 
muntelui Emi. ȘI acâsta probâză ininența romanismului i și EXar î în n respectul: nu- 
mirilor de localităţi. 

(4) Golub. KpaTRiă O4epr5 NCT, nepezeii: pag. 53—56,



130 | " CRESTINISMUL IN DACII 

miaii Ayși, Iar acum se klamă Vlachi (1). Cu modul acesta, nol 
acum putem să afirmămi kiar, că Eparchia Oiţelor era compusă 

din creştină de naţionalitate românescă, şi acâsta o gicemii fun- 
dându-ne pre relatările lu Choniat;, şi pre numirea, Eparchiel, carea 

îşi are originea în ocupaţiunea, de predicţiune şi putemiă să o nu- 

mimii şi esclusivă de pre atunci a Românilor, adică „pascerea, oilor. 

2. Eparchia Delvetului sâui As)fezc5. Aici dupre ' mărturia lux 
„Lecvien (2) se aflau creştini cu Episcopul lor încă mult 'naintea, lu 
Boris. S. Teofan gice, că pre timpal lui Crum, Episcopul locului a 

fostii strămutatii de cătră acesta la Dunărea (3), lar Lecvien în 1o- 

cul citati adauge, că în Delveti scaunii. episcopal datâză din cea - 

mai adâncă anticitate. Dositeii ni mar spune, că Episcopul Delvetu- 

lui — Simeon la 879 aă luati parte la sinodul din Constantinupolă, 
“care era ţinutii cu scopul, de a confirma ortodoesia, cea tresaltată - 

de cătră papali (4). Că acâstă lpiscopie nu este o Episcopie Bulgari, 

„despre acâsta nu mal rămâne nică o îndoială. Şi nol sântemii în totă 
dreptul a presupune și kYar a afirma, că, fiind Delvetul în apropie- 

rea Eparchiei Oiţelor, Ia pâlele muntelui Em, cel puțin creștinii 
din acestă Tiparchie trebue să fi fostii română de origine. 

3, Archiepiscopia de Achrida, Localitățile , ce compuntii acâstă 

archiepiscopie pre timpul lui Basiliu Bulgaro-ctonul 1019, erai: 

Achrida, Prespa, Mocrul și Kicârul, care t6te so află în jurul lacu- 
lui, cunoscutii în auticitate cu numirea de Lichnida, -s6ă Achrida. 

Pre longă aceste Cedrin ni mai spune, că David, fratele regelui Sa- 

muel al Bulgaro-Românilor, a fostă ucisă de Vlachii, ce lucuraii 

Prespa, Castoria și împrejurimele lor (5); lar Niceta Chroniati po- 

pul&ză cu Vlachi mat t6tă Tracia (6). Dâca mat luămi încă în con- 
siderațiune, că în Achrida au esistatu creştini cu mult. ma! 'naintea 

lui Justinian I, și acesta a ridicatii pre Episcopul Achrider la ran- 
gul de Archiepiscopii; că pre timpul lur Boris la sinodul din 879 
a luati parte Episcopul Achridel Gavriil, care, se înţelege, că încă 

  

(i) Nicetae Choniatae de Isaacio Angelo lib. I cap. IV, fine. 

(2) Lequien. Oriens Christ, 1, 1 183, 
(3) Theoph. Chronographia (ediţ. Bonn, 1539) 1 pag. 772. 

(4) Dosith. Teuos fapă; pag. 35. 
(5) Georgii Cedrini Hit, Compenăd. (ediţ Bonn), 1839 pag, 435. 

(6) Nic. Ohoiatae. Urbs capta, (ediţ. Bonn 1835) pag. 608—817, ... :.:-»
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nu putea, să fie Bulgarii de origine; dică „ după tâte aceste atesta- 

țiuni, nol nu putemu, să mai admitemi, că Archiepiscopia, pre care 

Basiliu Balgaro-ctonul o numesce a Bulgariei, era o archiepiscopie» 
destinată numa! pentrn poporul bulgarii, pre care îlă subjugase» 

pănă ali nimici. Din contra, noi în Archiepiscopia de Archrida - 

vedemă mai mult unii centru eclesiastică , comuni tuturor pop6- 

relor acum creştine din ambele Dacii. Şi cu ac6sta numay noi ne 
şi putemiă esplica modul, cum Români! şi ktar de pre timpul lu! 

Stefan cel mare ţinii aşa de mult la Achrida, ca la centrul lor ecle- 

siastică (1), 

4, Eparchia Castoria: Dupre chrisâralo lui Basiliu Bulgaro- ctonul 

în acâstă Eparchie eclesiastică întraii oraşele Castoria, Curest, Co- 

Ionia, Daavoli, Vooza şi Mora. Tâte aceste oraşe, ce compunsi E- 
parchia Castoria ; se aflati situate în apropierea Achridei (2), şi ele 

pentru nor aici aă importanţă, căci, dupre atestările lur Cedren şi 

Choniat, creştinii acestei Eparchit ora de origine Români (3). 

„5. Eparehia Bitoliel. AicI dupre chrisâvele lut Basiliu Bulgaro- 
ctonul întrati oraşele Pelagonia, Prilep, Derrstă și Veles. Acâstă 

- Eparchie se află în rândă cu a Achridel (4), şi noi credemii, că dâcă 
astă-gi klar Bitolia se pâte considera, ca o Eparchie român6scă, 
unde elementul românescii este predominătorii, apol acâsta cu atâta 

mal mult trebue să fi fostii atunci, când Bitolia nu încercase atâtea 

nenorociri istorice, care a veniţi asupra el dup timpurile | lui Ba- 

siliu Bulgaro-ctonul, 

- 6. Bparchia Belgradului. Probue să scimii, că orașe cii asemiue - ” 
numire se.găsescii în Dacia lul Aurelian doă, Unul este Belgradul 
din Albania, care se mal numesco Gradiţa, Glaveutin şi Biserica, 

albă, şi.al doile este Belgradul Serbiei de astă qi, care se presu- 
pune a fi veklul Singidon. Nol întorcând privirile n6stre asupra Bel- 
gradului din Serbia, de astă-di, atragemă privirile lectorilor noştri 
asupra opiniunel D-lor Golubinski, care crede, că pănă la 1019 în . 
Belgrad, n'a esistati o Episcopie eclesiastică; şi acestă opiniune .- 

    

() Vedi Documentul, la'cara aici facemii 'alusiune, în Magasinul, istoricii al 
D.A. T, Laurian T. |, pag. 277. 

(2) Golab. Hparriii Ovepur NET. uopeoeii pag. 58— 59, 
(3) Ibidem. ! , 

(4) Golub. opera citată pag. 61,
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D-lut o fundeză pre acela, că despre Eparhia Belgradului nu se 
face menciune în chris6vele lui Basiliu Bulgaro-ctonul (1). Dar not 
nu trebue să scăpămii din vedere, că Basiliu Bulgaro-ctonul prin 
chrisovele sâle regulâză Bparchiile, ce întraă în Bulgaria, acum cu- 

_cerită de dinsul; în Gre-ce Belgradul din Albania n'a fostii nici o 
dată sub potestatea regilor Bulgaro-Românt. C44 însă se atinge de 
Belgradul de pre riul Sara, adică vektul Singidon, apol despre ac6- 
sta noi acum scimă, că el a fostii încă din cea mai adâncă antici- 

tate şi pănă prin secolul al XI-le el s'a aflată sub potestatea unor 
ducă românesci, carii n'avâii aface cu regi! Bulgaro-Români. În fine, 

că pre la anii dela -Christos 1000 Belgrădul se afla, în puterea 

lu Optum (2), tar la 1078 el cade sub dominaţiunea Ungurilor (3). 
ŞI aceste sdutii cuvintele pentru cars Belgradul nu se găsosce în 

chris6vele lui Basiliu Bulgaro-ctonul , şi nu că în Belgrad n'a asi- 
statii Episcopie. * 

Noi pănă acum am vedutti că încă din cet ântăr ant ay creştină- 
tățel în Singidon a esistatii o Episcopie, şi în decursul studiului 

nostru amit arătată cum Singidonul a fosti unit centru may ne'ntre- 

rupti de viță românâscă,, atât în sensul religiosă, cât Klar și po- 

litică, Lecvien (4) şi Dositeii (5) nt-aă spusă, că la sinodul din Con- 

stantinupolii 879 a luati parte Agaton Metropolutul Morarelor, şi 
"că prin urniare, Românii de prin secolul al IX-le din Serbia de a- 
stă-dI avcă Archiepscopie cu mult "'naintea lut Basiliu Bulgaro- 
ctonul 1019. De altă parts imperatorul Româno-Bulgarilor Calian 
din al doile regatu Româno-Bulgari . prinir'o epistolă a sa cătră 
papa Inocenţiu III din 1204 ni spune, că în Serbia de astă-d! 
şi parte din Panonia, vekie aii esistatii. pre timpurile anteriâre lu! 
cinci: Eparchil eclesiastice (6). Tâte aceste pi demunstră, că Epar- 
chia Belgradului, esistândă pre timpul lui Basiliu Bulgaro-ctonul, 
n'a întrată în Archiepiscopia de Bulgaria, ca, cota ce nu se. putea 
  

(1) Golub, Eparriă Ouep:5 Her, uepoeii. pag. 69, 
(2) Acta s. Gerhardi Episcopi Chanadienses. opera Ignatii C, de Battyan Fppi. 

Tranniae A. Carolinae 1790. 

(3) Fessler Geschichte von Ungarn ed. II. T. I, pag. 157, 232, şi 233, 

" (4) Legquien Oriens Christianus ÎI, pag. 289. Asseman Callenăaria “II, 138. 

(5) Dosith. T6uos Xagăs. pag. 34. 

(6) Teiner, Monumenta slavorum Mesidionalium Ț. 1. pag. % 0 Aire Patrol, ” 
Ţ. CCXV, pag. 231,
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estinde preste limitele fostului regătiă Bulgaro-Ru:nânii, şi de altă 

parte, şi pentru curentul, că în Moravele era unii Metropolitii s6ă 

Archiepiscopii, în a cărula juridicţiune nu putea, să între Archiepis- 

copulii de Bulgaria, ce era, cu regedința în Achrida. 

De şi noi aici ami putea, ca să ma! adaogimii eseriple, în cât, 
privesce originea creştinilor din Eparchiile Bulgariei, ajungi însă 
aceste' fapte istorice, pentru ca să ne convingemi, că Eparchiile 

eclesiastice ale Bulgariei în numării de preste trer-deci nu ai fostu 

t6te compuse, din creştini, carii eraii de origine Bulgară.. Elemen- 

„tul românescă în respectul vieţei eclesiastice s'a aflată cu Bulga- 

Til în acel6şI raporturi, în care el erati şi, în privinţa, vieţer poli- 

tico-sociale, . Formând ună regat comuni, el ai trebuitii să arbă şi 
0 Archiepiscopie Bulgaro-Românâscă, unde prelaţii ex din necesă tre- 

bugiă să fie mal ales Româul, ca națiunea cea mar cultă şi mai espe- 
rimentată în ale creştinismuslur. Dar acesta se va proba în viitorii 

de către istorie, şi noi aici trecemi la alte fapte istorice, din care 

vomă putea, vede Yarăşi, că elementul românescii de la Dunărea şi 

kIar în respectul Ungurilor n'a avutii numai ună rolă pasivă, cum 

votescii să-lii presinte unil din autorii streini. 

Precum Roma păgână şi Atena, veke îşi formulase teoriile lor do 
Statii, şi diceu Atenienil, că totu celii, ce nu este elenii, este bar- 
bară, şi Romanil totii celii, ce nu este cetățenii romanii, este sclavi, 

tot astu-felii se întâmplară cu Roma, nouă , precum şi cu cea veke 

prin secelu, a] X-le al creştinismului. La Roma şi Constantinupolii 
în acestă timpi era concentrată tâtă vița politică prin escelenţă ; 
şi aceste do capitale cu patriarchil lor eraii singurele în drepti a 

distribui titlurile de nobleţă, şi may ales pre cele de regi şi impe- 

ratori. Credinţa acum era răspandită şi printre barbari, că corona 

regală se pâte primi numa! dela Roma şi Constantinupolă, tar con- 
diţiunea indispensabilă pentru acesta, era religiunea creștină. Bul- 
garo-Românil la începutul jumătăţel a doa, a seculului al. LX-lo avâii 

creştinismul, lor însă li mai lipsIa patriarchia, şi pentru acesta şi 
vedemii pre Boris adresându-se când la .Constantinupolă şi altezorx 
Ja Roma nu pentru titlul de rege, pre care acum el în persona sa 

cel puţin îlii avea, dar mai mult pentru patriarchie ; adică pentru 

acea autoritate oclesiastică, carea ar fi putută şi în viitoră să-I mi- 

jlocâscă dela D-geii titlul dorită, s6ii.dupre espresiunea D-lu Fili-
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pid « împărăţia înkipuită >. Boris cere Patriarchă dela Roma nouă, 
şi sinodul din Constantinupolă, adunată la 861, îl respunde, dupre 

cum am vădutii mat sus, că provinciile Bulgariei sântă provincil ale 
coronei imperiale și că Episcopii lor trebue să fie numiţi de cătră 
Imperatorul. Pre la 868 Boris cu acerași cerere se adreseză la Papa 

Nicolai, și acesta îi respunde,. promițându-r, că-l va da, dâca nu 

Patriarchy, apol numai de cât Archiepiscopă sfă Metropolită (1). O 
atitudine, dâcă nu identică, apol cel puţin analogă, ţinii şi cialalţi . 
conductori al tuturor popârelor dela Dunărea, și kiar Românii, 
cum vomă vedea în ultima epochă de studiu, ce ni prestă, prin priu- 

cipil lor Petru şi Asan s'aii adresati tot pentru titlul de Imperatoră 
s6i Rege la Papa In6cenţiu II. Dar până atunci să înt6rcemil a- 
tenţiunea n6stră asupra Sârbilor, Horvaţilor şi mal ales a Unguri: . 
lor, carii ne importeză într'unii modă mai specială în stodiul nostru . 

de acum. 

Sârbii și Horvaţii, stabilindu-se pre locurile dela Dunărea, se de- - 
cidă a primi creştinismul, şi el nu se mulțamesci cu doctrinele cre- 
ştinismului, răspândite acum la popârele,'cu care coloculai, şi nici 

nu s8 supună bucuroşi autorităţilor eclosiastica, acum stabilite. EI 
pentru acesti scopi se adresezi la Constantinupolă, și principit lor 
între altele capătă şi titlul de patrici (2). De altă parte, Geula, 
principele Ungurilor, la 948 supune corânsi ungarice, să mar drept, 
potestatea Ungurilor, pre toţi ducii românescl din vekea.Panonie şi 

își întinde dominațiunea sa preste întregi ducatul lui Optum, care 

ajungea pănă la Vidinul de astă-dr. El pre lOngă aceste mal avea sub 

potestatea sa și tâte elementele, necesare pentru a se face creștinii, 

şi cu tâte acestea Geula se adresâză pentru creştinarea la Constan- 
tinupolu, Cedrin şi cu Zonara ni spun, că Geula, mergând la Con- 
stantinupolii pentru a se boteza, şi având de naşă pre imperatorul 

Constantin, e? a dusă cu sine pre unii monachi anume Ierotei, re- 

numită pentru eusevia lui (3). Şi pentru ca să confirmămii şi mat 

mult cele disa de nol aici, să estragemi şi din Dositer locul, privi- 
tori pre acesti evenimentă, < elzu mut Lbhug, has plus 

  

u) Rosponsa ai ad consulta Bolgarorura No, LXXII. 

” (2) Georgii Cedreni, Compend Mist, ad an, 35 Constantini Vu, 

- (3) Ceâren, locul citaţii. Ioannes Zonaras în analibus lib, XVI, No. 21,
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Oăryprov EpYecut, ai Bomzitezau sani bras, cây tawy d&uotaie 
mai dopzăy mul zip66y. Kai Teoădecv, ăvânu ut î Osorbhaa- 
06 Odyrpiuc, ial Grozav Iswpatavat, ui mânat, 6 Est 70) 
Nod eis riy ebasfstay 6BIjpq3s . . „= Apol vine şi Ghila,, altă 
căpeteuie a Ungurilor, şi se boteză și el, învrednicinduse de ace- 
16şă daruri şi onoruri, Şi pre Ierotex, barbatii de ondre, 'Teofilact 
tlă chirotonisesce Episcopii al Ungariei şi îli trămite, care a con- 

dusă acolo pre mulţi Ia-eusevie (1). Acesti faptă istoricii, şi în spe- 

cial ducerea lu! Geula la Constantinupolii cu monachul Ieroter nu 

ne pâte pre noi Gre autoriza, ca:să tragenii conclusiunea, că şi Un- 

guril cu creștinarea, lor se află în aceleşi raporturi cu Românii, în 

care nol ami vădută, că au fostă şi Bulgarii? Monachul Ierotei, 
dusi de Geula, la Coustatinupolă, ca să fie chirotonisiti Episcopă,. 
dâca nu era din monastirea, aflată în orașul Mureşiu, apor el trebue 

să fi fostii din clerul Bisericilor românescă; care pre acele timpuri 

eraii singure organizate cu tâte elementele lor constitutive, Cu alte 

vorbe, Românii din Panonia ait unii rolii activi în res- 
pectuli Ungurilor, şi primele seminţe. ale creştinismuluă în 
Ungaria ai fostii răspândite prin creștinăă dintre Română, . 

Să reintârcemii acum privirile n6stre asupra a totii, ce no! pănă 

acum am disă în epocha de studii, ce ami trecută. In respectul 
întinderel lor, noi amii văduti, că în 6re-ce în epocha precedentă 

Românii se întindsii de la Sirmiul vekiă, ca dintr'ună centru, şi 

ca nisce rade, spre M6gă-di și ma!-mult pre laturea stângă a Du- 

nărel spre Răsăritii, acum dică, în acâstă epochiă de studiii 
Dol I-amă văgutii, spre Medă-n6pte întindându-se în formă 

de staturi, legate unul de altul, și întinse pân preste 
Transilvania, iar spre Meqă-di și Resăritii fiind pre- 
seraţi prin Myşii, Thracia. şi Macedonia, ci ajungcii 

TU) 

7 
% be 

  

(1) Dosith, cart. VII, cap. XIX, $. 3- Atragemii atenţiunea lectorilor noștri asu- 

şra faptului, că TȚeoflactii, care a chirotonisitii pra lerotei, este Patriarchul de 

Constantincpoli De altă parte, Dositei nu redă cu fidelitate faptul, dupre cum 

ni-lii conservă Cedrin și Zonara. Dositei, ca să pâtă ajunge la conelusiunea, că și 

Biserica Ungariei, datorindu-și înființarea ei Bisericei de Constantinupolii, lasă 

acea parte din evenimentă, unde se spune. că lerotei a fostii dusii de cătră Geula 

la Consaantinupoliă, pentru că, cu modul acesta se pâtă deduce, că Biserica Un- 

gariei trebue să deprindă de cea de Constantinupolii, pentru cuvântul, că ea da- 

toresca acestia înființarea celei ântăt Episcopii,
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pin la Marea negră și trece preste Thesalonic.. Şi 
în 6re-ce 'vi6ţa lor politică de may nainte era limitată mar mult în 

cea, socialo-religi6să, aici, not T-amit vădutii, că Românii avend şi o 
vi6ţă politică, proprii disă, întruntai tâte condiţiunilex vieţer poli- 

tice, posibile lor pre acele timpuri. Ei avâii ducii lor românescă 
în ducatele din stânga Danărei, și luptau cu Ungurii 
pentru viaţa politică, iar îndrepta fluviului își împăr, 
țiaii viţa politici cu Bulgarii, regulându-se cu acestia 

în cât se atingea de pers6nele regilor și admițând regi 
dintre Bulgari şi alte-ori dintre Români. Viţa, însă re- 
ligi6să la Români, ca şi la t6te popârele Evului mediu, a avută în 

acâstă epochă rolul cel mar mare. Vădând, că viţa şi independenţa 
politică este grei de susţinută în faţa Ungurilor și a Bizantinilor 
cotropitori, er se gândesc la midlcele, prin care ar putea avea inde= 

pendența religi6să. 'Tindând ne'ncetat la a vea o Biserică 
neatârnată de tronurile de la Roma şi Constantinu= 
polii, ci se supună bucuroși Arehiepiseopiei- de A- 
chrida, cerând când de la Roma şi alte-ori de la Con: 
stantinapoli Patriarehii, sei cel puţin Archiepiscopit: 
Cedându-se Româno-Bulgarilor ,- noi ami veduti, independenţa 

eclesiastică nu sub forma de Patriarchie , dar numaă de Archie- 

piscopie, şi ficsându-se veşedința acestei Archiepiscopiă nu în Cen- 
trul. vieţei lor politice, dar la estreinitatea Statuluă lor, în Ar- 
chrida, Români şi Bulgariă tot pentru meatârnarea lor a tre- 

buitiăi să cedeze unită elementi de cultură cu totul eterogenii naţio- 
nalităţei lor, și. inventând literele cirilice, ei ai aecep- 
tati limba slavonă, ca mijlocii pentru o cultură se- 
parată și neconfundabilă atât cu cultura - bizantină, 
cât kiar şi cu cea papală, ce devenisă acum schisma» 
tică. Aceste sântu privirile generale, resultate din faptele, espuse 
în epocna de la 668 pănă la 1185. Vi6ţa Romanilor din timpii 
următori pănă la Radul Negru, şi specialminte acea religi6să, s8 
va desfăşura în epocha următâre şi ultimă a, studiului nostru,
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ÎI SI a 
PCI 300 PE III Ioa PCIE TEPARII oa CEIDON I ai 

-Lu'fine cu studiul postru am ajunsă vănă în' faga epocer ultime: 
a' istoriei religi6se:a “Românilor, ca nl-amă propusă să urmărimii. 
Regatului Româno-Bulgară, înființată de fraţii Petru şi Asan la a- 

- ualimântuirer 1185, va fi.punetul nostra de plecare în acâstă epochă, 
Iar. începutul» seculălii al :XV-le 'ni va servi, ca termini ultimară 
în-stidiul: nostru; :-Nor:santemă “decișr, ta să ne 'oprimă 'aic!, fiind 
că vi6ţa politico-religi6să a Românilor de la acestui termini devine - 

"cunoscută, și chronicaril nostri. presintă datele istorice destul de ]4: . 
marităi.. Tot-i -0-dată anticipăiriu a spune Jectorilor nostri, că în acâ- 
stă epochă;: vorbind despre regatul de:preste Dunăre, înființată 
de Petru şi. Asa; Îi: romi numi Româno-Bulgarii ; și “acâsța peri. 
tru: preponderanţa elementului români: din viţa - politic-religiesă 
a:Românilor şi Bulgarilor” din al doile regatii al lor: 
--Nu mal -puţin: sântemii datori, ca să 'prestabilimi şi planul. de ă 

“studiu al acestel epoce,:şi să o spunemi; că lectorir noştri vori găsi 
acelaşi modii de espinere:al'materiilor. Vomii începe mal ântâii cu o : 
delimitaţiune geografică a;elementulul română de pre ambele laturr. : 
al&:Dunărei, arătând pre unde anume se întindea, viţa politico-re-" 
ligi6să -a- Românilor. din -seculul -al i XII pănă la al -XV-le; după 
acâsta, "vomă căuta, ca să skiţămu şi viţa politico-socială a.ele- 
mentuluj- românescă din ambele : Dacir; “pentru că numar  astă-felă... 
pote: deveni înţel6sa vista lor religi6s5, „Scopul studiului, ce urmărimii;: - 
“Muatelur Emil, ca și Carpaţilor, Români! li datoresceiă conserva= 

ţiunea,. precum şi vița lor. ..Preste- Dunăre, “şi anume în! muntele .: 
Emi, Românil la anal; :1185 şi cel următori fundâză unii regatii, . - 
care mal. pre. urmă, a ajunsă, ca să impună respectă Imperiului bi- .. 
zantinii, să. fie recunoscuti. de cătră -statele europiene,. esistânde- - 
prin. seculul.al XUI-și. pănă.la:al. XV- Je ; și să se estindă prin tâtă . 
Mysia,, să ajungă. din marea. Neagră păue, la: Adriaţiea şi cu -pose-.. 
siunile lur din Tracia să amerinţe kIar capitala, Imperiului bizantinii, î 
Regatul Roinno- Bulgarii din seculul al XII-le , care se mar nuw-. 
mesce. şi al doile, s'a fundat, -da-cătră trei fraţi de origine „TOmÂnI, 
numiţi: Asa, “Petru; și Ioan, şi. în “scurtă timpă a devenită, ca să . 
ocupe tota: terenul, cunoscută astă- dr: :cu.numirea -de Bulgaria : cea 
veke: Şi fiind-că caracterul acestul regâtă 'mar'mult românescu se“ 

11
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dispută şi se contestă de cătră uuil din istorici, de acela nol aici, 

- mat "nainte de a determina chotarele lui, să facemi, ca autorii bi- 

zantiny, precum și alți contimpurani să-vorbâscă e despre înființa- 

rea acestul regâţii cu caracterii curatu- românescă, şi să ni arate şi 
originea fraţilor Asan, Petru şi Ioan. . 

„Mal Antfiu Niceta Choniat, vorbind despre nunta imperatorular 

Isaac Angel cu fiica regelui Ungariei —. Bela III. spune: < Kut &- 

hede dă Guirpozpezatuy pai hac Ey zz6het.uahaurGățe= : 
vec, at zu Acppiuoy Govepzibavro, cuvr 2 pdhozu, at Po-: 

p.utots cumu)e eu(Dsu6, TO)G MUTE Tv Ain zd poe Cupfiapros, 
ctiMvsri zpiepoy ovopăloyrn, wp4:d5, Bye ver) haavzat. 0-" 
zat:"7p. sute vagi aie mezovirec, -vui eic tpobpiate -%pucu- 

7 
pe 6...mhetord, mă: stat pai înVă, mur mesăunbe "eipeva i 

TETPUL; "4 & are păy vară P'opuioy Eneyuabynsuy, ice 
3 e mpirzuaty ebpjsuivrec, î 0) Eyezur, Ilăzpoz)oy ciy <ây di: 

st iv, deus &r poop lv Al WUADGIV EMUTĂY, Ec UTOGTU- 

gay huppiv vecripensuy. "tiu 03 ci 205 'wtp0ă 1 Tprosoopyel 
auz; E0voe: 6 use! icuyses ÎlErpos zt6'zui Acay, îpuevorțe= : 

vai. Hui MUVTESTOpO tza bi dpyrec 7hy vewrâptaty. dzp0- * 
PUGLGTAV, TpOGlGL adi Srrpopăvp „&y. role Koyă))otc, ui- : 
zebuevyot Goszpuzahep'rjd-fjyat, Popi ice zi dx Gacthetao' Tpiepi= * 
pozâs orptoty puf ijvaL Mopiov 76 Gpupozg piară 00 vraci Ady 
e (nsyoy.. A 0 sec 7V/0y 205 ci jpuazo C* "1? "o", Vela Extapet= | 

zegrânu, 'ziynată. 'Dzetavbâpucuy cv (wc: muprrodâyreg, eimaiins - 

Zi Sh acra & es soarce dupieyut TU0ET ya ep îjp0 %ep- 

îneooy, Tliy noa usiay Sreprgaiye Vizu cara mawâyrea ctzude : 
păoavst, wi enbroy poteca, î "Acăy 6 mai Bras 05 4 =: 
repre, 6sal cor STA 'LUTĂ 71 Tpocbz 

Cz0 pas sloăvyyob, EnizripVais ele âvaidetay. Kaie ct pEy dmpuztot 

5ros enayi o Ai eptofptozaL: 2cu-03-uuză. Property ci â- 

„oStoVpŢoL păzot "ai țitugol i Ctez păeavro, îie &y Erptur 20 inrogj. - 

Î zoiu vipera rocubzuc ay Ihudus- Gvpz -epeluezai = 

Și (Isaac Angel) a facuti pentru degradarea, Sa, ca să se tortureze () “ 

<
>
 

Ra
 

Z
 

=
 

O
 

“=
 
a
 

9 
2 

a 
o > 

  

(i) Ta privința tortunelor, despre care Choniat face mumai mențiune, „Georga 

Acropolitul (Anniles cap 11). este şi mat esplicitii, când dice: <Imptrăţină î în Con 
stantinupol Isaakie şi murindu-i femeea lay, a luatii pre cea menționată de not mar ': 

sus, de origine din Ungaria, fiind fiică a capiteniei, Ungurilor, Fiind-că era săsg ..; 

VI
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și alte” orașe, de so află spre' “Anchial (4), şi să se Toseols) e coji- 
tra Luk $ și mal ales â Romanilor (Bisautinilor) barbarii, cer de” pis 
la muntele Emă, pre, caril mal "nainte îl numai My, zar acum se 

lamă Vlachi. Acestia, încregenâu: :50 în dificultăţile terenului, și 
basându-se pre fortereţe, da care sânt (aid) forte malte, aşedate 

pre petre drepte ; şi rip6se, Sau Jandata şi alte dăţi în contra Roina- 

nilor (Bizantinilor), Yar atunci găsind pretecsti, şi gicond, că i's â 

râpită moşia părintâscs, cea pentru chrana familie şi is a facuţi 

lur nedreptăte, a 'sărită la „0 rescâlă mare, Tnstigatoril răulur” și 

resculătorit întregului n6mii erai ună Petru Gre-care şi Asan (2), 

de” aceraşI semiuţie" 'şi născuţi, din acelaşi păriaţi căril, Spre 

a nu face resc6la foră de preteestăi, ail veniti la imperatotul, 'eg 

se afla în Kipselă şi a cerută, ca să intre în armata, “02 

mană (bizantină) şi ca gramată îm părătescă, Ss fe rotomjensăţi 

„cu ună orașă mică , ce se află Ema. Dar un Bi s'a realisatiă 

cersrea ; fiind-că: era unii” motivă' forte tare Şi mal înaltă (3). Deci 
murmarând , ca respinşi, și pre nedrept susținând cererea ,. ai 

eruptii ceva şi o vorbă mal indrăznâţă, manifestând. rescola, şi câte 

ait să facă, ducându-se acasă; și 'de acestea; (dicea) mal âl6s Asan, 

ca, cel mar 1 tudrăzaeţa i mai ai necropitu, și. care a, fostă lovită preste 
e te 

Poe IRA Pt: Tata NEI A 
  

Da a Ţ i IT : ” : ut 

facă nantă și tot-o-dată: împărătescă, trebuia 'cu acâsta săse facă keltueli. “azi 

Pontza care din tâtă tera Romanilor (Bizantinilor) se aduna oi, 'porcă Şi boi, Dak 
fiind-că mai multe da aceste nutresce Bulgaria, de aceia de la dinsa saă cerută: ai 

mai multe ete.» IL AER Aaa : pt Pa 

(1) Anchialul era ună orașii de pră: mau vestică al mărel i Negre), ; în Tracia! 
(vedi Mzzsiov Tteoypagta pag..438). ” ! - 2 m la 

» (2) Choniat aici nu face menţiune, de cât de cei doi frați, carii, dopre: cum! 'sa 
vede, aii făcută răse6la şi ai întemeiată -și regatul: Româno-Bulgariă, Dar; 'că' 
aceşti fraţi âii fost trei la numării, adecă Asan, Petru şi ln, sâii mai drept, Ioniţă, 
acâsta sa vede din mai multe documente gi sprecialmiute : şi din altii loci Ja: Nicatai 

Choniat, (Da Alexio Isaacii Angeli fr. Lil I, cap. VI.) anăe se dice: «Iar domnia! 
Vlachilor. căută spre Ioan, al 'treile din fraţi». Se înţelege, că Choniat, spune' 

acâsta dapă ce istorisesce mârtea lui Asan. : pn 

(3) Nu voiesce Choniat să spună motivul,pentru care Isaac Angel ma voită'să ce-i 
deze la imunităţile, cerute de Asan pentru oraşul sei, și gice,că aceste motive sântă: 
forte tari şi kiar divine (0zia). Dar cu râte aceste, motivul celii sântii și tare pen! 
tru Bizantini, de a nuse aranja : cu poporele,'ce locuiaii Iniperiul ș și care În: "rea! 
litate făceaă forţa lui, este cuprinsă in desprecul Grecilor câtră alte: popâre', ; pre) 

eare, dupre deprinderea veke, îi numiaii varvari,: “precum ș si în istoria bizantină: 

de unde se vede, că Grecii din Bizanţiu, păstrând numele 'numat de: Rohan, a 

luptată pre tâte căile contra acestui elemen tii. at tot at rss ţ
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facă din orâinul serastooratorulul On Şi ineulpaţi în neruşinare, 

Şi cu rodul acesta el s' "ai retntorsă. for de nici ună, resultată .și 

cu totul insultaţi, Câte însă aceşti Ter şi spurcaţi,. în contra Ro- 
manilor (Bizantinilor) aul făcatii, ce voce. ar „putea să le „spună, scă 
ce espunere ar putea să îmbrățişeza atata amar! “de 'reutaţi 2» (:) In 
urmarea, celor dise de, 'câtră Choniat, omul celă mal influiute 5 

mai cunoscători de faptele. timpulut sei, (6) ol sânteru datori, s “ 

constatăun : dntăiii, că elementul, ce a provocată. rescâla, Sr 

riul Vizantiniă din 1185, a “fostii celii românescă, şi tot-acestii ele- 

mentă, a fostă î în, capul regatului al doile al Românilor. şi i Bulga- 

rilor ; (3)..de altă parte, că motivul acestei răscăle, ce în, resultatii 

a adusă înființarea. regatuluă al doile Româno- Bulgarii, „a fostă 

dorinţa, ce Asan, a esprimatii cătră aâe Angel, dea obținea în: 
dependența ună oruşă « din muntele Enă, pre care Petru şi Asan 
îl aveai, ca moșie părintâscă, n. pa tu ua 

Na era de aus, ca săse anpiș sufletul Ia Asan numa! de, spi; 
a ee tara 

e atit 

(1) N, Choniatae. De Isaacio Anigelo; lib, I cap, IV: DI ti, 

(2) ci În adevăr. Choniat a fostii omul celii „mai corpaţentăi. în .măteria, ce:a 
scrisă, acâsta se vede ântăiii din modul traetărel materiilor și i apol Far el singur 
despre sine mărturisesce acâsta. ci 

(3) Românismul şi nobleţa de sânga acestor trei fraţi, carit aii restabilită rega. 
ta! din cestiune, se “probâză: ântăiii, prin scrisbrea Papei Inocenţiu al [II cătră 
Ioniţă, Imperatorul Românilor şi al Bulgarilor, unde dice :''« Nos''autem auâdito, 
quod de nobili urbis Romae prosapia.. progenitores tui originem traxerunt et tu :ab 
eis et sanguinis generositatem contraxeris et sincerae devotionia. affectum, quem 
ad sedem apostolicam geris quasi haereditario jure, jampridem te proposuimus et 
litteris et puntiis visitare == Jarnoi audind,.că străbunit tăi îşi -trăgeaii originea 
din nobila viță a cetăței Roma şi tu de la ci ai moscenitii nobleța si Angelut i şi afec. 
ţianea sincerei devoțiani, pre: carea.o porță cătră scaunul. apostolică, ca unii dreptiă, 
de ereditate, pentru. acesta deci ni am propusă,:'ca să te visitămi cu serisori si 
nunții». Insuşi Choniat, vo'bind-dezpre rescdla din cestiuna a lomânilor, distinge: : 
fârto bine elementul românii dă celă bulgarii, când-se esprimă: «Carii mai ?naintu. 
se numniai. Myşi, Yar acum se kiamă, Vlachi>.(N, Choniatae. De. Isaacio Angelo. lib- 
L. cap.1V). Şi la același loci (eap..VI) Choniat ni. mat spune, că Leon monisterio: 
tul. vorbină de răscâla Românilor, a disii : «Aşi dori acuma de suflatul lui Basiiiu: 
Bulgaroetonul; eare ar faca cu,Valachii aceia, ce a fiientii și ca Balgarii ».:: Și 'tot 
acole Choniat, spunând, de arm ata,icu carea ABan s'a serviti în resbelele: s€le cui 
Isanc Angel, adauge, cii luptătorii lui. Asan erai Sciţi, adecă Români, cum vomii vede: 
din Valachia do astă ăQi. Infine,. Choniat, arătând și tendinţele lut Asan: renpectivi: 
de encerile lui, ze esprimă; «Și nu doriaii, gă-şă recapete numat locurile lor gueă: 
aXbă i administraţianea numai a. Mysiej, dar și locurile Romanilor (Bizantinilor) ls- 
ai vătămatii forta mult, şi nu s'aii repausatii de loci, pănă ce s'ail unită la unii i loci 
puterea My șilor şi a Bulgarilor, .. sine reg c
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ritul resbenăreL şi. âl revolnțiune contra elementului .: -dominătorii 
a Bizanţiului gi care asuprla pre popâre prin totu: felul de ne- 
dreptați.. „ul Asaa, pentru ca Săș) realizeze murmurele din Kipsela, ÎI 

trebuia poporal, „şi acestii poporii, cu care Asan a întreprişti fundarea - 

regatului, IL Româno- Bulgarii; erai, Românii. Choniat ni: spune și 

miglocul, cum populaţianea' româvă, depreșta, Danăroj s'aii: sculati 

da, apelul lu. Asan, când dee: 3. Oi Ed nov ră, pote, “zeti 

Aer do 1 Tpbe Thy :Um6oTuaty șie “Tv € evimgoveo Tips 705 ..[l5- 
a 

7pad'pui 245, "Acăy,: ză: 20 5 apirpazee pEŢe%os Dpoptomevpt.: Pac 
dz îeui tac, cmbens rds urrțevele amumţavreg oi Tuva i edr 
Viipto y zăeiur CITo pura în, "0vâpus Anperizpiov.r0ă dap D- 
pic, sic &y 70) Aba 209, Denpovohij tz „condhpat pâmectEG- Et. 
săezo “72905, aibe pari Dtmozptronbs Rus : 105, ozergleaa 
40, zid d Caps Busbtevane, îmauGi- cete. duipaat „pioji 66 
Caz dresat; sade mubzote. Eva Gsty Vzezidove pdâpeodur * 
s.6 E dee, „205, șây Boohizăgooy : ai = 26 y, Bic Adipooy Yăvoos She bka- 

par n5d&minse, zi 75 p0OVi to “705 Ezâyev: ze dzudjEvabaty; 
g5 pOpty al 79 VAISTOApVpU. Anpiijsato d) UTONUTsIy. BE. Ti 
decan aertoy pipera UZUL Vot so Er ză. m “vezl - mes TUB 
P'oputete Ducpeăc, &c î'qbrnbe OrertaVut. be, Ezupijenvu, vai - 
GU) T0gUL „77, 5, Ep. Egăpevay. Averea pebânevat 02, mpâs Bpu” 
pb pi, Tupdreapat „DĂTa,. zi verre Th TIS. Tip co 
Tree, Ex r “TEL cu, aDYs cteocâcăya sani: Efidwy E ear 
GTUHĂy za dvizenu) ih. etvaL. zh i 20) 
îm, pr /eiaas pfety zi Pooprziz 
go))apfovantvros pază, 5 hepuzy: pi 
iza aut Ve wrîbrheăs,, [ez hd DLE 

zresdat pre > pavozdurateuts 9). ide ci Garep VE Oda 

PUTU Tes guy Cy2y0tzods SivuL Apt 106 2 d 
3 

7sO/EU TOR Ie 3 og: GO) rit? vru. „UT. „Verrapa Z0)Y. DY. AL ĂT0 
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Asan, considerând: greutatea luerulur Şi pentru € ca sa scape de acesti 

frică pre conationalil lor, fraţii ati construiti pre numele s-lul Demetriu 

marelui martirii unii templii măreț; în care adunând mulţi Indemo-
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nizaţi 'da' ambele secsuri, cu okil roșil, cu luminile okilor mprăştiate, 
sbărliţi, şi dispunând în totul și deiidte câte faci cel ţinuţi de demoni, 

- aimpusu acestora, ca să' dică astii-felă, că D-deul naţiune Bulgari- 
lor şi al:Vlachilor a, bine-voitu dliberarea lor și a bine- cuvântatii 
lepădarea jugului seculari, pentru care şi martirul Jur Christos Deme- 
triu a părăsitii metropolia “Țhesalonicenilor şi templul de acolo; pre- 
cum şi rămânerea la Roaianr: (Bizantini),: ca celă, ce are să fie spri- 
jinitoră. şi ajutătoru. al lucralul (acestuia). Mar. reţinându- se puţin 
nebuni! aceştia, şi de o dată iritânda-se mai mult cu spiritul, şi în- 
drăcindu-se din noi, se escitaă și strigau la arătare şi cu voce mare, 
de acum să'nu sufere stăpânirea, dar să lea armele în mâni și să mergă 

„contra Romanilor (Bizantinilor), şi pre cer prinși în resbelă să nui 
cruţe; dar.să-I tag şi să-l omore foră de milă, nici pentru bani să nu-i 

„ libereze, :nicr săse tnduplice la ragăcruut, nici să se supună la înge- 
nunkeri; ci ca'uisce petre tari, (adamaaţi) să fis ne 'nduplicaţi la 
orl-ce rugăclune și să nimiclăscă- pre fie-care din cei prinşi. Deci 
înduplicată, fiind: națiunea întrgă. « cu: astă felu do devinaţiunl “a 

Tesc6la; încă şi mat mult s'au lntărită în iitate (gicend) că ace 
sta o bins-volesce' D- -geul lor. (4) - 

 Ca' modul acestă Românii sânt” “păşI bre: pictori de: ăotuțiră 
contra: opresorilor lor, Bizantinil, şi resculându:se toţi poporul, în 
mal puţin de 15 ani şi în urmareă 'a patru resbele-cti Imperatorii 
bizaatinl, eX se vădă stăpânl mal preste toti teritorul dintre Marea 

- Nâgră şi 'cea " Adriatică, Punctul înse de revoluţiune și Vasa. opera- 
” ţiunilor lor era muntels Emi, fiind-că în privința acesta 6ca' cum 

se esprimă Choniat:: « Kui [utapy TNTOGOpevot ză zar:9 uvrabe 
ăverey mul dm6). vToy, zol sti râd) XzoYay 05 Apr. zoom 
hewy za Gu TaTicaoy. Epzhazbvovcut, A” menos 05 Try. Gpiortpă- 
Yooy î: IlSepze mul orerpaviGap pos 20p dvudelra 15tp ai 

sai cuie 1 1089 bacige dz et vai meg zidit moipariâarpăs - 22000, 
T d 3 Ilprodidâ 2po05u)âyres „(mă 46 O'aden uri, E 

7 zbybeo TăGu tije, ză. zise 691 zepi by Aipoy e sv 3 Ts- 
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plzcpov "E/au) i 68 dabydovo 2 Ep) lv 20 tigtriot, ad- 
cp pă âvuzapepyovut, 59 0 Aur d mrutti dzEpjov tt, b cpu: 
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--(0) Nicsta. Ohoniât; Da Isaacio Bazele Bu LecaţV: Tae de ema cet pre
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ue . d'Erepu 6. ez LHC OG ȚEWeş: Cp5 area z0puzâheg 
* 

0))ă, păy Gara Popaziooy 2)eb%apu. mohhobs 03 Gus vai d. _ 
zalorţua mai 709 Gov Eoovrjpdzeoy jpipă Ti 00% ENdyiozov, 
N 

S'ai întinsii asupra oraşelor și cetăților celor depărtate de muntele 

Emă. Al doile frate-Patru a pusi pre capul lut coronă de aură, s'a 

încălțatii şi și-a, învălitii picrdrele cu colţunt văpsiți. Prislara, ce, este” 

orașul vekiă Ogigia, (1) tot din cărămidă arsă, şi care cuprinde cea 

mal mare parte din întinderea de prin jurul Emului, a fostă atacată, 

GLUPTUG 0WGL,= Şi bucurându-se puţin de liberatatea şi desfrâul lor, 

dar văgond că luarea el presință dificultaţi, ei ad trecută din. colo 

de cetate şi aă, „coboretat Emul Ja vale, şi aruncându- -se foră.de 

veste asupra, altor „Oraşe. romane (bizantine), pradă multe corpuri 

libere de Romani (Bizantini), bot mulţi, care; 5 catațime nu „mică . 

de alte animale» (2). . 

“Tacepând "Români! de 1a muntele; Emi cu «eliberarea oraşelor şi 
a “cetăților lor, pre “care Bizantinii le siăptuzzi numai. in “puterea. 

anef'egemonii, şi a dreptului de, conkistă antică, adecă cu cucerirea - 

mal ântăii 3 Agsie, 6ca cum „espune şi Acropoitul intinderea Și 

ese 

"Act idea, al faar). ebe ai zii  Xâpar, & îm ISA. ză. Evrhe 

05 Aiucv pEypt val. 705 'ozeov br Eazy mat: Gt vasi== is . p3D VP. - 
sc6la. ună-0re- -care cu. numele Asaui, şi mpărăţesce. preste ţâră, - 

supuneiid sie-şI t6te (localităţile) dintre muntele. Emi Şi: pănă. în... 

Istru ». (i ŞI alarea : « 0. văp an wyzic "Aciy d 250 Eoyev 6 dde)- 
gebs, Gy 6 uăy Ilzspos Ezahet 20, 8 85 Iodwns., „Kat: zăy pâv lo- . 

dn eiye pet £ Zuvzcd, ay d IlEcpov ci pă + zi maus îs 0-a. 
705 Ezu ius dppet, Exelyov dterehebauro, 1) se pețăi)-n Ilepto- | 
9)afu. vai “1 Ilpafăzovs vai zi 

a e 
adehpră ubroă "Acăy s oivetos 17pos 0sâwp%)ro, îpey ua WE 

mepi udă d Ilicpp mupă <6ă 
4 

  

U): Prislava s6ii Presilava era auă 'oraşă "forte vekiă, pentru cara Choniat “să şi ” 

asemănă cu vekea şi mitologiea politie Ogigia. Dâcă insă consultămiă pre “Mele. 

tie în Geografile s6le (pag. 316); el ni spune, ' că Preslâva era o cetate în Dobrogea 

de aată-di, întra Șumla și Rusciuc, sii pote Kfar Rusciucul, „în „cela-ce privesco 

partea lul cea veke, 

(2 NicetaChoniat de Isaacio Angelo lib; L,'cap: vi: 
(3) “Georgi: “Acropolitao' Annales cap, îî. Cu alte vorbe, ' dapre supusele dur 

Acropolital,; Asan la prima încercare ds rescâlă șia sapusii sioşă, Dobrogea, şi Bal . 
ie 

- garia de astă-ga Citi E 
tag
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“pt 205 Joy ză aud în 205 IIZ: Tor îvapătezoa popa. Iar, sân, 

răcondu- se cunoscută, avea, dol frați, din carii unul se kreua Petru, 

iar cela-lalt Ioan” (0 Şi. pre Ioan îl avea cu sine, Yar dur Petru, 

despărțindu-I 0 parte, din eparchiă; sa, I-a ordonată să '0 stăpantască 

el, i adecă Pereslavă cea, mare şi Provatele (2) şi locurile „cele. de, 

prin jurul lor SI ai “chaărăzită Jur Petru de cătră, fratele seu Asari, ta 

0 parte propriu a Tur, pentru | care aceste docuzr şi pna acuni să a 

miescii' tra lar Petru (3), DL ia 

lar după imârtea lul “Asan, carea, s a vită la, 205. ară de n 

începutul resc6lel, jdecă la 1195, xegatul Româno- Bulgari, condusi” 

acuni de Ioniţă, ratele lui “Asan numeră între provinciile s6le și ur- 
măt6rele localităţi: Amipus! Tod, Exetdey GGactede ! TGy Beo)-, - 

76ptv,.pil Excoy m îu zp0âv dos 2y lay VDT6Ă uarcerap9n-. 
Vâyrooy mă Ecyazuy, Erepav 08 ph &vrae <td dvâhor cupe, TăGaV 
UT uizpe jet Moreâoyiory. Astuy căy TOTO) 19 E zurliguuz0, Qd- 

câăpad 6 me miha divăpuzio gdtadupey0e 1 al TE t6y. aud ae, 

s. Iă 330 câ cover e paie P*owuinvs dora) cd 
Get, ză opettp wwy Extâpd ifurduL 7 T6)ewy, Reizeczauter Tod) Ep, 

Eee, UBTy 7 zi) Do. Ta 50). O Pobpari du o5cuy, îs 

mape: ză “Eco. Asie cat, șia zăs das păaue mihste; Thy Hr pd 

ay, Tă ŢIeytayi: zi "Drorăsorăy, Xăpiebr 0), Tpuizejcdroheo 

Meap ra K. dduebco)t w, Mosby6b70) ww eptdebpt 0), 20 ae 

zâhos, die ăprăusiy cd, ppew=Decl. sculandu-se de aicl Tmpera= 

torul Bulgarilor! (2), ne avond, cine "să-l îmipedice, ca, cehi ce Sfă=.. 

| răniase cu toțul şi “nu “da 'mult pre: Tialieni, Jar altul. ne mat. 

find” ca “să-i stea; în. contră, străbate” tota Macedonia: | „Deer ta 

cond prada forte, „pare, „Bre tote “oraşele. le a. 2, pisintă ds Bar 
n tr ACR 
  

A Tae ed ! 
ii +, . ue i - 

* 

(1) Numele acestui frate a lui Asan era Ioniţă românescii, pre care Bizantinii 

na putând să-lă pronuncă, îi giccă simplu Ioan.. Noi însă ne ţinemii aici de ver- 

” siunca latină, carea numesce pre: acestii frate a lui Asan Ioannitius = Ioniţă, 3 

(2), Aceste eraii orașe de pre malul „Daunărei, pi prin. armare din Mysia veke şi , 

"Dobrogea, de astă-di,. i. , 

(3) Q: Acropolitae Adnales cap: Xa, - , , 

(4) Aici e vorba despre Ioniţă, -imperatoral Româno-Bulgar,,, care, a pătat la ' 

Aărianupolă pre Italienii, ce ocupaă Coastantinopolul şi în bătară de la. Adriana: 

polă, a fostii prinsă ș și Balduin, ducele lor. de cătră armata, lui, Ioniţă. Şi. prin ur- 

mare Ioniţă * s'a sculată și a plecati: de la “Adrianupolii (G. Aeropolita, Annalem.. 

cap. XIII, 

că ITI ai
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baţi şi cu desevârțire le-a dărâmată pre dinsele. Iar acâsta 
el o făcead cu scopă, ca nu vre-o-dată Romanii, (Bizantinii) a- 
Y6nd reînforţări, să-șI recapete oaşele lor, A ruinată din-tomeliele 
s6le Filipupolul, fiind f6rte minunată şi situată l0ngă riul Ebru, 

apol pre tote cele-la-lte oraşe, Iraclia, Paniul , Redestul, Chariu- 
“polul, Tratanupolul, Macra, Claudiupolul, Mosinupolul, Periteoriul 

şi altele multe, pre care nu este necesariii să le enumerămiă (0) Cu 
alte vorbe, Imperatorul Româno-Bulgarilor, Ioan, pre la anul 1198 
a ajunsă, ca să-şi întindă dominaţiunea sa preste ambele Mysil, căci 

tâte aceste cetăţi şi oraşe, de care face menţiune aici Acropolitul, 
so află pre ambele laturi ale riulu Bbru, s6ă Marița de astădi. 
In fine Acropolitul, continuând cu înşirarea oraşelor şi localită- 

ților, îutrate în Regatul Româno-Bulgar, adauge: < Ex zai ăn 
zu GDTĂV 'vaurăzty Epbpet, TOvTu, avarpucori 7007 VETI, 
mai Viverat Ey Dre UDTb 1) Adpacb, x 705 cyeâby 0ă ui Th 

- Atdupâzorpoy eta, Bohephy muy, SE <ppor, Ilehusţovia, maci Ilgi- 
duzoc ui ră măge& zobroy. Kerzăpupe dă vai s ij psyadns Bhu- 
Jiac, &h)ă'ai 20 "E fdiyeo vuzaruptedet ut tt rad Dhoptacă 
zăa heiug mutst=Și deci mergea în urma lor (2), şi tOte ise supuneati 

foră vărsare de sânge; șia intrată sub stăpânirea lui (politia) lur A- 
drian,din care malși Didimotichul „apol Volerul întregii, Sera, Pelago- 

nia, Prilapul şi împre jurimele lor, A venit sub dtnsul Valachia mare (3) 
şi a cucerita Elbanul şi își întinde devastătile'sâle pănă la Iliric (4) ». 
Din t6te aceste Iarăşi resultă, că la începutul revoluţiunei Asan şi 

a îndreptatii privirile sele ma! ântăiă asupra elementului românii, 
„din imperiul bizantini, Ac6sta se dovedesce din modul, cum el îşi 

12 
  

" (1) Georgi Acropolitae, Annales cap. XIII, ! 

(2) Aici e vorba despre locuitorii orașelor Imperiului bizantinii, pe carii Asau 
-facându-i captivi în resbde, îi elibera, ca să se reîntârcă la locurile lor, și să spună 

locuitorilor, că el, scăpându-t de jugul Bizantinii, are u se purta cu dînșil omentsce 

(3) Despre Valachia cea mare ca cum se esprima - Choniatul: <'Ezi îi.royzotg 

ma dAaţ 245. ză Berzohlas zaziimy pertoza, & văv uaytdm Baia pir ddaxetau zonăpăns 7v 

-Tâbw înti. — Pre.longă aceste, altă (popori) domnind: preste chotarole Thesaliei 

care acum se numescă „Valachia cea mare,, își avea guvernatoral seii preste locu- 
rile de acolo > (N. Choniate, Urbs capta cap, XV.) Aici Choniatii are în vederea, 

de a ne vorbi despre Românii din muntele Pindii, carii pra timpul lui Ioniţă în- 
„cercase și ei de a fanda unii regat românii sub gavernimâatul unni Criza, Despre 

„acesta mat jos. ta i 

(4) Georgii Acropolitae, Annales e cap. XXV. aie
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întinde cuceririle sâle, facând ca să ise supună mal âutăiă orașele 
din Mysit, întingendu-şI cuceririle s6le spre Macedonia şi 'Thesalia 
în “moda treptatii, undea a apucată să supună, Didimotichul, 6ră restului 

celoralalte cuceriri din 'Thracia, precum şi Valachia mare „de la mun- 

tele Piud, le-a efoctuatu ratele şi succesorul seu la trout,  Louiţi, 
precunu Sar şi fiiul sed-Ioan IL Asan. | Ă ÎI 

Dea i în fine acum am,Yoi ca să dstorminiunuă chotarele regatului 
Româuo-Bulgari, no trebue să recunetmniă în virtutea citatelor de 
mal sus, că acestă Te rată pre timpul Imperatorului Română Ioniţă, 
adecă yre; la, începutul seculului al XIII-le, el,se limita la 
Nodii cu Dunăr ca, la Ostu cu marea Negri, ] a. Sudii 
cu Ilivicu) Și, loci urile. cele, „MIQĂ, depărtate, ale. Thra- 
cică: (1). Limitile usd, despre Vesta Araă disputate de către Un- 
guri, şi” Iouiţă, dupre. cum st vede; el își ținea imperiul până îu Ser- 
bia de.astă-gi; câtă 6oă ce dico el într'o epistolă câtră Papa Inocenţiu 
III le: «ŞI. deiipre chotarele Uogarioi,,. Bulgariei, şi ale Vlachier, 
lusti să „jnăece shaţia, ta, şi să: Indrepteze lueral acela, cum va fi mal 

- drept, ca sănu “arbă. păcat: sufictul Sinţiei tale, şi aşa să albă în pă- 
Tăşia mea crediuța Bulgariei şi a Vlachiey, precum are craiul ungu- 
Tescă credinţa Uugariei, şi să incsteze uciderile iute impărăția mea 
şi într Uuguri, Şi să suie Sâuţia ta, că ciuci Episcopil ale Bulgariei 
se iul. de impârăţia me, care. Iv-ad cuprinsi cralal Ungariei, cu 
credinţele Bisericilor și episcopiile acelea s'a facuti nimică. Şi de 
s a făcută acâsta- cu dreptul, fie aşa». &). Din care plângere a lui 

. 

() Dicetnii pănă în locurile cele. mai depărtate ale .Thraciei ; căcY.. despre cho- 
tarele acestei părți n'avemi nimici determinatii. Dar, că în adevăr Regatal Ro- 
mâno-Bulgarii de pre timpul lui Ioniţă s'a întinsi pănă în iaterioral Thracicii, și 
anume preste tâtă laturea locuită de Români şi de Balgari, acâsta ni-o atestă și G. 
Pachimeru, când ice : «lar (elemeutul) Vinchicii, care. se întinde mai penă la su: 
burbiile celăței (Constantinupolă) spre:Vizia şi iai depurte, se socâte în mulţime 
forte mare. la numără și este uni. popor, ce s:afli pre ună terenă dificilă și Be ocupă 
cu pașanarea. (Georgii Pachimanis De Androniea Palacologo lib. 1, cap. XXĂYI), 
”. (2) Gesta Innocentii III. No. 72 AChron Românilor Şineal T. I, pag. 239. Șin- 

„eai, fundându- -se la locul citati pre mai mulţi istorică, pretinăe, că Episcopiile dis- 
„putate erai in Serbia. Acestă crediuță a lui Șincai se spiijinesce şi prin: faptulă, 
„că la Vidin pre timpul lut Jouiţă: era o episcopie română. De altă parte Ludovic 
„craiul Ungariei, yoind la 1371 a bate:pre Românii din Muntenia, şi trecând Dunărea 
-el vine pe la “Lurnu-Severinulai în: “eră sadecă pumn Serbia; s6ii Episcopiile,: pre- 
tinse de Ion; ță, ea prin proviaciile scle ; dar este învinsă cu desevârire,: (Bag, 
istoricii T. Vi pag 215). PA : : od Tm Sai] e
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„Ioniţă către Inocenţiu III: Papa :Romei resuliă, că: Imperiul sei la 

Veştă avea 'de limită o.parte din Serbia de astă-di;: sâii mai co: 
rect, că: Bulgaria: cea dependintă de imperiul lui:I0- 
ziiță, avea la Vestii de ehotarit inarginea despre ostit 
a Serbiei de asta-i și îi. pretenţiune cinei Episcopii 
din Serbia. Le 
Unii al doile Statui curat românescă şi [tar contimpuraniă cu 

regatul Româno-Bulgaru din.drepta Danărer, se! afla sitaată pre 

mâlul stângii al Dunărer, între Siretii şi munţii Carpaţi, pănă la. Am- 
laş şi Pâgăraş. El cuprin'ea tote ţerile, ce încă nu se afla: spre 
ostă::sub dominaţinnea: Tatarilor , Iar spre :Vestă sub cea a Un- 
gurilor. Cu alte vorbe;:că 'pre'la 1215 dupre cum ni spane iîn- 

scripțiunea monastire! din Campul-luvgă (1) 'şi chronicarul ano-. 
mimi românescă : «Radul vodă Negru era! vodă în Ardâl şi 
Chaţeg. pre Amlaş şi Făgăraş. şi ai coboritii în ţâră românâscă 
pre apa Dâmboviţ-1 la Campul-lungi, unde şi-a tăcutii: curţi şi 

morăstire la acesti anii. Venit'ai şi Basarabi Bavul Cralover şi s'au 
supusi lui. Ş aii stăpânitii numitul domnii t6tă târa românâscă cu 

cinei judeţe ale Cratovei pănă în Dunărea și pănă în: apa Siretulur, 
şi în Ard6lii Aralaşul şi Fizărașul, cum şi cel ma! din' arma Iul 

Domn! multă vreme ai stăpânitii aceste, dnpre cam se dovedesce 

“ din titulul chris6velor, Iar dupi acesta: sii mutatii Radul vodă Nâ- 
gru scaunul la, curtea de Argeș, şi fărndu-șt curţi, aă făcută şi 

Biserică, în câre dopă mârtea lu s'aii- îngropată şi i s'aii făcută 

şi statuă de pâtră, adecă kipul lu', care este în acea Biserică > (2), 
Da unde resultă, că pre la începutul secululatal XIII-le, Romfni!, 

ocapând: mantele. Eu cu țerils, învecinate lui, că ţineait pentru 
sine'în.regatiă separati ș și munții Carpaţi € dintre Siret 
şi Făgărașil. : 

0» se atinge insă de Transilvania. şi Tunișâna, unde cum no am 

văjatii în epocha precedentă, ezistaii mar multe staturi românesci, 

  

(1) Vegi articulul: «Matropolitul Ungro-Vlachiei Neoft I în jurnalul > «Biserica 
Ort. Română > anu! [Il No V, pag. lî9 și Jăl, undase dica : « Care monastire o 

ai zidiții răposatul Radal vodă Negrul, când ai: fustă velâtii de la Adam 6723 » 

Ch: 1215). Şi aturaa, "vocbindu- -33 daspra imuniti ățil e orașului Câmpul: lungă, a- 

cordate de Radul Negru, se gice: «când ai fostii IStit 6723 (Chr. 1215] >. 

2 Anonymus Valashius cap. XUIV. “(Chron. Rom. Sincai E. 1 pag 29)...
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nu rămâne nici cea mal mică indorală, 'că aseminea state aii conti= 

nuaţii a 'esista gi în epocha, ce ne. ocupă, adecă de la seculul al 

XII-le înainte; dar numa! ele se distingeaii prin caracterul lor po= 
Jiticăi, Unguri, fiind de religiunea catolică, și prin urmare favori= 

gaţi de Papi și regi! Occidentului; Românii, ţinând ds altă parte la 
Biserica ortodocsă, ca la patrimoniul lor celii mat scumpă, ai tit- 
buitii să-și pârdă viâţa lor politică, foră ca vre o dată să renungă 
şi la locurile, ce le-aii ocupatii o dată, adecă la niunţii Carpaţi, ca- 
Til ]l-ai servită, no! am v&dutu, de adăposti în faţa învădătorilor 
barbari, şi carii tot-o-dată ani contribuitii, ca o cetate întinsă şi 

bine fortificată, la conservarea și kiar. desvoltarea elementului ro- 

mânesci, Dicemi , şi în munţii Carpaţi Românismul s'a conservată 

in permanenţă, şi tot-o-dată, ca elementi compactă și distinctii de 
elementul upgurescă, care acum prin influenţa politică ilă cotropi- 
so. Şi ca dovadă la cele gise de noi, să citămu mai ântăiu pre An- 

drei al II, regele Ungariel, care într'o diplomă, dată călărilor iero- 

solimitani, şi prin care li acordă ma! multe imunităţi, se esprimă: 
« că nici el nici 6menil lor să nu plătâscă nici unii tribută, când 
voră trece prin ţâra Siculiloru sti prin ţira Blachilor» (1) Tot a- 

cslaşi Andrei IÎ, regele Ungarier, printr'o altă diplomă, dată sașilor 
din Transilvania, se esprimă: « Praeter vero supra dicta, silvam 

Blacorum et Bissenorum cum aquis, usus communes exercendo - 
cum praedictis scilicet Blacis et Bissonis eisdem contulimus, ut 
praefata gaudentes liberate nulli inde servire teneantur==Și pre longă 

cele enumerate mal sus, le-am acordati lor pădurea Vlachilor și 

a Bisenilor cu ape cu tot, profitând în comun de usul lorcu men- 
gionaţii adecă ma! sus Vlach! şi Biseul, şi bucurându-se de libertatea 
prestabilită, să n'aibă a servi nici decum pentru acâsta» (2). Româ- 

ni! din 'Trasilvania şi Timiş6na însogesci pre Bela, regele Ungariei, 
în resbelul, ce acesta a avutii cu Otocar, regele Bochemier, despre ca- 

„Te însuşi Otocar mărturisesce într'o scrisâre cătră Papa Alecsandru, 

şi prin care tot-o-dată se atestă, că în Transilvania şi 'Timig6na e- 

sistau Români cu u staturi, vasale Ungurilor, (3). In fine pre la anul 
  

(1) Atog. i istoricii A. "Pe, Lauriaa-T, [IL pag. 111. (per teram Siculorum, ant per 

terram Blacorum). 

(2) Ibidem. pag. 117, | 
(3) Balbinus, Miacell, Ilist. Bohem, Dec.], 1ib, VI. (razi ist. Tom Y, paz. 241)
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1371, Ludovic, regele Ungariei, avea sub vasalitatea sa şi pre Ni: 
cola (Nic6lă) voerodul 'Transilvaniei ;. căruia îl poruncesce , ca să 
intre cu armata în ţ6ra româu6scă, ce se afla situată între Siretă 
și munnţii Carpaţi, unde fu bătut de Radn al II-le (+). Resumând 
numai cele espuso pănă aici, trabue să recunâscemii, că în 'Transil- 
vania şi Timiştna în 'epocha, ce ne ocupă, esistaii Români, şi că a- 
cești Români se aflai organisați în State, dependinte de 
Resii Ungariei, numai în ceia, ce privia viâţa lor po- 

„litică. 
Nu putemiă să părăsit partea atografică a studiului nostru, foră 

ca să ne ocupămii şi de laturile, ce:se aflaii preste Siretai, adecă în 
Moldova, Basarabia şi Bucovina de astaqi. George Acropolitul, vor- 
bind despre: Ioniţă, imperatorul Româno-Bulgărilor, şi spunând, 
că el se numia pre siue < Poopatoyrâvos = ucigători de Romani 
stu Bizantiul > şi că Bizantinii to îlii porecliai cu numirea de 
< Gabhoiodvins = cânele de Ioan, vorbesce și despre Românii din 
locurile, ce ne ocupă, gicând: <7b făprây SivOuaây Evoc lăro- 
Tonoduevos vai avovsus' ude copfeveluc "mul 1pânab 
eTuGy(oy E pbaews dnptwdzorăprv, eâvete Eyerpbra Popul- 

00, 5 “705 pbruai âredyljzat, î vie ddehgiie udroă mute Bapi- 
hac zovonu, Tip Xrbdidu, Vetuy Taperiy ebuecos, ms 00” 
îs Sâ Eoohăneoy “fetovev &ruoucha. Tv dă mo "Acăv 
zeu cugir ra Se ape ms dafy, (06 eipijra= 
bey, Exi 706 Sib%ac veybpnzey=Şi nmul Sciţilor, fiindu-i 
la disposiţiune (2), și fiind cu dinşii în relațiuni de rudire, şi 
având de la natură uni caracter f6rte silbatică, se desfata 
cu morţile Romanilor (Bizantinilor). Şi cum acesta a murită, 
fiul surorer. lui, cu numele Borilă, inând de fomee pre o. fru- 
mosă scită, sa facută stăpâni preste domnia Bulgarilor. Iar 
copilul lui Asan, Ioan, fiind încă nevârstnici, a fostu luatii pre as- 
cuns de cine-va, și dusă, dupre cum am dist, la Sciţi. > (3) In ge- 

  

(1) Mag. ist. A. 7, Laurian, Tom. V, pag. 245. . Pe 
(2) Noi tiaducemii vorba îă: 0z0tmaă45v0s nn cu seneul ei propriu , ci transfor- 

matii, Şi acesta pentru cuvântul că Imperatorul Ioniţă nu și-a întinsă. domina 
ţiunea preste latarea stângă a Dunărei nici-o- dată, ci a fost numai în legături de 
amiciție cu Romanii de aici, : 

(3) G. Acropolitae Annales cap. XUI,
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nere' vorbind, Acropolitul ni spune destul de. lămurită, că-întrâ 

R; mânil de. preste Dunărea şi cer de dincâce, s6ă Bulgari! şi Seiţii, 
cum îl numesce el,:esista o afinitate şi o rudire, că regi! Româno- 
Bulgari îşi procorai în stânga I)unărei ărmatele. lor," necesare în 

luptele cu Bizantinii, că el tot Ja: Românii din stânga Dunărel şi 
- special la cer din. Moldova își găstaui femeile lor şi Ia, casă de trebu- 

ință îşi adăpostiaă .şi copiii, 'cari! mar.pre urmă trebuia să ocupe 

tronul Româno-Bulgară din drâpta Dunărer. - : -. ' E 

Dâcă insă int6rcemă privirile n6stre asupra istoriei Ungariel, 

descoperimii, că în adever în părţile Moldovel eraii de asemine res- 

pândiți Românii și elementul lor se întindea mat preste t6tă Mol- 

dova veke, Eea ce gice. în acâstă privinţă Papa Gregoriu IXle că- 

tre Bela , regele Ungariei la anul:1234:: «In cumanorum Episco- 
patu, sicnt accopimus, quidam:popauli, qui Valachi vocantur exis- 
ion, qui et si censeantur nomina christiano, sub una tamen fide va- - 
rios..ritus habentes, et mores illos committunt,. quae huie sont no- 

mini inimica,=—In. Episcopatul Camanilor, dupre cum am înțeles, 

esistu Gra-care popâre, cese-kramă Valachi, caril, de şi se distiugh 

cu numele de creştini, totuși sub o credinţă. aii diferite rituri . 
şi faci astă-felă de fapte, că se opunii cu totul numelui 
lor (1). In fine: Ludovic, regele". Ungariei, -la anul 1852 bate 
pre 'Tatari !a Marea Neagră, adoră în Bagâgul do astă-gI, şi îşi ce- 

re permisiunea, de la Papa Clementă, ca să-și. improprieze sieșI tote 

locurile cucerite. La care Papa respande în modol următori dicâud : 
< Nos igitur huiusmodi tuum laudandum in hac parte propositum 

multipliciter in Domino commendantes, illudque favozibus, et re- 
- pendiis apostolicis prosequentes, omniaet singula, provincias, 'civi- 
tates, - castra, villas, fortaliia, et qnaelibet alia loca, qnae prae- 

staute. Do de manibus schismaticorum et înfidelium corumdem po- 

teutia et manibus eripere et potestati tuae subjicere= Deci no! astă- 

felă aprobămu în totii modul şi în- Domnul propunerea ta cea mult: 

(1) Raynaldus ad aanum 1234. (Mag. istorică A 'T. Laurean T. III, pag. 119).— 
„Aici nu este vorba despre alţi Vala-hi s6ii Români, de cât despre acei afiăto.ă în 

Cumania, sâii Seitia autorilor Bizantini, pre ca:ea noi am determinato cu mai inaltâ 

precisiune în epocha precedentii, şi care se întindea preste Moldora veke cu Dasa- 

xabia și Bucovina,
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lăudată, în acestă parte (1) şi te investimii pre tine şi eredil ter 
cu favârea şi aprobarea apostolică, ca pre t6te şi înparte provin- 

ciile, cetăţile, castrele, vilele, fortăreţile şi oră-care altă locă, ce 
ajutânda-ţi D-gei, ver .apuca din mânele sehismatici lor şi kiar 
din. stăpânirea şi mânele necredincioşilor, să le supul potestăţei 
tâle > (2). Din tâte aceste acum urmeză, că Românii și numai 
ei, putând să fie aici sehismatici, ocupaii și tera cuma- 
nilor: și ei se întindeau şi: 'preste “Moldova veke, cu 
Basarabia ŞI! Hucovna, adecă preste 0 parte din Cu- 
Mania, iti a 

Resumând în. fine. totii, 0 8'a a qi su pănă aict în. respectul: întin= 
derel teritoriale ;-pre care Românii:0 ocupaii între seculul XII şi 
XIV-le, trebue, să. recunâscermii, că ei aveati do centruri de 
vi6ţă munţii Emu, .și Carpaţii, disputându-și. la Emi | 
dominațianea cu Bulgarii și Bizantinii, iar la Carpaţi 
despre Vestii aveau a-lupta cu Ungurii, și la Ostul Car- 
paților cu Tatarii...De altă: parte: trebue să mar: admitemii, 
că în dr6pta Dunărei Românii se aflati xăspândiți prin 
Mysia, Tracia, Thesalia, Macedonia, pân& în Serbia, 
Xar în stânga; Dunărei Românii locuiaii munții Car- 
pați şi se. întindeau până la.marea;Negră, și parte a 
Oersonului de astă-qi, xi âdicându se în sus pre ma= 
Tul Bugului. și ajung ând penă la: obârșia acestuia Şi: a 
xiurilor. Nistru ȘI Prutil or ce cz tii - ph. 

PD i ENI EI PI II E 
oare RR dia . vo. A. |] a N Da ae N sa 

, 

* Tigecond! Ja idha: “politica a “Rotaiilor din poata ce ne 'ocu pă, 
“vomă: insista may “mult pentru. importanța, ei „Cea, mare. şi vomit 
căuta, ca să determinăină cât se va putea, de. apriatii. acestă. rolă 
al Românilor din seculul âl XII, fiind că “de la acestă atârnă; Var 
vi6ţa politică posteriră a Românilor, adecă înfiintarea principate- 
lor Moldover şi al Muntânier, precum kiar şi viță lor religi6să. Să 
  

PN aiere vorba despro partea, ca o ocupase Tătar, adică despre veri Cuma- 
nie; sâii. Moldova;.de unde et faceaii incărsiunt in Ungaria, 1» iri miei 
+;:12) Raynaldus ad-anuum .1352,. Necrediăctoşii; despra care Climent face aicy 

| mengiune, suntii Tătariy, Yar schismaticiă sântii Românii din Moldova; căci alt-min- 
trelea nu sa pote esplica cum air Y patenă să esiats schiamatier, săi crestini de zital 
Orientală, e o Pa Tr esanr 

<
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începemii deci cu frații Asan şi Petru, pentru ca să vedemii ce ai 

făcutiă er şi succesorii lor în respecta! politicii în drepta Dunărer: 

- Ohronicarul românii Şincai pretinde, că înfiinţătorii Regatului 

al doile Româno-Bulgară — Petru şi Asan, ai fostă din familia 

conitopolilor, derivându-şi originea prin Samuel, regele Bulgaro- 

Români (1). Că în adever, Petru şi Asan sânti decoboritori din 

Samuel, unul din cer patru comitopoli, acesta se probâză şi prin 

o scrisâre a lut Papa Înocentiă III, numindii pre Petru şi Samuel 

strebuniă luă Ioniță, fratele Petra şi Asan (2). Dar pre nor aici 

dup ce am arătatii mal sus motivul, ce ai provocatii pre Petru şi 

Asan la răsc6lă contra Bizantinilor, şi după ce am desfăşuratii şi 

modul, cum aceşti dor fraţi aii resculată pre poporul românescă, 

ne interes6ză mat ales viâța lor politică şi organisaţiunea, ce or au 

scintă să dea Regatului al II-le Româno- Bulgarii, pre care aă pu- 

tută mal târgiu să-lă lovrască numar Imperiul Osmanilor, | 

: Incunjuraţi Petru şi Asan de o naţiune, cum o numesee Pachi- 

mer (3), compusă < din bărbaţi depriaşi ca luptele >, et se concentrâză 

în orașul Târnova, şi de acolo ascâptă pre Imperatorul Isaac Angel, 

ca prin dinsul să probeze Biziutinilor, că decoboritorii lut : Tralan 
și Aurelian nu sânti. barbari, şi:că cl scii ase lupta şi a organiza 

mult mal bine, decât Imperiul, acum putregitii de' corapţiune,. Şi 

pentru ca să nu ni se împute pirtinirea, să lisămi pre Acropolitul, 

ca să vorbăscă: « zây ret vui 6 Buchebso ăavaririicus T Gudi:ntas, 

ză zy P'ouuiwy dzay owyuțațiy etâ Ey orpăceopu, 07 UW= 

xy Expert. Tv cv zapd)ivy mupioy zai dă riic Mecnu- 

îpiac n îhews zip dicduy 7 nGipavos Ea ză Apo “piverat. 

0 2 "Acăy pisc 105 Sr: ady Gcpurebprrag. 2vrc 165 mohty- 

yiab că dij d &vapu Xeptvaâue cico) Vera, Ey9u ui ris Gr1jys 
; zrenoăpeves 6 DBugthebs Toudeztos 20b$ Bohâpuos, Ez0) vpzet, 

  

„0 Chrouica Romanilor Şinear” Tom, Î, pag. 220, Vega și acesti  staăia mai Bus 

pag. 92—94, Ă 
(2) Gesta Innocentii II[. No. La o scrisâre a lui [oniţă Papa Inocentiu respun- 

de: « Petiati vero homiliter, ut coronam tibi. Ecelesia Romana concederet, sicut 

illustris memoriae Petro et Samueli et aliis progenitoribus tu's in libris tuis legi- 

tur conceseisse.. AY ceratii deci cu umilinţă, ca Biserica Romană să-ți acorde ţia 
coronă, pre cum sa citesce în cărţile. tele, că li a concodatii celor de bună me- 

morie, ilustrilor Petru şi Samuel, străbunilor tăt:(vedi și Mag. ist. 1. pag. 56), :! 

(3) G. Pachymeris. De Androin.ca Paleologo lib. I. cap. XXVII.  ..
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zatasinaiyeizat 25 zu u5râv,==De aceste (cuceririle lui Asan) 
supărându-se Imperatorul Isaac, şi adunând la unii locă t6tă ar- 
mata Romanilor (Bizantinilor), a mersă în contra lor. Deci trecând 
pre lOngă malul miărer, şi făcându-şi trecerea prin oraşul Mesim- 
vria, a ajunsă - în interiorul muntelur Emii. lar Asan cu 6stea de 

sub dinsul întră în orăşelul, ce se Ktamă Strinay (1), aict tăbărise, 
de a bate pre Bulgari și Imperatorul Isaac ; se invinge însă de a- 
costia > (2). : 

Şi scăpând prea puţini de ai Imperatorului din lupta do la Ştri- 
nav şi acestia goli şi foră de od6rele imperiale, care aă fostă multe 

la numără şi de uni pregă mare, Bizanţinil au trebuit să pârdă 
Mysia întrgă și să lase t6te locurile la disposiţiunea lur Asan. Dar 

să ascultămii pre Acropolitul, care continuă, dicând: "EyrebYey 
cz 6hbra modrpura P'oouginta 4 Bohrăpoov Ozijppev. ADN 

ai mod Gushzws Iouuziav Oz mă ddzheuiă adroă "A)efic 7v- 
vhwdâyros, mai abroad 03 7ây p* wp.ulioy Gri tpaoy Erei mupiă- 
VLY, Tibet Răuzo ho cois P'onutus mugă 7ây Bovhyipwy 
Eyeveyro mepi mă pâpn ris bo. noni) eos di Bsptns, EvYu 
ui 6 mproroorpirop Kanbz(ns 5zb rây Bovhyăpoy Edo pur 

Jăwevos .. . = De aici nu puţine răutăţi s'aă făcută Romanilor 
(Bizantinilor) din partea Bulgarilor. Şi orbitii fiind Imperatorul 
Isaac dă cătră fratele seii Alecsie şi tot el (Isaac) perdând sceptrele 
Romanilor (Bizantinilor), o mulţime de resbâre aii suferitii Romanii 

(Bizantinii) de la Bulgari în părţile Filipupolului şi a Beroel, 

unde și campoducele Camiţa a; fostii prinsă de cătră Bulgari în 
„luptă > (3), 

Nu-mat puţin atestă şi Choniat cuceririle lui Asan, facute în fa- 

v6rea întinderei deviitorului seii stații, când el se esprimă: <0: 

Vey 099 îjdnoy ei ră Euvrby E/ovs able mul riy rije Mv- 
sius uvny megbaoăvzur zozăoyrjsiwv, d) si ph vai ră P'o- 
paioy pâytaza Ghdbwai mui-rijy cây Musây mai râv Bavrpd- 

(1) Strinav, Trinav, Turnav, şi Ternav este orașul Târnora de astădi. Acesta era 

oraşul cel mai forte din Mysia, întărită cu fortificaţiani atât artificiale, cât și de 

la natură. E se mai numia și Parnaval, pentra turnurile și fortarile, ce-lii încun 

juraii. (Medeziov Vewpgagia 415). 

(2) Georgii Acropolitae. Annales, cap. XI, | 

(3) G, Aeropolitae, Annales, cap. XII, | - a Aaa 

ANUL 1V, ia
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- 

roy Duvugraluy sic y vyilnvay os mihut m0z5 tv cun 
îvstyoyzo.==Și nu li plăcea numat, ca să pâtă a-şi conserva locurile 
lor, şi să câştige numa! administrațiunea. Mysiei, dar vătămau forte 
mult și locurile Romanilor (Bizantinilor) şi nu se îndotai cât de 
puțin, că vori uni la unit loci puterea Mysilor şi a Bulgarilor, pre- 
cam a fostă încă o dată > (1) Şi mar jos tot Choniat adauge: O: 
pevzo Bh da ză zi zf P'opaiave £ ro DOGâNz ya "4 Tha- 
709 GNV li TUN ATI Ea, TV p OLALOY ÎpDuoy TS- 

puf). Anew, 44 Geza ză heecaie iamote 2yepâvetsuy, 
zi O97ST opus pui ros ErjiGovr Exovres, Uh pai AUTă 
zy sdmbprov Eporhitovro m5)zwy, ! n 7s 257 A 7 piohoy &se- 
T6RYN Say vai ci Bigyuy mun 
GUY rpurâpevo tu î i0uy “7 TUL her 

orijs pEpos “tpoviauv, uni uz 35 sh Pondpztay 769 2yaabv- 
Toy S45W0IUY, i za es sv Nicoy drpvaâuevat Stay p- 
siYey 09 AntȚ Ay UvYobzoy 7 ca zui bbroy Emsazdaavzo.=— Deci 

Vlachit, mândrindu-se, că învingă tot-de-una pre Roman! (Bizan- 

tinl), şi umplându-se de avuții lucsose şi de totă felul de arme din 
prădile Romanilor (Bizantinilor), aii deveniti de acum ne'nvinşt 
în incursiuni, şi năvălind, apucaii nu numai sate și ogâre, dar se 
luptaii şi în contra oraşelor bine fortificate. Anchialul I'-au distrusii, 
Varna ai încunjurat'o, şi ajungând până la Triadiţa, adecă disa 
odată Sardica, ati distrusă cea ma! mare parte a «i, şi Stumbiul în- 

sușI D'-aă golitii de locuitori, dar ajungend şi până la Niş, ati apu- 

cată şi de acolo pradă de 6ment şi animale nu mică (2). Do unde 

vedemi, că frații Petru şi Asan nu s'a mulțemitii nu mai cu Dly- 

sia, carea, dupre cum vi spună autori! bizantini, era de drepti a 

lor, adecă locuită de Română, ci că, unind locurile Românilor cu 
ale Bulgarilor, și ai întinsă dominațiunea preste ambele laturi 
ale muntehă Emi, şi aă fundatii ună Regatii în Mysiile veli, 
pre care succesorii lor, cum vomii vedea, Ta întinsă dela. Marea 
Nâgră penă la Adriatica și de la Varna şi Anchialii pănă la 
Triadiţa, seii Sardica veke. 

auEvI) Său 2 3 ast 

  

(1) N. Choniatao De Isaacio Angelo, lib, 1: cap, VI. 
(2) N. Choniatae De Isaacio Angelo, lib, III, cap, IV,
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Sa citămi aier şi unit documentă kiar al lui Asan, care are tâtă 
“ importanța atât din punctul de privire al întindere! Regatulu! sei, 
cât și klar pentru vi6ţa politică a Românilor din aceste timpuri, 
Din documentul acesta se vădii drepturile de comerţă, ce Asan. a- 
cordi Dubrovelanilor prin t6tă întinderea Regatului sei, cât kIar 
şi locurile, până unde se intindea stăpânirea lui Asan. Eca cuprin- 
derea documentului: ana? 1186 — 1196. 

7 ÎaBa HApECTBO su OpuspMo cu xopă Bceit IaGponinurerbri,| a10- 

" GoBnuu (B)cep5puuus ro(crewz) uapECTBa Mr, Aa ÎA4y XOAATE 10 

Bceii xopb uapecTBa Mu CRŞICUI FARDA (711)00, MAH. HOCA IAU ea , 
NIN EŞOHA EAEBA 1100 NOCATE, N X0 KOia 11100 36x1% HI XOpIr 
aouaa, nau 0 B5aanb van Bpannusaa u Bharpaza NONAAT5, - ani 

X0. Tp5uona n noBceuy Baropay (î)a(1) ao (Ilpacaan(a) nau . sap- 

BYHCERĂ XODU NPHAATS, II rpsncrbii xopb nau Gopyne(rb)u zar 

BO Ipunr Hi n ÎNMOTE HI B CEONGCRAA XOpa ua npurb(u)eza- 
A UA B JÎbBOICRAL XOpa Hu B Secu apGanaceaa In B Coran șt- 

AAT; NO BCAAY AA CIL RYIOBAA UI NpPOIABaATr CBOGOAIIO Gecr Beb- 

EOA NAKOCTE, Aa HE WMaa(7)5 NO BCEXE XOpax5 -[laprerBa HA ri 

T(pa)oBbxT Hi E-NICypaxs BAnpbTeHna, (4) Aa CII XOZATE 1. EŞOVATE 

x upozanars: Gec nem $(5)0 n rcenbpuru zio6oBnuu roere VApL- 

eTBA MI ETO II IAD CNAROCTI O TOM 1160! HAN Ma RINCŞPE Hut RA= 

gopockbsr un ra(5) 1(10)00 nph35 3An0uH 0 EyMepEIi, 70 ma 

BECT5, 01 € NpOTIIBENETD HADECTBY MI, "N MH-IOCTH EC Ur0T5 (n)- 

MBT (8) sa BCIUR(4).... MC OPTNA NATATD... MU f. | 

+ Acbu(r)... B(avrap)o(ars) ui TpBRoxi ţ. | 

_<Tă dată impărăţia mea acestă chotărire (1) întreger ori a 

Dnabrovelanilor, Yubiţilor şi credincioşilor ospeţi a! împărăției mele, 
ca unde vorii umbla prin t6te ţerele împărăției maele cu ozl-ce ne- 
Soqă, s6ă ducând, s6ă . . . . (2) sâii orl-ce cumpărături aducândă, 

şi pănă la ori-ce pămâută, sâi ţ6ră ar ajunge, sâii pănă la Vidin, 

s6ă Branicer și de ar ajunge şi pănă la Belgrad, stii pănă la Tar- 

  

(Li La originală aici se vado unii terminii din administrațiunea bizantină ; şi a- 

cssta probâză, că Statulni, din noă înfințată, îi lipelaii terminii, O'toubs=chotă 
rîre esto vorbă grecescii. - i : 

(2) Aici esta rorha :KCIIA, pre carea, dâcă o vomă traduce cu a fomase, nu ara nici 

ună sens, De aceia nol o lăsamă netradusă, !
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nova şi preste t6tă ((6ra) transmuntână ... . (1) sâii decă rorii 
merge pănă la Preslava, sâu la locurile de cărbuni (2) seii 

pănă la 6ra cratului, sâi- a Borustenului (3), sei în Drina 
s6il în Dimot, sâii în țera Scopiel, sâii Priep, sâi în ţâra De- 

vol, s6ii în pământul Albanezilor, sâii vor merge în Solan, pre- 

tutindenea să cumpere şi să vândă liberi, fără de tâtă, supărarea, şi 
să nu fie opriţi prin tâte ţerile împărăției mele şi prin tâte oraşele 
și satele, ei să umble, să cumpere și să vândă fără de supărare, ca 

nisce credincioşi şi tubiţi 6speţi ar împărăției mele. Şi cine li va 
face lor nemulțemire în cera, sii prin saţe, sâă prin oraşe (4), sâii 
orl-unde.alurea, în contra lege de comerţii (5), unul ca acela “să 

scie, că el este contrariu împărăţisr. mele, şi îndurarea să nu caute, 

dar resbunare mare pentru acâsta .,.. sa păţi urgie .... iN 
partea mea (6). 

(Sămnătura lui Asan în originală stă) : 
Asan Bo şi al grecilor (7). 
Acesti documentă autentică al lut Asan ni arată, că Regele 

Româno-Bulgarilor se ocupa și de partea administrativă. a ţerer 
sâle, de şi totii timpul ît era absorbită cu diversele resbele pentru 
Jaţirea şi recunâscerea Regatului 'seă. EI, stăruind în luptele cu 
Bizantini!, de a lărgi chotarele imperiului stă, s6ă dupre espresiu- 
nea,lut Choniat, de a cuceri nu numai Mşsia, dar și Bulgaria, se 

  

9 ăi 
(1) Decă luămii, ca loci de emitere a acestei chotărâri, Tirnova, adecă capitala 

Regatului, atonci prin ţcra trausmuntenă, trebuesă înțelegamă locurile do preste 

Em, Ds unde urmâză, că încă Asan își trecuse chotarele imperiului seii preste 

munții Em, 

(2) Aici Asan trebuo să înţelegă locurile cu mine de cărbuni din Baicani, 

(3) Ore este cu putință, ca aici să înțelegemii țira do I5ngă Boristen, atii Dui- 
prul do astidi? 

(4) Aici originalul se servesco de uni termină ungaresci dOpocb sci varoş- 

orașă, cetate, | 

(5) Vorba KYMEDHI este latină, sei pote romântscă, — comerțit. 
(6) Aceste espresiuni sâintii, dnpre părerea nsstră, curat româneaci. 

(7) Monumenta Ilistorica slavorum meridionalium. Codex diplomaticus regni Cro- 
atiao, Dalmatiae et Slavoniae. Ivan Cuk. Sakcinski cart. III, pag. 181 (1876). Edi- 
torul acestui Documentii, D, Sakeinski, îndeplinesce vorba scurtată din documentă 

Buăgar(o(m), adeci al Bulgarilor; dar Bo pote să fie auplinită și prin B(lach)- 
o (m), adecă al Dlachilor, și not presupunemii acesta cu atâta mat zault. căci prin 
documentii nu se face nici o menţiune despre Bulgari, Yar Asan, not am vădutii, că 
91 era Domnul Vlachilor, și rescâla s'a făcntii de câtre Vlachi, ;
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ocupa şi de partea administrativă, dând drepturi Dubrovrcenilor, de 
a duce comerţul în Statal Româno-Bulgarii și a se bucura de tâte 
libertăţile atât în cumpărare, cât şi în vindere preste tâtă întin- 

derea Regatului Româno-Balgarii. Cu o vorbă, Asan pentru isto- 
ris Românilor din drâpta Dunărei este o persână nu numai cu ca 
lităţă de bunii militară, dar și de administratori, 

Nu mult însă s'a bucurată Asan de ostenelele sâle, şi a adminis- 
trată țâra, cucerită de dinsul, împreună cu fratele seii Petru, Admi- 
nistrând el în partea despre vesti a Regatului cu capitala în Târ- 
nova, iar Petru în cea despre Ostii, cu reşedinţa în Pereslava și 

Provatele, mâre la anul 1195 din mâuele infame ale unu! vării al 

seu, numitii Ivanc sâă Iancu, Acest Ivanc, dupre cum ni spunii chro= 
nicaril bizantiny , era unii omii de multe calităţi militare, care a luaţi 
parte cu Ioniţă, fratele lui Asan, la multe din luptele lui Asan cu 

Bizantiniy. Dar întrând în relaţiuni de adulteriii cu sora femeer luk 
Asan, ajungi lucrurile pănă acolo, că Ivanc, trebuind să fio pedep- 

sitii de către Asan pentru o asemine fapt uecreştindscă, impunge 
pre Asan cu sabia, cea adusă întradins, şi după o luptă cu Bizau- 

tii do noă ani, Asau mâre, lăsându-şi Regatul neregulat. (+) 

Celui, care avea mal multe drepturi asupra Regatului lu Asan, 

era fratele ssii Petru, care guvernase împreună cu Asan, și care luase 
parte la, t6te ostenolele înființărei şi ale organisărel Regatului, Şi în 

adevăr, că Petru ţine peptă lut Ivanc în tâte încercările lut, de a 

pune mâna pre frânele guvernului ; el se luptă contra Bizantinilor,; 
carii, instigaţi de Ivanc, nimicescii tractatele și caută a sfărăma: 
şi Regatulii al doile Româno-Baulgarii ; (2) și tot acestii Petru a, 
trebuitii să cante a feri Regatul Româno-Bulgarii şi de pretenţi- 
unile unu! al doile aspirantii la tronul lut Asau, cu numele Chros 
sâii Crişu, de naţiune tot Românii (3). In genere vorbind, Petru 
fratele lui Asan, a administrată singurii regatul Româno-Bul- 

gară în timpă de patru ani, adecă de la 1195 penă la 1199, fir 

a modifica nimici din organisaţiunea luă, 

  

(x. Choniatae De , Alexio Isaacii Angeli fe. lib, ], cap, V și VI, G, Acropolitae,: 

Annales cap. XII. : 

- (2) Nicetae Choniatae De Alexio Angeli. lib, II, cap. VI. " 
(3) Nicetae Choniatae De Alexio Angelolib III, cap, I, II și 1V, Choniat îl nu-
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La anul 1199, s6i dupre Şincai la 1200 (1), se sue pre tro- 
nul Regatului Româno-Bulgarii Ioniţă, al treile frate al lu! Asan, 
când acum încetase din viţa şi Petru, din mâna altui trădători, 
pre care Chonicaril bizantini nu-l numescii (2), Ioniţă, ca celii ce 

a fostii tot dâ-una împreună cu Asan, şi care, nue curios, a luati 

parte şi la organieațiunea Statului Româno-Bulgarii, se distinge 
de fratele'săă celii mal mare, Asan, prin caracterul stă, dar în res- 

pectul vieţex politice continuă a desvolta numay opera lui Asan. 
- Remânând acum de la Asan şi Petru ună Statii propriu, în care în- 

traii ambele Mysil cu o parte din Tracia şi Macedonia, lui Ioniţă î1 
presta, ca pre calea cuceririlor să-şi asigure bine Statul și să ro- 
tunjescă chotarele lat. Do aici apol Loniţă fu nevoiti, ca să ţină 
mal multe resbele cu vecinii, spre rotunjirea Regatului sei și râ- 
dicarea lui la rangul de Imperiu. De altă parte, Ioniţă a trebuită 
să se ocupe şi de laturea administrativă a Imperiului şi cu modul 
acesta să caute a'şi asigura şi regula Imperiul şi pre acestă cale. 
Dar ma! special: 

Mai ântăiii, în respectul caracterului loniţă diferă de fratele seii 
Asan. Noi am vădutii mal sus, că Choniat presintă pre Asan, ca 

pre unii omi de ună caracterii dură şi îndrăsneţi. Pentru Acropo- 
litul însă Ioniţă se presintă, ca ună omii barbarii şi fârte răi. E] 
dice: « "Adv 09y, bs epucazv, 2moueizo my dy elopu- 
GVVTo moda DBeohypăgroe 1u46y î Gacisbs Bugihees, mul usi - 
cut păv Zherţev 2zsivov Brohţuprazâvoy, P'opatonzâyey 38 = 

vâmulev adry. = Si dicea, că el îşi răsbună pentru relele, ce 

Imperatorul Vasilie a făcută Bulgarilor, şi adaugea, că pre cum | 
acela s'a numitii Balgaroctonii (sâi ucidstoră de Bulgari) aşi și 
el s6 numesce pre sine Romeoctonii (s6i ucidătorui de Bizantiul). (3) 

  

Incsc8 a Chris; iar noi crademii, că trebua:să so f kematit Ch, A) rişu, (N. Choniate 

De Alexio Angeali cf, lib, II, cap. III.) 

(1) Chronica Românilor FPom. I, pag. 231, 

(2) N. Choniatae De Alexio Isacii Angeli fr. lib, | capit. VI, Aici se vorbesce 

despre mortea lui Petra, precum şi administraţiunea lui, 

„(3) G, Acropolitao Annales cap, XIII, Mare în adever, trobne să îi fostii indig- 
națiunea lui Ioniţă contra Bizantinilor, când el sciea disprețul lor pentru streiny 
şi perfidia, cu care s'aii purtatii în relațiunile lor cu Asan. De altă parte în Cons- 

tantinupolii, precum şi în totii Imperiul Bizantinii, mârtea Bulgarilor şi a Vlachi. 

lor era decretată încă de la 1019 de cătră Jmperatorul, Vasilie Balgaroctonul,
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Si mal jos: «7 păg mul dinYâs os 0d3Enore ți P'opuleoy 7a- 
GUĂTU Tupti 305 coeân azi, Os mul &vapa mediul T0bzp Ex 
49Vb6 zi ziua Epov. Suna doăwns vi “pap Erexnyn 
sete măat Ti “păp 7 Xp “pEvoe dam cnotipe yes ui 
zovoyisas ude awppeyeiuc aul Tim MEzuGy0 Ex, pd- 
cewe nptmoieozEpov, qâyue îvezpiru P'opuioy.=Şi în ade- 
văr, că nicr-o-dată şi nicăiri Romanilor (Bizantinilor) nu li, s'a 
“întâmplată din partea, cul-va, atâtea rele, aga că el avea o su-: 

pra-numire şi numele i se combinase lu din câne; căci se numia 
de toţi Skiloian, s6ii cânele de Ioan > (1). Perfidia Bizantină, dis- 

pregul și kfar ura lor contra Vlachilor a făcutii din Ioniţă, ca e] să 

urmărescă interesele Statului sei fără de șuvăire. Poporul însă 

românescii nu avea ast-felă de priviri asupra lul Ioniţă ; căci el i-a 
datii supranumirea de calo-lani, s6ii Ioan cel buni şi — acâată nu- 
mire i so recun6sce lul Ioniţă şi KYar prin actele diplomatice. 

;. . Insuşi actul suirei lut Ioniţă pre tronul Regatului Româno-Bul- 

garii merită din partea nâstră t6tă atenţiunea și lar ni presintă 

şi unii mare iuteresii îu cela, ce privesce alegazea lui, Ohoniată, 

vorbind despre mârtea lut Asan, dice pentru Ioniţă: < HI“ 32 fyye- 
poi î)emst mp6 lodyyry iv Tpiroy 1 dâsey. "Lire 3'05y 
î IlErpos sohhjatoga. T6y Tiwoy ui pegizrv This 0vvusteius 

lor Tposehenavos 7) opiu, îs Ep nu) (0peip'roev 
29 P'ouoire “îjviza, ste fusthebs lomriatas îvcosbaas mută, Mlu- 

dus d2, (os 72035 TE, OO TUhY OUpitSTo, 05% EG dyrt= 

Wim ku zabyzbz Acăy ză Poopaiwy Eee zpovonedoy, HI 
“făp bots ui roz) 0)dzy mt zpbs Ti Îiperepu deGpufzvos 

perntop.==lar domnia caută spre Ioan, al treile frate. Atunci Pe- 
tru a luată pre fratele seii Loan, ajatătoră îu ostenele și impărţitoră 
al împărăției, caro în de ajunsi s'a înroitit cu Romanii (Bizantiui), 

cât a avută Imperatorul Isaac a lupta contra Myşilor (2), dar fu- 

  

care în templul Sosteniilor a atârnaţii unii decreti imperială, unde se dicea: < Şi- 
câte a dispusii acela (Basiliii Bulgaroctonul) în monastirea Sosteniilor,. dupre a- 

ceste să se pedepsiască şi Viachii, adacă să se nimictaseă (N, Choniatas De Isaa 

cio Angelo lib. ], cap. VI.) 

(1), ldem. ibidem. 

(2) Aici Choniatul face alusiune la şederea lui Ioniţă în Constantinupolă, unde 
ge vede, că el Inase Vre-care angajamente fașă cu Bizantinii,
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gind, s'a dusă Yarăşi la ale sâle, şi nu în contra mortului Asan, 

- prădând, strica (provinciile) Romanilor (Bizantinilor). Pentru că 

natura şi acestura, nu I-a acordată nimici măsurată în raportit că- 

tre ale nâstre >. (1) Din acesti citatit-al lut Choniat se vede, că Pe- 
tru a avută de ajutătorii pre fratele sei Ioniţă îndată dupy mârtea . 
lu Asan, aşa precumil şi Asan l'a avută pre diasul; şi că numai 

la 1199, după mârtea, lut Petru, Ioniţă a rămasă singurii Domni- 

„tori preste Regatul Româno-Bulgară. De altă parte, se ma! înre-! 
derâză, că în faga tuturor pretendenţilor la domnie, poporul. şi 

poerii erei ai datii preferinţă lul Ioniţă, ca celii ce era mal apro- 
pista de Asau şi tot-o-dată şi celii mar capabili peutru realisârea | 
planurilor Jul in respectul Regatului Româno-Bulgarii. 

“Nu credemii de prisosti, a face aici mențiune, că regele Emeric 

al Ungurilor contestâză către Papa Inocenţiu al III-lo lur Ioniţă 
dreptul de Rege al Româno-Bulgarilor și într'o scrisâre cătră nu- 
mitul Papă, Emeric, la anul 1204 dice, că Ioniţă nu are nici o țâră 

preste carea să domnâsct. La acâstă contestaţiune Inocenţiu III-le îș 
respunde : « Măcar că al scrisă, că numitul Ioniţă nu este Domni al 

vre une ţări, de aii şi cuprinsii o parte din țâra ta, altă parte din 

ț6ra altula, şi numai pănă la o vreme le ţine cuprinse, de unde te 

miri, că pre unii apriată inamici al teă, ns'ntrebându-te, aşa îu 
grabă voimi să-l încoronămii craiti; totuşi (ci 6rtă) almintrelea, 
stă lucrul, despre o parte, fiind că nu ştii deplin adevărul; căcr în 

vecii trecuți mulţi cra! s'aii încoronată în Bulgaria de scaunul a- 

postolicescit, precum Petru, Samuel şi alţii dupo dinșir...... Dară cu 

vreme împuternicindu-se Grecii; Bulgarii și-a perdutii împărăția, 

ba ce e mal mult, ai fostă siliți sub grei jugi a sluji Imperatoru- 
lui din Țarigrad pănă atunci, pănă când mai pre urmă doi frați, a= 

dcă Petru şi Ioniţă, născuţi din viţa, crailor măr din "nainte, ţera 
părinţilor ser nu atâta o ai cuprinsi, cât o ati câscigatui în dăret, 
așa, cât într'o di aii bătută mari prinți și nenumârate popâre ; însă 
totuşi nu gicemii, că d6ră vre o parte de ţâră nu o ati cupriusă cu 
puterea, ci statornicesce întărimi, că partea cea mat multă a ţerel 
o aii câscigatii din cădinţa părintâscă > (2) 'Trebuo și aici să obser- 
  

(1) N. Choniatas Da Alexio Isaacii Angeli fr. lib, 1. cap, VI. 
(2) Gesta Inocentii II, No. 80 şi gi, Noi, ne având originalul am reprodusii a- 

cestii citată dupre chronicele Românilor de Şincai (Tom. 1, pag, 243).
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vămi, că Ungurii nu ai perdută în istorie o singură ocasiune, de 
a nu-şi arăta ura lor contra elementului românesc, şi că în cele 
mal multe timpuri pretenţiunile lor ai fosti ascultate. do Papi, 

precum și de casele domnitâre ale Europei, ca cel ce se ţinea de 
Biserica papală, far Românir, căutându-și interesele lor politice pre 

calea dreptului şi a modestiei, ai rămasă tot-de-uua în sufletul lor 

credincioşi Bisericei străbunilor lor, De altă parte 'âra, asupra că- 
ria Emeric avea pretențiunile sâle, era o parte a Serbiei, pre carea 
Ioniţă o supuse cu sabia de la, Imperatoril Bizantini şi despre carea 
avomii să rorbimii ma! jos. 

Lui Ioniţă nu-i prostă mal mult a lupta cautra Bizantinilo, ca 
lul Asan. la mârtea sa Asan lasă în stăpânirea Regatului Ro- 
mnâno-Bulgariă toti AMysia cu o parte din Tracia şi Macedonia, a- 
decă t6tă tutinderea de pământii diutre Marea Nâgră pănă îu Adri- 

„atica, Şi pentru ca să vedomi posiţiunea Bizantinilor facă ca Rs- 
gatul Româno-Bulgarii, să lăsămii pre Choniatii ca să, vorbească el: 
e Oreljyza, d 6 Ilcpep es “Tuv diete 3 "7 DOVUT0, RE 
zaaobaoy zi Tajzndroy reie Evuwime vuzopdouivoy xi 
zsiatuts Eyozais, peri sed raci <a ae Tăy P'opuriwy Esusi dt. 
mopruivayeas Teţpstv 008 mure Bneepstu, vize) D” coporiate an 
fejehdre, 035 ci marriazrj spomutiypliiazns Tydp.= 
A sta lor Petru în contra nici unul din noi nu putea (4), fiind că 
ei (Petru şi Ioniţă) isbutise, ca să facă în timpii de ma! mulţi aul 
atâtea şi astii-felu de rele inimicilor lor (adecă Bizantivilor). ŞI a- 

cesti reii învăluind interesele Romanilor (Bizantinilor) tot-de-una, 
nicI-o-dată măcar o învingere mică nu li-a surisii Romanilor (Bi- 
zantinilor) şi nici li s'a presentatii vre unii semanii de trofeit (2). Se 
pote deci afirmă, că despre Bizantini Ioniţă ar fi pututi fârte lesne, 
să-şi strămute capitala Imperiului sei din Târnova la Constantinu- 
poli; dar el la Sudul ltegatului seă trebuta să lupte cu Latiniy, co 
inundase Imperiul și ocupase şi Constantinupolul, Iar la Nord-Vestii 
cu Ungurii, carir 1 disputat o parte din Serbia, de astă-dl. 

  

(1) Aici se are în vedere timpul, când Ioniţă a administrații împreună cu Petru, 
(2) N. Choniatae De Alexio Isaacii Angeli fe, lib | cap. YI ele. G, 3. Acropolitaee 

Annales cap. XIII. ,
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May ântără în respectul resbelului lui Ioniţă cu Latinii, 6ca ce 

dice Acropolitul: «Mi Gr) neo 03 zy ABptuvavzoiT6v 
Dzb xeipu. speveodar rây "Iar, Exarpurebnvaty oi "rudei par 
udT&y, amo re 705 Guaâw= Bohânwiw» Govivrne udrrie 

ui 705 my râmoy 10 doduhe Exăyoyrne Beveriuc Ey rî Roy- 

oruvrirozi)et* Eic orevoyopiay “pcăy că papity Ehiyrec ci 05 

"Adpuuveă cizioges dmoszeevst zpbe my Buadâu Tv Broh- 

“Făpooy lori îva covăprizat rbzute ura 26 Erevan) 7-. 
30yp pbonrut, 0" d: agpEyos 38 pecrut crt, aa Sau pa E- 
ubriă mpoohofipeyos, Enzi muvepibs 4 ete zile „buzivote ptr 
-Ecusvur, zeprpevesvat Gsfnbhevzat peniparyalie, Kai 5 pây Ezat- 
70. prag? 1 mov Tis "A ptovozbhewe, Emăpmst dă pară 2 L- 
rady 706 Zabduc, 77) Xeo orpureiu piGusvuLua7 ud- 

by. Imu)oie pâv pdv Eos Ep inre 
aacappăazote me îi Bheb e val sote TAG 205 GONATOR, Ay 

zebdzy ducueviroe muză râv &vavricoy dupa Sabia 5 4)- 
'p6T200Y 7). opvat heavy apăr zepiy Exit zeie 2vuvriue. 05 
pi) Goweyres oi "Izu)ei macă, my XD 9iy AATAG Tg ATA ȚUdYrut, 
hore zai udrăy răy bucecea Budâcniyay dz ad7ây Vhâvur mai 
dzapuiy uzuoivur zphs sv Guceu, Boohrăroy lodwyrv=Ne 
voind Adrianupoliţii, ca să se supună Italienilor, se înarmză contra, 

lor Italienii, unindu-se cu dinșii Imperatorul Balduin, și loco-ţiito- 
rul din Constantinupol al ducelui de Veneţia. Deci venind în srtâm- 
torare, nu mică, locuitorii Adrianupolului, trămitii dupy Imperatorul 

Bulgarilor-Ioan, ca să li ajute lor şi să-i scape de periculul, ce li 

prestă. Iar el primesce voos acâsta, şi luând cu sine Sciţă, nu vola 
să se Iupte cu Latinil la arătare, dar aui căutații să facă usii de arta 
strategică. Şi el s'a. aşedatii cova mal departe de Adrianupolă, şi a 

trămisii în contra Italienilor Sciţi, ca să întrebuinţeze tactica sci- 
tică. Şi Italieni aveai datina, ca încălicănd cu mândrie pre cal, să 
fie înzălaţi preste totii corpul cu arme, şi astă-fel cu grentate se 
mişcaii în contra inimicilor. Iar Sciţii, fiind mat sprinten armaţi, 

se asvâriiaă cu mai multă uşiurință asupra inimicilor, Italienii, ne 
fiind deprinşi astii-felii, se învingii de Sciţi, aşa că kiar Impera- 
torul Balduin se prinde de aceştia, şi se duce legată la Imperato- 
rul Bulgarilor-Ioan > (1) Şi mar jos: '"Azdpas Y7oăy Eveidevy 5 

(|) G. Acropolitae Annales cap. XUL 

705 

că 
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NA fuamebe zâv Bovhyipov, pi Ejov mb Epzodoy 5 Tâvy 
"Irahây adică vatunopdndivzoy 7 Eopuzoy, :cârao 05 ui 
Zymac î05 avăhorapive, măcuy nuzurpeyat Muuedoyiay,= 
I)ec sculându-se de aici Imperatorul Bulgarilor, ne- având cinesă-lă 

impedice, ca celii ce sfărămase cu totul şi nu de mult pre Italieni, 

Tar altul ne mal fiind, ca să-I stea tu contră, străbate t6tă Macedo- 
nia>. (4) Şi bine gice Acropolitul, că în urmarea învingere! Italieni 

lor, Imperatorul Româno-Bulgarilor, Ioniţă devine stăpână preste în. 

tregiă teritoriul Imperiului Bizantinii, şi el putea să devină Impe- 

ratorii al Bizanţiului, numa! dâcă nu ar fi fostii reţinuta în calea 
sa, de modestia elementului românesc, din care făcea parte. | 

A doa luptă, ce Imperatorul Ioniţă a trebuitii să ţină tot pentru 
limitele Imperiulul sei, era cârta pentru o parte din Serbia actu-: 
ală, născută între dinsul și.Jiaeric, regele Ungariei, Imperatorul: 

Ioniţă, în puterea armelor luase dela Imperatorii Bizantint cinci. . 
provincii din Serbia, şi Emeric avea, asupra lor pretenţiuni do ere- 

ditate. La arme Emeric nu se decide, şi volesce a şi căta dreptu- 

rile s6lo pre căi pedișe, stii mal drepti, pro calea diplomatică a 

timpului. Mat ântăii el voesce să profite de trecerca priu Ungaria 
a cardinalur Papei Luocentiu al III, ce-1 ducea învestitură lu: Io- 
niţă de Rage al Românilor şi Bulgarilor, şi îl nevolesce pre a-: 
cesta, ca să keme pre Ioniţă la o insulă a Dunărel şi să resolveze 
acestii diferendit dintre dinşii (2). Dar ne isbutind, Emeric recurge 

la autoritatea Papei Iaocenţiu al III-le, şi acesta, ca celii ce avea 

în mânele sâle firele diplomaţiei de atunci, € că cum se esprimă într'o 

serisâre citră Emeric: «Ia a doa, ce al scrisii, că numitul Ioniţii ai 
"cuprinsi țâra, carea o ail datii zestre tatăl tei suroret tale Impără- 

tesel Grecilor, şi că ţera Serbiei, care este supusă cornel tâle, luând 
cu sine (Ioniţă) o mulţime de păgâni, o aă jefuiti fără de milă întrn 

atâta, cât afară de cer, ce s'aii omoritii prin tirania lui, mulţi creş- 

tin s'aă dusi în robia păgânilor, să scil de bună s6mă, că not nu 
ui place orl-ce s'aii făcută spre vătămarea şi paguba ta, şi ca să-ţi 

so facă destul (satisfacţiune), cu dinadinsul ne vomă sirgui > (3). 

  

(1) G. Acropolitae, ibidem. 

" 12) Chronicele Românilor, Şincai T, ], pag. 242. 
(3) Chronicile Rom. Şincai T. | pag. 243, Ne având originalul, am reprodusii ci- 

tatul dupre Şincai, ”
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- Ce a făcutii mat pre urmă Inocenţiu III pentu regii Ungarier În 
privinţa acester părți de” pămontii nu se scie, dar acsta se pâte 

afirma cu siguranţă, că Dperatorul Ioniţă la mârtea sa, carea 

s'a întâmplatii după trei aul dela data acestel certe, a lăsată Impe- 

riul scă şi cu posesiunea a cinci Eparchiă în Serbia de astă-di. 
“In privinţa administraţiunei sociale, propriu disă, ne având nici 

unii felii de date, no! stintemii necesitaţi să admitemil, că Imperato- 

rul Ioniţă a continuati cu administraţiunea, dată Imperiului de că- 
tră Asan, Acela, ce ocupa acum pre Ioniţă, era posiţiunea interna- 

țională, s6i politică a Bisericel şi a Statului seii. Lăsând, ca să vor- 

bimii despre posiţiunea Bisericel Regatului Româno-Bulgară la lo- 

cul propriu, noi aici să arătăm modul, cum Imperatorul Ioniţă 

primesce titul de Rego al Rmânilor şi Bulgarilor şi tot-o-dată se 
bucură şi do dreptul do a'şI bate monedă cu efigia sa, ficsând prin 
acâsta rangul politicii al Statulur seii facă cu celelalte Staturi ale 

Europei de atunci. 

La anul 1200, după co Touiţă a rămasă singurii stăpânitoră al 
Regatului Româno-Bulgarii, Papa Inocenţiu III-lo adresâză lu Io- 

niţă o scrisâre printr'unii nunţiu, s6ă trămisă al sei, Archipres- 
biterul Grecilor de Brundisiu, şi îlii cercoteză, ca pre unii fiii spi- 
ritualii, adăugând şi aceste cuvinte: « Cum enim plene nobis per 

ipsum de sinceritate tui propositi ac devotionis aftectu constiterit 
ad te proposuimus maiores nuntios, vel legatos potius destinare, 

qui tam te, quam tuos in apostolicae sodis devotione confirment et: 

de benevolentia nostra efficiant certiorem> = Căel îndată ce vomu 

constata pre deplin prin dînsul sinceritatea propunerei talo şi afec-. 

ţiunea derotamentului tei, ne-am propnsii, ca să trămitemii a tine 

nunții ma! mari, să, delegaţi cu mai multă putere, caril atât pre 

tine, cât şi pre at ter să-I confirme in evlavia scaunului Apostolicii 

şi să te asigure despre buna voință a n6stră> (1). Pără aici so 

vede numal atâta, că Papa Inocentiu, aflând dela misionarii sex des- 

pre nisce dorinţi ale lui Ioniţă, î1 dă curajul, ca el să-și „le arate 

Paper. 

Şi în adevăr, că la anul 1201, Ioniţă respunde la scrisârea, lu 

  

(1) Gesta Innoocentii III No. 66,



ŞI CREȘTINAREA ROMANILOR - 165 
  

Inocenţiu, şi în respunsul s6ă, 6că cum îşi înșiră el dorinţele sâle: 
„.„ « Sanctissime Pater! significastis uobis per sacras litteras ve- 
stras quod nos significaremus robis, qnid ud ecclesia romana peta- 

mus. == Prea Sânte Părinte! NI-aţi notată noi prin sacra vâstră 
scris6re, ca nol să vi arătămii voi acela, ce ceremii dela Biserica 

romană » Şi mal la vale: «Imprimis petimus ab Ecclesia' Romana 
matre nostra coronam et honorem, tanquam dilectus filius, secun- 

dum quod Imperatores nostri veteres habuerunt. Unus fuit Petrus, 

alius Samuel], et alii, qui eos in imperio praeceserunt, sicut in li- 
bris nostris invenimus esse seriptum. Nunc autem, si placitum est 
auctoritati vestrae nobis istud implere quicquid imperio nostro 

- duxeritis injungendum ad honorem' Dei et Eolesiae Romanas com- 
plebitur. = Ma! ales ceremiă de la Biserica romană, mama n6stră, 
coronă și ondre, atât ca unii fiiă Yubitii şi apol fiind-că Imperatori!, 
noştri cel vekI aii purtat'o. Unul a fostii Petru, altul Samuel şi al- 
ți, ce aii preesistată în Imperiu, precum afliămă scrisă în cărţile 

n6stre. Iar acun, dEcă place autorităţel vâstre a ne împlini acesta, 
ori-ce veţi impune Imperiului nostru, spre lauda lui D-dei şi a Bi 
soricel romane, se va împlini > (2). 

Inadată după primirea acestei scrisori, şi kiar în acelaşi anii, 
Papa Inocențiu îl trămite lui Ioniţă a doa scris6re cu Ioan Capela- 
nul sei, prin carea efectuă unirea, Bisericei Româno-Bulgare cu cea 

papală, Iar asupra, titlurilor imperiale, cerute de Ioniţă, Gea cum 

se esprimă Papa: < Petisti vero humiliter, ut coronam tibi Ecelesia 

Romana, concederet, sicut illustris memoriae Petro, Samueli et aliis 

progenitoribus tuis, în libris înis legitur concessisse, Nos igitur ut 
super hoc majorem certitudinem haberemus, regestra nostra perlegi 

fecimus diligenter; ex quibus evidenter apparet, quod in terra tibi 
subjecta, multi Reges fuerant coronati.=—Dar al cerut cu umilinţă, 

ca, Biserica romană să-ţi cedeze ţie coronă, precum se citesce în 

cărțile tale, că eaai cedatii celor de amintire. ilustră Petru, Samuel * 

şi altor străbuni al ter. Not însă, ca să putemil avea mal multă csr- 

titudine asupra acestul lucru, am făcutii (regulatil), ca să-se -citâscă 
cu îngrijire registrele n6stre; din care apare cu evidenţă, că în 

  

(2) Gasta Inocentii III No. 66.
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pământul, supusă ţie, mulţi regr ai fostă încoronați >. Şi vorbind 

mal încolo Inoceuţiu des;;re privilegiile Bisericer Româno-Bulgare, 

spune lui Ioniţă că a ordonații delegatului sui : « Mandamus quo- 

qus ipsi, ut de corona progenitoribus tuis ab Eceiesia Romană col- 

lata tam per libros veteres, quam per alia documenta inquirat dili- 

gentius varitatem, et de omnibus tecum tractet, quas fuerint per- 

tractanda ; et cum per ipsum st nuntios tuos de omnibus redditi 
fuerimus cerţiores, consultius et maturius, prouti faerit proceden- 

dum, procedamus. = Și ordonămii acclulași (Capelani), ca despre 

coroua, cea acordată'de Biserica romană străbunilor tel, să urmărlască, 
cu mal multă diligeuță adevărul, atât prin cărțile vekr, cât şi prin 

alte documente, şi să tracteze cu tine despre cele, ce roriă fi de . 

tractatu ; şi cum ne vomii încredința despre 6te prin dînsul şi nun- 

țiil tei, să procedămă ca mar multă maturitate şi judecată, despre 
acela, ce trebue să facem» (1). | 

„Corcotându-se de către Ioniţă cu.Ioan Capelanul cărţile şi mona- 

mentele cele vekt, Ioniţă la 1202 scris Iarăşi lul Inoceuţiă, în care 

seris6re 6ca ce gice despre demnitatea imperială: «Cum placait Do- 
mino nostro Tesu Christo ma Dominum st imperatorem totius Bulga- 

riae et Blacias, facere, inquisivi antiquorum nostrorum scripturas et 

libros, et beatae memoriae Imperatoram nostrorum praedecessorum 
leges, unde ipsi sompserunt regnumBulgarorum et firmamentum 
imperiale, coronam super caput eorum et patriarchalem benedicti- 

onem : et diligenter perscruntantes, in corum invenimus seripturis, 

quod beatae memoriae illi Imperatores Bulgarorum et Blacorum 
Simeon, Petrus €t Samuel et nostri praedecessores coronam 
imperii eorum et patriarehalem benedectionem acc:perunt a sanctis- 

sima Dei Romana Ecclesia tab apostolica sede, principe A postoloram 

Petro. Sed imperium meum voluit benedictionem etimperiale firma- 

mentum coronae capitis imperii sui suscipere et patriarchalem bsnedic- 
tionem ab Ecelesia Romana, ab apostolicae sedis principe A postolorum 
Petro et a sanctissimo patre nostro universali Rapa tertio Inocentio ;= 

Plăcând D-lui nostru Iisus Christos, a mă faco pre mine Domni și 

Imperator a tter Bulgari şi Valachii, am cercetată scriptele şi 

cărţile nâstre cele rek! şi legile celor de fericită memorie predtce- 

(1) Gesta Inocentii 11], No. 68. 

  

.
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sori şi imperatori al nostri, de unde er şt-aii luată stăpânirea asu- 
pra Bulgarilor și confirmarea imperială, corona pre capul lor şi bine- 
curântarea patriarchală ; şi scrutând cu diligenţă, am aflati în scri- 

pturile lor, că acer de fericită memorie Imperatori al Bulgarilor şi 

Viachilor, Simeon, Petru, Samuel şi ar nostri predecesori ai prii- 
mitii corona Imperiului lor şi bine-curentarea patriarchală de la prea 

- Sânta lui D-qei Biserică romană şi de la tronul apostolici, de la 
căpitenia Apostolilor Petru. Iar imperiul mei voresce să primrască 

„bine-cuvântarea şi confirmarea imperială a coronsr capului imperialu! 

seil şi benedictiunea patriarchală de la Biserica romană, de 13 tro- 
nul apostolică, de la căpitenia Apostolilor Petru şi de la “prea sân- 

tul părintele nostru, Papa universală, Inocentiu Ille» (+). - 

Iu fine la anul 1204 Inocenţiu confirmă pre Ioniţă nu de Impe- 
ratori, dar de rege al Româno-Bulgarilor şi îl trămite insigniile 

Jegale (2). < Calojohanni illustri Bulgarorum et Blacorum Regi, &- 

iusque posteris ei tam in regno quam in derotione sedis apostoli- 

cae successuris în perpetuum.....sceptrum regni et regium tibi mit- 

timus diadema, eius quasi nostris tibi manibus imponendum, reci- 
piendo a te juratoriam cautionem, quod nobis st succesoribiis nos- 

tris et Ecclesiae Romanae devotus et obediens permanebis et cun- 

ctas terras et gentes tuo subjectas imperio în obedientia et devoti- 
one sedis apostolicae conservabis. Ad petitiouom insuper venerabi- 

lis fratris nostri Blasii Brandizuberensis Episcopi, quem ad scdem 

apostolicara destinasti, publicam in regno tuo cudendi monstam tuo 

charactere insignitam, liberam tibi concedimus facultatem, == Lut 
“Calotan, Regelurillustru al Bulgarilor şi al Vlachilor și următorului 
“lar atât în regali, cât şi în evlavia scaunului apostolicii în perpe= 

tuitate. . , . trămitemiă sceptrul Regatului şi diadema regală (3), 
pre carea, să ţL o pună (pre capul td) ca şi cu mânolo nâstre, pri- 
mind de la, tine jurământii, ca cautiune, că vel rămânea, devotată şi 

  

(1) Gesta Innocentii Il, No, 70. 

(2) Nu îațelogemi, cum chronicarul românii Şincai! pune serisdrea, din care voim 

să facemă citațiunile, ce ne privescii, la anul 1203,jiar actul încoronărei lui Ioniţă 

la 15 Noemyrie 1204, Noi ami admisă data din urmă, 

(3) Nu credemii do prisos a arăta aici însomnătatea vorbelor de screpiru şi dia- 

demă. In limba elenică vorba orYazgov, însimneză autoritatea,stiă toiagul imperială, 

care ae da la tâte porsonele, când primiaii învestitura, Ia Eliada lui Our, acestă 

stmnă imperialii se da de către fiul lat Cronms.. Miu
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supusii not si succesorilor nostri şi Bisericer Romane, şi vel conserra 
în supunere și devoțiune cătră scaunul apostolici pământurile, cu- 

cerite, şi naţiunile, supuse din imperiul teii. Pre lOngă acestea, 

la cererea venerabilului nostru frate, Blasiu, (+) Episcopul de Bran- 
dezuberii, pre care Val trămisii la tronul apostolică, 1ţi cedămil ţie 

vote liberă, de abate monită publică în regatul teă, însămnată cn 

stampa ta » (2). 
Acum resumând cele dise despre Ioniţă, nortrebue si recun6scemii, 

că acestii frate şi succesorii al luă Petru şi Asan a rădicatii opera 
[iaţilor seg pânt la gradul celii mai înaltă posibili; el a făcută, 

din locurile, cucerite de dinşii de la Bizantin, unii regată în tote 
condițiunile evului megiu, cu dreptul lar de a bate monedă cu e- 

figia luă personală. Ac6sta, anume a şi făcută pre Emeric, mândrul 

rege al Ungariei, să protesteze la Papa, Inocentiă III-le. 

"Cu finele anului 1207 Ioniţă mâre de plevritidă, foră de a lăsa 

vre unit succesorii la tronul sefi. Din toţi fraţii Români, dupre cum 
se vede, numay singurii Asan a avutii copil, atât de secesul masculină 

cât şi feminină ; şi anume pre Ioan, care la mortea lui Ioniţă era 
minorii, () | 

Pre la finele anului 1207 se sui pre tronul Regatului Româno- 

Bulgari Borila şi stă aist pănă la anul 1221. Pre acesţă Borilă, 

nepotii al fraţilor români, și născutii din o rudă a lor, D. Gobu- 
binski îl numesce de la sine Boris III (4). Sub Borilă Regatul Ro- 

mâno-Bul gară a începutii să scadă și a perdutii o parte din ţinutu- 

rile Macedoniel, Jar de la anul 1214 ela întratii în luptă civilă cu 

  

Diadema, fiind jarăși o vorbă elenică, 0:a2ruz, însimneză cunună, stii Jegă- 

târo în jurul capului, La poporele orientale acâstă diademă, stii legiătre de capii - 

aste compusă dintr'o țesatură, carea a ajunsii a se între) aința, ca unii obiecții de 

necesitate, până şi de celii mai de pre urmă, In Grecia veke aceste diademe stii cununi 

la începutii se. făceui din ramuri de arbori și ac dai celor, ce învingtii în concursa- 
rile, care se numiaiă a7âoy, și care ardii caracterul espositiunilor nâstro de astăi-ti, 

Mai pre urmă a începutii a sa acorda, ca ună semnii de distincțiune .şi Regilor 
(1) Pre acestii Blasiu Șincai îlii numesce Vasilie. Ore nu putemă să admitemiă, 

că acestii nume este românescul Vlasi ? Şi accsta o (icemă cu atâta mai mult, căci 

anii Vlasi sâii Vasilie s'a trămisii la Roma, ca să se chirotonisescii Episcopă pentru 

Târnova, Despre acesta mai jos, 
(2) Gesta Innocentii II No. 73. : 

:43) Despre mortea lat Ioniţă și minoritatea fiului lui Asan — Ioan, vedi G, Acropo- 
litae Annales cap. XIII, şi xi. 

(4) Rparaiii ozeprs neropin npazocxanurx mnepezefi pag. Il.
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vărul seti Ioan, fiiul lut Asan, și s'a ţinutii în Regatul unkilor ser 
pănă la 19221, când a trebuitii să cedeze tronul lu! Loan. Dar se as- 

cultămii şi aici pre Acropolitul, care dice: « 0“ zpzoc Guotebe 

z&y Beohyugoy "Acăy 200 Ecyay vicbs, răv Liwuvyny, mut by 

_A)eGavâpoy. Tod 105 eipripâvav' Bopiar Gusti âs.7ăy Bov)- 
“făpwy vazup:ovzos, 6 70 "Acăy vtbs lodyyns povudair Aonsă- 
pwevos xi rây P'bsoy ywpei, Exetos ze ypâvov Ep'tnuvăv duel 
vas, mul rivus rây awyrhbâwy P'oswy Gby Euvră TegtuȚaȚăvy, 
ziiy zazptriiv ăvazahetrat venpoveniuy mut moheusi ră Bepiha 
ai vă zuăziy ai pus că îhbpns îpapurhe vivezar. î dă 
Bepiue Eyânv etoegyerut mc Tpwifev mai Emi Emi Ereot rat- 
fine mohopretzat. "Emei 33 âmârunoy ci cuvâvrec udrâ, 1& 
"Acăvy Loăw zpocipyovur. webţwy 35 ăhtovezur 6 Bagihus 
ai magă î05 lodyeb rophcărut. Kai căzws Efrpuris ms 
76  Boohrdegov azaosns 5 "Ibuwns veyernrat==Celi ân- 
tăiu imperatoră al Bulgarilor Asan a avutii dol fil, pre Ioan şi 

Alecsandru (1). Dect predisul Borilă fiind imperatoră al Bulgari- 

lor, vine firul lui Asan, Ioan, dupi o şedere înretragere la Ruşi (2) 

şi rămâne acolo timpii îndelungată, şi aducând cu sine și pre uniy 
din boeril Ruşilor, reclamă ereditatea părintâscă, se luptă contra 

lo Borilă, îl învinge pre dinsul şi se face stapâni preste o mare 
parte din țâră. Iar Borilă intră în interiorul Târnovel şi se luptă 
din zidurele ex şâpte ant. Fiind însă că companionii lor:l-aii pără- 

sitii, el se unesci cu Ioan Asan..Pugind Borilă, se prinde, şi se or- 
besce de Ioan, şi cu modul acesta Ioan se faco stăpânii preste totă | 

Bulgaria > (3). 
Ioan, pre care istoricii îlii numescii al.Il-le, spre distineţiune de 

Ioniţă, fiiul lu Asan, a fostu Regeal Româno-Bulgarilor de la 1221 
până la 1241; iar D. Golubinski crede, că el a stati în regatul 

Româno-Balgară pân6 la 1245 (4). Acestă rege mare în t6te pri- 

vinţele, şi tot-o-dată putemă dice, superiori şi Klar lui Ioniţă, a 

  

(1) In altii locii: Acropolitul în local lat Alecsandra pune de fiii al lui Asan, 
pre un Michael, (Cap. XXXIX), 

(2) La capitul XIII, Acropolitul dice că Loan a fostii la Sciţi, adecă la Românii 

din stânga Dunărei, de la caril atât tatăl seii, cât şi unkii sei primiaă ajutre în 
resbele, . : 

(3) Q, Acropolitae Annales cap. XX. 

(4) E. Golubinski, Os. rez, Ilpap. uepEeeii. pag. 11. Atât Sciţii, cât și Raşii 
din acestii locă sunti Românii din stânga. Danărei, 

13
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adusi Regatul Româno-Bulgarii âtât în privinţa întinderet, cât şi 

a relațiunelor politice la gradul cel mar înaltă, Fiind singură ună 
bărbată prea buni şi tot: o-dată şi forte capabili, el a întrecută pre 

Ioniţă în t6te privinţele; tar în respectul politico-social se pote 
considera, ca, cel. mai de frunte. 

Mal întăi în privinţa caracterului şi 2 a capacităţi selo însuşi 
chronicarii bizantini, caril de altrăminte se ved6ă ostil Româ- 

nilor, se esprimă într'ună modă fârte avantajosi pentru. Toan 

II; Acropolitul pentru esemplu, vorbind .de caracterul personali 

alii lut Ioan, dice: « Mere Eporyd 23 mat: 6 Bobhrţipoy &ppov 

"Ay $ voor epEyero, dvnp £y Gupfiăgare d patos GVUrZUL- 

yeie 04 Ey cuie oizeinte pâvey, 0hhă e îh „ai roic 0). horcgirie: 

Zpiyoazo mul erhavirpoozăregoy rog 3 TpocepyapE vars ud Ex 

USL, ul pod toru, zoic P" opaizte, ui poripuns urale mupeiye 

ză atenptatu, == In curând s'a retrași dintre cel vil şi căpitenia 

Bulgarilor (Ioan II) Asan, fiind între barbari celi mai bună omă, 

şi nu numal cu al săi, darklar şi cu streiniă, cel veniţi la dinsul se purta, 

forte omenesce, dar mal ales cu Romanii (Bizantini!), plătindu-le 

lor fârte onest salariele » (1). Şi pentru ca să vedemu şi-mal bine 

capacităţile Iul Ioan II Asan, să lăsămi tot pre Acropolitul să ni 

spună acela, ce mar scie el despre dînsul. EI aturea mai dice; 

“Edote -căv cete măat mâze mul Vuvpaare mul. pomigtos. Ob 

ăp Eypăzo wuyaipate îy suis civelate, cd d'eypulyezo (âvove 

 P'ouaius, os si mp abzoă zây Bovhyăgov. EyYev sot mul od 

_păvov mupă Bevhyăgoy, ahă mai mupă P'opuicoy Erpreiro ui 

erâpoy £9yây, = Pentru aceste deci se părea atunci tuturor, că 

el este minunată şi bună. Căci mu întrebuința sabie cu al sel, nici 

se bucura de omorurile Romanilor (Bizantinilor), ca alţii mar "na- 

inte de dinsul dintre Bulgari (2). Pentru care nu numal de. cătră 

Bulgari, dar şi de cătră Roman! (Bizantin!) şi de alte nâmutrl era lu- 

pitii > (3) In genere vorbind, Ioan 1] Asan, kiar dupre mărturia 
Bizantinilor era unii omă de multe calități bune; şi a fosti, se 
pâte dice, celii mai capabilă din Regii Româno- Bulgari, .. 

Dâcă 6re-care părţi ale Imperiului Bizantinii de pre timpul lut 

(1) &, Acropolitae. Annales cap. XXXIX. 
(2) Aicl Acropolitul are în veders purtarea lui Ioniţă cu Bizantinii ; adecă lo n 

II, Asan nu erattomeoctonă. 
(6) G, Acropolitae. Annales, cap. xxY.
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Ioniţă rămăsese nesupuse Regatulului Româno-Bulgară ; şi d6că I- 
oniţă pentru legăturile sâle cu Papa “Romei nu a pututii să-şi le 

supună cu desăvârșire; apol Loan II Asan, eliberându-se, cum vomii 

vedea, de tutela Paper, el își 'stabilesce hotarele Iinperiuluy seii 

despre Nord-Vestii până lu Belgradul Serbiel de astă-di, îşi tea în 
stăpânire tte oraşele și cetăţile din Thesalia, Epir și Albania, do- 

-minând şi având sub stăpânirea sa şi Macedonia, cu Thesalonicul și 
“Muntele Atonului, Iar spre Ostii ajunge prin Thracia până la Marea 

Nâgră şi sub zidurele Constanţinupolului, Insuşi Constantinupolul, 

cu oraşele de prin prejur, în care-se afla” încă, Latinii, era la dis- 

crețiunea lu! Ioan II Asan, căct despre locuitorii acestor oraşe 6ca, 
ce dice kiar Ioan II, într” uni manuseriptăl, descoperită în Târnova, 

capitala Imperiului seii: 7% uo4z pyEy aperBa XOero NORHHOBA- 

xşesr, noneme mnoro napa ne uubaxy, pasnb VENE, 11 3070 PAI A 
cBoa nenpono:aionie Gaxy. Bory 'zano nosebomy.= Şiacia, (locuitorii 

Constantinupolalui) sâutii supuşi sub mâna Imperiului mei, întru 

„cât nu aă altu Imperatorii (4), -afară de mine, şi mulţemiţi cu mine, 

“voră rămânea a-și face dilele lor cumine. Așa a bine-voitii D ei. (2). 
Spiritul genială al lu Ioan II Asan nu se putea limita în cuce- 

-zirl numal; el vola, ca să dea regatului, sâu de acum Imperiului 

„se, o organizațiune socială şi să stabilrască şi nisce relaţiuni poli- 

-tice cu diversele State, ce-lă încunjurai. El a observatii, că starea 

politică, dată Imperiului de cătră Unkiul sei Ioniţă, nu era pusă 
tocmal pre adevăratele er base, şi Papi! Romei aveti diferite preten- 
ţiunt de la Regii Româno-Bulgari. De acela, Ioan II Asan dă oor- 

ganizaţiune socială Statului seă, intră în legături de rudire cu Re- 
gil Uugarier, şi cu familiile Imperiale ale Bizanţiului, şi rape legă- - 
turile dintre Imperiu și Papil Romer, stabilite de unktul seu Ioniţă. 

Şi în adevăr, Ioan II Asan, dupre cum ni spune Acropolitul, com- 

plectâză opera predecesorilor ser, dând o organizațiune socială şi mili- 

tară StatuluI sed. El pentru ca să pâtă înlătura causele, cs ruin6ză Im- 

periile, şi specialminte preal Bizanţiului, face dupre cum ni spune A- 

cropolitul: < Emei At md mod 705 fovhebpuuro zaretpj cure, 

0 e îppămu mă mur” adry GEdero, sie robe oiweiaue Exuvă- 
  

(1) Alusiune la mârtea lui Balduin. 

(2) Urenia 0Gur. Her. 1 ApeBa. 1859, cart, II, pag. 19, articul lui Dascalov 

despre descoperirile âin Tirnova.
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(evâey rânovs, Tivă nEy Tây poopluy 1ara)ehamos Bd Tv 
P'opulwy deonsleadur, ză, mihai 33 Sp" Euvrăy man 3tipev 
orputitac 8y robzots rutus mai Grputițibs pui abs ciongar. 
TepEveos mă înpâatu «opohoyiuuru.=—Fiind că cea mal mare 
parta din dorinţa sa îşi realizase, și dupre plăcere şi-a orga- 
nisatii afacerile s€le, a distribuit la, a1 sex. locuri, şi unele 
din cetăți le-a lăsată, ca să se stăpânrască de Romani (Bi- 
zantini), Yar pre cele mar multe le-a ţinutii pentru sine, aședând în 
cele mat multe ostași și comendanți, precum şi adunători d6 con- . 
tribuţiuni publice > (1)-Cu modul acesta not vedemii, că Ioan II 
Asan diferă de predecesori! sex; el se gândesce și la modul, cum 
pote să fie administrati Imperiul sei, celă acum atât de întinsă, 

Unii lucru p6te să devină ne'nţelesii în faţa circumstărilor isto- 

rice. Acropolitul ni spune mal sus, că Ioan II Asan a cedati Bi- 
zantinilor mal multe cetăți, și acâstă cesiune s'a făcut de bună 
vole din partea, lui Ioan. Dar acum se întrâbă, cum era cu putinţă, 
ca Regil Româno-Bulgarii, să facă nisce aseminea, sacrificii Biza n- 
tinilor, când ei încă de pre timpul lui Ioniţă erai singuri stăpâni 
pre întregi Imperiul Bizautină, far Latinir erai cu totul învinşi 
și nu aveai în stăpânirea lor, de cât Constantinupolul, cu împre- 
jurimele lui? Ioan II Asan, no! am notatii mal sus, avea prevede- 
rile sle în respectul politicii, EI a calculată, că mârtea lui Bal- 
duin în carcerele lui Ioniţă trebufa să fie răsbunată, şi Papi! Romer nu 
putcii să fie indiferenţă la fermitatea poporului românescă în cera, 
ce privesce ortodocsia lur. Pentru aceste cuvinte, Ioan II Asan, 'şi 
mal "nainte de venirea periculului din partea Occidentului asupra 
Imperiului sei căută, s6i ma! drept, acceptă renoirea bunelor re- 
laţiuni cu Imperatoril Bizantini, şi KIar face, ca relaţiunile lor po- 
litice să se cimenteza şi prin legături de sânge; adecă măritarea 
fitcet lul Ioan II Asan, după fiiul Imperatorului Ioan Duca Batazi, 
şi mal apol şi kIar căsătoria Iul Ioan II Asan cu Irina, fica Impe: 
ratorului Angelă Teodor. 

Acropolitul ni descrie ma! de aprâpe pre fie-care din actele a- 
ceste şi ni arată modul, cum Ioan II Asan a intrată în radire cu 

  

. (1) G. Acropolitae, Annales, cap, XXY,
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Imperatoril Bizantini, indicând tot-o-dată şi la ruperea relaţiani- 

lor religi6se cu Papil. 

Şi mal ântăii dice: < 0“ p2y 05y Guzeds Toivns, olu, 2 
styos Detybe Ermanpety pebidoos Ev meplstigzot Găsutze 7 ol- 
„soy, Bm=p ci mut mheioyos Edsiro hOȚ05, avaporiaut me ui 
rd Bzeyuyrioy, ba y îi Gpueciv ră cimetu puTbvuto, ebpiaret 

y dmemhenpoortrăv mov dvciy. "Eryewyh9n Yăp adT& brbs Ex 
usutăoc Eiplne, G voi 2Nioie 105 mdazav zu Buatws 
dbpov 705 Acoragtas e Eneniderno: eydEzatoy dă ul Eros râre 
sco: Kal & "Acăy 23 Voyurptoy Eoyev, E'h&wvn udri) rabvouu 

mugă. Tis EE cărrpoy “vapndeions adrâ' Evvuzoy ul TUbTI) 
Eroc v. Ilpeofeiay “căv orâhhet 6 Guonebs mpbs miy Bovhyd- 
ptoy &oyovzu "Acuvy, ui pnsretus răy zuldwy piniuovebet ui 

„zic Guscoty arporetas “ul 25ă di "000 'Tobs avvuztouad me ui 
coyzpacljssws, Kui dEyezar 6 "Acăv ră mpecfetuy mul 2n- 
podwrat ai coprpwyviut, Kai Exi za0rote mai Gpuot mp005n6uy.= 
Jar Imperatorul Ioan (1), fiind prea abilii, în a afla mijl6ce dupre 

circomstări, spre a-și conserva interesele sâle, pentru care s'a vor 

pită mat mult, precum şi spre a înlătura periculul, află uni mij- 

loca folositori pentra amândol, adecă, ca să-şi apere amândoi inte- 

resele lor, Deer i s'a născută lut unsi fiii din împărătâsa Irina, în 
care se găsiaii înclinaţiuni de ale strămoşuluy seii — Imperatorului 
"Teodor Lascar; numărând atunci al unspredecilea ani. Și Asan: 
avea o filcă, cu numele Elena, din femeea lui cea din Unguri; . şi 
acâsta avea nod any. Deci Imperatorul trămite o soli6 cătră căpi- 
tenia Bulgarilor Asan, şi propune logodirea copiilor, înrudirea lor 

a amândurora, precum alianţa şi apărarea reciprocă, Asan aceptă 
solia, şi se facii învotelile. Şi pentru aceste s'aii făcutii şi jură- 

minte (2)». 

Şi mar jos tot Acropolitul adauge: « 0“ 3: Bucebs Iotwyne 

Ti udTad Gb(w'Ţ6y Gy ri) Voyarepi E")Ev hugeoy do zepurcăter 
sie Adpruaav, 2v%a. “îv “m Basie Elpîwn, zi zhnpobst zh 

ci “e
 
O
 

A O 

  

(1) Aică e vorba despre Loan Duca imperatoral Bizanțului, căruia ?i mai dicii și Ba- 

tazi şi care a împărăţită de la 1222. până la 1255, (Desit. Ip zâv îvI rezonolipars na 

zptaphevaăyztoy cart, VIII, cap" XVIII. $ î. 

(2; G, Acropolitae, Annales, cap. XXXI,
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zây muldoy Gvydrpetuy, 70 murpitipyab Teppavcă ză, mis tepo- 
Moyius rehsouyros.—lar Imperatorul Loan, luând pre soia sa cu 
filcă-sa - Elene, merge în Lampsac (şi tot, aicl era şi împărătâsa, 

Irina) și facă unirea copiilor, eiociuand Patriarhul German bine 

cuvântarea > (1). 

In fine Aeropolitul, vorbind despre retntârcerea împărăteselor 
“pre la locurile lor și ducerea copile! lui Asan cu: logodnicul ei la 
“părinţii băstului, arată gi modul, cum aliaţii nostri s'aii învoitii în 
“respectul posesiunilor, precum și luptele, ce aii făcut contra Latini- 
“lor din Constantinupoli, ce îşi întisese dominaţiunea mat preste t6tă 
46ra cuscrului de acum a lu Asau. Adecă: < 0“ 33 Bucse "lu- 
dwrns ui 8 "Acăy, mă cirelue. ovâpete mpoceiprăree ari 
Ciupe Thy, orez xudEdpupsy' pbpav, &zbon "îv cris Acrivnte 

- dohebovau. Kai etav pâv z0)hhy Emuri,Gavro vu SuvSâv Epn- 
„play my imasuy amepycavro, pia 05 udrote ură scds &p- 
"z00g ză dorn ai Thy puy dtepegicayro. Kui Ro))tobzo)te pă, 

+ 
emei “ai mph ie avyehebozws mad "Acăy mupă, 05 Bucth&we 

* Ed), 08 rhy Buctea, £ EyEvyero, îpuaize 00 Maăo TU ul Tăsu, 
7) vopulapevn jeăgâwnsos. Eie 03 & Bucebe mui th 205 Keo- 

-Gob tepobptov, mai pEypt zotapaă &y MapicGay 5 zc0)d6 juezavo- 
uălei hube ră, obvopu, Edero. "Expirmoe 23 mul mod oavg 105 
Tăvov, wui Ev adr Edeipuzo ui motiv... 0“ 03 "Acăy 

"ră „Uzepăyo r&y elgrinEvoy Apo» nui mph Boppăy vebovru, 
Op” Euury Eoyey, ] Mepr păy 00y mul UbTâV TGY retpây mis 
Kovoraveivev mai dpupâreper 'zarnyeirecuy, 20 frirbe Iooctyya 
ET udTĂV xuYelepEvav moi zadopvros, mai mroiey oh) 
zoie Aarivote Evefuday, wi Ev Grevă %0putd) tă mar" adende E- - 
Yeyro.—Iar Imperatorul Ioan şi Asan, unindu-și amândol puterile 
lor, aii cutrieratu tâtă partea vestică a erei, ce era supusă Latini- 

“lori, AU făcuţi pradă mare, şi aă aplicati în totul pustierea Sciţi- 
"ților, Iar între dînşiă, conform jurămiutelor şi-aii împărţită cetăţile şi 
ţâra. Calipolul, fiind că şi mat "nainte de întrunirea cu: Asan se 
guverna de Imperatorul, a rămas sub acesta, de asemine şi Madita 
şi t6tă partea, ce se kiamă Cheronis, Avea Imperatorul şi cetatea, 

“ Kisu şi s'a pusă chotarii până la, riul, pre care mulțimea poporului 
  

(1) Idem ibidem. cap, XXXIII,
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îlă numesce Marița. A ţinută pentru sine şi -muntele (anul, în care 

a, construiti unii, orăşel. . ... Iar Asan a avutii sub sine locurile 

mal din sus de.cele menţionate și care înclină spre Nordul. Şi s'au 
învoiții. amândo! și krar pont la zidrurile Constantinupolulur (adecă) 
regele (1) Ioan (Asan) să domniască preste aceste şi să le inspecteze, 

pentru care ai băgat frică mare în Latini. Ş în scurt cu precisiune 
ail regulatii interesele lor (2), E 

Acestii tractată al lul loan II Asan cu Imperatorul Joan 

Duca a fostii roinatii nu după multă timpi. Ioan II Asan Și 

vădond că Imperatorul Bizantină cu t6tă înrudirea lor nu în- 

cetâză, de a lucra contra lui, şi „Klara se întinde în Imperiul 

sei, se chotărăsce, de aşi relua fata înapol şi după acâsta, a de- 

clara resbelii Jai Duca. Şi în adevăr, Acropolitul ni spune: 

<0* 23 e "Acăy peripehos .Exi rule z0ă Guoâwe lodyyov 

aovârijuatte, 6 Epăvn, evâuevos rpizoy EGitet Gros &y Thy %o- 
7 uzpa. zoom 265 avtbyav Guarsos rc Qsoiigov nul Er&- 

pp zubeny mndedsq* m6v "ăp P'opaiwy Edsdist muy -Tiy E6 
ză Geha. mpozuztv, E9vovs ăppoy Ozorezu:ţpsvoo. zuhut P'o- 
paiete. Xaiyerezut %76ăy aiziuv, be Eder pev, s5h6Țo0y, 7 00% 

Ehdydays ros Emorunives: Tă, TpUŢ PUZ, li "unnareh)et 
mpăoțere - mohs cv „Busta mii ihy Gusidu, os ăel 2h- 
cuăoete zi) . 'Adptuycă Babherur „ubzâere ul 1) gătoryoc mă do- 
“dcptoy idety mul muzpurăs meptrbsuctut “mai ră : etica, 
Tompâbsat. za ada. dmonepepoa T0hS Thy, zevdapiv mal 
cOGooy, 8 păv 05y Guctebs odyy 6 ai 1) Facute Epir, mal 
aci “pe deaprfbe etdicec zh âpăua mai uuapâc. Extyvâvrec Thy 
GASVWpiUY; hac? ui cost mpăs Thy "Acăy Thy Sorazăpa, TU= 
Or eipmatres ds ei răy Voyurepu % săojat ad 05. voios 
avGev; JE zos moorepi,cetey, Eort ebs 0 cu, mdvru, &rgopâv, 20 
aupopiay Ercărzooy acte mos Bpuove mupubulvovat ul ză Guy) 
106, de Ei Ye pâpropt GIVEGTIGUYVT0, dt) davaty,. 6.p&v oby 
Be5hyupss riv YoţuzEgu. hu6y. Gero obs. ET zopEyoue udTĂ) 
Tâvrus OTLOVopp/1jovs 7 zar sus, mai my. Alpy duGăs Eat 
exi Tăy Tply050v ace == Tar Asan, despreguină, cum. se vede, trac= 
  

(1) Pentra prima și tot-o dată şi ultima dată întâlnimii titlul de Rege, acordaţă 

de Bizantin Regilor Româno-Bulgari. 
(2, G. Acropolitae, Annales cap, XXXIII,
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tatul cu Imperatoruli Ioan, căuta mijlocul, cum ar fi pututii să-şi 
smulgă fata de la Imperatorul Teodor'şi să-I caute 6 altul. Şi acâsta 
pentru cuvântul, că lui îl era frică de progresul Romanilor (Bizan- 

tinilor). spre ma! bine, fiind Românii (Bizantinii) acum stăpâni preste 

ună n6mii, ce şi mai "nainte li era lor supusi. Se află deci mijlocul, 
dupre cum se părea, raționabili, de și nu era neînţelesii de acel, 

ce se interesaii de acâsta, şi trămite sol cătră Imperatorul 
gi Impărătâsa, căci fiind că are a se apropia de Adrianupoli 

e] şi împărătâsa, şi votesci a vedea fata, a o îmbrățişa şi a-i îm- 
plini o datorie, (să o trămită) şi Iarăşi o va reîntârce la ginere şi 

sogul ey. Iar Imperatorul Ioan şi Impărătâsa Irina, de şi aăi înțelesii 

forte bine lucrul, şi ai cunoscută cu precisiune cursa, ai trămisă 

însă la Asan pre filcă-sa, gicând aceste, că d6că va reţinea fata, și 
o va lipsi de consortul ei celui legitimi, este unii D-dei, care pri- 

vesce t6te, şi trămite ped&psă tuturor călcătorilor de jurăminte şi 
tractate şi cele făcute în presenţa lui D-qeii, ca marturi, se vori 

nimici. Iar Bulgarul, luându-și fata, s'a ausi,. reinturnând înderăt 

pre cel veniţi cu dinsa, şi trecând Emul, ai mersă la Târnova (1)... 
Și în adevăr, Ioan II Asan a voită să rupă alianța dintre Impe- 

ratorul Bizantinii şi Regatul seii. La anul 1237 Latiniy, propunân- 

du-I o altă alianţă contra Imperatorului Bataze, fostului săii cuseru, 

Ioan IL Asan o primesc cu mulţimire şi ese kiar la resbeli împre- 

ună cu Datini! contra Imperatorului. Aflându-se însă în campania 

acâsta şi luând cu asaltii cetatea Zarul, de o dată îl vine lut Ioan 

'scirea, că la Târnova 1-a muritii feclorul, femea cea din familia lut 

Bela, a Regelui Ungariei şi Episcopul, sâii mal drept Patriarchul 

Vlasie al Târnovel. Aceste scirl întristătâre ai sguduitii sufletul lut: 

"Joan II până întru atât, că el, părăsind pre dată campania, s'a re- 
întorsii la Târnova şi de acolo a trămisii cătră Ioan Duca, Batazi 
soli special, prin carii mărturisind mânia divină asupra lu! -pentru 
călcarea jurămintelor, râgă pentru reînoirea, tractatelor şi reprimi- 
rea; fiicel s6l, în calitate de consârtă a Imperatorului Teodor. Impe- 
ratorul, dupre cum ni spuna Acropolitul, a primit cu c dragoste 
pre soli şi pre sogia lut 'Teodor şi a reinoiţii tractatele (2), 
  

(1) G. Acropolitae Annales cap, XXXIY. : 
(2). G. Acropolitae Annales cap. XXXVI:
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„Şi pentru ca Ioan al II Asau să întărtască şi mai bine legăturile 
dintre sine și imperatorul Bizantinii, se îns6ră cu fata lui Teodor 

Angel — Irina, Dar să lăsămi şi aici ca să ni spună lucrul Acropolitul : 

-«O'păy 05y "Acăv owns ris auţbyov repnyeis, Tv 28 0dy- 
vpiuc eîvat â yes p%ăcus iarâpnsev, "rrărpe mo ec yovulza rhv 
Voyurăga mod "AcppEov Becâcbpov iv Etpijwny, morhy mă siâos 
00 ed pet... , pe fe 6 'Acăy mutduc Yyeyâvrize pete. 
7? Mega my Qscâbpuv vai chy Muptuy, '"Aze)b9n. "po5y 
zây decputăv dd mot medro 6”Avpyehos Qasâwpoc, ai aovatvecet 
705 Yappră adzcă mod "Acăy Epupurhe vevâodar mie Deocu)o- 
„vârns ul mins TG. mpăcepoy pe ybpue "îd%â:pce. = Deci 
"Ioan Asan fiind lipsiti de consârtă, ce, dupre cum am istori- 

sită, o avea din Ungaria, tea de femee pre fata ni Angâlii Teodor, . 

Jrina, frumâsă la kipă şi măr6ță, .. . cu dinsa Asan a făcută tre! 
copil, pre Michail, Teodora şi pre Maria. S'a ţinutii deci de legături 
kYar pentru acâsta Angel Teodor şi cu consimțimântul ginerelui sei, 

Asan a voit să se facăstăpânii preste Thesalonie și! tota țera, preste 

carea domnla mal "nainte > (1). DE 

Astii-felă fiind lucrurile, Ioan II Asan regul6ză afacerile poli- 
tice ale regatului sai, şi prin tractate de alianță şi în rudire cu fa- 

miliile domnit6re ale Bizaiţiului el își asigura cel puțin pentru unii 

timpii, liniscea, despre partea Suad-Ostică a, Imperiului sei. Dar în- 

tGrcerea lui la, Biserica ortodocsă și râdicarea, cum vomii vedea, a 

Metropolitului: de Târnova la rangul de. Patriarchă a înfariatii în 

gradul celii ma! înaltă pre Papa Romei, Gregoriu al IX-le, și într'o 
epistolă asa cătră Bela al IV-le, Regele Ungariei, prov6că iar. o 

cruciadă întrâgă în contra lui Ioan II Aan. Dar se reproducemiă 

şi aici faptele, dupre cum le vedea atunci Grigoriu şi Bela, şi să 
estragemi din chronicele Românilor de Şincai nrmătârele bucăţi : 
« Dintru- al cărora numării este și Asan cel foră de lege, carele 

lăsându-se de unirea Bisericel, şi nevrând a fi dintre oile lut Chris- 
tos,” nică îngăduind să-se pască cu cuvântul invățăturei, cu. pilda lu- 

crărel și cu împărtăşirea trupului lui Christos, primesce: în ţ6ra sa 
eretici, şi-i apără, de caril t6tă ţâra lui se gice a fi plină. (2) 

  

(1) &. Acropolitae Annales cap. XXXVIII. i: 

(2). Aici Papa face alusiune la Bizantinii, ce cu Angel Teodor aii cuprinsă locu 

Tile, cedate de Ioan la Thesalonicii, .
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« Aşa dar fiind lucru vrednici, ca sângele lor să vină preste din- 

şi!, ca şi al Amoreilor, am poruncitii fraţilor nostri, cinstiţilor Ar- 
'chiepiscopi din Strigon şi de la Colacea, Episcopului din Perusia , 

solului scaunului apostolicescii. şi tuturor: Episcopilor prin Ungaria, 

“ca în protiva disului Asan și a ţăreă lui să vestescă cuvântul cru- 

ceă, dand tâte indulgenţiile, care se dai tuturor, carit trecă la Pa- 
lestina, precum şi celor.ce vorii merge contra lui Asan, s6iă în per- 

“s6nă, sâii cu ajutorii >. O scris6re cam de o asemine cuprindere 

a serisii Papa Gregoriu al IX şi lu! Balduin I, care era Imperato- 
rul Latinilor din Constantinupolii. (1). 

Dar acâstă furie a Papei Gregorie IX a: perită, ca fumul; fiind 

că Latinii din Constantinupoli nu îndrăsniaii în urmarea celor su- 

ferite la Adrianupoli a se mai scula contra Românilor; far Bela 

din causa rudirel lui cu Ioan II, adres6ză Papel următ6rea epistolă : 

« Porniţi fiind din îndemnurile Sânţier tale pre Bataze, Impăratul 

Grecilor al îndemna, ca de scaunul apostolicescii să fie ascultătorii, 
în toti timpul ne-am sirguitii și când cu mal mare nedejde lucramii , 

Yată ami trântitii adoa Gră cartea de pământă, ci prea cinstitul E- 

piscopul din Perusiv, solul scaunului apostolicescii, carele dupre mo- 

dul solie! s6le cu osîrdie și cu înţelepciune, ne lăsând ce-va din cele 

viitâre, ai lucraţi la nol, ca ţerile lut Asan, ca a le unul schisma- 

ticii, să ne milostivimii a le cuprinde cu puterea scaunului aposto- 

Jicesciă întru ertarea păcatelor nâstre, Ci fiind că pre nor ne-ati îm- 
preunată legăturile prieteşugurilor şi a le cumnăţieI; pentru că din 

răposată fica n6stră are filă şi mosc6nii, şi de poruncile nâstre așa 

ascultă, că se vede a nu fi numai prieteni, ci supusă not, pentru 

a căruia vătămare se vorii supăra toţi prietenil şi cununaţii, câți 

am avuti până acum în părţile Romaniei (Imperiului Bizantinii); 
pentru că Bătaze pre nepâta n6stră o aii măritată dupd fiiul sei (2), 

şi fiind frate cu prea; Iubita, femeea nâstră, crăfasa Ungarier, cu a- 
tâta dragoste este cătră nol, că e gata să se dea pre sine şia 

le s&le pentru noi, carele va ţinea, că pre asa, vătămarea, lul Asan, 

pentru carele totuși: cu umilinţă ne rugămi mile Sânţier V6s- 
tre, ca să vă “milostiviți a-l priimi cu obicinuita bunătate, de 
  

(1) Chron, Rom, Şincai T, 1. pag. 263 și 264, 

(2) Alusiunola măritișul Elenai, fiicei luă Ioan II cu Theodor, fial lt Ioan Daca 
Dataze, | |
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se va înturna după dojenirea nâstră la unirea s-tel n6stre Biserici, 

carea nu numa! de șâpte-ori, ci de septe- deci şi ş6pte de orl este 

datâre a erta. (1). 

In fine resumând şi în respectul lui loan II Asan cele lucrate de 
dinsul pentru: Regatul Româno -Bulgarii, nol trebue să constatămi, 
că acestii omii, fiind dotatii de la natură cu ccle mat bune calități, 

cl a organizati în interiorul seii Statul Romino-Bul- 
garii, a restabilitii Biserica sa pre vekile ei precepte 
religidse, și cu puterea armelor șia prevederilor stle 
el a pusit pre Regatul Româno-Bulgarii și în nisce re- 
laţiuni politice determinate. 

La 1241. Ioan IL Asan mâre, nu multă după mârtea femeei s6le 

a.doa — Irina, şi lasă Regatul fiului sei “Ioan sâi Caliman, celă 

din femeea ântâea, s6ra Regelui Ungariei Bela IV. Și Acropolitul 

6ca cum presintă partea acesta a istorii, ce ne ocupă : < 'Ezei c5y 
adr eredwionst, 6 vibe abro5, 6v Kodiptivoy yâualov, Ex 
is E6 Oărrpwov 78074 Yeyewnpevos Thy dpyry &vedefuro, s .', 
0" uzv 0Dy Ko)ipdyos Ti zurprriv dpyi) &vablws dpevoe pari 
mă peră 705 Bacttos lore azovdăs Gyevedoaro, vui eiyov 
eipijyry 2 rate zatobzots că. zpasppazu.== Deci fiind că el (Ioan II) 
a murită, filul lul, pe care ua numlaii Caliman, şi carei-se născuse 

lui din femeea cea din Ungaria, a primită stăpânia . . . . Caliman, 

câscigând stăpânia, păriutâseă, a reinoitu tractatele cu Imperatorul 

Ioan, şi astă-felă lucrurile au fostii în pace (2). 
La, anul 1246 mâre şi Caliman în vârstă numar de 18 ani şi în 

locul lut se pune fratele sei Michael, celi din Irina, femeea a doa 
a lul Ioan II, Aici trebue să observămiă , că Caliman uu s'a dis- 
tinsi prin nică ană actă particulară; şi totu, ce putemii nota în 

cursul acestor ş6șe. ani de guvernare al minorului. Caliman, este 

înclinaţiunea lui, de a reînoi legăturile de amiciţie cu Papa Inocen- 

tiu IV-le, pre care le rupsese Tatălui sei în timpul lui Giregorie al 

IX-le. 
Tn intervalul dintre mârtăă Tur Căliman şi suirea pretronul Re- .. 

gatului Româno-Bulgari a lui Michael, legăturile cu Imperiul Bi- 

  

(1) Pray Annalium Part, I, pag. 218. Şino, Ghroa, Rom, Tom. I, pag. 263, 264, 

(2; a, Acropolitae Annales cap. XXXIX. , ,
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zautină se rupi, şi Imperatorul Ioan Bataze cuceresce o parte din te- 

ritoriuil Regatului. Dar mal bine şi aicl.să ascultăm pre Acropo- 

“ litul, care dice: < 0“ pây căy Buoteds zaăzu, put 70 zpâow. 

st/ero, mul mEhos pb ci Doizz, zugupeivae' ci) pt 

GToz0)ty, ămetoe Guy. Exmtetro peră 'Tây per -udrcă hoȚU- 

amy ei det mpoofulety role 26y Baohyăpoov măi Jerpbonodul. 

mwva, Tv mag abroie îpuscopEvov, mul el edapss E9Ti 0 vu: 

md TV. Feopây Gat. == Deci Imperatorul, aidind aceste, (1) a: 

mersi mal de parte, şi trecând alăturea cu' Christupolul,. ajunge 

în fiue la Filipupolă şi aici face consiliu cu consilierii. de pre: 

lOngă dinsul, dâcă trebue să atace pre Bulgari, să pună mâna pre. 

unele locuri, ocupate de dinşii şi dcă este timpul propriii, ca să 

cuceriască cetatea S+rilor > (2) Şi mal Jos: « Kai ei ue apus; 

Gepey moro, vâpăoc 2oyijtapey 0 utrpăv, vai păhav ză 76 

Brohypipoy ruzeryodioovrur, aci Tijv T7j Giţăz “rs Fpe5 câeiuy, 

eăyepeoregov dsfuwro, Ensi mai 'Euzcdăy ubrây'6 '0som6Tns, 

wEhet 03: pal ho &perpoc, tipar xy Bovhrjugoy & 2, ris Ei-: 
pijvne fi zcă " Axprâ)ov Vevăpro fevndsis Mach, si 02 wi. 

zeuuveviadut pd auufutn rod &srews; ri tă (npiuv Exdrţav: 
a rây P'opuicov îpy3j; huâvee Ţăp ăvdzetpay “peţi:ioapev, aul : 
TU) w duzpsade ebaapey mp Bovhpăpobe, mzetvat dsutyws Thy: 

mpsoâstuy dEfuyro 5 Orb Bppeve pyâpevot, 6 ră, mgis piprriv 0% 

cidey.=Şi d6că vomă cuceri acâsta (Cetatea Serilor), romii avea unii 

câscigi nu mici, și mal ales s'ur umili Bulgarii, şi ar primi cu mal. 

multă uşurinţă solia de amiciţie, fiind că şi stăpânul lor a muriti, 

iar acum are să impărăţiască preste Bulgari unii altă copiii, Mi- 

chail, cel uăscutii lul Asan din Irina, filca lui Angel Teodor, Şi. 
dâcă s'ar tutâmpla, ca să nu căpătămii nor. cetatea, ce pagubă pote 

să se întâmple stăpâniei Romanilor (Bizautinilor) ? Căci făcând cer- 

carea, ne vomii linisci, şi Iarăşi vomil trămite deputuțiune la Bulgari, 

şi el vori primi cu plăcere deputaţiunea, având în capul lor u. A copilii, 

ce nucunâsce cele ale resbelului > (3) Și larăşi: « "mei ui Xepur sd, ! 

dar păy brfpye zâhs pevyiori, 605 Babhapos Iwiwwns per Tây 

e. 

  

(|) Aici se faca alusiune la mârtea lui Caliman, 

(2) G. Acropolitae Annales cap. XLIII. „. A 

(3) Ibidem. a area
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homăv Mozedoyray mâ)hsovzui zubrrjy mo) Lop4 i GuG zace, 
Wexun Tis ETDryuve,, Ti Gaoonâhsws pre 7 Tzp cecerta- 
pâvr ui nrpeztauâws ttuodar 7 6)epov, “hc z6) crt y dvip 
Bob)pupos Aga aorus Ti zhijoty, îc Medevizov săc ciyljsete 
mowobuevas: = Fiind însă, că Sera o dată a fostii oraşi fârte mare, Yar 
Ioan Bulgarul (adecă Joniţă), încunjurând”o şi pre acsta, a ruinat”o. 
împreună cu cele Jalte oraşe ale Macedoniei, atunci era numay, ca unii 
orășelii, şi: cetatea singură era; încunjurată .cu. zidari. şi capabilă, 
de a.ţinea resbelul, păzitorii alu .acester cetăţi-cra.ani bulgarii cu 
numele Dragota,: arându-şi locuinţa în Melenic >, In fine, ca să se 
vadă și mal bine, mijlOcele, de care s'aii serviti Bizantinii și în a- 
câstă circumstare istorică, :dămii şi acâstă parte toti, din: Acropo- 
Jitul:.« Emei 23 6 vpurây 100 dgreos Apuţozăs Tv 40 0- 
pu std=y dhoăzuv; vip Bobhyapos mul "kutara, mezardev poe 

&STn Ypovicos. trap) eezaty, pa 23 mul sâv 705 deontr 
uDT6Ă Văvasoy, 707%. ad od dt puotpo 05Ă xupTepsu6 ca 
mpeotiBaverut. pis sv fuathtu. Ku « ză pe daco că %os my fur 

ptGey.0obpyby 05y yhuivuy & Apuţeozăe pustep- Gu= 
LEVY Ev 22529 970, HU GtaTiintoy 77jYos yovoây Edsdeuro, - 

Ooayo st6 ady Ozăp 305 Medeviuev uda hapapie mpăs :7ăy 
Guoi)eu : Exez seaca , Ozeotiruy : dn vete.: = Fiind - că. păzito-.. 
rul :cetăţei,: Dragota: a vădutii, .că. orașulii de jos este. cuce-: 

rită, şi cu :tâte că acestui. bărbatii Bulgarii „era forte. bine de-. 

prinsii în a păzi cetățile, audind însă de mârtea stăpânului sei, și 
din norocire, no putând a se ţinea multi tinipii, trămite o solie la 

imperatorul. Şi cetatea pre dată a racunoscutii pre Imperatorul. Deci 
Dragota;s'a îmbrăcaţi cu charnă de stofă purpurie şi lucrată cu aură 

şi a primiti o mulțime de statiri de aurii (1). Şi a făcut Impe- 
lut promisiuni fOrte mari şi în totul adeverate şi pentru Mele- 
nici > (2). - 

După cs Bizantinil au răpitii una,. câte uua numai priu mijlocul 
trădărel mal t6te cetăţile de pre laturea drâptă a riulul Marița, 

e
 

8 

& 

at.su, Ep 
You Ey0v 

  

(1) Statirul «ste numirea unei monede vekY , și ea a esistatii la Perşi , şi Gre- 

cii din diferitele provincii, Statirul Bizantiai, precum şi la cai. veki, era de ar. . 

gintii și de aură, şi valdrea era diferită, In vekime el valora de la 4 pănă la 28 

drachme, aii lei noi de ai noștri. 

(2) G, Acropolitae Annales cap. XLIII.
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și < chotarii, dupre cum dice Acropolitul,, era între dinsul (Impe- 

ratorul) şi Bulgari, rîul Ebru> (1) atunce! vine Michael la tronul Re- 

gatului Româno-Bulgari în etate numai de 8 ant. El de 13 anul 
1246, când s'a suită pre tronii şi pănă la anul 1257 a suferită 
ruşinea, adusă regatului părintesci de cătră Imperatorul Teodor. 

fn acesti anii însă atingând atatea de19 ant, și-a propusi, ca să-și 

resbune şi să pună încă o dată în joci curajul n6mului seii. Şi cho- 
niat dice: «Erei văp 5 rây Bovhyupoy Goyoy puzptrepoy Gtd- 
“atv my Baciu Eiyoorey, Suvdurby orpirevpuu eic GperEpay 
oouuayiuy aposuudeoămevos zură râv ris Mu:reooviac xbpoy 
Eu meropure mEpdavs Te Yăpty mul Tis 1 zpăs P'opuiovs rivs Ex 
pofijseoc” "hotOu:nvzo 0 mepi ma ris zăooupus poate, os ol 
eiâirec Evuguny Xrb%at, 'Tiyăc pâv c5y mai zheinbe, oi 03 mal 
Ehdnave 2)eyoy. Oi uăv 05y SxbYur rry "Adpravpă zu pu ueibary- | 
meg ră, mepi 7ăy morauby 6 Priva, ro5vapu, )eiay Ertotoyr0 
ai ză, mept& mod Aoporolyob yopia Eowbhevav, 0' 02 zpohe- 
deyuevu orpuzipyut 30 sis 7 Avdvuăroty6y ut za) eher&vov 

orarebuuros, rây Buc Exe)nauâvot mposTăGewy, xu%o- 

zhodăyrec ură râv Zzv9âby 2epuansuy. Di păv 05 P" copie, 
cin E%oc adroi, îvcuYfaty Grhote muTăepua Tal Ga, ci 03 
Sudor zntpor &hirut moi rătote ypcpevoL Ma:rpb%ev c5y obrot 
zote Beheat ode P'opulovc Epu)ey mut tabs îzmubâ Etirpovoy 
vol metode tos iRTăTUua pâlc Em0iavy, ul TENOS TPETIOVILV, = 

Deci fiind că Domnul Baigarilor scira, că Iwmperatorul este mal de- 

parte, kremaână 6ste scitică pentru ajutorul sei, s'a îndreptată în 

contra locurilor din Macedonia pentru câscigă și pentru înfricoşa- 
rea Romanilor (Bizantinilor). Sciţii erai la numără apr6pe patra 
mii, dupre cum diceaii ceă, ce cunoscii. Unii diceai și mar mulţi, far 

alţil mai puţini. Deci Sciţi, trecând alăturea cu Adrianupolul ai 
făcută prădăciuni pre longă riul, co'lă numescii Rigina, şi aii sfăși- 
atii satele din jurul Didimotichului. Iar comendanţii menţionaţi al 

6ster lăsate la Didimotichii, uxtând ordinele imperiale, înarmându-se, 

s'a repeditii contra Sciţilor. Şi Romani (Bizantinil) dupre datina 

lor, având arme grele, erai nemişcaţi, tar _Sciţit erai armați uşor 

şi întrebuiuţai arcuri. De departe acestia lovlaii cu săgețile pre 
  

(1) G. Acropolitae Annales cap. XLIV,
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Romanl (Bizantin!) și pre cat îi rănial şi pre călăreți î1 făceau pe- 
destri, şi în fine fugiau > (4). 

Anul 1258 a pusă capătă regilor din familia masculină a lui 
Asan, Cu mârtea lui Michael se sue pre tronul Regatului Româno- 
Bulgari vărul primari al acestula, Calimanti II, dar având o domnie 
efimeră, şi fiind foră de succesoră, Regatul treco în mâni streine. 
Din cel un-spre-dece regi, ce aii mal urmată pre tronul Regatului 
Româno-Bulgarii, toţi aii fotii streini de linia directă a familiei luk 
Asan, şi el mal îoţi ai întrată în rudire cu familia lul Asan, dar 
numal în linie nedr6ptă prin femel. Fiind că aceşti regi acum erai 
aleşi de cătră poporă din familiile boterescă ; şi fiind că în privinţa 
genealogiel lor ni lipsesc datele: hecesare; de acela noi spunemii în 
termini generali, că aceşti reg! în numără de un- spre-deci aii ocu- 
pată tronul Regatului până la 1394, cână Regatul Româno-Bul- 
gari cade sub dominațiunea definitivă a Turcilor, făcându-se stăpânii 
preste Târnova şi cele-lalte localităţi ale Regatului sultanul Amu- 
rat 1. Totro-dată, trebue să recunâscemi, că Regatul Româno-Bal- 
gari cu despărerea familiei lui Asan a fostă me'ntrerupt sfășiâtiă , 
când de Bizantini, alte oră de diferiţiă pretendenți la tronti, mai 
pre urmă de Serbă și în fine sdrobili cu desevârşire de căire 
Zurcă, ia 

Făcând acum şi 0 privire generală asupra întregeă vieţeă politice 
a Românilor din Regatul Româno- Bulgarii, noă suntemă obligați 
de evenimente, ca, să recundscemii, că acesti Regatu a 
avutii o esistență de 209 ani, din aceștia 73 ani el a 
fosti administrati. de Asan şi de membrii din familia 
lui, iar restul de 136 a continuatii a esista sub regi, 
aleşi din familiile boeresci. Pre l0ngă aceste, trebue să may 
adaugimă,. că Regatul Româno-Bulgari sub membrii fa. 
miliei lui Asan a mersii crescând în respectul militarii, 
administrativi, religiosit și politicii, sub cialalți însă 

  

(1) G. Acropolitas Annales cap. LXI. Cine nu recunâsce şi aici pre Români 
de pre armele și modul lor de bătae ? Arcaşil român) eraii vestiți şi în timpurile 
posteri6re, - adecă prin seculul al XV-le -kiar, Jar strategica, descrisă: aict 
se vede şi în lupta lui Ioniţă cu Latinii, l6ngă Adrianupolă,
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regi, a: perdutii pre :fie-care di din splendârea sa; și 
disputati în părţi de cătr& Imperatorii Bizantiului şi 
principii Serbiei, el cade la 1394sub jugul celii de feri 
al Musulmanilor. Ac6sta a fostii ultima și cea mar fatală dată, 
câud Românii din dr6pta Dunărel cu Bulgarii n nu ai mal cunoscutii 

până-în presentă vi6ță politică, ..... i 

- Ia muntele Emii Românii, noi am vedută, avonă în. câstele, seii 

mal drept, în jurul lor pre Imperiul Bizautiuii, €ă nu şt-aii mani- 
festatii viSţa lor politică, -de cât numai când împrejurările .Je-aii 

permisă, adecă, când Iinperiul Bizantin începuse a se disolva. In 

munţii Carpaţi Iară şi păstrându-se elementul românescii,' a trebu- 

ită-să ascepte şi nisce circumstanţe tot favorabile, pentru cast pâtă 

a-şi manifesta, visţa lor politică ; dar numar în nisce condițiuni, pro- 
pril circumstărilor de aici, şi conforme cu elementele istorice, "ce-l 

încunjuraii, — Şi specialminte. i i 
Pre-c6stele ostice ale munţilor Carpaţi şi anime pe la anul 1215, 

când în Regatul Româno-Bulgară domnia Borilă şi Ioan II Asan, 

se fundeză ună statu cu totul românescă, Principatul lut Radul 

Negru, Iu stânga Dunărei, și specialminte intre S.ret și Carpaţi era 

posibilă, ca vi6ţa politică a R«mânilor să fie curat româncă; căci 

în aceste locuri, Unguri! singuri puteai să împedice desvoltarea ej; 
dar, noi am văgutii, că Ungurii din aceste locuri s'a alungată încă 
de la începutulă secolului al X le de cătră Pacinaţi. Pacinaţii după 
acesta, stând pre locurile, locuite de Români în Valachia şi Moldova 

veke, au fostii şi el alungaţi preste Danărea de cătr& Cumani, pre 

la anul 1065. Perind Pacinaţii cu desăvârşire din stânga Dunărei, 
la 1122, ei aă fostă înlocuiţi cu Cumanii, dar s'aă întinsă numai 
până lu Siret, lăsând pre sâma Românilor-munţii Carpaţi şi locu- 
rile din drâpta Siretului. De aici apoi posibilitatea, ca Ro- 
mânil să-şi p6lă funda ună Regat şi să albă o viâţă politică inde- 
pendentă, supăraţi fiind mar mult de cătră Unguri, de cât de Cu- 
mank. Din contra, Cumanil la 1152 trecă şi e1 preste Dunărea, şi 

cu modul acesta Românii rămânii singuri stăpâur şi preste locurile 
din stânga rîului Siret până în Bugâg. 

Da, încă de la 1215 uni Română cu numele Radu Negru, având 
în faca despre Ostu locuri g6le de popârele barbare; şi de altă parte,. 

ne putând suferi relaţiunile sâle ca Ungurit; îşi părăsesce locul sei
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natală — Transilvania, şi vine la Câmpul-lungiă, unde îinființază unii 

noii Regati românescă. Aici el, venind, a găsitii unii elementi ro-- 
mânescii destul de mare ; căci not am răjutii, că, desfăgurând viţa: 

politică a Românilor din drâpta Dunărer, Regii Regatului Româno- 
Bulgarii so adăpostiaii la Românii din stânga Dunărel, 1şI procurau 
armatele, necesare pentru luptele lor contra diferiților inimicr a! Re_ 
gatului, şi acesto armate, de și numite de chronicarit Bizantin! Sciţi, 

eX se recunoscii a fi Români ma! ântâiii dupre atestaţiunea Iul Inocenţiu 
IIL Papa Romei, şi apol dupre armătura lor de buni săgetari, cum ut-a: 

descrisii mal sus Choniat. Darsă lisămiă pre anonimul chronicarii” 
românescii a ni vorbi el despre începutul Regatului românescu de: 
la Câmpu-luugi şi Argeş : : < Radul vodă Negru era. vodă în Ardâl 
şi cherțogii pr Almaş și Făgăraş, şi ati coboritii la ţâra românâscă 
pre apa Dâmboviţei, la Câmpul — lungii, unde și-aii ficutii curți şi: 
monăstire la, acesti ani. Venit'aii şi Basarab, Banul Cratovel, şi s'au 

supusii lur. Și ai stăpânitii numitul Doranii t6tă ţGra românâscă ca 
cinci judeţe ale Cralovet până în Dunărea şi până în apa Sire-. 

tului şi în Ard], Almaşul şi Făgăraşul, cum şi cel mal din urma 

lu! Domul multă vreme aă stăpânită aceste, dupre cum se dovedesce 

din titulit Chris6velor. Iar dupo acâsta ai mutată Radul vodă Negrul 
scaunul la Curtea de Argeş, şi făcenâii şi curți, ati făcută şi Bise- 
rică, în carea dup mortea lul s'aii îngropată şi i s'aii făcutii și sta- 
taă de pâtră, adecă kipul lut, care este în aceea Biserică » (1). 

Mal tot aceste fapte, relative la fundarea Regatului românescă 
de pre câstele ostice ale Carpaţilor, se cuprindii şi în documentele 
ce nr-ait rămasă scrise în p&tră la monastirea lux Radu-Negru din 

Câmpul-lungii. Şi fiindă că uni! se îndolescă despre fundarea Re- : 
gatului românescii dintre: Siret şi Carpaţi la 1215, noi repro- 
ducemiă şi aceste documente, care sună: «In: gilele ducelul 
creştini, şi de Ddeii tubită cregtiuă, Mater Basarab roerodu şi 
Dâmna lui Elena, cu vrerea lut Ddeu, pusii a fi Domuă în [6ra 

 românâsca și întru moșia lui, care Iaste dintru Unguri descălicată, ' 
adecă început'amii a scrie de acâstă s-tă şi D-de6scă monastire, ce : 

Yaste chramul Adormirer Prea Sânter Stăpâner N6stre Naăscăt6rer 
de Dgeii şi pururea Feci6rei Maria, care s'ati începută şi s'au zidit 

  

(1) Anonymus Valachias cap XLIXV, (Şineat chronieile Rom, Tom [, pag. 249.) 
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și S'aii sărârgit de bătrinui şi prea milostivul crestinii Radul Ne- 

grul voerodii, care ai fostii de începutii descălicătoră ţerel româ-=" 

mesci şi de ?pcepulii ai fosti zidită acestă sântă şi Dde6scă Bise-" 

rică, când-ai fosti cursul anilor 6723 (ch. 1215) (1). 

-Dupd co amii vădutii atestaţiunea lut Mater Basarab, Domnul 

ţerei românesci, despre fundarea regatului şi a monastirei lul Radu 

dela 1215,: acum să ascultimii şi o âltă inscripţiune, ce o dateză - 

tot dela Mater Basarab 1636, şi carea dupre' mărturia acestul 

Domnii, esta estrasă din cărţile bătrinesci. In acestă "wonumentii : 

istorici neperitoră se cuprindu nisce imunităţi ăcordate Câmpnlun- 

genilor de către Radu Negru şi aprobate şi de către Mater Basarab. 

I6ca şi cuprinderea documentului, care după ce se întroduce maj în 

„acelaşi modii, adauge: < .... care o aut zidită răposatul. Radu” vodă. 

Negru, când ati fostii velâtui dela Adam 6723 (1215)... « şi mal. 

jos :. «După aceia, şi acâsta, co'se dice dolgopolii (Câmpul-tunzi) * 

să fie ertatii de vamă de pâne, să nu dea vamă domnâscă, aşijderea - 

şi orăşeni să nu. dea vamă de cele, ce vor vinde, după cum ertaţi:: 

ali fost de răposatul: Radu Negru voerodii şi cura serie şi în cărțile ” 

bătrâne » (2). Ma i 

In fine Câmpul-lungă ni mal presată şi un al trailea dacat, 

relativă la data fondărer Regatulu! românescă dintre Siret şi mun- 
ţi Carpaţi, şi acestă documentii dateză dela Duci vodă 1645. EL. 
este scrisii pre o cruce de pâtră, carea stipuleză pre cât imunită- 

țile oraşenilor din capitala Regatului lui Radu Negru, tot pre ătâta 

şi modul org ganisațiune sociale. a Regatului. Sâii mal special : 

« In numele Taţălut şi al Fiiului şi Sfântului Duchii amin. 

Râdicatus'ai acestă cinstită și sfâritii cruce întru slava şi cin- : 

stea, Născătârer : Domnului nostru Iisus - Christos şi întru "po : 

mană Domnici mele Iw: Duca vosrodi şi a Dâmnei Domniei 
mele „Anastasia, şi a; fiiulur Domnier mele lw Constantin .vosvodii. 

Vădând Domnia mea mila, oraşului Câmpul-lungii, cum să fle er- 
tatii de vamă de pâne, să nu dea, vamă domnescă, aşijderea şi oră- 

şăni! să nu dea vamă ori din ce vor vinde, care vamă ati fostii er- 

  

U) Inscripţiunea de dâsnpra ușei de la Biserica cea veche din Câmpul-langă 

vedi Jarnalul „Pisorica ortodoxă română“ Anul IN, fasc. V, pag. îi. 

(2) Ibidem pug. 179,
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tată şi de răposatul low Radul Negrul voevodii, când ati fostii I6ții.. 
6723 (1215) şi de Alexandru vodă Iliaș la 16ti 7136 (1628) şi | 
de :alţă bătrini reposaţi Domni, precum scrie în cărțile cele bătrine . 

şi în pisania s-tel monastiri, carea iaste pusă de-asupra, uşei  Bise- . 
ricel, . întărite de răposatul Matei „voeyodă cu mare blestemii. Iară .. 

când aut fosti în dilelo Domnier:melo venit'aii județul cu orăşânir:cu 

jalba; la Domnia mea, spuind cum că, călugării le strică mila oraşu- , 

lui, ce ad avută de Ia, alţi Domni bătrâni. Intru acera vădând Dom- ; 
nia mea cărţile, cele. bătrine şi ce scrie în pisania, monastirei, Dom- » 

nia mea, încă, am întărită mila cu acâstă cinsistă cruce, ca să fie er- 
taţi şi. de ;Domnia mea de aceste de tâte, câte scrie mal sus. Iar . 

cine nu.va întări mila, acesta să fie proclâtii şi anatema, se :„Aşijderea, - 

şi pentra judecata, orașului pre orăsână să-I judece judeţul cu, 12: 

pârgari şi, cu bătrânii oraşului... ... „Ci tot legile [şi judecaţile;lor 

să fie -stăpânitore, şi căck judeţul sa -m'arbă.voa-a lua vamă de la. 
orăşâui din cele, ce vorii vinde cl >. (0). Cai a 

Pandarea noulai Regatii pre malul, stângii al Dunărel, şi anume. 
între Siret şi Carpaţi s'a.efectuatii la 1215, adecă, când în Rega= : 

"tul Româno-Balgari din drâpta Dunărel se afla Rege Borilă şi era . 

amerinţatii de Ioan II Asan, care îşi petrecuse copilăria, dupre cum; 
nt-a spusi Acropolitul, la: Românii div stânga Dunărel. Şi era, forte . 
naturală, ca lucrurile să se petrâcă anume asti-feli,. Românii din; 

stâuga Dunărel. sub numirea de Sciţi, aii ajutati la fundavea Rega- . 

tului Româno-Bulgarii, EL în tâte resbelele Regilor; Româno-Bulgari 
cu Bizantinii şi cu Italieni! s'a confirmati din co în.ce în , vitali- 
tatea lor. De altă -parțe Radul; Negra, fiind; ne'ncetatii supăratut de . 

Regii Ungarie!,; şi împedicată de aceştia în desvoltarea vieţei 'poli-, : 
tice a naţiunel s6le;.nu avea, de cât să se depărteze puţin de acesti, 

n6mii,- şi întindond: mâna conaţionalilor: sey, să continne împreună ca .. 
aceştiă riâţa politică românâscă și în stânga Dunărer. Acesta se . 
putea, efectua cu atâta mar uşor; căci la "Dunărea şi anume în păr- . 

țile Româniex mici, cum se numesce ea, astă A, pro la 1215 se afla, 

uni alti ducatiă românescă, sub conducerea Banului Basarab al 

Cralovel. 
De altă parte, Radul Negru, not ami vădută, ea să p6tă atrage 

  

(1) Locul citată pag. 180 și 181.
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mat mulţi locuitori românr în capitala, Regatului sei, el acordă: 
câmpuluugenilor mar alte înmnitaţi şi scutiri, privitâre pre o-' 

biectele Îor de consumațiune şi pre negoţul lor, Eisto domnii de î6tă 

atenţiunea și kiar impresionătorii nodul organisaţiunel judecătoresc 

şi administrative a Câmpu-langului, Numar la Români prin seculul : 

al XII-le se pote vedea.:0 administrațiune colectivă, şi cer 12 pâr- 
gaui cu judele şi cu bitrinii oraşului dispuntail de tolă viţa socială 

a locuitorilor ;: şi acesta pentru cuvântul, că er încă din timpurile 

cele niâl antice ziu puteai să se împace cu administraţiunea personală. 

In genere vorbind, fundarea unul al doile Regatii pre costele ostico“ 

ale Carpaţilor şi cu: bastle în Dunărea şi Siret s'a roalisată de că-: 

tre Radul Negru la 1215, şi a continuati cu viâţa politică 3 ŞI T6-.! 
ligi6să până în presentii. D ar Unguril sub: "conducerea Regilor or nu. 

lăsată în pace pre acestii Regatii, de a se -desvolta ; jar Tatarir, cari! - 
S'ait îvitu la Dunărea pre la 1233, aut adusă atata derastare Şi a=-: 

tâta roină locuitorilor din munţii Carpaţi, în cât istoricil ni spună, i 

că nu s'au mal vădutiă în istorie astit-feli de acte barbare (1), Prin 

tâto aceste circumstirI istorice, nor. trebua să recunâscenii, e “că pro”: 
malul stângă al Dunărer, şi anume din Carpaţi și penă la îi 
ul: Siret sa fundatii în epocha, ce ne ocupă unit: 
Regatii curati românescit; care încă depre timpul fun-': 

datorului: seit și-a, primiti o ogarnisațiune sotială, 
proprie datinelo» și usanţelor veki, şi care a 'rămasii “ 
a se administra de către pârgarii și bătrânii oraşelor. 
Dar observându-se, că acesti statu românescii este invidiatu de * 

Unguri şi devastată de Tatarit; şi considerându-se, “că Turcii, cari ! 

la; 1393 a supusă Regatul Româno-Balgarii, începii a să arăta și : 
în stânga Danărel, Mircea, Domnul Munteniei, înkree ună tractată : 

de alianţa cu Porta, şi Românii şi aici, ca tot-da-una,. își dicii, nu 
se pâte, ca săavenii libertate politică complectă, apor primirii con- 
diţinniie de: vasalitate do Ia poporul, caro nu ni p5te anerinţa 

viţa cel puţin socială şi religios. n Stie 

(14 Mag, ist. de îr. Laurian Tom, V, j-ag, ea 29
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In partea de preste Siret ; şi pin diiicolo de oraşul Rier, uta. a- 

“cestă vale a Marei Negre, pre unde au venitii toți barbarii, caril ati 

„inundatii locurile „Românilor, în timpurile € evului mediu esistaii mai 

„multe popre, şi mal ales Rutenir, cum „Îi numesc istoricil occi- 
dental, cu capitala în Kiev, şi Românii , amestecați cu Qumauir, 
„carii s6 întindeau pănă dincolo de riul Bueii adecă pănă unde se în- 

tinde şi astă-di, dupre espresiunea sătenilor de la Bugi, pământul 

negru (1). Pro tâte aceste popbre, chronicarii bizantini, le numescil 

„cu numele generică de Sciţi, s6ă Cumani. Intre acesti Sciţi, sât Cu- 
mană se afla o masă mare de Românii, carii sânt recunoscuţi de Ro- 

„Inâul, săi vlachi incă de, către Papa Inocenţiu III-le. Pre aceşti Ro- 
mâul, s6 Ssiţ, cum îl nmrolaii chronicarii. Bizantini, nol.ă-am ve- 

| "dută încă dela inceputul înfiinţărel Regatula! Romano-Bulgară lu- 
ând parte la tote luptele Româno-Bulgarilor cu Bizantinii şi Lati- 

niă și tot despre dinşii 6ca ce mai serie Acropolitul pre Ja -anul 

"1936, când în Regatul Româno-Bulgari împărăția Ioan Il Asan : : 
e Kuz ete nutpriă ai ră zy Sa59oy “Ever, 26 Taprd.poov zu-. 

adpanbvaoy ubry, misu mi &ipas Estoy ESSpvyovy, doze zăy, 

"Tozpry vuzepdoayres cezyate pa vuipovunti, “uri dnâvatoy Ba) 
"“păpcov (zohdoiţăp Ozhoyey pt uiarbse) cre vis i Muzedovius'Jb- 

proc arehafoy, ei păv mepi rby Eâocyaai mă Eustoe meta Tie Vo” 

„pâe mato)uevut, oi dă meţi să utoTEoo neg) aul Tiy ROTu.ăv, 6%, 
7030 GELDSA ȚhooTru, rdezep pay, | MupirCa, îvopilet, = 
„Ju timpul acela şi nemul Sciţilor, fugind de Tatari, câți ai scăpatii 

de sabia acestora, ai trecuti Istrul în luntri cu femel şi copil, şi 

fără de vota Bulgarilor (fiind că eraă multe mil) a cuprinsi locu- 

rile Macedoniel, şi uni! şi-au făcută proprietăţi pre Ebru şi pre câm- 

A
 

  

(1). La 1863 af: ăada-ne întvană sati depre malul stângă al rîului Bugă, ami 

" auditii şorbindu-se limba românescă de cătră mai mulți să ăteni, ce venise la puţul 

“satului, mișcați, se vede, de curiositatea, da asci cine este cală sosită în satul lor, 

După o conversaţiune de mai multii timpi, li-am adresatii întrebarea: decă și în 

"acelă sati mai sântii Român, ss dupre cum dicii ei, Moldoveni ? la care întrebare 

ui sta respunsii de cătră uni siitânii de o statură "altă şi de o fisiognomie brună; 

Ei Părinte! 1. « Români vei găsi dela Marea și în sus, cât ține pământul negru >, si 

în adevăr, că disele teranului românii de la 'Bugă s'a verificată şi da noi în anii 

următori ; căci, schimbâudu-ni în fio-care anii drumul de la Kiev spre Iași, am con- 

statatii, că pre totii teritoriul de dincolo de Bugii, adecă păâmântulă negru, se află 

Români, ce formeză populaţiunea cea mare; și că numai pre ici și colea se găseace 

câte udii satii de colonii militare ruse şi patini Molarosieni.
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piile de acolo, Yar alţii în părţile mal de jos și rlul şi-a impropri- | 

etă, pre care limba vorbire vulgară îl numesce, cum am gisă , 
" Marița, (4) Dâcă întârcemii privirile nâstre asapra modului, cum a- 

cești Sciţi s “al purtatii ta locurile, cuprinse de dinşii preste Dană- 

- rea, descrisă tot de Acropolitul mat jos; d6că-observămii, că Sciţi!, 
- trecând în Regatul Româno-Bulgarii, lor li s'a opusă, cum. dico 
Acropolitul mai sus, Româno-Bulgarii ; în fine, dâcă ma! recuu6s- 

_cemii şi afecțiunea Românilor pentru locul lor natală şi în speci- 
-ală pentru munţii Carpaţi; no nu ne puteini învoi.cu părerea D-lui 

Șincar, că acesti Sciţr, ce aii trâcută Dunărea ; aă fostit Români. 

Din contra el trebue să fi fostii Cumanii ; şi Românii în timpul Ta- 
" tarilor, ca şi al Haunilor şi al Ararilor, s'aii retrasă la munţi şi şi-a 

Jinitatii vi6ţa lor, ca şi atunci, numal în cea socială şi religi6să. 
> La anul 1239, mergând vestea, "Tatarilor, cari acum.se stabi- 

lise pre platoul Aire Negre, ca şi toţi-predecesorir lor barbari, o 

“altă colonie de Cumant, în numără do 40,000 familii, părăsescil 

: Moldova şi se stabilesci cu permisiunea Regelui Bela LV-le în Un- 
„garia, Cum că şi acestă colonie a fosti nu de Romaiiy, dar de Cumant, 

ca! și: cea de: mat "nainte, se probâză ântaiat din faptul, că la 

1236. Româno-Bulgari! se opusese la trecerea coloniel precedente 

a Cumanilor şi că prin. urmare acestia de-acum nu avâi mat mult : 

curajul, de .a 'se: îndrepta” preste Dunărea. şi -apol, lucrul, ni se 
“atestă forte bins de. Imperatorul Prideric cătră “Regele. Angliei, 

Imperatorul P'rideric într'o epistolă cătră Rogele Anglier', presen- 

“tână pe'Regele: Ungariel.negligentii, faţă cu periculul din -par- 

tea "Tatarilor, 6că cum se esprimă despre saptele istorice, petrecute 

“în stânga:Siretului :- c După ce ati venitii la cea impoporată, colonie 

3 Cumanilor numiții 'Tatari, pre că cu totul, “împrăştiindu-l, l-ai 
“tnvinsii, şi pre, carii nu k- au mântuiţii fuga, I-au tăâtă sabia cea în- 

„cruntată, a, cărora vecinitata pre Rutenir,. col cs nu săntă departe de 

el, nu X-a înţelepțitii să-se paziască de u6mul celă necunoscutii, ci 

"bătond' Tatarii Kieva, cetatea; lor cea, may, mare, :Crăimea acea, ves- 

“tit a lor încă s'a sodomitil., tinduse locuitorit.>. (2). De undo ss 

vede; că 'Taţarii-do Ja Marea Negră s'ati dusă Autăiti preste Ruteul, 
ppm i 

apa : , 
0) G. Aeropolitae Annales « cap. XV, i 

(2) Pray in Annalibus pag. 263 (Sinc, Chrons Românilor tom, I. pag. 206)...
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caril avâă, Regatul lor cu capitala în ICiov, apol 'aii veniti 'do aă 
sfărămatii pre Cuman!, carii se întindcii în < colonie populată >: de 

la legatul Rutenilor spre Carpaţi, Yar Românii acum, ca şi mal 
"nainte, aii rămasă ascundendu-se în munții Carpaţii. 
“Incă o probă despre rămânerea Românilor în munţii Carpaţi, 

precum şi pre c6stelo ostice şi nordice a le lor, şi de strămutarea 

numal a Cumanilor în Ungaria, ui-0 dă Episcopul de Olomuţ într” unii 
raportii de la 1973 cătră Papa Gregoriu al X-le, unde se gico: 

«ară primejdiile, care potă veni creştinătățer în Ungaria, stiut 

acestea : ântăiiz în Crăimea acela se țină Cumaniă, carii nu nu- 
mal sireinilor, ci şi ppranilor li statii grâznici, pentru că. nu se 

batii ca alţii, ci neparţiniud pruucilor, şi bătrinilor, pre tineri 

şi tinere, prindondu-I, îi faci de legea lor cea rea întru atâta, cât 

aşa forte Şl-aii îmulţitii puterea sa; de unde Ungaria cn te țeri- 

Ia vecine stă în primejdie, 'Tot, în acea crăime se sufere alevea oro- 

tici şi schimatici, caril fugii diu alte ţel. Jată îusăşi cră6sa Uugă- 

rică este română, ale căria, friţii suntu şi ai fostii păgâne, (1) Aicl 

50 faco distincţiuue forte bine între elementul Cunianiă do celii 10- 

măuoscii ; ; adecă pre Cumiul ti presintă cu tâte culorile de barbari, 

contra locuitorilor Ungariei, Xar pre Româul, ca pre unii clomontii 
oterodocsă, de unde Regele Ungariei îşi ta femee, Iar ce se atinge 
de espresiunea faportorulul, că crăâsa cu frățiile er este pâgănă, apoi 

acesta, se esplică fârte ușor, câud nol ni aducemii aminte de ura 

papalilor contra ortodocșilor şi în special de faptul, că minnii 35 

de anl ati trecut la mijlocii, de când. Ioan II Asan înfuriase pre 

Papa Gregoriu IX- le pentru reintrcerea sa Ia Bisărica. ortodocs să, 
şi de altă parte, când vomii mal, lua în considăaţiăne cercăril6 e- 

fructudse al6 Papilor Inocenţiu NI şi IV cu Valachii din Ciuinania, 

Resumându-ne, acum trebue în faca lipsei de alte fapte istorice 

să admitemii, că Românii. din Moldova veke, € câre se nu- 
mia. de Oecidentăli Cumania', iar de Bizantini” Seitia, , 
fiind pin, la 1273 inundați de Cumani,. i iar! de aici 
bântuiţi și de Tita, nai pututii avea, ȘI vieță poli- 
tică; dar, trăind pre. e aceste locuri și la nevoi scăpând 

În munţii Carpaţi, ci sai limitată, că și în epocele 
— 

(i) Steph. Catona Mist. rit, Tor VI, pas 637. (Șinc.. Chroniea Rom, „Tom, L 
pag: 231). 
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precedente; într'o vitță numai! socială și religiosă, 
rămânând ca pre cea politică să-șt-o maniesteze cu 
venirea lui Dragos, adecă la 1359. 

În epocha precedentă a studiului nostru nor am văguti, că Ro- 

mânii din Transilvania îşi avi viță lor politică independintă şi 

independinţa lor politică şi-o regula cu Regi Ungariey, singuri), 

cu 'caril Românii de atunci ati avutil o luptă. Dar pre Ja anul 

1000 Regele. Stofan, pentru ca să pâtă prizui titlul de Rege, se 

uni cu Biserica; papală, şi de aici apol t6te nenorocirile Românilor, 

a cărora consecinţe se văd şi pună astă-AI. Uagurii, văgând, că 

nu rorii putea ţinea peptă Românilor, carii n'a voită a se uni cu 

dinşiI şi în respectul religios, şi fiind puţini la numării, klamă o 

colognie germană şi pre la 1143 Geisall o agegă în pământul re- 

galii din Vransilvania. La 1211 vinit alte colonit preste Românii 

din Transilvania şi Regele Andrei II le așagă în ţ6ra Bârsei. In 

fine aceste colonit, căpătând la 1222 nisce privilogi de la ace- 

laşi rege Ungurii, în diploma, lor se face mengiune de «terra Blaco- 

rum>, adecă târa Valachilor. Şi ca o noă dovadă despre esistenţa 

Românilor din Transilvania în- ţeri sepărate, nol estragemil aicl o 

parte din diploma Rezelui Andrei al II-le, carele a dat'o Secuilor 

din Transilvania și unde se dice apriati: « Praeter vero supra | 

dicta, silvam Blacorum et Bissenorum cum aquis, usns communes 

exercendo cum praedictis sclicet Blacis ef Bissenis, eisdem contuli- 

mus, ut prasfata gaudentes libertate nulli inde servire toneantur = 

Şi afară de cele mar. sus dise, ll-am acordată tot lor şi pădurea 

Vlachilor şi a Bisenilor cu apele, ca să profite de usul lor în. co- 

mun cu predișii, adecă Vlachi şi Biseni, şi bucurându-se de presta- 
pilita libertate, să nu fie ţinuţi a face pentru acesta vre unii ser- 

“viciu Gre-care > (1). De air acum urmâză, că şi în epocha, ce me. . 

ocupă, Română în Transilvania. se aflaii în mase compacte, ocu- 

pând eră, păduri şi ape, şi că de acum pentru planurile Do- 

gilor Unguri, începi a se amesteca cu diferite coloniă, 

_Qu tâtă preponderența cea mare a Regilor Ungnri, cu tot ajuto- 

rul, ce acestia primiaii de la Biserica Romei. în sugrumarea; ele- 

mentulut -românescă ma! ales din Transilvania, Românii pentru 
  

(1) Magasinul istoricii de A, Tr, Laarian vol II, pag. 116. -
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meritele lor politico şi jmilitare ma! n'aii încetată, de a-şi avea 
Dacii lor proprii. Aşa la 1191 gi 1192 Haner'ni spune, că Re- 

mânil din Transilvania, îşi avu roevodul lor propriu, cu numele de 

Leostache (1). Mar pro jurmă Turoţ, în chronica Ungariel adaugă, 

că la 1371-Nic6lă, voevodul Transilvaniei, și din ordinul lui Ludo- 

vic, Regelui Ungariei, cu o armată de Secu se bătu cu Români! din 

Valachia, care fu învinsă în munţii Valachiey mici (2). De asemine 

şi la 1387 Românii sub conducerea, lui Niedlă Gara, „ajutată do 

Petra, fiiul lu! Dan, Domnitorul Valachici, bate pre unii Crovat, ca 

„se aşegase în Timişlana şi îl alungă de acolo (3). Şi pentru ca să 
inkleemil șimai bine privirile nâstre asupra vieţel politice a Rombui- 

- lor. din Transilvania, să lăsămi ca să ni spună 'Turoţ uugurul acela, 
ce erai Românii din Transilvania Klar prin seculul XV-le, adecă 

la anul mântuirei 1443: « Erat tunc in regno miles magna- 
nimus, nobili ac claro 'Trausalpinae gentis de gremio: natus, 

Iohannes de Hunyad , homo bellicosus, et ad flectendum arma, - 

dirigendasqae resbellicas natus; et sicut piscibus aqua, corvis- 

que umbrosas lastrare silvas, sic îlli, arimorum ballique ex- 

speditio, vita erat. = Era atunci în Regati unii militară ingeniosii, 
născutii dintr'o familie nobilă și ilustră a naziunei de preste Tran- 

salpină (Valachia), Ioan Huniad, omit resboinicii şi născutu spre a 
purta arma și a dirige operatiunile resbelului; şi precum. pescilor 

apa şi cerbilor pădurea umbr6să le este spre mulţemire, așa peli- 

tru dînsul era vi6ţă campania armelor şi a resbolulur> (4), Şi peu- 

tru ca să înceteze orl-ce banuslă despre naţionalitate lul Ioan Hu- 

niad se lăsămii, ca.să vorbrască aici și Piu II, Papa Romei, care gice: 
« Hic Ioannes natione Valachus fuit haud altis natalibus ortus, sed 
ingenio dextero et animo sublimi st virtutis amator, malta cum 
Tureis secunda proelia fecit, et hostium spoliis hungarica templa 

ditavit, primusquo omninm apnăd Hungaros Turcorum acies et frau- 

gi, et vinci posse monstrii a. .€  Ipaunes Hunniades „ Cuius no: 

, 

  

(n G. Teeraias Mamer Parioă, VII. Rog. Yungariae $ 129, nota h. (Șine. Chrori. 

" Rom, Î, pag. 226), 

„(2) Tharotz Chronica Hungariae Pars. II, cap 97 (Atag, istoricii AT. Lauriaoiă 
Tom. V, pag, 244); - 

(3) Pray Annales Reg.. Hung. Part, II, lib, TI, pag. TUL. 177 (Mag. Ist, Vol, y 

pag. 246. , 

(4) Turotz Chron. Hang. Part. VI, cap 30 (Mag. ist. Lanrian, Tom, Î, pag. „70),,
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men caeteros (viros Hungaros in re millitari claros) obnubilat, non 

tam Hungaris, quam Valachis, e quibus natus erat, gloriam auxite 

== Acestii Ioan a fostă de natiune Valachiă, născută din părinţi nu 

prea înalţi, dar'cu unii genii decsterii, de o inimă sublimă şi Iu- 
bitorui de virtute, a ţinută cu Turcii multe bătăr fericite, şi a. îna- 
-vuţitii templele Uugurilor cn spoliile de la inimicr ; și coli ântarii 

la Unguri'a demuustratii; că armata Turcilor se pote şi înfrânge 
şi invinge... Ioan Huniad, cu a căruia nu:ue se întunecă “cialalţi 
bărbaţi. Unguri, vestiți 'în arta resbelulul, a âdausiă glorie nu atâta 
Ungurilorii, pre câtu Valachilor, din'care era născutii> (1). In ge-- 

nere putemii dice” și aici, că şi: Românii din Transilvăitia' n'a În- 
cetată a trăi 'şi-o vicţă politică, dar, din causa modestică lor, lă- * 
săridu-se Sub înfluenţa elementului ungurescăi, că neii'căutalii nici 
in- momentele: cele may favorabile; de a să elibera'de. basalitalea 

Regilor-Ungură 'şi încelul cu încetul Că aiă începulă să fie: “toviţi 

şi llar în bisța lor socială şi. tentaţi în cea.religidsă, * ! 

--"Păcând“ acum 6 privire “generală asupra vieţer politica a Româ- 

pilor “din” întregi. periodul ,: ce ne ocupă, nor trebue să 'stabi- 

limă, căiviâţa' politică a Românilor este în genere inaă 
bine pronuncată; în acestă epocha: de cât în cele pre- 
cedente. Aici Românii, usând de elementul. Bulgari, 
fund6ză preste Dunărea unit: Stati-cu totul indepen- 
dentii; care se numesce de cătee Româno-Bulgari Im- 

periu, iar îu dreptul internationali de atunci! se râ= . 
dică la rangul de Regati. Pre lângă aceste, Statul 

Româno-Bulgarii de'preste Dunăvea se fundeză şi pros: 
peră sub fumilia română a Asanilor; iar cu ri âdicarea 
pre tronul Regatului Româno-Bulgarii a unor per- 
sâne obscure, el începe a decădea, pent la i ivirea” lui 

Amurat X, care a pusii eapâtii vieței politice a Româ- 
nilor din dreptă Dunărei. 'Prebue înst notatii şi acesta, că cu 
cât elementul românescii perde din forţa sa îndrepta 
Dunăre, cu atâta vicţa politică a Românilor se des- 
voltă în stânga Dunărei, şi anume la 1215.se tundâză 

Regatul Valachiei, iar la 1359 celii al Moldovei, ră 
Ă m Îl 

(1) Aeneas Sylvins Historia de Europa. De „Wangaria cap. A Și 1. „Mag. st. Lau- 

rian Vol: I,: pag. 70). . .
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mânând, ca Românii din Transilvania, Timișiana: și 
Maramureș să ducă acea vicță politică, carea și-o pu- 
teaii smulge de la hegii- Vugariel i 

Nor putemii şi aick să anticipămă a 0 spune, că şi “vița reli- 

„gi6să a Românilor. din acestă „epochă diferă în totul de vița lor 

roligi6să din pia precedente, Avend Româuil acum o viţă po- 

„mult, că pre indepanden Statulur robe să e o: preoti cea eolesi- 

“tică; şi încă unii considerentii, că de multe- OrI o naţiune; perdân- 
“du- “ŞI independența politică ,. ea nu So perde, când are independenţa 

"Bisericel sdle; având gicu Români cel mari ca Asan, Ioniţă şi Loan 

Ri Asaa, în vedere tote aceste cousiderente, el at făcută totă posi- 

“pilul, ca în 'epocha, ce ne, ocupă, să-și ficseze bine independeuța | 

“Bisericel lor şi. Sa o făcăno atârnată de orl- -ce scaunii apostolici, Dar 

“may special să urmării Şi aiol fapte le în ordinea lor chronologică 

şi cu priviri speciale la Bisericile fie- cărui Stată  românescu,. Şi să 

"Imcepern- ântăiii cu "Biserica Româno: “Bulgară, din drepta Dunăre. 

Pre ongă' alte fapte relative la viGța religiâsă a Românilor din 

acestă epochă, noi trebue mal atăt să notimi construirea tou 

plului, în on6ră st-luy Dometriii de cătră însuşi Asân. Vegond, “Asan, 

că pentru d scăpa de jugul bizautiuii. Jur Îl trebue poporul,, Tar peu- 

tru etiființarea Statului Româno: Bulgarii el are, necesitate; să ră. 

cole şi pre poporul Bulgării, construlesco uni templu în unul din oră 

şele' Mysier, şi dupre cum se crede, în'Pârnova, şi cu ajutorul s-lul De- 

metriu răscâlă pre poporil contra, Bizanţinilor (). Şi asupra. acestul 

faptă mol stintemii datori și notămă: mal întăi că Românii și iu 

acesti epochă întreprindii actul eliberărer lor Și resbelele conra Bi- 

  , fre 4 B af a Tata m 

“0 N, Choniatae De Isacio Angelo lib, „a cap. Y.. „veji acestă, loci mai sus, Des- 
-pre Biserica s-lui Dometriu 'din “Pârnova -unde şi în viitoră sa încoronată Regii 
Româno- -Bulgari vedi E. Golubinski Epar.. ov. ucr. Ilepnapeii pag. 93. și 94. Aici, 

“trebue să aducemii omagela nâstre &menilor politică de ustă-di, Fundând o Biserici ă 
„pentru armata românescă la Poradim, 6menii noştrii politică şi-ai adusă Aminte, că 
s-tul Demetriu ai mai aajutată Românilor și la 1185. pentru rădicarea unui statii 
românescii în drâpta Dunărei. La 1877 când i iarăşi Românii sai râdicatăi, acam 
împreună cu „Ruşii, ca să elibereze pre popârele din drepta Dnnărei, ei şi acum ca 
şi atunci, aă începati de la constrairea unei Biserici în ondrea s-lui Demetriu,
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'zantiailor prin construcțiunea unu! templu ; şi apol că construcţiunoa 

„acestul. templu se face în- onrea s-lu Demetriu, co-şi avea motro- 

polia în 'Phesalonic, adecă în oraşul, unde pre timpul luf Justinian 

se strămutase prefectura şi archiepiscopia din Siriu. Cu alte vorbe, 

Asan prin acestă actii a voiti să readucă archiepiscopia românâscă 

din Thesalonic în unul diu orașele, cucerite de dînsul și tot-o-dată 

“să se înc6pă vibţa roligi6să a Românilor şi a Bulgarilor uniţi tot 

"din focarul vekiii, de unde şa începutii Româsiil vicţa, religidsă şi ” 

“pre timpul lut Justinian, adecă din Thesalovic: . 

Atrăgendu-şi Asan elementul românescă cu s- tul Demetriu din 

'"Phesalonic, şi de altă parte, înaintând cn cuceririle sâ!e şi lărgirea 

“Statului, el avea necesitate, ca Statul săi să între în concertul ce- 

'loralalte State europieno, ca iinperiul stii să fie recunoscuti și po- 

Jiticesce; şi acestă scopi nu putea să fie realisatăi, alăturea cu iu- 

dependența religi6să. Conform posiţiunei politico a Statuluy Româio- 

Bulgarii, Biserica Românâscă: din drâpta Dunăre după succesele ul 

„ Basiliu Bulgaro- -ctonul se afla aservită Patriarchier de Constantinu- 

“polă ; şi de aici apol mai multe acte alo lui "Asan şi alo contimpura- | 

„uilor sef, ca să facă din Biserica Româno- -Bulgară o Biserică indepeu- 

dentă şi cu totul naţională; şi aceste sforțări aii unii caracterii seminii 

“cu.tâte actele lut Asan.de cuceritorii și ele durâză de la 1185 până 

a 1499.Dela acâstă dată însă, se începii nisce acte eclesi: astice de o 

“natură distinctă, şi ele, urmărind pre calea religi6să unirea Biseri- 

cer Româno-Bulgare cu cea papală, tindeai, Ja a face din Biserica 

 Românio-Bulgară o instităţiune cu totul independentă şi egală 

tronurilor apostolice, carea ar fi avutii rangul de Patriarchie şi drep- 

tul, de a-și alege, sânţi, și confirma, pre prelați el cer ma! superiori; 

precum i dreptul de 'sânţire a solut Miră ; Iar pre calea politică. a 

“facă din Statal Româno-Balgarii uni Imperiu, care ar fi pututi a- 

vea drepturile Imperinlut germană din Occidentii. Aceste acte s'aii - 

petrecută între anii 1203 și 1221, adangâiuă la aceştia şi pre cel 

patru ani de la 1199, pre carii nol îl considerămii, ca preparatori! 

petru unirea Bisericei Româno- Balgare cu Biserica papală: In five 

“vine a, trefla peri6dă | de acte “din Biserica Regatului IL Româno- 

| Bulgarii, care în sensul eclesiasticiă se poti considera, ca o reacţi- 
une a sforţărilor de mal "nainte, și unde Biserica Pomâno- Bulgară 

se: reintârce la ortodoesie, dar în sensul, întereclesiastică şi a inde-
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pendenței Bisericel, ea este o continuaţiune a tendinţelor din -peri= 

Gda precedentă, cu singura diferinţă, că de la 1221, adecă anul” 
suirel pre tronul Regatului Româno-Bulgară a lul IGan 1L Asan, : 

faptele se patrecă mu cu Roma, dar cu Constantinupolul şi în ge- : 
nere cu Imperiul Bizantinii, Resumându-ne, trebue să constatămii: 

că în epocha religi6să, ce ni presintă, s'aii potrecutii doă seril de : 

fapte, ântăiii, cele relative la emanciparea Disericei de sub  Pa-!: 

triarchia de Constantinupolă, și al doile, faptele, privitâre pre * 

tendința  Bisericei Româno- -Bulgare, de a se! râdica la rangii 
de Patriarchie, Le 

« Thesalonieul şi mul alos Achrida find încă sub stăptuârca Bizaui.: 

tinilor (0), Asan la fundarea Imperiului seă a trebuitii să se 'gândras- * 

că numai de cât şi lă posiţiunea Bisericer, Celi Antăiii actii religiosii : 
al Iu Asan după constrairea Bisericer s-lul Demetriu din Târnova, : 

„este regularea canonică a Bisericer s6le şi posiţiunea, er fagă cu-Pa: : 
" triarehia, de Constantinupolii, După succesele lut. Basiliu :Bulgaro::' 
ctonul (1019) tâte Bisericile, populate de cătră: Româniși Bulgari. 

aii fostii ocupate de cătră Gmenil  Bizanţiului, . din carit mar mulţi: 
eraii kiar greci 'de origine. Asan in primul anii krar al fundărel Sta- + 
tului se a trebuitii să sd scape de Episcopul grecii şi să'aşădă în. 
Târnova, capitala Imperiului sei, Episcopi de acelaşi naţionalitate ; 
cu. dînsul, 'și tot-o-dată care împărtășra, aceleaşi. priviri -politice cu 

conaţionalii ser. Acum, d6că noi romii lua, în consideraţinne spusele - 
lut Choniat despre mersul cuceririlor lul Asan, şi vomii ţinea comtă : 

| despre acela, că ela râdicati Imperiul se cu Vlachii, cucerind pia: 

apol şi, Bulgaria, trebue să recun6scemii, că Asan .pentru realisarea :; 

mal sigură ă planului sei politicii, a trebuitii să: pună de. Episcopii 
al Târnovel numai de cât pre unii Vlachii, şi' Vasilie, care în Epis-::: 

tola cătră Papa Inocentiu [Il de la 4203 sâi:1204 se numesce pre : 
sine Archiepiscopii al Bulgariei de. 18 any, trebue să fi fostii anume: 
dintre persânele cele mal apropicte şi mal de credință ale lut Asan (2). : 

Unit lucru însă trebue să observămiă, și acâsta consistă în posi- | 

ţiunea analogă 4 Bisericel Româno- Bulgarilor cu Statul lor. Precun 
îi 

  

(1) Dosith, Ilezi rââv 8 “Tep, Ilrptapevaăvrtov cart VIII, 2, ii 
(2)'Că Vasilie este pasii Archiepiscopii încă din cei ântăl ani ai Regatului. Ro. , 

mi Ano-Bulgarii actsta se vede din epistola lui: Vasilie cătră Inocentiu III, unde el': 
la'1203 stă 1204 se:numeses pre sina Archeiepiscopii alii Româno- Balgarilorii dv: 
18 ani (Vegi Patrotog: Migne 'Tom. CCXYV, pag, 238), Adecă Vasilie s "a suită, pro 
Tronul Bisericei Româno- -Bulgaro la 1185 stă 1156, 

!
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Asan. s'a 'proclamatii pre, Sind Rege şi mal pre urmă kiăr Impera= . 
torii al Vlachilor şi al Bulgarilor, aseminea, și Episcopul Vasilie se 
proclamă pre sine şi de cătră Biserica' sa Archiepiscopă al. Bise- 
ricer Româno-Bulgare, tindond Ia a deveni Ktar Patriachii. Despre - 
modul, cum Regi Româno-Bulgari aii.voitii, ca să realizeze şi a- 
cestă tendință religiâșă a Statului lor, vomă. rorbi înainte, aici : 
trebue să; constatămii numar că Vasilie este Archepiscopă al Bise- - 
riceă Româno-Bulgare încă de la 1185 scă celă mult 1156. -- -. 

O a doua Eparchie eclesiastică, 'ce s'a reformată de sigur tot . 
pre timpul lui Peiru și Asan, este şi eparchia Preslavel. Aici în 
adoa capitală a regatului Româno-Bulgară, unde îşi avea reşedinţa 
sa Petru, fratele lut Asan, noi găsimă pre la anul 1203 “pre un 
Episcopii cu titul de Metropolitii, Sava (1). Intr'ună Sinodică, des- ' 
coperitii în Târnova şi numită de Slavi cu numele de <Sinodicul impe- 
ratorului Boris> se vădii figarând în Biserica de Preslava dela 1186 - 
înainte, 12 Motropoliţi, dintre carir celii puţinii ce din epocha , ce 
ne ocupă, pănă la 1203, trebue să fi fostă Români, căcl Petra şi 
Asan aii cuceriti mar ântăii Ylachia şi apol Bulgaria și Preslava:- 
este:unul: din oraşele cele ântăiii, care s'aă cuceriti de frații Petru - 
şi Asan. Detropoliţii de Preslava se considerati Metropoliţi < pro- 
totronil > adecă cei ântăi după Archiepiscopil de Târnova (2). . : - 

In genere vorbind noi în epoca de 14 1185 pănă la 1203 gă- 
simi în Regatul II Romano-Bulgari pănă la, 12 Episcopir, fie-care . 
cu-Episcopil lor. Așa Episcopia Velbujda s6u Belesbudiensis are 
de Episcopi pre Anastasie; (3) Scopia pre Marin (4), cea de Preştin 
pre Avraam şi de Niş pre Kiriac. (5), Episcopia de Branicev, sâii . 
cum se numia ea atunci de Brandizuberensis sâi Brandiburzneisi s.- 
avea de Episcopii pre Românul Viasi, pre care Ioniţă, cum vomă 
vedea mal jos, l'a, întrebuințată în misia, privitâre pre unirea Bise- : 
rice! Româno-Bulgare cu cea papală (6). Episcopia de Vidin, ce a- - 
tunci se numia Bydmensis, avea, de episcopii pre Climent (7), şi al- | 

  

(1) Epistola Episcopilor din Regatul Româuo-Bulgarii cătră Papa Iaocenţia III. 
(Patrol. Mygne Tom. CCXV, pag. 289 Monumenta Slavoram meridionalium*l'heiner 
T. Î, pag 29) " 

(2) Jnrie Oeonocis repronenaro în “reu. 0Ouu. ser. 1860 cart, 1, efe. 
E. Golubinski Ou; ucr. uepaneii npar. pag. 94. (3) Mygne Patrol. T, CCXV. 
pag. 290, (4) Ib. png. 289. (5) Ibidem, (6) Mygne Patrol, T. CCXIV, pag. 1113 
și T. CCĂV, pag. 280. (7) Mygne Patrol. T. CCXV, pag, 289. Monumenta Slaro- 3 . 
ram Meridonalium T, |, pag. 29. -
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tele. Aşa că în epocha acesta, când Petru și Asan av6ă în stăpâ-. 

chi, era preste putinţă, ca Episcopiile diferitelor Eparchi să fie Ocu- 

pate, dupre. părerea D-lui Golubinshki,. numai de pers6ne dintre. 

Bulgari. (1). Noi, de şi avemii în profitul nostru pre Choniat, care- 
le ni spune, că: Petru şi Asan au întrunită în Regatul lor mar âu-: 

tii pre, Vlacu şi numai pre urmă pre Bulgari; deşi probele. isto-.: 

torice ni-aii doveditil până la evidență românismul. acestor, doi Îraţi, : 

precum şi în special românismul Episcopului de Branicev; cu t6te.: 

aceste not şi aici vomii face usii de modestia românescă, şi nu vomil. 
pretinde, ca D, Golubineki, că toți Episcopii din peridda, 'dintre 

1185 şi 1203 aă fost pănă la unul românt, dar, presupunănd kIar 
contra, datelor istorice, că Regatul II-le. Româno:Bulgară s'a fan= 
dati de cătră Petru și Asan cu concursul Bulgarilor, trebue să.ad- 
milemii,: că mulţi din acești. Episcopi ai trebuită să fie de origine. 

română, şiimaă ales cei din Muysiă şi din anii primă « ai 2 fundăvă 
Regatului II-le Româno- Bulgară. . m i 

O dată cu suirea lul Ioniţă, fratele lul. Asar. pre izoniul Regatu- 
lut Româno-Bulgarii, (1199), şi Biserica Româno-Bulgari, ca şi 
Statul,:a începutu să se ocupe de relaţiunile er intereclesiastice cu 
alte Biserici şi să tindă la a deveni Patriarchie și Biserică în totul - 
independentă şi:egală tronurilor apostolice, Aseminea, relaţiunt :cu 
Biserica de Constantinupolii nu puteai ași avea locul, din causa: po- 

siţiuneI Statului Româno-Bulgarii faţă cu Imperiul Bizantină ; ele 
iti trebuitui din necesă să se înc&pă cu Biserica papală, şi “Ja acesta au: 

contibuitu de o parte, dorinţa Int Ioniţii; de a se pune şi pre “calea: 

politică în.rândii cu cele-lalte State europiâne, tar de alta ai” colu- 

cratii fârte mult și kiar agenţii eclesiastici at Paper, cari încă din . 
timpul Regatului I Bulgaro-Românii căutau t6te mijlocele şi pro- 
fitau.de tote circumstările istorice, ca st restringă legăturile : veki 

- de- unire între bisericile dela Dunărea şi cea papală. Dar să întrămiă 

în amănuntele istorice şi si espunemii faptele, privitâre pre unirea - 
Pisericer: Româno- -Bulgare din, regatul II-le ca Biserica “păpală; . 
adecă evinimentele istorice dintre anil 1199 şi 1221. 

EL 

Ma atăt istoria pănă acum n dispune de o epistolă a Papa Tno-. 

  

4 

(1) Kparriii Oa. ucr. llepraeii mpa, pag, 89—106,
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cenţiu al III-le, prin carea se puue în evidență Românismul lut 
Ioniţă, se lase ass întrevedea, că acestă epistolă este scrisă cera mal 
târgiu de suirea lui Ioniţă pre tronul Regatuiur II Româtio-Bul- 
gari, adecă cam pre la unir: 1200, şi tot-o-dată, că acâstă episto- 

13 este motivată de unii: propusii, să dorinţă a lui Ioniţă, manifes- 

tată, se dice, cătră agenţii eclesiastier ax Paper. Eca bucățile din a- 

câstă epistolă, privitore pro fio-care din observaţiunile n6stre : «Iar 

not am augiti, că sfrăbuni; tei îşi trăgeaă originea lor din viţa cea 
nobilă a cetăței Roma şi în al moscenitui dela dîuşir atât nobleţa sânge- 

luy, cât şi afecțiunea devotamentului sinceri, ce ar cătră scaunul apos- 

tolicii, ca ună ereditară de drepti, (1). Şi mar jos: : <Tampridem e 
proposuimus et litteris et nuntiis'visitare, sed variis Ecelesiae soliei- 

tndiuibus detenti, hactonus non potuimus.nostruta propositum adir- 

plere.==Ni-am propusă de mult să te visitămii, şi cu scrisori şi cu 

nunţii, dar reținuți de diferitele ocupațiuni ale Bisericel, avi pu- 

titi penă acum să ni realisămii scopul nostru > (2). In fine tot Ino- 
centiu şi în aceraşi epistolă citră Ioniţă arată şi motirul aceater 
corespundențe, dicând: « . . . et'per Jiegatos et litteras nostras to 
in laudabili foveamus proposito, et devotione' sedis apostolicae soli- 

demus. Cum enim plene nobis :per ipsum de sinceritate tui propo- 
sii ac devotionis affectu. constiterit, ad te proposuimus maiores 

nuntios, vel Legatos potuis destinare, qui tam fe, qoam-tuos în a= 
postolicae sedis derotione confirment, et de benevolentia nostra, ef- 
ficianţ certiorem == Şi prin scrisori şi nunţii să te ajutămă în pro- 

punerea ta lăudabilă şi să te consolidămiă în derotamentul teă că-: 
tră scaunul apostolici. Căci cum -ne vomit asigara pre deplin prin 
dinşii „de sinceritatea propunereă și afectiunea devotamentului tăi, 

, n-am propusă, ca să trămitemii la tine nunţii mar mari, să may 

(1) Mygne Patrol. T. OCXIV, pag. 825 (Mag. ist. A. Tr. Laurean, Tom. I pag, 5i 

şi 52), Aică D. Golubinaki prin opera citati (pag. 2614 şi 265) vede cu totul altii-ce- 

va de aceia, ce represintă locul şi citatele, adusa de noi mai sas din diferiţii chro- 
nicarii Bizantini. Eca cum se esprimă ; < afură de complimentul ordinarii, făcută 
de citră Papi tuturor Imperatorilor ortodocși, lui i s'a presentatii ocasiunea, de a 

face Imperatorulai, Balgară (?) încă și altii felii de complimentii. Sub stăpânirea: 

Bulgarilor, se aflai atunci Românii Valachieni (2), carii i își deduc originea, şi pănă 

la ană-punctă este adevărată, că ef se trasi din Italieni, stă Romani o 1... Aceste 

ospresiuini în faca celor dise do noi ptnă nică simt rofatate -cu desavârşire, Ori-oe 

refatatiuuc este de priscs. 

(2) Ibidem, ”
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drept, Legaţă, carii atât pre tine, cât şi pre al tă sti-I confirme în 

devotamentul cătră scaunul apostolicii şi să te încredințăze despre 

bună-voinţa nâştră ». (1). De unde încă o dată adăngămi, gicând, 
că propunerea pentru unirea. Bisericilor a veniti, din ambele părţi, 
adecă a lul Inocenţiu şi Ioniţă, fie-care voind a trage din acesti 

actii beneficiile respective, 

„Iinediat după acâsta urmeza respunsul lut Tooiţă cătră Para I- 

„nocențiu III, şi tot cu acâstă ocasiune a scrisă Papel şi Archiepis- 

„copul de Taraova Vasilie, trămiț6ud aceste scrisori cu Episcopal 

Vlasi de Branicev, (Brandisuberensis), care area de comunicată Pa- 

pel '< nisce vorbe secrete > din partea Imperatorului, (2). Dar Vlasi 

“a fostii împedecatii în calătoria sa de cătră Greci şi nevoită să | 

sa reintâreă din cale (3), şi epistolele după acâsta, a fostă duse Pa- 

pel de cătră unii călugării din ordinul dominicarilor ,'numită Pre- 

tecstat, In aceste epistole atât Ioniţă cât Archiepiscopul Vasilie 

scrie Paper: < Unde multas egimus gratias omnipotenti Dao, quia 

visitavi nos serros suos indignos :secundum suam inaestimabilem 

honitatem, et respexit humilitatem nostram, et reduzit nos in me- 

moriam sanguinis et patriae nostrae, a qua descendimus. = Si am 

proadusii multe mulţămiri omnipotentului D-dei, că dupre bunătatea 

sa cea nestimabilă în deajuns ne-a cercetatii pre noi servil lul cel 
nedemni, a privitii asupra asupra umilităţet nâstre şi ni-a, adusă 

„noi aminte de natiunea şi patria ndstră, din care ne tragemiă > 

; (4) Tot astu-felă respunde la acâstă parte a epistolei lur. Inocenţiu 
şi Archiepiscopul Vasilie, dar numa! dovine mar esplisitiă, . când 

„dice: c Fiind că el singur (loniţă) şi î6tă Imparăţia lui. are 
„unii devotamentă partienlarii cătră Biserica Romană, ca urmași 

şi coboritori. din sângele Romană (5). Corând Ioniţă în epistola 

sa, cătră Papa însigniile imperiale, şi repețând acâsta; prin. . 82 

pistola sa, şi Archiepiscopul Vasilie, Ioniţă adauge zespectav de u- 
unirea Bisericei Româno-Bulgare : < Hoc autem. petit imperium 

nostrum ab apostolica sede, ut nos simus in Ecclesia Romana si- 

  

4 Locul citatii, 

(2) Mygne Patrol. T. CCĂLY, pag. ui 13 și “at. 

(3) Ibid, pag. 1114, 
(4) Mygne Patrol. T. CCXIV, pag. 1112. 
(5) Ibid. pag. 1115, , 

15
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cut matris filialitate firmaţi. =— Acâsta cere imperiul nostru dela 
scaunul apostolici, ca nol să fimii întăriţi în Biserica Romană, pre- 
cum sântii fiit cu mama, lor > (1). 

Vădând Ioniţă, că respunsul Papei Ja epistolele precedente în- 
târdi€ză, scrie o altă epistolă lui Inocentiu, şi o trămite cu Ar- 
chiepiscopul seii Vasilie, care, plecând la 1203 luna Iulie a fostă 
prinsă de cătră Bizantini la Dirachiu în Albania, şi era să fie îne- 
cati în marea Adriatică, dâcă nu înterventai Latinii, aflători a- 
colo (2). Ioniţă prin acâstă adoa epistolă a sa este și mai esplicitii, 
când gice: < Te rogă, ca să trămiţi cardinali, cărora sânţia -ta să 

„ordone, ca să mă încoroneze pre mine Imperatoră, și să așede în 
pământul mei Patriarchă, și astii-felă voiii fi servitorul tăă în tote 

dilele vieţer mele >. Şi pentru ca Ioniţă să p6tă indupleca pre Papa 
ma! curând la cererile sâle, adauge: < Că Bizantinii trămită, la 
mine, propunându-mi, ca să mă încoroneze cu coronă de Impera- 
torii, şi pre Archiepiscopul mei să-l facă Patriarchi.» (3). 

Respunsul Papei Inocenţiă I[I-le, asceptată de Ioniţă, era espe- 
“diatiă din Roma cu capelanul papală loan de Casemarino încă dela, 
"3 Docemvrie-1202 (4), dar el avea însărcinarea, ca mal Autăii 
săse ducă prin Bosnia şi Ungaria, spre a aşeda acolo cele ale 
Bisericel (5), şi numai după acâsta să vină şi la Ioniţă. Capelanul 
papală Ioan, ajungând în Regatul Româno-Bulgarii, la August 
„1203, (6) nu se prea grăbia cu încoronarea, ca Ioniţă; dar mar 
ântăiti a căutatii, ca să stabiliască în modii formală unirea, Bisericel 
-Româno- -Bulgare cu cea papală. Ca se atinge de confirmarea impe- 
rială a lu Ioniţă, Papa amână tucrul pănă ce va, cerceta registrele 
  

(1) Îbid. pag. 1i43. Atzagemă atentiunea lectorilor nostri asnpra titlarilor aces- 
tor doă epistole, ce Papa dă lui Ioniţă şi care şi-l prescrie şi Ioniţă el singurii. 

"Papa prin Epistola sa întitulâză pre Ioniţă : « Ioannitius Dominus Blacorum et 
Bulgarorum, == loniţă Domnal Vlacbhilor și al Bulgarilor > ; iar Ioniţă pre sine se 

„întituleză ; « Ego Calojohannes Imperator Blacoram et Balgaroran = Ei Calo- 
ioan Imperatorii al Vlachilor și al Bnlgarilor >: 

(2) îlygne Patrol. T. CCXYV, pag. 156 şi 238- Noinedispunând de originală, i Tepro- 
ducem acestii documentă istoricii dupre traducţiunea, ficută de D, E Golubinski 
la pag. 261 și 208, opera, citată de not aict, 

(3) Mygns Patrol. pag. 155, 

(4) lbid. T. CCĂIV, pag. 1115, 

(5) Ibid, 7. CCXV, pag. 253 și 240, 

(6) Ibidem, T. COXY, pag. 288.
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s6le şi se va, conviuge prin capelanii, că în adevăr este scrisă în do- 
cumentele vechi a le lui Ioniţă, că predecesorii Jul au primită corona 
Imperială dela Papi. Dar în respectul eclesiasticu 6că cum se espri- 
mă Papa prin scrisârea sa către Ioniţii : « Cui etiam commisimus 
vices nostras, utin tota terra tua qaoad spiritualia corrigat, quae. 
corrigenda, cognoverit, et statuat, quaa secundum Deum fuerint sta- 
tuenda. Per ipsum quoguo Archiepiscopo ierras tuae pallum, insigne 
videlicet plenitudinis pontificalis officii , juxia formam, quam sub 
bulla nostra dirigimus, conferendum. Eidem quogne Legato nostro 
dedimus in mandatis, ut siqui forsan in terra tua promovendi ad: 
ordines fuerint, vel in Episcopos consecrandi, per vicios catholi- 
cos duntaxat Episcopos, et ordinandos ordinet, et consecret consecran- 
dos.= Pre longă aceste, noi îl acordămiă- puterea nâstră, ca în țâra ta, 

să îndrepteze cela, ce va cunâsce, că trebue îndreptată în respectul 
spirituali, şi să stabiliască cele, ce din porunca lut D- -deă voră fi de 
stabiliti, Tot prin dîusul oferimii Archiepiscopului din țera ta pa- 
liu (1), adecă semnul . puterer oficiulut pontificală, ce i se va da în 
tocmai dupre forma, stabilită prin bula n6stră. Acelulaşi legat al 
rostru il comandămii, că, deci întâmplător în ţâră ta ar fi cineva de. 
ordinații și de sânţită în Episcopi, pre cel de ordinatii să-I ordi-. 
neze, şi pre cel de sânţitii să-l sâuţiască cu Episcopil catolici ve- 
cint > (2). Iar Ştefan Balutiu în faptele lui Inocenţiu al III-le, 
respectiv de acestă actă gice : « Acesta (Legatul Papei) plecând , 
a datii lăudatului Archiepiscopii paliul, mitra şi inelul, şi a pri-: 
mită dela diînsul jurămîntel credinței şi al ascultărel către marele 
Pontifice şi cătră Biserica romană pentru tot-d6-una. Şi fiindă prie. 
miti cu cinste şi cu evlavie de pregisul Ioniţă, Domnul Vlachilor 

“și al Bulgarilor, a ordinatii după sfatul şi învoirea acelula dot; 
alţi Metropoliţi în acelu regatii , adecă pre celu din Belesbulna, şi. 
pre celă din Postlava, pre cari! I-a supusă celul din Zagora, drept. 
  

(1) Paliul a fostă pusii de Legatul Papei asupra Archiepiscopului Vasilie în dioa 
de 8 Septemvrie 1204, Paliul esta o bucată de stofă, preserată cu cruci, care se 
trămita de Papi în semnul juriedicțiunei eclesiastice Archiepiscopilor diferitelor 
Biserici, Iu Franca Paliul este de culâre albă și crucile de culdre nâgră. Paliul se 
dă tot-de-nna în urmarea unui jurămăntii şi cu o ceremonie religidsă spocial efec- 
tuată în urma s-tet liturgii, Vedi despre palia precum şi ceremonialul, cu care el 
se oferă, în Mygas, Ency clopedie theoiogiqae T, L. pag, 1135, 

(2) Patrol. Mygne T, CCĂV, pag. 215 și 289.
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Primatii; şi la Târnova, cetatea cea mar nobilă a "provinciei ace- 

lia a făcutii primătie. Isprăviudu-se aceste bine, Ioniţă s'a supusi 
el şi împărăţia sa dominaţiunei Bissricei Romane: prin diploma, 

subsemnată cu bula, de aurii (9). 

Primind Archiepiscopul Vasilie insigniile Archiepiscopier dela 

legatul Papei în dioa de 8 Septemvrie 1204, (2) el a fostă pro- 

clamată de Primată al Bisericei Romano-Bulgare, (3) în urmarea 

jurământulvi, depusii înaintea legatului papală (4). In fine a ur- 

matii şi -declaraţiunea, lui Loniţă înscrisii, pre carea, el a tumânat'o 
legatului papală, şi pre carea not o dămi aici în întregul el. pen- 

tru Importanţa e1 istorică. Eca, cuprinderea acestui actă, despre 

care ni vorhesce mai sus Balutiu : « In nomine Patris, et Filii et 
Spiritus Sancti, Amen. Cum placuit; Domino nostro Iesu Christo 
me Dominum ef Imperatorem totius Bulgariae et Blaciaa facere, 

inquisivi antigourum nostrorum scripturas et libros, et beatae me- 
moriae Împeratorum nostrorum praedecesorum leges, unde ipsi 

sumpserunt regnum Bulgarorum et firmamentum imperiale, coro- 

nam super caput eorum et patriarchalem benedictionem : et dili- 

genter perscrutantes, in eorum iuvenimus scripturis, quod beatae 

memoriae illi Imperatores Bulgaroram. et Blacorum Simeon, Pe- 

trus ef Samuel, et nostri predecessores coronam imperii eorum et 

patriarchalem benedictionem acceperunt a, sanetiszima Dei Romana 
Ecclesia, et ab apostolica sede, principe Apostolorum Petro. Sed 
imperium meum voluit benedictionem et imperiale firmamentum 
coronae capitis imperii sui suscipere ef patriarehalem benedictio- 

nem ab Ecclesia Romana, ab apostolicae sedis principe” Apostolo=: 

rum Petro, et a, sanctissimo. patre nostro universali” Papa tertiot 
Innocentio; et a quocunque patriarchalis benedistio et maudatum in 

civitate imperii mei 'Trinovi data et coucessa fait a Domino Papa 

faciendi et consecraudi Archiepiscopos , Metropolitas st Episcopos , 
et reliquas ecclessiasticos obseguutiones sacrameutales, concedit 

imperum meum, u plenissimam in omni tenimeuto et imperii 

i 
  

(1) Mag. ist, A, Te, Laurian T. 1, pag. 59 şi 60, 
(2) Mygne Patrol, 'T, CCXV, pag 289. 

(3) Ibidem. pag. 290, : 

(4). Ibidem. pag. 289,
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mei pertinentiis ipsi habbant potestatem, Ecce enim omnes totius 

imperii mei st tenimenti, et Patriarcha meus metropolitanns, E- 

piscopi et Archiepiscopi et ciincti sacerdotes Romanae subsint Ec- 

__clesiae, et teneant legem, et consastudinem st observationem, quae 

tenuerant beatae memvriae Imperatores totius Balgariae et Blaciae, 

prisci illi nostri praedecessores, et nos eodem modo vestigia erorum 

imitantes. Subsignat autem imperium meum ad securitatem chryso- 

bulum suum, quod nunqnam ab Ecclesia, Romana et ab apostolica 

sede, principe Apostolorum Petro, ipsum videlicet imperium meum 

discedet, neque alii imperii mei Principes disgregabuntur se, ut vo- 

-_catus dilectus filius sacrosanctaa et apostolicae Romanae sedis, prin- 

“ cipis Apostoloruma Petri ero. Et deinceps quascunqus terras Christia- 

“norum seu paganorum meum acquisirerit imperium, sub potestate 

et mandato eiusdem sacrosanctaa Romanae Ecclesiae et apostolicae 

sedis erunt. Et ut praesens Chrysobulom imperii mei ratum et fir- 

mum habeatur, dedi imperium meum în inanibus reverendissimi 
viri Iohannis sucrosanctae Romanae sedis Legati et Domini Papae 
Capellani, in quo et nostrum pium eta Deo.promotum signavit 
imperium anno sexmillesimo septingentesimo duodecimo, indictione 
septima, = In numele Tatălui, şi al Firulul şi al s-lut Spirit. Amin. 
Fiind că a plăcută D-lui nostru Iisus Christos a mă face Domni și 

Imperatorii a tă Bulgaria şi Vlachia, am corcetati.scripturile şi 

cărţile batrinilor noştri şi legile cele de bună memorie ale Impera- 

torilor, predecesorilor noştri, de unde aceştia şi-ai primiti domi- 
naţivmea asupra Bulgarilor şi confirmarea imperială, corona de - 
pre capul lor și bine-cuvântarea patriarchală ; şi căutând cu dili- 
gență, am aflatii în scrierile lor, că acel de bună memorie impera: 

toră al Bulgarilor şi Vlachilor, Simeon, Petru şi Samuel, precum: 

predecesori! noştri corona împărăției lor şi benedicțiunea patriar= " 
chală ai primit'o de la prea s-ta a lui D-qeii Biserica Romană, și : 
de la scaunul apostolică, de la Ântâiul Apostolilor Petra. Şi îm- 

părăția mea voesce bine-cuvâutarea şi confirmarea imperială â cs- : 
rânei capului împărăției sâle, şi bine-curântarea, patriarchală să o 
primiască de la Biserica Romană, de la scaunul apostolici, de la 

Ântăiul Apostolilor “Petru și de la prea -Sântul Părintele nostru 

„Papa universală, Inocenţiu al III; şi orl-cul se va, da, și conceda, de - 

Domnul Papa bine-cuvântarea patriarchală şi ordinul imperăţiei |
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mele Tri (Târ) nova, de a face şi consacra Archiepiscopi, Metro- 

poliţă şi Episcopi şi celelalte servicii eclesiastice sacramentale, le 

îngăduesce împărăţia mea, ca acele să, atbă puterea, cea mal întinsă 

în toţi ţinutul şi părțile împărăției mele. Căci 6ca toţi cel al în- 

tregului mei imperiu şi ţinutii, şi patriarchul metropolitană, Epis- 

copil şi Archiepiscopil și toți preuţii să fie supuşi Bisericer Romance, 

şi să ţină legea, usanţele şi prescripțiunile, ce le-aii ţinută cei de 

bună, memorie Imperatori al Iatregat Bulgarii şi Blacil, acer vek. 

predecesori at noştri, imitândii şi not faptele lor în acelaşi modii. 

Aşa dar împărăţia mea subsemoeză spre siguranță. chrisovul seii, că 
picl-o-dată do: la - Biserica romană, de la scaunul apostolică și de 

„la -Ântâiul Apostolilor Petru nu va cădea, adecă, nici însu-şi împă- 

răţia, mea, şi nică se voră despărţi alți Principt a1 împărăției mele, 

dar voii fi, ca firal celă kematii şi Tubită al scaunului prea sântă și . 
apostolici Romanii, al Ântâiulut Apostolilor Petru. Şi de aicl îna- 
inte ork-ce, ţeri va câşciga impărăţia mea de la creştini s6ă păgâni, - 

vor fi sub puterea şi st&pânirea, aceliaşi prea sânte Biserici: Romane. 
şi scauni apostolici. Şi pentru ca chrisovul. acesta al împărăţiel 
mele să fie cu putere şi întărire, l'a dată împărăția mea în mânele - 

revereudalui bărbatui Ioan, Legatul prea sântului scaună romanică. 
şi capalani al: Domnului. Papă, în: care s'a subsemnatii împărăţia - 
n6stră cea evlavi6să şi de D-deii întemerată în anul ș6se mii g6pte 

sute doi-spre-dece, indictionul al VII-le finele anului (1203) (1). 
„Acesti actă fu înmânatii Capelanului papală Loan, spre a fi în-. 

credinţată Papei Inocenţiu III; Iar cu capelanul Ioniţă esprediă şi 

pre Episcopul Branicevului' Vlasie, care a dusă Papel îrer epistole : 
una din partea lui Ioniţă, prin care Papa era mat ântăiii anungatit 

despre râdicarea -Archiepiscopului la rangul de Primati, şi îmbră- 
carea, paliulul, și apol era rugatu pentru demnitatea sa imperială și 
pentru demnitatea, de Patriarchă a Archiepiscopului ; (2) a doa e- 
pistolă era a Archiepiscopului Vasilie, prin care și acesta raga pre 

Papa pentru acel6şI daruri în folosul Bisericel şi al Statului Româno- 

Bulgar, adăugând tot-0- -dată să fieinstruită în a staţi şi s-tul Mini; (3) 

  

(; atag, i istoricii A. Tr. Laurian T.I. pag, 6U—62, Mygne, Patrol. T. coxv _ 

pag. 281, . 

(2) Mygne Patrol. T CCXV, pag. 290, | 

(3) be he e 9288, DIR



ŞI CREŞTINĂREA ROMANILOR 207 
  

în fine o a. trera epistolă din partea tuturor Episcopilor Bisericer Ro- 
mâno-Bulgare, prin care aceştia rugau pre Papa, ca să trămită pa- 

Jiu la dot Episcopi, chirotonisiţi din noi, adecă lut Vlasie. al Bre- 

nicevului și altul aldoile, (1). 

Nol aici dămii ecstracte mai ântăiii din epistola lui Ioniţă e cătră 

Papa, de unde se pâte vedea acela, ce cere Ioniţă pentru - Biserică 

şi acela cei se dă de cătră Papa: <Rogii Sântenia ta, ca să împli- 

:nesci dorința împărăției mele, şi să trămiţi totagul păstorali, spre 

păstorirerea oilor celor cnvântătâre, precum este în datina Patri- 

archilor, și să faci din actualul Primată al s-tel şi marei Biserici 
de Târnova, orașului celui ântăiă al împărăției mele, Patriarchă, 
“pentru ca ac6stă Biserică să aibă Patriarchie și după mârtea aces= 
tul  Patriarchă tot-de-una, dupre orânduirea sânţiei tâle; fiind 
“că din causa 'călei celei depărtate şi a, resbelelor întâmplătâre 
ar fi cu nepuţinţă,. ca Ja, mârtea fie-căraia Patriarchă să alergămi 

la Biserica romană, pentru aceste cuvinte săse acorde Bisericel de 
“Târnova de cătră Biserica romană dreptul, de aşt alege și sânţi pre 
“Patriarchul sei, ca nu în absenţa lui să rămână Biserica acâsta fură 

de păstori, şi cu modul acesta, sânţirea Bisericel să rămână necom- 

plectă, tar pecatul să cadă asupra -Sânţie! t6le; încă. ne rogămi 
Sânţiei tele, ca în s-ta Biserică a oraşului Târnova, cu bine-cuvân- 
tarea Sânţiei tele, săse sânțiască Mirii pentru botezul: crestinilor ; 

căci o spunemii Sânţiei t€le, în data ce se va sci în Constantinu- 

poli, că noi ami primită bine-cuvântarea dela Sânţia ta, atunci n'a 

să ni mal dea not Miri > (2). Tot în acâstă epistolă sânt cuprinse 
şi rugămintele pentru insigaiile imperiale, despre care noi a am YOr= 

- bitii mal sus, d RI 
îi Archiepiscopul Vasilie trtmite şi el prin epistola sa: , Paper mal 
„tot-acel6și rugăminţi, ca şi Loniţă, Tar pentru Biserica Româno- 

Bulgară el cere, ca Papa să complecteze lucrul, tacepută cu din- 
„sul, adecă săli: facă Patriarchi , şi despre s-tul Miră eca cum se 
esprimă : « Nu avemnii s-tu Miră; nor l-amii primită de la Greci, 

„dar ei ne urăscil pre noi, ca şi pre vol; şi acum vegi, Domnul mea, 

totul a rămasă asupra, sânţiel tele, şi tu acum trebue să fact total 
  

(1) Mygne Patrol, T, CCĂY, pag. 289. ” i 

(2) Vegi local citatii mat sus şi Golabinski opera “citată pag. 270, Sta
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şi să ne înveți pre noi 'a sânți s-li Mir, şi a boteza pre poporii, 

că nu poporul să rămână foră de s-tul Miră şi tot- a-dată, cu pă- 

cată. > (0. e 
În urmarea acestor rugăminți ale Regelut și ale Arohiepiscopalal 

Bisericer Româno-Baulgare, Papa Inocentiu III trămite pre marele Le- 
gatiă, promisii în corespundenţa, cu Ioniţă, pre cardinalul dintre pres- 

-viterI — ei, carele, reţinută fiind în Uigaria de cătră Rege,a putută 
să ajungă în Târnova numar pre la Octomvrie 1204. Acesti legatii 

mare al papei a adusi lui Ioniţă tote insigniile şi decretul de Rege 
al Româno-Bulgarilor, precum şi dreptul, de a bate monedă cu efi- 

„gia sa, şi l-a şi proclamati de Rege în gioa de 8 Noembrie '1204, 
(+) Iar pre Archiepiscopul l-a confirmată în rangul de Primată şi 

„nu Patriarchu, dicând, că: «Primas et Patriarcha pene penitus idem 

sonat.=—Primati şi Patriarchii îns6mnâză mal tot acelaşi lucru (3)> şi 

l-a proclamată Primatiă în dioa de 7 Noemvrie (4). Şi trămiţându-I t6te 
insigniile, acordate de Biserica papală prelaților supremi, ea.I-a per- 

misiă, casă pârte şi toâgul archipăstorali, ce nu este în usul Bisericer 

papale, şi dupre usul Patriarchilor Bisericel ortodocse, Archiepisco- 

„pul Bisericer Româno-Balgare 'putea să fie precedată de _s-ta 
cruce în momentele, când mergea (6). Papa de asemine acordă 

-Archiepiscopulur  Bisericer . Româno-Bolgare , de a mirui şi înco- 

:ronă pre Regit. Româno-Bulgari și de a sânţi s-lii Mir, far ce 
se: atinge de alegerea dia viitorii a Archiepiscopilor” Bisericer  Ro- 
ni4no-Bulgare, Papa, stabilesce, ca, er să fie aleşi şi sânţiţi de Me- ' 

tropoliți! şi Episcopii . Regatului , Yar paliul îlu voră primi dela 
  

(1) Mygne Patrol. T. CCXV, pag. 293. Despre sânţirea S-talai Mirii lec- 

„torii noștri trebue să cunbscă, că scaunele -patriarchale încă de mult aă reținutii 

acestă drepti esclusivaminte pentru sine, ca unii semn vădutii al dependinţe Bi- 

" sericilor de tronurile patriarchale, In Biserica papală sânţirea s-lui Mirii s'a ținută; 

„ea unii dreptii esclusiviă al Bisericei din Roma ; iar în cea ortodoesă dreptal, de 

a sânţi s-tii Mirii, a trecutii cu timpul, cam fără de permisiunea espresă a Patriar- 

| chilor, la Biserica rustscă și cea a Eladei, Vorbind canonicesce , fie-care Biserică 

„ autocefală are dreptul, de a sânţi s-lu Mirii, iar având în vedere sal, și tendinţele 

„Biseriocei papale, Ioniţă și cu Archiepiscopat Vasilie ai căpătatii ăreptul, da asân- 

„ți sântul Mirii numaă pentru tâmă ; de a nu se retutârea la Biserica din Constanti- 

“ nupolii. : ! 

(2) Mygns Patrol. T, CCĂV, pag. 280, şi 554, 
(3) Ibid. pag. 281. 

(4) Ibid. pag, 554, | : 

(5) Mygns Patrol. T, CCXV, pag. 82 şi 236, .
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Roma, cu care ocasiune ek trebue' să depună jurimontul de credință 

„cătră scaunul romani O. 

Cu modul acesta n0l vedemiă, că diu corespundenţa, petrecută 

între Loniţă şi Papa Iuocentiu III-le, unirea Bisericei Româno-Bul- 

gare cu cea-papală s'a efectuată la anul 1204. “Tot-o-dată trebue 

să mal adugimii, că. 'datela istorice, menionate mal sus, ni arată, 

că unirea. Bisericei Româno-Bulgare cu cea. papală 
s'a efectuati i numai în modă administrativi, fără ca să 

'se dică ună Singurii cuvântia şi , despre unirea dogmatică, şi cea 

“ceremonială. 

- Aici însă trebue să adaugzimă, mal nainte de a trece la 0 altă 

serie “de fapte ale Bisericel Româno- Bulgare,. că unirea acesta a 

Bisericilor, deşi - în inodii formală pare & se fi prelungită! pănt -la 

'1234, ea a fostă lovită mar mult s6i mal puţin în dată după con- 

'stitairea ex, Omenii de la cârma regatului, văgondă că Papa n'a a- 
cordată Regelui Româno-Bulgară,.: titlul de Imperatorii, tar Ar- 

chiepiscopulul de Târnova pre celui de Patriarchă, et şi-au întorsii 
privirile lor despre. Biserica Romauă şi sai încreduti mar multi 
propriilor lor puteri, continuând a-şi căuta de confesiunea, ereditată 

de la străbunil lor; și acesta era cu atâta mal uşor de. împlinită, 

căci unirea Bisericex Româno-Bulgare, noi amii vădutu, se efectu- 
ase numar pre relațiuni administrative. Şi în adevăr, că însuşi Ioniţă, 
  

(1) ibidem pag. 281. Aici este locali propriu, ca să atragemii atenţiunea lectorilor 

“noștri asupra unor fapte istorice, petrecute cu aces:a ocasiune între Papa Ioniţă 

şi Archiepiscopul Bisericei Româno-Balgare. Ioniţă cere de la Papa confirmarea ti- 

tlului de Imperatoră, Archiepiscopul se consideră pre sine de Patriarchiă, dicând 

îutr'o epistolă cătră Papa, că Legatul : «portavit universara plenitudinem Tatri= 

archalis dignitatis = a adus (lui) tâtă ple nituâiuea demnităței patriarchale (lygne 

» Patrol, T. COXV pap. 554), iar Pana cu t6te aceste 'pretenţiuui râdica pre Loniţă la 

rangul do Rege, iar pro Archiepiscopii la celiă de primată, Și cu tâte aceste noi 

„+rebue să scimii, că ca tâtă buna-voință, ce ar î putută să aibă Papa Înocentiu 

1II-le, el nu putea să împliniască cererile Suveranului Româno- Bulgarilor. Dupre 

teoriile creştine de atunci, desvoltate mai alis la Apusă, nu putea să esiste, de cât 

“ună singură Imperator creștinii și unii singură patriarchii. Până la disbinarea'Bi- 

sericilor titlul legală de Impezatoră îl avea numai Imperatorit Bizantini, ar după 

acesta a trecatii la Imperatorit germani, pre care îlă păstreză şi pâue astă-di în per- - 

s6na Imperatorulni Aastriei. "Dupre teoria dreptului canonici al Bisericei papale 

titial de patriarchii, fără a î pronunșatii, este conservatii de Papii Romei, și necon- 

“cedată nici unui Episcopii. Eca cavintele pentru care noi observămii, că în acâată 

| corespundenţă Papa seţine anume de ună girii de titluri, fără a-le atinge ei cât de paţia 

pre cele cerate Roimâno-Bulgari, Aa DR ge
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având sub stăpânirea sa și locurile de preste riul Marița, între care 

şi Archiepiscopia de Achrida, el nu obligă pra Archiepiscopul A- 

chrider, de a se supune şi el Bisericer papale, de şi noi am văduti 

mal sus, Că Ioniţă prin actul de unire al Bisericer Româno-Bulgare 

_ luase angajamentul, de a, faca acâsța, < cu tâte locurile, cucerite a 

tat de la Principit. creştini, cât şi păgân». Și ca dovadă, că Ioniță 

n'a Supusi pre Archiepiscopul de Achrida Bisericei papale , se as- 

cultămii pre Acropolitul, care, facând istoricul lui Theodor Comne- 

nul, şi arătând cum acesta a cucerită 'Thesalonicul şi imprejurimile 

Jur, cum el a, fostii refusatii de a se încorona Imperatorii al Bizan- 

ţiului de către Constantin al Thesalonicalui „se esprimă despre, Ar- 

chiepiscopul Achrider , gicând : «"0 0g Pmohrapas. pps emiG40- 

708 Apireie ră Broz regi doze Tory UA u, 5 

rjdevi sdYbvus zei dy 06dvur, mul 

dt cadru EEova tuy £ ze pucdzae c pie .05s ze dy mal Ea 

„ai 6re Bobhotso. = Iar Archiepiscopul Balgariei Demetriu îl înc. 

coronâză pre el cu diadema, imperială, qicând, că el este autonomii 

şi nu datoresce nimănul să dea socotâlă, şi pentru acesta are pute- 

Tea, de a unge pe impsratori orl-pre cine şi ork- unde şi ort- când 

ar voi». (1). . 

„Acâsta s'a întâmplată la, anul 1222, cand tronul Regatu- 

Ju Româno-Bulgarii era ocupati de către; loan IL Asan, ce 

avea, în stăpânirea sa Achrida cu Eparchiile dependinte de 

dinsa, lar pre tronul Archiepiscopiel de Achrida era Demetriu 

Chomaten, una din cele mar însemnate pers6ne ale timpulur sei. 

"Demetriu Chomaten , suindu-se pre tronul Achridex- cam pre la 

4495 e) şi olosindu- se e de împrejurarea, că atât Inperatorul Bi- 

  

1 G. Aeropolitzo Annales cap. XXI. 

(2) Dematriu Chomaten s'a saitii pre tronal Achridei nu mai târdiu de “anul 

_1195, adecă când în Serbia vele era jupanii, sti Domnii St.fau Neman (Zhishman 

"Das Eherecht der Oiientalisehen Kirehe. Wien. 1864 pag. 249. E, Golubinski op. 

„cit. pag. 291). EL s'a râdicatii la trepta de Archiepiscopă din chartofilacșii, s6ii se- 

„ctetarii al Arehicpiscopului de Achrida. predecesorul scii, Joan Camaterii. Acestă 

împrejurare, precum și kiar tendințele s6le, diferito de ale Bizantinilor, ne fucă 

să bănuir, că Chomaten trebue să fi fostă din Românii da prin jarul Achridei, şi 
“nu Greci din Constantinnpoli, Chomaten atestă singurii acâstă calitate a sa prin 

nseripţiunea, pusă asupra uneja din operile + stle, aflătâre în biblioteca din Minn- 

chen, (Colecţiunea bibliotecei Miunehen a lui Hacăt T, I No, LXII, pas. 339 

vedi şi E, Golubinski op, citată pag. 291),
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"zantiniă, cât şi Patriarchul de Constantinupolii, se aflaii aședaţi din 

causa Latinilor în Nicea, își propuse, ca și el pre calea eclesiastică 
să realiseze tendinţele lut Ioan II Asan, adecă, cu alungarea Lati: 

nilor din Constantinupolii şi din Imperiul Bizantinii, să-şi împro- 

prieze cu încetul autoritatea patriarchală a Bisericer de Constanti- 
nupolii. De aceta şi vedem pre Chomaten, că el în-urma armatelor 

lui Ioan II Asan, care acnm alungase pre Latini din părţile Achri- 
der, întinde mână de ajutoră lur-'Teodor Comnenul şi din: despot 
al Epirului, îl unge de Imperatorii al Bizantiului, pentru ca -cu 

timpul să-și aducă aminte şi să scie Klar, că autoritatea lu! impe- 
rială este confirmată nu de Patriarhul de Constatinupolă, “dar de 

Archiepiscopul Româno-Bulgariei, .. , Ac6sta not ami vădatii, că 
în evul mediu avea o însămnătate politică forte mare. 

” Dupi dol-spre-dece ani de la data acestul faptu adecă la 184, 
în timpul lol Ioan II Asan, când și pre tronul Bisericel de Târno- 

va, se afla Archiepiscopul, stii dupre titlul Biserice papale, Prima 
tul Joakim I, în Biserica Româno-Bulgară s'a petrecută -unii faptii 

care a skimbatii cu totul faca Bisericey. Acesta a fostii transformă- 

rea Archiepiscopiel, scă a Primatier Bisericel Româno- -Bulgarie în 

Patriarchie a Bisericey ortodocse. Pentru acestă faptii noi avemii 

doă argumente, uuul de origine Bizantină şi al-doile Româno- Bul- 
Bară: E: a PD E Da ; : 

Acropolitul, după ce espune modul, cum s'a efectuată :nunta, fi- 

iulur lut Ioan (1222 — 1255) Duca Bataze cu firea lui loan II 
Asan și arată şi profitul, ce a trasă din acesti actii Imperatorul 
Bataze, apoi în respectul Bisericer Româno Bolgate, adauge : 

« line ui 6 "Tpevefzo dp /tapebe Or Thy * ile "RooyGruvaivid ză 

)ews m) Gy abrovopie cecuri zur azi 0, urptioy'rj< ivaagedeodat 
„apa Raciu . ai GOY0âUAt d geci zi Spazi, jăpti zuc 0 
mpa Aro dzozwvbvaoy m Boo) Yăpov ăp ov "AGăy 205 % ij 
re Evena Wa îs et). ie. = Atunet. şi Archiereul de Târnova, fi- 

ind sub Patriarchia: de Constantinupolii (1), sa onorată cu autono= 
      

(1) Aici, în acestii citati a lui Acropolitul, se observă în genere o reservă- în 

aceia, co privescii titlurile de fancţiuno ale Regelui și ale Archiepiscopului. Pre 

lângă aceste, Acropolitul, ne recunoscând pentra Ioakira I titlul de Primată, el 

nu-i dă neci pre celii de Archiepiscopii, umindu-lii simplă Archiereii. — „Aceste 

sa înțelege nu fără intentinne, . dupre cum v6miă vedea, că 9 ai patrecută lucrurile 

“şi kiar cu acesti Patriarchie, aprobată 'ainodicâste, :
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mie, şi S'a:judecatii a se proclama de Patriarehă cu decretă im= * 
perialu şi sinodici, împlininduse ca acâsta, vora mal marilor ţerel 

pentru rudirea şi amiciţia cu Asan, căpiteniei Bulgarilor > (1).. : 

„ Dupre sorgintea Româno-Bnlgară, conservată pănă.la noi de că- 

tră Sinodicul; cunoscută cu nuinele de alu! Boris, Patriarehia,: Bi- 

sericel Româno-Bulgare nu se capătă cu atâta ușurință. şi. tot-o- 

dată acâstă sorginte ni .presintă şi mal multe amănunțimi, Mai An- 

"1âi Patriarchatul de Târnova se presintă aici, ca o conditiune din 

partea lui Ioan II, Asan. pentru întrarea lu! în. legături :de rudire; 

cu Ioan Duca Bataze. Dupre acerașI sorginte se dice, că Imperato- 

rul a scrisă patriarchilor de Ierusalim, Antiochia și Alecsandria, 

rugându-i, ca să manifesteze consimțimentul lar în scrisă pentru 

ase acorda Archiepiscopului de Târnova titlul de Patriarchă, 6- 

galii -cu al lor. Că dupo priimirea consimțimântulni din partea Patri- 
archilor, s'a ţinutii ună sinodi mare, în Lampsac,. compasi din 
Metropoliţii, Archiepiscopir, Episcopil  Archimandriţii, Egumenii 

atât, greci, cât şi Româno-Bulgari, și că ati luată parte şi toţi mo- 
nachii cel din mantele Atonnlui, cari! seaflaii atunci sub stăpânirea 

Imperatorului Română-Bulgarii. In fine, proclamându-se cu. solem- 

nitate Archiepiscopul de atunci Ioakim în Patriarchi, Patriarchul 
de Constantinupoli German şi. toţi Archiereil greci, presenţi la 

sinodii, ati făcută unii actii, pre care: cenoirn curuzriaizu neuarzen- 
Xe, BAAIH DAPiO GONTAPCEOMY WI HOBONOCTABIENIOIIŞ NAIPiAPXy B5 pha- 

OO NOMUHHANIE HEOTBEALIEXO. = pecetluindu-lă, cu -sigiliile lor, l-a 

dată Imoperatorulur, Bulgară. (Româno- Bulgar) şi Patriarchului 

pusă. din not, spre a rămânea pentru eternă memorie ». (2). 

„După. trei aul de la data proclamărel Patriarchier de Târnova ; , 
adecă la 1237, Patriarchul „Biserică Româno- -Bulgare, Toakim. | 

more, dupre cum ni spune " Acropolitul o dată cu Maria, ferneea lui 

Ivan II Asan şi în locul lui se urcă pre tronul Patriarchier Vasilie 
IL, “Despre. acestă Patriarchă âl treile al Bisericei Româno- Bulgare 

noi scimil numar atâta, că pre. timpul Jul s'a, “transportată in Târ- | 

nova relicviile (mâscele) s-ter Paraskevel, carea mat pre urmă, pre : 

  

, ww G. Actopolitae Ainales cap. “XXXIIL 

(2) Actulii originali, despre care se face ai ci menţiune, nu se conservă, dar'fap. 

“tul este espusii în sinodicul lui Boris, care 'se adă tiparită în: Bpexreninună oGun. 

HOT, II pesa. cart, XXI, page 9.  seaq, ME. Golabinski op citată pag, 280—281).
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timpul lux Vasilie Lupul, s'a adusă şi S'aii aşedati în Monastirea 
s-lor Trel-lerarchi din Iaşi. Despre Vasilie II, ca 'Patriarchi al 
Bisericel Româno-Bulgare, se face. menţiune în sinodicul lu Boris 

(cart XXI) şi în biografia:s-ter Paraskeve, scrisă de cătră Eutimie, 
cel din normă Patriarchi al Bisericel Româno-Bulgare (1). 

La anul 4238 Papa, Gregoriu al IX-le se încârcă, de a radica 0: 

cruciadă întrâgă contra ul Ioan II Asan, pentru primirea, de cătră 

acesta a titlului, de Patriarchit de la, Biserica de. Constantinupoliă 

pentru Archiepiscopul Bisericel Româno-Bulgare. Papa, spre a-şi 

ajunge scopul, scris epistole cătră toți “Episcopir papall din partea 

locului, promitend prin agenţii se! eclesiasticy, de a da indulgenţi 

tuturor acelora, cari! sâi în persână s6ă cu ajutori < vori merge în 

contra ur Asan > (2). Da altă parte. Papa serie scrisori pentru ace- 

laşi scopă şi lui Bula IV-le, Regelui -Ungariel şi "lut" Balduin I, 

Imperatorului Latinilor din Constantinupoli (3), Cătră Bela: în par- 
ticular 6ca cum se esprimă Papa : < Pre “Eeselenţia ta o rugămi şi 

de lu tine cel mal creştinii între :prință ceremii, rugându- -te pentru 
_ Tatăl, Firul şi S. Spiritu, pentru vărsarea sângelui. Christosulul 

teii, sc6lă-te, spre: stricarea n6mulul celut reii şi întorsii,. carele 
mult bârfeşte în contra nâmului  cregtinescii. Aprindă-te pre tine 

râvna credinţei cei pravoslavaice şi aşa te întrărmâză în mână, tare 
şi arcii intiusăi, “ca fugărind pre cel clamaţi, .*, . :-să put în locul 

lor pre -unşii Domnutul. Pentru că not din mila 'Atot-Putericulul 
D-geii şi cu puterea s-lor Petru şi Pavel, apostolilor lui, ţie și tuturor, 

carii s'at căitii adevărat și s'aii mărturisitii, şi cu tine se vorii duce 

în pers6na; sa, site voră ajuta, li dămi indulgenţi! depline, şi ţra 

aceia, după soborul generală, ţie şi altor catolici o înkinămu, să o 

euprindeţi > (4). Dar cu t6te indulgeuţiile, acordate de cătră -Papa 
celor, ce ar lua armele contra lu! Ioan II Asan, Regele Romiuo- 

a 

(1) Martin /Aonus aceles: pag. 247) “urmând pre Bolandiști (pag, 326), pune 

anul 1221, ca timpii de transportare a mâscelor stei Paraskevo în 'Lârnova; și pria 

urmare ar resnlta, că ele s'aii adusii aici pre timpul lui Borilă. Dar atunci trebue 

să timă în oposițiune cu datele biografiei s-tei, care spunii precis, că a-tele mâsce 

SWaă transportati pre timpul lui Ioan Asan, și anume pre la finele impărățiel lui, 

când el se afla în culmea puterei. jE. Golubinski opera citată pag. 281). -. 

(2)Raynaldus ad annum 1738 $. 7, (Şineai ehr. Rom. 'T, |, pag. 263), . -.. 
u (3) Aloysius Guzrra i in Epitome coustitutionum Pontif, pag. 272 No. 43 (Şiuc, 

m , pag. 264). - . 

(4) Reynaldus ad annum 1238 ş 7 (Şine. T. 1 pag. „ 263),



214 2 CREŞTINISMUL IN DACI, . : 
  

Balgarilor se akită uşor, căci pre Balduin, învingându-l la Adria- 
nupolii, îl înkide şi mal pre urmă îl şi omâră, iar Bela respunde 
Papei, că ţinând la rudirea lut cu Joan II Asan, nu pâte să rea 

armele contra luk, dar speră că se va reintâree la Biserica română (u): 
Vădand Papil Romei, că cu r&al nu isbutescii a face nimici, şi 

că Imperatorul Ioan II Asan este nu numar chotăritorii în. decisi- 

nile 'sele,: dar. şi bravii în esecuţiunea lor, el .ascâptă mârtea lui 
Ioan Il Asan, şi la 1245, adecă după patru ani de la suirea pre. 
tronul Regatului Româno-Bulgarii a lut Caliman,' Papă Inocentiu 

IV trămite o. seris6re lui Caliman, după ce- se înţelege, că verbal | 

s'au făcută t6te preparativele pentru unirea Bisericilor în timpul 

de la 1241 pănă la, 1245. Prin scrisârea de la 1245 Papa învită 
pre Caliman, ca îndată să facă unirea Bisericer Româno-Bulgare-cu | 

cea, romană, și că, decă el' voesce, pote Llăr să adune sinodă ecu- 

menică pentru acâstă afacere (2). Şi. no! putemii să afirmăm îni 
modul cel ma! positivii, că acâstă tentaţiune a Paper Inocentiu IV 
n'a fostă încoronată cu succes; căci în acelaşi anii al încerărel 

(4245) a muritii şi Caliman.: i 
„ Aicl-este locul, ca să arătămi și privirile Bizantinilor “ asupra, 

Patriarehier de 'Tarnova. Nol amu vădutu, că dupre mărturia kiar 

a chronicarilor Bizantini, şi specialminte a lui Acropolitul, Patri- 
archia de Târnova s'a proclama şi confirmati de cătră uni sinod, 

compus din prelați! Bisericilor Bizantine şi al celor Româno-Bul- 
gare și că pentru acâsta s'a cerutii şi adesiunea în scrisă a tutu- 
zor Patriarchilor, Acum să ascultămă și acele părţi dintr'o epistolă 
a Patriarchulul de Constantinupolă, Calist], care-la 1355 se espri- - 

mă în acestă privință: «Pentru condescendență, dice Calist, i s'a 

acordati Episcopului de Târnova dreptul de ase numi: Patriarchu 

al Bulgăriel, dar nic de cum nu i s'a dată lu dreptul, doa se e- 

uumera cu cialalți Prea Sâuţi Patriarchi > (3). Iar despre Patriarchul 

Constantinupolulul German, celii cea proclamată pro Archiepisco- 

pul de Tarnova Patriarehi gice Calist :  <Lasuşi Patriarchul (Ger- 

  

(1) ibidera. ! i 

(2) Reyualdus Annales Eccles, ad an, 1245 No. (1. i 

"(3) Acta. Patriareh, Constnatinop Micloşici 1. 436. și Vanbor. Ana ape. T. 
VII, pag. 156 Noi ne având originalul, dăm citatele  dupre 1 D. E, “Golubinski o 

pera des citată pag. 283. AR : RI E a
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an) justificându-se în acâstă privinţă, se esprimă, că opera n6stră 

trebue să se esplice nu aşa, nu aşa; cugetând la folosul politilci 

comuni, nol am onorată pre archiereul poporului Bulgară, dar nu 

X-amiă acordati lui dreptul autocefaliei întregii ; din, contra, el este 

datori să plălască tribută şi să dea daruri Patriarchuluă, ce l-a 
onoratii, și tot-o-dată să pomentască numele lut în Biserică; şi dâcă 

vre unul dintre diazii se vă constata, că neglijaze aceste obligaţi- 

unl, unul ca acesta va fi produsă înaintea n6stră pentru comtii, 
și respundere, adecă va fi dati judecăţer : > (1). | 

La acesti tributi bănescă, precum kiar și la celelalte “obligaţi- 
uri, impuse de Patriarhul German în tăcere Bisericer Româno- 
Bulgare, şi fură de unii consimţimâati mutualii, Patriarchil de 

Târnova nu s'aii supusii nici-o dată, pănă câud Regatul Românov- 

Bulgari 'a fostii în vigârea sa. Tot din epistola lui Calist no aflăm 

că Patriarchii de Târnova nu pomentaii la, serviciile divine pre 
cet de Constantinupolii, fiind că şi acestia nu pomeniai pre cel da 
“Târnova (2). Şi mergând relaţiunile dintre Biserica Româno-Bul- 
garilor şi cea de Constantinupoli tot-spre mar reii, nol găsimii în- 
acelaşi epistolă, a Prea Sântului Calist, că Patriarchil de. Târnova 
„cu-toţi Metropolţii, Archipiscopil şi Episcopir Bisericel Româno- 

„Balgare recurgă într'o necesitate ecleziastică la ună mijlocă ne usi- 
4ată; adică, hpsindu-li s-tul Mirii, neavând de la; Bizantin! permi- 

siunea, ca de la Papi, de a sâni s-tul Mirii, şi de altă parte ne- 

oind a se adresa şi la Patriarehil de Constantintinupolii, er între- 

buinţeză la misteriul miri-ungerei mirurt de la relicriile s-tului De- 

metrii de Thesalonicii şi ale s-tel Varsarel (3). În fine, după ce Rega- 

tul Româno-Bulgarii a cădutii sub jugul 'Turcilor la 1391; şi după 

ce Regi! acestul Regatii n'aii mar. fostii în stare, ca să,împună res- 
pecti Imperatorilor şi. Patriarchilor de Constantinupolă;  Patriar- 

chal Antonie la 1392, adecă. numaj la unii ani după căderea Re- 

“gatului, serie o enciclică cătră toţi Patriachil şi Metropoliţii Im- 
„periului Bizantinii, unde se esprimă: < Episcopii Bulgari (Româno- 

„Bulgari), ne temându-se de legile lu D-dei, şi neruşinându-se de 

cele umane Şr-aii împropristă multe din Bisericile n6stre, pentru 

  

(1) ibidem. , 
(2) Acta Patriareh, Qonstp. “Miologior 1, 440, 441: 

(3) ibidem,
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care cu dreptii cuvânt săutii“escluși din comunicaţiunea cu 10%, și 
noi nu ui permitemi, de a fi în coliturgisire cu nisce prelați, cari) 

comitu ford de-legi gi se facii căleători de dinsele> (1) ...... De 

aici numele şi vi6ţa: Românilor din drâpta Danărei se limitâză cu 

„totul în cea bulgară, şi Biserica Româao -Bulgara, îşt perde unitatea 

sa, demicată fiind în Eparchir eclasiastice, care mat pre urmă în- 

cepă a area prelați numai dintre Bizantini, şi specialminte de na- 

ţiunea grecâscă, conservată, scii pal drept, formată în Coustanti- 

nupolă şi anume în suburbia Fanarulul. 

Nu vomă părăsi Regatul Româno-Balgari din drâpta: Dunărel 

pănă ce nu vomii arăta aici numărul, precum şi faptele inai însăm- 

nats ale Patriarchilor din Biserica da Târnova, espunâad tot-o-dată 

şi ultimele iiicercăiei ale Papilor : Rome” pentru unirea Bise- 

zicilor. Not" ami vădută mar sus, că cel ântăiti Archiepis- 

copi al Bisericel Româno-Bulgare. a fosti Basiliu IT, care s'a 

suită pre tronul Târnovel cam pre Il» 1185 s6u 1186 și a couti- 
nuatii cu titlul de Primatu, primită de la Inocenţiu -IlI-le, până 
pre la 1234, când pre tronul Bisericel Ro uâino- -Balgare se vede 

“a fi Toakim 1. La 1237 Ioakim I mâre şi acestuta I-a urmată Va- 

silie II. care fiind fugă Îa transportarea s- -lor relicvii ale s-tel Pa- 

'Taskeve, el' trebue să fi ocupatii tronul patriarehală îndată dup 

“mârtea-lul Ioakim [. Sinodicul lut Boris pune după Patriarchul Va- 

silie IL pre Toakim IL, despre care istoria până acum hu scie nimiciă 

însemnată, Ignatie nu se scie când s'a, suită pre tronul Târnovel, 

“dar el se vede figurând, ca Patriurehă al Bisericer Româno-Bulgare 

la 1273, conform ioscripțiunei de pre o Evangelie (2). Sinodicul lur 

“Boris după; “Ignatie pune pre unii.Macarie, numindu-l şi martiri.” 

Ioakim- III, Despre acesta iarăşi nu se scie când s'a suită pre 

“tronul Bisericel Româno-Bulgare. Chronicarii Bizantini facă despre 

“dinsul menţiune la 1283 şi pre timpul Regelui George Terter I, 

“care se dica a fi fostă din Cumania, (3) adecă dintre Românii din 
Moldova. şi rudă cu Asan despre femee; Ioakim III primesce o e- 

pistol: dela a Papa Nicolai IV-le, e privităre pre unirea, Bisericilor (4). 

  

(1) Acta Patriarch Constp. Micloșici II, 161, 
(2) Ilyremecrnie no BOCTOLY Tpnroponirua, pag. 183. 
(3). Istoria pentru începutul Românilor în Dacia de P. Maior, page 23, 
(4) Raynaldus ad an. 1291 $$ 37, 38, 40,
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[n acestă. Scris6re Papa, aduce aminte Jur oakim III de promisiu- 
nea acestura,: -că fiind amândol la sinodul din Constantinupolă, adu 
nată la 1277 pentru unirea, Bisericilor, pre timpul lui Michael Pa- 
leologul şi a Patriatehuluy Ioari Bec, Ioakim III a declaratii impre- 
ună cu Patsiarchul Bisericol de: Constantinipolă, că primesco unirea 
Bisericilor (4). ŞI. acâstă încercare, a Paper Nicolai al .IV-lo a ră | 
masii nefructiferă, căcl la 1294 Toakim III a fostă ucisi de către 

"firul lur Porter, Sfentislav Torer, bănuită find, cu trădarea Statulut 
la aiari. 

| Sinodicul lui Boris n-a mal ar păstrat numele a patru Paiziarehi 
do “Paenora,: fUră ca să cunbscomiă Tre unii. fapt din viţa lor,. A- 

ceştia sunt : Dorother, Roman, Teodosiu I şi Ioanikie Î. . 
Dupd Toauikie: ] din sinodicii se vede, că a urmată ună Simeon, 

Acesta la. 1346 a încoronată pre Regele Serbiei Ştefan Duşai. (2). 
| 'Theodosia: IL. „Iu timpul acestul Patriarehii, şi pote kiar dupd 
insistinţa Iul, s'a adunati în Târnova Sinodu, cam pre la 1352 

contra Iudeilor și a Bogomililor, cari! turburaă atunci creştinătatea 

în:Regatul Româno- -Bulgară (3), Acesti 'Pheodosiu n'a şedutii pre 
scaunul : Bisericel . Româno- Bulgare, de cât numay până la 1356, 

când s'a retrasi, și în locul cărula s'a. râdicatii la: tronul de 

Târnova Loanikie II, despre care scimil nu ma! atâta, că el a luati 
parte la sinodul din Târnova în calitate de Archimandriţil și Egu- 
menii al Lavrel din "Târnova a celor 40 de martiri, unde sântii în- 
ropaţi toţi Regir. „Mombnor Bulgari (4). Pre acestii 'Theodoșiu, Calist 

  

(1) Raynaldus adan. 1277, $ 34.ş şi Allaţii de perpetua consens, lib. PR cap. vs: N 

(2) Heropia Cepocuaro 3BRA. Maiinona 1857 pag. 240. 
= (3) Incenpătorul eresiei Bogomililor este ună monachi, cu numele Vasilie, dupre 

cum ni spane Zonara (Chron, cart. XVIII, păg. 336). Numele, eresiei vine do la vor 

bele slavone Bors=D- -deăi şi MHABUĂ == plăcntii; ; în totul pl: ăcuţii lui D- dei. Bre: . 

sia Bogomililor sate unii antropomorfismă completii și Bogomilil pretindeaii că D-deii 
are formă umană, și că lumea s'a creată de spicitele cele rele. Dintre cărţile aânte: 
si primiati numai pre unele și Evangeliile, dar le interpretaă în sensul lor propria 

Na primiaii misterile Bisericet ortodocse, numindu-le sacrificii elepice, lepădaii 

ieânele, credânâu-le, ca 'pre unii cultii idololatru. EX se mai numiali pre dânșii 
năseători da D-deii, și diceaii, că ei, cugetând, nascii pre cuvântul, ete, In genere 

pre D- dei Tatiil îlii presentaii, ca pre unii bătrîni cu barbă lungă, pre Fiiul ca mai 

puţină barbă, tar pre S, Spiritii et îl credeai, căi esto ană tînării, ce încă nn î-a oşitii 

barba, 'Exx), lar. Mederiou T, III, pag. 418. . -. , . 

(4) zen, oua. ucr; u /]pen. biogr. Ii Theodosiu cart, .
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Patriarchul de Gonstantitapoe, printe 0 pistol de la 1856 At face: 
«npoczz crifi == prostu dp i 

In fie E Eutimie, ultimul Patriarchă al Biserier Romano! Bulgare 
din drâpta Dunărel, 6ste cunoscută prin lucrările săle de sciinţă şi prini 
nenorocirea, de a vedea; cu “propriil ser okY': căderea, “Regatului 
Româno-Bulgari sub: jugul - Musulmanii la: 1393; pre “timpul 
lu Susman, ultimului: Rege: Eutimie; dapre cum ni spui &re- 
goriu 'Pamblac, panigiristul luf, trebue 'să fi fostă dintre” Românii, 
ce loculaii în jurul Adrianupolalur, şi aici impreună, s6i mai drept, 
sub conduearea lux Theodosiu, : “care mat pr urină ă “deveiiitaa Pa- 
triarchil de Târnova, a prinaită tunderea/'în: monachisinii; şi s'a ne: 
voit în vicţa monachală, 'Strămutați călugărit din monastirea Pa: 
raoria, “unde! Eutbimie şa începută vi6ţa, monachală,: şi neputond 
mnaă mulţi! rămânea, acolo din i Causa Musalimaniilor, cari. pre! la 
1361—1362 luase! Adrianapolul și Filipupolul, “Euthiinio îpre- 
ună cu părintele sei spirituali 'Theodosiă, sa aşegatii într” o m6- 
nastire de longă Târnova." Dup o călătorie prin Coistantinupolti, 
pentra a lua parte Ja unirea Bisericilor! depre timpul lut Ioan Pa: 
leologul ; după ce a trăită mal mulţi ani în Lavra s- “lar “Atanasie 
din muntele Athonulul ; “Eutimie, r&trăgându- -s0 în monastirea de 
long, Târnoșa, a fostii aiol alesi Egumenă, şi s'a ocupatii cu cori- 
gorea cărților de serviciu divinii ale Discricei: Româno- -Balgare; co- 
laţionându-le cu teestul originală, In fine pre La anul 1375— şi 18 

“el fu alesă Patriarchii al: "Bisericer Româno. Bulgare diri- Târnova: | 
Ocupând tronul patriarchală timpii aprope de 18 ani, Euthimie, dupy. | 

„ Imarea, 'Târnover de către Musulmani. la, 1393, a mal rămasii, ci 
Patriarehă numat pănă. la. 1394,£când a fostă. trisat. tn ecsiliu 
de cătră sultanul Batazet I, în părțile: Macedoniei, adecă, "cam m spre 
Jocurile natale ale Patriarchuluy' (0). a d 
Şi pentru „ca, să 'vedemii, şi. nodul, “cum Biserică, imâno-Bul 
gară din drâpta Dunărai, şa perdută indepondenţa; sa, nor estra=: 
gemă aie privirile Dia E. “Qolubinski, “fundate pre acte şi i du 
toră - 'reputaji :. < Ca. ecsiliul ur; “Eatimie,: s'a “terminatii esistenţa 
Patriarchatului Bulgară (Româno-Bulgarii), “Nu se'sci€ cum, dar | 
Grecii, (Bizaatini)) ai isbutitu, ca si „Capote, dela Turei permis: 
  

(1) Manuscriptele lai Tolstoi posedă ană esomplarii din panegiricul lui Euthi- 
mie. Biblioth, publică, Sec, 11. No, 205 sal, 357 şi 282, . 3
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nea, de-a tukide scaunul patriarchalii, şi:pre Episcopiile Regatului: 
Bulgaru (Româno-Bulgari) ale supune Patriarehier de Constâuti- + 

nupoliă. În acelil timpă Sultanul: Barazet I asediase Constantinupo- 

lul,. Yar Grecil (Bizantinii) cu pregul” degradărer căpătase 6 pace: 
pentru mal mulţi ani (1). După ecsiliul lui Euthimie, Eparchia' de 

“ "Pârnova, degradată şi transformată în Metropolie, rămisese fură da: 
Archiereil, şi la August 139 a fostii trămisă: din Constantinupolii. 

grecul Ieremia, care ne fiind primită de cătră Moldo-Vlachr, a otu-e 
patii tronul de 'Târnora, în calitate de Matropolitii> (2). .: Ea: 

-Resumând cele dise despre Biserica Romano-Bulgarilor din a aici 

ta, Dunărel, nol trebue să recun6scemă,. că de la 1185 pene la. 
1204 ea a:avută rangul de "Archiepiscopie, proclamată. asti- felii: 

„de cătră fundatorul Regatului Romano-Bulgară, Asan, de, la a- 

cestă dată şi pină la 1234 Biserica Romano-Bulgară a avutii: 
titlul de Primatie, fiind tot-o: dată-și în Gre-care relațiună cu Bi- 

serica Romei; în fine, de ia 1254 şi până la 1394, adecă timpii 

de 160 ani, Biserica Româno-Bulgarilor a continuată af; o Pa- 

triarchie în .tâte condiţiunile canonice: de și în acestă intervalii,: 

noi am vâdutii, a fostii tentată de mat multe-ori de cătră Papi. 

Romei, şi: întrigală de cătră Patriarchii de Constantinupolă ,. 
carii mai putută face” nimică, penă când pre tronul “Regatului: 

Româno-Bulgară sa aflati ună Rege. Io aia 

"Dar să îut6resmii privirile nâstre retrospectire și asupra” intre- 

gel vieți. a Românilor din drepta Dunărer. Incepută vicța po- 
litico-religiosă de către Români, ei cu încetul și-a; su- 
pusă şi elementul Bulgară, cu care mai apoi a pacti- 
zatu pentru a-și crea o sortă comună şi liberă -de 

influenţele Imperiului. Bizantinii şi ale Regatului: 
Unguri, făcând imediatii din statul lor o împărăție, 

Xar din Biserică o arehiepiscopie.. Ne pulându-se maă mult 
nega esistența Statuhă Româno- Bulgară, şi căpătându-şi înlin-: 

derea cea mai-mare posibilă, omenii de Statii ai Româno- 

Bulgarilor în persona Int Ioaniţa îşi stabilescit posi-! | 
  

0) Histoiro de YEmpire Ottomaa alui Hammer tradusă în franguzeste de Docher 

- Paria. 1840 T. 1 pag. 108. 
(2) Acta Patriareh. Constp. Mioloşie, Tom, II, pag 233; și E, Golibinsti or. ue. 

nepael. pac: 84 — 89,
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iunea lor internațională facă cu. celelalte Statui. 
şi Biserici Europiene şi Gea că Imperiul și arehie:: 
piscopia, de :sine proclamate ale lui Asan, se traus-. - 
formeză în regatit și primătie, regulată a lui: Ioniţă; 
conform. usurilox: diploinatiei evului. mediu. In fine, 

“pre tronul Regatului Româno-Bulgaiii se sue Ioan: 
Asan, Acesti românii, și fiiieal lui, Asa: CU pio-. 
vederi depărtate, face usii "de. ambele-forine. alele: 
găturei din vița umano- ereștineseă. Intiând mai ân-" 
fait 3 în vudire cu Regii Ungariei şi după/acesta şi cu 
Imperatorii Bizanţiului, el pre e acesti cale îşi asigniră: 
statul din partea celor doi "vecini puterică;: şipre:că- 
lea curat diplomatică vealisază idealuiile: Statului: sei;., 
“adecă face din Regatii o mporăţie, şi din Primăţie o: 
Patriarehie. La abra magnificenţei regener atorilor dieţiă Ro=: 
mâno- Bulgare' din drepta Dunăreă, și în legături. de: vadire; în: 
linia feinenină, Statul și: Biserica lor continuă a esista încă +160: 
ani, când mâna cea păgână a luă: Batazet 2: pune capăt 'vieţei: 
politice a' Românilor din dreptă Dunărei, ar. întrigele : Patriav-: 
chiei de Constantinupolă li râdică şi vidţa independentă 'veligidsă;. 
“reducând Patriarchia „Româno- Bulgar ilor la rangul de: detro-. 

| polie a Tirnovei, te atacată 13 
4 

.. 

Riiid Regatul românescii din Stânga Dunăre, ș şi anume celu din: 
tre Carpaţi şi Siret, înfiinţată încă de la 4245, “Biserica: rOmân6s6ă,- 
din acestă, parte pare a fi privati de orgauisa ţinuea ex eclesiastită 
Sorgintela bizantine nu nl-ai conservată nic! ună, nume de: „Aetro-: 

„politii s6ă Episcopii, care ar desemna modul.orga misaţinaner: eclesi=) 
- astice- din acesti -Rogatu. . Do lu 1359, Actele Patriarehaţulur da: 
Constantinupolii ni presintă atât. nume, cât şi fapte. relativo:la Bi-, 

„serica Valachier,- pon;la, acestă dată însă. Biserica, Valachier pare;, 
- că n'a esistatii pentru istorie;:Ore este:dreptiă;- ca. „pre acesti ăceroi 

a ehronicarilor bizantini să o înterpretămii în sensul, că. Biserica | 
Valachiel îşi aro. începutul. seil numaj, * de când: datele istorică bi- 
zantine. începi a face mengiune despre dinsa? Su putotaii i îlol să! 
aduiitomnii, impreună cu. D, E, Golubinski, ca, Biserica, Valachier,
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"Band la: 1359 a fostii supusă celei de "Târnova şi că ea a fosti ad- 
„ministrată de cătră protopopit şi ecsarchii acestor Biserici ? (1). Nor | 

tu virtuteă datelor 'istorica, de care dispunemii, nu putemit să admi- 

temi suposiţiunea-; ântăta, şi pre a:doa 6 pimimii,; scrutând'o may 

„ mult, Dar să desfașurat lucrul. mat de aprâpe- şi să vedemii, care 

ui fostii fasele, prin care Biserica Valachier 4 trecuti pnă la or- 
Sanisajiunep că definitivă, - e mă 
“Nol amii vădutii, vorbind, -dospre sita olitică a - Romano- Bul- 

“arilor din: drâpţa Dunărel, că Ioniţă la anul 1203 îşi disputa cu 
“Regele Ungariei cinci Eparchii din Serbia do astă-gi. De altă par- 
te, la:1238 Regele Ungariei Bela IV intr'o epistolă .cătră: Papa 

- Oâgoriu. IX-le, „arăttâiidu-şi rolaţiuuile s6le amicale şi de rudire cu 
“Ioan II” Asan, gice: « Afară de acesta, fiind că de cătră părțile Bul- 
garici, în pământul cc sei itumesce Zemrain, . carele mal de mult 

- eră deşertii; S "ai snulţită locuitoril, caril. încă-uu S'aii supusi vre 

“ură: Episcopi ca. pre acestia, să-l. putemii da 6re- căruă episcopi, 

- dupre „plăcerea: uâstră,, - poftimii 'slobodonie: de la Sânţia ta » (2), 

- Pre longă aceste, dâcă: not: ma! -consultămi şi sorgințele TOMÂn0- 
«slavone, privitâre pre administraţiunea eclesiastică a acostor lo- - 

 „icură, “descoporimă,. că Eparchia Vidinuluy-nu era “supusă Patriar- 
chici de Tirhova, şi că sinodicul. acestei Patriarchiy, cunoscutii 

“astă-dr cu numirea de sinodicul' lu Boris și care se citea în Bisu- 

rica Patriarchiei do Târnova, în fie-care Duminică a ortodocşiel, nu 

| -ciipriudea, pre.Metropoliţir de: Vidin (3). 'Toţ în aceste sorginţi nol 
sari. descoperimii,. că, la. 1262 sea: cel „mult 1270 Metropolitul - 
- Moskvey Kiril al IL capătă în liniba slavonă nu de la Patriarchul : 

:de 'Prioa, dar de Ja -Metropolital de Vidin cartea întitulătă: . 

€ Iudreptatea leger > (4). In fine când nor mal gcimă, că Patriar- 

-„chia - de Târnova a continuatii.a, esista' ne 'ntrerupt „pănă la 1393, 
şi 0a în pers6na, Patriarhului seu, 'Theodosiu II, pre la 1356, a în- 

ceputii a fi numar atăcată de cătră Patriarchu! Calist-I al Constan- 

tinupolulur,: 1 Tar r Metropoliă de Vidin cu Li vigdrea Patriarchiei 

  

0). rp. 09. ner, iepaneit. pag. 350. i 

î (2) Reynaldas ad annum 123887, (Şine. TI, pag. 264). “Pămâatăl zorarar, 

dupre opiniunea lui Şincai, esto Sevarinul de astă- Qi. - 

„(3) Ou. ner. Ieprineăi pag. 9ă. E, Golubinski. 

„ ţa) Bocrorb Pyuatiun. My3- pag: 290 seqa. -
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„-de Târnova se vede dependintă de Constantinupolii între anii 1282, 

“şi 1827 (1). La faqa, dicemă, a atâtor fapte istorice,: nu putemii, 
-să ne unimi, cu: părerea D-lui Golubinski, că Biserica” "Valachier a 

“atârnatii de Patriarchia de Târnova, fiind administrată. de proto- 
„popă s6ii esarchil aceste!. Biseric, - 2 

„+ Din contra, not amă vădutii în epocele precedinte din studiul 

“nostru modul, etim Archiepiscopia de Achrida s'a înfiinţată de către 
- Justinian din cea 'de Sirmiu,: “precum şi afecţimiile, co Românil klar 
'pănă la Stefani: câlii mare: nutriati cătră acâstă Archiepiscopie, Er 

bine; în timpurile, ce-ne ocupă, acâstă Archiepiscopie se afla: sub 
„adminstraţianea -Patriarchulai de Constatinupolit şi tot-o-dată des- 
; părţită de. Români din" Stânga Dunăre! prin Patriarchia de Târ- 

- nova. Acum în: faga, lipser. de. date istorice positive, şi privitâre pre 

“raporturile Bisericel Valachiei cu alte Biserici, nu esta mar natu- 
„ralii;-ca să iterpretimă lipsa de Episcopi din pământul Zemra- 

„mnlui:cu administraţiunea, eclesiastică a Metropolitului de Vidin? 
„ŞI acâstainol'0 afirmămi cu atâta mal-mult, căci scimă, că în res- 

-peetul: politic o parte din malul dreptit al Dunărer se afla prin se- 

„culul al. XIII-le- sub stăpânirea unor reg! debili, carii prin seculul a 

- XIV=le au cedătui posesiunile lor Basarâbilor din stânga Dunărel. 
„iiAceste ni dati deci dreptul, de a presupune, că precum în respectul 

- polilicii, aşa şi în celii eclesiăstici malul dreptii al Dunărei s'a le- 
“sati ca celi stângi, şi că Episcopi din stânga Dunărer.-recunos- 

iceaii suprematia, Metropolitulu de Vidin. Mar departe cum se pte 
admite, că Radul: Negru, fundând Regatul Valachier. cu unul din 

 Ipopârele cele mar religiâse — Românii, și ocupându-se. și de imu- 

:nităţile orăşânilor din: Câmpul- lungă, să nu se ocupe și de partea 

lor religi6să i şi să nu se: gândlască şi la'organizaţiunea Bisericel 
s6le; părăsind!o cu totul, 'sâii lăsâud'o în îngrijirea Protopopilor şi a 
esarchilor iBisericer'de Tirnova? Aegata este unii ca imposibilă, și 
Iar. contrariu datelor; istorice, da care dispunemi, : N 
“is Dal âutăiă, nor ami văduti, Radul Negru, îndată după descăli- 
carea Valachier, se ocupă de fundarea Bisericer domnesc! din Câm- 
pul- lungă (1215); apot, strămutându-şi reşedinţa. în Argeșă, el şi 

„aici s6 gAndesce 1ară3 la cotistruirea unei Biseriol,- „Despre ac6sta . 
i 

  

at, 

(1) Acta Patriarchatus Conptazi, Mieloiel. at Xe, 54 Fa i
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Sea ce îi; spună documentele nâstre Istorice: < Iar Radul Negrul 
voorodii celui menţionatit mal sus, este celii ântăiii domnitorii creș- 

tină, ce a fostii în Valachia. De aseminea şi cea ântăra Biserică, ce 

s'a ziditi în Valachia, este acâsta,. unde'se află relicviile s-ter mar- 

țire Filothea:> (1). Acum putemii not să presupunemii, că în. 6re-ce 

Radul Negru avea în Regatul seit.doă Biseriel; să nu albă nică ună 
felu de. organizaţiuue eclesiastică ? Dâr în acâstă ptivinţă să ascul- 

tiuhiă şi: prea Prea Sânţitul Neofit I, Metropolitulii Ungoro- -Valachier, 
care, ficond biografia s-ter Filotheei dupre.tradiţiunea populară, &ca 

cum s8'esprimă: «Şi numindn-se Biserica, pre carea Radul Negru a 

facuto la curtea de Argeș, s'a lăsatii Sânta:să fie ridicată, şi că- 
atoraii 6meniy cu s-tele ex rolicvil srpe Dunărea, Deci, dându-se do 
veste lu Radul vodă Negru, îndată prea credinclosul Domnit a luată 
pre Archicreulloculii şi pre totii clerul cu boeri!, (fiind-că atunci . 

aMetropolia eră în curtea de Argeș), s'a dusii la Dunărea spre! în 

timpinarea Suter, şi a adus'o în curtea de Ageş, depun6nd'o în Bi” 
serica-:lu[,. uude-“'se află: şi astă-dr,,.... (2) Incă: uni faptii 

care este de o val6re istorică ne contestabilă, not ti găsimii într'" 
“ună chrisovi de la: Vlad I, prin care se: stabilesce. fundarea mo- 
uastirer; Vodița (3) şi unde, în modă precis-se vorbesce despre esis- 
tența de Archiereă în Valachia mai "nainte de anul 1459. Vlad la 
anul: 1342: dice în actul,:datii părintelui Nicodim, egumenului a- 

"cesta. monastiri : ARO “no, CASpTIu EŞpBHrnozuuOnĂ, Aa 15075 ARH 

TOcuoaap5 Bozen Aa, nocrazu na, MECT 707 crapa, It Apxie- 

peii, saune x70;== Și : după mârtea D-lur Nicodim, să an fie liberi 
nică, unii „Domnitori, ca. să pună în locul acela stareță, nicI. Archie- 

reii, ș altul or1- “care, (4): Aceste date istorice, ni atestă în destul, 

(1) Jurnalul » Bia, ort, Românii No. X, aa. II, pag. 636. Aici Prea Sânţital xe- 
ofit I, Metropolitul Ungoro-Valachiei, puno. pre Biserica S-lui: Nicolai dia orașuţ 

"- Curtea de Argeş, ceâ ântăia Biserică, Dar Radul, descălecânăii întâi la Câmpul- 
lungă, a construiti acolo Biserica domiitscă, despre care am vorbitii, mai SUB ; Și 

nutoai cu strămatarea reședinței la curtea de Argeșii s sa constraită şi. acestă Bi- 

serică, . 
"(2) Jurnalul < Bis. ort, Română 3 an IL. No. X: paz. 635, 
(3) Vodița, “esta locul, unde s-tul Nicodim a fundată o mobnastite şi de nide! apoi 

a trecută la 1382 de a fundatii și monastirea “Tismana, Cultura slavică de pre acele 

timpuri, care era “răspândită, cum" ama vădută mai sus, și la Români; a „tradusă nu- 

mirea vele a Mechadieă de Aquae cu BOANII sâii mai usitatii „ BOAIIIUII = apele. 

3) Baxo Boaraperia T PaDIATEI Benea. pag. 6, 

4 e
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că Biserica "Ungro- Valachiă îşi avea, decă nu . Mitropolitul cu 

Melropolia sa în: Curlea de Argeș, apoi. celii puţin archiereul 

seii, stă păte şi muaă mulfa archiereă;: 
„Incă de la 4346 Serbia se-afla sub conducerda “upanalut Şictin 

Duşan, caro își întinsese posesiunile s6le preste o parte din : vestul 

"Regatului Româno-Bulgară, adecă și preste Vidin. De altă parte, 
la 1827 Patriarchia, de: Constantinupoli pusese sub depeudinţa. sa 

pre: Meţropolia de: Vidin (1) şi pre la 1356 ea tiudea la a subordina 

„ieşi şi 'klar: pre: Patriarchia. de Târnova, pre timpul Pâtriarchulu! 

Calist I;- caro începuse a: esplica înființarea Patriarhiei de Târnova 
în sensul arătatii de noi mal sus (2).-Cu alto vorbe, că pre'la înce- 
putul jumătăţei adoa a secolului al :XIV-le malul drepti al Dunărey 

“din: faga Regatului Iul Radul Negru era ocupati politicesce do că- 

_tră Sârbi, Tar, bisericesce de cătră Patriarhul din Constantinupolă ; 
şi Românii din stânga Dunărel au trebuitii să se: ocupe de aici în 
“1modu speciali şi de organisaţiunea,: Bisericel - lor, şi să caute, a-şi 

funda o Biserică cât se va putea mal naţională. Pontru aceşti scopii 
Românii din Valachia,: având îu vedere perieulelă' despre: Ungaria ; 

co'căutaii'a li se impuue prin “Biserica papală, şi tiuâud și-la orto- 

- “doesia, lor -străbură, ; so văd : mecesitaţ, de a regula lucrul numa] 
“cu Paţiiarclia de Constantinupolă. + ni n ei i | 

Şi tn adevăr, că întro'anil 1350 şi 4359, pre tiapul- Doinuita- 

rului Valachie! Alecsandru 'I: Basarab (3); Români din Valachia se 

punii în relațiuni cu Patriarchul de” Constantinupolă, şi primesci 

| deMetropolitii al. Bisericei Valachiey pre 'Toakint: Critopul,- care mar | 
' “nainte fusese Metropolitii al Viziner (4). Cu acestă ocasiune Patri- - 

archia de. Constantinupolă, în unire cu - Sinodul patriarchalu, după 
ce, în urmarea cererel Domnitorului Alecsandru, alege şi confirmă de 

i “4 Acta Patriarchatas Const. Micle Te II, No 434 pag, 161. 
(2), Act. P. Const, Aioloiei, T..I, pag. 436, ” : - 

i (3) Clironicarii 'romi âni pun pre  Alecsanăru 1, Doiaitoră al Vâlachiei tatiaă 

până la 1352; ar de aici până la 1366 se vede domnind Nicolai Y, fiul lui Alec- 

sandra, Actul patriarehală, pre case îlii avemă aici în vedere, și care relatâză coli 

mult fapte de. la 71357, s6ă., 1358, dice, că. pre acestă timpii era. domnitor Ale- -_ 

xandra, $ i , 

| (4) Beep se ada î în “Alania vele, dupe mirturia lay Logoiea su Oriena cuzis- 

tianus (, 1349); adecă, d6- -supra. râului Cuban din Gubernia 'rusă de Caucasăi: —- 

Ac&stă; Metropolie într ană “altii actă al Patriarehiei de e Constantinapoli dela 1870 

se mai numesce Bizinid, aa "i |
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Metiopolitii al Valachiey pre Loacint Critopoli, stabilesce, ca ' Me-- 

__tropolin do Uugro-Valachia să fi supusă Patriarchier de Conistanti- 

nupolă (1). Dupre cât putemă cun6sce, Metropolitul Ioacint se afla 

pre tronul Metropoliej s6le şi la 1370, dar Tarăşi:nu mal târgiu de 

1380. Iu actul, care se ocupă de numirea Metropolitului Ioacint, se . 
presintă o particularitate, pre carea noi uuo putemi trece cu vederea. 

Aici Mitropolitul Ioacint se numesco' apropictul . lut Alecsandru, . 

(mmotătoyru dr), Şi noi acestă apropiere 6 o esplicămti DUmAI 
„În sensul do cunoscută (1).. ..: îi: tt 

::. Dapd anului 1370;şi între 1380, tronul Atetropoliei Valachiel:se 
| ocapz de. cătră unii Ohariton. Pre. timpul Metropolitulu! Chariton, 

Biserica Ungro-Valachiel, carta d6 la Loacint.se nula â Vugaiel 
„şi 4 Planinelor,. incepe ase numi a Ungro-Valachiei, şi: "Meotropo= - 

"Jitul ex purta titlul do :. a M-rrpozodizns FUOne Oarprge-B) crpiuc= 
Metropolitit al.toter. Ungro-Valuchil ». și: « Breprtuoc prea. Ou0- 

ratii ». Aşa Ia anul:1380, în Iuua lu! Iunie, Metropolitul Chariton, 
"împreună cu al doitea, Metropolitu al. Uugro- -Vălachier,: Autim. al 

Severinului, subsemn6ză doi acte sinodale a ; Patriarchiel de Cou-. 

stantinnpolii, prin care, s0.râdică “Episcopia de' Cernica la rangul 

do. 'AMetropolie (3) şi so-confirmă Matei de Metropolită al: Adriauu- 
polului (4) „Lar'la anul 14 381, luna Martie, Charitou, a inaY subscrisii 

___o-decisiune sinodală, șprin care Metropolia, de . Cernica este rodusă 
Varăşi la, rangul de. Episcopie şi supusă. Metropolitului de Paleopa” | 

trasia. (5). Şi Chariton a rămasă Metropoliti a tâter Ungro-Valachil 
"uiumar pont Ja :1381'; luna. Mar; căci de Ja acâștă dată vedem în 

"- actele patriarchatului de Constanitinupoli pre Antim  Critopi, ra- 

tele lui Toacint (6). . eiă mp 

«In lunele .de Ia. Jraxtie până la Atari anal 1381, 'se- sue pro thro- 

mul Metropolier a tâtă - Ungro-Valachia Antim Critopul. Ereditând - 

de la predecesorul st, Chariton, til de Metropol al-Ungro- 
  

po 

: „0 acta, Patriarchatus Const. T. 1, pag. 388 seqq Şi 592 sq n aa A 
“-(2) Acta pâtriarchatus Const. 7. II, pag. 19. a Dee 

(3) ibidem. T. IL. pag.9. “Dupre catalogul păreuilori “cunoscută cu nuniole, de 

a Imperatorului Leon celui înţeleptii, Episcopia de Cernica cade î în “Metopolia Di. - 

vachialui (Pidân T.V, pag. 484). Prin urmare Episcopia eu „erau Cernica se, afla 

în partea de Nordii a Albaniei de astă. RAD E SR 
4) ibid, D.Ilpag. î8, i: Cai ta . 

(5) ibid. T. II, pag: 23. E Da i a pă e 

(6) ibid, 7. 11, pag. 25—28 .. | ei 
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- Valachiel şi prea onoratii, el devine la 1382 și: <tozrronhs rc 
“Reumadei iuc==Locoţiitorii al Capadociei (1) şi scupyoe=Eesarehit (2), 

Cu modul „acesta, Metropolitul Ungro-Valachiel pre timpurile lut 
Antim, avea, tâte titlurile, ce le ai Metropoliţir aceste Biserică 

şi până astă-gr; adecă ' < Metropolită al “Ungro-Valachiei, Locoţii- 

torii al Capadociei, Ecsarehii şi prea onorată >. Şi aceste titluri di- 

„ferlaii de .cele'al6' Metropolitulut d3: Severin; despre, care avemil i 

vorbi mal jos, : ii Daci | 

Dia tipul Prea săaţitalut Antim, pro cata D, Lesriodaas 10 jun 

„coli. Antâiii Motropolitii a! Ungro-Valachiel. (3); mi sântii cunosente 

„al malte fapte istorice, care atestă, că: Metropoliţit Ungro-Vala- | 
ichiol, fi ca Locoţiitori: a Capadacier, su şi ca Metropoliţi ar Bi= . 

soricel. Vâlachiei, a luată parte la administraţiunea, Patriarchiei 
da Constantinnpolii, ca meinbri “al sinodului patriarehalii. In aul 

1381, lana Mas, Metropolitul. Antim a fosti. presentiă la: sinodul dii 

Constantinupolii ; ;:şi a subsemnati gramata 'sinodală ,: prin care se 

confirină/.pacea, înkoiată între Ioan Paleologul 'şi fliul se Andro- 
nică (4), Potiîn același anii, dar numa! în lunalul Iunie, Antim a de- 
cisii împreună cu cialalţă: membri ax sinodulut, ca, monachul Casian să 
devină Metropolitii al Vidinului (5) și depărtarea In Dorotheii de la 

Metropolia de Periteoria (6). La 1882 în luna lur:Septeinvrid opi- 

năză împreună cu cialalți membri ar sinodnlur.patriarchalti, ca, Me: 
tropolitul“ de- Cherson să întârcă Metropolitului de Sugdiana Elisul 

și: alte locuri (7); iar în luna lut Noemvrie chotărescă fpreună; ca 
Metropolitul de Cotia din-Alidia să se strămutela Filadelfia: (6).-La 

anul 1882 Ianuarie în 20, Metropolitul Ungro-Valachier, D. Antim, 
şi locoţiitorii acum al Nicomidiey, a. luaţi decisitinoa; sinodală, ca 
să se se degradeze unit preati Machitar pentru o cununie nelegal (9) ; 

2 i 

"(1 Acta vătriarehatus Constp, „Micloşigi. T, II, pag 4244, ash 

- (2) ibidem T. 1; pag, 494. cir, Dadan ș și Ilăcân, şi Evvrayă Tidv Div at îspăv ruen 

T. V, pag. 501.. 

(3) Istoria bisericească. Buturescă 1845, az. 390, “Dupre. D. Lesviodaes Motro- - 

polia Ungro-Valachiei începe a avea Metropoliţii săi numai de. la 1362, i 

(4) Acta patriarchatus Constp. T. II, pag. 25—28,, PI 
a (5) Ibidem 'T. Ilpag, 28—29. e i A 

(6) 16. 'T, II pag. 34-39, E DIR 
(7) Acta patriarehatus Constp. Mieloşici 7, JI page pai, , î: a 
(8) ib. 7, IL, pag, 45—47, ie, 

(9) îb, 7, II, pag, 48--49, em a o tii 
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-şi tot în acelaşi ani, dar numa! 1 August 24, a snbsemnată-actul 
de degradare n protopopulni Constantin * Cavasila (1). Decide a':se 
'degrada Metropolitul Pimen al Russiey la 1389 luna Fevruărie și 
aprobă alegerea lul Ciprian (2); şi tot în acotaşi Innă şi'anti sub- 
scrie o altă decisiune, : relativă la strămutarea Metropoliel din A- 
“drianupoli în Agatonupul, din causă că 'Tarciy ocapasa' Adrianupo- 

lul (3). In Luna lut Martie a opinatu pentru o epitimie, impasă anui 

-proută Gregoriu (4); far în luna InY Aprilie a subsemnatii decisiunea,si- 

nodală, prin carea se' întergicea Metropolitului de Chalcedona, dea nu 

mal avea Biserică și cleri al sei în Constantinupolii, pentru ca astil - 

folii săse p6tă înlătura neorânduelele (5). In fiine tot în anul'1 389; 
şi în lana Jay lalie, ambil Motropoliţi at Ungro-Valachiel, adecă An- - 
tim al întregei Ungro-Valachit şi Atanasie al părtet din Ungro-Va- 
Jachia despre Severin ai subsemnată actul sinodalu, relativ lă Me- 

„uropolitul Paleopatrasier , pentru ca: acesta,.să- nu supere pro Nifon 

“ Mandilas, Episcopul Methonici (6). In: genere vorbind, Metropolitul 
„Antim Oritopul s'a suit pre “Tronul Metropoliei întregeă : Unigro- 

 Valachiă la '1381 şi a continuată cu administraţiunea Eparchici 
"s6le penă pre la finele anuuă 1389, fiind tot odată și menbru al 

sinoduluă patriarchală din: Constantinupolă, +. ii tii 
„Deşi finele seculului al. XIV 15 a; fostii nitimul scop al stuăiulat 

nostru, spre a se vedea, cum crestinismul s'a desvoltatată j prin Da- 

cil -în modă regulată şi no'ntreruptii, nor însă: vomit : vorbi aici: şi 

despre succesorul Metropolitului Anti, care pare. a nu: fi “bine fic- 

_“satii de documentele istorice, 56ă mar'drept, că actele. patriarehatu 
lui de Constanţinapolă nu facă mengiuno despre dinsul:: DIE 

Judecând în adevăr depre. actele patriarchatului de Ounstaiti- 

. nupolii S'ar părea, că după Antim a tirmatii Macarie]. In: acestă 

or6re, a 'cădutii şi D. Golubinski (7). Dar Meletie,.Metropolitul de 
«Atena, '6ca co (ice, în acâstă privinţă; la: 1389. Fevruarie 15: 
Aveo A! € Ep o cd Ev Erer 1389 wefsrvugirv 15,5 î. 0 ip 

(0 iîb, "11, pag, 51—54, Se tt 
(2)Acta patr. Conpt. T, 1, pag, 116-129, pt ag, 

(3) îb, T. 11, pag, 129—130. o II a a 
(did, PIlpag, 115, i : „ri 

-(5) Acta patriarehatul Constp. T. Ir, pag. 130 „i ra 
(6) îb. 7 IL. pag. 135-137. a apti 
(7) Ou .uez. Ilepaneii, pag. 355, a e mii to 

 



998 Sa „ CREȘTISISNUL IN DACII» .. 
  

.Bhuylue Tepăderă, opEcus tă. păra Spa 2. dodaveiu, Byte. 

„aiviny Thy V05y Oveywţi NI „VE, En. Thy Goytecosbdyni ws : SI y 7. 7) DALE| ! 

TIpăTepoy.! +: =. Autonie: IV. Pre, timpul, acestuta, la anl 14389 
Pevruarie 15, Motropolitul Ungro-Valachiei Timoţhei, în timpă: de 

b6l%, loând schima coa mare, şi fiind. sănntosii la minte, a continuati 
a avea archieria; ca: mal nainte, (1); Acesta Timothei a. continuatii 

a fi Metropolitii pănă 131442, dupre.cum.atostă D. „Lesviolacș, :pro 
-basa documentelor istorice române (2). Toti ce putemi să scimii despre 

Metropolituli 'Timother al- i6toi Ungro-Valachil din actele patriacha- 

iului de Constantinnpoli, consistă întra acela, e: Patriarchul Matei 1.. 

14 1401 în luna lil Mani, atrage atenţiunea asupra respunderel :n10- 

rale, fagă cu-datoriilo sâla de Archipăstoriă (3), şi tot-o-dată,ică în sino- . 

di patriarchali din Constantinupolă' el a fostii înlocuită prin. Me- | | 
tropolitul. părtei Ungro- Valachică cei despre Severin ;—şi acâsta 

nol:0 + presupunemil „că s'a petrecuti din causa. bolci, . co.a 'suferitii 

incă la suirea, să: pro. tronul a -tâter Ungro= Valachier.: i e ie 

Niv putem să întrerupă studiul vieţei religiose a Românilor * 

din: Valachia. până când nu vomti-faco cnnoscută' Iocforilor'noştii o - 
“particularitate istorică; pie: caro" noi o, întâlnimib' în" istoria, Bişericot 

Valachiti, Iu Valachia; trobuo! să scimiă;: 2 coosistatii: de o dată dot 

Metropolil,. ana: cu reşedinţa. în - Argeş; şi a, doa la: "Turnul: Sovori- 

nulul.: Cel ântăiă. Metropolitii avea, titlurile: -M-peponehizrjs zd-" 
“one. Odprpiasrzaai Tuspriv== Metropoliti al t6ter: Ungaril și. al 
Planinelor; apot sozoenpijtiis Kouzaâoziag = Locoţiitorii al Capa- 

docie! şi iEapyoc 0 „Dnepr cep.08 = Eesarchii şi prea onorabilă! (4); 
Yar al doilea: se numita: «75 pes vs Op „po-phaytas, mis uară, zhy 
Sefepiy = Meiropolită.. al : părţel Ungro-Valachiet.. cer: despre 
Soverin (5).şi:avea şi titlul de ;: Oreprtpos = prea. onorabilii (6), 

precum şi pră.celii de :< rezernp je hs rii Me)rvns == Locoţiitorii 

al Melitiner..“D. "Golubinski „crede; că înființarea; a do: Metropolil 

în: Valachia, trebe să fi esistatit pentru cuv ântul,..ca a patriârohit de 
  

(1) nasca iotopla Medezioy. Toy, III, per 239, Ia DN 

(2) st, Bisericescă pag. 397. pi pa mei S 

(3) Acta patriarchatus Constp. ÎI. 1], pag: 494. i ut 

(4) Acta patriarchatus Const,.T, 1. Pag: 494. „Xivta za e 769 Ditoy zobitzpiăv 3 1oV ov 

Pâine T. V, pag. 511. ar , Na it Ra 

(5) Acta id. T, III, pag, 549, 342, ii „HI îi E, 

(6) îb, T.], pag. 535. Gt tă Oi EAT,
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Constaritimupolii, tolosindusa de ne "nţelegerea, Matiopolțilăr, să: nota: 

ținea mar bine acâstă Biserică” în dependonța. î „Nol la aceste mat'a- 

adăugămil, că trobuo să fi esistatii şi unii motirii politică; ; aderă a="' 

„cela.“că Regatul Valachier:-pro: aceste timpuri se compunea din 'dob' 

doinni:— din dorinia lur-Radul Negru şi-a “Banatului (6 - Severiui - 
s6ii Cratova, Dar: noV'să'urmirimit! mar: de apropo şi Motropolia Sa! 

verinular din punctul de'priviro'religiosi. ri ie it ati 
- Ta anul "1370; âdecă“cel mult duţă: 15; ani de la: suirea pre țro:: 

“nul Metropoliel de Argeş a lu! Ioacint; Critopul,: Metropolitul: iloa=: 

cint, pentru ca să căpătutască de sigur pre unii frate al seii Daniăl; 

| flatori în Constântinupolii, cere de la Patriarchul,i impreună cu bo-: 
eri! din Banatul Severinului, unii al doilea Metropolitii, caro să ai! 
regodința în Severin. Dar mal bine și « aici să xeproducemu atil în! 

s'a formatat acesta î doă Metzopolie. .c Anul:687 S (1370) Nosimyitie” 
indictionul IX-le. Cu puţini an ma! "nâinte, Prea Sânţitul Motropolita! 
al Bitriner (+) a fostă strămutată cu votul Sinodului şi cu aprobarea 
Patriarehulur la Metropolia Ungro- -Valachier, și acesta; dipo ce mal 

„ântăiă-s'a cârotă ds Doerit! acelui loci ş şi do creştinii de acolo, casă! 
lise dea, lor archioreă, poutr u aduiinistraţiunea spirituală şi folosul 

. Sufletescă ; : astil- felt, că să se piistoxtască de. acesta bine şi în modul! 
plăcută: lu :D-dei, şi să: fio conduși pre căile mântuirer,. far după 
ună timpii 6re- care, fiind că poporul acelax locii este mare şi Ka 
nomărginită, ună singuri archiereii, nu era de” ojunsit la atâta; Li 

“porii, ca.să-I pot pre ek inspecta, spiritualminte ş şi: învăța cele: n6=: 
cesaro'safletului şi mântnirel, şi pentra acesta ai cerutii, ca să li 

 so:chirotonisraseă şi altii archiereii al Ioculur: acelura, ' cerand şi a- 5 
câsta boerit acia şi. cedând. la acesta Archiereul, ce era şi se iă şi 
până;acum acolo. S'a'alesi la, acestă demnitate; prea onorabilal di 
keofilacs, D. Daniel, bărbatii forte buni şi pietos, precum şi + virtuos, 
propriu pentru u acâstă demnitate mare Şi fiind cu consciinţă şi cu. 
virtate. .Do acărula virtute şi celelalte” Duiuri având: cinoşcinți! 
booril. colul locă; împreună cu supușii, a rugatii prin scrisor ânumiâ” 

pre modestia n6stră, precum şi pre divinul, sântul și marele Sinodi, 

ca s% hine-voiunti şi să li-lu dăruimă lor Axehiorati, € care s a şi chiro- 
i sea 

  

(1) Aici Bitrina eate disă în locă da Vitzina,! stiati
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tonisită cu votul Sinodului şi cu aprobarea modestiei nâstre,—Mitro- 
polită al unei părti din Ungro- Palachia, adecă a unei jumătăți, 

având (cealaltă, jumătate) de Archiereu pre strămutatul mar 'nainte . 

din: Bitrina, Deci Prea . Sânţitul Meiropolitii, mengionătăi al părţer.. 

Ungro-Valachier, prea onoratul şi în s. Spiritii. mbiti frate şi coli- 

targisitorii al modestiei nostre, celii supra-numiti în monachismit , . 

D. Antim, datoresce să primiască şi să ţină acâstă Biserică, şi se. 

înrete pre poporul celă creştinii al Domnulai din dinsa, să sfăturască 

şi să, esplice cele. folositâre pentru sufletii şi mântuire, :făcond şi ci- 
taţi ete: Pre longă aceste, - el va mal ţinea şi locul . Militinel şi de 

acum va avea loci în strane şi în tronurile, ce seaflă în s-tul şi ma-. 

rele Sinodu, precum şi pratutindinea, Deci pentru acesti scopii s'a 
- eliberati acesti actă sinodali menionatula! : Metropolitii al părțel 

Ungro-Valachiei, proa onoratului şi locoţiitorului Melitiner, fratelui 
celut, în S. Spiritit prea xubiti şi coliturgisitorulur modestie! nâstra - 

(Domnului Antim) (1). . | 
„Trecând Metropolitul Anti în, anul. 1851 la catedra Mettopo- 
lier de Argeșă, în locul acestula, la. Severin se râdică de sigur A-. 
tanasie,]. Despre acestii Metropolită al Severinului not nu' avemă. 
nici o 'scire pănă la anul 1389-luna, Julie, când împreună cu An- 

tim, a subsomnatii ună actil al Sinodalur patriarchală , relativă la: 

Metropolitul Paleopatrasiel, Macsim (2).. Suindu-se 'la anul:1359 

Ă Pevruarie în 15, pre tronul Metropolier a t6tă Ungro: -Valachia Me-... 

tropolitul 'Timothey, şi suferind acesta, de 'o, b6lă, la; sinodul patriar-. 

chală. din „Constanupolii, a luatit parte în tote decisiunile : Athanasie - 
L. Așa | la anul 1397 găsimă pre Metropolitul Severinului : Athana- 

sie Tând. parte la reglarea Î Metropoliei de Corint (3). Pre timpul 
Patriarelului „Mathei, şi anume la anul 1400, Metropolitul. Seve- 

rinului, de sigur că tot Atanasie 1, ea, parte la alegerea Metropoli- 
tulut do.Liaodicea, Macarie, la. alegerea şi confirmarea, celui de Kizic, 
Theognot, precum şi la alegerea Metropolitulur de Eraclia 'Theo- 
fan, (4). In fine la 1401 în luna lui Iulie, Metropolitul Atanasie I 
subserie, ună actă patriarhală, relativii la nisc6 - mustrăti „freate: 

  

a) “Acta Pătriarchatus Constp; T. 1, Peg. “532, 
(2) I.T. II, pag, 135—137. 
(3) îb. 'T. 11, pag 287, 
(4) Acta patriarchatus Constp. 7. II 312...
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- Metropolitului de-Fhesalonică (5). Alte date istorice noi nu mar a-. 
vor, relativă la Motropolitul Atanasie I, şi tot-o-dată'na scimii,- 
d6că Metropolia Severinului a mar continuată â; esista; 'Lotii; co pu-: 
temă presupune, este, că în anul: 140 „Biserica Moldovel respin- 
&end,'cum vomii vedea, mal jos, 'pre Metropolitul grecă; -Xeremia, 0 

încurajatii pste şi pre: Românit din:Valachia, ca să nu mat: tolereze; 
asemineai neregalaritate canonică în Biserica lor, şi tot-o-dată să con-: 
centreze: tâtă autoritatea supremă eclesiastică în Metropolitul a t6tei, 

Ungro-Valachil, care pre la acestă anii era ss Timother, s6ii Macarie. 

I. Ubit lucru'tnsă trebug notată aici, că cu anul 1401 „Metropoli-, 

ți Ungro- Valahiei w'aă mai luată parte la Sinodul patriarchaliă 

din Constantinupolă, şi acesta pote pentru curântul, că de la acestă 
dată Metropolia Ungro-Valachiel, ca şi cea a. Neldorer,-frebue să 

"A începută a. avea Metropoliţi dintre Români; ee e ast 
Resumând cele dise în respectul . Bisericel. Unro-Valachiet, :n0l 

trebua acum să stabilimii, că de la 1215 penă la 1850 şi: ceva 

Biserica Ungro-Valachici: s'a: administrati: de “către 
Avchiereii. locului cu. autoritatea: Metropolitului de: 

Vidin. De la acestă însă dătă istorică Biserica Ungro:: 

Valachiei devine Metropolie sub autoritatea Thronu-: 
lui patriarehalii :şi cu dreptul de administraţiune în 
acea patriarehic. Taw de la anul 1370 se înființază și o; 

“ adoa Metropolie, dependintă:în modu direetit tot. de 
Pâtriavhie, care dureză pănă la 1401, când pentru Me-. 
tropoliţii Ungo -Valahiei încetâză și dreptul .de-ad- 
ministraţiune în. Sinodul patriarohalii de: Constanti- . 

nupolii. ta irmuiă 
apa io 

"Vista, roligidst a “Românilor din. Modora, numai pănă IRI înce. 
putul secolului al XY so va “desfășura, . de către not aid. „Chrânica 
Episcopiei de Romani. a Prea Sânţitulur Melchisedec, Episcopul Du: 
nărel de jos, (partea T, pag. 41—100), desfâşnră în de âjnns şi cu 
t6tă, dreptatea, opocha înfiinţărei Matropolier de Moldova, precum şi 
relaţianile Românilor. din actsti parte cu Patriarchia, de Constanti- 

nupolă, pentru organisaţiunea lor religi6st.. Prin urmare, no, 6, 
  

(5) Ibidem, T, II, pag, 519.
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vomii limita pentru scopul, ce urmărimil, numai in-deteriminarea po-. 
siţiunei religise â Românilor din Moldova, Iseapend de la - secolul: 

al XII şii pănă la XV-le.. Si IE i 

” Di. întervalul de trer 'secule, co. ne ocupă aici, nu: i putem sa nu: 

admiterii, 'că' pre aceste locuri, adecă î în Moldoviu nai esistatit: Ro-... 

mânt şi "Kiar de ritual ortodoxii. NoI am "vedatil: Mal Sus, că cu trans 

mutarea 'Comanilor „în Regatul  Româno-Bulgarii. şi : în Ungaria,. | 

prin :Moldova: aă rămasă numar Românii, caril, se adăpostraii: prin: 

munţii Carpaţii; de' câte-orI erati supăraţi de incursiunile Tătarilor. 
Acum să “probămi din noii: că; locăitorit rămaşt. în. vekea. Cunianie 
Sraă nu numai Români, dâr kiar şi ortodocși de religiune. “Papa. 

Gregoriu al 1X-le printr'o epistolă de la 1234 se osprimă în acesti 

materie cătr& Bela, Regele Ungariei: « In. Cumanorum Episcopatu, 

“sicut. accipimus, quidam populi; qui ;Valachi vocantur, existant, qui 
ei si censeantur- nomine:christiano , sub unam tamen fide: “Varios Ti- 

tus habentes, et; mores illa, committunt, 'quae huic sunt nomini. ini- 

“ mica, Nan: Romanam Eeelesiam conteminentes, non a venerabili fra- . 

tre:nostro, “Episcopo Camanorum, qui : loci Dioacesanus existit, sed 
a qnibusdâm psoudo-Episcopis Graecorum rituni tenentibus” uni versa' 

recipiunt ecclesiae 'Sacramenta, et nonnulli de regio Ungariae, tam 

“ Ungari, : quam Theutonici' 6 alii orthodoxi morandi causa cum ipsis 
transeunt ad eosdem,. et sic cum. 6is quasi populus unus. factus, : cum 

eisdem: Valachis, ' eo contemto, praoimissa, - recipiunt. sacramenta, in 

grave orthoxoram scandalum, et derogationem non “modicam fidei 

christianae: =— In Epișcopatul-Cumanilor, dupr6 cun am' înţelesă, 
- esistă 6re-care popâre, ce se numescă Palaciă, cai! de şi sa dis- 

„tingii cu numele de creştini, aii inar multe rituri în.una şi; acelaşi. 
credinţă, şi comitii fapte, care sântii 'opuse, acestur nume. Căci, 
despreguind pre Biserica romană ; ; primescă pre lite misterele 

Bisericeă nu de la “venerabilul nostru frate, „Episcopul Cumanilor, 

carg este Diecesanul loculut, darse ținu deritul unor pseuăo: 
Episcopi £ sreci şi nu pirțini din regatul Ungariei, adică Un- 
gari şi Teutoni şi” al ortodocşi teecii la, dinșiă, pentru a trăi 

Si cu dinşii, şi îŞau cu aceştă Valachă facă unul şi acelaşi "popor, 

despreguină pre "Episcopii, și primind predisele mistere (adică 

cele ortodocsă)' spre “marelo Scandal al ortodocșilor şi spe degiradi-
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rea nu mică a credinței creştine (1). - Acum din tâte aceste scri- 

se ale Papel Gregorie IX:l6 resultă, că la. 1234 în Tpiscopatul. 

Cumaâniei, carea 'se vede, că era. Moldova, adecă vekea ţtră 

a Cumanilor , erai Română,: şi că aceşti Români se -ţineail. 
de itul Disericei orlodocse, : având și 'Episcopit! lor “ortodocşi.: 

Dar trebue, ca mai "nainte de ce vomă arăta tentatiunile -Papi-. 

lor şi respectiv de Romani! din Moldova, sâăi Cumania, să precisămiă 
mal de apr6pe pre aceşti Episcopi ortodocşi, de caril se face. mon- 
giuns în acestă Epistolă a Papei. Gregorio IX-le. Toţi Români dar: 

“ marales Moldovenii, s'au distinsă în istorie prin tendinţa lor. de a ţi-. 

nea în modă independentă Biserica lor de Patriarchia de Constan-: 
tinipolu. Acâsta se probâză în modul celii mai impunătoril din fap=; 

tele, că Moldoveni! nu primescăi pre Metropolitul Ieremia (1395) (+): 

şi pre alţii, caril s'au chirotonisitii şi trimisă aici de cătră Patriarchia, 
de Constantinupolit (3).. De altă parte, not trebue să mal constatănii 

şi aceia, că nici într'ună loca al actelor Patriarchiei de Coustântinu: 

“poli nu se. vede,.ca Metropoliţii Moldovei din. acâstă „6pochă, să .fi; 

luată parte, ca cel .din Valachia,. la administraţiuriea Patriarchier. 

din Constantinngolii. Aceste considerente ne facii, ca să căpătămii-o 

conclasiune de caracter negativă, că: Episcopil ortodocși din :Epis-: . 

copatal Cumanier nu pnteati să fie grect, s6u mai drept, Bizantin! de: 
origine. Din contra, ar6ad:în vedere, că Biserica Moldovei are pre: 

Episcopul Iosif și Meletie. (4) chirotonisiţi de cătră Metropolitul. Ga-. 
liţiel între anir 1871 şi 1376; şi că în decursul întregului. seca. 

al- XIV-le Biserica Moldover sta în relaţiuni forte - apropidte cu: 

cea de Achrida; (6) not trebie să recun6scerati, că Românii Moldoveni 

din acestă epochă, fugind do ingerinţa, Patriarchiet de Constantinu-. 
polii, nu se află nicrîn relaţiuni întoreclesiastice cu Metropoliţii din Vi-. - 
din, sil: vekea;: 'Epârchie a Sirmiului, ca Românii din Valachia,, „ci: 

| e%, supunendu-se circumstărilor, îşi capătaii pre Episcopit lor de la. 

„Bisericile ortodocse vecine, ţinând la relaţiunile lor cu. Archiepisco- 
„pia de Achrida, carea se formase tot-dint o , Episcopie românâscă, 

  

1) Acemannis. cart. VII, Ep. 319 aragi ist A. %. Laurian, Tir. vaz, 9 

(2) Acta patriarchatus Constp. Micloşici T.. Il pag, 223, ci. LI 

(3) Vod! Chroniea Ep. de Roman local citată mai sus. 

(4) Acta putriarchatus Constp, T, II, Pre: 241 și se, 
(5) ibid, T. IM. pag. 230. . i: ... 

ii
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adecă a vekIalui Sirmiu şi carea în aceste timpuri nu presenta nict. 

ură periculu pentru independenţa Bisericer Moldover. ' 
- În faţa lipsei de o organisaţiune definitivă, a Bisericer Moldoret,: 

de unde lipsta încă o Metropolie regulată, Papil îşi îndrepiâză pri- - 
virile lor aspra Bisericer' Moldorer,  dupre cum ele au fostii îndrep: 
tate asupra Bisericer Româno-Bulgare din 1203, precum şi: asupra 

„ Bisericer din Valachia, În anul 1234 Biserica papală a:fosții cn de-! 

săverşire desrădicinată, de cătră Ioan IL Asan din Regatul Rămâno-: 
Bulgurii, şi Papă Gregoriu IX-16,. vădânid. că. ni pote să râdice:o, 

cruciadă contră acestui Rege al Româno-Bulgaiilo,: el îşi îndreptâză: 
privirile s6le asupra Bisericer Moldovei, şi cu Bela al 1V-le, Regele 

Ungariei, regulgză organisațianea uner Biserici papale în Episeopatul 

Cumaniel, sii în Moldova. Eca'cum :se esprimă ăcestii Pâpă şi în' 

privinţa acâsta : : -<No'igitar ex diversităte rituum pericula, proveni: + 
ant animarini, nos volentes huiusmodi periculis obviare, ne praefatii. 

Valachi- materiăm habeant pro defectu sacramentoram ad schisma-- 
ticos Episcopos accidendi , eidem Episcopo nostris damus litteris- in - 

mandatis, ut catholicum 'eis Episcopum, illi nationi conformem, pro-' 
vida, dileberationi constituat, sibi juxta generalis statuta concilii: mi = 
carium în praedictis, qui ei per omnia sit obediens, et subjectus. == 
Deci, ca'nu din diversitatea, ritarilot săse: nască pericile petru -su- ; 
flete, not cu modul acesta voimii, ca, săilăturămit periculele, pentri - 

ca iu predişii Valachiy, arend de motirii. lipsa de mistere, să-se a-' 
dreseze la: Episcopi schismației, şi - acelu iEpiscopii prin scrisârea! 

nstră îI  comandămii, 'ca în: vedaro cu 'prevăzătOrele deliberaţiun! + 

să'aşeţle lor Episcopă catolică, liar din acea. națiune, lat. lul să-. - 
fie vicari între predişii (Valach!) comform cu piescripţiunile conciliu-: 

lut generală şi să-I fie lui ascultătorii întru tâte şi supusă (1). De unde ; 

se vede, că Papa Greg goriu.IX-le, observând dorinţa :Roniânilor din 

Moldova, el. li -iegulză, ca ei, supunându-se Bisericel papale, să . 
aibă uni Episcopii de: naționalitatea, lor. 

“Dar nu mal departe, de cât la anul 1352, adecă când 6ră “Papă 
Climent VI, tar Rege al Ungariei Ludovic, Biserica Moldovet de- 

„vine Iarăşi obiectul îngrijirilor. Bisericel papale. Ludovic, bătând 
pre Tătari la gurele: Dunărel,. cera de: la Papa, ca „Sl dea bine- 

N IT i 

- (1) Assomanua cart, VIII, Ep. 319, (Atag. ist. 'T, TI, p pag: 120,
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cuvântarea, spre a întâreo la catolicismit pre toţi. locaitorii ţorilor | 

„vecine Ungariei, între carii şi pre locuitorii Cumaniey, Şi cu tâtă 
bine-cuvântarea, dată de Climent In Ludovic (1), Moldoveni! conti- 

nuă cu ortodoesia, şi mal -2eparte, având Episcopi, dupre cum am 

arătali may sus, chirotonisiţi do'cătră Motropoliţi, co muili prosenta 

nicI unii poriculii în privinţa independinţer eclesiastice; şi fiind i în: 
velaţiuni intereclesiastice cu Achrida. i SI 

: Timpil de 118 ant Biserica Moldorti rămâne liviscită în. privința 
voligidsă, şi 6a continuă cu' osecntazea cultului ortodocsi pănă la 

„1370. In acesti ană Clara, muma vitrigă a Domnitorulut Lascu din 
Moldova, ' şi mumă bună a fomeilor Regelul Româno- Bulgarii şi al 

! jopanul Serbiel, înteţesce din noi cestiunea unirei. Bisericei- Moldo- 

vă cu cea papală. Urban V-la, „Papa Romei, întreprindo- o nouă 
corcâre : pentru : unirea, -' aceste Biseriel, și el, precum şi: Gregoriu 
XI-le, serie: epistole lui Lascu, învitându-l de a primi unirea (2), Cla- 

roi, de a convinge pre fiiul stă celă vitrigii în privinţa unirel (3), 

şi '0 ordonanţă Arehiepiscopulu! de Praga, prin cares, îl determină 

modul; cum trebue să; acţioneze:: Nol reproducemil aici Epistola, lut 
„Urban V-lo către Archiepiscopul de Praga; fiind -câ acesta caprindo 
tote datele istorice, privitâre pre'tendiaţa Papilor în respectul -uni- 
rel: Bisericor Moldovei din timpul Donmitorului Lascu. Eca coprin= - 

„ derea el şi în originali :: Urbanus ete. “Archiepiscopo Pragonsi et . 
Wr atislaviensi; Cracoviensiquo Episcopis. SI m 

» “Nobilis vir Latzko dux Moldaviensium partia seu nationis Va- 

laciaoy:-nabis per dilectus' filios' Nicolauni' de Melsak, '0t' Paulam 
Swidinitz ordinis fratrum minorum professores notificare 'curavit, quod 

ipse et snus- populus ducătus seu terrae Modaviensis, : licet christia- 

nitatis nomine gloriantur, tamen i ipsi et eorum progenitores schis- 

matici  fuorunt hactenus et existant, sed quorandam fratrum -Mino- 
rum praodicationibus: et doctrinis inducti abnegare - volunt omne 

schisma ; profiteriqne sanctani fidem, quam" catholica et apostolica' 
Ecelesia tenet, docet, et praedicat; ac nobis et suecessoribus nostris; 
Romanis Pontificibus, et sanctae Romanae Eecclesiae humiliter. obâ-' 
dire, ac intendere da caetero, pront alii catholici Principes et populi 

  

(1) Maganiă istorică A. -Laarian T, IIf, pag. 124—128... 
„(2 Mag ist. T. SIL, pag. 130, șipag, 140, - 

(5) ibidem, T, HI, pag. 133,
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obediunt st intendunt: nobisque idem Dux humiliter supplicavit, quod 

opidum. suum Ceretense Halecensis dioecesis spatio magno ter- 

rarum ; difiasae (cui praeest Episcopus schismaticus., . cuius 

Ecelesia Halecensis. est in. Russiaa partibns :schismaticorum vi- 

delicet constitata, atiqne insigne ac incolarum multitudine copiosam» 

et alias aptum „decorari insignibns civitatis) în civitatem erigere, 
ac ciritatis insignere vocabulo, et eidem.episcopum prasficere. catho- 
licum, "qui: ipsos,: ducem et populum instruat et conservet în . dicta 

fide catholica et alia opportuna circa haec facore dignaremur. 

Nos. igitur. ad'salutem animarum praedictorum. Ducis et populi, 

cootra Crucis hostes asserontium jugiter se pugnare, quos ab errori- 

bus et schismate praodicto revocare cupimus angmentumque pra:fatac- 
fidei. plonis effectibus. aspirantes, sed do praemissis nobis expositis 

notitian; non habentes, fraternitati vestrae, de quorum fidelitate ot 
circumspectione iu his et aliis plenam in Domino fiduciam obti- 
nemus, do îratrun nostrorum concilio per Apostolica scripta '.co- 

mmittimus, st mandamus, „qnatenus,, vos vol duo aut unus:vostram, 

per vos. vel alinm seii. alios viros fideles catholicos, et prudentes, si 

praefatos - Latzkonom et populum repereritis velle : firmiter, pure, 

simpliciter ,.: humiliter - et ;roverenter fidem: catholicam suscipore 

praelibatan (quos: si oporteat, ad; hoc vestris doctrinis ot praodica- 

tionibus,  inducatis, ot per: alios viros catholicos în îpsa fido peritos 
“procarețis induci) postquam ipsi, seu - aliqua pars: oorum,.. do qua 
vestrae . discretioni - videbitur:expedire, abnegaverint omne schisma, 

et eandem fidem devote susceperint, et.eam professi fuerint secundum 
formam, quam: vobis sub bulla nostra, trausmittimus, dictum oppidum 

Ceretense ac totam praedictam torram seu .Ducatum Moldaviensom ab 

omui potestate,. dominio, superioritate ot jurisdictione ordinaria, et 

dioecasana, et subjectione episcopali. pr asfati Episcopi Halccensis 

seu: gerentis s0 pro Episcopo Haleconsi, ac Ecclesiae. Haleconsis, et 

cuiuslibot alterius personae ecclesiasticae, in ipsius oppido et terra, 

seu . ducat : guameunque :spiritualem sou ecclesiastican potesta tem 

sive . jurisdictionem . praetondentis se habere, et oius ecclesia. seu 
dignitatis, totaliter in perpetuam eximatis, et stiam liboretis, con- 

stituentes et ordinantes, quod solum et -immodiate sanctae Apos- 

tolicae sedi' et spiritaalibus subsit:: ei deinde praefatum oppidum 
in civitatem erigatis, et civitatis vocabulo decoretis, ac totam- dictam
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terrani seu ducatum Moldaviensem, în quantum ad praefatum Du- 

cem pertinet,. eidem civitati pro.dioecesi assienetis et etiam depu- 

„tetis,- et ipsam. dioecesim .certis târminis. limitetis, et si ecclesia 

“ ibidem sit ad: hoc Congraa; illana în cathedralem et spiscopalem 

stiam erigatis- =-Ni s'a făcutii noi cunoscută :de către prea iubiții 
nostri, fir Nicolai de Malsac şi Paul de Suidiniţ, profesori din or- 

„ dinea fraţilor . minoriţi, că nobilul barbatii Lascu, Ducele părţilor 

Moldovene, s6ă. a naţiuni. Valachiel, atât'e], cât şi poporal.daca- 

„tului s6i, sâil al terei Moldora, deși se grorifică ca numele crostină- 
tator, cu tOto 'aceste că şi părinți lor aăi fostă de la inceput și siântii - 

schimatici; . Dar: acum, conduşi de predicelo şi invăţăturilv: fraţilor. 
minoriţi,. volescii să se lepedo de ttă schisma, şi să profesezo s-ta 
credinţă, .pre carea o ţine, învăţi şi o predică Biserica catolică şi. 
apostolică ; şi voloscii, ca să asculte cu umilinţă de Noi şi do sneco- 

soril nostri, Pontificit Roman), precum şi de s-ta Bisârică romană, şi 
să s0 supună în t6te, precum și cialalți principi şi pop6ro catolice 
ascultă și se supunii. Apor acestă Duce a cerută dela Nol ca umilinţă, 

ca. oraşul. sei Sirel, . ce este supusă. diecesci de. Galiţia, întinsă 

preste unit spaţiu mare de pământiă, în care diocesă se află unit. E- 
piscopii schismatică, a cărura Biserică de Galiţia este aşedată în păr- 

ţile adecă ale schismaticilor: din. Rusia, şi numitul orași' (Siret) 
esto mare dupre aparinţă şi plinii de locuitori şi cupriude' totii; co 

l-ar face apti, pentru a fi decorat cu . insigniile de. cotate, :să fie 
râdicatii Ja rangul de estate: şi desemuată cu numele de estate şi să 
numimă în diusul uni Episcopii catolicii, care ar. învăța utât pre 
duce, cât şi pre poporii, şi să-l întreţină în disa credinţă; catolică 

Şi să-l îuvredniciznil în Privința acesta şi de alte disposigiuut cuviiu- : 
-cl6se. .: pp | țintei bati 

Deer n0I,: pântru mantuirea sufletelor predisului poporii şi duce 
carii mărturisescii, că se luptă în: contra inimicilor Crucor, dorimi, 

„ca să-i întorcemii do Ja erori, și de lu pregisa Schismă, voind, ca 
intOrcerea'la predisa credinţă să fis plină de otecte bune; dar,'ue 

aveud cunoscință (esactă) despre espunerile, făcute noi, cu scrisori 

Apostolica şi din cousiliul fraţilor noştri te trămitezmii pre (răţia ta, 

în acărula fidelitate şi circumspecțiune în asenniniea, cause, „precum 
“şi în altele, punemit-în Douiuul t6tă increderea ndstri, şi:tot-o- dată 

îţi ordonămă, ca VOL, s6t do), s6ă anul dintre, al vostri să cercetaţi
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priv: vol. s6ă prin altul, s6i prin alţi bărbați catolici credincloşi - 
şi prudenţă, decă predisul Lascu şi poporul lu! voiesce în modii fermii, 

“pură, cu simplitate, umilinţă şi reverență să primrască dorita cre- 
dinţă catolică (şi dâcă va fi trebuinţă, să-l înduplecaţi în acesta cn - 
învăţăturile și predica vâstră, şi să-I confirmaţi în dinsa şi prin alţă . 
bărbaţi catolici, .cercaţi în acestă credință), după caro toţI,. sâii o 
parte Gre-care din dinşii,. carii se vori părea înţelepelunot vâstre . 

mă! întreprindători, voră nega schisma într6gă,. şi voriă primi: cu do- 

votamentii acea credință şi.va fi profesată ea dupre formula, carea 
vi so trămito voi sab bula nostri; atuner să sesteţi cu totul şi pen- 
tru tot-de-una pre menţionatul oraști Siret şi pre t6t% ț6ra predisă; 
sei ducatul Moldover, de sub tâtă puterea, dominaţiunea, superiori- 
oritatea şi jurisdicţiunea, ordinară şi eclesiastică, și supunerea, e: 
piscopală a pregisuluă: Episcopii de Galiţia,. precuni și acelor, ce 

goreză în. locul Episcopului de Galiţia, să a Bisericer Galiţicuc, 
şi. a orl-cărei alte persâne eclesiastice, co ar pretinde, că are în a- 

ceștii oraşă, ţâră, sâii ducat vre o putere sâiiturisdicţiune spirituală 

şi eclesiastică, provenită din partoa Bisericel, .s6ii a demnităţei s6le, 
şi tot-o dată să-lă liberaţi, stabilind şi dispunând, că acelă -orașă să 

fie Supusi. “imediat s-luă scaun * Apostolică; și: mal pre urmă să 

radicaţi pre oraşul menţionat lă rangali do cetate, şi să-l decorați 

cu numele de cetate, şi să supuneţi pre t6tă, ţâra menţionată, s6i 
pro ducatul Moldavier, . cât apărţine predisului. Duce, acelei cetăţi; 

ca pre o diecesă, şi tot-o-dată să dispuneţi, ca să se delimiteze acea 
Eparchie cu. confinii certe, şi dâcă va fi acolo o -Biserică proprie 
pentru acestii scopii, să o: faceți Biserică. catedrală Sci episoy- 

 Dală e 20 i 

Din acesti documentii istorica de la: 1371 resultă, că “Biserica 

Moldovel. încă nu avea, o organisațiuuo' eclesiastică definitiv, dar 
1și primia pre Episcopil.sei maf.ales de la Biserica de Galiţia, 'ca- | 

rea prin seculul al XIV nu presiuta nici unii pericală pentru înde- 

pendenţa Bisericel şi a statului Moldovenescii. De altă parte, 

  

" (1) Raynaldus ad annam 1371, (Mag, int: T, il pag, 189). — Biserica unde 
- ma aședată Episcopia papală, despre care se face aici menţiune, este Biserica . 

s-lui loan Botezătorul din oraşul Siret; iar Episcopul . ce s'a rânduiti de papa- 

Urban V-le, se numia Andrei Vasito, care era şi confesorii al Clare (Engel in an 

tiquit. Hist, Moldaviae pag, 103 vedi şi Şindai Chron. Rom,,T, IL, pag, 340;
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_nol ami arătată mal sus, că “încă de la 1356 Patriarchia de Con: 
stantinupolii, în pers6na Patriarchului CalistI, supusese sieși Archie-: 
piscopia de Achrida, cu carea Biserica Moldover încă din vekime era. 
în relațiunI canocice, transformase pre Biserica Vidinului în Metro- 

polie, dependintă de Patriarchie şi acum . tenta, ca să nege şi auto- 

ritatea Patriarchiei de 'Târnova: In faca. acestor circumstanţe. ecle-" 
siastice se esplică forte bine motirul, ce a ficat pre Biserica * Mol-: 
dovei, că Să'recurgă-la Metropolia de Galiţia, cerându-i a fi chiroto.: 
nisiți de Episcopr. Iosif şi: Meletie” (i) din carii coli ântăit la ani 
1401'a deveniti: şi Metropoliti cu reşedinţa în cetatea Albă (Ao-i 
mpora5cp0y) (2) Acestă însă tendinţă curat-naţională a Bisericer 
Moldove, a provocatii o reacțiune paterică mai ântăiă din partea: 
Papilor, caril ai regulatit,' ca Biserica Moldovel să fie neatârnată; 

de orl-ce altă Biserică ortodoesă, dupra cum am cădutii din actul: de 
mal sus al lut Urban al V-le; de Ia anul 1371, şi-să se supunăsca-: 
unulu! romană, tar de altă parte : şi Patriarchia de Constantinupolii 

şI-a manifestatii pretenţiunile ssle facă cu Biserica Moldovel,: şi pro: 
timpul Patriarchuliil: Antoniu ea cu totii poporul a fostă supusă ana- 

temel; și er i s'a, impusii. pre la “1395 de ietropolită unii Ieremia , 
„venită a uiime din  Constantinupolii pentru acestă scopii, pre care. 

Moldovenil. Pati alungată (3). Dupd, aceste la 19397 Patriarchia de. 
Constantinupoli trămite ună al doilea, Metropolitii tot-de acelaşi 0-: 

rigine cu Ieremia, dar şi acesta/'este refasatii de tenacil Moldoveni (4). 

Dar tâte aceste lupte. aăt” adusă cu' sine şi partea bună şi” positiră 

pentru Biserica Moldover ; adecă, Românit din Moldova cn Domnito:! 
rul lor Lascu aliprovocati i indirect pre Patriarchia de Constantinu - 

ce 
i 

a 
(1) A Acta patriarelatas Constp.' n II, pag. 241 și 529, 

"(9)ibid. T, 11, păg, 529. D. Golubinski pretinde, că orașală, cetatea Albi, era priu 

locul Bălților de asță- qi din Basarabia, pronuuţână, numele acestui, oraşii Belţi şi : 

derivânduelii nu de la românascol Baltă, dar de la slavonul Gali = = albă, (Ox 

HCT. Iepan. pag. 382), Actată interpretara a numirai grecesci de danp6ragzpov | 

nă este nic] istorică și nici filologică, de și D-sa fandsză actstă numire pre! unii 

teestii vekiă, care sună :l< a “Murrponoaztri; Dbascriii 1375 :sc y uepRzii 

CIŢARTE= Sar Metropolitul de cetatea Albă sorvesce aici în actată Biserică A | 

cestă espresiune este usitată în locii de. cetatea albă, prin care „grecii sii voiţă 

ca să esprime locul, ce s'a namitii mai în urmă Moncastro, stă pre. turcesce Ac. ler, 

mau, (regi Tewygapia Msdzrioy pag. 226). i 
:(3) Acta Patriarchatus Constpe 7 . II, pag» 223 şi 241. A 
(9) ibidem. TI, 218... | Da
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polă, ca să nu rămână indiferentă, facă cu cele lucrate în Moldora 
de cătră Papii Urban Vele şi Gregoriu IX-le, şi pentru acesta, Pa- 
triarchal. Antonie trămite din Constantinupolă dot Episcopi, cariă a. 
ducii. Bisericei Moldovei titlul de Metropolie, pre care nu-lă acor- 
dase. nici unul din Papil menţionaţi. Prin acâsta Biserica Moldo- 
vel, dând. lui Iosif, celui chirotonisită de cătră Metropolitul Galiţier, 
titlal de Metropolitii, s'a regulată şi în privinţa eclesiastică, recu- 
noscută fiind acum şi de Cătră. Patriarchie cu titlul de, < Muroâzo. 
us ij Maupopheyias, sâu Picus ac-Bhaytas, S6u în fine, Modo. 
BA ayias:=: Metropolie a Valachier celei negre, sâă Rusesel, sail a 
Moldo-Viachier, (1);. și în urmarea unei tenacități. şi lupte de vr'o. 
30 ani, ea, pre timpul Patriarehulut Mather la 1401 sân 1402; 

"a'isbutilă, casă aibă şi Metropolită, independentă, vecunos-: 
cutii. de Patriarchia de Constantinupoli în persăna lui. Iosif, celui 
contestatii atâta. timpiă de către cei din. Bizanţia. -: - i 

;; Caracteristica, gonerală -a Bisericer. Moldovei din epocha, ca ne, 
ocupă, adecă :pănb la finele secalalur al XIV-le şi începutul celuy 
al XV-le, constă întru acera, ca ea se distinge prin spiritul : 
de. independenţă națională; având şi Episcopii sei: de: 
naţionalitate Moldoveni, pre carii îi chirotonisia la. 
Metropolia de Galiţia, s6ă,la altă Biserică ortodoxă, ce 
nu :putea, să amenințe libertatea Și naționalitatea 
Bisericei lor; pent când infine însăși Patriarehia de. 
Constantinupolii a trebuiti la 1401 să vecundscă pre: 
Biserica Moldovei Metropolie. autocefală cu Iosif Me- 
tropolitul dintre pământeni. De altă parte, în acest: timpi. 
“Biserica Moldovei a fosti, tentată în trei rânduri, pentru a'se 

„aui cu Biserica papală, adecă pre timpul Papei Gregoriu 1X-le 
(1234), Climent VI-le (1252 2) şi Urban V le (1370), şi în faja 
tuturor, acestor « cer cări, ca, "se pr esintă Cu prelenţiinea, de a auca 

  

) Ta tăta” aceste nurairă ale Meţrogoli et de Boldovă.: s0 dpservă, ca pasă, titiol de | 
Valachia, care era acum numirea, cu carii Bizantinii se, deprinseso a numi pre toţi | 

” - Românii, fe din stă înga, stă drepta Dunărei. In special Mavzo=Vlachia vine dupre 
opiniunoa 'nâstră, de la Vlachia şi Mypoș=—negra. luatii de la numirea Măopn Ba: 
laaoa==Tarea: ncgră, unde ae afla și cetatea albă ă, Ruso-Vlachia, având tarăși de basă : 

terminul Valachia, acâstă ț6ră era situată aprâpe de Rosia, ati pentru că ea era în: 
relațiuni inter-eelesiastice cu Metropoliţii din Galiţia. In Ano numirea: de  Moldo- 
Vlachia se compune, dupre opiniunea nâstră din terminal de Vlachia, celă atribuiță - 

de Bizantini Româniler, şi din Moldova, celii ce şi-lă atribulaii sieși Moldorenil. .
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cleri natională, pentru care Grigori al-IA-le a şi cedată în acestă 
privință, lucru ce forte var se observă în istoria DBisevicci papale, 

Dăcă în celelalte ţeri româneser, adecă în regatul Româno- Bul- 
garii, în Valachia şi Moldova vi6ța, religise a Românilor a “avutul 

multe dificultăţi, apol t6te acestea, aii fostii învinse de creştini 10- 

curilor, ajutaţi de către Regit și Domnitorir respectivi. Li Româ- 
uit din Timiștana, Transilvauia şi Maramureș lucrurile sai petre 

cutii altii fel; şi Regir. Uugurieă, ajutaţi mar âutăiii de către cle- 

rul papalii şi mar pre urmă de celă calvini, aii esorcitată totii fe- 

lul de persecuțiunl, pentru ca, desmoscenind pre Români de vi- 

-6ţa lor politică, să-r pâtă face a- şi părăsi şi religiunea străbunilor 

sel. O. tenacitate însă, admirată "kIar de streini şi adversarii lor, 

a pusă pre “Români în posiţiune, ca să suporteze ste dificultnţile 

şi persecuțiunile în locurile scumpel lor patril, Jar pre uni! diu 

dînşii V-a împinsii, ca trecend munţii, să' vină în Moldova stă Va- 

lichia, şi aici să-şi desfășure în libertate simțul Tegiosii, la care, 
ca poporit de rasa, latină, a ţinută forte multi. Vorbind în termini 

generic], vița religisă a Romanilor din Regatul veker Ungaril 
se reduce pănă la seculalui al XY-le 'întru'unii şiră ne 'ntreruptul 

de persecuțiunt din partea Regilor Ungariei, cari! so glorificaut de 

-cătră Papi cu titlul do: «Signifer Ecclesiae =Stegarul Bissricer » 

precum din partea nobililor și a clerului Bisericel papale din Ungaria, 

Iu Ungaria evulul mediu,; religiunea, domnitre € era ces papală 

„de aie apor sOrta ortodoesiera devenitii'a fi din cele ma! de plânsil. 

Tu anul 1224, pre timpulă Regelui Ungariei Andrel II, se “publi- 
că unii decretă regali, avend puterea de lege, prin care. decretă 

religianea ortodocsă devine numat tolerată, adecă suferitii în 'stati, 

" Xax credinciogii acestei confesiuni, adecă Românii, so 'supunii la 
“plata de decimi clerului papalii (1) şi clerul ortodocsi al Români- 

lor esto redusii la” "posiţiunea, de omagi sâii clacaşi ; adecă, neconsi- 

derânduli-se rangul, membrii clerului atat pre pământurile reg gale, 

„ct, şi pro moşiile nobililor şi ale clerulur papal datoriai, casă 

| implintască tâte obligațiunilo sătenilor, alipiţi de proprietate şi 

  

(1) Legcs ecelasiasticae Regni Hungariae. Claudiupoli, 1821 T. 11, pag. 529,
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„prin urmare să fie şi vânduți. cu acâsta, Ca dovadă, că de acestă lege 

„ tăranică,şi degradătâre clerul românii n'a scăpatii nici pănă la începu- 

tul seculnlui XVI-le, ni potii servi protestele Românilor dela 1250 
„şi petiţanile Episcopilor și ale Metropoliţilor din diversele Biserici 

„ale Transilvaniel, ce s'aii continuatii pănă la 1479. Eca cum se 

"esprimă în ăcâstă priviiţă Regele Mather Corvin: «< Nos Mathias, 

Dei gratia Rex Hungariae, Bohemiae, ete. Memoriae : commenda- 

mus tenore praesențium significantes . quibus. expedit universis : 

quod nos, tum ad humillimae supplicationis instantiam fidelis nos- 

tri Reverendi Iovanyckik Motropolitani Nandor - Albenais nostrae 

propterea; porrectao Maiestati, tum vero ex gratia speciali, aniver- 

sos etisingulos Valachos Presby teros fidem graecam tenentes, în comi- 

 tatu Maromorosiensi existentes, praesentes et futuros de solutione | 

| quarumcunque taxarum tam ordinariarum quam extraordinariarum, 

„peri ipsos, in medium : Regnicolarun nostrorum solvi, Maiestatiqua 

- Nostrae, ab eisdem provenire debentium, perpetuis futuris semper 

| temporibus graiiose duximus eximendos, et supportandos, = Not 

„Mater, din Graţia, lut D-geu Rege al Ungariei, Bohemiei ate. Fa- 

cena. cunoscută prin acesta tuturor celor, ce li se cuvine, a sei, că 

„Noi atat în urmarea umiler petiţiuni a Reverentiei s6le Metropoli- 

“"tulux Toanikie din Alba Iulia, cât şi din graţia nâstră 'cea specială, 
am scutiti pre toţi şi numa! pre prouţit Valachi, ce se ţinii de Ik- 
gea grâcă, şi cari! se află în comitatul Maramureșului, atât pre cel 

presenţi, cât şi pre cel viitori, de plata orl-căror tacso atat ordi-. 

"nare, cât şi eztraordinare, pre care el treburail să le plătrască Mafes- 

„tățer Nostre cu cialalți Gmenii egali aă nostri, şi din graţia nostri 
ordonămii, de a-I scăpa şi do a-i ușura pentru tote timpurile şi- 

itre în perpetuitate > (1). | 

„Dela 1234 nor avemii jurământul Regelui Ungar Bela, prin 

care acesta în modii sistematică declară stărpirea Românilor, carii 

pro aceste timpuri erai singurii or todocşi din regatii, După Co a- 

„acesti rege, fiiul lu Andrei. II-le, se. jură pre s-ta Evangelie în 
| presenţa legatulur papală; Episcopul Iacob “de Prenestin,. că 

„va stărpi din Regatul sei pre foțI.cel, ce nu ascultă do Bi- - 
| serica papală, apoi adauge în respectul ortodocșilor : <.... 

  

" (1) Mag, istoricii A, Tr, Laurian T, III, pag, 166.
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ot eos; qui Romanae Ecclesiae in terra nostra: sunt inobedientes 
iuxta ritum unius cuiusque nationis, qui non sit contra fidem catho- 

licam, compellemus obedire Romanae Ecclesiae. — Şi vomii face, 
ca să se supună Bisericei romane şi asia, carii sântii în pământul 

nostru mesupuşi Bisericei romane, dupro ritul fie-căria naţiuni, 
ca să nu fie în contra credinţei catolice (1)>. Şi dâcă consultămil 
numai datele istorice, de care dispunemii, trebue să recunâscemii, 

că Regi! Ungariei cu clerul catolicii a realisaţi cu prisos tote aceste 

“promisiuuy, ajungând clerul papală cu abusurile, de a provoca în- 

tervenirea regilor: Așa pre timpul regelu! Imdovic (1436), clerul, 
papală a transformati decimele, plătite pentru pământul lo- 
cuitii, în baut, şi Românil ortodocşi, ne supunându-se la o as0- 

mine măsură nici de frica interdictuluă eclesiasticăi, adecă, oprirea 

cu cuminicarea s-lor mistere, ai provocatii.pre Rege, ca să publice 

în înțelegere cu clerul papalii ună decretii, prin care se dicea, că 
decă nobili! și cialalți Gmeni nu se rorii supune, ca să plătrască 
gecimele în bani, şi nu vorii asculta de pedepsele eclesiastice, a- 

"tunci ei vor Â supuși de căiră guvern la pedepse pecuniare s6ii 

bănesci (2). | 1. 

Posiţiunea, Bisericel românescă din Regatul - “Ung arior a fostă, e 
prea adevărat, din cele mat dificile, sub presiunea şi persecuţiunilo 

“Regilor, a nobililor și a clerulai papal. Până la 4479 însuși datele 

istorice taci despre acâstă sârtă nefericiti a Românilor, şi pentru 
prima dată, no! am vădutii mai sus, Mater Corvin este Regele, Un- 
gariel, care prin diploma, dată Metropolitulur de Tranșilvania, :faco 
menţiune despre Metropolitul Loanikie, ce pre aceste timpuri se afla 
Metropolită în Transilvania cu reşedinţa în Alba Julia, și care area 
sub dependinţa sa și pre Episcopul ' Maramureşului. Pre:l0ngă a- | 

coste, D. IHinţ ni mai spune, că la anul 1595 vocvodul Transilva- 

niei, Sigismund Batori, în înţelegere cu Michai Bravul, a supusii 

pre” Metropolitul de Transilvania celul din Ungro-Vlachia (3), Iar 
- Prea Sânţitul Ohrisant, Patriarchul de Ierusalem, voind să deter- 
mine şi posițiunea canonică a Metropolitului de “Transilvania din 
  

(1). Mag. îst. A, Tr. Laorian T. III, pag. 123. 

(2) Ibid T. III, 145—149, | 
(3) Geschichte des Bisthums des griechiseh- .nichtunirten Glaubensgenossen iu 

Siebenbiirgan. Hermannstadt, 1850 pag, 19. 

-
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secolul al XVII-le, gice: < Odzos Eat dvumwopiry zpbs Ce penepo- 
zohizjy Odppo-Bhuyius Mo za apune ri i copi d - 
alo = Acesta (Metropolitul Transilvanie!) are rela țiuni cu Metro- 
polital Ungro-Valachiei, (fundate) pre disposiţiuni patriarchale şi 
dreptul de Eesarchiă > (1). De la seculul XV-le şi mal departe, Prea 
Sânţitul Şaguna și cu D. Hinţ ni ptresintă multe din datele istorica, 
relative la, istoria, Bisericel de Transilvania. Dar. pre noi aici, com- 

“form planului stabiliţii, trebue să ne ocupe istoria Bisericer de 
Transilvania până la începutul seculului al XYV- «le, -şi să căutămi | 

a determina, starea; de” organizaţiune a aceste Biserici, precum şi 
relaţiunile el întereclesiastiice,. începând de 14 seculul'al XII-le și 
„până la.al XV-le. Eca scopul nostru, şi aici trebue să ne limită, 

„Nol. amii arătată mar sus câte-ra „esemple, privitâre pre starea 
 Bisericel din Transilvania, facă cu Regii şi nobilii Ungariei, pre- 
cum și cu clerul papali, O asemine stare de lucruri, organisată 
sistematicesce, și persecuţiunile, râdicate. la celă mat înalt gradui, 
de sigur, că nu puteai să permită Românilor, de a avea o organi- 
saţiune eclesiastică normală. Românii își aveaii, pre preuţii lor, re- 
duşi la posiţiunea unul sinplu omagii, şi confundați atâţ în drep- 

“turi, căt şi prin posiţiunea lor socială cu toţi: creştinii de . naţiune 
română, Ei puteai să-şi albă şi “Episcopi lor, dar pentru cuvântul, 
că Biserica Românilor în Regatul Ungariei era nuraa! suferință, s6ul 

tolerată şi toleranța. ungară,. precum şi în genere a exilul medii, 
consta în 3 nu avea nic .unii felii de relațiunt cu statul,; de aici a- 
por lipsa de vrl ce meniune despre Episcopi! „Bisericer. ortodoese 

„a Românilor din Transilvania. Avem, însăo dovadă pedișe despre esis- 

“tenţa de Episcopi în Transilvania, pe la finele seculului XIV-le, adecă - 

anul 1391. Regele Ungariei Vladislaă ni dccumentză acesti fapiri 
“printr'ună actii al Patriarchiel.de Constantiurpolă, dată. lut Băliţă . 
“vodă şi lut Dragu Mester, în anul (391, cu ocasiunea, fundărer.mo- 
“-năstirer s-lul Michail din Maramureş. „Vladislai în anul 1498,. ro- 

“ind, ca să restabil6scă drepturile. monăstirer. s-lut Michael în per- 
s6na Egumenului seii Ilariu, contestate de cătră. Episcopul. Ioan al 
Maramureşului, ni presintă actul Patriarchului Antonie IL în tradu- 
cerea latină, unde, dupi ce se confirmă fundarea monăstirei şi. ra- 

  

dir, 

(1) Xproâvboo Suvsaypasiev pag.
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porturile Egumenului cu preuţii de pre cele şepte moşii ale monăs-- 

lirei, se dice și despre - Episcopii şi. Archiepiscopul: Maramureşului 

fagă cn Monăstirea: < Ad haec si quis nostrorum subditorum Ar- 
chispiscopus, aut Episcopus -in: dicto monasterio, aut pertinontis 

ciusdem inveniretur, quod eiusmodi dicto Priori esset in adiutorium, 

volut haec -humilitatis nostrae .Littorae ostondunt, sigillo nostrae - 
Ecelesiae munitae, = Pro l0ugă aceste, decă s'ar afla vre ună Ar- 

chicpiscopă stii Episcopii, din cet supuşi noi In numita mănăstire, 

sei în locurile, dependinte de dînsa, să fie spre ajutorul predisului 

Egumenii în modul, cum stipulăză acâsti scrisâre a modestie! n6stre, | 

confirmată ca sigiliul. Bisericel nâstre > (1). Adecă, din acestă ci- 
tati no! Vedemi, că în Maramureş erai Episcopi, caril ar părea, 

că siintit necunoscuţi Patriarchului, dar cari! în rcalitato trebue să - 

fi fostii: în relaţiuur cu Motropoliit Moldosel, col uit bine vedu de 

cătră Patriarchie, 

Pentru nor acesti decretii Pottiarehali are şi o arta importanţă 

şi anume cea privit6re pro relaţiunile intoreclesiastice alo Bisericor 

ortodocse din Transilvania. Piind Biserica de 'Tranşilvania, din tim- 
purile colo: mar" vokt, adecă de pre la începutul secululul XIII, în 

relaţiuni intereclesiastice cu Biserica a t6ter Ungro-Valachil, ce-ai 
avea reședința în Argeş și ma! pre urmă în Torgoviștea; de altă 
parte, Biserica din Maramureş, avându-și relaţiunile sele eclesias- | 
tice cu Biserica Moldovel, şi pote dupre esemplul acestia, şi cu Me- 
tropolia de Galiţia, dupre cum se vede dintr'uni faptii istoricii, pe- 

trecuti la 1490 în. persâna Episcopului Ioan din Muncaci (2); a- 
ceste Biserici aveai relaţiunile lor și cu Patriarchia de Constantinu- 
polă, când circumstanţiele istorice.li permiteau acâsta, şi Românii 
din Transilvania, căutau, ca și cel din: Moldova şi Valachia, doa 

“intra tot de-ung în relaţiuni cu acea Biserică, carea nu li pre- 
sinta, ună. periculit pentru independenţa lor. Astă-feli Români 
din Maramureșă, v5dend, că Biserica lor este opresață în gra- ' 

dul coli. mal înaltă de cătră clerul papalii , ei în pers6na lar 

Băliţă şi a lui Dragu, fundeză o monăstire, asigurându-I indepen- 

denţa în modii materiali cu 'şăpte moșii şi o supunii. Patriarchiei 

  

(1) Mag.jst. A. Tr. Laurian T, IL, pag. 175.: 

(2; Mag, istoricii, A, Tr, Laoriau T, III, pag. 164,
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de Constantinupolii, carea li presenta speranţa, că la umbra Bise- 

riceă,-vorii putea conserva naționalitatea lor. şi voră avea celă pu 

ţin o indopendinţii eclesiastică (0. i. 

. Românii din Timişana, âvând o posiţiune politică diferita de a 

celor din Trânsilvania şi Marmureş, el şi în priviavinţa eclesiastică 

ai avutu a trece prin mar multe fase. Pre la: 1370 er erai sub Me- 

tropolitul de Severin ; pentru care cuvânt şi acestii Metropolită 

se. numia al Ungoro-Valachiel cel despre Severin, adecă, pre longă 

Valachia,el mal avea sub administraţiunea sa, şi ducatul Timişanel. 

Acâstă stare a, Bisericer din Timişana s'a continuati nu numai pre 

timpul, cât a esistatii Motropolia de Severin (1401), dar nof:cre- 

demii, că şi mal pre urmă, pănă la începutul soculului al XVI-le,. 

adecă pănă la înființarea Metropoliei Sârbilor din Austria, cunos- 

cută în istorie cu. numirea de Metropolia şi alte ori Patriarchia de 

Carloveţ, (2). Cu acestă dată istorică se începo pentru. Biserica ro- 

mână din Timişana 0 eră noă, carea a pus'o sub administraţiunea 

Metropoliţilor de Carloveţ(3). Deşi în mar multe ronduri Romanii ati 

căutatii a avea Episcopii lor,. nu li s'a permisii însă acâsta pănă lu 

1783, când şi atunci ai trebuitii-să albă mai mulţi Episcopi de naţi- 

onalitate sârbi. Anul;18 10 a fostii momentul, când Românil din Timi- 

şana Şiail. căpătatii Episcopul lor în pers6ua Prea Siuţitulur Vasilio 

Moga, care în timpul păstorici sâle de 34 an! ajunsese a fi Metro- 

  

, 

(0) Vei actul, la care facem aici alusiune, în Magasinul istorici A. Tr, Laurian 

"TAI, pag. 175. - 

(2) Serbii aii începută a treca Dunărea şi a se aședa în Regatul Ungariei şi în 

partea: Vestică a “Limișanei pre la jumătatea seculului XV-le,.când patria lor din 

stânga Dunărei. ora aservită cu totul de cătră Turcă, și aii continuată a se stabili 

în Srem și Slavonia până la începutul seculului trecutii, Ei presentându-se, ca urii 

oleimentii opusii Românilor din Ungaria şi Transilșania, şi având o ură no "mpăcatii 

contra Turcilor, aii primiti de lu Regii Ungariei dreptul de liberă confesiune a 

Ortodoesiei și li s'a permisii, de a avea și ună Metropolitii,'cu reședința mat ântăiii 

în Srem şi de la începutul seculului trecutii în Carloveţ. Fiind însă, că Biserica 

Serbilor cu reşedinţa î în Ipec s'a bucurati de o posițiune independentă, și după : 

căderea patriarehatului Româno-Balgarii (1393) acestă Bisericii i s'a întitalatii pre 

sine de Patriarchie ; şi fiind că cei mai mulţi din Sârbii Austricl erai strămutați 
aici din aceste locuri; de aceia Sârbii din Srem, râdicând organisaţiunea BisericeY . 

lor la rangul de Metropolie independentă, ei adese-oră aii întitulatii pro Metropoli- 

tul lor Patriarchii, Acâstă însă pretenţiane eclesiastică a Serbilor a rămasă tcţ-de- 

una nerecunoscută oficialminte. . - 

(3) Şaguna, opera citată pag. 128, -..
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“ politul tuturor Românilor ortodocşi din Transilvania, avondu- “ŞI re=. 
şedinţa în Sibiu, 

In genere vorbind, Biserica ortodocsă a Românilor din 'Trausil- 

vania, Timişană şi Marmureş aavutii a lupta cn ma! multe dificultăți. 
Trecând epoca de barbarie, cași Românii din Valachia şi „Moldova, 

unde în respectul eclesiasticii li s'a contestatii de către. Patriar-. 

chia de Constantinupolii oră-ce organisaţiune eclesiastică înde- 
pendlâată, Românii acestia S'aă vedutii de o dată în faca propa- 

ganddor papale şi mad pre urmă și în faca persecuţiunilor cal- 
vine, tare tote la ună locă erai susținute şi ajutate de călră no- 
biliă s. Regik Ungariei. 'Tenacitatea însă caracteristică, a 
popotului românii și afecțiunea lui cătră religiunea 
strălună, a făcut pre opresorii Românilo» din Tran- 

_silvenia și Maramureș, ca să dispereze în realisarea 
planului lor; de altă parte, serviciele, aduse Statului 
Ungurii prin Huniade, ait -contribuitii forte mult la 
usșmarea celii puţin a. posiţiunei lor eclesiastice; de 

* aiciapoi vedemi pre Românii din Transilvania, că 

își si unii Metropoliti ortodocsi şi românii încă dela. 
| 147), iar pre cci din Maramureş unii Episcopii. Suferind 
Rovânii din Timişana şi Ungaria de Sud aceleși persecuțiuntă, 
ca i cei din Transilvania, şi ajutându-se în nevoile. eclesiastice 

cu Roniâniă din Metropolia Severinului şi apoi ax Valachică, ei * 
înrespectul independenței ecleşiastice ai întârdiati: 
şi mai multu, de cât cialalți fraţi ai lor, și acesta din. 
causa noilor 6speți, adeci ai Sârbilor din Austria, şi 
ca cuvintele, pentru care Românii din Timișana și! 
Ugaria, propriu disă, ai căpătatii o Beserică naţio- 

mlă și independentă numai pre la începutulii secu- 
ului actualii (310), 

  

In faga'celorii vorbite de not în acesti studiu unu mal rămâne . 

jicI cea ma! mică îndoslă, că” Românii iai fostii creștinați de că- 

ră Bulgari, Datele istorice de care no! am pututii să dispunemi, 
ni-a .probatii contrarul.. Şi era forte naturali, ca Românii, carik 
de la străbunil lor aveail-o dusă de cultură şi unii gradii de civilisa=



248 CREŞTINISMUL IN DAGIL - 
  

iune; carii cu venirea lor la, Dunrăa ai trebuitu să aducă cu size, 
dâcă nu mal mult, apol celă puţiu reminiscentele -uner vieţi ante-. 
rire; “gicomti' era fârte naturală, ca acesti Români, fii ay Imperiu: 
lui lume, să nu se supună inaenter popârelor barbarice, ce s'ail stre- 

- curati “pre: locurile lor, și specialminte Bulgarilor, Românii, -noL 
ami văgută, ati avutii în tote timpurile visța lor socială, er idusu 
cu 'sine şi raligitinea, creştină, şi pre viţă politică eă şI-aii regilat'o 
cu -poporele 'bărbarice, cel inundait. In: drâpta Dunărel, arad do 
adăposti muuţii- Emului, Romanii cu capitalul lor intelectuali , cu 
datenele și religiunea, lor s'attunitii cu Bulgarii, poporii apti pntru 
civilisațiune, şi ati organisată. două regaturi, “unul, pre can not 
l-am numiţi Bulgaro-Romani și al doilea Româno-Bulgarii, coiforim: 
cu importanța elemântului organizătorii. Ambele aceste eleuzute, 
având inimicy comuni, „pre: Bizantini, eIșt-ati împrumutată recijrocii 

_- avereă lor proprie; -adetă Bulgarii ai proadusii noek lor organsaţi- 
“unt forța, fisică, “mulţi” populaţiuner, Tar Românii ai presentatu 

aceste organisatiuni capitalul: şi forţa lor morală, adecă viâţ s0- 
cală, datenele şi religiunea ler. Eca cuvintele dupre opiniunea 105- 
tră, pentru care noi și găsimi și pănă astă-g1 atâte, MOravurIc0- | 
une la. Românul şi Bulgari, și pentru care între aceste doă popire 

- ŞI-aii avută locul atâte relaţiuni politico-sociale. Da, Românil tii 
fostii cu capitalul morală în vi€ţă. Româno-Bulgară şi de acera R 
tre dinşii şi-aii pututii avea locul atâtea, relaţiuni politico- sociale: 
"In stânga Dunărel însă, unde pre longă popârele barbarice, ie 
Sail: strecuratii unul după altul, :aui rămasii, ca colocuitori cu n: 

„_mânir, Ungurit, aici Incrurite sai petrecută altii: felii, Români, + 
ind şi aică “adăpostiţi în munţii Carpaţi, şi având acelaşi capital 
morali; ca, şi cel din Emi, nu ai pututii să organizeze o vi6ţă pc 
litico-socială comună 'cu Ungurii, diu causa: circunstărilor istorico 

- Bin se începuse lucrurile, cândii cu mergerea lui Gheisa, la, Cowsi 
tantinupolii. Dar Românii, avend tot-d6-una, de divisă, s6ii mal drept, 
fiind dominați de simțimântul, de a couserva în modui intactii moscr-. 

“uirea lor strămoşescă, şi prin urmare! şi i religiunea ortodocsi, ati tro-! 
„= buităisă se despartă do Unguri şi acesti, fiind dominați de Biserica ! | 

papală; ati fostă tot-d6-una, dâcă nu tot-de-uua instigați contra Ro- ; 
_ mânilor, apor' puși în posiţiune, de a nn avea necesitate de cultura | 

Românilor şi:ktar a persecuta, religiunea lor. Eca, dupre not, causele, |
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pentru care Românii din stângă Dunăret nu s'ati aliata la vieță cu - 

„Ungurii, şi el ai susţinută cu burbăţie lupta de cotropire şi o susțină 

pănă în presentii. 

Romani], noi am Yădută și din acâstia Skiţă istorică, suntil ună 
poporii,. ce nu-şi perde libertatea: sa, şi de altă parte -nu este nici 
cotropitori. Imperatorii bizantin şi Regi! cer may potenţi al Unga- 
riet aut fostii necesitaţi a, li recunâsce pablicaminte. vitalitaton;: lor, 
și Klâr a-t face aliaţii lor. Resbelul din 1877 a dovedită încă o dată 
lumer puterea, vitală a Românilor şi respectul lorii pentru principi- 
ile civilisaţiunel și ale religiunei creștine ; acesta ar trebui să im- 
presioneze celăi paţin pre fraţi lor, cu cari colociuescătunpreună,... .. 
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