
  

      

    

za BIBLIOTECA 
sa 4 | FVNDAȚIVNEI 

“A Sul. VNIVERSITARE 
3 CAROL 1. ce 

  
  

  

Secţiunea XVI ĂX A 

Renul $- i oa   
  

    

sama i V:Socacă, Buc 
o e e ae arama  



Da YD | si aa 

CUMU SE SCRIE LA NOI 

ISTORIA 
DE 

GR. G. TOCILESCU 

=
 

—
—
 

Et voilă comme on cerit -. 

  

    

i SII | histoire, 

Ai Yoltaire, 

= „ BIBLIOTEOA- 

e). IA. OANTAOUZI 

A | eee şi “ 
îozuitepe 
Kia 
Sa p 

ScanoLig 
C 

ȘI AR: 

BUCURESCI - Tea v SS 
TYPOGRAPEIA CURTII, (LUCRATORIT ASSOGIA TD. 

12, PASSAGIUL ROMAN, 12. | 
1873.



| 5 | 

ep 

    

.- - 
Tana LT ARII DR E . i. L LATECA. CENTRALA” u VEGATARă € 

BCUREŞTI 
| cora_____ 4% 0I97-   

B.C.U. Bucuresti 

„MINI IN | 
0104274 

  

  

  

    

      

 



- PREFAGIA 
Schiţele. critice “publicate in acesti vo- 

lumi aă vedutu ântâii lumina in Columna 

luă Traiani, de unde ami socotiti că, n'arii 

fi fâră de folosi de a le reproduce întruni 

singuri corpi, dându-li astu-felia o publi- 

citate ma! întinsă, | 

Urmărindi modul cum se serie la noi 

istoria, două fapte mi-au attrasă măi multi 

attențiunea : ma! ăntăiu lipsa de cunnos- 

cințe a acelloră cari se pretindii 7sforică, şi 

- ali douilea mania d'a fi autori pe preţul 

chiar da plagia operele altora. 

„ Criticele n6sire provocându respunsuri 

„din partea cellori doui domni pe cari îi al-



II 

lesesemu ca tipuri alle genului, amu fostă 

siliţi a reveni assupra punturilorii degia des- 
băttute, ceia-ce esplică unele repetiţiuni ce 
nu sepotă înlătură într'o polemică periodică. 

Eccă cum s'at născutii schiţele critice 
de mai la valle: Ună Criticii de la Iassy, 
şi Ună Professor de la Universitate. 

i E Bucuresci, apriliă 11, 1814.



UNU CRITICU DELA IASI 

” Optat ephippia bas piger... 
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UNU CRITICU DE LA IASI, 
iul (DIE aaa 2 ” eta ta paul 

Deca. ună, omă, care a, citită o: singură, carie.- . 

«de medicină, de astronomiă, de chimiă s6i: altă 

sciinţă; S'arii, apuca să serie în aceste materie cu. 

acellă aeră de autoritate care xădesce de departe , 

ps savantulă; consummatii ; ba încă nemulțămită. | 

'cu atâta, siară opinti, prin ugiutorulă unti pretinse, 

critice, să attace pe fruntaşii ispecialităţii negreşiti. : 

că 'publiculă cititoră,. adecă publiculă € cellă. înel-,; ; 

legătorii. isbită de atâta îndrăsnâlă şi nesoco-,; 

tinţă, Vară: da.ridicolului dela prima pagină. pa 

«„Inistoriă nu este aşa. :* --.: E 
;:Fie-care . considerând'o „Ca 0. simplă petre, 

cere litterariă, prin acâsta .chiară are, dreptulă... 

de a scrie, a face legi istorice , a scâte supposiţii,.. 

a clădi teorie, a'şi zidi într ună cuvânt „palatulă ; 

ideală în. câre să se vestele sburdalniculă se seă, suf-. 

Met n tie N tie a, 

Istoria, pe. pretestulă. greşită . că, nu este; încă o, 

'sciință, fie-care individă,, se. socotesce chiămată:,
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a officia în templulii sei, fără a trece mai ânteiw 
printr'o scâlă purgatoriă, fără a se inurma cu.stu- 
die seri6se, fără a fi întărită prin meditații înde- 
lungate, prin o giudecată forte şi imparţială, fără: 
a av6 ecia-ce se numesce : caracterul, istorică. 

Nici o condiţiune de?admissibilitate ! Sciinţa i- . 
storică,. ca şi ună statii neorganisață î în primul 
stadiă allă! omenirii, inu! 'pâte pune peptă năvăli- 
toriloră de totii feliulă cari vină să o turbure, 
întpedecând'o' din drumulă: sei progressivi. - 

Deztepta tii: într'o bună demănsţă subi inspirați: 
un6a unui vissă allă' cresrului. sei torturată , sei 
tollănită sub 'umbra“uriui stegiară, lenea matinală'; 
s6ă bârea îmbălsămită revârsă tainică în sutfletulă:i 
sei 'variate gândiri ; s6ă:rădemată pe ună 'mâllas - 
fotolii în faţa flacărei verde-gălbuă a' focului care: 
trosnesce în căniiniă ; :omulă. nostru concepe: în 
mintea-i legitima dorință d'a deveni autori: şi: iu! 
pentru:'că istoria: este o 'maleriă :abordabilă! pen-! 
tru toţi, 6ccă-lă învăpăiatulăi că se asvărlă:cu'o. 
nesăbuită ardore în: “braţele: nefericitei «. Clio, “şi 
serie; crează “ sistenie : peste sisteme: “cari. “de 
cari :mii: fantasce; se întemeiază * pe errori-aro- 
tesce, “ignoră; i desocolesce , “falsifică's6ă' ciun-: 
tesco- fontânele;; 'desnaturgză- faptele, - discută'fărăi 
ordine şi sciință, grămădesce- negaţiuni sei affir-: 
maţiuni temerarie, "fără: 'nemică a'dovedi';. dă în 
drâpta'şi în” stânga ca' ună 'cavalleră: băttăiosă; şi
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în sfârşită, trezită din acesti deliriă, se găssgsce', 
- de susă şi: “până 'giosăi.listorică în; formă; născu tă 
şi:făcută. ii i it d ia ut 
:.Cumă'insa acestă minune? -ii:, ii 
Faptulă.e xrednică de studiată. :. ;.» 
“la. publiculă roniână fiiadă. puţină sciinţă 

pentiu a nu;dice mai multă — gustul. adeveriului.; 
şi solidului nepetrundsadă încă. în”-societâtea' n6-; 

_stră, crilica — acea. critică luminată. şi scutită .de; 

pătimă — neavendă încă nici ună. araiii prin care: 
să laude moritulă şi. talentulă;şi să pună,la vedă: 
iaciuna şi ignoranţa ; nepăsarea care. nu.idis- 
tine opersle:bune de câlle rele, tâle acestea faci 
ca ''piidârea —:minifestaţiunea:unii :delicată! şi; 

nepraţuită :simțimântiă allă sufletului — respec=: . 

tulă 'şi demnitatea de cari:ună seriitoră nu trebue: 
nici o.dată să se dispensei:cândă 'inăintăză; ce-va:: 
în publică, să lips&scă cu: desăverşiee: in.celle.mai:: : 
multe! producţiuni litterarie.: + site pane trag bio 
“Şi să nu ni se ică că;sunlemă -da scâla pessi- 

msmului şi a denigrării sistematice.: Noi:'scimă- 

„câtă de, sterpă' este eellă da nteiu.; cea.d'a doua 
nici o dată n'a convinsi s6ă conveblitii pe cine-va: 

- Cândă:susţinemă;: dovedimă.: ii: i ii 
; Acuncaţi-vă ochii 'în grădina; sciinţei: dia Ro-: 

mânia. Vedeţi dâca lipsesce” vre-una din ramurelei: 
„ei, şi: sufilstulă” se: învoioşăză icândă constată:că! 
neimică: nu s6:vedenerspresintată.:!filologi;. ar-: 
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cheologi,- poeţi, filosofi; - fisici:, : chimisti,!:archi-:! 
tecți, ingineri; iştotici: ete.:Dâră:observați inse:cu ! 
attenţiuae, cine suntă bărbaţii cari cultivă:acesto: 
varie tulpine alle bătrânului arbore 'allicivilisa-" 
țiunii ? Câţi sunt ?:Ceititule aă:de a fissacerdoți, 
şi cumă îşi împlinescă: sânta'loră issiune ?. Şi 
după acesti: essamini -scrupulosă; Bucuria vi:se:! 
va' schimba într'o:mâhnici6să :stare a 'sufiletului, + 
căci veţi :găssi sub: multe 'sgomotâse-renunii:n6s-: 
co colossale nullitaţi cari nici âă înţellestă vr'o dată”: 

chiarii numele seiinţăi co  profossă adesea fără d6- 
voia oră. n ii i tat iz tit dit 

i Este adevărată ică totă- da a-una şiin: tâte țorzelei 
ati: fostă :doue;ilitterature! cari.âă +mersă câstă. în : 
costă :una bună şi alta'rea ; antitesă fatală ; înse:: 
tocmai prepondevanţa :unaia assupra altei nu -tre-.! 
bue. cins=va::5ă :pârdă:din. vedete ;şi:la :noi, din: 
nenorotire, partea: cea. tea ni număi ică întrece ; 
dâră putemă dice că încă cu. totul: peicea, bună. 
-iIn iștoriă= mai multă: ca în tote se i ;pâte acâsta 

cu: «dteptii observatii iti zf 
Şi bu. fiumai fâera, nâstră , dâră. Francia şii Ger=, 

mania şi alte: state, civilisate. aă ; sufteiitiă: 1Şi încă 
sulieră de acestă  reii; consecinţă inevitabilă. arstă- 
rii sociale; —— căci. societăţile::aă totă-d'a-uba 
literatura care:le: convine, şi:!o itteratură placea: 
tot-d'a-una, societăţii ce ea, fepresintă.“E lungii: 
proceşulă. între ; pamfletişti şi, istorică ; „uşi - aste.



puțină, numărulă ; acestoră „din; urmă. Francia, - 
ni, dă, abia. doui; adevăraţi istorici :: pe Thierry: 
şi. Guizot,. :pe, cândă,: de, „-prima ;:categoriă; ea!, 
are, destui; Lonis, Blanc,, „Vaulabello., şi; tulti- | 
quanti, fără a, mai.vorbi de se6la lui Barante, care; 
strigă că, istoria, ca şi cândă ară fi ună: basm, + 

este, ad narrandum,, non ad “probandum.i și zu tie 

„Şi, nicăiri: ca în istoriă lipsa adevărului „nu :va-;:7 
lămă,mai'multă ; precumă dela. nimeni, ca dela . 
istorică nu,se.ceră mai seridse şi "multiple cun-,! 
noscințe, mai grelle; şi essenţiale condițiuni ; căci «7 
cari altele suntă materialele, substanţa fundamen-.! 
tală fără de care n'ari pute fi istoriă, dâcă. nu.:; 
faptele itransmise; prin. scrisă ; sâă- tradiţii de'cei 
ce, assislaseră la, evenimente ?, şi 'cumă .alt- felii, 

decât. prin, cunnoscinţa. limbeloră; se poti. con-;; 
sulta fontânele? cumi 'ali-faliă. decât prin ună» 
simţă profundă,- printr o erudiţiune omnilaterală, :; 
prin perspicacitate ş şi. spirită imparţială 'applicate ; 
în studie forţi şi consciinţi6se,. se; pâta deosebi a-- 
devărulă de, minciună, passiunea de siustoță lic, 7 
„bellă. de,istoria adevârată ?....... .; .: iu 
Ami, disă :că- ellă trebue să posedă cunnos=:; 

cinţe mulle — câtă se.pâte. de :multe — pentru. 
că rolulă sei de -astă-li. numai. este ca cell din 
vecurile trecute.; Istoria: atunci era. şirul. resb6-=; 
ăeloră, :successiunea. regiloră,.fiindlă că viusţa nu: 
se: mânifestă. decâtă ps câmpulă;:da lupte; fiindiă; 
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dice istoria irrarăti propăşireă omenitii, 'ea: iro-ie 
bui'să: îmbrățişeze: topografiă, etriogtafia!: l6gileiii 
obiceiurile; : religiunica;, “comi6rciulă'; industria; v 
artele,; litterele; sciinţele';: starea . classeloră : iso. 
ciale, bunulă: traii generală. cu 'ună” cuvântă: 7 

viuţa "'pop5reloră :în :tât6''causele: şi. :elfeatele . 
selle'; fapte negreşitii 'differită între elle /i'dără: 
legate tâte „prin iinteresulă :commună: allă:indi--i 
vidualiLăţi unei: naţiuni! Uni: istorică:de astă- d 
trâbui :să fie! naturalist, iuristă”, i economisti”, 
filologii.: „ti i ta tu e et ri i, 

Dâră decă: aiurea: istoria: es6 dificilă, i în: Romă-'i i 
nia, mai multă: decâtă 'ori: 'unde,: ea cere'g: şi mai * 
adincă erudiţiune în tâte ramurile sciinţei, pentru! 
că aci prin Dacia s ai făptuită migtaţiunile pop: 
reloriă din anticitate,/'pe aci aă trecută în'-evultăi: 
mediă barbarii! cari at cutrierată şi răsturnată Eu: 
ropa, aci trebue a: se.studia'primelg-urme alle în-: 
vasiuniloră; cestiunile celle mai grele neresolvite! 
încă de sciinţa modernă. ; astă-feliă: că ami pute: 
dice fără temă de. areşălă: că : istoriculii Români- 
loră ară “fi: istoricul Europei. a me tai the 

1 De 'ne întrebâmi ;înse ce's'ă făcută la:noi: penă“ 
acumi în istoriă? ce porțiune:din acestii'patrimo=: 
niă morală: ni-a::lăsată :în: "moştenire ': geneiaţia. 
incoută ? căci, după cumă: observă ilustrulă isto-- 
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riciă allă Franciei Thierry: i «Istoria: națională ese - 
«pentru toți 6menii unei: aceiaşi ţerre ună felii de: 
«proprietate commună; 'este!o porţiune : a patrimo- i 
«niului morală pe câre fie-ce generaţiune ce dis=" 
«pare o lassă'rnoscenire celleiai“ ce o. tilocuosce £ î 
«nici una.nu: trebue:să: o: transmită: astă- felia"! 
«precumiă a primut'o, 'ci: tâte ai: dătoria Fă adăogi”! 

«cdte'.ce-ua.. în: certitudine işi claritate». "de: ne: 
punemă , dicemă ,: aceste:'cestiuni,;: 'agiungemiă | 

inevitabilă la ală. „douilea' peceatiă g genâraliă, în 
care cădu maioritatea istoriciloră nostri:“ “acalla 1 
da-nu căuta :veritatea istorică, ci de''a'se 'con- 

„duce da felii de feliă de: prooccupaţiuni politice, 
personale, -pregiudeţe. alle lumii; seriâadă sub 
influința: lucruriloră: prosinți scenele trecutului,” 
voindă a fi. fideli cutărui:principiă morală, cutării * 
s6ă cutării opiniuni militante, pe cândii trebuia să: 
fie fideli:fidelităţii: istoriei chiară. * - i: ie 

Armă a patimeloră şi intereseloră politice, ve- 
ritatea nu se pste.căssi în  istoriă, cercetările: ne- 
fiindă desinteresate. ! pi tit cati 
“In sciinţă ; ca Şi în vioţa practică”, pasiunea; ” 

totă ce este mai! nelogică în natura” umană! îşi? 

aro puternică partea sea de acțiune, şi ca possitne;! 

ea totă-d'a-una attinge estremele,:callea de: midiă- 
locă nefiindi- decâtă a . raţiunii ,: eră: rațiunea — 
cârma sufletului în valurile patimeloră—-fârte a-: 
dese-ori cufundându-se în talazuriii iti ir: e,
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„Astiă-feliă-doue drumuri, doue direcţiuni. estre- 
me, absolută diferite. şi, printr'acâsta inevitabilă : 
înțilnite, se observă î în; scrierile istorice la. noi şi - 
despre, noi, totă aşa . precumiă. se află şi:;la: tote. 
celle-r'alte națiuni. civilişate :;resultatele -pâssiuni- 
lori. fiindă acelleaşi. fără deosebire-de timpi s6ă. 
de locă, căile 'semănândă pretutindeni şi lipsindă 
numai unii :liinneiă :allă genului umană: care'să 

le, clasifice, şi să li dea nomenclatura, după cumiă.; 
altă dață Bacon. : determinase: şi. classificase erro- : 

“rile filosofice. . „i. ii a mi 

„Prima calle; este aceia + de, a. latinisa, de a:ro-. 
manisa, totulă ; „Cea Wa doua ::deă înstreiha:to-.: 

tulă; ambele fără deosebire, fără essamini, fără. 
critică, fără; dovedi seriâse, fără. o umbră:chiariăii 
de. procodură sciinţifică, numai pe cuvântul sim-: 
plu că :. este: interesulă:a 'dice-astă-feliă: 'na-- 
voia socială reclamă, Wbrebue. ati fi: aşa 6ră nu': 
într;altă: echipă, ei ie ie pn 
_Mare;, luogă. Şirulă ş şi după o cale, şi- după alta: 

este; puțină, de totă puţină e numărul celloră: 

ce, urmâză „callea de. midă-locă ;-.singuta. care 
conduce. la veritatea istorică. şi dă. acesteia carac-: 

terulă severă..de, SCiință. i piara ti 1 ma iti 

„Cei, cari. aă., Advată, callea. dânteu; “urmâză: unui: 
simţimântă: naţionali, frumosă: în sine, deră ca! 

simţiniântă-reă, înţellesă, 'elli nu e. rațiune; cei. 
cari ai îmbrăţişată! calea. d'a' doua—matoritate
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streini —servescă -unoră interese 'meschină, s66- 
puri ascurise:şi duşmănâse,: dâriă: sterpe în'restil- 
„tate, precumă sterpe şi 'schilâde în dovedile:loră 
;suntă ș o mică: parte din ei aiurâză par. “esprit de 

contradiclion, ii ste ter hi 

:+ Nici dela unii,:nică dela alți, adoverulă nu reesse; 

“servieie naţiunii 'seă: umanităţii: nu: se. adducă 
nici dintr'o parte ;: doue. relle inse isvorescă din 
-acâstă. ;falsă-sciinţă ; cell d'ânteiu:ni'lă- schijeză 

illustrulă criticii maghiară Kemeny e cu pena, sea 
“de maestru: i! Îi: e: ii 

«Unulă scâte:o supposiţiiine ; și ună! ană: ddui- 
“alea clădesce. pe 'ca: o: teoriă ;: ună allă treilea?o 

-consideră : degia. ca: pe:'o veritate» recunnoscută, 
i«tragg! consecinţe “şi 'mai-'anină-câte ce-va' dela 
«sine, uni allă patrulea mai adaugă - cătră celle 
„«adause;; şi totă -progresândi:-asiu-feliă  într'o 
"«spiţă. 6re:cumi ' genealogică,. istoria trece” pe ne- 

- «simlite în longas-errorum 'gencraliones; pen5 ce 

„«în fine se ridică ună giganţiciiarbure, alle'cărui 
întrepide :râmure, în locă 'de 'a olferi. obositului 
: «istorică ună 'sicură: adăpostă işi ună: :vigurosă 

- «sprigină, îi store în urmente picăture dos Su- 
«dâre» (1). iti UE ut 

Cell .d'allă douilea.. reă sunt st pedicele, Şicanele 
co se facă în callea curagiosului spirită, giustă şi 

"(). Ueber das Bisthum zu Bacov în Kurzs Magazii Ji 
1,apud B. P. Hasdei ; Istoria Critica p. 152. + o:
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conseiinţiosă, care braveză. inveetivele;.- se'ispile- 
sce a,cielina.tenacilatea 'obiceiuriloră în' credințe 

false, lovesce cu tăriă în pseudo-axiome istorice, 
generalmente. admise, dări. cari:cadă. înaintea 

 fapteloră ce reessă din mărturie contimpurane, 
serie în, fine pentru a.dovedi, 'ad.probandum, şi 
nu pentru astă-di; 'ci, pentru totă-d'a-una, după 
preceplulă:: lui Tucidide „.seâpuliă:tuturoră cerce- 
'tăriloră selle nefiindu altă decât veritatea, 'Şi mo- 
bilă amorulă pentru dânsa... ii tri 

Este naturală. ca collii ce stă la migă-lociă să 
-primescă ;loviture..din' ambele câmpuri :oppuse. 
„Aci e loculă a ni adduce aminte de ceia-ce .dicea 
„Montesquieu, contra sistemeloriă -istorice diame- . 
„trahmente diverse a comitelui de: Boulainvilliers şi 
a abbatelui Dubos :.;:; ii te cit rii 
“«Cândă.. sârele: dede carul seă ' lui Phacthon 

„cca, săli conducă, îi 'dise ::Dâcă le--veisui:pr6 
«susii, vei arde: locuinţa. cer6scă ; dâcă te vei sco- 

i«bori pră giosă, „vei :prefice în cenuşă pământul. 

«Nu merge pre multă la drâpta, căci vei căde în 
j«econstellaţiunea .şerpelui ;. nu- merge pre multă : 
-«la stânga, căci vei cădă în aceia'a altarului ; ;. ţi 

«ne- te între amendoue» (2). at 
„Nec preraa, hec-simmum moliră per acthera curtuin 
mAltius egressus, 'coeles ia tecta cremabis;:; :., 4 pe 

n, 0) Montesquieu, Esprit des Lois, lib XXĂ, c. X,p. 236 

Ocuvres Complites. t. 1], Paris 1866, ed. Ilachette.. . »
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„Inferius,; terras : medio tutissimus îbis., 

“Neu te” dexterior tortura deelinet ad Anguen, , 
HE oa 

„Neve sinisterior pressam “rota ducat ad Aram: DR 

Inter uriimque “tenacitate fiii 

Ii a (Oviaiă Metani: ab. 11, vers 134 st sed) : vb 
m MT ia ii 

Loemai în; astă positiune, de, midiă-locă; firă a 
orbi. de astă, dată. „despre d. A. Odobescu in ar- 
cheologiă, „se allă în. istoria; propriă disă d. BP. 
Hasdeă ; „care,ne nutresce. prin. studie seri6se de 
„suntă dece anni şi mai bine; şi care lucrăză acumiă 
„eu o ;răbdare de ferră,.trecendă Mste prin analisă, 
la Istoria: critică a. Româniloriă,; invingândă! indif- 
Jerinţa,. năbuşindi mişeria, ficândă a tace caba- 
lele. E Mitte Suta] 
„Ne obicinuisemă a augi şi. citi accusări: „assu- 

pră-i din câmpulă celhi vastă alliă iatiniștiloră şi 
„romanistilorii, „cari cu o. furiă înverşunată: loviată 
din. tote: părţile,: necruțândă.. chiară arma 'ca- 
lomniei, pe acella care. cell, d'ânteiu. cutegă a 
sdruimea absurda, teoriă a originii numai romane 

a poporului română, neadiniţându- -șe. nici ună. a- 

„mesteci, nici o infuință. a elementului: dacă, şi, a 

altoră popâre ceaă: ;conviuețuită. în. Dacia... 
., Focurile înse. se, potoliseră ; . prafulii de. puşcă 

„ne: mai fiindă la îndemână. „S6ă oțelulă, de. r6- 
„petate! lotiture, stirbindu- Ai pa 

Dâră stă că din câmpul oppusă allii strâini- 
o. 

stilori. vine 4.,G, Panu! gi aa 7 
ae ed at CE 

i i
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Convorbirile“ littărarie, fâiă mensuală” care ap- 
pare în Iaşi, în! numere” selle' 2. — '8. inclusivă 

publicase ness : arlicoli ai d- li 6. Panu, sub, titlu 
de : Studie; assupra, alârnărei. sciz neatârnărei Do- 
iza a „ Romdnilovă î în , deosebite „secula, € sr5 în n ul- 

asupra iIstorj iei criliced'd-hii B::P, if1ăsdzăi, i Sită 
din condeiulă: toti: allă::d-lui:G' Panu. * îi tout 

Pentru a nu face 'pe'cititori să giudece în neciih- 
'noscinţă! "de causăi despre: foridulă şi: 'greutătea 
sciirițifică” a giunelui: istoricii i ne voniă sili a T6- 
“sume: icâtii:se” pâte! de fidelă" prideipalelet puhcte 
“ce:se''trateză în '.celle” 'dous studie alle selle'de 

  

până acumii. „iri 
= Mai: nleiui: ussujpra'! dtămăria să șicatârnări ii 
politic, : li pia atrasi i ta îti a 

iiSe: îniparle în “cinci: “părţi nutr odicero,: Înriu- 
-rirea'slăvonă;. germană, haghiară, recă' şi tui: că, 
E După ce în: introducere voesce să constate urmă- 
“torului: feriomieriiii: dessa&rareă. tituroră' cugstă- 
“«rilâtă şi: :fapleloră ceise îndreptă la aloriă naţio- 
“enalăi:: 'şi ''ădducerea: la: „mesube : foile “mici; “de 
«multe Oră: "chiaiă : la: 0; “iiiţell6ptă Lăcâiie; | ai tăt 
tecă: loveste aătei simţiri» (ID: arătând” răulă” ace- 
“ste direcţiuni Și” 'esplicând'o“ prin împregiuirărilo 
politice. ș și sociale d6 “atunci: cân'lă :se' “începuse 
te Îi td i at Pe sa ia , ji Lita E: . 1 

(3) Convorbiră Litierari ie, Nă! 4, Tulie! 187 2p- “isi. e
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miscarea, d. Panu..vine la conelusiunea că : «Ru- 
«sia şi Prusia ai fostă o dată ca .nisce provincie 
«polone, ceia ce nu le împedecă astă-di de a-fi 
«nisce: puternice. naţiuni , pe când acestă onsre 
«nua tostă în starea apera pe vechea loră stă- 
«până de a nu peri din rândulă naţiuniloră, . : . 
«Pentru ce deră noi amă: gerifi unei mândrie 

«naţionale veii- înţellese comorele adevărului şi a 

«luminei» (4), şi că : castă-di încetândă inriuririle 
«ce suiteriaă părinţii nostri, nu, mai are înţellestă 
«modulă, lori de a vede lucrurile (5); deci să in- 

«trămiă pe callea consciinţiosă ce. este: peapărată 
«la aceste studio» (6)... .: Sa 

“In partea a doua a. studiului, soi : înrâurirea 
slavonă, d. Panu îşi propune a cerceta şi analisa 

limba, instituţiele şi obiceiurile naţionale «spre a 
«pute. statornici -mişcările, generale a poporului 
«nostru în o epocă necunnoscută în care istoria 

| «documentală are puţine de isi». , .... 

— In privința limbei române, giunele. seriiţoră 

conchide că : „se simţesce, o puternică înriurire 
| slavonă, 
,.. Temeiurile pe cari îşi redă mă acâstă conclusiune 
sunt: 1-iă, mulţimea de cuvinte slave ce se cop- 

(prindă i în limbă; şi 2-a, numerâsele numi slave 

(4) Ibid.,p. 157,.: 
(5) 1b., p. 155,. 

(6) Ibu p. 157... 

ty
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de Oraşe, sate, cetăţi, r:uri, munți, deluri , loca- 
lităţi, etc., ce le vedemi alându-se în n. forrele. lo- 
cuite de Români. -..: 
Şi acâstă influinţă slavonă, «nu prin religiunc, 

«nici prin caracterulă limbei slave de limba ofli- 
«cială întrebuințată în tâte lucrările Statului, nici 
«prin faptulă că era învățată de classele înalte a 
«societăţii, nu a putut să aibă o înrîurire puter- 
«nică assupra Româniloră», ci prin amesteculă 
îndelungată: în care a fostă Românii şi Slavii, prin 
atingerea dilnică:: «Pentru ca să avemi în limbă 
«cuvinte 'slave—dice d-sea — arătândă celle mai 
«lăuntrice trebuinţe cari prin firea lori nu părăse- 
«Sci: vatra casei, a trebuită ca amândoue popdrele 

«să fie impreună şi să facă parte din una şi aceiaşi 

«viueţă în 'care: elementulă slavă încongiurdn- 

«du-ne din tâte părţile a schimbată omare parte 
«din vechia nostră viucță romană». 

In privinţa instituțiiiloră, d. Panu” recunn6- 

sce trei elemente : romană, germană şi 'slavă. 
Pe cellă'roimână îllii lasă la o parte; cellui ger- 
mană îi attribue : l-ii. Fiinţa vămeloră în fie- 
care orâşă însemnată; 9-a. 'Rescumpărarea' pe- 
depsei prin plată; 3-a: Obiceiul 'feodală d'a res- 
punde fie-care cetăţâni : dintr'o commună să 
uni sati Gre-care datoria concetăţenului seă cătră 
ună locuitoră din altă commună, după ce mai 
marele ţerrei în care era creditorulă «însciinţândă
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'«pe acellă sub -a cărui stăpârire ' se alfla datorni- 
"«culii şi învitândurlă ca să facă pe suppusulă seă 
'«a respunde preţulă sâă banii datoriţi, acesta nu 
«era urmăloră»; 4-a. Instituţia giuraţiloriă ; 5-a. 
“Darea unui calli Domnului si plata unei taxe 
“Sre-cari -la fie-ce trecere de proprietate; şi 6-a. 
«Sistemul eleclivărestrinsă în sînulă unei singure 
«familie, adecă allegerea Domnului din o singură 

«familliă fără observarea cu strieteţă a acellui 

«mai mare din fii, din fraţi seă a cellui mai de a- 
*«prâpe moştenitoră.» 

Elementului slavonă d-sea îi attribue : 1- îă, 
«chipulă ocărimuirii intereseloră unui sati sâii a 
unei commune»; 9-a. numile funcţiilorii întregei 
sisteme. ocărmuitâre; 3-a. numirea dăşdielorii și 
angaraleloră; 4-a. titlurile de, nobleță : boer, 
giupană, pană; 5-a. intocmirea chrisâvelori şi ac- 

teloră domniloră români după feliulă cumă se 
făceni la Slavi. 

" Venindă la obiceiuri, d. Panu' afirmă că înriu- 

rirea slavă este pulernică încuibată în obiceiuri, 
tradiţii şi povestiri alle nâstre, pentru că : î. Po- 
porulă română la nunţi cântă uni feliu de cânteciă - 
care se începe totă-d'a-una cu Lado, deiţa care pre- 
şedea la Slavi.la plăcerile amorului şi căsătoriei, 
avândă ună fiii anume Lelio, de unde şi Românii 
ai pe lele; 2. Slavii păgâni celebraă în acellaşi 
“timpă serbătorile Rusalii ca şi Românii ; 3. "Serpii !
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de casă erai in mare onre la Slavi, precum suntă 
şi la poporulii nostru; 4. Fârte multe cântece po- 
poranesuntiăă intipărite cu caracterulă slavă; ariele 

lorii de. assemenea; precumi şi povestile şi bas- 
mele în cai se vorbesce de: «palaturi de cristală, 
«copaci crescuţi până la nuori purtândă cuibă de 
«pagiuri pe care eroulă se sue, erghelii de cai ce 
«esă nsptea din fundulă mării , pagiuri uriaşe ce 
«ascundă sub aripa lori 6meni, etc., ete.» 
„In partea gisă documentală, d. Panu afirmă că 
amândoue elementele romani şi. slavă ati fostă 
față în faţă dela celle d! dnteiăă mânute alleî începerii 

'zămislirii noului. poporă românii; că în secolulii 
allă XII Moldova trebuia să so afle în copprinsulă 
regatului Galiției ş şi prin urmare sub predomnirea 
slavă; că de acia trecută la Poloni, „regatului că- 
rora Domnii Moldovei ai continuati a depune 
giurământuliă de vassalitate cu obligaţia, de a da 
aiutorală cuvenită în timpi de r&sboiă. ;. . 

Cu acesta se finesce inriurirea slavonă. Cre- 
demă a fi degia pusă pe lectori în stare a cunns- 
sce chipulă da. ved6 alti d-lui Panu î în. .nisce ce- 
stiuni atâtă de importante, precumă şi acella d a 
Je rezolve. e 

Avândi în minte ideia, preconcepută că totulă 
la Români este amestecată cu elementele slavă şi 
germani, deră lipsită absolută de cunnoscinţele 
neapărate. în deslegarea unoră probleme d” asse-
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menea natură, d. Panu cu0 imperturbabilă îndrăz- 
nâlă affirmă şi nâcă; n6oă şi afirmă, însă numai 
afirmă și numai negă fără chiară 0 umbră de do- 

vedire. a 
- Că'n limba română se sădă cuvinte slavice; că 

localităţile din ţârră aă numiri slavong; că se sim= 
te în fine o înriurire slavonă; acâsta o scieaă 
toţi, şi nu era trebuinţă ca “d. Panu, : care ni-a 

promisă la începută a ni destăinui «conidrele a- 
«deverului şi a luminei», să'şi mai dea osten6la 

a stârce sudori de pe frunte ca să ni-o mai spună, 
fără a adăoga cătră generalitatea cea: icunnoscută 

nici o scînteiă nouă: ă 

„„: Totulă ce e proprii în modzrilo de vederă alle 

d-lui Panu'este că : «elementele romani şi slavă 

«aă fostă faţă în faţă dela celle ânteis minute 
«alle începerii zămislirii noului .poporă: români» 
şi că numai acestui faptii se pâte attribui înriurirea 
slavonă la noi în limbă, obiceiuri, instituţiuni. :.. 

: Pe aceste base îşi clădesce d-sea edificiulii. Dâră 
a uitatii că tocmai acâsta. trebuia ânteiă s'o. do- 

vei6scă, şi apoi să trâcă la consecinţele ce decurgă 
din faptă. Nu I:d-lui. presuppune ca demonstrată 
ceia ce este în discuţiune , consideră -ca axiomă 

ceia ce nimeni până la d-lui n'a susţinută, şi apoi 
începe a asvârli unii miztum-compositum,. 

- Mai ânteiu, nu pâle cine-va, vorbi de limba, 0- 
biceiurile şi instituţiunile unei naţiuni până ce
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nu va cerceta prin qazlisă, nu prin divinaţiune, 
cumii s'a formatii acea naţiune, ce elemente aă 
participati la constituirea ei, prin ce sbuciumări 
a trecută până la starea actuală de essistinţă.. . 

“ Neurmândă astă-feliă, istoricul nu pâte. a- 
giungo. decâtă la nisce false conclusiuni , dândă 
nascere, unei. ţessăture de estravaganţe. .: 

„PD. Panu, pentru a . stabili teoria d-sâlle, avea 
să dorîme „următorul adevării:, formulată, de 
d.: Hasdeă în . imponantissimuli sei -studiă : 
Limba slavică la Români. A „si 

«limba slavo-ecelesiastică, care este dialectală 
«primitivă altă Bulgariloră, de 'mpreună cu ap- 

«plicarea.. alfabelului. aşa numită cirillică 'cătră 
«serierea graiului propriă români, se introduse la 
«străbunii nostri 'degia în secolulii. XI, : mai cu 
«s6mă prin intermediulă lui Moznoponiă, unulă din 
«discipolii''sânţiloră Cirillă şi Metodiii, întărin- 
«du-se apoi în usă prin indelungata, alianţă cu 
«Slavii trans-danubiani sub dinastia Aseniloră»(7). 
"D. Panu trebuia cu ori-ce preţii: să restârne 

acesti faptii, căci peste pâte ca nici: chiară d-lui 
să aibă gluma d'a crede 'că națiunea “română sa 
născută tocmai. în: veculă TX după Cristă!.. » 

Fi bine, .6ecă cu ce- arme d: Panu: esse Li 
luptă: ci ui 

i N .. - : „ 

i IDE 

“(2) Traiani, an. Di, nr Lu
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„«0O limbă, “necunnoscută. şi nesciulă, care intră 
cîn, midă- loculă unui poporiă pe callea religiunii, 
«nu pote sâ adducă schimbări simţite în vorbirea 
«lui», şi dovâdă pentru as6sta giunele istorică 
citâză limba latină, care deşi admisă f în religiune, 
şi în tâte ramurele "sociale, totuşi n'a, influințată 
nemică ..la popărele catolice. «Germanulă Şi-a 
«schimbată ellă întru câtă-va idiomulă scă ?.P6- 
«truns'a în firea limbei englese şi francese co-va ca- 
«re ară semăna cu o înciurire a limbei latine din e- 
«vulă-mediti ?Nimică din tâte acestea—respunde 
«d. Panu —nu agiunge pâns la constituţia limbei 
«popâreloră, cara remâne neattinsă de cea latină, » 

„Prin urmare, limba slavă n'a putută a se întro- 
duce la Români prin, religiune. iau 

Dâră d. Panu trebuia să dovedâscă mai, ânteiă 
că limba latină n'a influințată nemicţi. assupra 
limbeloră germană, anglesă (?) feancesă (2 ?) etc. ; 
trebuia să mai demonstreze că. slavismulii este 
constituţională, adecă organică în limba română ; 

şi apoi să se serve cu argumentul sei în, com- 
Datterea ideei de mai susă a d-lui Hasdeă . zi 

'Multele numi slave: de oraşe, sate, cetăţi ce 1 
vedemii aflându-se, în țerrele româno; numerâ- 
sele cuvinte slave: copprinse în limba nâstră ; nu- | 

„mile. slavice alle fancţiunilorii, întregei inacine. 0- 

cârmuităre, alle dăşdieloră, alle titluriloră de n0- 

bleţă ; assem&narea în obiceiuiri şi credințe; tâte
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în fine, pe cari d. Panu le attribue - influinţei 
slavone , -nu' giustifică „nici de cumă axioma 
d-selle că : «elementulă românii şi slavii aă fostă 
dfaţă” n faţă dela cello ănteie minute alle i începerii 
«zăinisliriă noului păporă români», de 6ră- ce în Bo- 
omia,o ţerră curatii slavonă;o mulţime numiri de o- 
raşe,sale, localităţi „penă şi porecle personale,sunti 
nemţesci într'o epocă cândi' Germanii :nu aveai 
nici măcară o influinţă politică assupra Boemiei, 
simplu numai prin acţiunea nematerială a 'cultu= 
vei nemţesci, a modei; de 6ră-ce 'tâte iacs le nu- 
miri se puteaă' întroduce: şi prin altă 'calle şi cu 
multi mai târqiă ; de -6ră-ce, în fine," mania d'a 
imita toti ce e străină a fostii ună păccatii veci- 
nică all naţiuniloră, mai cu s6mă încă neîmpu- 
ternicite ' 'scă puţină culte! aaa 
*D. Panu mai attribue influinţei slavone : «chi- 
pula ocărmuirii interesseloră unui sată sâă 
«a unei commun6»; fără a: arrăta: înse nicăiri 
acestii chipă., pentru a vedă cititorult lucrurile 
de i comparată: şi a A în stare să siudeco despre 
adovării. e 
Nu: altă-feliă faca: şi cu: domonstrărea înfluinţei 
germane. 'Vămele dela Germani; rescumpărarea 
pedepsei prin'bani, dela Germani ; "modulti de alle- 
gerea: "Domnilgră. da tronă dela Germani:; “darea 
anui cală: Domnului la. fie-care renere de „pro



prietate ». dela Germani ; tote „în fine dela Ger- 
mani. . - 

Dâră cândi a: venită - Românii i în? contactă 
cu: Germanii ?. In: ce „modă acâstă înrîuriro s'a 
făptuită , şi cumiă se dovedesce ică, acelle, tâte. 
înşirate sunt luate dela Germani, sră nu dela alte 

popâre, €ră nu,născute prin. cursulă,. naturali 
allă lucruriloră, prin. gradulă de desvoltare. allă 
poporului română? -. 
. Pâte-acestea d. Panu 10 lassă a lo ghici cititorul. 
sâă- le :espune într'ună modă: dogmatică, d-sea 
avendă a trece iute, căci îllă. arăbesce ce-va dela 

urmă , care nu'lă lassă să “probeze „ să. stea 
multă ide vorbă. De ce atunci,. străinii precep- 
leloră analisei, s'a mai apucată să încuree iţele, 
să facă ună tărâboiu aşa de mare, să. prepare pe 
publică cititori prin o întroducere care promittea 
marea cu sarea. şi'lă punea în aşteptarea 'vedă să- 
vârşindu-se o revoluţiune în istoria română ? . 
„Ibtrună locă d-sea. dice : «Goţii,Ostrogoţii, 
«Gepidii etc. petrecii secole, întregi : pa. territo- 
«riulă Daciei» (8),:şi pe a doua pagină, -nu mai 
departe, într'o notiţă, uitindă ceia-ce a disă mai 
susă, .d-sea reduce locuirea Germanilori în Da- 
cia la proporţiunea 1 minimă de: câtii-va timpii (9). 

i Consorbiri ter, p. "264, colână i Sai 
(9) Idem p. 235 notă:, „Popâre ele'g mâna o cari aii statii câtă. 

va timpă în. Dacia +... nu „sa
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Dela secule 'îutregi până la câtă-va' timpă dis- 
tanța este totii atâtă de mare ca dela adevărulă 
istoricii până la !'conclusiunile d-selle. 

" Că:popârele germane'a irebuită să aibă o înriu- 
rire: assupra  coloniștiloră din :Dacia, d. Panu 
dice : cacâsta sedovedesce din cuvintele gotice ce 
ni-aă 'remasă de atunci în limbă:> D-lui înse nu 
ni spune' cari şi câte suntă aceste cuvinte, pentru 
a se put giudeea pulerea acellei înriuriră.. 
"Noi nu'cunnâsceină decâtă vre-o câte-va = şi 

d. Panu irebuie să fi găssitii fârte multe, pe câtă 
timpi” conchide: dela elle o atâtuă -de mare înri- 
urire NNE 
” Să ni Î arătatii măcară cinci cuvinte gotice. 

Nici unulă i 
"Der cu o assemenea metodă de pură affirma- 
iune, d-sea lesne puteu'să-ni „spună că'in limba 
română” essistă' cuvinte hotentote! - =: 
„Cronologia nu' giâcă 6răşi nică ună rolă în studi- 

„ele nouini istorică iaşiană: dilui nu recuânâste 
deosebirea de' epocs, deosebirea: de instituţiuni, 

"De acoia'să nu vă prindă mirarea d6că, pentru 
a dovedi essistinţa; sistemului feodali. în : țerrele 
române , d.. Panu 'vă va cita ună document din 1407 allături-'cu' altulă ' din 4700 :— distanţa de 
300 anni ne'nseranândi nemic în faţa agerimii 
priviriloră întrepidului critică, 

Spiritulă assemenea de uniforinitate, face de
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istoricul dela Convorbiri. litterarie:a nu ved6 
nici o differinţă de instituţii între Moldova şi Mun- 
tenia , giudecândi dela una la alta şi deducândă 
goneralităţi din nisce casuri, i particulare, ca bu= 
niGră : . Ea 

- «saci logofătutii, încă: findă vameşiă-i în Su- 

«c6va, garanlase cu o summă 6re-carepentru ună 
«Antoni din Leopoie; acesta. nu”i. mai -trămise 

«banii, deşi Bogdaniă fiiulă lui Stefani. însciinţase 
«de mai. multe ori 'communitatea leapolsnă ; vă- 
«dând acesta Domnulă trămitte unii actiă offici- 

«ali acellei communităţi, în care, după ce înşiră 
«drepturile lovite alle suppusului sei, încheiă: deci 
«acumă noi ami: poruncită şi ami învoită “panua 

«lui Isacă ca să'şi: împlinâscă -ellă banii dela 
«ori-cine îi va da.mâna, 'şi găssindă - d'o. cami 

«dată-pe Bartoşă fiiulă panului. cutare dela Leo- 
«pole, panulă logofăt 'apucat'a dela ellii banii...» 
Ei bine, înteobărhăi pe tănsrulă autori, se pâte 

re deduce de aci înriurirea germană , 6r5 casulă 
a se generalisa-nu numai în: Moldova; deră şi în 
Ţerra-Românescă? Da ui 
"In privinţa obiceiuriloriă, tradiţiuniloră şi pove- 

stiloriă, pe cari d. Panu dice că le-ai luatii Româ- 
nii dela Slavi, se înşâllă nu mai puţină în conclu- 
siunile selle absolute.: 

Este adevărații că printre | cântecele năstre” po. , 
porane suntă mai multe imprumutate, dela - Bul-
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gari, dela Sârbi , dela naţiele cu cari Românii ai 

fostă puşi: in contactă prin evenimente politice 

stă posiţiune geografică; nu mai puţină adevă- 
râtă înse căi'şi acestia ai luatii dela Români o. 

mulţime, ca buni6ră baladele unde se vorbesce 
despre Traiană, despre Vladislavii Bassarabă, Radu 
Negrulii, Mircea cellii Mare care se numesce câte- 

o: dată «eraiu -de Haţegii» Danii-Vodă, ete, după 

cumă observă d. Hasdeii i în Istoria Critică, p. 25 
şi 85, unde: adduce următerele - din. Karadzit 

(5 psko narodne pjesme, t. “3; „Decz, 1846) : 

 “aNa Vidinu gradu bijelome, LL 
Să aOnde bjesze staratz Vladisave; 

Di „A na ravnoj zeml'i Karavlaszkoj, 

„isi Ond'e bjesze'Karavlach Radule; 

„Na Bukreszu gradu bijelome, .; 

nOnd'e bjesze bego Radul—bego, 

- „S'svojim hratom (Sinom 2 Mirkom vojevodo, (10) 

Şi nu .numai la Bulgari, Sârbi, dsră şi la. Greci, 
Ri, Albanezi se pste observa acâsta. .... 

1. Vomă da numai: ună singură essemplu. 

Uni cănteciă poporaniă rusă ,: căruia. Caramzin 
îi-attribue .o vechimea. de 300 anni, deră care 

pâle s să aibă şi de “două ori atâta, ni. arâtă pe ună 
| ce da 

(10) Assemenea o balladă despre Danii-Voăi i, publicată î în 

Periodicdesco spisanie na b'igarokoto Knizsovno drusze- 

stvo! Brăila, 1870, t'1,p.106. li... a
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resboinică murindă într'o stepă selbatecă, a- 
prâpe d'unii focă care se stinge :-:! 

«Sângele curge din rânele ssile pe cenușa ardândă, 

<La capulii seii se găsesce unii crucifizii, 

«La drpta este sabia sea oțelită, 

«La stânga este arculă ssii destinsii;:: 

«Și la picidrele selle stă credinciosulii sei cursieră, 

« Murindii dise ellii cursierului : ! 

«Cândit voiu muri, o cursierulii meii fideli! 

«<Accoperă cu pământă ulbulii Tmeii corpii 

«In midii-loculii acestui vastii desertii; 

«Sbâră apoi în sfânta Russiă, 

„«Salută pe tatulii și mama mea; . . , 

«Du bine-cuvântarea la micii mel copii; 

«Spune tinerei melle vâduve : 

«Că amiă contractată o altă unire; 

«<Amii luatii de zestre vasta cămpiă ; şi 

<0O săgdtă m'a insurată ; md 

«0 sabiă oțelită m'a pusi în pată ; ; 

«Toţi amicii și fraţii mei m'aii abandonati; 

«Toţi soții mei sati imprăstiatii; | 

«Numai tu, nepreţiosulii mei cursieriă, . . --i 

«Numai tu mai serviti cu eredință> (E) rii 

Cine citindii : aceste versuri nu: "si amintesce 

urmă!6rele, din ballada română ă Miorița? Di 

„eGiţă Bisană! a 

„De esti năisărăvană “ 

Si de-a î să morii | | - 

In câmpi de mohoră, - i: 
“Să spur lui Vrăncânăi i ste i 

   
(11) Caramzin, traduc. frane. Paris, t, 10, p. 353.
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'$ lui Ungurtnă |... iii 

Ca si mă îngrâpe 
Aici pe aprope 

În strunga de oi! 

Să fii totă cu-vol. - 

Iar tu de omorii 

Ip Să nu le spui loră, 

Să le spui curată 

:.- Că mamă insuratii. 

Co mândră crădsă 

A lumii miresă, 
Că la nunta mea 

A cădutii o stea, 

"S6rele și luna 

Mi-aii ţinută cununa, 

Braqi și păltinași 

L-amii avutii nuntaşi, 

Preoţi munții mari, 

Passe:i lăutari, Ma 

:". Şi stelle făelii... > (12) a 

Ei bine! Eccă. ac6laşi Dalladă română cumă a 

trecută la: Albanesi : - 
„„cAmii cădută, o soţii mei, ami căuta” 'dincollo 

«de podulă.: :Kiabesei. — Salutaţi din parte-mi pe 

«mama . mea. — Să vândă cei doui hoi şi să. dea 
«banii tinerii fete !—Dâcă mâma mea se va informa 

«de mine, spuneţi- -i că sum insurată; dâcă ea 
«întrebă ce logodnică amă luată , spuneţi-i : : trei 
«glonţe in peptiă, şese: în braţe şi picidre; decă 

pa e Di 

(12) P. Aleziandri, Poesii populare, Buduresei. 
y



— 31 — 

«ea întrâbă ce rude aă venită la banquetă, spu- 

«neţi-i că ciorile şi corbii ai măncată tolă» (13). 

Eecă cumii şi Grecii ati luat-o dela Românii de 

“peste Dunăre, conservândii până şi numirile cu- 

rală române alle oiloră-de: Floră şi Zundră : 

«Asverlă-te tu collo cătră ţermii ; acollo , cătră 
“«mală ; fă din mânele telle lopeţi, din peptulii 
„tei cărmă, din greul: teă corpi fă.0 navă. 
: «Dâcă D-dei şi Maica Feciâră voescă, ca în să 
“«innoță, să agiungi la cellă-Paltă ţermiă, să te duci 
«la quartierele nâstre, acollo unde 'noi: ţinem 
“«sfată şi unde fripserămi celle doue capre Flora 
-«şi 'Tombra ; şi d6ca tovarășii nostri te voră in- 
«treba ce-va despre mine, nu spune că amă pe- 
«rită, că sum mortă, sermanulă : nenorocită. 

«Spune numai că mamii insurat în tristele ţerre 
«streine, că amă luati de sâcră o lespede, de fe- 
«meiă negrulă pămentă, de cumnaţi, petrişă». (14) 

Fondulii este acellaşi; numai aerulă locală s'a 

modificată... ... Ra De 
Ami trece peste cadrulii. necessară ă peatru a 

arăta competinţa d-lui Panu în istoriă, deca ami 
; 

(13) Zlahn, Albanesiche Studien, Jena, "1854, partea II, p, 

140 — La nationalit Albanaise par Dora dIstria, ine 

Revue des Deux mondes, 15 maiii 1866, Paris, p. 393 

(14) Fauriel, Chants populaires dela Grece moderne, Paris 

"1824 - — 25, în-8,p.'50. — Despre localitatea poesici Fau- 
giel dice: „Espressiuuile celle' mai 'locale'ce se găsesecii în
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-stărui mai multă prin -adducerea do essemple a 

dovedi acestii feliă. de. imprumuturi dela : uni 

n&mă la altulă, cari nu dovedescă nică -de cumiă 

asserțiunea că: «Slavii şi cu:Românii ati fostii faţă 

«în faţă dela celle ânteie minute alle” zămislicii | 

«noului poporă'români». mi 

"Ari urma .atunci după d- lui să conchidemi 

că: şi Grecii, şi Russij, şi Spaniolii, şi Italianii, şi 

'Francesii, şi Danezii, şi Arabii, şi Galii, tote popârele 

din lume sai fostă: faţă în față dela: celle ânteiu 
;«minute alle 'începorii. zămislirii -noului poporă 
«românii», intrândii ca elementi constitutivăţin 

concepţia: nâmului nostru; căci la tste: aceste po- 
pâre găssimii assemănări. isbitâre în imagini, a- 
desea chiari fondul unei poesio, unui basmă, &- 

indă acellaşi. : -. pg 

“ In trubaduri şi truveri se amă felurite forme şi 

cugetări 'd'o identitate perfectă cu: celle. din.  po- 

esiele n6stre poporane; | i 

Ascultaţi Tortorella poetului provencială + iu, 
pt : Zr, pei 

| sF onte fieaao, fonte freddo!. A 

Fonte fredd'e pica damor, .- i 
Dove tutte gli angelini 

Vanno toglier un ristor; . a 
'Se no se latortorella, a 

Vedovetta nel dolor? mi , 
. da. 

DEI 

ea, ca Dag za şi i Toptzase pară a indică munţii “ossaliet« , 

prin urmare acolo unde se află Românii Transdariubiant.
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Passo li di frasca în frasca 

- L'ussignuolo traditor * i 

„Li parole chei dicea. , a 
Son ai falso adulator, a , i [ . 

„ni —>50 volesti, o signora, ARI tea 

“Io sareitu servitor... îi. i ii 

—Vanne via, tu mal nemieo, IEI aaa! 

„Ya bugiardo ingannator! e, ct 

i "Ohio ne posso în ramo verde o i - 

pe Nein pratello che abbia fior: Fa 
„1 "Ohio se trovo Paqua chiara Se aa: 

1, ui. Beo la torbida tutor, ! * . E i 
Non vo sposo, non voi figli ., - i: i. ii 

Ne dolcezze aver da lor... (15). a 
+ A. . 4 

| „Ascultaţi şi sublima doină despre „«sermana 
tarturică>. în gura poporului română :... 

LE ui 

ai <Amirita turturică, 
- ru i. O sermana, vai deea ii tii. 

„"Cândiă remâne singurică, „..: ata 

O sermana,vai de ealete, -..... ii: ii 

| „Unde: vede apa rece, a 

"Nu va la ea să se plece, ai i 

Ci o turbură și trece; A aaa) | 

Unde vede apaplină îi pie it 

De norbio şi dstină,:. : i iată 

Merge getea de” leşi alină,: i AR 

  

(5) Cancioneto ai Romanze, 1585, Anvers, apră V. A 

Urechiă, Athen. Rom. .Jassi, p. 55; id.. Patria Română 

Bucwescă, 1868,.p. 29; Annallele Societăţii. Academice 

Romane, t 3; Buc, 1871, p. 71 „i 

3
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Şi e soțulii ei susdină.> (16) 

Ei bine! Ce va dice d.tPanu cândă îi vomă 
spune că acâstă dui6să clegiă ne intimpină Şi în 
Danemarca, după cumă o găssimă şi la cea-Valtă 
estremitale a Europei, în Spania? (17) Ce va diced. 
Panu cândă în depărtata Svegiă va: găssi caşi 
fotografiate instituţiunile române ;, suriulă ; or: 
ganisarea consiliului regali affară de cleră com- 

pusă de 12 boieri, ca. divanulă nostru; organi- 
sarea armatei întocmai ca: în ;limpulă: lui Stefani 
cellă Mare; cănteculă -poporană all vitezului 

- Iialmar, mal acellaşi cu străbuna balladă a lui 
Mihali Copilă ? ? (18)... | 

: Negreşitii, esclama-va intrepidulă istoriei! ia- 
şianiă că : <Normanii cu Românii aă fosti faţă în 

faţă dela celle ânteie minute alle. zămislirii nou- 

lui poporă românii», căci şi instituţii, căci şi poe- 
sie, căci şi organisarea' “armatei, aidoma sunt 
la ambele popâre! Şrapoi passă, la o astă-felii 
deleială şi posseolelă, să, nu erei pe urmaşii divu- 

(16) Anallele. soc Acad. locii citatii„— Aceste strofo de o 
formă simplă și grațidsă, sunt attribuite, cu mici modificări 
de cătră unii “lay Enichiţă Văcărescu. 

(17) B. P. Hasdeă, introducere despre: literatura popolară, 
„în Collecţia d-lui Pundescu de Basme, pag. VIII, Bucuresci 

1867. .” Rai să d 

* (18) Notices et extraits des manuserits dela ; Biuliothăque 
du Roi, t..5, p. 186, 187, 190, ap. Hasdeil Praianit, aa an 2, ne. 
12, p. 47. ! . ie dis 

» 
vw
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lui Traiană fraţi d'ună sânge şi d'o lege + cu blon-. 
dii cuceritori ai Albionului |: te 

-<Palaturi de, cristal, copaci, 'erescuți până. da 
«niiori purtândă cuib. de pagiuri pe care eroul. 
«se sue, erzhelii de cai ce esă nâptea din; funduliă 
«mării, pagiuri uriaşe, ce ascundă sub aripa loră. 
<Gmeni,. ete, etc,». din basmele n6stre poporane 
pe cari d. Panu le attribue inriuririă. slavone, le. 
veţi găssi de o-potrivă în.0. miiă şi una de nopţi, 
ca şi la Bulgari, ca și la Seri, ca şi la Români, pre-, 
cumă .şi o “mulţime alte assemănări.. intre "pove= 
stile -italiane, francese, spaniole, din evu-me-, 
diii, să basmele şi povestile române; şi la ac6-. 
slă isbităre idenlilate, passă de nu crede că naţia. 

română, este formată.din tte limbele „Turnului 
iui Babelii, şi că d, Panu merită. o, recompensă . 
naţională pentru o. atâtă de importantă ș şi noro- 
cită descoperire! .... -...,., pa z 

„Este ună păecatii mare în. Lăte cercetările îsto- 
ice de a. incepe. cu .idee. „preconcepute, şi. sub 
impressiunea !oră a nu pută să vegi decâtii uni-. 
aterală, inlăturândă discussiunea din. tâte:pun-. 
ele de ochire. Adevărulă, „atâtii de anevoiă. de. 
zăssită, se ingrâpă şi mai multă, cu assemeni cer=: 
etări, seintunecă pentru deci deanni, ingreuin dă 
sarcina urmaşiloră ce aăa'şi da. osârdia a'lă: Sgăn- 
lări, ală afla. Cei cu patima, da latinisa totală, 
a şi cei cu patima da instreina: totulii, g găssoscii
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argunârite pretutindeni şi în totă l6eulii î în spri- 
ginulă absoluteloră loră teorie, întocmai ca ăcei 

jiseudo- -archieologi, cari mergi cu 'paroxismulii de 
descoperitori” până a-ţi presinta o ruginită frăn- 
tură de frigare a babei Vişa din - Tirchilesei dreptă 
vestita sabiă a lui Avessalomă de acumiă mii de 

anni; s6ă ca acei poeto-areheologt fraţi nedespărțiţi 
ai nebunatecului Pegasii, cari sbâră'cândă şi cândă. 

s6ă prin cărămidele cu alfabetul dacică (19), sâăă” 
prin! intinsulă câmpă: plină totii de lullele 'pre- 
istorice (20) şi despre cară 'vorbesce fruntaşulă ar- 
cheoloaiei 'române, d: Al. Odobescu, „tate ună 
admirabilă studii de: mai de ună-Qi : Pumuri 
archeologice scor uite din lulelle pre-istorico 21). 

i «Ceia-ce se numesce cultură, civilitate umană — 

observă cu multă: giusteţă: eminentulă nostru a- 
cademică d. V..Al:: Urechiă—constitue ună pa- 
trimonăti communiă umanităţii ; nici unei naţiuni: 

nu i se pâte nega dreptulă d'a-şi lua partea sea 
din acelki palrimoniă, care nu are altă nume de- 
câtă allă umanităţii ; este: assemenea uni patri- 

moni: de cugelări ; cari sunt commune tuturoră 

Smeniloră, nu sunt specială alle nimănui; decă le 

intălnimă aceste: cugetări în divorse literature, 
pr 

- 9) "Trompeita Carpaţiloră, nulă alti 15, nr. 939 din 9. 

Septembre 1871, articolulii: : Archeologia. Ia 
- (20) Idemm, an. XI, 1873.:: - ae 
J (21) Columna luă Tiaiană, ân IV, nr 4 

i,
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nu putemă conchide la imitaţiune, la decopiarea 

uneia assupra alteia.» (22) . E 

„De ce. d. Panu. în: stabilirea conclusiuniloră 

selle? perde din: vedere acâsta, precumi şi pos- 

sibilițatea. că : «în doue ţerre. acellaşi modă do 

siuâţă pâte să producă: pură şi simplu aceiaşi or: 

dine de idee»(23). Numai şi numai esclusiva preoc= 

cupaţiune. dea slavisa totul îllăfăcu a nu vedâ aci, 

ca şi'n tâte celle-Palte, decât o parte a cestiunii, 

şi acâsta print'o sticlă falsă. „..: . rii: 
, -Cătăă despre 'ariele cănteceloriă nostre poporane,, 

po. cari d. Panu le crede intipărite cu caracterul 

slavă, precumă ş 'şi despre. curi6sa particularitate, 

că : <Slavii păgâni celebraiă în acellaşi timpi ser=! 

pătorile Rusalii ca şi Românii», et înde îrăţia vitei 

latine de la Dunărecu a Slaviloră,:să ni permiţă a 

surride numi, delicatea: punându- ni fr6ă vâro- 

vei! ... 

D. Panu neputândii. vodă vine din. diverse ne-. 

bine- cuvântate cause, chiamă înstituţiune <intoc-. 

mirea . crisâveloră şi acteloră domnilorii», abtri ă 

buind'o totă Slaviloră. 

_Pentru . acâstu nu vomă. spune. intzopidlut ! 

slavofilă decâlii că latâte popsrele Europei se. 

găssesci assemănări in modulii redactării actel- 

loră, trămittndu-lă la câte-va din collecţiunile cu- 

„(22) Annallele Societăţii Academice române, î. 3, p. 70. 

(23) B. P. Hasdei, Traăană. an II, nr, 12, p.:47.;
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ropene de documenie : Documents historiques ing: - 
dits tires des collections imanuscrites .de:la Biblid- 
theque Royale: et desi archives:ou des bibliothăgues 
des Departemenis publi6s par M. Champollion Fi- 
geac—4 volume; unde intraltele în:vol. I. p.:500 
întruni” documenti din 11:Aug.:1222, va! găssi. 
<A honor de. Den, trastot::poderos lo: Paire, e 
Fi], el Sanch :Esperit, -e.pel profech communa 
d Agdaes, de: la ciutad, e dels baros, 'volem: far” 

saber a toz aquels qui: aqueste leitras verrian, 
ni auzivan legir que nos la cosels del: Mas, e tota 
la universitad del mesis bore, per nos e per 'to:. 
nostres * sucessors » habitans 'el- nostre bore' del: 
Mas, mandam e promotom per bonaf6'ete. 
care nu: differă intru: nimică de : <Cu mila lui! 

D-dei: noi'Stefană voevodă, domnulă țerrei Mol- 

dovei, facemiii cunnoscutii cu acestă carte a nd- 
stră tuluroră cine 0 va vede scii „citindu-se' o 
va audi» (24): din crisâvele române ; assămenea 
să'mai consulte :'Documenti: degli Archivi Toscana 
Firenze, 1864;:onunenta [lung gariae-histori, ica, 
(Magyar 'Tărtânelmi Emlâkek), Pesta, 1867; ce- 
lebra: collecţiuna;: 'a-“lui :Theiner :: i Veterai: NOnu- 
menta ungrica, slavica, “polonica;; elc.: ii 

- Vorbindă: despre rescumpărarea' prin bani“ în: 
materio de: delicte! şi crime”, s6i- ceia-ce la: noi se: 

(24) Ideni, Archiva Istotiză, + 1, P.. L-ă ă p 28, documentată 
din 26 Decembre1517; : - i
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gicea : globe ssă şujubina ; ; d. Panu aci attribue: 
afflarea acestui obiceiui la Români influinţei Ger- 
maniloră , aci înfluinţei Slaviloră , d-sea singurii” 
resciândă ce să:crâgă, căci o găsesce de o potrivă 
şi la Slavi şi la Germani; şi apoi pentru a impăciui 
lucrurile agiunge la următârea curi6să soluţiune 

că : <Nomânii findă din timpuri” fârte--vechi în 
camesteci cu. Slavii, pote aii adoptată î în'acel-! 

| <laşi timpii acâstă instituţiă, şi fiindă că eleniâin=! 

«tul slavă domnia prin numără pre cellă română 
«acestă din urmă La primită cu tvoliguli s slavă 
<în care se şi îmbrăcase.  - :: i 

- Anticitatea conviueţuirii celloră doue popâre : i: 
slavă şi română, -dominăţiunea -prin numără a: 

cellui d'ânteiii assupra cellui d'allă douilea, suntă' 
dou6 punete cari trebuescă proba!6, pipăite, 6ră nu: 
arivăcate' ca nisce adevăruri necontestabile (25): 

-“Aci înse încă o contradicţiă din multele de cari: 

abundă 'serierea d-lui Panu. În rândurile de mai: 
susă' autorulii afirmă că : selementulă slavă dom-" 
«nia prin numără pre cell română», și totă d-lui 

(25) Scriendii acesta, noi-nu cunnosceamii încă demonstra- 

iunea basată pe fă făntâne 'contimpurane și pe care d. Hasdei 

a i publicato în' Columna lui “Traiani dela 15 fobruariii 

cumii- că: Slaviă nică o dată n "ai lăcuită în Muntenia decătiă - 

în regiunea Ialomiţei, şi pen&n secolul VII nică 0 dată nu 

s'aă: întelniti cu' Românii. Arii" fi do dorită a se sei, cumii | 

ârii respunde la acsta d. Panu! ! i



într'altă parte gice :: <a trebuită ca în Daciă să fie. 
<ună mare :număriă de colonie şi ună. puternică 
»elementii romană ,: pentru ca nu numai să nu: 
<fio înghițită de cell slavă, dâră încă să -predom-=: 
<nâscă», o. Nr PR 
„ Dumnedeă s' sallâgă 1-. ia ” ! 
„In :studiuliă. oră-cărli institaţiuni s6iă obiceiă , 

d, Panu face abstracţiune: de elementulă romană,. 
intocmai ca şi cumă ară fi vorbindă de vre-o fârră 
din America . s6ă „Oceania unde Picioră de. Ro-. 
mani nu călcase.... a 

Inţellegemiă anu ved6 î în tota ce avemă numai 
pre Romani; admittemă: a 'se:adduce în discus- 
siune şi. celle- Valte elemente ce a fostă puse în 
contactă cu poporulă i românescii ; „deră a uita cu 
desăvârşire tocmai tradiţiunea. romană , căreia la 
Francesi chiară i s* a dată cea mai mare parte de. 
influinţă faţă cu tradiţiunea germana (26), necumii 
la poporulă, română care are în sine 60 părți. la-. 
tine Şi numai 40 străine de, totii feliultă „şi care, 

pi e „ 

a n ++ Le nonveau a caractăre, le căchetăorizidalită a. que RI 
theorie de histoire de France a regu des studes „contemporai- 
nes, consiste, pour elle, ă stre une, comme Vest maintenant la 
nation, & ne plus contedir - deux traditions de nature et. d'ori-. 
gine oppos6es, Ia tradition romaine et)a tradition germanique. 
La plus large part. a 6t6 donna â la. tradition Yomaine, elle. 
Ini uppartient d6sormais.. n: Thierry: Considârations sar hi 
stoire de France, p 170. PI A L, iati
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prin totulă se apropiă de Roma mai. miultii de 
câtă ori-ce n6mi neo-latină; a nu voi, diciă,; să se 
ţină ssmă de acestă elementi, este a'căd6 în dâga 
ultra-romaniştiloră:; pe cari d.: Panu îi:combatte 
în introducţiune; eslea sacrifica adevărulă istorică; 
a compromitte sciinţa ; a face“ ună 'pam/letă, 
chiarii decă autorulă .ârii--avs de dece. ori mai 

multe cunnoscinţe decâtă d..Panu. . . Rara 

O giudecată imparţială, fârte şi sănătâsă , nu. 
se pla da: assupra instituţiunii unui poporiă până 

ce mai ânteiii ea nu se va studia: cu amănunțite; 
Şi. compara la tâte celle-l'alte „popâre cu „cati a 
fostă i în contact, Dâri pentru, 0 assemenea lu=, 
crare se cere sctinţă. DN ! : pci 

-: Este adevărali- că Ghiceiulii de a scăpa cine-va: 
de pedepsă prin amendă a fostă la Germani; nu 
mai puțină adevărată că ellă se găssesce la Serbi 

sub numirea de gldta ; la cei-l alţi Slavi sub forma. 
de glava; în legislaţia boemă din secolii XIII —: 

XIV sub numele de hlava, o penalitate pecuniară. 
specială pentru mârte de omii (27); la Ruşi de: as 
semenea. .. | 

Acestă obiceiă înse a fostă şi la iomani, “după. 

e» B. P Hasdei, Arch, ist. + 3. 177, | î
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cumi:attestă legea celloră 12 table (28), Varrone, 

Aulu-Gelliă; Festă: (29) şi Dionisiă. ; . --: 

A se pronunja. după o :analisă rigurâsă; căruia 

din aceste popâre :.Germani, Slavi, Romani,:deto- 

r6ză Românii obiceiuli în cestiune, Gecă ce tre- 

buia să facă'd.Panu. ! ::::: eee 

:.0 assemenea ; observaţiune: cată: a. se. face şi 

peatra credinţa în Sepii de casă, commună la Ro- 

: LR E te si e 

„8 Tabla VIII. din cclle Ir table : „Pentru frântura 

unui osii la ună omă liberi, pedspsă de. 300 ast la unii sclavii 

pedtpsă de 150 aşi“, „Poena autem injuriarum ca lege XII 

Tabularum, propter : membrum quidem ruptum, talio erat 

propter os vero fractum 'auţ collisum trecentorum assium 

poena erat, velut si libero os fractum erat , at si servo CL, 

propter, caeteras vero injurias XA assium poena erat con- 

stituta“, Gai., Instit., Comm. 3, $ 223. „— âul, Gell., Noct. 

attic.s 20, 1. — Pauli. Sentent., 5, 14, Ş 6.—Collat.. „leg. Mos 
ot Rom., 2, $ 5, apud: Ortolan, Explication historigue des 

Instituts, t. 1, Paris, 8-a ediţiă, 1970, p- 114, 'Assemenoa: „Si. 

injuriam facit alteri, viginti quinquo aeris' poenae ''sunto“, 

„Pentru ingiuria făcută. altuia, ped6psa de 25; ași“. Aul, 

Gel, Noct. attic. . -20, 1, și 16, 10. — Gal. Instit Com. 

3 $ 223. | ” : 

(29) Festus. v, Peculatus: „Peculatus furtun - publicură: 

pici coeptus est & pocore, quia ab eoinitium ejus fraudis esse 

coepit; siquidem ante aces, aut argentum signatum ob delicta 

poena gravissima erat: “duarata ovium, et triginta boum, eam 

legem sanxerunt T. Menenius Lanatus et Sestius Capitolinus 

Consules, quae pecades, post quam aere signato uti coepit 

populus Ro. 'Tarpeia lege cautum es: ut bos contussibus, 

ovia decussibus aestimarutur.“
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mâni şi. Slavi, şi care se'invâcă de d.: Panu-ca 
“ună argumentă pentru susţinerea teoriei d-sâlle: 
D-lui de siguri nu; scie că acâstă credinţă în deii 
locali, genii, şerpii de casă, divinităţi protectâre 
domesnice, ne intimpină de o potrivă la Indiani, 
Greci, Daci, Romani, astă-felii că nimică n'auto- 
risă.pe d. Panu a aflirma: că: i Românii aii luat'o 
dela Slavi. ta i 
„Pentru a se convinge, i Urămittomi la interes 

santulă studii all aimicului nostru d; G. D. Teo- 
dorescu ; Dei: locali, genii, şerpii de casă (30). : 

“Incă o observaţiune, şi finimii cu ce aveamii de 
disă assupra studiului neatlărnării scă aitărnăr ii 

politice:a Romăniloră. . - » Sti a Bee 

-- In partea. care se boteză cu numele do docu- 
anentălă,: unde d. Panu susţine at&rnarea politică 
a Moldovei de regatul galiţiani şi apoi polonă, 
pentru a face înv ederată opiniunea sea sută cumiă 
procede. i 

Să citămi tostualăi, faptulă î în sine  Binaai do 
t6tă importanţa :. i 

n. Începândă. „dela Nordă-resăritulă : Europei 
«până la Carpaţi. şi.la Dunăre, rassa slavă de ve-. 
«curi nelucrătâre începe a se: mişca şi a: deveni: 

«predomnitâre.. Din: aceste resultăcă Moldovă tre-: 
«buia să se afle i în copprinsulii regatului Galiției, şi 

(30) Fola Societâţii Romanismiilut, an. IL P. 426— 434, și și 

483 — ='499, Bucuresei, 1870 — 71
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«prin urmare sub 'predomnirea slavă. In adevără 

cunii documentii ce li avemii din acellă vecii ne do- 

«vedesce acesta. “In annulii 1134 Ivanco Rostisla- 

«viei principe de Dârladă şi-sub atârnarea regelui 

«de, Galiţia uşurâdă commerțulă. neguţătoriloră 

«din Mesembria (ună .oraşă de. dincollo :de Du- 

«năre) atâtă pentru mărfurile locale câtă şi pen- 

«tru celle din Ungaria, Russia şi Boemia. Prin- 

«cipatulii: Bârladului de sigură copprindea. tâtă 

«ţerra de giosă.: documentulă . amintită ne vor- 

«besce despre JJaliciu (Galaţi), Tecuciu şi alte. 0- 

«raşe; ellă avea o.însemnătate mai mare decâtă 

«cea-Paltă parte.nordică a Moldovei . prin mărgi- 

«nirea cu Dunărea şi cu o parle a Mării-Negre, pe 

«care adese Bârlădenii,adecă locuitori din între- 

<guli principată allă Bârladului, îşi. făcea între- 

«prinderile loră piratice. Degia înse era o stare 

«de lucruri statornică şi o aşegare socială, fiindă 

«că natura legăturiloră pe care ni le arată docu- 

«mentul că 16 avea principatul Bârladului, erai 

«commereiale ; affară de mărfurile locale,.de si- 

«gură acelle ce le vedeniă formândă. şi mai tăr- 

«di tâtă -producţiunea ţesrei, anume: grâă şi 

«vite, apoi se mai aducea pentru trecere mărfuri 

«din Russia, Boemia şi Ungaria, care craă supuse 

«la ună sistemii vamalii regulală. Cine era Ivanco 

«Rostislavici şi de ce naţionalitate ? Documentul 

«dela 1134 ne spune numai atâtii că era vassală
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«regelui Galiției. D. Hasdeiă în ună studii forte în: 

teresantă stabilesce genealogia şi trăirea luă ist0- 
erică resemată pe îsvăre contimporane. Eli era 
<Slavă din familia domnitore a Galiției, ellă are 
«în stăpănire Bârladulica feudii allă acellui regată 

«pe care se silesce'ă'lă face câtii se pote de neatâr- 
«nată. Că suverană a principatului Bârladului elhii 

ia: parte la tote vosbelele civile dintre deosebiţii 
«principi şi duci slavi ce *şi împărţeaii territoriuli 
«slavii; cu alte cuvinte Bârladulă este şi ellii unii 
cochiii din întinsa reţea de state slave din voculă 
callă 12-lea, în cari sufharea de unitate intrând: 
«elle se sfăşiaă pontru a agiainge a fi tâte sub pu 
<terea celui "naă tare.» 

Citindă ; cu attenţiune: rândurile de susă, ori- 

cine - înţelege : 1. Că documentul din 1134 allă 

lui 'Ivaneo Rostislavici. principele :de'- Bârlad 
arii dovedi că Moldova «se 'affla în copprinsuliă 
«regatului Galiției, şi prin urmare sub predomnirea 
«slavă». 2. Că principele de Berladiă era: esub atăr- 
enarea regelui de Galiţia» s6ă «vassalii regelui Gali. 
«ţiei»; 3. Că: ed: Hasdeiă. întruni studii forte 
«interessantă stabilesce genealogia şi trăirea isto- 
«rică a lui Ivanco Rostislavici 'rădemati pe isvâre 
«contimpurane> , - din-:care studiă:resultă -'că + 
«elli era Slavi din familia domniteriă :a Galiției, 
«ellă. are în stăpânire Berladulă: ca feudă all a- 
acellui regată, pe care se:silesce a'lă: face câtă se
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«pote de neatiărnatii,; ca suverană allă 'principa- 
«tului Berladului: ellă iea parte la 'tâte reshellele 
«civile dintre deosebiţii principi şi duci slavi ce'şi 
«împărţiai : territoriulă: slavă ,' cu alte 'cuvinte 
«Berladulă este şi ellă ună ochiă'din intinsa. reţea 
«de state slave din:veculă allă 12-lea; în cari suf- 
«flarea de unitate intrândă, elle se sfăşiată pentru 
«a agiunge a fi:t6te'sub . puterea cellui mai tare.>: 
Marele filosofă greci Aristotele adesea-ori'gi- 
cea că: «Indouiala este inceputulă înţellepeiunii.> 
“ Qonfeuntândăă disele : d- lui Panu:'cu fontânele 
de cari s'a serviti, dobândimi. pe dată - profunda: 
convicţiune de. veritatea maximei -nemuritorului 
filosofi. i 
“In adevără,. să: :vedemiă, .. ee IE 
:Diploma. berlădână. din: 1134, rdesmormăntată 
şi publicată, de d. Hasdeă în Traiamtt an. IL: p. 108, 
sună aşa în traducţiune : |... -..., 
«In numele Tatălui şi Fiului şi. Sântului Spirităi 
«ei Ivanco, fiul Lui: Rostislavii, de prin scaunulă. 
«de.Galiţia principele. de .Berladă, . mărturiseseiă 
«<neguţătoriloră de'-Mesembria,' ca să nu plătâscă 
«vamă la descărcare în vraşulă nostru Galiciă cellă. 
«mici, ci numai în Berladă, în Tecuciă şi în celle=- 
«alte oraş. alle nâstre, rii la esportarea. diffe- 
«riteloră mărfuri, locale, ungare, rusesci şi boeme, 
«să plătâscă. numai în Galiciulă, „cellă mică şi, nu. 
«aiuri; 6ră plata va spune voevodulă, şi. întru a-.
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«câstă promissiune. „.« s:dela nascerea lui Cristi 
«una milă o sută trei- deci şi patru anni, Ina lui 
«Mai în 20 dille. ptr 
„După cumiti se vede, 'nicăiri documentulii de 

faţă nu dovedesce : că Moldova se alla :în cop- 
prinsulă! regatului” Galiției 'şi prin “urmare sub 
predomnirea slavă, nici că principele de Berladii 
era «sub atl&rnarea regelui de e Galiţia, vassaliă re- 
gelui Galiției»... 

Espressiunea : de prin scaun: ută de Galiţia din 

documentul în cestiune pote semna: în acellaşi 
timpii : «principele de Berladă din dinastia duci- 
lorii de Galiţia» ,  astă-feliă că lucrului fiindă :du- 
biosă,: documentul nu pste pe. nimeni autorisa: 
să deducă din acea'espressiune faptulă vassalităţii» 
Bârlădeniloră în respectulă: tronului galiţiană,. 

. Atunci cumiă remânt deră disele d-lui. Panu de 
mai susă faţă.cu acâstă vădilă inessaolitate! 
'.“Totuliă înse nu este aci.! * :*. Dat RaE 
: De Panu, spre a'şi întări şi nat: riul asserţiu- 
nea 'd-selle, iea în agiutoră poniderosilatea dlui 
Hasdeă.. -.. --: SERE | 
- Este adevărată că a. Hasdeii a seristă despro 
acestii :: principe: bârlădenă,, : analisândă .docu- 
mentul de niai sus. din t6te-punctele de vedere: 
biografic, filologiciă ; commereială, geografică, 
onomastică ete; ii... 

-:Nu mai puţină adovăratii că a: sea : „stabiloseo
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genealogia şi trăirea istorică a lui Ivânco Rostis- 

lavici rădemalii pe isvâre contimporane.» .. 
Nu mai puţinii adev&rată că : «Ivânco Rostisla- 

vici era Slavii din familia domnit6riă & a Galiției.» > 

-:Inse numai atâta. î. | îi i: ! 

“Tâte.celle-Lalte “afirimaţiuni. allo a- lui: Panu 

sunt gratuite” allegăţiuni, penteu. a nu li: da o altă 

calificare. iai 

D. Hasdei n'a stabilită picăiri că. i principele I-, 

vanco avea. Borladuli în stăpânire ca fendă allă 

cvegatului Galiției.» :-.;-.. i: 

- Din contra, eraditulit istoricii dico : Că 
«In ' documentulă:: nostru , espressiunea : ot 

«stola galiczsltago. kniăz berladskyi, adecă. dela 
«scaunulă de Galiţia principele: de Bârladă , pote 
«semnifica, în adevără, o stare. de .vassalitate a 
«Berlădeniloră .în respectulă' tronului galiţiană ; 
cinse,' nu mai:puţină , nimicii. nu: ne: împedică, 

«de altă parte, de a înţellege. aceste: cuvinte în 

«simțulă originii. personale alui Ivanco, ca şi 

«căndă sari fi disă: principele de Berladă din di- 
«nastia duciloră do Galiţia. Ceia-ce ne îndemnă 
«a adopta mai: cu preferinţă acestă ultimă espli- 

«caţiune, este propria mărturiă a croniceloră mos- 
«covile de atunci despre independinţa politică a 
«principatului .berladână. Astă-feliu,' sub annulii 
«1159, annalistulă rusescă glice că Berlădenii aă 

«mersă in luntri pe Dunăre şi apoi: pe Marea- 
-
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«Nâgră până aprâpe'de Crimea, 'aă arsă şi ali pte- 

«dată acollo bogatuli oraşti: Oloşie, deră la intâr- 
«cere aii fosti surprinşi, băltulă şi allungaţi de că- 
«tră o: armată ,: pe care a' trămis'o: contra loră 

«marele duce Rostislavii dela Kioviă. Dâcă Berla: 
«dul era dependinte, ore acestă incursiune rară 

«fi aţătatiă „unii resbellă între: celle: dou ducaturi 
«de Kiew şi de Galiţia ? Istoria ni arată; din' con- 
«tra ,. că“toemai în annulă 1159 pacea între slle 
«n'a fostă uni singură minut: turburată. : Aşa 

«d6ră, pe la: 1134, principele Ivanco fiulă lui RO- 

estislavă din familia: ducală galiţiană domnia 

«în : Bărladă în puterea liberului su/fragiăă allă 

«cetăţenilor; cari îllii alleseseră negreşită în, con- 

«sideraţiunea acelei împeluose vilezie , care *lă 

«făcu mai lărgi celebru in lotă Rusia dela: Maroa- 

<Baltică-penă la Pontuli Buzinăa (31) 

“In acestă modă, opiniunea d-lui Hasdeii este 

diametralmente: , opusă cu ceia-ce i altribue d. 
Panu. ..:.:: ' ea Tata pia 

-D. Hasdeii n'a stabilită nicăiri că :: «principele 

«Berladului se silia a: face: principatul sei câtă 

«so pâte de 'neattârnată»>. i ti 

Citiţi întregul studiă all. d- lui Hasdoă assu- 

pra diplomei bârlădene, şi vă veți convinge. ::-: 

«D. Hasdei n a stabiliti nicăiri că: «Ivanco Ros- - 

«tislaviciu, ca suverană allă principatului Bârladu- 
! Li să s [II „ua : a 

(31) răianti, a aa. Î p. 204. 
. 4
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dlui, i iea parte, la tâte resbellele civile dintre deo- 
«sebiţi. principi şi duci slavi ce' si împărțiaii ter- 

«ritoriulă. slavă.> 

.Observaţi bine : «ca suverană allă principatu- 
luă Berladuli > 

„Eccă ce a disă d. Ilasdoii : PR 
, cEşită din dinastia. rulenă a suveraniloră de 
«Galiţia, nepotii de frate allă ducelui Vladimireo, 
«Ivanco fiulă lui Rostislavii apare pentru prima 6ră 
<în istoriă.. sub annulă 1145, cândă se încârcă, 
<înse fără succesi, a resturna pe : unchiul sei; 
«şi fiindă: învinsă — dice. cronica aşa numită de 
<Kiew, citată de cătră Karamzin —fago spre Du- 
<«năre...: lată d6ră. că peste unii-spre-(ece anni 
«după data: documentului nostru, ţermulă dună- 

«reni, adecă Moldova de giosă, unde se află Per- 
cladulă, servindădreptă refugii pentru acestă cute- 

<dătorăaventurară. De aci inainte, subannii 1147, 
<1149,1156, 1158, 1159, ellă se vede complicată 
«în moduliă cellă mai activă mai în tâte resbellele 
<civilo dintre : diferiţii : suverani feodali, co'şi 
<împărțiaă atunci -territoriulă 'moscovitii ; ser- 
<vindu-li pe rândă, cândă unuia, cândă altuia, în 

<feliulă condottierilorăitaliâni; arătându-se ca ună 
<fulgeră de deslrucţiune, astă-gi la Nowgorodă 
>mâni la Kiew; distingându-se totă-d'a-ună prin o 
«viteziă eroică, unită cu arta de a captiva iubirea 
<ostaşiloră; şi făcândă merci, directi şi indirectă,
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rai allesă după mârtea unchiului sei Vladimireo 
«şi intronarea fiului acestuia numită 'Jaroslaviă, 
«tentative peste tentative dea coprinde tronulădu- 
«cală aliă Galiției, asstipra căruia ellă pretindea a 
<av6 drepturile « ereditare celle mai bune. Sub an- 
«nulă 1146, “vorbindă despre « o bătăliă între AVozo: 
<gorodenişi o câtă din S usdalia, peste. care era pr in- 
«cipele Ivanco, cronica moscovilă aşa disă “Now- 

<gorodskiaia îllă numesce limurită , astă dată, 
«nu 'Berladnik să Bârlădâni, ci curată şi limpede 
«principele de Bârladă: kniazia berlaaskago, adecă 
«întocmai precumiă se intitulsză elli însuşi în 
«documentulă nostru. Sub. annulii 1158; cronica 
«de Kiew, de assemenea citată de cătră Karamzin, 
«vorbindă despre încercările lui Jaroslavă , fiulă 
«<repausatului Vladimirco şi duce de Galiţia, de a 
«căpăta dela Muscali estrădarea „periculosuluă seii 

«rivală şi vără-primară, Tvanco, dice că „acesta, 

„«fiindă speriată, caută prin fugă uni adăpostit în, 
«oraşele dunărene : v 'gorodiech podunaiskicha, 
dadecă €răşi 'unde-vă în “Boiladă, în Galaţi, în Te- 
<cuciu, în vre-una din urbile enumerate î în do- 
<cumentulă nostru, precumi totă “pe acollo refu- 
«gise după'prima'i nenorocită * încercare âssupra 
<tronului saliţiană, cu tref-spro; „dece, ai anni mai în- 

«nainte». i . 

:: Precumă vedeţi; d; Hasdeă ni arată! pe făzanulă” 
din Berladă , 6ră nici! " decumă pe suveranuliă
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ve, preoccupaţiunea unei singure ideie fiindă fosti 

aşa de. escessivă, încâtii să influinţeze într” ună 

modă i imperiosii assupra spiritului şi să'lă oprâscă, 

a copprinde cu mintea înţellesulă disseloră, d- -lui 

Hasdei.., | 

Aci e loculă. a. ni adduce aininte, de înţel-: 

„l6pia recommandaţiune a lui Descartes din Dis- 

cursulă assupra metodei, căiră cititorii sei, "da 

nu da credămentii la totii ce se va propaga de. 

„alţii sub numele seă. - | 
D. Hasdeă, şi d-sea trebui a av6 o assemenea 

provedere, pretutindeni şi'n'toţi timpii găssindu- -se 
individe cari, fie şi cu. gertfa adevărului, ca să'şi 
accrediteze fantascele loră elucubraţiuni associază, 

la elle în modă ilicită autorităţile în sciinţă.. 

„Dără nu aci s'a oprită d. Panu cu „giudici6sele 

selle conclusiuni. | 

O dată.ce a constatatţii — şi vedurămăi, în ce 

modă — că principatulă . Beclădână , țârra de 
giosă a Moldovei,. attărna de Galiţia, istoriculă 
iaşână, cu acâstă fă cliă în mână, găssesce că: «Re- 
<gatulă! Galiției fiindă în, câstele Poloniei între. 
«Nipru şi Carpaţi, este firoscă lucru că partea NOr-, 

«dică a Moldovei să fi fostă sub attărnarea lui, cu. 
catâtă mai multă cu câtă ea era lipită de dânsuliă | 

<prin marginea nordă- resăritână şi cucâtii vedemă . 

«că chiariă partea. de mâgă-di cea mai depărtată, 

«şi. “unde se 'affla unt „principati . pulernică,. „era;;
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«în legăture de vasalitate cu 'sus i-dis ul Stati! 

«slavă», i 
: Totă firescă lucra la d. Panu este: : “Supromaţia 

«ce vedemii că regătulii Galiției are assupra' Mol-: 
<dovei, nu se opresce aici. Acesti regată, lovitu 
<«necontenită din partea Poloniei şi a Russiei; mai 
«la urmă este nevoită a se lipi de cea d'ănteiu din : 
«aceste doue puteri, cătrăcare nobilimea galiţiană : 
«avea mai.multă applecare.. Polonia: moştenindă 
«tote dr epturile Statului . întrupată, începe a 
«nave assupra. Moldovei. supremaţia. ce o esserci- 
«tase mai "nainte Galiţia, . astii-feliii incătă în- 
criurirea slavă, pe care ni-o "dovedesce crisovuliă 
«lui Ivanco, continuă a urma şi! în secolul ur- 

«mătoră.> E 

„Nu ne oprimă a spuna. d- lui Panu că -până la 
Ecaterina cea Mare, adecă până aprâpe de seco- : 
lulti nostru, imperiulă russă nu se afila nici mă-: 
cară în vecinătate. cu Galliţia, de care "li despăr- 
țăa -corpuli Poloniei, încâtiă a: dice.: <regatulă. 
galiţianiă lovitii necontenită din partea Poloniei 

şi a Russici», - este a committe .unii non-sense 

cronologică. 
Nu-i mai amintimiă : de assemenea că Galliţia 

în: epoca lui Ivanco era ună ducaiiă, 6ră nu: una! 
regatii. RI a 

„ Assemeni + errori” a istoriăi vmiversală sunt. 

Ra



- 
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nesce mănunțuşuri în.lungulă catastihă allă .po-: 
ticniriloră de debutantă alle d-lui Panu. ..::: 
„Săli urmărimiă d6ră numai în 2 cestiunea cea 

capitală. mr ii pi 
„"Observaţi :-. d. “Pânn'-stabilesco ună: punti 

falsă : attărnarea Bârladului. de Galiţia. Din acesta. 
deduce, dependiaţa.. întregei : Moldove de .acellă- 
ducată ;. şi. cândă :Galiţia cade, negreșită că:Po-- 
lonia, moştenitârea ci, „căsligă supremaţia: assupra > 
Statului, Română... i : 
_Bârladă. de Galiţia; « cu Bârladă, şi d Atoldova de. 

Nordă; cu suppunerea Gaâliţiei la Polonia, şi sup- 

punerea Moldovei. Nemică mai frumosi ! . . 
-Intrebămă, dâca nu e.possibilă în astu-feliu 'de 
modi de a agiunge la suveranitatea Chinei assu- 
pra Franciei, deşi, pentru, fericirealitteraturei-i- 
storice occidentale; nu s'a găssită acollo d. Panu! 
ca să susţină. assemeni'tese, îi i tii iu, 

-Intrebimi, dâcă ună faptă, „care “nu decârge 
din o mirturiă precisă:a fontâneloră autentice, 
so. p3te.uffirma într'o lungă. .:seriă de .consecinţe. 
imaginare, .şapoi cu: atâta vigâre şi acră de cer- 
titudine ? tatii 
„Intrebâmi, d&că ună individă, care se sc ată pel- | 

trunsă de demnitatea istoriei, putea să:năbuşâscă. 
astă-feliu simţulă reală allă ei, desnaturândă 

faptele, aruncândă lucruri hasardate, reii înţelese, 

false ; conclusii greşite, inducţiuni uşsre; o affi-
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nitato de. coniecture fără nici. ună 'temeiu, puse 
ca principre, ca base; şi“apoi pe elle elădită vo! 
întrâgă sistemă, din elle trase. alto coniecture şi 
mai bâcăne?. , ti « 

- Intrebămă, dâcă la taceputulă acestui stadiăt nu” 
avurămă' dreptate a dice, că'la noi; mai multă 
decătă oti-unde, şi în istoriă mai multă: decâtă: 
în ori-ce, furia autoromaniei îşi face cumplită.” 
devastările selle, voindiă 'a fi toţi—cu cunnoscinţe, 
sâii fără cunnoscinţe, ce li pessă! = innovatori, 
creatori, : născocitori de sisteme istorice? +: !:: -:i 

- Intrebămiă în. fine,. dâca d.-Panu prin articolii 

în cestiune n'a cădulii. în "cea-Paltă'estremitate, "i 
contra romănismului fiind ună "adversarii per- ! 
petui ;: nâvoindă să 'vedă: decătă ipe străini în 
limbă; în obiceiuri, în tradiţii, în instituţii. pre-",, 
tutindeni attărnări politice -de alte State, întocma 
precumiă secta-ceiloră plus-quam-Romani nu ve- 
dea şi nu vădă decât Jatinismă în totă?.: 

: Despre supremaţia : ungară; a treia: parte” a stu-! 
diului d-lui: Panu, assupra căreia -d-sea va reveni"! 
în critica ce o face Istoriei critice a d-lui Hasdeă, 
vomă vorbi şi noi totă:atunci ,' acumiă neavândă ! 
în vedere ulterisrele;: selle:- desvollări: assupra - 
acestei cestiuni..:. .::::: ăi ta bait a 

: Să nu uilămă a spune, că i studiulă assupra al- : 
tărnării s6ă ncattărnării politice a Româniloră este : 
încă neterminată, deşi însuşi d. Panu nu mai vo-!



esce sălii continue, şi că autorul se „opresce la 
înriurirea greco-tureâscă. |. : 
„O mică observaţiune. ... .:; -: 
T6tă erudiţia d-lui. Panu, după cumă ori-cine 

se pâle încredința din citaţiunile d-selle, se măr- 
ginesca de a fi citită, adecă cititi materialmente,- 
toti ce a scrisă d. Hasdeii î în Traiani, în n Colonna, 
în Istoria critică ete.. - 
„Ei bine, fiindă-că d. Fiasdeă n'a scrisă nici o. 

dată nemicii despre epoca tureo-fanariotă, nici d. 
Panu n'a putută,să'şi isprăvâscă articolulă ! . 

De necază înse,:pe semne, d-sea s'a decisă în- 
t?0 bună demănsţă a da: focii' întregei selle bi- 

bliotece, adică d-lui Hasdeă. 
„Eecă de ce ni vine rândulă să trecemă acumă la 

articolulă d-lui: Panu assupra : /storiei cr itice a 
Româniloră de d. B.. P. Hasdeă, “ : 

Decă şi aci întâmpinămă aceia-și sistemă de 
espunere a fapteloră, apoi scrierea ultimă a giu- 
nelui critică iaşiană se mai distinge pe dassupra 
de celle-alte studie alle sălle şi prin aceia că este. 
glumeţă, amusantă; ierte-ni-se decă o assemenea,. 

irceverenţă commitlemă, deră suntemă datori a: 
mărturi propria-ue impressiune. 

Autorulă începe mai ânteiu prin a califica de 
incompetinţi ipe toţi câţi: ai „scrisă “câte ce-va 
despre opera; în cestiune a d-lui Hasdeă, învi-: 
novăţindu'i pe toţi că : «ai lăudată numai cartea”
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„«fără a o analisa, şi a lăudat-o-mai cu semă fiind=: 

«că este o lucrare naţională. Meritele însemnate : 
«a cărţii—continuă d. Panu,—nu sunt cercetările; 

«istorice în sing, ci îndreptarea acestoia spre sco- 
«pulă de a rădica gloria iomdnescă; cunnoscinţele 
«d-lui Hasdeiă nu 'sunt preţuite întru câtă elle poti: 
«descurca şi deslega părţi: noue în istoria nâstră:, 
«pentru interesulă curată -allă adevărului ,.'elle.: 

„«sunt nemărginite şi colossale fiindiă că elle storcă : 
«noue argumente de îngânfare naţională.» i 
„„Spre.a învedera acestea , . d.. Panu printre alţii . 
bine-voesce a ne adduce de essemplu şi pe noi,: 
dicândă .: «Unii giurnalistă şi istorici totă o dată; 
«face olungă dare de s6mă assupra cărţii d-lui Has-.: 
«det în «Românulă». Celle ânteiu colone copprindă: 
«viucța autorului, ca să glicii. aşa din. cea. mai: 
«fragedă vrestă, şi operele lui până la timpuliă de - 
«faţă ; agiungândi la subiecti dovedesce, -ce “e: 
«dreptiă, .o mare îmbelşugare de cuvinte frumâse,,; 
«sentimente patriotice, măguliri . autorului . şi 
«cărţii, dâriă pentru a: giustitica. ţâte acestea nu:; 
«analisâză nici o parte în modă istorică.» . - .., 

“Mai. ânteiu trebue a spune—căci: d. Panu are: 
obiceiulă d'a ascunde: totă. ce nu'i-vine la so- 
cotslă şi-a restălmăci lucrurile. după ;cumii îi.. 
place-— trebue: a' spune ,: că::noi publicasemi : 
articolulă, la care se .referă criticulă nostru , în 

. . . pu .. pt Ca. .p. pt sa . pe ei
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una mai annulă trecută (32) cândă adecă appăruse 
la lumină numai prima făscisră din Istoria critică 
ad-lui Hasdeă, 

Allă” douilea, 'scopulă câ avurămă în acellă 
arlicolă întitulată : Istoria: critică ă Româniloră, 
n'a fostă d'a face analisa critică a operei. în 
cestiune, pentru cuvântulă simplu că nici puteamă 
atunci, şi nici adi nu se pâte, nofiindă terminală 
în “primele trei făscidre până acumă appărute 
măcară o singură secţiune din vasta întreprinderea 
d-lui Hasdoă, adecă nici istoria territorială; Şapoi” 
autorulă avendii sistemă dea nu înşira nici odată. 
assupra unei cestiuni tâte probele, ci numai pe celle 
necessare pentru a obţină convicţiunea, reser- 
vândă pe cellâ-l'alte pentru diverse passage ulte-" 
ridre, cu tari Sunt mai în legătură, 6ră grupparea 
completă a 'tuturoriă argumentelori assupra fie- 
cărui puntă remănândă pentru '<Sintesa>, menită 
a.închiăia fie-care secţiune a operei. . | 
“Noi voisemă pririarticolulă menţionată a attrage 

mai multă atteaţiunca assupra revoluţiunii istori- 

ce începute de d.'Hasdeă, comparândă metodulă 

d-sslle d'a . serie: istoria cu 'allă înaintaşiloră 

şi contimporuniloră sei, şi adducândă căte-va 

essemple di prima făsciâră a Istoriei critice pentru 

a 'invedera mai bine acellă metodă. 

:Becă ceia-co făcurămi noi. 

(32) Românul, 1872 p. 434 saq: 438, 413 î3 446,



N 
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«Celle ânteiu . coline. (alle articolului nostru 

«publicată în Românulă) copprindiă viucţa autoru- 
«lui, ca să gicii aşa din cea mai si Pragedă vârstă» — 

dice d. Panu; . i : 
;: Provocămă: pe ori şi cine ca să-ni arate unii 
rândă măcară în acellă articolă, unde'noi :să fi 
dati vre ună detalii biogralică assupra d- lui B. 
P. Hasdeă; ..... ii r DI) 

Nici. celle ânteie | columne , cari... „coppriadiă 
observaţiuni generale assupra litteraturei române; 
nici celle dela midi-locă columne, cari coppriadă 

opiniunile nâstre assupra. istoriciloră :. Mironă 
Costin, Caatemiră, Şincui, Bălcescu, Laurian, 
Cogălnicânu, Odobescu, Hasdeiă ,; nici partea cu 
care se finesce articolulă ; ; în nică ună locă noi 
nu amii făcută cela-ce, cu atâta: surieiinţă, ni 
attribue d. Panu..; . i 
cAgiungândă la subieotă, dovedesc ce e drepti 

«o mare îmbelşugare de cuvinte frumâse , senti- 
«mente patriotice, măguri autorului şi cârția— 

adaogă d. Panu... ..-. 2 
espre cuvinte frumose şi  sentiniente e patriotice, 

să ni fie permisă anu vorbi... ..:. : 
;: Despre măgulirile ce facomă autorului şi cărţii, 

despre laudele ce i le adducemiă ,- elle nu .differă 
de măgulirile ce însuşi criticulă leza addusă d-lui 

Hasdoă în o mulţime de locuri, din cari nu vomă 
reproduce decâtă următârele : n



09 

<...Acestea-—dice:d. Panu—sunt ideile nâstre, 
«în privinţa. termiriului de :Ungro-Vlahia,. ideie 
«cari deşi'cu totulii -protivnice celloră alle d-lui 

* «Hasdeii, cu t6te acestea nu răpescă'nemică din 
«meritulă, cunnoscinţele şi respectulă ce'lă avemă 
«pentru SINGURULU omii . competentii în isto- 
«ria n6stra.> (33) - 

Şi aiuri: «D. Hasdoii , istoricul " noslru 
«naţională... unii publicistă atâtă de cunnoscută, 
«căruia îi sunt'aşa 'de obirinuite tâte făntănele 
-«n6stre istorice.» (34) ete. .- ::. aa 

Ei bine! Ce ami dis noi mai multi? -ci 
» Dâră accusarea capitală ce ni face d. Panu este 

că noi: cami lăudată :cartea d-lui .Hasdeă mai 

««cus6mă fiindiă-că: este 'o lucrare naţională, fiindă 

“«căistârce noue argumente de îngânfare naţională, 
«că laudele şi admirarea nu ami îndreptat'o 
<assupra : meriteloră. şi talenteloră , ci assupra 
-«sentimentului patriotică ce le însufleţesciă, cu alto 
-<cuținte nu amii giudecati valSrea intellectuală a 
«autorului, ci intenţia cea patriotică a. lui.> 
„ŞI aci “maliţia drigo: pe critică , făcendu'lă 

-a nu allege migă-l6cele în luptă şi a ni attribui, 
lucruri pe cari noi nu numai cănu le-ami lăssatii 
tăcerii, dâră le-amă combătută categorică, prin 
“urmăLoeole n6stre cuvinte: 

1-: (33) «Convorb. liter, » an. 6, p. 318 

(34) dem p. 398. .



— 63 — 

«Numai scdla acelloră istorici trebui combăltută 
«cari pentru trebuinţa unori cause momentane 
«desfigureză lucrurile ; » cregendă. că prin neade- 
«vărurile trecutului. polii să! spună, adevsurile 
<presentului::> 

«Istoriculă—mai adăugamă noi--trebuo a spune 
< adevârulă, căci după: cumă dice d. Hasdeă : nu 

«este fertatii a sacrifica eterna: veritate trecătoru-: 
«lui interesă; să nu ascundemiă prin minciună 
«căile. „Providenţei, căci falsificăndu-se o singură 
«verigă, nu vomă mai pute înţelege: totalitatea: 
«catenei.>: 

- Veritatea :în istoriă inaintea intâresului naţio- 

nală, gloriei naţionale ,: îngânfării naţionale , Pe 
6ccă ce ami disă noi, d-le Panul!.. 
După ce în astă-feliii de chipă' stabilesce î în- 

trepidulă critică, că nimeni na” făcutii “o analisă: 
critică” operei d-lui Hasdeiă',: pentru a ni da a-' 
decă să înţellegemii noi, cititorii, că d. Panu este 
cellă d'ânteiu care s'a gândită la unii assemenea 
lucru ; îşi: propune a o: face, şi 'pentru a se “es- 
plica: lâmurită ce..va să dică o: critică, adaogă : : 
<A. voi a face critica unei 'assemenea cărti, în: 
<semnă a te pune pe acelluşi tăremă, a controla 
«datele, isvârele şi citaţiile, a urmări'decă desvol- 
<tarea idoiloră decurge în chipă logică ! Şi frescă 
«din faptele. aduse, a preţui-” “dteptatea' s6ă gre- | 
«ş6la; încheeriloră, a analisa tălmăcirile ce se daă:
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«lucrurilori citate -din autori; a coptinde val6rea 
«sciințifică a lucrărei şi a te rosti assupraci, a- 
«vândă în-vedere întru câtă autorulii a deslegată 

«şi a susținută. în ună chipă:mai sciinţilicuă cer- 

cetările sâlle şi întru câtă a corespunsă.: în cartea 
«sa tuturoră acestoră cereri a criticei.> 

„ Fi-va în 'stare.:!d. „Panu a. îndeplini: aceste 
condițiuni? căci pentru a controla datele, isv6- 
rele şi -citaţiele, a: analisa tălmăcirile ce se dai 
Jocuriloră din, autori,.a se pune pe acella-şi: târ- 

râmă, trebue a av la disposiţiă acelle făntăne, 
trebui a cunnâsce limbele în cari elle sunt scrise, 

trebui a fi: decă nu ;egală în cunnoscinţe cu auto- 
rul. suppusă 'criticei,;' cellă:puţină a 'av6-o dosă 
Gre-care de propriă erudiţiune. e ori a 
Săli. vedemi |; sei 
” Întinderea torritorială a: “Mumtenică îni Văculă 

allă 14-lea constituă: primulă obiectiă alli criticei 
d-lui Panu. e e 

.-Eruditulă autorii altă. Istoriei critice a.  Romdni- 

lori &, printr'o seriă de fontâne ce nu se: potă pu- 

ne la înduoială,. prin “callea: analisgi cellei mai:mi- 
nuţi6se,-a probată că: sii: î 
„4, «Inainte, de. :1465': Muntenia stăpaeta toti 
«littoralulă moldovenescii allă Dunării penă la Bor- 
«ladă şi: Chilia. pp pei 

_.9. »Inainte de 1415, Muntenia stăpâna Lătă la- 
«turea occidentală a: Moldovei pen la Băcăă;!..
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3. «Intre 1350 — 1400 „hotarulă muntenescă 
«pen la. Bârladă , “Chilia. şi, Băcăă.. ma; „fostii; nici 
«măcară „pusă, în dubii, de, cătră Moldova, alle că- 
«reia successive'; încercări. de. ală „surprinde : se 
«referă (te la epoca posteriără dintre 1410 — 
«1460.» (35). piu, 

Ast- folă că hotărulii Munteniei despre” resărită 
era : «o liniă care, plecândă. din Car paţi în direc- 
«ţiunea piedişă cătră “Pontă, lăssa Moldovei Ba- 
«căulă, Berladulii, Lăpuşna, Tighinea s6i Bende- 
«rul şi Cetatea- albă s6ii- Akkermanulă, de: mpre- 
«ună cu zigzagarile intormediare,, 6ră în partea 
«Munteniei remânândii. restulă , | închisă. între 

caste” puturi mărginaşe şi, îritre lungul “Danu- 
«biului., precumiă. şi o bucată din. termină. ma- 
«rină. » (36) . ; 

“Isvărele principale, pe cari întomoiază d: Has- 

dei! acestă faptă, „pe. longă. mai multe alte „probe 
secundare, “sunt: pr 
1. Tiactatulă comerciali, din! 8 octobre 1407 

“au lui Alessandru cellă. Buni cu "Polonia, în care 
între altele “se dies: “«Lâmbergenii, mergândă la 
„«Brăila. dupe pesce,. vorii plăti vamă la fu untariă 
-cân, Bacăă scă în Berladă.» (87) iii um 
îi, Asa dat pi i. pg 

„.35) Istoria Critică a Rom. 3 p: 9. : =, Tia ei 

oo) ap. zi ip i te i 
„„37) Archiva. Istorică a 'Rom.; . toma, | “1885,p. 13!, Pe- 

stulti slavici în Akty Zapadnoi Rosii „te i, Peters; 1816, în- 

5 

    

  

.
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2. Tractatulă commercială din 3: iuliă: 1460 allă 
lui Stefani: cellii: Mare cu cetatea” “Leopole, care 
cupprinde : «L.embergenii, inergândi la Brăila sâii 
la Chilia dupe pesce, să: plătoscă v vamă la draniţă 
în Bacăă scă în Berladi.> (38) 

3. Bizantinulă „Calcocondila, | call căruia” “cu: 
«vinte vădescii totii- W'a-una! cea mai. “solidă şi cea 
«mai amănuntă cunnoscinţă: de ceia ca se petre- , 
«cea în România î în secolii. XIV şi XV>, vorbind 
"despre Mircea cell mare pe la anni 1396-1398, se 
rostesce:: «Terra Munteniloră se întinde dela 'Tran- 
<silvania penă la Marea-Nsgră; d'a' drâpta-i avââdă 

' «Dunărea pân&'la" tărmulă mariaii și d a stânga 
<avăndă Moldova (39). iii 

"4, Crisovuliă lui Mircea cellii Mare din 1387. a- 
ftătoră în originală în archivultă Statului din Bu- 
“curesci, în care Domnulă română se întituleză : 
<Domâulă tâtci ţerre ungro- “române, allă părţiloru 
«de peste Carpaţi. Şi allă ţerreloră tătăresci, ducele 
ice d Amlaşului şi Făgăraşului, stăpânulă banatulii de 
«Severină, „Și allă oraşului Silişura, Şi pe. ambele 

4,p. 31: a Lvovezana szto iniut; “poiti do: Brailova: na a ryby, 
ua krainee mytoili u Bakovie'ili'u Berladie, tam imut: dati :.% 

(35) Archiva îst. a Rom. t. 2.p. 174: mă Livovezane sczo 
imut choditi -do Braila, -ili do Kelei po 'ribu,:na Kraingeh 
"mita u Bakovie ili u Berlad imaiut dati. „st. . 

(39) Laonici Chalcocondy!as.-Historiarum. libri decom, rec 
Detcker; Bonnae, 1843, în-8, p.:77, lib. II. ii it 

G
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| <ărmuri! alle: Dunării pretutindeni până la Marea 
'&eea 'mare.> (40) matii ii 
::5.:Actulă lui! Vladăt-ugăă. supiinuriită Drăculii 

din8 septembre 1439, prin: care: aceârdă neguţăto- 
riloră din Polonia: şi din Moldova-uni privilegiă do- 
ganiară şi în care se întitul6ză: : 'estăpână şi Domniă 
'<allă tâtei ţerrei ungro-române pene la Marea - cea 

““<mare.> (41) > tt bg oa a 

Pe lângă aceste mărturie : tontinăporan6;: :auto= 

rităţi icrosistibilo, -d.: Hasdeu”: mai adaoge şi con- 
sideraţiunea nu mai “puţină - ponderâsăa numelui 
provincială allă Bassarăbiei, adecă ţârra Băssata- 
biloriă, pe care partea de giosii a Moldovei de pe- 
ste: Prut, nu acea de susă, nu contenise de a li 
purta până Îa-1812. (49) a ii 
“iCe faca d. Panu în' faţa accstoră i pipăite dovelit 

"Mai: ânteiu : i d-se,: ipentru' a nu uita şi: de! astă: 

dată “predilectulă 'se :modiă: d'a:'înţeilege 'şi tâl- 
măci scrierile d-lui Hasdeiă, îi falsifică—cuvântulă 
e fârle; dâră pre adevărată—ti: 'ciiinlesce, îi schi- 
'monosesce; 'testulă; în 'modulăiurimătoră : n i. 
si: "ideile: nove co le susţine autorulă vorbindă de- 

ii Du FE iii iii ni i ' ai 

40) Archivulii ' Statului, "Documentele; Coziey;: legătura '40. 

Toti așa într'o altă „diplomă din, 1398, apr. Venelin,, Vlacho. 

bolgazskiia, îi „Aakorelapinasiia „gramaty, . Petersbu,, 1840 

in-8, p. sg. i 
4 Archiva îst. “a: “Roi: dB: p: Hăsieăi! ' i 

42) Istoria crit. a Rom.; p. 9 pt Aaa fii 
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«spre întinderea. teritorială a. Munteniei în v6cultă 
«14-lea sunt... decă ami trage o liniă-din Carpaţi 

«la. Băcăi,; la Berladă, Lăpuşna, “Tighina: :şi Cetatea 
«albă, țârra.dela; -m6gi- -n6pte a acesteilinie t împre- 
«ună; cu; oraşele amintit6 „constituiai'pămentulii 
«Moldovei, €ră:tâtă remăşiţa dela. miagi-di a aces- 
«tei linie,” încopândă. dela punturile; mărginaşe de 
«mai susii şi până la Dunărea şi Marea; făcea parte - 

«din pămentuli: muntenescă», (43) ... a 

.„ Aceste rânduri sunt, „împrumutate dela, d. “Has- 
dc; da, înse. criticulă. i jaşianii a avută. grigia.d'a 
face. o: omissiune capitală, . „aceia adecă că :,au- 
torul operei in. cestiune susţine că linia. dela 
Bacău, Bârladi, Lăpuşna , Tighina şi Cetatea- albă 
de'mpreună cu zigzagurile intermediare consti- 

tuia hotarulă Munteniei despre Moldova. .Celle trei 
cuvinte subliniate devenindă invisibile d-lui Panu, 
sccă: maţeriă; cu, prisosinţă. de discutată, pentru 
giunele istorică! :p i e ci it ae ep 
-; După ce adduca, în. resumatii —-şi -în. “modul 
mai sustă: pomenită-—disele d-lui Hasdeii. .assupra 
întinderii. territoriale,. d.: Panu declară ,, «Noi, nu 
«primimiăi de locii întregă acâstă intindere. terito- 
«rială, avemiă dă gisă şi derestătornicită celle: mai 
«însemnăte: lucrări din! 'ea, şi pentru a, vtd6 'de ce 
«şi. cumă, "vomă incepe a analisa pe. rodii Lăte 

fetei zii asi 932. va 

(13) Convorb. lit. p. sari? top u pita 104
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:Xnsemnaţi bine : «tote». ..:::: 
Tin6-se-va 6re dă cuvânt? -::: n itm-ii 
“Mai depârte : Ei Tai N biti a aia 

;<Trei greşeli: înseranate a: făcută: d:: Hasdeă: 
'«consultândă 'trattatele commereiale alle lui Ales- 

«sandru. cellă- burii și Stefani cellu mare:cu: Po=: 
«donia: 1,nu a ţinutii sâma:de sistemului: vamală: 
allă ţerrei n6stre din acea. 6pocă,: care reese forte: 
«lămurită din aceste-act6; :2,'â luată cuvintele» 
«frontieră S6u graniţă în înţelesulă reală allii lori: 

«fără a lua s&ma la impregiurările în.-care:figureză; 
«3; a .încheiatii la befiinţa tuturoră oraşeloră:ace-" 
«lora „care nu se. află âmintite'în vre-ună:lociă” 
«deosebitii din documentele:citate de d-sea, fără a» 
«voi să: ia s6mă'decă se află: pomenite s6u nu în” 
«alte părţi totă alle acelloră. documente»: pin 

-Eecă accusarei formulată! --. ei 3 ci iai 

-Să'i vedem acumă probele. at sti 

: Sistemulă- vamali 'din: Moldova, după d. Panu, 
era acella: pusi” în. lucrare: în Europa întrâgă în * 

evu-mediă, :-şi :care pleca; din:principiulă" că tre-* 

bue a se plăti vamă pentru  aceiaşi:-marfă în tâte: 

oraşele s6ă locurile însâmnate din ţârră pe unde: 

va-trece, pe lângă vama: principală , care în: Mol- 

dova erala Sucâva, scopulă închiăiării trattateloră + 

fiindă scutirea negustoriloră de a plăti. vamă: în: 

unele oraşe ; scutire care 'se făcea să în rapportă 

cu ne'nsemnătatea mărfei, sâii după legăturele de : 
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prieteniă ce essista între Moldovacu Polonia. Când 
o marfă 6re-care nu 'este: scutită, dice: d. Panu, 
ci are a fi suppusăla vamă în tâte oraşele,: atunci 
amândoue! documentele înşiră numile. tuturoriă 
oraşeloră din.calle fără nică o calificare, regu- 
lândă;vama 'ce are a.se: lua:: din contra, cândiă - 
vre-o marfă se buccură de -«scutire: de vamă în 
«unele oraşe şi are a plăti:vamă numâi: în unulă.:: 
«singură * din: o întregă-'liniă: de commercii, 
«atunci nu se amintesce nici ună oraşi în care nu 
«are a se lua vamă, ci. numai:acella în care are a. 
«se lua,. întovărăşitii câte-o-dată decalificativulti - . 
«frontieră s6ii graniță. Cuvântul. frontieră s6ă: 
«graniţa nu se pune în documente ca să înţellâgă - 
«că acellii oraşiă care lă porlă este cellă mai măr-- 
«ginaşă oraş din, țârră; ci'pentru ca să se înţel-. 
«legă că ellă este cellă din urmă unde area se 
«plăti vamă, „prin tâte celle-Lalte trecând liberă; 
cell. arâlă că acellti. oraş: este inărginașă numai 

«în privinţa. plăţei de; vamă şi numai. pentru ună 
" «felii de marfă, negustorii privindu-se 6re-cumi 

«ca” eşiţi din: ţârră în privinţa fiscului, ne mai a- 

«vând a plăti: vr'o dală altă vamă în! vre-unuliă. 

«din oraşele -prin care :după aceia aveaii a trece. 
«Acesta este adevăratulă înellosă allă: cuvontului- 

«frontieră.» ue. i 

Pentru. a:dovedi acestea, a. Panu  adduce, din, 
documentele rnenţionate ;. următârele;:passage :: 

>
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1. «Pentru ; esportaţiunea-; postavuriloriă :la.. Bi-., 
«striţa în : Ungaria: se: va plăti în. Sucâva dela 1: 
«grivnă.— 3 groşi, în Baea. dela.1. grivnă —:1'h,. 
«groși, idem la. Moldoviţa ;. şi. apoi, la întâreere 
«din Ungaria cu marfă de acollo se va plăti, dela. 
«l, torhalii î în „Moldaviţa—2 groși, -idem în Baia.., 
«Esportândi postavuri la Braşovă,se va plăti în: 
«Sucâva dela 1. grivnă câte 3 groşi, la Bacăi —, 

«1Y, groşi, “idem” la Trotuşă ș şi, la întârcere de. 
«acollo dela . fie-care: terhată -în  Troluşă câte 2 
«groşi, idem în Bacăi.» * ...- Si 

„2. «<Esportaţia.: sderiloră.. unguresci . 6 liberă. 
« plătindă, vamă la frontieră în Baia seă in Bacău. 
«de grivnă 1”, groși, în Sucâva 3 SrOŞi.. 2. i 
3 <Importaţiunea cerei. muntenesci: şi bra- 
«şovenesci e liberă. plătindu-se vamă -dela 1 p&- 
«tră. de ceră în:Bacăă — 1 groși, la deposită la 

«Sucâva etc... ;: importaţiunea. sderiloriă. unguresci., 

«8 liberă plătindu-se vamă dela 1 grivnă în Baia 1, 
«, groşi, în Sucâva ete : e ei i. 

--Gre ce esse din tote, acestea ?:- e 

„.D. Hasdeă . desgropase ambele. documente din, 
archivele dela;:Lemberg, d.:Hasdei, le. publicase 
în «Archiva istorică», 'd.. Hasdei le tradusese. 
din -slavonesce , -d,.! Panu: se. ţine. litteralmente 
de traducerea d-lui Hasdeă'; ei:bine, cu tâteastea - 
„d;Hasdeii nu le-a înţellesu şile înţellege d. Panu.. 
;--Din:primulă. passagiă :: d-sea trage . următârele
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conelusiuni : : In? spre'! “Ungaria 6raă- doue câi, una 
la Braşov, cea-P'altă la: Bistriţa: 'din “Transiliă- 

nia..Pe: dramuliă: 'cellă: ânteiu: erai orâşele Bacăă 
şi Trotuşă, pe cellă. all: douilea eraă oraşele Baia 
şi d Moldoviţa, din cari Troluşulii şi 1 Moldoviţa ! “erati 
celle mai mărginaşe aflându-se' fârte: aprâpe: de- 
holară. Fiindă-că - postav urile în:passagiuliă citată: 
nu“ sunt scutite de feliă, de aceia vedemiă 'că ne-: 
guţătorii trebue să plătâscă: vamă: în:t6te. oraşele 
din drumă şi' la ducere şi la întârcere,: pentru -a- 
ceia oraşele sunt numai înşirate fără să pârle e-: 
pitetul de frontieră, nu numai: Baciiulti —ice . d. 
Panu—dră nici Moldoviţa ș şi i Trotuşulă, adeyărale 
oraşe de margine. e eee 

Din allă donilea- passagii: d:sea deduce : că i de 
- 6ră-ce sderulă «e o“ marfă mai neinsemnată», se 
scutesce d'a plăti vamă a t6le oraşele din drumiă;; 
de aceia vedemii că «nu se mai'amintescă:tâte; 

«ci:numai unulă din fie-care liniă, acellă. în care 

«are ase plăti vamă, şi acella este intovărăşită. de 
«cuventulă frontiera; anume” Bacăul şi Baia ca 
«celle mai însemnate, deși .nu erati celle mai măr- 
«ginaşe, resumândă în elle vama intregeloră linie 
cBaia-Moldoviţă şi: Bacăti-Trotuşă.. pi 

" Din allă treilea 'passagiă, 'd.. Panu dobânăeses: 
âncă o dovadă cumiă-că frontiera - nu are altă în-. 
„semnetate decâtă' cea de :mai susă,: «de '6ră-ce 
«în câte-va părţi a acelloru' documente Bacâulu şi
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«Baia' sunt pomenite fără 'epitătulu de frontieră»; - 
dâră avându înse înțellesulu statornicitu de d-sea,» 
«fiindă-că'nu. so amintesce după denselenică unii - 
«altă oraşă inai mărgihaştă de câtă elle;: ceja:ce: 
«însemnă că neguţătorii nu aă ă plăti vamă în 0- 
«raşele neamintite.> -..:: iz, „i a 

- După ce statornicesce: acestă: folii: de “inţslle- 
gere a lucruriloră, criticulă jaşiântă dice, că':: cd.» 
<Hasdeă. greşesce cândă 'crede că .rienumirea o-. 
«raşeloră în acelle 2: documente însâmnă: că elle: 
«nu 6ssistaii» şi pentru: âcâsta ; ca' şi: cândă d. 
Hasdeă * arii ;. fi credutii ;:în  adevără  cgia-ce'i” 
atțribue d. . Panu, d-sea ni. dă ună essemplu :: : 
«în. docunienitulă: dela 1407 “vorbindu-se ! de=: 
«spre. mărfurile! ce 'aă :a: se' duce la: Tatari , se: 
«prevede că neguţătorii aă a plăti vamă în Iaşi, | 
«în Celatea-albă:.s6i .Tigliina. De aici ară urma 
«după. d. Hasdeii, că.pe:acea- alle :nu 'se! mai: 
afflă alte. oraşe,.'pe 'cândă. după -noi.. resuliă- că: 
«tractatulă commereială încheiată cu Alexandru: 
«cellă bună scutia' dea. plăti :-vamă în: celle-: 
«alte oraşe nepomenite. Documentulă dela Ste- 
«fani întăresce pe deplină părerea nâstră, îngre- 
«vindiă impositele pe acelleaşi mărfuri, şi pe aceiaşi” 
«calle vedemiă arătându-se âncă ună oraş ce nu fi- 
<gura iîn : celle-lalte. tractate;: neguţătorii aă a: 
«plăti vamă în trei locuri: Iaşi, Lăpușna, Tighina: 

«s6ii.. Cetatea-albă. 'Totă în astii-feliă de chipă ni
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«esplicămii! şi următorele rânduri totă din” docu- 
«mentulă: de la 1407: Esportaţiunea postavuriloră:. 
«la Unguri: şi;:Munteni e. liberă , anums; pentru: 
<esportaţiunea muntenâscă se va plăti în , Sucâva 

«dela 1 grivnă — 3 groşi şi la;/runtariă la-Bacăă 
«dela 1 grivnă—9 groşi; adică că, nepomenirea şi 

| cacelloră-l'alte oraşe mai giosiă de Bacău arată nu- 
«mai că. postavurile aă a trece prin elle liberă. 
Şi; pentru a învedera şi mai bine ideia sea, giu- 

„nele istorică adduce următotulă păssagiă din trac-: 
tatulă commereială allă lui: Stefaniă cellă Mare :: 
«Cine va duce . postavuri la Bassarabia  (Munte:: 
«nia) va plăti: vamă în Sucâva de grivnă—3 groşi, 
<sră în tărgulii Romanului,'în Bacăă, în Agiudă, 
«în Putna, în Vasluiu, în: Berladă Și Tecuoii, de 

ecarră 2 galbeni.» - . : 
„Becă în modulă .cellă imai' limpede. şi Baelă 

tâte; ideile. d-lui Panu în privinţa: întinderii: ter-. 
ritoriale a Munteniei despre Moldova în secolulă: 
XI precumă şi dovedlile pantru celie trei accusări 
de mai susă făcute d-lui. Hasdeii. -. 

- Să demonstrămii acumi 'câtă do. :curi6să, câtă 
de nepermisă esle procodura istoricului dela «Con 
vorbiri Litterarie»:. - DI OI IE 
„Mai anteii, puntulă: pe care d. Panu îti stabi- 
lesce -că : în Europa şi la-'noi' pentru. o raceiaşi 

marfă trebuia a se plăti vamă în tâte oraşele scă 
locurile însemnate: din ţârră:pe' unde va trece,
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este contrariă -adevărului.: O forte mică .cunno- 
scinţă cu istoria evului-mediă trebue cui-va pen-, 
tru a,sci; că perceperea: vămei era uni privilegii., 
accordatiă la anume Commune,: 6ră, nu la tote, 
oraşele sâii locurile însemnate pe unde voră;trece 
mărfurile ; unii privilegii s6ă 0 usurpaţiune, una.; 
din doue cumi ni-0, spune îusaşi. Stefaniă. cellii., 
Mare într'unii document. din:1456 ; şi'i'curiostă 
că-d.. Panu. nu eannâsce acestii. documentă, de, 
Gră-ce'lă publicase totii d. Hasdei, adecă' unicului. 
autori 'cunnoscutii. istoricului dela «Convorbiri. 

Litterarie» (44). . me i x 
Allă . duoilea, însemnarea pe care o o dă d. Panu, 

cuvântului frontieră sâă: graniță, din documentele, 
lui Alessandru celli Bună şi Stefaniăcellă Mare, 

dicândiă .că frontiera nu;e; frontieră şi graniţa. nu 
e graniţă; este totă.ce pâle fi: mai; ;comicăi, sati ; 
mai bine. dicândă, .;singuruliă -lucru mai comică. 
decâtii acâsta este curagiulii d-lui Panu de a'şi, 
impune, uriaşa sarcină să facă. critica 'unui opă 

de; tallia «Istoriei. critice a Româniloră», şapoi.a, 
învăţa tocmai, pe d.: Hasdeă ce vrea să dică. gra-,: 
niţă şi frontieră, slavonesca |... . pi “ia 

“Actulă. din. 1407 allă lui: Alessandru celliă. 
Bunii.nu o dată, ci de doue ori repetă cuvintele :, 
«la -fruntariă (krainee myto). la Bacăii», «fran-, 
«tariă s6ă la Bacău seă la Berladă». i, 

-(44) Archiva îst., t,, î; part. pp. 154iiiitit vi Li 
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-Actulă din 1460 all lui Stefană cell. Mare nu. 
o-dătă; nu de doue 'ori, “ci de mai râulte! ori i re- = 
pelă! cuvintele': «vamă la Notari rain el mita) 
«în Baia s6ă în Bacăii» ete. i - iii: "i 
“Ba! âncă “acestă ' din: urmă: doiumentă  înşiră 

curătă : hotarele: Moldovei “despre Muntenia “di: 
cândă::"«Cine”vă "duce: postavuri la ..Bassarâbia - 
«(Terra -Român6scă), -va, plăti- vamă în Sucâva de.: 
«grivnă 3 'groşi, eră în: tărgulă: Romanului, .'îr - 
«Bacăă, în-Putna,! în» Vasluiă, î în Berladă: şi. în: 

«Tecuciă;'de carrii 2'galbeni; 6ră: întorcându-se... 
«din Bassarabia sâii din Turcia cu piperă, cu lănă: 
«s6ă cu altă-ceva, va plăti: în Bacăi, în'Romană 
«şi în celle-Valte oraşe: mărginene de mal susă : 
«d6 'carră:2- galbeni. pt m 
“Tragă cineva : 0: liniă prin orăşelo; taserânată 

tinacestă: “passagiă, “şi “va -vedâ':eşindă întocmai: 
hotaruliă «cu zigzacurile” intermediare» susținută 
d6d. “Hasdeă. : i 
“Ei bine! în faţa acestori irrecusabilă mărturie, 

cari ishesctă ochii pen şi cellui'mai puţintă înţel-" 
legătoră, criticulă i iaşiani, croindu-şi. în minte o: 
sistemă fictivă vamală ' în spriginulă căreia nu: 
adduce nică oumbră-de probă, țess6ndă grămedi 
de erori. peste grămedi:de mistificaţiuni,: tălmă-: 
cindă şi restălmiăcindăi passagele celle mai limpedi,: 
contradicându-se “la: câte! fie-care cinci : : rânduri, 
arătăndă o necunnoscinţă absolută despre semne=
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ficârea . cuvinteloră.-:într'o "limbă, ;perdându-se 
într'ună potopă de supposiţii şi:para-supposiţii,, 
se măngăiă cu speranţa: c'a': făcută analisa: critică 
a operei, d-lui “Hasdeu : șia: convinsi. pe- „deplină 
pe cititorii sei. îi: tr ie ci tate ei Anca 

. Deră esto :6re possibilti - ca cusântulii slavonă 
krau.-:să: aibă -altă înţellesă . decătii::. hotară 
frontieră, graniţă; partea: mărginaşă a unei: ţerr? 

“Noi amiă cercetată la: tâte : dialectele slavice, şi 
la:tste. fără. escepţiuns :amti: găssită :cuvântulă 

krai în'acestă înţellesii, şi nici de.cumă în altulă. 
-. Vedeţi  «Dictionarium. trilingue ,:hoc est :dic- 
tionum Slavonicarum ;:Graecarum:et Latinarum> 

făcută sub Petru: cellă “Mare, Şi. în dreptulă:: cu= 
ventului j;rai veţi găssi : â;s;, dxpa zei niargo, ex- 
tremitas; ora, regio; En ainii, ă posi dezezos, exiremus, | 

ultimus,' ete... sii: ji cai 
„ "Vedeţi în: “dicţionarulă. «Slovar. izercovno: slâ= 
vianskago i i: russkago “iazika» allă Academiei” din 

Petersburgă (847) în“ dreptulă cuvântului: krai 
„“tâle semrieficările: selle. «+ : ie m 

Mai vedeţiâncă allă celebrului AMiklosich «Lexi- 
con . Palaeo-slovenico-graeco-latinun “(Yindobo - 
na6, 1862. 1865) la-cuvintele : :krai şi: kraisoze. 

«: Mai” vedeţi: pe” 'Polonulă Linde, : “păi Boemulu 
Jingmânn, ete, ri ini cerci Sat cuie 

“Mai aveţi în vedere. că: până: adi districtele; măr- 
ginaşe alle Sârbiei se numescă :kraina, şi că -Ukra- 

îi si 
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ina nu e alti ce-va decătii;: marginea” „occidentală 
a Poloniei inferidre.. ei tie e i iai i 

- -Nimenul, penă:acumiă nu i-a trecută. în. minte 
că: la. Slavi' Ara; însemneză :- «oraşulă cellă din 
urmă unde are a se plăti vamă»! .... iii 
i: Şi cândă .d.: Panu ară rădema pe vr'ună  tostă. 
pe vre-un documentă,. pe „vre-o .mărturiă : fie 

chiară' de uşurinţa cea mai mare, nostima semne- 
- ficare .ce dă cuvântului krai. din tractatele.com- 
merciale în: cestiune, toti şi-ară ave scusa'că.a 
fostă indusă :în:errâre, n'a căntărită şi: giudecată 
bine isvârele ; + dâră.cândă vine. cu. nesce argu- 
mentări . de ;-feliulă: celloră mai .susă. «a;,resta- 

. «tornici: adevăratele înţellesuri alle cuvintelor» 
a-slrivi în ..picidre.celle mair elementare : regule 
alle: logicei, şi chiară: alle-ăbecedarului. slavică; 

noi unii, obicinuiţi a. cere dela ună .critică serio- 
sitate şi lumină, nu: putemi decâtă' amarnic a 
deplănge pe intrepidulu: seriitoră iaşiană-:că. s'a 
asvărlită: atătă +de inepreparată şi cu:: atâta zăpă- 
c6lă în o discussiune care cere . sciinţă. şi orudi- 
țiun6 mai nainte de:ori-ce, î;.. ii i 
-““Intr'ună locii. d.-Panu, dice: eCânidăi 0 marfă 
«Gre-care: nu 'este:scutită, ci:are să!fie suppusă. la 
:<vamă îă 16te oraşele, atunci ainândoue documen- 
«tele înşiră numele tutuloră oraşeloră: din; calle 
-<fără nică o calificare, regulândă vama;ce are a 

<selua;.din'contea cândă vreo marfă să;buccură



iza. — 19 — . 

«de scutire.de vamă în unele oraşe şi ars a:plăti 
«vamă numai în unulă: singură. din o: întrâgă'li- 
«nie de com merci, atuntă nu:se: amintesce nici 
<ună oraşă în care nu area se lua vamă, ci 'nu- 

«mai acella în:careare a so lua, întovăr dşitii câte-o 
«dată de calificativulă frontieră sei graniţă.» 

”- Care 'să fie '6re'; raţiunea : sănătâsă a: acestei 

regule;; ce şi-o plăsmuesce ': di Panu? Şi ce 'se- 
riositate:: mai putemă:noi: da: unui Alessandru 
cellă Bună, unui Stefană! cell Mare, mari! 'politici, 

mari domni; dâcă ei şi-ar ăfi petrecutii timpulă în 

a se giuca cu vorbele, procumă d. Panu. se giâcă 
cu cititorii sei. - - -.. tate 
:: Dâca” în' unele passage: oraşele “Baia, Berladă; 

Bacăă, Trotuşă, Moldaviţa;:: Agiudă, : Putna,:'Te- 
cuciă, nu sunt! însoţite de epitetul frontieră, a 

câsta.nu dovedesce că elle n' a fostă: la hotari, 
căci. în : acelleaşi. documente, mai susii.:s6ii : mai 
giosă', “elle se numescii : i«mărginene»,;; la egra- 
niţăa.. ; pei aci i cui atu pi a 

„Să iea.: d. :Panu''ori-ce: document : ““din 'evulă 
imediă, nu numai: românescă,- dâră fie"şi'iocei- 
dentală, bună Gră; anglesă din''collecţiunearilui 
'Rymer, şi!0 'să 'vâdă :că: nicăiri. nu: essista, : nică. 
“chiară-la * gravii' Britani, :ciudata formalistică: de 

'a::însoţi:: totii-d'a- -unâ':uniă. i:riume * 6re-care:::de 
:unulă şi. acellaşi: calificativiă! într! anul: şi acel 

i k 
miei aie „i doi atit i ici i Și Di
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Jaşi, actă,. pe cândi .este destulă. de -a'lă „califica 
numai. odată. 's6ă, de. doue-ori.;: ip: Vii 
“Apoi chiară, astă-di, în stilulă diplomatiei cell 
perfecționată allă--secolului XIX; decă. într'uniă 
actii officială sară dice. jntr'ună- loci ! «capitala 

- Buceuresci». şi în alte, dous; :56u :trei:. locuri: nu- 
mai «Buccurasci».. fără, menţiune . de; capitală, 
ară .trehui a: se: pretinde, după -faimâsa,, teoriă. a 

„d-lui Panu, că cuvântulă capitală nu: însemneză 
capitală!!! ie ți i 
- Cine: spusă. giunelui “critică, dela Iaşi că 
der ul, o blană regală chiară în OQecidinte, este 
o mariă mai neînsemnată şi că de aceia. e-scu- 
țită în tractatele commereiale dea plăti vamă în 
t6te oraşele din. drumiă ? Pa 

„ Cine i-a spusii că «mai în spre frontieră decât 
” «Baia se afla: Moldoviţa” pe drumulă. Bistriţei ; şi. 
«main spre margine devâtă Bacăulă era Trotuşuliă 
«pe drumulă Braşovului? Ce felii? Hotarele mergi 
6re în liniă dreptă, şi d. Panu crede că: Moldo- 
viţa e pusă p'aceiaşi liniă drâptă cu Baia, s6ă: Tro- 
tuşulă. cu::Bacăulă,. pențru a. dice .că . sunt mai 
aprâpe: de hotară, Moldoviţa şi Trotuşulă . decâtă 
Baia şi Bacăulă ,: şi că prin; urmare epitetulă de 
frontieră . dată acestori „din urmă.n'are „simţulă 

reală allă cuvântului, ci: cell născocitii de d-sea? ' 
”..Uitatu-s'a d. Panu'pe o charlă geografică pentru 

a vede că Baia şi Bacăul potii îi “fârte bine 0-
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raşe 'mărginaşe alle Moldovei, fără cu acesta a 

- împedeca să fie toti astă- feliu şi i Moldowţa 's6i 
Trotuşulă ? Mea mi 

- Hotarele tuturor Statelorăi sunt în zigzaguri, 
nici o dată în linie drepte. Dâcă sară admitte mi- 

nunata doctrină geometrică a d-lui Panu, Silistra 
arii trebui să fie a României şi Giurgiului allă Tur- 
ciei, căci Giurgiuli este mai la.sudă, adecă mai 
departe, €ră Silistra mai i la Nordă, adecă mai ap-, 
prâpe. aa 

Nu urmâză deră de loci, după cumiă îşi în- 
chipuesce d. Panu, că d. Hasdeă trebui «să ad- 
<mittă că Trotuşuli şi A Moidoviţa rămână de si- 

«gură Unguriloră.» . i 

-D. Hasdeă n'a admiso nicăiri, "căcă d-sca,. 
cândă seriea- despre o cestiune topografică, avea 
documente într'o mână şi o mappă în cea-l'altă.. 
“"Fotă nicăiri, nu numai în storia Critică, d. Has- 

deă n'a susţinută că nenumirea oraşelorii în do- 
cumentele lui Alessandru cellă Bunti- şi Stefani 
cellă Mare dovedesce că elle nu essistaiă, după: 
cumă criticulă iaşână affirmă într'ună modă aşa de 

categorică! dicândă: «în documeniuliă dela 1407, 
«vorbindă- se despre mărfurile ce aă a se duce la 

«Tatari, se prevede că neguţătorii aii a plăti vamă 
«în Iaşi, în Cetatea-Albă s6ă Tighina; de aci ară 
«urma, după d. Hăsdeă, că pe acea calle nu se mai 
«uflă alte oraşe». 

6
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Citiţi şi rescitiţi opera d-lui Hasdoi, şi v6 veți 

convinge.: .. - ' 
Dacă î în documentulii lui Stefani cellă Mare, pe 

lOngă laşi şi Cetatea-Albă, se prevede şi în 'Lă- 
puşna 'a se plăti vamă, ceia-ce lipsesce în ac- 

tulă lui Alessandru cellă Bună, nu se pâte deduce 
de aci cu .sicuranță că Lăpuşna: nu essista în 
1407, ci pote numai că ea nu avea âncă accordatii 

privilegiulă d'a percepe vamă'; dără nu se pste 
deduce cu sicuranţă nici că Lăpuşna essista. . 

- Criticulii nostru, pentru a arunca. columină 
şi mai viuă assupra acestoră idei», adduce 
passagiuli din documentulă lui Stefani cellă Mare 
în care se arătă între altele şi oraşele Agiudiă, Put- 
na şi Tecuciă, necupprinse în actulă din 1407 
şi d'o dată esclamă că a găsită tocmai şi toc- 

mai: «partea pe care d. Hasdeii în o prâ înto- 
<cată admiraţiă pentru Bassarabi o răsluia din Mol- 
-<dova.» 

Norocirea însă. pentru autorul Istoriei cri- 
tice a. Romdnilori este că d. Panu a a- 
vută grigia ca, pe lOngă -passagiuli pomenită , 
in care se vorbesce despre Agiudă, -Putna, Te- 
cuciă, să.adducă şi urmălorulă, care sfăramă. cu 
decisiune întrâga'i nemuritâriă sistemă vamală: 

; «<Er6 întoreându-sedin Bassarabia 'sâii din Tur- 
«cia cu piperă, cu lână sâă cu alt-ceva, .va plăti în
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«<Bacăă, î în Romanii şi în celle-alte oraşe mărgi- 
«nene de mai susii de carriă 2 galbeni. » 
_Aşani spune Stefani cellă Mare. . - 

- «Oraşe mărgenene de mai sus» sunt Agiudă: ; 
Putna, Tecuciii. Testulii slavică dice: «kraişnih 
trăgov», adecă «mărginene», toti ca «krainih mita 
«u Bacovie ili u Berladi (la hotară în Bacâtă sâă în. 
Berladă), totă ca: «na krainem miti u Baiu» (vamă 
la fruntariă în Baia), ete. 

Decă acumi ami admitte, după teoria d-lui 
Panu, că «cuvântulă fruntariă , margine, în= 
<somnesă ultimulă oraşă în care se ica vamă», lo- * 
gica rigur6să no adduce, chiară de nuamiă voi, 
la conclusiunea că :;de vreme ce «cuvântul fron- 
<tieră sâi graniţă se pune în documente pentru 
«ca să se înţell6gă că acellă oraşă din ţârră este 
«cellă din urmă unde area se plăti vamă, 
«prin t6te celle-l'alte trecândă mărfurile liberă», 
deci numai Agiuduli, si numai Putna, s6ă 
numai Tecuciulă, unulă din aceste trei va pută 
percepe vamă, prin tstg celle-Valte avendă a trece 
mărfurile liberă. 

Si cu t6te astea, marele Stefani a provădută 
curatii, limpede, că vama, se va a plăți î în tâte ora- 
şele acollo citate! . 

„ Gumă de n'a observal'o d. Panu, deşi observă 
o mulţime de lucruri cari nu sunt? 

Pria urmare, conveniadă că cuvântulă «mărgi-
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nene» din passagiulă menţionatăare simţulă- reali 
all sei de hotară, de «marginea ţerrei»; discusi- 
unea este ca şi notărită : Bacăă,  Agiudă; Putna, 
Bărladă, Tecuciii, “sunt oraşele mărginene > alle 

Moldovei. :  :- 
Dâră: d. Panu âncă nu şi-a “finită: observă- 

rile sslle. Totă stăruesce în accusarea îndrep- 
tată contra d-lui Hasdei dereşluitoră allă Moldu- 
vei, pentru că, dice d-sea: «autorul Istoriei Cri- 
«tice a încheiatii la. nefiinţa tuturoră oraşeloră a- 
«celora care nu se aflăamintite în vre ună loci de- 
«osebită din documentele 'citate de d-sa ; fără a 

«voi să-ia sâmă decă: se află pomenite sâă-nu 
«în alte părți toti alle: acelloră documente.» 
Frumâsă glumă! - 
"Nowe ni se para că nu d, “Hasdei a susţinută 
una ca acâsta, ci toemai d. Panu'n a voită să iea” 

s6mă la disele eruditului istorică, care trăgândă 
- linia de hotară prin Bacăă şi Bârla adi n'a uitată să 
âdaoge : cuvintele :. <de împreună - cu zigzagu- 
rile intermediare», €ră în zigzaguri sunt copprinse 
Agiudulii, Tecuciulă ete. 
Dintre acelleoraşe, unele nici mai essistă astă- di, 

bună 6ră Putna, a căriia posiţiune trebui pre- 

cisată printr'o seriâsă analisă critică, nu cumă o 
face d. Panu cândă dice : 
«Oraşuli, moldovenescă Puina a trebuit să fi
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«unulă din celle mai mărginaşe, aşegată po mar- 
«ginea stângă a rîuşorului Putna». i - i i 

« De unde a trebuitiă şi de ce o assemenea.: ape 
dare? dia 

„“Ună aşa rationamentă se numesce > în latinitatea 
scolastică: «baculus in angulo, ergo pluit. .. 

"Ore astiă-feliii se vorbesce în istoriă ? . ...!. îi 
După d. Panu, şi monastirea Putna „deşi se află 

departe în Bucovina, totuşi. fiindă-că se chiamă 

cumu se chiamă, trebui -să fie asedată unde-va: 
lângă Focşani! . ie ui 

pe 

Ia numerii 12 şi, 132 ai i Convorbiriloriă i Litterari ie, 

pe. lunele martiă şi aprile, d. G. Panu, socotind; 
decuviinţă a reveni assupra intinderii territoriale, 
a Munteniei de cătră Moldova , despre care noi, 
giudecândii după aceste vorbe alle d-sâlle : «Etă 
cderti mărginile Moldovei restatornicițe aşa după” 
«cumă Cronicarul; Ureche, spune cu mare: sim- 
«plicitate şi limpedelă, adecă tâtă terra răşluilă de; 

«d. Hasdei»>, amă fi creduli cu dreptă cuventă că 

a terminată totă ce avea de spusă, analiseză do: 
vedile adduse de autorul Istoriei Critice în .spri-.. 
ginulă intinderii Munteniei până mai susă de Ei- 
lia, şi anume: .. : i ci ea apere 

1-0. .Uni. passagiă . din. seriitorulăi bizantinii 
Chalcocondila ; ea pe a atata iata
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2-0. Unii. crisovă allă lui Mircea cellă Mare 
din 1387; şi 

3-0.: Uni altul: din 1439 alti lui: Vladă- odă 
poroclită Drarulă. 

Primul pasă ce face şi de astă dată inteepi- 
duliă critică iaşenii, este dea schimba ' a simţulă 
disseloră d-lui Hasdei. 

Și 6ccă cumiă. i 
Autorulă Istoric Critice, după « ce stabilosee 

o dată că la '1387 hotarul orientală alli Mun-: 
teniei se întindea dincollo de Chilia până la' 
Marea-Negră, îşi propunea resâlve cestiunea : 
înainte de astă epocă a cui să fi fostă partea 
moldovenâscă a Dunării? : Intre 1375—1390, in- 
tervallulă domnirii lui Petru Muşată, nemică nu 
ni arrâlă-că Moldova, să fi fostă in luptă cu Mun-' 
tenia, ba âncă sub Mircea cellă Mare aceste ţerre 

| Wrăiaă î în cea mai bună vecinătate, de vreme-ce 
la':1389 ambii domni trămittă o singură ambas- 
sadă în Polonia pentru a închiăia atollo ună trac- 
tată solidară cu regele Vladislavă Iagelo; de vreme" 
ce' la 1890 domanulă muntenescă re'nouesce acâstă 
alianță, ctrămiţândă de astă dată oambassadă cu-' 
«rată munten6scă, -care înse nu merge drepti î in 
«Polonia, ci se opresce anume în capitala Moldovei 
«unde convine cu mandatarii regelui Vladislavă.: 
«Iagello, ca într'o-localitate d'o potrivă simpatică 
«şi de o potrivă sicură pentru ambele: părți contrac-:
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«tante; şi prin urmare, faţă cu acestea nu se pâte 
«admitte vre-o duşmăniă prâspătă, 'sâi măcar 

«o 'suvenire de ostilitate între Moldova şi Munte- 

«nia, cellă puţină pe câtă timpi domnise Petru 
«Muşată în cea de nteiu din elle» (45). 

Nu mai amintimă aci, că mai departe in cur- 
sulii operei selle d; Hasdeii demonstreză că penă 
şi tronulă moldovenescă Petru - Muşat îllă da- 

torise lui Radu Bassarabiă, tatăl lui Mircea cellă 

„ Mare (46). | 
“Intre 1355—1375 a fostii: totii astă- felită, “pen- 

tru cuvintele că : . principatul: . moldovenescă 
după trei mărturie contimpurane fiindi fundată 
abia pe la 1355 în Bucovina de astă-di, i-a fostii 
peste putință ca în gluma de limpă de: 20 anni 
să'şi lăţescă dominaţiunea departe la Dunăre, 
cândă avea mai ânteiu să pringă rădăcină într'unii 

 cuibuleţă restrinsă; să crâscă la numării şi forţă, 

: inaintândă cu "ncetulă totii mai.giosiă. şi impin- 

gândi - merei resturile tătăresci peste Nistru; şi 

să resiste. într'una, aprâpe în “fie-care anni, 
pretensiuniloră:Ungariei, care nu mai înceta în 

veci cu revendicarea prin arme a unei imaginare 
suvoranităţi assupra Moldovei (47). . 

“ «Inainte de 1270—continuă d. Hasdeti—acâstă 

145), Istoria Critică a 'Rom., p- 6.. 

(46) Ibid. p. 84-95; 
(47) Iv. p. 37.
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«porţiune a: Dunârii. avusese. doui stâpini: până 
«la Prută se 'ntindea bellicâsa. republică: a Berla- 
<dului, âră - dincollo de Prută dominiulii Cu- 

«maniloriă, avendiă Chilia dreptă capitală: Prin 
«urmare, epoca cuceririi muntene : pe: malulă 

«moldovenescă allă Danubiului până la Marea 
„“<Negră trebui căutată intre 1270 — 1353. (48) 

-“Ei bine, 6ccă cumă  eriticulii : dela «Convorbiri 
Litterarie> resumă acâstă argumentatiune a d-lui 
Hasdei : i. 

«Pentru : stăpânirea nebănuită a Manteniloră 
«din epoca 1270 — 1400 so-adducă următârele: 
«ună passagiă din scriitoriulu bizantină Halcocon- 
«dila care arată, după d-nul Hasdeă, intinderea 
«Munteniei până la Marea Nâgră; titularea: lui 
«Mircea din documentului dela 1387 in care se 
<vedă cuvintele «stăpănti până la Marea cea mare:> 
«Darii cellă mai vechi: acti dintre aceste doue, 
«cellă dela 1387, este cu mai:bine de 100 de ani 

«mai 'noă de cătă epoca 1210, in care se face 
„«cacerirea acestoră părțipontru ănteia dată, şi 
<aulorulii avea: nevoe ca să' demonstreze, cumă 

<s'aintămplatii acestă ântei cucerire; spre acesti 

«sferşită întrebuințâză deducţiunea logică şi: a- 
«nume arală că Moldova se nasce ca stati politică 
ccam pe la 1855, că cei ântei domni statorniciţi 
<la msză-nâpte a Moldovei aui avulii a se întocmi 

(48) 1. p. 8.
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«in lăuntru şi a-şi statornici puterea, că Petru 
„«Muşată care. domnesce intre 1375 — 1390 are 
slegăturele celle mai prietenesci cu Mircea ,.că 
«nici ună. resboii nu - -turbură „aceste. legături, 
edeci Mircea nu pote smulge aceste possessiună în 

«limpulă Domniei lui Petru Muşatii, aşa dară epoca 
aluărei acestorii parți a. Moldovei de cătră Mun 

«teni „trebue să fie înainte de 1355, prin nrinare 

«pe la-1270.» (49), - 
-. Observaţi: 

-D. Hasdeă a dist că: «epoca cuceririi muntene 
<pe malulă moldovenescă allă Danubiului până la 
<Marea-N6oră trebui căutată intre 1270 —1355», 

doue punturi estreme, cari nu "mpedecă ca faptulă 
să fi avulă locă chiară cu câți-va anni inainte de 

1355, -s6ă pe la 1300, sâă.cu câţi-va anni după 
1270, destulă numai că între aceste doue epoce 
ellă trebue a fi căutată; . - | 

Criticulii dela Iaşi î înse, făcându- -se că nu vede 

cuvântulă între repetată de doue, trei, patru. şi 
mai multe ori, şi care insemnâză ca valâre intel- 
Jectuală summa “de 90 anni aprâpe, aftirmă că, au- 
torul operei, în cestiune. „pune ca dată positivii 
allă cuceririi annulă 1270, că.dela acâstă epocă 
până la 1400 stăpănirea Munteniloră a fostii «ne: 
bănuită», că cactulă din'1387 invocată de d. Has- 
«dei, in care se vedă cuvintele: stăpână până: la 

(49) Conrorb: “tit. nr. 12,p. 451. e 

i -; i : 4 

a al
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«Marea, tea mare, 'este cu mai bine de 100 de anni 
«mai noii de câtă epoca 1270 în care se face Cuce- 

«rirea acestoră părţi pentru ânteia dată»; că: 

<epoca luării acestoră părţi a Moldovei de cătră 
«Munteni, trebue să fie înaințe de 1875, “prin ur- 
«mare pe.la 127021. 

„Pentru D- dei, de unde acestea tâte ? De unde 
mai allesă curiosulă «prin urmare»? Ince locă din 
scrierea d-lui Hasdeiă s'a găsită aceste affirmări? 

D. Hasdeă, pentru a dovedi intinderea Mun- 
tenici in vâculă allă XIV până la Marea-N6gră , 
adusse intre altele şi următorul 'passagii din 

Bizantinultă “Calcocondila”, care vorbindă despre 
Mircea cellă Mare pe la anni 1396 — 1898, se 
rostesce limurită : | 

„«Ţărra Munteniloră, se întinde dela Transilvania 
<până la Marea- Nâzră, d'a- dreptaii având Dună- 
«rea până la ţermulă marină şi d! a- “stânga” ă avândă 

«Moldova» (50). | 
:D. Hasdeiă adaosse : : 
«Mai pâte fi ce-va mai limpede ? Insuşi nu- 
<mele, pe care cronicarul grecii îlli dă Munte- 
«niei, esto : eţârra dela Dunăre» , „pe căndă Mol- 
«dovei î îi dice: «f6rra, lui "Bogdană» 61)... 

(50) Laoni-i Chalcocond, „lac. Historiarun- libri dec em 
rec. Bekker, Bonnae , 1843, in-8, p.: 77, lib. 1. 

(31) 18. p. 78—CE. lib. III. p. 134, unii importanti passagiă 
în care Dacii de lângă Duniire sunt Munteni,
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“Griticulă dela Iaşi, roproducândii passagiulă de 
maj susii din Calcocondila, esclamă : 

«Nimic mai limpede Ja * ânteia privire, dâră 
«dscă citimă întregul locă din acellă 'autoră, 
<vedemiă că d. Hasdeiă şi deastă dată a căduti în 

«aceiaşi oreşsllă în care căduse cu actele com- 
«merciale a lui Alessandru şi Stefană, adică a tăl- 
<măcită frasa fără a tind s s6mă de totalitatea ac- 

«tului» 
Despre pretinsa greşeli a d-lui Hasdeă în pri- 

vinţa acteloră lui Stefanii şi Alessandru', o gre- " 

şâlă demonstrată de cătră d. Panu prin famo- 
sulă «graniţa nu e graniță», ami vorbită de- 

stulă mai susă, A a 
Cea de acumiă accusare să fie Gre mai bine sus-' 

ţinută şi. probele mai în proporțiune cu greuta- 
tea ei? ” 

Recă întregul passagiă din Calcocondila, apă 
o traducţiune că şi litterală: 
«Nâmulă Daciloră este fârte viteză ; cu tâte 

“castea nu se cărmuesce dă legi aşa bune; ei locu-' 
„«escii mai multă prin sate, occupându-se cu pă=' 
«şunile. Zersa lori se întinde până la Mare, înce= 
«pândă dela Ardelluliă Daciei Panonilor. La drepta, 

" «pe unde merge spre dare , se scaldă de uviulit: 

<Istru; la stânga are ţerra numită Bogdănia. Una 

«munte lungi, pe care locuitorii îllii numescă Pra- 
«svuliă, desparte ţerra lori de Dacia Panoniloriă-
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«Lângă acâstă terră sunt din nămulii Sciţilori 
«unii în numără nu puţină, suppuși regelui. Po- 
<loniloră ; Casimiriă şi indestullă de. puternici. 
«Limba Daciloră s&mănă cu limba Italianiloră ; : 

«d&ră este atâtă de stricată şi diferită, încătă cu 
«greutate Italianii ară .put6, înţellege ce însem- 
«n6gă vorbele lori ; de unde înse ati venită şi saă i 

«stalornicitii în acestă țerră limba şi. obiceiurile. 
«romane, dela, nici ună omă ami aflată, nici 

«amă audită pe, cine-va pomenindă despre acs- 
«sta. Se dice că 6meni din diverse locuri Sai a-. 
«şedatii în acestă ț&rră, fără să remână cu tâte a- 

«stea vre-unii faptă mernorabili allă acestui n&miă 
«încât să preţuiască ostenâla de'a se trece în i- 
«storia de faţă. Intru nimică nu se deosebescă. în 

<celle-lalta de Italiani, în mâncare, în arme, şi 
«servindu-se' de acellea- -şi unelte. Deşi acestă. . 
enâmă se desparte în 9 „principate, „adică în Bog- 
«dama şi țerra Istruluă,: „totuşi nu trăescă între . 
«sine cu dreptate. S'aă obicinuitiă a nu fi credin- 
«cioşi duciloră, dâră după cumiă, li .vine la „SOco-, 
«t6lă schimbă domnii, allegândă cândă, pe u- 
«nulă, cândă pe altulă. Mircea, care se trăgea din 
«n&muli acestoră duci, . - Şi- -lă constituiră. domnii 
callă loră> (52). | 

-D, Panu, adducândii acestă passagit | dice că 

- (52) Stritter, Memoriae populorum ad Danubiumn încolen 

tium, Petropoli, 1171-£0,in 4,t.2, Vaiachica, p. 902-90:„Daco-
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ab gens Dacorumi Calcocondila înţelege şi “pe 
„Munteni şi pe ] Moldoveni ; şi dovedă de“ acesta 
sunt: | 

1-0 «In trasa : jerra loră 0 desparte muntele 
| «care se intinde lungă, căruia locuitorii îi gicăă 

«Prasovă , cuvintele ţârra loră sunt espritate 
«prin ipserum regionem, cuvântulă regio la, singu- 

«lară, ţ&cra denşiloriă, adecă a Daciloră, cu alte 
«cuvinte o singură regiune despărțită in doue 
«prin ună munte în care trăesce acellaşi n6mă : : 
<ipsoruim Dacorum» ;. 

2-0 «În frasa: deşi acestă nem se ; despărțesce 
«în doue țerri, în țerra Bogdaniei şi a Istriei, prin 

«acestă nem se ințelegii. şi Munlenii şi Moldo- 

«venii, căci altă-feliă pe locuitorii din Moldova. | 
«nu-i coprindea Halcocondila' totă sub numele 
«de ea gens s6ă gens Dacorum.» 

rum gens bello praestantissima est, nec tamen admodum boni ! 

Bubernatur legibus.Vicosplerumque incolunt sequentes pascua 

Fztenditur horum regio ab Pannonum Ardelio, a Pannonum 
Dacia initium sumens (&zo Apă ov ris Ilar6vcoy Aaxias &oXo- 

tm) usque ad Pontun Euxinum. A deztra qua tvergit ad 

mare, Istro liimine alluitur;, a sinistra Bogdanian appel- 

Iatam regionem habet. Distinguit ipsorum 'regionem (874 Ilav- 
Vodxuias amisit interpres) mons longe se porrigens,cui Pra-, 
80d0 nomen incolae dixerunt..... Quamvis ea. gens in duos, 
discreta sit principatus „ Bogdaniam et Istriam regionem 

(noi airiyv zap'."laszov Yadeay) haud tamen aequo inter se; iure 

Lai vivunt. ete.“
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„8-0 Că cacâsta este atâtă de lămurită incătii 
«restitulii Niebuhr, traducătoruliă latinii (222) a 
«lui Halcocondila(!), la cuvintele gens Dacorum 
«adaoge fârie nimeritii în parenteză : sive Va- 
«lachoram în quibus et IMoldayi.» 
„D; Panu conchide că «Halcocondila, cândă gicea 
«că Dacia se intinde penă la Pontulă- Buxinii, î în- 
<ţellegea pe Munteni : şi ] Moldoveni i impreună, prin 

«urmare acesti autorii nu-i pâte slugi d-lui Has- 

«dei de dovadă cumii că Muntenia ținea g gurele 
«Dunărei cu Bassarabia in vâculă all 14-le.» 

„„ Observândă dela începută până la finită critica 
d-lui Panu, pare că autoruliă teoriei că graniţa nu 
e graniţă a giuratii cu ori-ce preţă a vedă tote 
lucrurile pe dosă. 

„<Acâstă arte d'a găsi intr'uniă lucru, care na- 
«turalmente are uni inţellesă bună, tâte inţel- 

<lesurile relle pe cari uni spiritii ce nu raţio- 
«nsză dreptii pote] să-i dea, — dice; celebrulă 
«Montesquieu — nu: este nici de cumiă folosit6-. 
ariă &meniloră : cei ce o practică s 'assâmă&nă cu 
ccorbii cari fugă de corpurile viue şi sbâră prin 
«tâte părţile pentru a căuta cadavre.> (53) 
 Bizantinul Calcocondila inţellege in tâte păr- 

țilo scrierii s6lle prin Daci pe Munteni, d6ră in 
tâte părțile fără escepţiune;; însuşi d Panu o 

: (53) Montesquieu, Oeuvres compliles, t. 2, Paris, 1866 

p. 353, Defense de Esprit des Lois.:
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recunnâsce în acellaşi articolă şi chiari pe aceiaşi 
pagină dicendă: «Halcocondila numesce obscesce 
«în cartea sea numai pe Munteni Daci». . 

Numirea de Vlahi, Chalcocondila o dă Români- 

lori Transdanubiani ; eră acea -de Bogdani Mol- 
doveniloriă. | 

Pentru a se dobândi. convicţiunea, de celle « ce 
dicemiă, să reproducemiă câte-va passage.. -.- 

Vorbindui despre - espediţia  crestiniloră contra 
lui Baiazetă subannulă 1894, la care u luată parte 
şi marele Mircea , 6rii Moldovenii nici de cumiă, 
scriitorul bizantină dice : - i 

«Pre cândă Baiazetiă se. gălia să misce' armata 
«din Peloponesă, i se annunţă că Pannonii 
“«<sub conducerea lui Sigismundă , impăratulă şi 
«cesarulă Romaniloră, şi. Francii şi Germanii nu 
«puţini striuşi la o altă, ai hotărită să-i declare 
<resboii ; că degia se gătiaă a trece Istrulă, atră- 
<gându-şi şi pe Daci, cari să fie căllăuzele drumu- 
«lui şi să-conducă armata î în terra i inamică» > (54). 
“Sub 'annulă 1395 ; î 
«Trecândă puţină timpă, Baiazetă făcu resboiu 

«lui Jfircea, ducele Daciei, invinovăţindu-lă că 
«la 'ncepută unindu-se cu Ungurii, a purtată res- 
«bellă contra sea» (55), .: A 

(54) Chalcocondylae Historiarum zidri den 63. — 
Stritter, p. 902... , 

(55) Idem, p. 40. _ Siriiter Le.
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Mai departe: :: a | 
„„«Mircea avea o zulţime det copii naturali, cari 

«nu sunt: puţini în Dacia. Murindi : Mircea, se a- 

«rătaă adesea alţi duci ai Daciloră» (56). 
"Pe Danii nepotulă de frate alti lui Mirea, Cal 
cocondila îllă numesce : «Daciae rector>, şi mai 

giosti : «ad Daciae ducem» 57). Rezi 

Apoi: Di i 
“ «Arseră cu foci Brăila oraşii allă Daciloră, 

«care era cellă mai. vestită tărgi din totă. Da- 
«cid,» ele. etc. 

Ori-cândi vine a vorbi despre: A Moldova, “Cal- 
cocondila: o numesce : Bogdaniă, Neg ă-Bogda- 
niă. 

Ecc6 uni passagiă îi despre luarea Chiliei : : 
«Armata. înse strinsă. la ună loci :urma după 

«Vladă-vodă,care despărțind'o tâtă în doue părţi, 
<pe una o opri cu sine, cellei-l'alte înse îi.porunci 
«a merge contra domnului Wegrei Bogdanie (adică 

«contra lui: Stefanii cellă Mare), ca dâcă acesta 

«Sari incerca'să năvălscă in Dacia, să-i ressiste 
«cu tăriă'şi chiară să facă incursiune în fârra lui 
«cea duşmană»> (58) 

Apo: iii: i 

„„<Slefană porunci ca aemmăla sea să mârgă pe 

(56) Stritter p. 904. : 
(57) Ibid. p. 907— Chalcocondilas. p 93. 

(53) Striiler p. 27,.
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«luntri:aprâpe de riă, şi:să ineongicre - Chilia, 
<oraşulă lui Vladi, situată la gura a ului: ia 
Apoi: ia 

«Negru Pogdani plecă ca cumiă ară avâ să  dova- 
«steze “terra: Daciloru»... : .-:. 

Acestea sunt destule. e, 
Dacii lui Calcocondila: sunt numai Juntehiă. 
Deră de ce să mai însislâmiă, cândii însuşi d. 

Panu, după cumă. amă mai spusă, mărturesce 
cu o nâivitale patriarcală : «că Calcocondila nu- 
«mesce obstesce în cartea sea mina pe Juntenă 
«Daci?nf - : i 

Cumiă să numimi re o assemenea nageantă 

contradicţiune? .-. si ! 
Pâte fi ce-va mai. limpede? - a 

“Pentru d. Panu înse «este 'o.'confusiă», 0 con- 

fusiă mai :n6gră de câtă :negurele, şi «cunfusia 

«care domnesce într'uni . autoră vechiti—dice 
«d-sea—să 'nu o luămi drepti sciinţă, ci să o 
«preţuimă numai. intru atâtă câtă merită» : 
„Să vedemii înse în cine este con/usiă, şapoi 

o 'confusiă spiimăntătâriă : în Calcocondila, sei 
în istoriculă dela «Convorbiri Lilterarie» ? . - 

Să admittemii cu d. Panu că în frasa: «de- 
<şi acesti, nemiă: se 'despărțeşce în doue.'ţărre, 
«in ţerra Rogdaniei şi a Istriei», prin acestii nemă 

se înţellegi Muntenii şi Moldovenii ; să ne invo- 
imi a face acestă actii' de complăcere şi a re- 

, 7
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cunnâsce. cu d-lui că: «Calcocondila 'căndii dicea 
«că Dacia se intinde: până la Pont-Euxină, inţelle- 
«gea pe Munteni şi Moldoveni i impreună: bai 
“Pr bine!. at a 
Să adducomii din noă  pasaagulă din Calco- 

condila. DN a E 
„Mai ânteiă testulă grecii : RE 

Artă d day 1, fbpa, and "Ap dt is Izubotv Asaizs 39/.0- 

m Zaza 2, Pătzuov zfvzavy, ta 2 
0))assav mov "lazpov nota n ămatiză 85 Boyozuizs Zhou 0ăze) 

xohuuser“. . aa SI 

ai dă pi zalrizuuza ta          

   

„A 

” Apoi traducţiunea latină, do « care se. “ține d. 
Panu: ...-.. i 

«Extenditur horum regio a Pannon, Arde 

lio, a Pannonum Dacid initiim sumens, usque ad 
Pontum Euxinum. A dextra; qua vergit ad mare, 
Istro flumino aluitur ; a sinistra Bogdaniana ap- 
pollatata, regionem , habet. >! 

: Traducătorulă latinii, părendu-i - a nu a fi dostulă 
de clară: passagiuli : Căzo "Apadiea = Matâveov Axztaş dp 

Zau&m «incependă dela Ardelulă Daciei Panoniloră», 
a creguti. de trebuinţă a despărţi Ardeluli de Da- 

cia Panonilorii şi a da urmălorulă sensă nu pre 
"clară diseloră seriitorului bizantină : 

„- «Târraloră se intinde dela Ardelulă Panonilori ăi, 

încependu-se dela Dacia Panhoniloră ă „poa lu Pontă 
Eumhnă> ete; ii: 
=: Traducţiunea, deci cea mai ; ndolă şi corroctă a 

- 
. .



passagiului Calcocondil6ni este - cea” următâră : : 
" «Terra loră se întinde până la mare, începândă 

-<de la Ardslulă Daciei Panoniloră (59) ; la drâpta 
«avândă fluviuliă Istru până la ţărmulă marină, &ră 
«la stângă ţârra numită Bogdania». 

Ei bine ! ! să dămii disseloră lui Calcocondila sim: 

ţulii ce pretinde d. Panu, adică că prin «Dacia se 
întinde penă la Pontii Euzinii> se înţelege: cdlun- 
tenii şi “Moldovenii împreună», şi să citimă passa- 

giulă de susă, nu după traducţiunea nâstră, pen-. 
tru ca să nu mai fie despre acâsla discussiă, ci 
după a d-lui Panu, şi vomă av: cc 

<Tsrra Munteniloră şi Moldoveniloră se întinde 
dela Ardelulă Panoniloră, începenuu-se dela Dacia 
Panoniloră până la Pontă ; din drâpta cumă se 
întinde spre mare se mărginesce (ţsrra Munteni- 

„loră şi Moldoveniloră) cu (luviulă Istru, din stânga 

totă ţârra Munteniloră si Moldoveniloră are regiu- 
nea numită Bogdania, adică Moldova». : 

- Admirabilă ! 

Trageţi hotarele Munteniei şi Moldovei! după 
rOndurile de mai susă, şi spuneţi decă mintea 
umană pâte concepe o mai măre confusiune, 
care înso nu este a lui Calcocondila. | 
„Moldova nu 'pâte ave la stânga sea totii Mol- 

(59) Pannonia după Calcoconâila „incipit a Vienna Ger- 

„manorum oppido, et versus. orientem, secundum Istrum 

'„procedens, attingit Dacos et Tryballos.* Chale. -p. 37. ;
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dova, deci in passagiuli citată allă lui Calcocon- 
dila se înţellegă numai Muntenii, căci: numai ei 
potă ave la drâpta Dunărea şi la stânga Moldova. 
„Acesti passagiă confirmă dârăcu deplinătate, ca 

şi tractatele commerciale alle lui Alessandru cellă 
Bună şi Stefani cellă Mare, demonstraţiunea - 
d-lui Hasdeă că 'Târra-Românâscă se. întindea 
până la Mare; 6ră d. Panu în -zadară a ămblată 
şi de astă dată a restălmăci pe. dosă prin nesce 
adevărate minuni înţellesulă naturală allă lucru- 
riloriă. DC . , , pe aa 

Dâră ce vomii face vestitului Niebuhr, istoricu- 
lui Cantemiră, marelui Şincai, autorităţile adduse 
de critică în spriginulă opiniunii d-selle? 
;. «Niebuhr,..traducătorulă latină altii lui Calco- 
«condila—dice d. Panu—la cuvintele gens Daco- 
«rum adauge. fârte aimerită în paranteză. : sive 
«Valachorum în guibus et Moldavis.. i 

Ni e tâmă ,ca nu cumiă-va să obosimi repe- 
țindiă şi de astă dată, pentru nu sciii a. căta 
Sră, că istoriculă iaşianii. vorbesce de lucruri pe 

» cari nu le scie cu.o intrepiditate şi ună tonă aşa 
de, decisive, încâtă dâcă nu impună, dâră cellă 
puţină nu potă a .nu uimiprin forța coragiului. 
..Săraculă. Niebuhr nici-o-dată n'a. tradusă pe 
Calcocondila, ci a fostă numai .inițiatoră şi pa- 
tronă allă ediţiunii Bizanltiniloră tipărite la Donna 
între annii 1830-40 de cătră o societate. din care
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ăceaă parte Beliker, Classen , “ Hamaker şi alţii. 
“Cuvintele: «sive Valachorun în guibus et Moldavi». 
apparţiniă cellui mai vechiă traducâtoră allă lui 
Calcocondila , şi: sunt reproduse întocmai aşa în 
parenteşi în collecţiunea lui Stritter, t. 2, p. 903, 
cu cinci anni înainte de a se fi născută bietulă 

Niebuhr! (60) 
Da reflexiuni nu mai e nevoiă! . 
Bietulă Şincai de assemenea se nedreptăţesce, 

arrunicându-i-se fără de milă năpastea pe capă 
da fi înţellesă ca d. Panu passagiulă Caleocon- 
dilânii citată mai susă, pe cândii istoriculă trans- 
carpatini, punândăî în parentesă la cuvântulă «Da- 
chii> vorbele : <adecă Daco-Romănii», n'aii înţel- 
lesă prin acâsta şi pe Moldoveni, căci altă-felii 
n'ariă fi agiunsă la acâstă conclusiune ăforistică : 
«Basarabia, adecă intrega parte de giosă a pro- 
«vinciei actuale de acestă nume, mai "nainte s'a 
«ţinut de; Valachia» (61). Aşa dice Şincai, rii d. 

Panu - îi altribue 'cu sânge rece 0 afârmaţiune 

diametral mente oppusă! 
: Ni mai remâne Cantemiră. '<Din tâte câte a- 

«runcă d. Hasdeu lui Cantemiră—gice criticul — 

«in privinţa modului cumiă ellă “a înțellesă pas- 
«sagiulă din autorulă grecă ; numai una este 

(60) Niebuhr s'a născată in 1776; colecţia | iar Stritter a 

începutii a se “publica in 1771. 

(61) Cronica, t. î. p. 310. an. 1398 ”
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adevărată, anume că a confundati Dacia Pano- 

aniloră cu, Valachia, 'celle-balte sunt gratuite. şi 
«spuse în unii modă nepotrivită cu meritele istori- 

«cului din. vdculii alli 18-lea, nai allesi în o 

| «cestiune în care noue nă se pare că ocăritulii are 

«dr eptate.». N RE 

Să vodemii mai ântoiu cumă traduce Cante- 
miră passagiulii din Calcocondila: .., 

<ă .Daciloră sâii a Vlachiloră n6miă de viteză. 
«vestită este. 'errele loră, începând dela mun-- 
«tele Orbală şi Peucină, carii din Pannonia în-: 
«cepă şi dela Ardslă până la Marea-Nsgră se în-- 
«tinde, din drâpta pe lângă Dunăre stă. Dacia 
«Panoniloră, 'Perra-Muntenescă înţelege, €ră din: 
«stânga este ţârra pe care o chiamă Bogdania. >. 
 Comparaţi acâstă . traducţiune cu testulii grecii: 

şi „traducţia latină, şi, spuneţi dâcă d... Hasdei 
m are. dreptate ao numi «perfectă galimatiă 2.» 
Unde în, passagiuli din. Calcocondila  gâssit'a 

Cantemiri: «Muntele, Orbalii. şi Peucinda? „cari 
sai adăogită la margine de commentatorulă la- 
tiniă modernă, „prin cuvintele fără nici o legătură: 
«A monte Orbalo ac Peucinis initium sumens?>,, | 
„Şi chiară de a confundată adaosulă cu testulă, 
cum detraduce. < Peucinis», ună nume de poporă, 
prin mate? (62) | a 

' Ce însemnsză acestă obscuritate in espressii, 
(62) Istor. Critp.3. e ui
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astă-feliă că cine-va.nu scie. ce se întinde până 
la Marea-Năgră: ţervele Daciloră? Pannonia? Mun- 

tele Orbală şi Peucină? s6ă Ardelulă ?. 
“De unde «Dacia Panohiloră>, adecă Transilvania 

sei Ardelulă, numită astă-feliii de însuşi Caleo-: . 
condila, să fie «ţerră Muntenâscă> 7. 3 li 

Din-aceste errori d. Panu: numai pe cea din: 
urină o recunnâsce, la celle-V'alte fiindă cu Can-: 
temiră într'uhă „perfectă accord, de care: nu a- 

vemi decât a'lii felicita, : căci cellă : puţină de 

aslă dată face minuni într'o bună socielate, + 
Şapoi cumii să învinovăţescă -pe d. Hasdeu că 

a- vorbită întruni chipă batgiocoritoră de; Can- 
temiră; că l'a ocărită,; cândă d- -sea n'a disănici:o 
vorbă aspră la adressa inveţatului Romănă din v6-: 
culă allă 18- lea,' ci din contră nu o dată, derii de 

mai multe ori illă numesce : «părintele criticis=: 

anului în Roinânia>; «pătriarchulii criticei şi mai 

allesă alliz-erudiţiunii istorice în România»?! - 

„:Dâcă d. Hasdeă este în adevării violentă, apoi. 

numai dâră în privinţa lui: Engel, - Eder, Riăsler, 
nici o dată în'a lui Cantemiră s6ă Şincai. +, :.:-: 
:Astiă-feliu. şi .de aslă ; dată criticulă + este: „Ne= 

fericită, ORI ta n 
; Acuuna «Moldova “at6': la: slânsa” "sea: Aol-: 

dova», ca mai :dâ-:ună-di «graniţa: nu 6 graniță», a 
- Să trecemă inâinte, ca dâră: vomă: da peste unii 

oasis în intinsulă ocean de nisipă,. in .care. ne 
i? 

vă
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găssimii de d.. Panu: tîriți, şi în care. insetaţi i În 
zidarii: căutămă d'atăta timpă. „umbră 'şi recore, 

Ancă o mărturiă. pentru întinderea. Munteniei 
în vâculă allă 14-lea: până la 'Mare, invocată de 
d. Hasdei, este actulă: lui Mircea cellă Bătrăui 
din 1387, în. care-se intitulâză printre altela : 
<domnă pe ambele țermuri alle Dunării pretutin- 
«deni până la Marea cea mare» (63)... „ui; 

- «Documentulă luă: Mircea din: 1387 nu este de 
cagiunsă—dlice d. Panu-peiru a esplica « o epocă 
cîntregă». i iau 
„ Dâră cine a pretinsă | 6re acâsta?. , 
- «Titularele' domnesci—continuă d- -sea — n'aii 
<uniă caracteriă stereotipă în tâle timpurile, elle 
«se schimbă după «porebitele întâmplări i politice 
<prin care trecă popsrele».. -.. ir 

- Cine a tăgăduită acâsta?.. iii 
i câşa, din: ceia ce constituia la 1387 unii faptă 
«siguri, piu urmedă, —gice'd. Panu „—ea să dedu- 
«comă cuosigui anţă deplină Cumă-că &ceiaşi stare 
<delucruri a fostă inainte şi în ur mă Cu o sută de 
canni de.acestă dată... i. “j îi ! 

„+ Astiăi-feliu. face'6re: d. Hasdeiă? Deduce :d- lui 
din actulă lui Jircea cell Bătrâni 0 aceiaşi in-: 
tindere a Munteniei cu 100 anni inainte şi 100 în 
urmă de 1387,.datulă documentului ?.;; | 

* Memoria d-lui. Panu îllă face, să uite. în câte- -va 

îi 

“| 
(63) 'Archivulă statului, doc Coziei, leg. 40, 

7 
4
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minute ceia-ce d. Hasdeii a'esplicată în două foi 
întregi ; şi cela-ce d- lui a repetati * “căte-va rânduri 
mai susă cumi-că în lunga domniă alui Petru-vodă 
Muşată: n'a pututiă fi între “Moldova şi Muntenia 
nici ună resbelă, deci nici o'cucerire, ră înainte 
de Petru Muşată - Moldova, abia „se fundase la 
nordă, nu la: sudă! (64). - Ei e , 

- Vedeirea d- lui Pânu' îllă faca să nu zăr6scă măr- 
turiele lui Alesandru cell Bunii din 1407, alui 
Stefană 'ceilă „Mare: din 1460; alle Bizantinului 
Calcocondila ete. , acestea tăte resfrăngendu-se 
assupra unui singurii punti : întruni mănunchită 
atâli de puternică şi ăruncândă o lumină atâtă de 
viuă, încătiă epeste putinţă a an '0 vede pentru cine 
vede. i i 

* «Noi avemă documente dela Vladislavă şi Radu: 
<Dassarab, naintașiilui Mireea—continuă d. Panu-' 
«cu datele următâre: 13651368, 1369, 1372, 1375 
«(65). In tâte aceste titulara domnâscă, deşi felu- 
«rită, cupprinde'in generalii cuvintele: «Domni 
«allă Ungro- vlachiei, bană de Severină, duce: de' 
«Făgăcaşii şi Amlaşăs, deră nici în unulă nu găs- 
«simi titlalăă ă: stăpână penă, la Mares. 

i „i i 

„ 

(64) It. Orit. p59. 

(65) Si se observe că și aceste documenta, ca totă co in-. 
vâcă în ambele selle studie d. Panu, le cunnâsce €rdși nu=* 
mai din cartea d-lui IIasdeii, propriulă sei bagagiii de fon- 
tâne fiindă cu desevărşire deșertiă,



„Și ce este cu asta? .. îti ct olt 

„Prin Ungro-vlachia din titulă, se înţelegea, Mun- 

tenia. “întregă, ră, ţermulă + până. la „Mare. mea- 

vândă ună;nume, deosebitii: ca Severinulii,; Făgă- 

raşulă şi. Amlaşulă,. „ca să fie specificată, intra în 

totalitate. .;, pic pozei teii 

Apoi penă la Mircea tâle titulaturele sunţ! scut e 
„In fine, criticulă de, ce, nu. vre; să scie, că, voe- 
vogii. români, şi. toţi regii Şi imaperații: nu; în; „tâte 

în celle mai importante (66),. şi prin 1 urmare nu, 

mărulă acteloră domnesci. inainte de 1380. Bind, 
forte, neinsemnată, abia. patru= -cinci, este. fârte. 

possibilă, a lipsi, din, titulatură . vorbele; «domnii. 

penă ăla dare», fără ca singura acestă lipsă să auto- 

rise pe. cine-va a respinge, ună faptă,, pe. care ă 
confirmă concertulii mai multoră, mărturie. con-, 
timporane şi: raţiunea, sănălâsă, Piept pr 

_„«ln doobşte stăpănitorii-—(ice d. Panu--işi pună, 
«in partea cea, schimbăciâsă a titulari, doră ceia-, 
«ce-i. impressioneză. mai cu semă prin, 'noutate, 

«lucrului, prin însemnătatea, momentană, o posses-, 

«siune noi „căpetată figurâdă. meconteniti , până, 

«ce intrupată cu totulă în unitatea jerrei întregi 

  

_(66) Archiva istorică de, B.P, Hasăciă  Monumenta 

Hungariae , Historica : "Magyar, Târtânelmi, emite edit. 
Kubinyi,. Pest. 1867. — „ete. . _ 
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«ea devine neînsemnată, perdendu-şi dre-cumă 
«farmeculă noutăţii». : 

„D. Panu, atâtă. de . slavoAlti , să consulte ți 
tulă tzariloră. ruşi, în care; figureză „provinciele , 

intrupate pe deplină î în secolulă XIV, încâtă de 
multă. nu mai sunt noue ; să consulte tiululă au- 
striacă, . etc. 

«[n titularele domnesci din secolulă allă 14-lea 
« — continuă criticulă — s«bană de Severin 

«se vede figurindă câtă. timpă. Domniă. țină “in. 

«feudă acestă ţerră dela regele Ungară ; îndată 

«ce ea este intrupată pe deplină cătră remăşiţa 
«Munteniei, atunci .ellă pere din documente,::pe 
«cândă duce de Făgăraşă şi Amlaşă continuă a fi- 
<gura, pentru că posiţia- escepţională a acestori 
«ducate nu invoia contopirea loră cu Valachia (Ut) 

Ară trebui mai ânteiu demonstrată ținerea în 
“feudă a banatului Severineniă dela regele Ungarii, 
şi: chiară :decă sară demonstra, acâsta, totii încă 
nu urmeză ca o rigurâsă. conclusiune că cdecă nu 
«mai figursză în titulatură, causa este că s'a în-, 
«trupată pe deplină cătră remăşiţa: Munteniei», 
căci astă-di, bună ră, ne mai fiindă de loci în 
titlulă nostru princiară Făgăraşulă și Amlaşulă , 
ară trebui să conchidemiă, după d. Panu, cumii-că. 
Transilvania şi Temeşiana sunt, actualmente „pe, 

deplină întrupate cu Romănia !.:..., i; ; 
“Toti după admirabila, teoriă a a- lui Panu, ară.
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trebui să conchidemii că : şi Alessandru Bassa- 
rabi, şi Vladislavă Bassarabă, ş și Mireea cell Mare 

şi Vladi Draculă, n'a avută acestă banati. de- 

câtă 'ca feudi allă Ungariei, şi numai Vladă Ţe- 
“peşi cellă.d'ăntâiu a ruptă cu desăvărşire legă- 
tura cu regii Maghiari, căci ellă cell d'ânlâiu în- 
cetâză d'a mai pune între titule : : bani albii Se- 
verinuluă. i 

Şi de'ce încetâză?- : . e i: 
Penlru tă a renunţată a fi baniă de Severină 

ollă-insuşi, cedândii acestă demnitate unuia din 

familia princiară. Sa 
Primulă ne-domnă bană -allă: Severinului” a 

fostă Barbu Bassarabii de pe la 1490: 
'. Ce se mai face dâră cu «teoria feudală» a.d-lui 
Panu, nu mai puțină o curiosă ca şi «teoria , vamală 
a d-selle ? : sa i 

- Astiă-feliu cu intorseture de fras6 şi i sucitur de 

| raționamente, criticulă de la «Convorbiri Literare» 

agiunge la conclusiunea că:<din tâte dovedile ad- 

«duse. de d. Hasdeă pentra epoca dintrel270 — 
<1400 “resultă. atâta. că Muntenia” se întindea 

«până "la 'dar ca Aegră numai în 2 timpulăi dom 

«nici luă Mircea.» * 

: Din tâle' 'dovedile d- lui ăsdeă, d, Panu are 

pr&- -multa bună-voinţă de a găssi temeinică nu-. 

mai actulă din 1387, căleândii sub picidre, sâă 

mai bine turlindă sub greutatea maximeloră că
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«graniţa nu e graniţă» că «Moldova se afflă. d'a 

“stânga Moldovei», :că «Niebuhr tradusese peCal- 
cocondila», că «sislema vamală pe dincâce şi si- 
stema feudală pe dincollo», turtin di —gicti —lrac- 
tatele commertiale alle lui Alessandru cellă Buni, 
Stefani cellă Mare, mărturia lui Chalcocondila ete. 

Prin: urmare :. întinderea ilunteniei .penă la 

Aare în timpulii domniei lui Jircea criticulă o 
intemeiază pe o singură titulatură din actulă mir- 
ciană cu annulă 1387, o singură titulatură. ne- 

spriginită de alte _isvore, mai repetămi, încă.o 
dată.. ..: 

“ «Dela 1400-—1450-—gice a, Panu—noi găssimii 
«sub ună şiră de Domni şi din deosebite îsvăre' că 
«Bassarabia era a Moldoveniloră». ...: ... i, 

Şirulă de Domni și deosebitele : isvâre  addase 

de critică, sunt : : id | 

"1-0.-«La 1410 Chilia era moldovenâscă; “acâsta 
«o arrâtă ună 'actă 'cu totulă neutru, tractatulă 

«secretii de allianţă între Polonia şi Ungaria; cumii 
«că acestă possessiunenu era trecătâre,: ci :stator= 
<nică, se vede din aceia că după mârtea lui Ales- 
«sandru copiii: sei Ilie şi Stefană îşi impărţeseăi 
«ţârra în doue,;.şi acestui din urmă îi vine țerra 
«de giosii»;: şi drept dovadă d: Panu adduce „pe 
Cromer, Ureche, :Mironă Costină şi Dlugosz. : 

2-0. «Territoriulă Bessarabiei continuă “a “a 
«moldovenescii, căci Petru-Vodă la 1448 dă Chilia
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«Unguriloră pentru a pută: căpăta agiuloră dela 
«Huniade contra compeţitorului sei: Bogdaniă, 
«şi cu acestă impregiurare cronicatuliă - vorbesca 
cîn unt chipă forte simphu, Chilia figurâză în con- 
«diţiuni fârte firesci ca cetate moldovenescă; nici 
<o îndoudlă, nici unii cuvântă care se arreto o pro- 
«prietate indoieinică să o copprindere „prâs- 
«pălă> 

Acestea, şi nemică mai multă! 
Ei bine, isvârele adduse aci de:critică sunt 

acellea citate de d. Hasdeă în opera sea ,. astă- 
feliă că ceia-ce a adaosii d. Panu sunt numai 
considerăţiunile că: «eronicarulă vorbesce în 
chipă fârte simplu», că «Chilia figureză în con- 
diţiuni fărte fir ec şi celle- alte glume de con- 

secinte. ri RE 

Atunci dece re discussiune?: Ea 
„Şi deastă dată, ca totiă-d'a-una; ; plăsmuindu-s -şi 

în minte că d. Hasdeu ară susţine că: «dela 1400 

—:1450 : Bessarubia era numai a Munteniloră», 

-6ră nu une-ori şi a Moldoyeniloră, 6ccă semenţă 
de' vorbă! :. i... 

1---Dârii autorulă, Istoriei. critice n'a tăgăduită că 

la 1410 Chilia era a Moldov eniloră; totă assemenea 

Ja 1449' sub Petru-vodă, fiul lui: Alessandru 

cell. Bună; ; idem la 1465 sub Stefană cellă 
Mare (67)..- Sc A i 
2. (67) Is rit p. 8. Ra a
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Şi. de astă “dată, ca totă-d'a- =una, “intrepidulă 

critică, “plăcându-i i a:ved6 'în : lucruri altă: ce- -va 

'decâtii simţul” lori: naturală, îşi 'închipuesce că 
din impărţirea Moldovei între cei 'doui fii 'ai 

lui Alessandru-vodă , Ilie: -şi Stefană, 'resultă 

o: possessiune stătoinică nu 'trecătăre, 'assupra, 

părţii de giosi a Moldovei. N “are înse decâlă să vâă 
în “Ureche că: “fraţii: Ilie. și Slefanii âmblaă să se 
înşelle unuli po altulă. Apoi mai este: ce-va: Ei 
se “împărţiaă; “territoriulă atunci copprindea ŞI 
o parte apucată 'dela: Muntenia; trebuia 6re's'o 

- arrunce; în "Vânt? Era mecessarii so iea unulă 

din doi. i i E ai 
“Criticulă 'nostru-dice: «In acestă împărțălă Bas- 

«sarăbia” figureză ca o parte integrantă din 'Mol- 
'«dova; fără nici o umbră de didouială şi ca ce-va 

«cunnosculii şi obicinuitii». Dâră prin ce: feliă 'de 
terminologiă ad-hoc trebuia Gre să 'se esprime 
dubiulă; dâcă: ară fiavulă locă? i: 

<Cumi să presuppunemii, —, dice d. Panu - — 
ecăi Stefani” arii “fi primită o: împărțelă în “care 

«ellă ară fi avută ună territoriă străină să în o 
«necontenită contestare că acella allă Bessarabiei 

după” părerea d-lui! Hasdeii».. Deră d&că nu pri- 
mia nici unulă din: fraţii: cui ară: A romasă acellă 
teeritoriti? a i tt 

+ Pe'assemeni' i consideraţiuni, cari le-imiă numi 
puerile decă cuventulă n'ară, fi fârte, d. Panu îşi 

i
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r6zemă conelusiunea : «eu ună cuvântă dela 1400 
«— 1450 noi găssimă sub ună, şirii de Domni şi 
«din deossebite isvore ,. că Bassarabia era a Mol 
«doveniloră»!. . ..; RI ae 

„«Cari sunt din potrivă—în tr6bă criticiali-_ actele 
<pe care. numita . „carte se r6zimă spre a susţine 
«că, partea de giosă. a Moldovei: era a. Munteni- 
«loră?y, şi totu d-sea respunde; «Dela 1400 şi până 
«la 1456, udecă în cursă de giumătate vâcă, ună 

„ «singură lucru, ună documentă dela. Vladă Dra- 
<culă din: 1439, în :care ellă se intitulăză stăpână 
«pnă la Mare. Ami disă ună singură lucru, căci 
«acâsta nu e o dovadă; o titulară sing gură nespri- 
«ginită de alte îsvore. sigure; mu pote . fi ună ar- 
«gumentă, mai allesă i în o, cestiune unde avemi 
cună şiră (n) de cronice şi documente. care dove- 
«descii contrar dul a RE 
„Câte rânduri, atâtea contradicții! . 
Intrebămii pe curagiosulă critică a ni spune cu 

mâna pe consciință:: LE 
1-0. Documentulă. din 1439 addusu-l ad. Faso 

deă penlru a dovedi. «că partea de giosă a Mol- 
dovci era a Munteniloră dela. 1400 —. 1450» ? 

» 8-0. Nu este patentă, isbitâre, grâssă contra- 
dicțiunea, cândă d. Panu. admitte: că: «titulara 
«din documentulă dela 1387 (în care se dice: stă- 
«până până la Aldrea cea mare) ni pâte slugi ca 
«dovadă pentru timpulă de atunci». despre 'întin>
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„derea Munteniei până la Mare a-Nesră, şi totă d-iui - 

câte=va rânduri mai la valle, câudă vorbesce de 

titulara din documentul dela 1439 (în care se 

ice totă: stăpânii penă la Marea cea. mare) . de- 

clară CĂ î «o titulară. singură nespr iginită. «de alte 

«asvăre sigure nu pote fi argument», deci, trebui 

înlăturată, fiindă ca o.fulă, ca ce-va pomposă , 

căruia realitatea nu-i mai 'correspunde ? 2 

Navemi '6re noi dreptulă ai adressa intreda- 

rea pe care d-lui n'ayea dreptulă de a o faco d-lui 

Hasdeă ; «Da ce doue măsuri de a giudgca în, 

doue lucruri. pe deplinii. identice»? Cânrli conchi- 

dea după titula din 1387 despre: întinderea Muute- 

niei pen la Marea- Nâară, „dece nu-şi făcea şi atunci. 

rellecţiunea : 2 «Acâsta, însâmnă mai multă a ha-, 

<sarda cândi se 'argumentiză că,. de vreme ce. 

-<Mircea se "ntitul6ză stăpânii, penă la Aare, şi de 

«vreme ce Chilia e lângă Mare, urmeză ca .ea. să 

«fi fostă sub stăpănirea, munten6scă»;. o. rellec- 

țiune pe care Şi -0 face aprăs, coup despre țitulara, 

din 1439? .- e , 

4-0. Dâcă stăpână până la Mate» oste, o. fanfa- 

ronadă, din partea lui Vladi Draculă, d&că este.o 

semplă imitaţiune a .litulei mirciane, după cumă 

pretinde d. Panu, apoi dece nu s'ati imitată şi. «de 

ambele laturialle Dunării», după cumă se întitula 

Mircea cei Mare „pe. cândă „stăpănia, nu numai 

Moldova de. sosi, ci. şi. Dobrogia ? Cumă de n a, 
s |
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"voilă Vladă Draculă să fie fanfaron Şi n priv înța: 
Dobrogei? | 
"5-0, Este seri6să acestă conclusiune a criticului: 
«Prin urmare pentru epoca. 1400— -1456,pe cândă 
<autorulă (d. Hasdei) are ună singură argumentiă 

«pe Chalcocondila, şi acestă argumentă îllă are 
«mai nuoă decâţă 1456, noi avemiă trei în ordine 

«eronologică sub trei domai deossebiţi, şi 4 măr 
aturii> 1? ii 4 
„Tâte acelle: mărturie, pe cari Je-ară fi putută în- 

deci, nu sunt decâtă una singură, căci Ureche 
şi Mironiă. Costină aă luată dela Cromer, 6ră 

Cromer a luată dela Dlugosz, și toţi acestia n'aii 
spusă nemică altă decât cefa-ce a affirmată 
şi d. Hasdeă în privința impărţirii Moldovei 
sub Ilie şi Stefani. | 

Intr'o 'notă d. Panu dice : : «Este curiosii feliulă 

«cumă d. Hasdeiă îşi desfăşură tesa că între 1400 
«—1465 Bassarabia a fostă mai multi a Munte- 
«niloriă: Pe la 1400 Alessandru cellă Bunii pune 
«mâna pe Chilia, Vladii Dracul o ied înapoi ete. 
«Ară crede cine-va că în adevără essistă ună 

<documentă care arrâtă cumă Alessandru cellă 

«Buni a pusă mâna pe Chilia ce era a iunteni- 
«loră. Nemicii din acestea : în acellă document 

«Chilia figurâză fărte firesce' ca oraşă moldore- 
«nesciă între celle-alte oraşe alle ţerrei, aşa in câtă: 

«puneream âncăpe ea trebue inlocuită prin'o avea».
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-Citindă acestea, ne întrebâmiă dâcă d. Panu a 
„<ugetată măcară vre-o dată despre: ceia-ce este 
sintesa documenteloră?, Ore îi: era .atâtii de greă 
să raţioneze că , de vreme ce partea dunărână a 
Bessarabiei fussese la 1387 sub stăpănirea lui Mir- 
cea — şi numimă acâstă dată căci şi criticul 
S'a unită cu densa ——.și de vreme ce acâstă stare 
de:lucruri a continuati a'fi 'neintrertiptă . pân6 la 
1407, căci tractatulă commereială allă lui Alessan- 
dru cell Bună nu menţionă&ză nemicii de por- 
turile Chilia şi: Galaţi, deci. este forte naturali a 
conchide că la 1410, decă Chilia se găssesce;. în 
possessiunea Moldovei, ăcestă oraşă nu putea fi de 
câtii prin resboiti: s6ă prin: stratagemă luată, şi 
prin urmare: cAlessahdru cellă Buni pune mâna 

pe Chilias.. .-. , 

Mai departe. dice d. Panu: : 
«La a doua frasă: «Vladă Draculii o îa inapot» 

xăarăşi ară crede cine-va că documentul pe care 
«se rezămă' ară arăta” cumiă 'cu râsboiă să. cu 

«invoială . Domnuli .Muntenescă:. capătă Chilia , 
«deră iarăşi nu e nimică din tote acestea, docu- 
«mentulă estouni tractată de commerciii cu Po- 
«lonia in care nici se pomenesce' numele de Chi- 
«lia, de câtă Vladă, cumiă amii disă, se intituleză 
«stăpânii penă la Decean, prin. urmare luasei inapoi 

«Chilia.» . ; 

Şi aci tot cea de mai susă observare, e cu adaosă:
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cumă.putea Muntenia să: se intingă pen& la Mare 
fără să aibă Chilia? i; o i. 
;:D. Panu'inventăză o: nouă chartă. gcografică:; 

demră de'a figura. alături” cu hotarele 1 în n linie 
drepte tn aa 
Amă »pofti:: “pe intiepidală criticii: a da. o > altă 

sintesă: documenteloră, .căutândă 'negreşitii, :mâi 

ănteiă: de tote,a'se:informa : de unde-va despre 
înţellesulă cuvântului sintesă.:.. iii 

-“Dără ce 'folosă.! ::D-sea „ni. va: respunde. că 
«sintesa. nu e sintesă»,: după cumă ne assicura că 
«graniţa nu e graniță» !:i! esti et tite 

În fine. ori-câtă: de- minunate sunt argumen- 

taţiilo d-lui: Panu in:critica: intreprinsă până aci,; 
cell. puţină să:fi âttinsă 6re :zdte dovedile :ad- 
„duse de d. Hasdeă pentru intinderea leriitorială 
a Munteniei până la ;Marea- -n6gră Pt 
RI e re iata 

+ Criticuliă:i inu;;vorbesce nemica despre vechiele 
mappe italiâne. de: pre:la-,1350-—1400; cari -pela 
începutuli secolului XV se:viseră lui Paul! Gioyio; 
istoricului florentin; după 'cumă constată d. Has- 
deă, a: descrie înannulă 1538; hotarele. Munteniei 

că:se: intindăvin totă; lungul Dunării dela: Seve- 
Fină penă la insula;Peuce. (68): i; si-ti tit 
„Toti astfeliti face şi cu atgumeoritulii addusă:de 

a. Hasdeă.: «numele provincială allă Bessarabiei, 

(63) Z3t Critiy pi 260 iii tii uit,
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«cadecă jerra Băssarabiloră, pe care partea de giosă 
«a ;Moldovei de peste Prută;nu'contenise, până la 
«1812. (şi nici contenesce): de;a'lă. purta.» Căci 
credemiă 'că chiară d. Panu nu va av6 simplicitatea 
d'a gice că dominaţiunea momentană a unui Bassa- 
rabă in annulă 1387 să [i putută influinţa atâtă de 
multă încăti să boteze pentru totă-d'a-una cunu- 
mele sei o porţiune de. ţârră atătă: de intinsă.; ui, 

Totă ăstă-feliă, face şi cu. celle-lalte probe, ad= 
duse de autorulă Istoriei Critice. . | 

Alessandru Lăpuşn6nu îşi dă. pomposuliă titlu de 
«palatinus terrarum Moldaviaeet Valachiae» înţel- 
degendă prin. Moldaviă:districtele de. susă, şi prin 
Valachiă pe celle de giosă alle ţerrei (69). - 33 

Polonulă ; Martiniă Broniowski,,. seriindă pe. la 
1579, numesce. porțiunea: danubiană: a Moldovei 
penă Ta Marea-Negră :, «Valachia de _giosă , căre 
dre- -cândă se dioea Bessarabii, (70)... 

, | 

(69): “Dogia, Coaeai: Dipionăiiăus, TI, 163 620, einer 
Vetera monumenta Poloniae et Lituaniae, Romae , 1881, 
t. 2 p, 742—44, tractatulii.lui Bogăanii fiulă lui Alessandru 
«cu ' Polonia din. 1569 ;. „Fines: et'termini. qui sunt, inter 

. Reguum Poloniae et magnum Ducatum. Lituaniae acterras 
nostras Moldaviae sti Valachiab'iidom esse perpetuo debent“ 
Jdem: „Nos Consiliarii, officiales; Dominii,... nostro et âlie= 
num absentium terrae Moldaviae et: Valachiae. incolarum no 
Mine iuramus.i . N 
:+(70) Tartariae aesorigtio, € Goloniaa Agrippinao, 4 1596cin-f; 
p,2: „Moldaviae seu Valachiae inferioris pars, quae olini
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: Nemuritorul nostru cronicarii Mironi Costinii; 
carele in calitato“de: mâre:logofătă- avusese sute 
de occasiuni. dea ved6 miie de vechi erisâve doni- 
nesci;, “băgândă de sâmă' cu: mirare căinuise 
presintă: nici o urmă de essistinţa': ipăreălăbiei i in 
Chilia inainte de: Stefani. cellă Mare , deşi găsia: 

oi mulţime - de.-- diplome despre - Cetatea- albă ; az 
giunso:pe la '1684, in 'poema' sea polonă. la 
conclusiuneă că : “aggurele: Dunării appârţinuseră 
«Munteniei, şi numele ' Bassărabiă ; le vine dela: 

Domnii muntenesci:Bassarabi» : (71). 
-.Şi'să nu se: “uite: că d; Hasdeiă n'a “oră ăditt 
tâte probele in privinţa întinderii: teritoriale, 's0- 

cotindă celle citate a fii! destule pentru: 'certitudi- 
nea istorică şi: reservândi” pe celle-l' alte a'le des: 
făşura in părţile: următâre alle: operei sâlle, 
Astfeliă :d-sea! mai'sciea' că: *- i 
1-0 In 1390 Mircea intitulându:se : dduce de: 

Făgăraşi şi de Amlaşii, bană, de Severin şi stă- 

până, all ţerreloriă ă “Dobr ugei (72), stăpânia până 

Bessarabia dicta fuit.4 —De assemenea pe mappa, care.înso- 

ţesce opera lui Broniowski, citimii. n Bessarabiae scă Vala=: 

chiae inferioris' pars. -:: * E 

"*(71) Opisanie Moldawsliej i Maltanstiej. ziemi în Dunin- 
„Borhovwski, Pisma, Lw6w, 1865. , at 

" (72) Inventariulă oficială de doctimentele depuse în caste- 

ulii din Cracovia, în Hăsdeii, Arch. Ist.t- 2, p. 50.—Dogiel; 

t. 1; p: 599,.::„Terrarum  Dobrodici Despotus, et Zristi 

Dominust, . . E e a a a
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la Marea-Negră ambele laturi alle, Istrului., 
„2-0 La 1391, idem (73). a 
3-0 La 139%, Mircea se intiiuleză : : astăpă- 

«nitoră allă, ambelorii laturi alle Dunării până 
«in -Marea-Nâgră” > "domniă cetăţii Silistria şi allă 
«tuturoriă. ţerceloriăi şi oraşeloră „până in hota- 
erelo Adrianopolii. » (74) i a 

4-0 La 1399, Mircea intitulându-se : «mare, 
voovodăi Şi domnii, slăpănindă şi cărmuin dă 
t6lă, ț&rra ungro-română, ş şi țerrele de peste Car- 
„(73) Dogidl, în Dlagaz. ist. t. 1, p. 1333. IN A 
(74) Apud Fotinos, lozogia Tis Ilzăzi Azaizs, Br, 1919, în- 

8, t.3, p. 370, notă. — In condica m-rii Cotmâna se găsesce 
titlulii lut Mircea Vodă copiatii de Ghenadie egumenulii acei. 
m-ri pe la 1740, astă-feliii: ; „Titulușulă reposatului intru 
„fericire Io Mircea VV. ce vaii numită ellii -ctitoruli sf. me-ri 
n„Cozii şi Cotmâna, carele sai găsitii la unii hrisovii allă sf, 
nm-ră Cozii de :peste Oli, de d-lui Stolnicii Costandinii 

„Bălânu ». la annulii 1776, Noembre 10: „Dituluşu : Bi 
„cellă intru Christosti Dumnedeii. 'bunii eredinctosulii pi 

„bunulă crestină şi Yubitoralii de'Chr. Io Mircea masele” 
nvoevodii i domnii, cu mila lui D-geii și cu d- -deiasea dăru-. 

pire oblăluitorii şi domni și stăpânitorii a totii pământuli 
„Ungro-Vlahiei și peste munţii plaăuriloră. ... Și pe. “ăla 
nterra Tătărescă, ș şi all Almașuluă și allă Păgiiraşului her. 
nţegă, și domni Banatului din. ... și stăpănitoră de cmân- ” 
ndouc părţile Dunării, și până la marea cea mare, și a ce- 

ntăţiă. Dârtsorului stăpinitorii, şi până în hotarulii Odriulut, 
și tutarorii Siicuilorii. Lâtii ot Adam 6901.« Notiţele d-lui 

I. Brezoiană, despre cari am, vorbiti în Columna lui Tra-, 

id, 1873, i ID
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pați, şi ambe' fărmur ile Dimării penă lă Oceani,: 
şi proprietară allă Silistrei» (75), rapportuli geo- 
graficii, constatată mai susă'in priviiiţa întinderii 
Munteniei, nu se schimbase" întru nemică. a 

5-0 'Totă astă-feliă şi la 1406 Mircea se” intitu= 
l&ză inte altele: «aitocratuli : ambiloră ' fr mi 
«pe tâtă Dunăvea până la: Dceină şi allă oraştilii 

«Silistra.» (76): 
6-0 La: 1409 Chilia şi: Galaţulă nu mai'eraăiiă 

possessiunea domnului muntenescă ; 'cellă puţină 
acesta decurge din actulă lui- Mircea cellă: Măre, 

prin care“scultesce de 'vâmi pe 'neguţătorii poloni 
şi litvani, “permiţându- li; «să fie ei Slobodi dea 

cămbla i in totă 'ţerra şi provinela domniei melle, 

<văndendiă şi cumpărândiă prin tâle oraşele, prin | 
<lăte schelele de pe 'Duniire, incepândă dela Por-: 
«ţile-de-ferră 'şi chiară până. la Brăila.»  Nemen- 
ţionarea portilui: Chilia ne; "autorisă a crede. că 

ellă incetasse d'a mai fi altă Munteniei. (77) Acâstă 
stare de lucruri î înse a'avutiă locă anume: în:1409, 

(25) Pinelia. p. 18—19 ape. Hasdeii, Arch. “Ist. t. 1 p- „97. 

Originalulă în Archiculă Statului din Bucuresci, 

(76) Iden, p. 98. Originalulă in Archivulă Statului din 

Bucurescă. 

177) Dociuumentulii adestă in aa ossemplare, lătinescii și sla . 

„vonii, se păstreză i in Archivum antiguum allă municipalităţii 

din Leopole, cellii slavonii în fascicululă 517, nr. &; cellii: lăti 

riescii, fascicolulă 518. nr.4.D. Hasdeă;in căllătoria sea din 

1561 copiândi acaste documente, a publicatii în Archiva; ist.
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data documentului, adecă în urma traetatului com- 
mercială din 1407 allă lui Alessandru cellă. Bună, 
care nu vorbesce nemică-: despre: Chilia, şi tocmai 
în agiunulă.: tractatului secretă. din: 1410, 'cândă: 
Chilia figurgză: degia înte oraşele Moldovei: 

7-0 Ia privinţa ' “aNării Chiliei:in'; possessiunea: 
Munteniloră sub Vladă 'Tepeşă, pe lângă-Chaleo- 
<ondilă şi alţii, sară î putută adduce şi mărturia 
contimporanului Mateiă Micchoxwski (78)... 

Dâră tâle acestea; d. 'Hasdeă nu le. orămădi 
într'o “singură” parle; citându-le în alte: -passage 
toti din “Istoria critică, mai alesii: în- capito-: 
lulă despre Nomenclatură , s6ă.- ținându-le în: 
reservă , mai cu s6mă cândă d-sea are “a 
mai face 'intrună: capitol separati istoria” 0— 
raşeloră, unde' şi Galaţulă cu: Chilia voră ave: 
pe. a: loră, şi unde: nu''va uita: să vorbâscă: 

şi! despre tractatulă' din 1387: ali Genovezi:i 
loră, stabiliţi in Chilia Vechiă, cu Januka; ' ba- 
nul Dobrogei, prin care tractată de commerciă 
fârte avantagiosă, incheiati prin intermediulă 
podestatului « de Galata, 'Genovezii dobănuiaă ună, 
terrenă convenabilă pentru a. face ună stabili- 
pazt. 1 p. 3,pe cellii slavonă care este fără dată. Essemplarulăi 

latină îns presiută înteresulă da copprinde annulăă. In- 

. &cripţiunea sea este: „Mierzonis ' Waluchie Palatini, Civi- 

bus Teopoliensibu: libertas a tetoneo 1409.* 

| (73! Chronicu Polonorum apud, Hasdeii, Arch. îst, t 

»p. 2. i 
+
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mentă şi o,biserică, sicuranţă şi giustiţiă pe pă-. 

mântă şi pe mare (79)... „i | 
+ Fă bine! In:faţa tuturoră acestora, noi credem, 

că nu potă : decâtiă; gratuite, asserţiuni să, fie. di-: 
sele d-lui Panu -in: privinţa intinderii, orientale, 
“a Munteniei , remânândă ineclintită: demynstra- 

ţiunea d-lui Hasdei in. acâstă. cestiune, „şi fiindă: 

fostă mai :bine,ca improvisatulă critică să,nu se 

pr a grăbâscă a. desbatte: fapte: pe terrâmultă că-, 

rora este atăt. ae departe da se găssi.;, . 
- Cu «graniţa mu.-e. graniţă», cu: Atoldova, dta- 

stânga.Moldovei»,. cu «Niebuhr traducătoră allă: 
lui Calcocondila», cu «hotarele î în “linie drepte», 
cu <întinderea Munteniei p& Dunăre până la Ma-. 
rea-n6ară: sărindă peste Chilia», , cu, -fărte simplu 

şi.fârte frescă, cu tâta aceste miracole acrobalice. 

se pâte căstiga, negreşită o mare. celebritate, PS 

care .înse fe sicură- d.: Panu;că.nu. i-o va in- 
vidia NIMENI. pp 

Pai pl 

DR a tr Mi mt 

"Dela: fruntaria 'despră mâgă: di şi, resări iti a 
Munteniei, trecândă Ja cea despre criv6ţă, d. Panu 
nu se păte stăpăni, d'a, nu declara dela capulă lo- 

i 

2) pe „Saey. Nouo. „mâm. de acad “des  Inseripi. te 

commerce au moyen age; ist, du Commerce dia ler Noi 
re, Paris 1843, în-8, p. 129.:
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cului că clucrurile agiungă din “ce. în ce mai ţur- 
burate, “mai neverisimile. şi; chiară peste putinţă, 
de primită în chipii logici». in: E 

Să: vedemii dacă nucumii-va acâstă tur bun Ga es- 
sistă numai în concepţiunea lui însuşi d. Panu, după 
cumii. ne, convinseserămi mai: sus în privința 

passagiului din Calcocondila. .... :u SIE 
„„Autorulă, Istoriei Critice, spre. a dovedi că între 
1369 — 1432 ţârra gs rasulai era: a Bassarabi- 
loră, adduce, următârele :., ...,. : 

1-0. Intro diplomă,din: 25, noeinbre 1369 dom- 
nulă muntenescă. Vladislav Bassarabii se intitu= 

l6ză :. avoevodulă 'Țerrei-Romănesci, bană de Se- 
veriuă şi ducele Făgăraşului». (Battyanyi, Leges ec- 
olosiastiena Hungariae, Claudiopoli, 1827, .in-f., t. 

3, p..217: «Wajwoda Transalpinus. et. Banus de 
Zewerino , „nec;non: Duz. de „Pogarasa. — Pojer 

IX, nr.: 118 —.Lauriană, 270).. | E 
;:2-0. Peste trei anni, “anume la 1 iuliă 1372 

| ellă dăruesce unei ramure a n&mului hassarabescă, 

Cinci sate «l6ngă-Oltă în ţsrra, Făgăraşului (Frid- 

valszkj de: „Frivald,, Reges: Ungari iag. Hariani ,.Ni- 

ennae, 1775, in:4, p..80—84 : cin tera Fugăras, 
„prope Alt». —Fejer, IX, 4, nr. 270. — Katona, 
an. 1372. — Beniă, Jilcovia sive cpiscopatus Mil. 

coviensis ezplanalio, Viennae, -1781, “in- -8, t. 9, p. 

284. — Sincai ele). a e 

3-0. «Mircea cellă Mare i atâtă: in . actul din
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1387 (4rchivulă Staiului,: documentele Coziei;!le- 
-gătura'40),' precumă: aprâpe! în: tâte:uricele' sellâ: 
(Dogiel, 1, 597, 599..:—. Veneliz, 29) appare. ca: 
«duce ană ţerrei: de peste- munţi a: Făgăraşului», 

şi :ceia-ce "i și mai-remarcabilă, o face: penă şin: 
transactiunile diplomatice dintre 'Mantenia şi Un-- 
garia (Pray, Dissert., MA) şi i 

4-0. «Vladi 'Draculă; printr o: -diploină” din 20 
genariă 1432; :hărăzesce boiariloră: sei Stefani! 
şi Romană trei sate, ură 'dellă:şi. o apă în” ț&rra: 
Făgăraşului (Benki, 11,283); i 
-.O dată constatândă acestă faptă all: :possessi-- 
unii muntenesci, d. Hasdeii: vine la cestiunea: de: 
cândă. Făgăraşulă se affla-în mâna Bassarabiloră? 
-"Ettă cumă: procede :.: 
"Unii documentă din 1231 (80); care arrstă:căla- 

turea făgărăşână se numia înainte de secolulă- XIII: 

“<fârra romăntscă», terra Blacorum, povestescei 
cumă satulii! Boia, astă-di Boiţă s6ă Turnu-roşu, 
care mai înainte nu făcea parte din giurisdicţiunea 
Făgăraşului; se suppune'mai în urmă prin forţă; ca: 
tem poribs jam, quibus i ipsa terra Blacorum'terra: 
Bulgarorum oxtitisse' fertur»: adică :- "numi: de: 

sua 

(60) Kâmeny. în Kura,! majazin far Gescliichte. Siebe 

Viirgens Kronstadt, 1346, in- 3, t.2,p. 261. — Feutscha:' 

Firnhaber, 'Urkundenbuch Zur Geschichte Siebebiirgens: 

YVien, 1857, in-8, t. |, p. 50. trudueţia : B. P- Tastlei, ara 

hipa-istor., î. Î;p. î,p. 7. , RR |
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cândă se glice cati venită Bulgarii î în acestă terră 
a: Românilori»,. pa E 

„Pretinsa cucerire bulgară trobuindă a A avută 
locii, cellă;puţinţi cu.50 anni. mai. înainte.de an- 
nulă diplomei,. căci naratorulă se::servă' d'ună se 
dice” ca despre lucruri depărtate, ailate: dela bă&- 
trâni, adecă trebuindă a fi avută. locă.între 1170 
— 1180, :Bulgarii, propriă : dişi 1nu .puteaă face o 
assemenea;cucerire, căci. tocmai: atunci € ei (ăceaă 
in:selavia Greciloriă, : „- pp a 
„+Deci Bulgari din diplomă insemngză alui „Ce-va. 
«Să arruncămă 'o: căutătură— ice d. Hasdeă— 
<assupra. geografiei din evulă- medii, şi totulă se 
<impacă. Bizantinulă Leone Grammatică, vorbindă 
«despre transportarea; unoră compatrioți ai sei. pe 
«mallulii nordică allă Dunării în Țârra-Romăn6scă 
ace: in: Bulgaria de peste Istru».: (Ap. Stritter, II 
<558). Carta, catalană! din, 1375'dâ; :Munteniei nu- 
«mele corruptă de. Buirgaria, 'peicândă. Bulgariei 
«propriă-dise îi reservă. forma 'cea.correctă : Bul- 
gari (Un) atlas en langue. catalane in. Voices, et 

<ezirails 'des manuscrits,»t.;4', Paris ,'1843, in-4, 
<part,:2, p.:1-—148; planthe :4.—/Lelevel.: G6ogra- 
<phie du moyen-âge, Bruxelles „ 1852, in-8,-î..:3, 
«p.:142, nota 55. — dem, Atlas, Bras. 1851, plan- 

«che 29). „Acestă confusiune, nominală avea în.ve= 
„«dere mai allesti- banatulă. Severinului ,. anticulă 
„«cuibă allă. Bassarabiloră;: ;despre care, la 1237,.a-
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«decă numai şâsse anni după datulă' documentu- 
«lui de mai susi, regele maghiarii Bela IV scriea 

«cătră papa Gregoriă IX:: «terram Zemram circa 
<partes Bulgariae (Pray, 'Annal., 1,218. — Cf. o 
«altă diplomă din 1239 ap.: Theiner, 'Monumenta 
<ustorica Ilungariae, t. 1, Romae, 1859, in-f,, p. 

«171 : «Circa partes Bulgariacin terra quae Zeuren 
<nominatur»). «Mai pe 'scurtii ,:— continuă d. 

“«<Hasdeii, — în actulă din '1231: cuvintele: <a 
<temporibus jam, quibus ipsa terra Blacorum 
«terra Bulgarorum : extitisse fertur», nu potă 
<cave nici. ună'simţii, decă nule traducemi : de 
«cândă Făgărasulii încăpuse în mânele Româniloră 
«dela 'Dinăre. P&n&n timpii mai noui Ardelenii ne 
«boteza pe noi căte o dată cu epitetulă de Bulgari, 
<încâtă suburbiuli muntenescă dela Braşovă, re- 
«marcabilă prin biserica lui Negoiă-Bassarabu şi 

* «unde nu vaţi audio singură vorbă bulgărâscă, se 
«poroclesce':în limba 'maghiară '«Bogarszek» s6ă 
«scaunul Bulgariloră (Engel, Gesch. d. Bulg., 385 
«notaf), 6ră'romănesce se dice « Schei» (Gipa, Chro- 
«nologia bisericei din Schei ce se dice Bolgarseg, 

«în Cogălnicenu, Dacia litterariă, ed. 2, Iassi, 1859 
cin-8, p. 45—6. Fâia de minte), precumi eroni- 
«cele nâstre celle vechi numiaă pe Bulgari (Cronica 
«universală în limba română de pe la începutulă 
«secolului XVII, descoperită de. cătră professorulă 
'«russă Grigorovicz în călătoria sea prin Turcia, ap.
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< Rakovski, Nieholl:o ricezi o Asieniu p' Tr vomu, Bel- 

<grailă, 1860, in-4, p. 19.) Sassulă Reichersdorfer, 
«scriiândă î în prima giumătate a secolului XVI, se 
<rostesce despre suburbiele Braşovului : aim în- 
«colunt Bulgari, alterum Hungari, Saxones agrico- 

«las tertium (Transilvaniae deseriplio, Colonia, 
«1595, in-f., p. 37) Cine nu recunnâsce aci sintesa 
<celloră trei naţionalităţi alle Ardsltului? Cu tâte- 

<va ronduri mai giosiă însuși autorulă pune în loci 
«de Bulgari pe Români : : «Valachi>. «Ună po- 
<etii săssescă, contimpurânti cu Reichersdorfer, 
«descrie în, următoruiă “modă 'ţ&rra! Făgăraşu- 
«lui şi cetatea - de acestă nume: «De 'mallurile 
«pescarului Oltă dace vestita: celate, căriia vechii 
«locuitori îi impuseră numele de' “Făgăraş , in- 

«cungiurată de pretulindeni cu: 'şanţuri şi cu pu- 
«terniculă zidă, unde lăcuesci 'impregiurii,: de= 

«daţi plugărici, nenumărați: Triballă, suppuşi le- 
«gilorii şi dreptului, dictate din acelli castelliă.> 
«Celebrulii Sassti Eder, editândă poema lui Sche- 
«saeus, observă : «Sub epitetulă de Triballi, sino- 
«nimă cu Bulgarii, sunt inţelleşi Românii de lângă 
«Făgăraş, precumi totă Bulgari se numesci şi 
«Românii dela Braşovă.» (Eder, Ser iptor es Rerum 
« Transibanicârum, t. |, Cibinii, 1797, in- 4,p. 84.) 
«Braşovulă, ca şi Făgărăşulii —închstă. d: Hasdei 
«—d'o potrivă aşedate la marginea Munteniei, pri- 
«miseră de aci în' cursulă evului mediă ună noă 

Li
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„«continginte de elementă.romănescă; pe careSaşii, 
«Ungurii şi chiarii fraţii noştri de peste Carpaţi nu 
«sciaă cum sălă distingă. de câtă numai attri- 
«buindu- i porecla de Bulgari, fiindă- că veniiaii din 
«direcţiunea Bulgariei, inţoemai precumă noi înşi 

«ne,.camă toti cu aceia-și rațiune, botezămii Un 

«gureni pe Românii. din Ardellă. Termenuliă «Bul- 
<gari».din diploma dela 1231 capătă, astă-feliă o 
«deplină. chiaritate. Eraă Românii dela Severină. 
«Epoca : approssimativă, a; stabilirii dominaţiunii 
«Bassarabiloră în ţârra Fă găraşului cade deră între 

«annii. 1170—1180.> e. - 

Ei bine , ce face d. Panu înaintea. ace stel de- 
monsiraţiuni ca să dicemii matematice ? 2 
„Co face ?. Vorbesce. _ [ 
n Mai ântăiă s apucă: a indrepta traduojiunca pas- 
sagiului din. documentulă deja. 1231::.c4 tempori- 
bus jam, quibus i ipsa terra Blacopum: „terra Bulga- 
rorum .extitisse fertur>, ;-. DEE 
„D-lă Hasdei . tradusese : ri atu 
„Numai, de cândă se dice c'aă veniti Dale 

în, acestă; -ţărră a Româniloră. Di 
D. Panu îns6,.ca mai bunii latinistă ce este, „Cor- 

rego astă-feliă +... XE 
[.: «Doja de cândii - ţârra, Vlachiloră; se. dice. căa 

devenită ţârra'Bulgariloră.> ,.. -.,., , za cut 
-i:0 curată, comediă!, Differinţa . în :sensă nu este 

i "40 Istoria Critea 'a Românilvră. p. "10-13. FI ied
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nici una. Traducţiunea -eriticului: dela Convordiri 

- Litterarie este numai : puţină românescă. . ii 
. Apoi sustine că Bulgarii la '1170—1180, tocmai 
fiindă-că era in selaviă, faptulă 'cu venirea lorii 
in Făgăraşă “sari fi pulută. mai uşoră “implini. 
«Apăsaţi grâsnică in patria loră, — dice d-sea —0 
«parte diu ei ară fi fostu cu putinţă ca să pribegescă 
«şi să se statornicescă « aur ea, rin urmare şi in Fă- 

“ <găraşiă.»- ÎN ra pi pa 

“D. Panu 'să-mi dea voiă u-i spune că și de stă 
dată 'sâi n'a cititi, să: decă a: citită, n a  înţellesii 

'documentulă din 1231. e 
Eccă cumă sună elă i in i taducţiă: CICI E 

„«Capitolulă bisericei Transilvane. Voimă ca să 
<agiungă următârele la: toţi cine va: vodă acâstă 

„«carte.. Venind înaintea nâstră Gallă:fiiulu lui 
«YWydh de Bord, a'mărturisită şi a dată'scire cum- 

«că: deşi : satul Boie, :invecinată :cu satulă Săm- 
«beta şi care acuma se află. în ţerra Romaâniloră 

«(în ipsa terra: Blacorum), La cumpărată 'ellă en 
«ai. sei” drepţi bâni dela  omulă -Buiulă fiiulă lui 
:“«Stoiă, şi astii-feliii a devenitii o proprietate a sea, 

„«totuşi avândă în vedere şi cugetândă că acellă” 
«sată din timpurile: celle-mui depărtate a fostă 

«stăpânită de către moşii, strămoşii şi vestrâimoşii 
«lui Trul fiiulă luă Hori: şi numai încoce de cândă 

«se :glice: că ai “venită : Bulgarii în ţerra: Romd-- 

«niloră: s'a: ăpită acellă sati câtră, Văgărașă 

9
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: <precumă a dovedită supra-dissulă Trul fiiulă lui 
«Horu prin mărturia, mai multoră 6meni ete. An- 
«nulă una miiă doue sute trei-deci şi: unulă.»' (82) 

; Ori-cine-cu bună înțellegere vede că : :-: 

1-0 Satulii Boie in annulii 1931 se afla in ţerya 

Bomdniloră, ierra Blacorum.; .-:- 

2-o'. Ell. era: cumpărată. de cătră Gant fiulă 
-lui Wydh. de. Bord dela Buiulă fiulă lui Stoiă; 

3-0 Trulă fivlă lui Horu a dovedită prin marturi 
„că acesti sată, a fosti: stăpănită de. cătră moşii, 
; strămoşii şi. restrămoşii: sei , şi: numai încâce cu 

venirea Bulgariloră în ţerra Nomâniloră s'a. răpită 

acellă sati: cătră Făgăraşă ; ! : 

r- 4-0 Acellii «se-gice», fertur, din documentă se 

;referă .nu: atâtă la venirea: Bulgarorum, 'cătiă la 
„faptulă că :.<s'a răpită acellă sati cătră Făgăraşă». 
-.,..5-o:Aci:nu e:vorba. de -culropirea pe care.uni 
„.particularii o face unei: moşie, ci: de-annessarea 
“unui sată de ducatulă Făoărăşână ocasionată prin 
„venirea Bulgariioră în. ţerra:Româniloră..-.:: 

. 6-0.Cuvintele «şi numai: incâce : de; cândă. se 
„dice e 'aă'.venită Bulgarii în. ţârra- Româniloră-s'a 
răpită acellă: sală» arrâtlă şi ellă că: Bulgari :din 

“actă suntă: llomdnă, căci ei anessândă satulă Boia 

“îllă daă-lui. Buiulă,. fiulă lui .Stoe' —. ambii 'Ro- 
sâni, adecă.: Români la Ronmiâni — şi că prin 
- urmare Gallii temânduzse de vre-o eventualitate 

di (52) B.P. Hasdeit, Archiva Istorică, t. 1, p' Ip. 97:
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la. care ară fi espusă, avândă cumpărată uni lu- 
«ru dela ună non-dominus,: îllii vinde vechiului 
ŞI adevăratului proprietară, care era, Maghiară... 
a Va -0 Faptul venirii Bulgarorum nu se invocă 

„de: Trul pentru a. determina: epoca cândă -s'a 
întămplată răpirea, ci causa acelleirăpiri, intocmai 
precumă s'ară glieo : : «Venindui Tătarii,; mi-ai cu- 

“tropită «culare moşiă, şi a .dat'o cutăruia:Tălară.» 
;: 8-0, Acestă faptă. nu. -pâte. a fi avută 'locă de 

câtă numai cu o generaţiă mai inainte, căci satulă 

so răpesce lui Horu tata lui. Trul:—: moşii stră- 
moşii şi restrămoşii acestui; din „urmă „atăpănin- 

du-lăin pace. :.. i; et pati 
Prin urmare aci nu. este vorba de o mişcare 

„Dacinică, 0 pribegire fără. de. arme,0 strămutare 

liniscită, o colonie;a Bulgariloră „din -țârra .loră 
in, Făgăraşă, căci. assemeni: mişcări. pacinice n'aă 
de resultată d'a facei«ca..ţerva “Plachiloru să de- 

vină țerra. Bulgarilorăi>..nică:a răni satul, pote 

s6ă Turnu-Roşă către Făgăraşă.> i i: 

;; Deci . venirea . Bulgarovum a fostă unii. .eveni- 
“mentii violentă,  sonindii pe vechii proprielari din 

10 IG, feo de câtă cu: arme +: şi-eu arme! nu o 
„pulâă . face, Jăcândă tocmai: atunci in „cea, mai 
„cumplită sclavie; prin urmare d. Hasdeă:are „dreptă 
a, conchide .:.; că: termenulă, Bulgari, ian docu- 
“mentă, irobne să: aibă altă semnificare: AI
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<O dată înlăturați Bulgari din diplomă, dice d- 
«Panu, pe ună cuvântă aşa de uşoră, trebue să se 
«înţellâgă altă ce-va sub numele loră; spre acesti 
«sfârşit ni:se adducă căji- va autori cari confundă 
«pe Români cu' Bulgarii! numinduii pe toţi Bui- 

«gari. Slujindu-se' de acâstă' amestecară a.amân- 
«duroră naţiuniloră, autoruliă crede că Bulgarii 
„«din diplomă * sunt Români, prin urmare locul 
«amintiti: mai: susă “trebue tradusi 'astă-feliă : 
«De cândă Făgăraşulă î încăpuse | în ! mânile Româ- 
niloră dela Dunăre». SE 

“Acestea şi nimică mai multă |: 
Deră cine sunt acei autori, cari confundă : pi 

“Potă. fi taxaţi de nesciiriţă î- 
» D. Panu nu voescecu nici ună chipa să răspu ingă 

ia nici una 'din aceste cestiuni. * 
"+ Dâră: Bizantinulă. Leonă Grarminatici dice: cu- 
rată : în: Bulgaria de: peste Istru 1: îi iri, 
"Să fie aci possibile vre-o conusiuiie între Bul- 

gari şi Români? .: IRI! DI ENI Eos IE 

“Dâră cartă catalană din 1975 dă Munteniei nu- 
inele! de:Burgaria... it titi Pat 

„ :Deră Sassulă Georgiă ds; Beichorsâorter, unul 
“dintre 6 Gmenii cei: mai: însemnați: pe 'timpulăi sei, 
înveţată în legile bissericesci şi împărătesei, se- 
cretariă la. 1525 allă: Mariei reginei “Ungariei; apoi 
“secretară regescu şi consiliariă: allă lui Ferdinand, 
lesaurar în Ti ansilvania, trimisă de dous' ori ca
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soli la Petru Rareşă în Moldova pe care o visitâ. 
împreună cu acestă principe (83), Reichersdorfer, 
icemă, se pote acusa de'ziesciinţă, cândă afirmă 
câ : una din suburbiele Braşovului se locuescă: de 
Bulgari, şapoi cu câte-va rânduri mai giosi pune 
în locă. de Bulgari pe Români: Valachi? şi cândă 
Suburbiulă muntenescă dela Braşovă «unde nu; 
veţi audi o singură vorbă; bulgărâscă se porovlesce 
în limba. magiară Bolgarsstut, 6ră romănesce se 
dlice : Shei>? 

Deri celebrul Eder, alle | cărui affirmără dâră 

morii trece inaintea d-lui Panu de ma! puţină va- 
I6re decâtă propriele sâlle asserţiuni, celebrul 
Eder, admirată de cătră insuşi Schlozer şi care cun-,. 
n6sce localităţile ca Sassii pentru a nu mai vorbi” 
despre erudiţiunea sea, -se pâte 6re bănui de ig-. 
noranţă .cândă osplicândă, cuventulă 7riballi din 
versurile poetului Schesaeus, contimpurânti cu Rei- 
chersdorfer, dice :: «Sub opitenaulăi de Trivalii, si- 
nonim cu Bulgari sunt înţelleşi Românii de lângă 
Făgăraşă, precumă totă | Bulgari se numescii ho- 
mânii. dela. Braşov» ? 

Dâră, pentru a mai adduce încă o “probă pe 
ongă celle dise de d. Hasdeă, charta din 1851, 
opera unui anonimi genoveză, pune in dreptulă - 
Chilici, po care o botezasseră navigatorii italiani 

(83) A, Papii Ilar., Thesuuriă de Monumente istorice t. 

3, pe 121, Bucecuresci, 18H4. -
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cu nuiele! de Licostomna, - cuventulii : Bur gar ia, 

adecă in” lerra Bulgariei. (84): : bait it, 

In a doua &diţiune â operei : selle, din care avemi.- 

de ?naintâa ochiloră“' prima: "fasci6ră; di. Hasdeă” 

mai adduce, pe lOngă celle-alte, 'următ6rea măr=: 

turiă : “«Cronicărulă orientălă Raşidă, care trâia în: 

Persia, titee '1250-—-1300 şi'lucra după: 'tontână'ot- 

ficiale; cândă deserie'o invasiune mongolă : din 

1240, numesce Bulgaria, acea regiune “unde 'se- 

affla ţerra Karavlachiloră ȘI, a lui :Bassarăbă-: 

banu» : şi să se “observe că "n acea espediţiune 

Tătarii nu trecuseră de locă” peste Dunăre.” --! 

Intre cei ignoranţi ară mai ptită adăogi d. Panu, 

pe lângă ună Reichersdorfer, Schesaeus;, Eder; şi 

pe savanții ! “Unguri: moderni; mai puțină Ungurii” 

ii'astă privinţă:  decâtăi d. Panu—, precumă Pray 

(85), Podhvadezky (86) ele:, curi ne'sfiindu-se de: 

magistrala apostrofă a criticului dela 'Iassi,; adno-: 

tâză pe Anonimulă notară: ali lui Bela la annulă. ă 

1003: <Haee Bulgaria fuit, ubi riune Valahia:x 

«Să Ami deo incredere rară, continuă d. Pană, 

«Să primimă că i sub numirea 2 de Bulgari so înţel-- | 
e ! i 

(84) Della Crimendel Suo € Commercio e a dei Suoi dominatori. 

del Michele Giuseppa Canale, vol. 2, p 363 = „»Alediceo del, 

aa. 

(35) Annales, I, 19... pată 

(S6) Chronicon Budense, Budae 1833, pag. G7. ”
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«legă Români... să primimă traducerea: «De când - 
«se dice că Românii a venitiă in ţerra Românilor». : 

“aDeră intrebămii pe autoră. ce cuvântă s6ă ce: 
«semnă tainică din text nearrstă că acei Români: 

«erai dela Severină şi că nu ori şi tare de acolo, 

«ci- anume fanilia Bassarabiloră cu ostaşiă sei: . 

<Cu alte cuvinte: din o simplă: feasă: în care 'se; 
«cuprinde ună nenorocită «se':gdice» d-sa trage 
«ună nămol de conclusiuni, făcândă o mulţime 
«de descoperiri anume :'că pe la 1170—1180 nişte: 
«Români ati cuprinsă Făgăraşulă, că acei Români: 
«erati dela” Severin şi că din acei Români dela:: 
«Severină erati anume Bassarabii. Tute aceste din : 
«ună documentă. dela 1231 în care 'in. loci: de 
«numirea: Bulgari amă pusă Români.» i 

- Mai ânteiă d. Hasdeă : nu- propune traducerea” 
passagiului din documeatulii dela 1231 : Decândă: 
se gdicecă Romdnii aiă veniti în ţerra Romăniloriă:. 
ci «De cândă Făgărăşulă 'încăpuse în mânele Ro- 
mâniloră dela Dunăre.» a 

Allă douilea, d. Hasdei-nu deduce numai din 

documentul menţionată :: nică «că acei Români . 

eraă :dela Severină, nici că anume era familia 
Bassarabiloră cu ostașii sei.  :- .-. ii 

' Autorulă Istoriei Critice prin gtămădirea a probe. 
peste probe a arrâttată că cuvântulă Bulgari din. 

documentiă insemneză Români. Că eraă Români! 

dela Severină, că ei coprinseră Făgăraşulă suq':
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conducerea unui Bassarabii—acestea d. Hasdeă le 

deslâgă prin alte. argumente,iară nu prin «ună. 

nenorociti se: dice» din. acell actă, după « cumă îi 
complace d-luiPanu'a crede! : 

„Să se citescă volumulă 1-iă. din Istoria critică - 
şi ori-cine va dobândi convieţiunea că d. Panu nici: 

percurăe măcariă opera întrâgă ce'şi propune să, 
critice, ei se mărginesce a 'resfoi doue trei pagini, 
a'şi asvârli pe dânsele nesce priviri sus. generis, a 
șilabisi câte-va. cuvinte pe: cari îi vine grei să le 
înţellegă şi apoi, măniati nu pe propria-i intelle- 
gință, ci pe autorul Istoriei Critice, vârsă uni 
_orinte de negrelă ! 

„In trei părţi putomă;dice din volumulă 1-iă d. 
Hasdeii se occupă de Bassarabi, de Românii dela 
Severinii, de constituirea puterii şi întinderea do- 
minaţiunei loră, şi d..Panu toti mai are plăcere 
d'a 'ntreba : cine sunt. acei Bassarabi? De undei 

scâte d. Hasdeă ? Cine sunt. Românii dela Seve- 

rină ? de ce nu ne vorbesce d-sea nemica .despre. 
ei ? şi altele assemenea.. 

: D. Hasdei dela. :pag.: 60 — 65 a operei selle, 
adduce 0 seriă de isvâre polone, serbe, moldave, 

maghiare, germane, sorginţi autentice cari «sta- 
bilescă până la cell mai înaltă gradă de evidinţă 
atâtă faptulă cuvântului Bassarabiă ca o denu- 
mire pe atunci forte respăndită a Munteniei, pre- 
cumă și numai puţinii originea acestui nume dela
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«dinastia princiară: Terra- Bassarabiloră». D. Panu 
înse, mulțumită a citi. numai câte o pagină din- 
tr'o carte şi apoi a se apuca să'i tragă la critică, 
nu puls să vedă prin antecipaţiune tâte aceste. 
De ari fi resfoitiă totuşi măcară la pagina 65, arii 
fi găssitii clasificarea unei părţi din acelle fontâne. 
şi fără raultă ostenslă s'ariă fi .domiriti — dâcă 
se pâte domiri — despre lucrusile pe care nu le 
scie şi 'ntrâbă.pe autoră de a'i le spune. - 

D. Hasdei la pag. 66, dovedindă că numele Bas- 
sarabia este dinastică, urmeză nai departe : <Pen- 
tru ca o ţerră să adopte. numele unei. dinastie, 

trebui să fi trecută mai ănteiu uni intervallă de- 
stullă de lungă de consolidarea dinastiei; pentru: 
câ acestă nuoiă nume dinastică, lăţindu-se cu în-: 

cetulă affară din hotare, .să devină familliară şi 
admisi în 'streinătate, se necessitâză iară-şi ună : 
altă intervallti destullă de lungă; mai pe scurtă, 

pentru ca Bassarabia, să fi străbăttutiă pe la 1372, 
până la curtea papală sâă pe la 1349. până la Ra-- 
gusa, logica istorică cea mai ellementară ne face: 
a precepe cumiă-că însă-și dinastia Bassarabiloră “ 
a fosti la Munteni. fără..comparaţiune cu multii 

mai. vechiă». Apoi d. Hasdeă prin isvâre conlim- . 
purâne demonstreză că numele de. Bassarabeni în. 
privinţa Munteniei era 'cunnoscutiă. degia pe. la: 
1259 departe în Polonia (87); şi că numirea ce-prtă;, 

“437)Ist. Crit., p. 63 - .! | ti
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și până. adi ţermulă marină ds peste Prutii. "de Des- 
sarabiit, se > detorez ză suvenirei: „dominaţiuriei mun: 
tene.:: pe IRI ci DIR 

D. Panu! înse nu scie : nemică din tâte: acestea, 
ci toti întrâbă şi iară:şi: întrebă : «Cine sunt a-- 

cesti Bassarabi, cine 'sunt Românii dela Severini? 
De ce nu n& 'spune nemică despre ei "di: Hasdei? 
“Autorulă Istoriei Critice, dela pag. 96— 178 de- 

monstreză prin eraldică, „Prin numismatică, prin sor- 

ainţi contimpurâne, cum numele de “Bass-arabii 

a făcut pe Bassarabi să adopte î în marca loriă no- 
bilitară capete de Arad; cumă din aceia şi rațiune 

străinii, Grecii, Serbii, Germanii etc: numiaii in e- 
vulă mediă pe Munteni Arabi şi Wegri, cumă ciclulă 
acestei denominaţiuni se urcă până la anii 700-800; 
ba pe la finea volumului d. Hasdei: descopere în 
Oltenia urma, Bassarabilorii -p&nă şi'n- Ptolemeiă, 
adecă puţini după &poca colonisării Daciei, şapoi 
d. Panu'nu vrea în ruptulă' capalui să citâscă ne- 
micii diri tâte acestea, neobosindă cu întrebarea : 
Cine sunt şi d unde "i scâte, d. Hasdeii pe acesti- 
Bassarabi ?: 

D. Panu n'a citită în opera d: lui Hasdeă, la:p.: 
397, nici măcară următorulă passagiu în care ună 

Persană Fazel-ullah-Naşid carele scria: în. Asia la. 

1300 după raporturi ojjiciale mongole autentice, 

descriândă o invasiune tatară la Oltă -dice:" 
«In primă-vâra annului 1240, principii mongoli
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«trecură munţii” Galiției pentru a intra în t6rră” 

«Bulgariloriă 'şi Ungurilorii. Orda, carele: mergea 

«spre 'drâpta, îndată cea trecută ţârra Alută îi esse: 
«înainte Bazaran-bam cu o armată, der e băttutii: 

«Cadan şi Buri aă mierstă assupra Saşiloră şi i-aă 

<invinsă în trei bătălie.  Bugek din ţerră Saşilorii! 
«trecu pests; munţi, ntrăndii la Kara-ulaghi şi a 
«băttută popârele ulaghico... is 

" Aluta'din acesti pasti este: Făgăraşuliă, 
care şi p6nă- -adi se numesce: jerra Oltului ; Cara-: 

Ulaglă sunt locuitori: din Muntenia cis- -oltână (88); 

nu mai remâne dsră nică o indotială - “despre 8- 
sistenţa la 1240 a unui Bassarabă-bană, it 

A! de sigură şi de astă-dată d. Panu va dica : : 
Nu ! nu'6 adevărat. - Fazelă- allah: Raşid a con=: 

spirată' cu d. Hasdeiă plăsmuindă: numele, de Bas:: 
sarabi. şi de perră Aluta; s6ă va esclăma că Bas-! 

sărâbă nu este Bassarabă şi Oltulă nu: e Oltă !: . 
Este re possibile ca d. Panu să nu v6gă | nici! 

una: “din aceste aşa dicendiă munţi de: dovedi, ci să 

se agate. copillăresce de unii «se dice» din ună do 
cumentă, şi să afirme că d. Hasdeă 'deduce' de! 

- aci întrâga sea teoriă in privinţa Bassarabiloră! ? 
"Se vede uni atomii şi nu 'se zăresce Himâlaia ? 2 
«O giudecată bună—dice: Montesquieu, nu pste: 

av6 acellă care printre diversele lucruri ce trebue 

(83) Hasdeă, op. cit. p, 328..
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să vedă, nu vede nici-o dată de câtă. una.» (89) 

0 dată. constatată faptulă. stăpănirei -Făgăra- 
şului de către. Românii din Oltenia, d-lă. Hasdeii 
voindă să preciseze modalitatea acestei coprinderi 
adduce ună passagiă din Jonă Cinamiă, biografulă 
contimpurână allă imperatului Manoili. Comnenă 
despre espediţiunea bizantină din 1161 — 1173 
contra lui Stefani, regele Ungariei. e 

Trei corpuri de armată ai fostă trimese: de 
cătră. Bizantini contra Maghiariloriă. Unulă, sub 

conducerea. lui Alessiă, atacă «din locur ile celle 

obicinuite» adecă în : actuala Temeşiană şi ?n Sir- 
mia, pe mallulă fluviului Temesu. Altulă, sub con- 

ducerea lui Batatze, compusă mai cu s6mă de o 
mare mulţime de Vlachi începă săi lovâscă des- 
pre Marea-Nâgră.. Allă treilea corpă ce avea de 
capi pe Andronică Lamparda şi Niceforă Petralifa, 
înaintâ: mai în susă atacându-i din direcţiunea 
Tauro- -Seiţiei. 

 Alessiă lovindă pe Unguri la apusii despre Te- 

mişiana, . iară. Latmparda. şi Petralifa . la. vesărită 
despre Moldova, in porţiunea de giosă a Galliţiei, 
de Gre-ce Cinamiă prin Tauro- -Sciţia înțellege toc- 
mai ac6stă: porţiune aşedată intre Moldova şi Un- 
garia şi unde este oraşulu Haliciii : rară Faiztns X5. 
pas zoupoarubez lș, (90) ; şi acesti generali primindă 

89) Op. cit. t. 2.p. 332. Ă 
(90) Ist. Uritică, t. 1, p. 44...
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“ordine să inainteze mai în susă de câtă Bătats6— 
cine nu vede că acestă din urmă nu putea să 
attace pe Unguri de câtii prin territoriulă ce se 
află între Terneşiana ş şi Moldova, adecă Terra-Ro- 
:măn6scă, şi anume in 'direcţiunea” Făgăraşului ş Şi 

Brăşiovului «căci. spre oriente de acâstă linie cres- 
cetulii Carpaţiloră apucă susă spre Galliţia, încâtă 

“pe acolo, fusese indreptată cea-laltă: oştire: a 
Greciloră sub poveţa. lui Lampard: şi Petralifa:> 

“şi că prin: urmare - Vlachii “lui': Batatze” «sunt. 
Oltenii dela Severină cari profitândă de duşmă- 
'nia dintre imperiulă bizantină şi regatulă 'ma- 
ghiară, se alliază cu cell de 'nteiă, năvălleseă i in 
„Ardellă şi copprindă ducatulă Făgăragului.>- 

'Actulă maghiară din 1931 şi passagiulă- din Ci- 
nr coinplettându- se unulă prinaltulă, facă certă 
nu numai epoca, deră și modalitatea copprinderii 
Făgăraşului.: iai i 
Ei bine, ce respunde d. Panu; la “acesta ?" -i 
“1-o' Vlachii din corpul lui Batatze- nu: potii fi 

“Oltenii dela Severină, pentru că Batatze a'alâcată 
pe Unguri despre Marea-Negră, deci, Românii din, 
Oltenia ară "fi fostă mai firescă 'să se unâscă'cu 
“Alesiă care isbia pe! "Unguri despre părțile i inveci- 
nate Severinului. Date i ia 
"2-0 «Chiară invoindă autorului că espediţia se 
«face aşa cumă - crede : şi că in ea îaă parte şi lo- 
«inânii dela Severintă,: totuşi: nu urmăză că ei im-
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«preună cu ;Bassarabii, pe. care nu'sciăă 7 de undei 

„«scâte aă-remaşă ca. cuceritori», căci «armata in- 

«trâgă se întârce inapoi şi. deriă, de unde, .se în- 

„«ţellege, că numai. Românii remână,. anume Bas- 

;«sarabii şi anume in Făpăraşii, cândă.nimică din 

«tote acestea nu. se spună in- autoruliă: grecă b. 

„8-0,Nu puteai Românii. dela: „Severină; să co- 
„prindă Făgăraşulă pentru că ei era sub stăpânirea 

:Unguriloriă, şi deci, eă :<cari.nu eraiă'liberi in ţerra 
„«loră nu „puteai fe face cuceriri in, ţrra stăpâniloră 
„«loră;>. , ot, 

 Conelusia... „d= seile: esto. că. i Vlachii din. Cinami 
sunt mai probabilă: de dincollo.de Dunăre, şi «co- 
«prinderea. Făgăraşului aşa cumii, ne-o arrâttă d. 
-«Hasdeii,;remâne o, nenorocită inchipuire. a auto- 
„«rului până ce; mu ne.xa adduce nesce dovedi mai 
;«seri6se>.. DER aa MI 

Să. doseăsemiă şi aci i minunile d- lui. Panu: a 

1-0, Noi,nu putemiă: pricepe cumă criticuliă 'dela 
i«Convorbiri literare» găssesce ma: firesci lucru: 

„ca-Românii;să nu se fi uniti cu armata. ce lrecea 

„prin. propria. loră, ţârră,.ci să se ducă în Sirmia 
„s6ă-în  Temişiana penlru a, se; „pune ; „sub.condu- 
-gerea:lui -.Alesiă ?. Care să .fie 6re. mai; naturală: 

din aste dou ? Cândă Turcii i in, unire cu-Românii 

arii voi astă-di să atlace Austro-Ungaria şi cândă 

ară: dispune , ca. attagulă. să . se, facă, din doue 
„părţi, despre. Temeşiana $ şi despre A Marea-Nâgră ,
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“Românii arii trebui Gre să trecă în. Banati pentru 
sa începe lovitura ?. a ea magi 

:.2-0, Câtă „pentru . argumentulă ;. ică Cinam: ar - 
râuă că: «armata lui :Batatze s'a intorsă înapoi» 

şi prin urmare, după ':d.. Panu, nici Românii.nu 

puteai să remână în: Făgăraşă, ni. pare că şi Ro- 
mânii, cu toţiGrecii din armata lui Batatze, trebu- 

-ăaui să: mârgă ;chiară :la- Costantinopole,; pentru 

„ca să le vegă imp&ratulă fețele şi săi întrebe.de 
-sănâtate!.. i, i :, a 

„8-o Dâcă -Românii dela Soverină. uu putea co: 
“prinde Făgăraşulă de; oră-ce: erată--supuşi:corânei 
-Unguresci, ară urina că Alessandru-Bassarabă nu 
putea să hatiă pa regele. Carolă-Robertă, nici Vla- 
disiavă:Bassarabă pe regele Ludovică, nici Mircea 
„cellă- Mare pe împeratulă Sigismundă, în.cătăd. 
“Panu şi-n privinţa, acestoră -.Lrebui :să 'esclame : 

" «Dără de unde erai aceşti Români? Dela Severină. 
- «Suba cui stăpânire erai ei? Suba Ungurilor ăi(??) 
„« Va să-dică : Românii dela Sevorinii care nu erai 
= «liberi în ţerra lori faci cuceriri. în -ţerra. Stă- 

“pănilorii: loră a tu ca ta pi ti it! 

“Cumi 'şi.ce felii: Românii dinOltenia seraă în 
robia Unguriloră — căci d. Panu nu. înţellege 
--vassalitatea decătă :ca: cea mai absolută robiă — 
moi. nu:scimi şi d: 'critică..este-atâtă. de.tare de 
»inimă că nu voesce să ne.deă riici; măcară o um- 

-:bră de argumentă ! rii situ filia pr a dn 
.
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4-0. Că Vlachii: din Cinam eraă Romăni de peste 
Dunâre, acâsta este onefundată supposiţie a d-lui 
Critică dela. assi,:de Gră-ce nici':o dată -acestia 

“n'ai purtat espediţiuni in Muntenia, necum in 
Arddilă;:Mirare, cum d. Panu'n'a consultată şi de 

-astă-dată ' bibliotheca 'sea istorică, vremă a dice 
-pe Şincai, care, int. 1,:p. 219, reproducândiă.pas- 
sagiulă. din Cinamă dice : «Dintralle: câruia cu- 

„«vinte lesne poţi vedâ: «că în Jloldova, Bessarabia 
«şi Valachia de acumă, după allungarea! Paţina- 

- chiloră şi a Comaniloră din ţerrile acestea, maimai 
„«colonii lui Trniană scii: Romănii de acumă aă 
«rămasă într'ânsele; şi pentru aceia dice” şi Rin- 

- <nam că 'Vlachii sunt coloni din Italia.>i. : 
D. Panu.pentru'a'mai adduce încă ună: argu- 

_imen tă peremltoriă prin carg să dărâme teoria d-lui 
: Hasdeu -despre cucerirea Făgăraşului so'agaţă de 
celle trei bulle papale : din 1236—1939 in cară se 

idice: «multitudo' gentium terrag Ceurin:..»; «ter- 

“ram; quae Zemram nominatur, “in qua 'dudune 
- desolata ezcrevit populi multitudo»:. «circa partes 
Bulgariae in terra, quae Zeuren nominatur, quae 

. dudum fuerat desolaa, :populi.- mullitudo suiper- 

„crovoritea i i i. fu 
- D. Hasdeiă invocasse “aceste bulle ca să. dove- 

 descă că la 1236—1239 populuţiunea. Severinului 
- eva fârte-numerâsă. Criticul dela. Iaşi însă crede 

că le va pută întârce contra autorului /storiez. Crii=
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tice, să] bată adecă cu propriele sello. arme,. şi 

pentru acesta 6ccă cumi procede:. 
. Traduce vna din ertațiele de mai susă şi anume 
pe cea din urmă: «cătră părţile Buluuriei in pămâne 
tulă (ară fi trebuită să dică ferră, dâră d-lui a'n- 
vățatii că terra latinescă e pâmentă, şi acâsta din: 

1-a classă gimnasiale) ce se numesce Severini care 
mai de multă fussese deşertii s'a îmmulţită. locui- 
torii; (ară îi trgbuiti să adaoge şi cuvintele : pe- 
ste măsură, de 6re-ce supercreverit nu ecreverit»), 

"Apoi într6bă: «Cândă s'a immulţită locuitorii ?— 
«La 1239 ne respunde data-ddfumentilui: Cân dă 
ca fostă deşerti? întrebămă iară-şi — Mai de 
«multă, o dată, ne respunde iară -şi dceumentulă. 
<Ei bine, dâcă vonuă înţellege. pe acellă 7naz: de 
«multii — cu vre-o 60—70 anni'în urmă, cumă 
cautorulă înţellege îmmulţirea populaţiei” dela 
«1239; 6ulă că pustietătea. Severinului contrasteză 
«cu marea mulţime a: Vlachiloră din Cinam. In 
«totă casuli din documentele citate pentru tim- 
«puri mai vechi decâti 1238 şi: 1239 numai lipsa 
„«de populație o poţi: arrătta €ră nu contrarulă. ». 

.-Nemieă mai sublimă ! i 
Criticul care şi-a propusă a -da lecţiuni d. -lui 

Hasdei, şi lecţiuni de logică, de filologiă, de isto- 

«riă, de tâte, criliculă nu scie pent acumă nici ce 
-va Să. dică a se îmmulţi o populaţiă, necumi a'şi
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batte capuli să cunnâscă legile după « cari se face 
acestă crescământi. ...: - 

“ Deră, pentru D-dei,o populaţiune cresce numai 
într'ună anni şi încă cresce peste măsură, cresce 
astii-feliii că se duce vestea. penă 'şi 'la' Roma, ba 
încă -până la audulă Papei? Intr'ună anni tâte 
acestea?.-D6ră numai pescii în apă sâii vegetalele se 
bucură de 'acâstă:: mirabilă virtute profilactică, 
dâră şi ei. sunt Suppuşi legilor + represive alle 
naturei.: i A 

- Ce altă î însemnză: ateste cuvinte alle domnului 
Panu? : «In 'totă fasulă -din documentele citate 
pentru timpuri mai vechi decăt 1238 şi 1239nu- 
mai lipsa de populaţiă o: poți arrăta, 6rii nu con- 
trariult», decâtă că d-sea are o credinţă puternică 
cumiă-că 4 populaţia a «rescută numai în 1238 şi 
1239 : >. 
Fără să observa e că se contiațice, a. Panu pre- 

suppune că acellă: «mai de multă» «o dată» «du 
dum»,'din bulla papală ară semna 60 '— 70 anni 
în urmă, adecă. tocniai annii ce-i trebuia d-lui să 
scadă. spre'a'i eşi :1170, 'cândă: se face cucerirea 
Făgăraşului, şi 6ccă-lă deci că esclamă : <Pustie- 
tatea Soverinului contr astelă cu mar ea melțime & 
-Vlachiloriă i din'Cinamă».: 
" Dâcă-d,  Panu;: în locă de'a vorbi quand-măme 

-Şi tellement- -quellement, ară fi aşteptatii să appară 
mai ănteiu întregulă volumă allă Istoriei Critice,
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d-sea ară fi citivă-acollo la pagina 326 următârea 
esplicaţiune a lui: dudum din: celle trei: bulle pa- 
pale :. pa 

«D. lonă Ionescu a. găssitti în Mehedinţi sate, 
<unde se pâte constata duppliearâa numărului 15- 
«cuitoritoră în. fie: care 20: de anni, fără a fivr'o 
<immigraţiune din affară. (91) ini i ir 

«Uni millionă, de nu sări: întăm pla. epidemiă 
<fomete sâă alte accidente neprevădute; arii cresce 
«la ciltra de 32,000,000, într'uniă singurii secolă ! 

«Trei bulle papale, una din 1236, alta din 1938, 
<a treia din 1239, ni spunti pe.rândă că':«ţerra 

Severinului» : deşi fusese pustiită ,; totuşi :popo-: 
«raţiunea crescu: din noi peste” ori-ce mesură. 
„aEecă testurile : - i i ct i 

1-0. «multitudo gentium lovrăe Geurin., >. . (92) 

(91) Agricultura în Deliedinţiă "Bucuresci 1868; in: :8, p. 
200 : „Poporaţiunea rurală din munţă. "s'a înmulțită: atătiă: 

„de multă, încătii mo mai pâte hrăni “piimântală cultivabili 

„de care dispune. Necessitatea este aci evidinte de a eşi din 

„acestă poporaţiune, ca dintr'o matcă, roiură cară să mergă 

„şi să populeze locurile celle bune din cămpiele ţerrei:“ — 

Ibid. p. 624: i' „La Govodarra mosnenii se îmmulțescii atâtă 

„de' inultii, cătă singuri aii începutii a 's0. îngrigi. 'Sunt be- 

ptrâni cari spunii că: ei aii apucati aici în satii numai 16 fa- 

„millii, și că acumii aceste s'aii îmmulțită și ai agăunsii la 

2100. După aceste fapte, poporaţiunea se dubliză aici din 
„20 îm 20 de anni.“ 

(92) Theiner, Moniunenta Hungariae, lomae; „1859, inf 

A 1, p. 190-1. ae
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2-0. «terram, quae Zemram nominatur, in qua 
<dudum desolata ezerevat populi multitud...». (93) 

3-0. elerra, quae Zeuren nominatur, quae du- 
«dum: fuerat:desolută , populi multi tudo Super- 
«ereverit...» (94) 
“«D. lonă Ionescu nu cunnoscea bullele lui papa 
«Gregoriă IX, sră pupa Gregorii .LX nu pulea să 
«prevâdi cartea d-lui lonă Ionescu ! 

«Pustiirea, despre care se: vorbesce mai susii, 
«se referă la o invasiune: tălată din annulă 191, 
«adecă cu . optă-spre-deci. anni antericră ultimei 
«din celle trei bulle. 

«Tătarii — dice ună-eronicară occidentală con- 
«timpurână ; — . distruseseră atunci tâtă srra care 
«se întinde 'dincollo de Ungaria. în _direeţiune 
«spre Galiţia» (95)... 

«In faţa acestei urgie dumnegeesci, Oltenii se 
«lrăseseră naturalmeate i în: creerii munţiloră, de 
«unde apoi întorcându-se, li-aă fosti de agiunsă. 
<vrună decenniă. şi giumâtate: pentru: a- speria 
«prin mulţime Sântulă Scaună. pu 
„Dela Făzăraşă, „trecând la Amlaşă, d, Panu se 
sforţâză a: susţine, opiniunea.. lui Benk6. că acestă 
ducată se alla in Transilvania anume între sca- 

(93) Ibid., 165. .! 
(91) 18. 171. 

„ (93) Albericus, Chronicon, ed. Leibnitz, Lipsa, 1693 in- ad 
part. 2, p. 508.
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unele Sibiulă şi Mercurea, iară:nu in Banati, după 
cumi demoristră d. Hasdeă. 

” Să vedeină probele şi dintro parte ş şi dinte alta; 
şapoi să ne pronunţăniă.. 

"Pentru a găsi adevăratulă: ducatiă aă 4mlaguluă 
autorul Istoriei Critice stabilesce urimătorele 
trei criterie şi anume: ! : i: 

«1-0 Trebue să nu fie ună satăi.; şi nici i chiară o 

urbe, ci0 ţârră de o intindere 5re-care ; 
<2.-0 Trebue să [ie limitrofă cu Muntenia; 

„«3-o 'Trebue să. nu [i fostă într'o possessiune 
străină in acea epocă, in care ni apparo sub scep- 
trulă Bassarabiloră.» . | 

Amlaşuli din Transilvania nu 'insuşesce..nici 

una din aceste condiţiuni.. Ellă mui. ănteiă :este 
ună sată după propria mărturiăa lui Benk5, pă- 
rintele ideii în cestiune (96). Chiară decă ară fi 
oraşti, şi: chiară de Lainiă associa cu patru sate 
invecinate., după cumi face actulă de daniă din 
1383 allă Reginei. Ungariei către Episcopia. din . 
Alba-Giulia, totuşi elli nu e oţârră deo întindere 

Sre-care, nu este ducatulă care fizurăză in Litlulă 
princiară.allă Bassarabiloră totă d a una mai pre 
susă de Făgăraşă. | 

-Alfară de acesta, posiţiunea territoială a a Am- 
laşului trunsilvană e asLă-feliă “că Muntenii: nu'lă: 
puteaă stăpăni fără a possede în acellaşi timpă 

(96) Afilcovia, UI, 243, 205.
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şi, Sibiulii.. Apoi. cumi: se pâte esplică 'dania din 
1383 a Reginei "maghiare Maria către'Episcopulă 
catolici :Goblin: cun sati regescă ce se chiamă 
Omlaşă, din ţerra Ardellului,. dintre scaunele Si- 
bitului şi: Dltorcurii» (91). Pentru -ca'regina Maria 
să dăruiască acesti sati in 1383 trebue să fi fostă 
mai înnainte în stăpănirea sea; assemenea câtiă-va 
timpă după:1383 trebue să fi stată în possessiuinea 
Episcopului Goblih; deră attunci cumă se face că 
Bassarabii avâă sub sceptrulă loră: ună Amlaşă în 
acellași timpă, după cumă insuşi Şincai 'Observă: 
<Cumă a-putută -fi..de Maria ă :dăruilii Omlaşulă 
lui Goblin, cândă după puţini anni La avută Mircea 
vodă, nu :pociăi precepe:> (98) . -ii;, +. 

In faţa.acestoră impossibilităţi, d. Hasdeii con- 
chide'că:.:nu. satulă. Amlaşă.. din: Transilvania , 
ci :ţinutulii Amlaşului din “Temeşiana” a fostii ini 
possessiunea Munteniei. Ellă:insuşesce pe: deplină 
celle trei condițiuni de mai susă :-6ste fenută cu 
o intindere 6re-care: estelipilă cu o câstă întregă 
cu Tsrra-homănsscă;' remâne a se: denionstra şi 
a trea condiţiune: «să nu fi fostiă într'o possessiune 
străină în acea epocă, în care ni appare sub scep- 
trulă Bassarabiloră», ceia-ce d. Hasdeă a reservati, 
pentru paragrafulă ande! se va. oceupa in speială 
cu Amlaşulă. i. tea eae 

(97) IZatona, 1X, 50. i 
(93) Cronica, 1, 350. PD A
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„D. Panu nu se învoesce: ci aceste “«desvoltări 
cari, dice d-sea sunt slabe, lipsite de dovedi, ne- 

susţinute de inlănţuire firescă şi logică.»: 
Şi 6ccă cu ce feliă de arms ţintescea combatte; 

pe d.. Hasdeă şi a statornici adevăruli- assupra 
Amlaşului : : 

1-0 «Ce:a-ce se numia in diplomele Muntenesci 
Amlaşă putea „ca să se: “nţellegă nu număi' unii 
sată, ciună numără dre-care de sute coprinse sub 
acâstă numire generică.» .Şi pentru a ne convinge 
de acâsta , criticul invâcă 'actulă: de danie allă 
reginei . maghiare din. 1383. către Episcopia din 
Alba-Giulia în. care, se dice că se dătuesce cună 
<sată allă nostru Crăescii. ce se. chiamă Omlaşă 

«din ţârra a5străa Ardsluluidintre scaunele nâstre 
«Sibiulă şi Mercurea cu patru sate Românesci a- 

<decă cu Grosdolfuli, cu. Gralidolfulă, cu Buden- 
<bahulă şi cu Crisbahulă.» (Sincai, Cron. ], 349). 
Cu alte cuvinte d-lui crede că : Amlaşuli era uni: 
sati; mai mare de cătii sale:mică.. . 

- Admirabilă ! i. ! 

Ducatulă Amlaşului care sa punea in , litulacele, 

domnesci inaintea Făgăraşului este după d. Panu: 
ună sală, nici .mai multă nici mai puţină, ună. 
sată cu câte-va :câtune! Şi Mircea. cellă“ Bătrânii 
av6 zădărnicia d'a se: 'ngânfa .cu.o. “moşiă, ba âncă: 
şi aceea dăruită Episcopiei din Alba-Giulia, fiindă. 
-astă-felii lipsităpână şi de mângăiarea d'a o pos-:
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sede. Acesta este fârte possibile, după d. Panu, 
de: 6ră ce, dice d-sea : <Regii Franciei pe care cre- 
demiă că-d.:Hasdeă îi va pune allăturea cu Bas- 
sarabii depuni. giurământi. de vasalitate” unoră 
călugări dela Saint-Denis pentru o unii “petec de 
pămentă» IN - 

Criticul uită a adăuga ună singură lucru, 0 
bagatellă, şi anume că în titlulă regală: din Fran- 
cia: Saint-Denis n'a figurati nici o dată, şi apoi 
mai susi de vr'o Normandiă s6u Burgundiă!! In 
fine, ce area face: depunerea giurământuliă la 
călugării. dela Saint-Denis, cu „stăpânirea unui 
ducatăi, fie şi sătuţă după cumii crede d. Panu! 

«Mireea — continuă eriticulă — după ce chiară 
«se intitulă stăpână pe ambele malluri alle Dună- 
«vei penă la marea nu se: ngioseu a mai adăogi pr 0- 
<prictară allă Silistriei ună mică orăşel neinsem- 
«nată coprinsă dela sine în titulape ambele malluri 
«a Dunărib, 

Trebue a spune d- luă Panu că Silistria a fostă 
tolă-d'u-una cheia strategică a Bulgariei, penă 
şin ultimele invasiuni. rusesei. “Şi apoi acestă 
vechiui..oraşă. are 20,000 locuitori! 'Totiă:aşa să fi 
fostă şi' satulă. A mluşă de lângă Mercurea ? 

. 2-0. '«â: doua. impossibilitate adusă de d. Has- 
dei, dice. d. Panu, nu are nici ună temeiu, şi anu-. 

me că d-sea îşi inchipuesce Amlașulă şi Făzăraşulă. 

totă-d'a-una ţinută [a vrută să gică. ţinute] ' prin:
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arme de Munteni. prin urmare nu pâte crede cumi 
acestia să fi ţinută Amlaşulă. Transilvană: fără 
să; nu fi avută şi Sibiulă. care era mai giosă de 

| dinsuliie. . 

3-0. <A treia impossibilitate, dica d. Panu, este 
“chiară curi3să. Pentru cuvântulă că la 1333 Un- 
gurii aveui Awmluşulă, apoi urmeză că Muntenai 
nu lait avuliăi nici O dată», 

Şi aci.d. Panu necăgindu-se se face a citi în 1 
storia Critică altele de ce sunt tipirile acollo, şi 

pe cândii d. Hasdeă dice că, după actuli de daniă 
din 1383 resultă că: «Nici înainte, nici după 18383 

cellă puţină întrunit intervallă ore-care,  Amla- 
şulă lui Benkă n'a fostă allă Bussarabitoră>; pre- 

cumiă şi : «după 1333 Amiaşulă lui Benk5 a fostă 
decă nu toti-d'a-una, încai penă la ună timpă în- 

câce allă eclesiei din Alba-Giulia> d. Panuise pare 
cară citi: «nici o- -dată Amlaşuli n'a fostă allă 
Bassarabiloră» şi d'aci apoi o seriă de întrebări 
cari de cari mai minunate; din cari să dămă nu- 
mai ună specimmenă : «Decă Ungurii puteai căte- 
ouată să coppringă Făgăraşulă, “e ce nu putea să 
facă acâsta şi cu Amlaşulă». Dâră Gre d. Hasdeiă 
a negatu astă possibilitate ?.- 

In privinţa Amlaşului d. Hasdeă a clarificată 
fârte multă moduli sei de espunere în addendele 
şi corrgeudele dela. finea volumului, .pe cari de 
Panu necregendi de cuviinţă a le aştepta, a vor-
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bilă prin antecipaţiune numai şi numai că să voi- 

bescă, şi astiă-felii aremasăă. nu numai cu o vorbă 
neseri6să ca în celle-l'alte 'casuri de mai susă, 

d6ră încă cuo vorbă fără obiectă, o vorbă despre 
ceja-ce nu essistă, ună echo: produsi fără voce. 

Iată ce dice d. Hasdeă fără scirea d-lui Panu: 
" «Ceia-ce scusă până 'la uni punti transilva- 
«nisarea ducatului amlaşână allă: Bassarabiloră , 
ceste uniă aci din partea regelui-Mateiă Corvini 
«din 1467, prin care' “decide « că mici o dată şi sub 
«nică ună pratestă să nu se înstrăineze - cui-va 
<Rodna, Făgăraşulă şi Amlaşulă, pentru ca puru- 
«rea să -potă fi acollo ună adăpostă pentru prin- 
«cipii cei espatriaţi din Moldova s6ii din 'Pârra-ho- 
«mânâscă, de unde, intrigândă și. năvălindă spre 
«a-şi recăpăta perdulele tronuri, ei să turbure me- 
«cei lucrurile României, ceia-ce convenia' de. mi- 
«nuns diplomaţiei maghiare (99). A mlaşulă stă aci 
«alături cu Rodna şi cu Făgăraşulă,adecă cu doue 
«localităţi transilvane. Actulă este adressatii către 
<voevodulă Ardslului. Deci : Amlaşuliă se affla in 
<Tranșilvania, Dscă acestă documentă e autentică 
<apoi cumii d6ră la'1472 totă regele Maltei Cor- 
«vină, uitându-şă pr&spăta « decisiune atătiă de so- 
<lomnă, dăruesce Saşilorii Făgăraşulă și Amlaşulă 

 -(99) Epistolae Aatthiae Corvini, t. 3, p- rap. Pray, Au 
nales, IV, 38.—. Katona, Y 240. .
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«(100), 6ră la 1475 li mai dă şi Rodna (101)? Decă 
«acestă documeută e autenlică, apoi cumă dâră 
<acella-şi Amiaşă appare întruni. altă actă ca o 
«proprietate a familiei maghiare Hederfaja la 
«1464 (102)? 1464, 1467, 1472: 1475, 'sunt.nesce 
«date'atătă de vecine, încătii e peste putinţă d'ale 
«împăca cu celle trei flogrante . contradieţiuni de 
„«mai susti: 1-0 Amlaşulă pusă în reservă pentru 
«pretendinţi români; 2-0 Amlaşulă hărăzită Saş- 
«şilori ;. 3-0 Amlaşulă stăpănită de Hederfaja ! 
<Şapoi chiară dâcă actulii, în .cestiune ară fi au- 
«tentică, nu urmâză încâ,, pe basca unei simple 
«omonimităţi, cumti-că o localitate destinată din 
«diplomaţiă pentru ez-principi, după cumii este 
<Amiaşulă din actulă dela 1467,.să fie necessar- 
«mente identică cu o altă localitate, pe care o po- 
«ssedaii domnii Țerrei-Romănesci fără a fi. ez, 
«după cumiă era ducatulă. Amlaşului. Se va dice, 
<pste, că figu6ză aci lângă Făgăraşi, întocmai 
«ca şi 'n crisâvele muntene. Acâsta ară pută fi 
<ună argumentă secondară 'po'l6ngă altele deci- 
«sive, în lipsa.cărora înse nu este decătii o coin= 

(100) $chlăzer, Sammlungem zur Geschichte der Deutschen 
în Siebenburgen Gâtting+n „1195, in-8, p. 67.— - Eder , Sieb 
Quartalschrift, t. 2, p. 423, dice că originalulă se află î în n Ar 
chivulii Naţională din' Sibiu + nr 342, ” îi 

(101) Eder, Ouserv., 230.. a et 
(102, Eder, Quartalsehr., Li e. „dicânăezoriginateuă seaflă 

în Arch. Naţ. din Sibiiinr. 234... o. ii
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<cidinţă: Spre a stabili o ecuaţiune, se certi probe 
<fârte seri5se, şi si vedemă dâcă elle essistă, 
<Amlaşulă lui Benkă esteună sată. (103) Chiară de 
<i-amă accorda calitatea de oraşă, 'precuină îllă 
«numesteo inscripţiune săssâscă din 1460 (104), şi 

 «chiară de lamă associa cu patru sate învecinate, 
<după cumi se vedeîntr'ună actă din 1383 (105), 
«lotă incă ne întrebâmă : re acâslă miniatură, 
<nemică mai multi ca o moşiă cu cinci cătune, 
«să li fostă acellă famosă ducată, pe care Bassa- 
«rabii illă puneaă în titlulă loră princiară totiă- 
«d'a-una mai po susă de Făgăraşă.» 

Prin urmare, d.. Hasdeă giustitică. până la ună 
punti pe acei ce teansilvanisaă ducatulă de Am- 
laşi, şi giustiâică anume din causa diplomei re- 
gelui Mateiă Corvini din 1467, 'recunnoscândă 
totă-d'o-dată că'n inseripţiuneă săss6scă din 1460 
«oppidum Omlas> este Hamleşulă din “Ardslă; 
d&ră admittândă că Amlaşulă din-aceste doue fon- 
tâne este acellă transsilvani, d-sea demonstră că 
totuşi nu ellă e: " Amlaşulă ' Bas ssarabiloră, ci ună 
altulă carele se atflă în Temeşiana.. 

O dată stabilită acesti modi dea înjellege 
lucrurile, noi întrebămă' „decă mal pâlo fi luată 

(103, Windisch, 136 — Treuenfeld, rr, 224, 
(104). Ap Schwandiner, Script. Rer, Hung. 586. —Faton 

XIV, 333, . 

(105) Ap. Șincai, I. 349. _ - Ratonai XI, 50.
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măcartă în desbattere argumentaţiunea lie de cătă 

curi5să a d-lui Panu cumă-că diploma lui Maleiă 
Corvină şi inseripţiunea săssăscă ad în vedere Am- 

laşulă transsilvană, 6ră nu pe cellă temeşiani ? 
O spune şi d. Hasdei! 

„Ce combatte deră şi” pe cine mai combatte d, 

Panu ? 
Pentru a arrăta cătă de solidă este demonstra- 

ţiunea despre temeșianismuli ducatului de Am- 

laşă, d. Hasdeă ni spune că chiară dscă s'ară in- 

terpreta diploma Jui Matei Corvină în înţellesulă 

lui Benk5, Engel, Pray etc., totii încă o, asseme- 

nea interpretaţiune nu pâte să sdruncine teoria : : 

e pur si muove! 

Aşa esto; dâră punândă g generositatea la o parte 

noi unii. nu vedemă nici o nevoiă de a primi in- 

terpretaţiunea pe care d. Hasdeă o concede, sim- . 

ţindu-se prâ-fârte cu restulă elementeloră selle 

de demonstraţiune , “ca şi cândă ară dice: fie! 

Îţi. lassă căte vrei, căci îmi agiungă căte ' mi re- 

mână | , 

Stăruimă a crede: şi a dovedi că Amlaşulă din 

diploma lui Matei Corvini p5te fi fârte bine în 

Temeşiana, cu tâte că, eliă se "'nşiră allături cu 

doue localităţi transsilvane, Rodna şi Făgăraşulă 

şi cu ttecă regele seadresă voevodului Ardlului. 

Două acte din 1457, numai cu. doce anni mai 

vechi de câtă documentulă lui Mateiă Corvină,
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D-lă Panu, ignorândă absolută acestă genii de 
lucrare, singurulă midlocă prin care ună Bekker, 
Niebuhr, Meinek, Mueller, Dindorf, ete. ete, ai 

restubilită testurile grece şi latine, părându-i-se 
ca co-va absurdă şi estraordinură o assemenea 
discusiune, nici socotesce de nevoiă ea analiza uni 

lucru care nu are trebuinţă decât de puţini buni 
simţă pentru a ise da însemnătatea ce i se cu- 
vine.> 

Nemică mai ospeditivă ! Da ce re d. Panu să 
nu fi urmată în acestă. chipă cu intrega operă a 
d-lui Hasdeă, dicândă pură şi simplu că unei as- 
semeni scrieri nu e rebuinţă decătă de: puţini 
bună simţă pentru ai se da inserinălalea ce i se 
cuvine? 

După d. Panu ară urina că Paleografia este o 
sciinţă de nimica, «puţină bună simţi Bindă în- 
destullă pentru a i se da insemnătatea ce i se cu- 
viue,> şi unu Schwartner, ună Chassant, ună De 
Wailly, Dom de Vaines , Schneider , Boissonade, 
ete., ară trebui să lie nesce 6meni pr uşurci că 
s'au occupalii de nesce futilităţi pe cari.până şi bu- 
nulii-simţă 'allă criticului dela Convorbiri este *n 
Slare a le «da însemnătatea 'ce'li:se cuvine.» 
Nu astu-feliă însă face d. Panu cu indreptarea pro- 
pusă de d. Husdei in bulada: «Esta. Banului de 
Haţegă» adecă in locă de: <Ună: fecioră de omă 
sirbescii» trebue să fi fostă : <Uniă feciori: Bas-
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aralescăi.s Aci d- -sea discută , ; adecă - discută d. 
Panu; şi acesta ni: spune îndestăllă « ca ce feliti de 
discusiune pâte să fie. 
Mai ănteiă uită-a spune, "şi acesta e 'o bagătellă, 

că: '“«Anticele ballade serbe numescă câte-o dată 
pe Mircea cellă mare crai de Laţegă (108). Allă 
douilea, găsesce destulă de romănesci cuvintele : :. 
<fecioră de om Sir. Lescii» cu tâte că nu veţi găssi 
nici ună colții allă pământului unde: se Yorbeseg 
Românesce ca să se dică: omuii sirbescii , rusesc, 
nemţescă, tuycescii ete; ali 3-lea, are glumeţia d'a 

crede că intriga baladei în urma 'correcţiunei pro- 
puse de d.: Hasdeu dispare, «de Gre-ce'ea constă: 
«într'aceia ca cumpărătorulă femeii să aibă aeruliă - 
«de streini omă sirbescă, pentru că barbatulă sei 
«credea că o vinde unui streină: şi pentru ca la: 
<urmă să se descopere inrudirea>, scăpând din, 
vedere că romănesce cândă o fâtă dintrună sată | 
se dă după ună flăcăi âintrunii altă 'satii, totă 
încă se dice că s'a dată după ună străină. “ 

Pe lângă ballada' <Feta banului de Haţeg» d, 

Hasdeă mai adaugă, atătii lă finea volumului prez 
cumiă şi: 'nediţiunea. IL; nesce probe documentale . 

despre Bassarabii din Haţegi i in secolul XIV — 

XV, şi anume: | 
«l- o Uni actă din 1398 'menţionâză. între! no= 

(108) uinaczke narodne pâsine o “Kralievitău Markui,: Noii 
sad 1857, in-8 p. 65, apoă Hasâeii: It Crit. t.1, p. 25: 

li
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«bilii români i din iârra Hațegului pe unii i Bassarabă - 
«din satulă Riuşorii: <honestos viros lanustrinum 

«et fratres suos, Bassarabe et.Custe, Kinezios de- 
<Riusor (Fejer, X, 8,447); 2-0 Peste ş6sse-deci 

«de anni, ună act din 1453 menţioneză pe ună 
<altă membru din aceia-și- familliă în acella-şi 

«sat Riuşoră :<Ladislaus de Bakuth de Clopotiva 
caut. Bazarab vel. Michael de Rusor. (Baritzu, 
«Transibania, VI, 197.)» Să se observe că şi fa- - 
m6sa. diplomă a regelui maghiară: Bela din 1247, 

- fârte instructivă in privinţa “topografică, menţio- 

nâză Haţegulă, «terra /arsoc> ca făcândă parte in- 
tegrantă din Oltenia, <terra de Zevrino» (Fejer, IV, 

1447, Pray, Dissert., NIL). . 
Amă fi curiosă de a sci în ce modă ară res- 

punde. şi la acestea curagiosulă critică dela «Con- 
vorbiri» ? . 

Negreşilă că Basarabii . nu sunt Basarabi Şi 

Haţegulă nu e Haţegă! „- 
Căti despre Noi, nsterminabilulii. „eînşiră- -le- 

mărgărite» allă d-lui Panu a începutii să ne cam 
obosâscă,astii-feliă că nici n'amă mai menţionati . 
mai susă între minunile d-s6lle opiniunea bună- 
Sră că cuvântulă ungurescă amlaş este slavonă ; 

s6ă altele de acella- -şi calibru! Și totuşi vomă lua - 
ânima în dinţi şi "li vomă urmări înainte cu tâlă 

rebdarea filantropică a unui medică . alienistă , 
căci pâcientulă, nostru ni adduce aminte, cu totă 

„i
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dreptul epigramma lui Voltaire despre France de 
Pompignân : : <noue' gecimi din lume i ignoră că 
Cesară a essistată 

„Et ami Pompignan pense âtre quelque onosotu 

După ce isprăvise o dată cu $ 1 din opera d-lui. 
Ilasdeă şi credea că nu mai are nemica de disii, 
eriticulă dela «Convorbiri Literarie» socotesce de 
'trebuinţă â reveni assupra. celloră desvoltate de - 
d-sea în cestiunea întinderii teritoriale a Munte- 
piei. -- 

Mai lăssândii giosă cu câite-va riote tonul celliă 

pronunţată cu“care vorbise penă acumă , îşi în- 

Lârce privirea cătră nevinovatulă: odificiă la care 
se 'ndeletnicesce de atâtea luni de dille, şi găsse- 
sce nevoiă de'a'lă meremetisi. 

De astă-dată passagiulă din Chalcocondila nu: 

mai este limpede, ci «cam încâlciti şi tălmăcirea 

«ce-i dedesse d. Hasdeă a fostă greşită s6ă cellă 

puțină pre categorică.» 
Assicurată de slăbiciunea” argumenteloră cu 

cari luptasse până aci, d. Panu se presintă din notă 

pe acellaşi terrâmă şi pentru aceiaşi causă cu : <0.. 
«dovadă puternică care ru numai că întăresce gi- 
«sele nâstre de mai susii, d6ră chiară arrâlă că::: 

- «stăpănirea gureloră Dunărei şi â țărmului mărei -! 

«de Mircea-însuşi, nu era statornică nici durabilă,”



— 164 —.. 

«cum. că ea a .avuli locă în. impurile celle bune 
ca: lu» ete: a : 

Acestă &r&znică dovedă menită a „giuca 'rolulă 
tunului Kzupp, este tractatulă commercial din 
1409 allă lui Mircea cellă Bătrâni cu Polonii, de- 
spre care noi ami vorbilii mai susiă, publicată de 
d.. Hasdei în Archiva Istorică , t.. 1, p. 1, pag.:3, 
şi în care se, găsesce următârele : «Voru fi slo- . 
«bodi de a âmbla (neguţătorii poloni) în tâtă ţerra 

«şi provincia domniei melle, văndândii şi cunipă- 

„«rândă prin tâte oraşele şi prin tâte schellele de 
«pe Dunarea începând dela Porţile de Feorră şi 

«chiară'penă la Brăila, şi prin tâte căile din munţi 
«şi nicăiri să nu plătâscă vamă.>: 

In fața acestui passagiui atâtă de limurită « cumi 
âre criticulă să: nu esclame: «0. mărginire Boo 
«grafică mai preţi6să a Munteniei din acea epocă ( 

«nu este cu putinţă. Cine nu vede în: acestă pas- 
«sagiă.tâtă întinderea Dunărână in lungă a Mun- 
«teniei?... Ettă deri imperiul Bassarabiloră sul 
«luc6făruli loriă colossaluli Mircea redusă la pro- 
«porţiele sciute de t6tă lumea şi anume în lun- 
«gime încependă „de, la Porţile de: ferră până la 
«Brăila, >. 
 Espansiunea.. d-lui „Panu a: scăpată din. vedere 

că'nici d. Hasdeiă ;n'a tăoăduiti.. cumii-că dela. - 
1400; Chilia. cu littoralulă dunărenă ; . începe: a 
trece: dela Munteni. la Moldoveni . şi ' vice-versa:
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(109); şi prin urmare «stăpânirea g gureloră Dunării 
şi a țărmului mării de Mircea nu era statornică 

nici durabilă.» aie 

“ Atunci ce mai -este de: discutată 7 E SE 

Că Muntenii n'aă. stăpănită: nici o dată: până | 5 la 

Mare? Acâsta 'nu'pâte s'o: nege d. Panu, căci a 

- admis'o în timpulă' domniei lui. Mircea. 

„-Că a stăpânită, i Muntenii..'fără întrerumpere ? 

Aeâsta n'o susţine. d: Hasdeii. 

Anei? Da aia 

'Apoi:eriticul pare că uită cu desăverşira coiclu- 

sia d-sâlls din «Convorbirile Litterare» pag. 465: 

„«Bassarabia, propii dissă după. .dovedile : adduse 

«n'a fostă stăpânită de Junteni decăt numai în 

- xtimpulă lui Mircea»,: cândă dice de astă-dată : 

«Bulă dâră imperiulă Bassarabilori sub lucâfăruliă 

„«loră colossalulăi Mircea redusă la proporţiele 

'aseiute de tâtă-lumea şi anume în lungime înce- 

<pândi dela Porţile de Ferră până la Brăila. > (110) 

- In cestiunea Făgăraşului, consideraţiunile “ce 

mai adaogă d. Panu călră celle de altă-dată,:pe 

cari le analisarămăl la loculă .loră,. se. reducii la 

urmăl6rele : a d 

1-0. Era imposibilă ca Românii, cuceritori al 

ăgăraula, să: țină acestă territoriă în ânima 

(109) Istor. Qritisă t, 1, :p. 8. N 

(110) Convorb. Litn, 1833, maită, p.? 20
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dușmanului şi să respingă autacurile Unguriloră, 
nefiindii cetăţi întărite. 

2-0. «Oprirea Soverinenilorii dinaintea unui riă 
<micii ca Oltulă, neîntinderea loră peste dânsulă 

„ «in partea resăritenă a Munteniei -care se alla 
«sub stăpânirea mai multă indirectă a Unguriloră, 
<şi din contra lăţirea loră in Transilvania prin tre- 
«cerea unoră munţi înalţi in o ţerră ce nu se l6ză 
«ca să dicii aşa, de basenulă naturală a lori, este 

«ună curiosă mod de cucerire pe care d. Has- 
«dei la creată anume pentru Bassarabi (111).» 

3-0. Faptulă năvălirii Munteniloră în Făgăraşă 
n'a putută ave loci pentru că : «dâcă nu în cro- 
«nice, cell puţini in territoriulă cuprinsi ară fi 
etrebuitii să lase urme; şi nici o amintire sti 

«tradiţia nu se affă în poporulă -din Făgăraşă 
«despre acesta, după cumiă' Muntenii şi Moldore- 

“<nii aă. păstrată . legendarele figure a lui Radu 
«Negru şi Dragoşti»; de assemenea nici unii actă 

- vomânescu sâii măcară in ori-care altă limbă nu 

povestesce. nimicii despre acei cuceritori. 
Să r&spundemi la. fie-care din aceste ohiec- 

țiuni : căi 

1-0..D. Hasdeu n'a susţinută nicăiri că Munte- 
„nij ai avută. o' possessiune neîntreruptă assupra 
„Făgăraşului, constatândă şi d-sea dessele attacuri 
şi respingeri din partea Unguriloră, „Precum ș şi al, 

(111) Idea, p. gr
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ternativa de dominaţiune a corânei maghiară şi 
a vulturelui muntână. De aci însă nu urmâgă că 

"Românii nai putută nici-o -dată. şi nici-de-cumiă 

să: coppringă şi să mănţină Făgăraşulă. După d. 
Panu arii urma că : nici-o-dală. şi năci-de-cumii 
Muntenii n'aă putuli ave Făgăraşulă şi Amlaşulă, 

- totă-a'a-una acestea afflându-se in ânima duşma- 
nului şi în neputinţă da fi conservate. Ce se face 
atunci cu stăpânirea nebănuită a lui Vladislavă 
Bassarabii, Alessandru Bassarabă, Mircea cellă 
Mare, Vladi Draculă assupra acestoră ducate, 
possedate de dânşii chiar atunci când erai în- 
tr'o declarată ostilitate contra Ungariei ? Affară 
de acâsta, d. Panu uită cu desăverşire puterniculi 

" elementă românescă din Făgăraşii, căci decă ami 
lăsa la o parte ori-ce alte probe documentul din 
1931: dice curată că : «satulă :Boia învecinată cu 
«satulă Sămbeta, se afflă în ţerra românescă (in 
<ipsa terra Blacorum.> Dâră criticulă nostru nu 
va merge cu parossismulii de bulgarofiliă ] pens a 

” vedă şi în Blachi totă pe Bulgari! 
2-0. Dâcă Severinenii a creduti opporturiti să 

“facă cuceriri în “Ardglă , 6ră nu să irâcă Oltulă în 
partea resăritenă a "Munteniei, “acâsta nu e vina , 

"d-lui Hasdeă, ci a:Comaniloră, cari , trebue'să 
"scie criticulă, possedaiă î în acelle timpuri acea parte 
-d6 ţărră nu într'ună modă platonică ca: Ungurii 
-pe. Făgăraşi, ci în realitate, şi cari fiindă pre pu- 

7
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„ternici. nu permitea Românilori să se hazardeze 
într'o luptă . „fără -de reuşită. - Sapoi nu totă-d'a- 
„una cucerirea se face, după « «nesce legi dictate de 
«piedicele; naturale», „după: cumă crede d. Panu şi 
are glumeţia d'aoşi spune d-lui Hasdei. Dâcă ară 

“fi astă- -feliă, arii urma că Bassarabii n' ati trecuti. 

„nici-o- dată din Făgăraşă . munţii in Valachia, de 
_oră-ce elăţirea loră în Muntenia— vorbele proprie 
«alle d-lui Panu, cu deosebire că "n loci. de 7ran- 
«silvania moi. punemii; Muntenia—prin trecerea u- 

«norii munţi înalți în o ţârră ce.nu.se l&gă casă 
- «dică aşa de bassinuliă naturală a, loră, este uni 

«curiosi modă. de cucerire. creată anume pentru 
| «Bassurabi». După d- -nu Panu nici: lut: Mihai Vite- 
;«zulă nu-i era permisă a.cuceri ântâiă Transilsa- 
„Dia, şi Moldova, mai la urmă! . Şi 

Cât despre hazlia. întrebare a giunelui istorică 
dela «Conv orbiri> . că : «ce ari. dice d. Hasdei 
«cândă ună istorică crilică vădândă î în' deosebite 
«acte că cetatea transilvană. Ciceului a fostă când- 

_«va moldovenâscă şi nesciândă s6i nevrândă să 

«scie modulă convențională prin care s'a. cedală 
! «Moldovei, s'ară apuca „a întocmi o ţâssătură în- 
“atinsă. de idei. prin care s'ară sili să dovedescă.şi 
„sară prelinde că a dovedită, răzemali pe .nisce 
„<acte cu totulă streine de faptă, că multi înainte 
«de venirea lui Dragoşi i în Moldova, armele mol- 
_ndovene strălucise, prin: Transilvania,  cucerindlă
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«cu foci şi cu sabiă Ciceiulii>; câtii despre acestă 
întrebare, dicemă, răspunsulă: nu pare a f greiă. 
Acestă 'minune n'ară fi capabilă:'ao:face de. câtă 

- d5ră autorulă atătoră minunăţie: că graniţa: nu e 
graniţa, hotarâle mergă în liniă drâptă , traducă- 
tori. de -opere înainte: chiară” de a fi concepuţi, 

+. Moldova : d'a-slânga:- Moldovei ete. ete. Modul 
convenţională-prin care s'a cedată Moldovei:Cice- 
iulă este certă, nesuppusi dubiului. Totă aşa ya 
fi Gre şi'cu cedarea Făgăraşului ca feudă Domni- 
lorii Munteni ? De ce nu vrâ.să ni arâite o umbră 
de dovâdă: întrepiduli critică? : a 
„8-0. Lipsa de truaiţiuni: desprâ. coppriniderea 

Păgăraşului nu pâte autorisa pe cine-va se con- 
„teste “faptul, de 6ră-ce nu tâte. evenimentele 
sunt menite.a se întipări :in memoria urmaşiloră 
şi:a se scurge din generaţiă în. generaţiă,:mâi cu 
s6mă cândă: e vorba despre ce-va: int6mplată a- 

„cumi 800 anni.. Nici-trei sute deanni nu s'aiă îm- 
plinită 'de cândi ună. vitâză Domnă,: uriaşă în 

, răsbâie, coppriade'Ardslulă şi Moldova, împlendă 
lumea cu faima minunilor selle. Cari-sunt tradi- 

-ţiunile in: poporă despre acâstă cucerire, şi:despre 
ună personagiiă atâli de însemnată ca Michaiii- 
vodă e cellă Vitequ 2 Ea a 
DI e 

„„Doveglile adduse de d; Panu în spriginulă. teo-
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riei că : Muntenia a [ăcută par te din Regatul 
| Ungară, sunt acestea : „i 

1. Actulii. din 1096 prin care Laurenţiă, gpis- 
„copulă catolică all. Milcovului în România se a- 

- dreseză către toţi creştinii din Transilvania, 6ră 

mai cu s6mă către Săcuii din Kezdi, Orbai şi Sepsi, 
suppuşi diocesii s6lle, sollicitându-i în următârele 

- duo privinţe: a; Ca să agute episcopiei milcovene 
prin o collectă bănescă, precumii se regulase încă 

- sub predecesorul sei episcopultă Michaele, restau- 
ratoruli din cădere a acestei episcopie, pe care 
dintru'ntâiă o ai fosti fundatii într'o vechime: 

depărtată străbunii Săcuiloră. B. Ca să se conforme 
cu indemnurile papei Urbană II şi-alle regelui un- 
gurescă Colomnnă, allegândă pe cei mai giuni şi 
mai voinici dintre Săcui de ambe ordinile, adecă 
pedestri şi căllări, trămittendu-i în Cruciată în 

" Palestina pentru răscumpărarea 'Sântului Mor- 
mentii din mânele păgâniloră. Acesta e resumatuiii 
fidelă allă actului din 1096, făcută de d. Hasdeă 
în Archiva istor” ică, t. L p 59, unde se publică Şi 
originalulă. -- 

D. Panu înse, novoindă să citescă bine celiă pu- 
- ţin acestă resumată, de vreme ce nu scie lali- 
nesce ca să fi consultată şi testulă, nu înţelene 

documentul, şi 6ccă-lu d'o-dată că se 'nhaţă de 
densulă şi 'ncepea aşterne pe chărtiă că: <întin- . 

- «derea:domnirei maghiare peste Valachia pare a



A 

«se face în veculă XI. Ei sosesciă în România pe la 
«sferşitulă vecului allti 9-lea şi la 1087 cvedemă 
«aflându-se degiaun «episcopată milcovenă în Va- 

«lachia atărnândii de «scaunulă ungurescă ..» etc.. 
Actulă, de mai susă ni arrttă la 1096 că: epis- 

„copulă Laurenţii se adreseză cătră toți. creştină 
din 'Pransilvania şi mai cu semă cătră Săcuii din 

„Kezdi, Orbai şi Sepsi, spre a trămitte o armală în 
Palestina contra păgâniloră, şi d.. Panu mai a- 

- daogă pe l&ngă Săcui şi locuitori, din 'Transilva- 
nia şi cepe locuitorii poporani. Catolici din. Vala- 
chia», despre cari nicăiri nu.se.vede nici o vorbă, 

“simplu numai din intenţiunea dea demonstra auto- 
vitatea regelui. Ungar Colomană assupra Valachici. 

Lttă negreşită ună “modă fârte originală de a 

precepe documentele!  ., 
„II. A doua dovâdă addusă. de d. Panu este că 

. la 1234 papa .Gregoriă IX scrie cătră regele Belu 

IV următbrele privitâre la Muntenia : « în epis- 
«copia Cumaniloră precumii amă înţelesă sunt 
cnişte reni ce se numesc Vlacli, cari măcariă că 
ese socotescii sub nume creştinesciă, totuşi sub o 

«credinţă avândiă alte obiceiuri» etc. «Pe la 1238 
«acelaşi rege—continuă d. Panu—scriendă o scri- 
<sore călră “acelaşi Papă, spune următârele attin- 

«gătâre de Severină : affară de acesta, fiind- -că de 

“«cătră: părţile Bulgariei în pământulii. ce se nu- 

„«mesce Zrema (Severinii), care mai: de multă era
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".«deşertă,. s'a. îmmuiţitii locuitorii cari încă nu 
«S'ată: suppusii vre-unei episcopie,-pentru ca pe 

- «aceştia! să'i.putemă da 6re-cărui episcopii după 
«plăcerea nâstră, pollimă s slobozenia dela sfinţia 
- «tea. > i 

„+ “Ei bine, cumiă vede-d. Panii în aceste acte. pa 
 pale nesce 'dovedi despre suppunerea Munteniei . 
:la corâna ungurescă ? Asemeni intervenţiuni. alle 

“papei pentru - a adduce la catolicism pe Români 

- essistă până în suta: XVII, fără ca să fi dată cul- 
“va prin minte a trage nesce consecinţe ca alle d- 
lui Panu din astiă-feli de fapte. Episcopii catolici 

- aşa numiţi în partibus infidelium, adecă fără nici 
“o diocesă reală, 'sunt proverbiali.. Cumiă 6re de 
"no scie numai d. Panu, carele nu se sfiesce a da 
lecţiuni d-lui Hasdeă ? 

Inainte multi de 1238 în Soveriniă şi locurile 
de po 'npregiuriă erai :trămişi de Papa missionari 

-ca să convertâscă la catolicism poporaţiunea de 
“acollo, după cumă se vede din o mulţime de aele 
:papale, publicate unele în Ziciner,. Vetera'mo- 

: numenta historica: Hungariae sacrae t. 1. :La 1236 
* Papa îi autorisă să absolve pe.credinciosii din Se- 
„veriniă ( 12), săli bine-cuvinteze altarele şi cimiti- 

(012) Theiner, « anni 1936: «Gregorius Ep. ete. Hinc est, 
-quoă i quam întime cupientes ut multitudo gentium terre Ce- 

“ urin exquisite diligeutie studiis inducatur ad percipiendam 
; motitiam catholice puritatis ete.» ,. * .. i:
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rele 113) şi altele. La 1345 papa Clemente serie lui 
Ludoviciă regele Ungariei ca să ordonea se restitui - 
feaţiloră Minoriţi scrissorile de conversiunea . Va- 
lachiloră, fiindă elle adevârate 114). Deră din tâte | 
acestea cumă 6re resultă' dominaţiunea! de e faptă 
a Ungariei assupra Romăniei? . 

Intro 'notă d. Panu, neprecependă & Grăşi pe d. 
Hasdeiă , îllă invinovăţesce a fi înțellesă sub: 
«părțile Bulgariei» din actulă papală de: la 1238 
țerra. Mumntenescă , : «nevoindă în ruptulă capu-, 
«lui, — continuă d-sea —să înţellegă Bulgaria care | 

«se învecina cu Banatulă : Severinului.» .. N 
Nepreceperea criticului e aşa de vădită că nici, 

socotimii de trebuinţă a insiste s'o dovedimă,.ru-,. 
gândă pe cititori a vedă pag. li:chiară .din Jsto- 
via Critică! 

Nu mai puțină ciudate sunt. conclusiunile N 
d-lui: Panu din diploma lui Bela dela: 1947. cătră 
Căllării Teutoni de lerusalimii că adecă : «Valachia:. 

<inpreună: cu Severinul, cuibulă Basarabiloriă,. : 
_<era: din'o fârte mare vechime suppusă Corânei . 
«Unguresc, | fiindiă la xoinţa regelui de a le da ori-.; 

e 

(113)aer,, anni 1238: «Sperantes cuoa multitudo geniu + 

terre . Ceurin! eo 'facilius” exhortantibus 'vobis! ad notitiam 

conăitoris omnium convertatur, ete.» — dem, cătră neofiţii 
din Severiniă și locurile: adiacente, a: se suppune Fraţilozit 

Predicatori de mai susi.:: 

(114) Theiner, op. cit. annă 1345... citi



— 124 — 

cui, ceta-ce areâulă o suppunere 4 destulă de pro- 
<nunciată» - 

Nesce acte emanate dela regii: uriguresci, prin 

cari-li complace;: a dărui şi ceaă şi ce nu aă, încă 
nu constitue realitatea până ce nu se voră vede * 

resultatele acelloră donaţiuni. Ei bine, bieţii Căl- 
lări Teutoni n'aă possedată măcar o “ehpă ceia 

ce li 'se dedese. 
MI.: «Incă o dovadă puternică — _ aice d. Panu- 

«despre vassalitatea Valachiei cătră Ungaria, chiar 

«cândă nu ni-ară fi rămasă nici unii documentă 
«mărturisitoră, este numirea țerrei de Ungro- Vla- 
«chia în tâte actele ofliciale însemnândă curată 
«numai Terra Românescă.>! 

D. Hasdei''susţine şi: dovedesce -că : e 'Târta- 
«lomânsscă devine Unaro-Vlachiă anume de când 

«cu anessarea Făgăraşului», că prin urmare însem- 
neză dominațiunea Munteniei assupra unci părti 

din Ungaria. Criticulă dela Iaşi, nevoindă nici o- 

dată: să cugete până în fundulă lueruriloră, gă- 
sesce naturală că Ungro:vlachia semnifică stăpă- 
nirea Ungariei assupra Munteniei, deşi Ungurii în 
nici uniă actă allă loră nucunnosci acâstă numire 
de Ungro- vlacliia, deşi Domnii români în nici uni 

actă allă loră cătră regii unguri nu'şi daiă acestă 
titlu de vassalitate Ungro- Vlachia, ci Transalpina; ă 
deşi în fine acestă nume este numai ună termen 

de cancellariă internă, astă-feliă că nu precepemiă



-— 175 — 

ce rațiune ară mai fi:.oprită pe principii români. | 
să nu lapede din litlulii loră o dovâdă aşa de pu-:. 

„ternică de vassalitatea lori cătră Ungaria!  -... 
Nedeprinsă.nici o-dată a vede lucrurile cumă' 

trebue, criticulă se caplivâză de affirmaţiunile lui . 
Praş, Gebharăi, Engel, Rosler, pe cari nică pe.a- : 
cestia nu i-a citită, ci'i cun6sce numai din citaţi-:: 

unile d-lui Hasdeă, şi €ccă "li năpustită pe callea 
da împle vre-o dece foi din Convorbiri cu feliă de 
feliă de qui-pro-quo cari de cari mai glumeţe! .--. 

In privința originii. muntenesci a dinastiei Mu- -. 
şatesciloră din Moldova, pe care d. Hasdei o do- 
vedesce: prin o. mulţime de argumente, criticulă : 
dela Iaşi crede, fiindu că aşa "i place, fără nici o ; 

„ umbră de argumentaţiune, că Petru Muşată va fi 
fosti :uniă Moldoveni carea apucată ironuliă: Dră- ! 
goşesciloră ;€ră nici cumă un Bassarabă,.de 6ră. . 

ce cuvântulă Muşată se află şi în Moldova. . : 

Apoi mai adaogă că: «negăsindi! în nică.ună 
documentă muntenescă nici ună singură omuleţă 
purtândă. asseinenea “nume, deşi în Moldova şi.. 

Transilvania. găssimii» , nu'şi pote esplica în:ce » 
mod numele:de.Auşatii a pututiă fi: vre-o dată - 
populară'în' Muntenia. Cu-tâtă astă solemnă de- 
claraţiune a multă cercetătorului de documente 
istorici de noua direcţiune dela «Convor- . 
bici Litterare», noi totuşi. îndtăsnimă a affirma că .. 
sunt o mulţime de acte. muntene cu numele de
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_Muşată. Ast-feliă, dâea eriticulă şi-ară fi dată pu- 
țină ostendlă, ară. fi găsită în Archiva Istorică a 
Romăniei, t.:I, partea.1, pag. .139, ună Postelnică 
Muşată, 6ră lap.143 ibidem un ţiganii anume Ju- 
satii. De assemenea în collecţiunea lui Venelin ar 

fi putută găssi doui Juşăţi.. Ca. să "ii împăcămi, 
îi -vomi mai! da ună JMauşată . scriitoră -allă lui 
Michaiă-vodă (115), de assemenea. uni: Jugată 
Vistiărulă la 1628 (116); ba deâcă mai voesce, i-amă 
„mai puls cita şi dic&drea: «vorbi şi nea JMuşală, 

că :i şi ellă din satii», precumă şi lea-Auşată din 
satira lui Eliade :: «Unii muieroiă şi o femeiă», şi 

o imulţime de altele cari de sicuri d. Panunu lea . 
putut găssi,. pentru că. nu le-a căutată, şi cari 
t6te-sunt curată .muntenesci, pe cândiă tocmai în 

Moldova şi “n Transilvania, după cumiă:a demon- : 
strat'o d.. Hasdeă,: numele de, Muşată se găsesce 

numai prin escepţiune. 

In privinţa formei J/uşatini,, care e curată 0l- 
tână, d::Panu alfirmă că: cacâsta este obicinuită şi 

<în Moldova, precumiă.e Hotini , Bohotină, Zele- 
«lină, Caşină , Stiahotină ete;. nu mai: puţinii 
«şin Transiliania : Belină , Başinăi, : etc. As-: 

semenea: Costin şi: Bărlină, Manoili:+ Grecinii ă 

(115) « Şi amii scrisă eti alagată seriitorală: fa scaunulă ce- 

tăţiă Bucurescă în luna Ianuarie ' gioa': 4 annă 7102, Condica 

Tismenei v. 1. la Archivuli Statului, a 

(116) Archivuliă Statului, doc. m-rii Aninsă, 1eg. ur, gs.



«în locă de Greci, o: teraeiă Marina dela: Marii; 
assemenea Mastină, Maxiniă ete.» 
” Criticulă iaşiană ară fi putută să tmple tâte co- 
lânele bieteloră Convorbiri tu înşirarea numiloră- 
în' în, uitândii ună singură lucru, adecă de a do: 
vedi că” numirile locale 'Hotină, „Bohotină, Zele- 
tină, Caşini etc. potă. fi şi numiri personale pro- 
venite din Hot, Bohot, “Zelet, Caş, precumiă Mu- 
şatină s'a făcută din Musată. Costiniă de assemenea 
nu e formală diu Cost, ci-i o prescurtare din 
Constantină. Manoilii Greciniă în: locă. de Greci 

"este o terminaţiune adiectivulă slavonă în, pe care 
totă în simţă curată adiectivală, âră nici de cum 

pleonasticiă ca în Muşati, Slavii oaă înti'o mulţime 
denumi locale. Vedă d. Panu pe Mihlosich. Die sla- 
vischen Ortsnamen, Wien, 1872, in-4, p. 23. Câtă 

despe Marina dela Marină şi Martină să Muxină, 
ni-permittemiă a surride fără a mai stărui: Numele 
plantei crba lui, Tatină nu e moldovenescă, cumii, 
crede d. Panu, ci se dice totii aşa în Muntenia şi 

- în Transilvania, fiindă anterioră formaţiunii pro- 
vineialismeloră române: 
Mai în sferşită, luândă de basă o errâre de ţi- 

parii dintrun actiă publicati în traducere, d. Panu 
plăsmuesce numele de Bărliniă, pe cândă în ori- 
gidalulă slavică allă documentului se află Berti 
ciu,- adecă fiuli lui. Bărlea. "V6gă - d-sea 'numele 
cellă correctă alhi acestui boieră în Archiva Isto- 

- 12
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rică, |. I, part. I, pag. 11. Eccă ce felii de criticii 
- possedă «Convorbirile Litterare» |... „. 

_ Comparaţiunile, pe cari le stabilesce d. Panu 
între-finalultă în din numele . Musatinii şi între o 
mulţime de alte înuri cu totulă eterogene, ni a- 
mintescii pe căpitanulă Fluellen din Enrică all 

“V-lea all lui Shakspeare, unde ussicură că Mace- » 
donia nu dilferă de loc de ducatulă Monmouth 
în Anglia, nu numai pentru că amendoue se în- 
cepă cu litiera n, dâră şi pentru că ?n fiă-care 
din elle se află câte unii riuleţă cu pesce. 
-Dâră dâca în critica-de până aci s'a putulă ved 

realisată în d. Panu fabula brâscei îmflându-se 
pentru” a-și da nesce proporţiani necompatibile 
cu migiă-l6cele sâlle individuale, apoi de sicură 
că partea finală a studiului se attinge culmea fe- 
nomenului, presintându-ni cea mai nefericită com- 
binaţiune de estremă ignoranță căsătorită cu es- 
trema arroganţă. 

- Respectuli penru sciinţă, pentru adevără, pen- 
tru lectori, se înnâcă 'întunii nomolă de tină, cu 
care bietulii dilettantă se năzuesce a asvârli în e- 
difieiulă d-lui Hasdeiă. 

. Materiele ce autorulă Istoriei Critice le trat6ză 
in făsciâra a 2-a se califică de d. Panu : curiă feliă, 
«de petrecere cu caracteră istorică în. vre-ună. ca- 
<lendară illustratn,; combinaţii fantastice ce tre- 
<buescti respinse fără discuţiă și cu dispreţulă cu-
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«venită, nesco. glume, nesce lucruri copillăresci, 
«ete.» Asti-felii vorbesce d. Panu despre d.:Hus- 
dei! Si cândă ne apucâmă a:cerceta cumă şi de 
«8 0 astă- feliă . de calificare ,. ne vedemii. siliţi a 

„ puîni de risă, dâră .nu fără a resimţi toti-o-dată 
O adâncă compătimiră 'nu alălă .pentru d. Panu, 
cătă pentru aceu fâiă care nu s6 sfiise în cursă 
de uni annă întregi a da: os ospitalitato unui asse- 
menea productii! .... . Sri 

. Împressiunea ce ni-a făcut o parlea finală a stu 
diului :d -lui Panu este din puntă în puntă aceiaşi 
pe care ami incereat'o citindiă altă dată o critică 
10tă în feliulă criticei d-selle; făcută de vestitul 
anaiorii Papazoglu operei lui” enan, autorulă Viu 
cței lui Dsusă, : --.. 

Assupra fascidrei: I din cartea d- lui, Hasdeă cri- 
ticulă dela Iaşi a fostă. prâ-lungă, lua fie-care 
frasă, o sutia,:o resucia;-m1i revenia din noi ob- 

" servândă însuşi că se contradisese, se mai contra- 
dicea apoi pentru a doua şi a, treia âră, şi aşa mai : 
incollo. Pentru: făsciâra II d-sea ni appare adop- 
tându o altiă-feliă de tactică, sare în fie- -care ces- 
tiune peste basele argumenlaţiunii şi apucă câte 
-0 codiță, se opresce căte-va.. momente assupra 
-unei. virgule pentrua o privi făcă lesătură cu ceia- 
ee”i precede şi succede, iea bună îră pe Năgra- 
Ungariă făză să [i vorbită despro Nâgra-Romănia 
şi despre celle trei capete neare din marca nobi- .
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litară â Dassarabilori, ba chiară assupra Negrei- 
Ungarie iea pe Nestoriă prefăcându-se că nu vede 
po Ademarii şi pe: Oltone de Frisingen, fără cari 
Nestoră nu se pâte înţellege ,, şi iisprăvindă cu 
acestă escursiune ace/ală..se răpede. mai departe. 
Despre: făscidrele' 111 şi 1V, unde d. Hasdeii des- 
batte-problemele celle mai importante nu numai 
din istoria română, ci chiară din annalele Europei 

Orientale, Dacia sub Eroilotă, Ponticele şi Tristele 

„lui Ovidiă, teoria d-lui Rosler de formațiunea na-- 
ționalităţii române ete., despre tâte acestea d. 
Pinu nu dice absolutamente nemici, declarândi 
pură şi simplu că: «elle sunt scrise după acellea- 
şi consideraţii ca şi făseisra I şi Il». Eccă ce se 
chiamă a fi cine-va istorică de noua direcţi- 
une dela «Convorbiri Litterăre» ! . 

+ Scăpaţi o-dată de neplăcuta și obossitărea sar- 
cină d'a totă descâsse comediele unui critică de 
talia d-lui Panu, încheiămă  studiulă nostru. 

Celebrul: Montesquieu dice: -. - 
«Este permisă de a critica operele ce sunt scâse 

«în publică, fiindă-că ară [i ridicolă ca aceia, cari 
«ati voit: să. lumineze “pe alţii, să nu vosscă la 
<«rondulă loră să fie şi ei luminaţi. Cei cari ne în- 

«seiinţăză despre errori suat soţii lucrăriloră n5s- 
«re. Dâcă''criticulă şi autorulă caută veritatea, 

- 
“ai acellaşi inleressă, tări veritatea este binele tu-
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«turoră &meniloră.: ei voră. î confederați , €ră 
anu inamici !> (117); E 

„Acestea nu se poti” dice de; critica istoricului 
dela Iaşi. D- -sea,. asvărlindu-se într'o materiă „pe 
care n'o cunnâsce, căutândă în lucruri alte, înțel- 
lessuri decâtă celle naturale, :sforțându-se a in= 
duce în errâre. pe cititori. prin, interpretarea gre: 
şilă a. disseloră autorului, seti lăssându cu totulă 
la o parte dovedile addusse de d. Hasdeă, pe cari 
nu se simte în stare a le deturna s6ă a le pune 
în desbattere, cumă bună-6ră: pasagiulă din Ra- 

„Sid cu Basarab- ban pe la 1940, identitatea : mar- 
„cei nobililare a. .Muşatesciloră și a Bassarabiloră, 
„si altele nenumărate. ! 

„Celebrulu fisicti Arago, într. operă a sea assu- 
pra «<fenomeneloră semi-orbirii», rapporlă urmă- 
torulu fapt: eIndreptându-mi odată privirile melle - 
«assupra ultimei trăsure: despre drâpta a lui m 

«din cuvântulă baromătre, serisă cu liltere grâse - 
<d'assupra unui instrumentă, vedeami forte bine 
«acea trăsură şi litterele următâre ere, deră nu 
«zăr amă nici de cumiă nici prima trăsură a litte- 
«rei m nici baro. Ori cu care din ochii mei mă ser- 
«viamă, fenomenul era toti acellaşi.» (118) . 

(112) Oeuvres complăies de Montesquieu, t. 2, Paris, 1566 

Hachette &, p. 355, Difence de Esprit des lois. 

d 18) Arago, Ocuures. Mâmoires scientifiques,t, 4, Paris, 1858 

Sur les ph&numânes de demi-eteită, p, 519: „âyant, par. ex
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“.D. Panu sulfere şi 'd-sea în iistoriă de neputința |. 
de a vede pe m şi pe daro, încât, măcarii că vede 
pe ătre, dâ.ă nicipe acesta nu-i chipă se înțelleză. 

'Articolii d-s6lle de până acumi, cellă ântâit 
assupra' atărnăroi să 'neatârnărei politice” a Ro- 
mânibră, lăsată nefinită de este mai bine de un 
annă şi piumătate, şi allă doilea ussupra Istoriei 
Critice a: q- lui Hasdei, din carea attinsă: numai 
făscisra I, confirmă pe deplină a acestă semi- -orbire 
a istoricului dela Iaşi. : : i 

- Predoniinată de: câie o ideă cu care s'a a destap- 
tată din visa într'o bună demăneţă, fie ea influința 
străină, fie rețelle de state slavice, fie sistemă va- 
mală, fedominaţiuneâungară şi polonă assupra Ro- 
măniei şi Moldovei etc., şi hotărită cu ori-ce preţi a. 

o face să lriumfe, adecă săşi realiseze vissul, d-sea 

-arruncă coniecture şi din elle trage altele şi mai a- 
zardate; restălmăcesce tâte pe dosă, pentru a intra 
tâte în cadrului închipuirilor sâlle; mi vede ceia- 
ce nu “i vine la socolslă; altribue d-lui; Hasdei 

lucruri pe cări d-lui nu numai că nu le-a susţinută, 
dâră le-a combă ttulă categorică ; îi detârnă mai 

omple. dirig6 mes regards sur le jambage de ăroito de !n 

du mot baromâtre 6crit en groses Isttres âu- -dessus d'un în- 

strum nt. je vaşaia parfaiteme nt ce trait et les lettres sui- 

vantes ître, mais „je m'upercevai aucunement ni le premier 

jambage de, cette meme lettre m ai baro. Que! que fât erlai 

ds geux dot je me servusse, le „phenomâne asait Egalement 
lieu»: - -. i
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pretutindeni simţulii cuvintelâriă sâlle; descoperă 
noue înţellesuri vorbeloriă slavice, la cari până a- 
cumă nici aă gândită cei mai illustri: slavişti din 

Europa ; desvăluesce o.lipsă completă de erudiţi- 
une istorică. şi o mare dosă de curagiii în discuţi- 
une,. vorbindă despre lucruri pe cari nu le scie, 

_nu le-a studiată, seri chiară nesce monstruosităţi 
cumă bună-ră : Niebulr traducătoră mai înainte 
da se nasce; superbi în ignoranță, nu trunsige, 
ci tranşăză totulă fără scrupulă, cu ună impertur- 

babilă aplombă, apucată de delirium typographi- 
cun tremens; dotată cu o facultate admirabilă d'a 

fantasa, plăsmuesce faimâsele teorie că: graniţe 
nu e graniţă, hotuiele mergă în linie drepte, Îlol- 

dora ba-stânga Moldovei: ete. ete.; şi; după o-u- 

şâră muncă în plaiul cellă vastă allă conjectu- 

relori., se repaosă în fine, hrănindă în peptu- 

î măngăetârea credinţă că : e criticată pe Ilasdeă ! 

Dela începută până la finită d. Panu nu. desvă- 

lue decâti o intrepiditate scolustică. . „i 

" Amă disă scolastică şi voimă a ne esplica., 

In polemicele litterare şi seiiaţitice, adesse-ori 

Anglezii se servescă cu cuventulă scholar pentru 

a însemna peună savantii naivă, cu priviri scurte, 

eselusive, cu. ună cuventă :. spiritulă de collegiă 

- sculptată atâtă ” de bine. de Voltaire în: versurile 

pentru Gresset. ..- 
Criticulă iaşianăi, lucâferulă de istoriă allă «Con-
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vorbirilori. Literare», este departe d'a fi cellă pu- 
ţină scholar în. simţul anglesă allă cuventului. 
„. Critica întreprinsă de d. Panu assupra operei 

d-lui Hasdeiă, pure6dă ea din dragostea:de adevăr, 
pureâdă din 'dorinţa.da se illustra giunele dehu- 
tantă într'o luptă ce nu pSte face decât onsre cel- 
lui ce o întreprinde — alfară numai deca nu sta 
fi ferită să cadă în păcatul donchişotianii — din 

ori-ce sentimenti ară porni, (icemiă, critica d-lui 

Panu ni adduce în minte fără voiă următrea pa- 
rabolă a sublimului Goethe intitulată Criticulă: 
„«Ună mucalită veni într'o gi să prândâscă la 

«mine. Nu'mi. pr6 fu ca o sarcină: aveam toc- 
«mai ce trebuia. Eecă. că soţulă. meti- mi se în- 
«dâpă ; înhaţă la dessertii coia-ce oprisenră pen- 

„«tra reservă; şi abia săturată, diavolulă îllă îm- 
«pinge a se duce la vecinulă. meă pentru a ra- 
«ţiona asupra cuhniei mele: «Supa ară fi putută 
«fi. mai gustâsă; friptura mai rumenă,. vinulă 
«mai bună. > Blestemăl Ciomăgiţrmi bine pe a- 
«câstă giavră ! Este ună critică. > 

D. Panu înse nu merită pede&psa cerută de Goo- 
the, căci d-sea nici a'a mâncati măcară, ci eri- 
tică numai pe” ghicite. Pentru d-lui penalitatea 
ară trebui să fie de ună genii mai în/antină. 
„Este seriosi, este permisă a arunca cine-va 

îu publică, fără nici o consciinţă de aceia ce are 
să scrie, fără:de nici o cunnoseinţă în materia. în
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care scrie, affirmaţiuni şi negațiuni neîntemeiate, 
oppunândă la. fontâne cu greutate nesce teorie 
nerumegate ? ca i 
„Este seriosi, este permisă pentru ună tânără 

ca d. Panu să soapuce să spună locmai d-sea și 
tocmai. d-lui Hasdeă semnilicarea cuvinteloră în 

“limba slavă, să "lă înveţe istoria română, pentru 
care eruditulti: bărbat  şi-a' consumată până 'a-. 
cumă. 16 ani de studie, meditaţiuni şi cercelări, 
şi pe care însuşi d. Panu îllă uumesce «singurulă 
competenti în istoria nâsiră» ? Ciudată -preten- 
siune! Venit'a re d-selle subita pestă d de a arăta 
că este «Şi 'mai competenti» ? 

Este seriosi, este-permisă atâta curagiă Liute- 
rară în Convorbiri Litterare, cândă în: alte părţi 
de lume civilisată, dâcă s'ară fi găsitu cine-va să 
facă o critică 4 la d.' Panu, nici ună iară litte- 
rară, fie cell mai puţinii seriosă, ba nici chiară 
uni calendari nu sară -pogori ca să: publice o a- 
semenea escentricitate?. .: * 

Articolii d-lui Panu să.fie:6ro armacle occupa- 
țiunii tineriloră dela Junimea ?2 cu opera d-lui 
Hasdei, ocupaţiunii despre cari savantulă d. Titi 
Matorescu, în epistola sea călră d. Hasdeu din 
23 maiii.1872, îi seriea:. 

«Noi amii începuti a. ne oteupa cu toţii, la Ju- 
«nimea!' sub conducerea cărţii d-tâlle de: multele 
«întrebări ce le deşteptă şi în parte le şi resolve »? 

ÎS
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„Nu este 6re. mai bino ca d. Panu să se abţină 

dela assemeni cestiuni generale, cari reclamă stu- 
die fârte lurigi şi cunnoscințe forte întinse, înde- 
letnicindu-se sq O cam-dată cu mici monografie ba- 
sate po fontâne, până ce va agiunge în stare să 
deslege problemele. celle mari alle istoriei naţio 
nale, şi mai alles acellea din obscura epocă a &- 
vului mediă ? Sâit cellii puţină, decă are mania da 
fi cu ori-ce preţii critică, trebue încal să nu fulsi- 

fice disele altora! *. . c 
-D. Hasdeiă prin profanditatea W analisă, prin: 
înălţimea ș şi lăria vederiloră selle, prin” “vasta”i eru- 
diţiune, a sondati cu agerime o: mulţitne de ces- 

tiuni istorice ce so rădicaă ca fantasaăe înaintea 
spiritului întrebătoră, dâră neindrăsneţă din lipsa 
de puteri, deschidândă la noi era, sciinței istorice 

propr uă disse, înlăturândă sistemele înaintaşilor 
sei, şi desţelonindi câămpulă de desbattere allă ba- 
seloră delinitive alle istoriei: naţionale.” 

Dificultatea nu e d'a găssi 6meni cari să voia- 
scă a lua vechiul drumă, ci aceia cari să sape 
altul. noi. Fie-care secolă produce o mulţime 
de cei Wântâiă ; sunt prâ.rari .cei din urmă, pen- 
tru că drumulă băttută e totă-d'a-una şi pentru 
toți deschisă, pe cândă calle nouă este dată'a o 
găssi numai geniului. - 

Eccă de ce noi suntemă plini de admiraţiune 
pentru opera: d-lui. Hasdeă. Si d-sea pote să gre:



— 187 — 

ş6scă în unele punturi, căci natura umană nu e 
scutită de errori; dâră totuşi Istoria Critică a Ro- 
mânilovă este cea mai seri6să, erudită şi uriaşă 
lucrare, ce face ondre ţerrei şi nemurire autorului. 

Veniţi a o controla, a o essamina,a o suppune * 
„la analisa critică. Criticând'o, pâte şi criticulă să 
cadă în veto errâre, pe care i-o vomă scusa, căci 
«marele inamicti allă luminelorii — dice celebrul 

Buckle — nu este errârea, ci înerția.> Discuţiu- - 
nea ni trebue, mai cu sâmă noue Româniloră, a- 
Dia intraţi pe drumulă sciinţei. Veniţi însă nu ca 
Deus ex machina, ci preporaii ; veniţi cu dragos- 
tea adevărului, cu făclia cunnoscințeloră, cu res- - 

pectiă peritru sciinţă, nu cu ignoranţa, nu cu mis- 
tificaţiunea, nu cu patima de; a sistematisa, nu cu 

idee preconcepute, nu cu acellii mă&nuntă Spirită 

de provincialismă care face pe d. Panu «să apere 
“Moldova, contra Bassarabiloriă», uitândă că Mol- 
dovână este şi d. Hasdei, der istorică, adecă 

sacerdote allă verității mai pe susă de moldove- 
- nismi, 

Sciinţa nu s'a formată nicăiri de unulă singură, 
ci din summa de verităţi ce fie-care membru din 
corpulă luminată allă unui n6mă a addusă la 
m6sa verităţilor stabilite, resultândă astă-felii din 

lucrările tuturoră o singură operă progressivă, pre- 
cumă din infinitele elemente ce lucreză în universtă 

resultă legea supremă a naturei. 
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Sie vos non vobis. 

„Nu e ioculă aci a discuta dcă proprietatea -lit-. 
terară este pe deplină assimilată proprietăţii or- 
dinare, sâiă decă trebue a se classa a-parle şi a se 

suppune la 'restricţiuni speciale ; cu alte cuvinte, 
de a veuă dâca ea este o proprietate sâă unii sim. 

plu privilegiă, Cestiunea e aprâpe resolvită între. 
legiști şi economişti în favârea primei opiniuni.. 
Producţiunea liiterara presuppune o cantitate de 
capitală şi de muncă; deci este o proprietate. 
Tâle ţerrele ai recunoscut'o fără restricţiune de 

locă sâă de timpă, legislaţiunile dilferindă nu- 
mai assupra dreptului de copiă s6ă' reproducţiune, 
ce 'lă garanteză unele în perpetuă, allele numai. | 

timporară. Totuşi contrafacerea s'a practicată pre-. 
tutindeni fără serupulă. Ollandia şi Elveţia în se. 
colulă XVIII,-Belgia, Anglia, America în allă 19-lea 
fiindă teatrulă acestei piraterie litterare. Marea 
perturbaţiune din 1848 a făcută multă înse pentru. 
ca  dreptulă de copiă. să dobândâscă terrâmiă în. 
legislaţiunea internaţională, şi casurile de asse- 

menea giafuri începă a deveni din ce în ce mai 
rare. Congressulă internaţională din Belgia din
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27 septembre 1858, compusi. de . economişti, de 
delegaţii differiteloră societăţi savante, advocaţi, 
artişti, diarişti, Lipografii ete. sub preşedința d-lui 
Charles Faidez, vechiă ministru all Belgiei, .sei 
pro nunţă pentru o proprietate litterară limitată la 
50 anii după mârtea cellui din urmă soță. (1) 
In Romănia legea din 1862 assupra pressei se 0c- 
cupă şi de. proprietatea litterară. Si 

Asliă-feli i pretutindeni dreptul de proprietate 
litt6rară a' fostii recunnosculă ca inviolabilă şi în- 
scrisă - în legislațiune. La noi în ţârră însă sati 
găssită destui indiv idi, ba încă din cei chiămaţi a 
A sacerdoți ai sciinţei şi ai luminei, cari; copprinşi 
de: monomaniă d'a fi 'cu ori-ce 'preţă autori, aă 
gertfită: dreptulă 'săntă allă proprietăţii liuterare 
şi, socotindă că a traduce 'o carte este a o Și face, 
uilară în zăpăcelă şi pripslă a menționa că acelle 
opere sunt traduse şi a pune în fronlispiciă 'nu- 

„mile autoriloră originari, mulţuminidu- -se a instala 
numai pe all dumnâloră. Ei 

- Cărţi 'de: Cosmografiă, Zoologiă, Botabică, Mine. 
ralogiă, Fisică, Istoriă Univ ersală, Gramatică, Pe- 
dagogiă etc. se traducă mai ad- Litteram. Cunos- 
cința unei limbe,- adessea: problematică 'Ghiară e- 
cestă. cunnoscinţă, se cquivaleză cu cunoscinţa u- 
nej sciințe, Traducătorul se confundă cu autorulă, 
“u) Revue Contenipornine, 31 Octobra „1858: Ze congris 

de la proprictă liticraire et artistique, 

=
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şi d. X este maie astronomii, d. 1. este mare na- 
turalistii, d. 7. este mare istorică, d. W. este mare 
filologi, d. N. este mare pedagogă. 
Amă alluneca pe o pantă pr personală dâcă am 

cita numi. Este destullă a gice că aceşti mari au- 
tori, cei mai mulţi nici aă vissată de acelle sciinţe, 
ci hazarduli făcându-i a preda lecţiuni de dânsele, 
ece&-i. porniţi pe drumult «l'a face şi cărţi, fie elle 
şi tradusse după Deleze, Langlebert, Ganot, Duruy, 
Ducoudray, Chapsal, Braun etc. Eccă-le apoi ap- 

probate de onorabiluli Consilii Permanentă de 

Instrucţiune, dispusă din instinetă de commodi-. 

tate a se face că nu cunnâsce pe aceşti autori fran- 
cesi, voimă a dice: a nu-i [i citită. | 

O dată autori, socotiți că mai consultă şi alle 

opere noue, de 6ră-ce sciinţele fisice, naturale și 
chiară celle sociologice progresseză pe fie-care 
di ? Nici de-cumă. Remâni în cerculă. mărginită 
allă operei ce aă tradusă, căci nu mai ai timpă, 
unii preoccupaţi cu politica, alţii deschidendă bă_ 
cănie în cari vendă icre, măsline, vină şi ţuică! 

Dscă Taine, illustrală fundatoră allă criticei rea- 
liste în Francia, ară trăi la noi. în țerră, ară fi a- 

vută occasiunea să adaoge la Tomas-Graindorge 
allă sei, acellă doctoră în filosofiă dela universi- 

“tatea din Iena şi neguțătoră în acellaşi timpi de: 

13



slănină şi şuncă. la Cincinnati (2), pe professo- 
rulă nostru de sciinţe fisico-naturale la Liceul X, 
băcană în acellaşi timpă pe strada.Y. | 

Ori-câtă de noi şi interessantă ni pare ăcestiăi 
studiă pathologiciă assupra corpului nostru didac- 
ticiă, totuşi ne abţinemă a stărui assupra genera- 
lităţii ceasului, mulțămindu-ne a essamina de 
aslă-dată essistenţa morbului în literatura îs- 
torică. . 

Compendiii de Istoria Generale ca geografia 
respectivă , conforme ultimei programe officiali 
pentru înveţământulă secundară, Bucuresci, iy- 
“pograf. Luer. Associaţi, sccă titlulă unei cărți di- 
dactice appărute în 1865, care a obţinută până 
acumiă trei ediţiuni, şi pe care găssimă indicată 
ca autoră pe d. P. I. Cernăteseu. 
“Negreşitii, va dice ori-şi-cine, d..P. 1. Cernă- 

„“tescu, aclualii professoră de. Istoria Universală 
-la Facultatea de littere din Bucuresti , fosti pro- 
fessorii totii de Istoriă Universală la Liceulă ŞI. 
“Sabba cursă supperioră , fostă deputată în mai 
multe rânduri, acestea tâte sunt destulle titluri 
pentru a ne. face să presumemă că opera în ces- 

(2) Vie et opinions de AL. Frâderic- Thomas Graindorge 
docteur en philosophie de Puniversite d'Iena, associt com. 
manditaire de la maison Graindorge and C.. (huiles et porc 
sale â Cincinnati, Ltats-Unis d'Amtrique) par 11. Taine, 
1567.
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tiune catăsă fie mai ânteiăă de tâte originală. Tre- 
bue să fie originală, chiariăi de nu arii fi d. Cernă- 
tescu professorti la :Universitate şi celle-Palte, 
pentru că nicăiri în acâslă:carte nu se arală a o-fi 

prelucratii, necumiă tradusi după vre-ună autoră. 
Aşa este. Multe consideraţiuni ne autorisă a pre- 

-sume originalitatea cărţii, dări nu trebue în totuşi - 

a ne grăbi cu conclusiunea. .. e: a 
„+ Precum ori-şi-cine, audindii de. înaltulă rol 
„ce gidcă d. Cernătescu'în lumea sciinţifică din 
Romănia ca professor de Universitate, ară areşi 

dâcă arii crede unii .minută că acestii postă la 
obţinutii prin vre-unii concursă, să prin presin- 

tarea vre-unei diplome fic şi de bacealaurealii, toli 
- aşa sară amăgi deca' ară crede pe d. Cernătescu 
autoră all Compendiului de Istoria Generale. 

Suntemă în ţârra minunilor ! Decă cine-va s'a 
desteptatii într'o bună. demănsţă cu visulă: dră- 
gălaşă allă unui .postii de professoră la Univer- 
sitate, apoi cândă acellii cine-va mai este şi noro- 
cosă, căci — vorba poatului Alexandrescu : : 

„Decât multă minte sciii că e mai bine 

„Si ay totii-ă!a- -una ună dramii de norocii* . ! 

de sigură că vissulă trebuo a se realisa, deşi ap” 

titudinea pentru postului ce voesce a oceupa este 
departe d'a o av6 chiară în miniatură. | 

Eccă o revoluțiune ca 11 Februariă 1866! Ame-



-—— 196.— 

-t6la a copprinsă tâte spiritele. Allegeri de Domni, 
numiri de funcţionari, potoliri de agitaţiuni, re- 
forme constituţionale ete: ;preoecupă tâtă lumea. 
: Omulii nostru'celliă cu visulă de professoră la Uni- 

„„xersitate esclamă și densulă: «E timpului să 'mi 
 vealiseză dorinţa! » şi pe cândă unii se destronai: 
- în palatulă ţerrei, alţii se întronaă în palatulă 
Universităţii! D. P. [. Cernătescu este numiti pro- 
fessorii 'de Istoria Universală la Facultatea de Lit- 

"tere din Bucuresci în minune-făcătârea: di de 11 

. Februariti 1866! 

Deră pentru a agiunge aicea, d-lui trebuia să 
- Şi prepare callea. Cumii înse să facă? Eccă-lu că-i 
„vine ideia d'a-scrie o Istoriă generală, lucru greă 
neapărată, muncă obossitâre, care cere ună capi- 
tal însemnată de cunnoscinţe. De ce. înse s'ară 

„osteni, cândi băsesce cârtea 'serissă gata de d. 
- Victorii Duruy, şi cândă' nu-i remâne decâtă a o 
“traduce? Deci se pune pe lucru, adecă pe tradusă; 

--o termină” şi o. dă -la' tipară. Traducători! Hm! 
acesta nu'e destullii a da cui-va ună titlu să-i 
servâscă a dobândi postul de professoră la Uni- 
versitale. De ce 6re n'ară ascunde numele lui 
Duruy ? De ce n'ară uita să spună că acellă Com- 
pendiă-de Istoriă este tradusă? Cine la noi în țerră 

” îşi mai dă -ostenâlă să vâgă dâcă cutare carte este 
s6i nu originală $. Deci, 6ecă Duruy uitată, tra- 
“ducţiunea uitată, 'remâne numai d. Cernătescu.
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Deră .o tomere legitimă. se agaţă de.spiritulă d- 
selle. Legea progresului este inevitabilă, şi-a distă. 
d-sea. Ori-ce litteratură, cândă attinge 6re-care 

„ gradă de . desvoltare, :trebue să nască şi critică. 
Critica va lua o dată. la cercetare şi Compendiulă. 

- de Istoria Generale. Ceva deveni autoruli fictiviă, 

cândă. se va descoperi.cellă adevărată ?. Ceva f 
de traducătoră cândiă îi.va'căd6 masca. de autori ? 

- D. Cernătescu cugelă. deci la megiă-loculă de a. 
înlătura primeşdia în. viitori, şi lă. şi găsesce. 
„Compune frontispieiulti cărţii în modulii ur mătoră: 

 COMPENDIU 
“ DEO 

ISTORIA GENERALE 
cu geografia vespeclivă 

CONFORME ULTIMEI. PROGRAME OFFICIALE 

PENTRU INVETAMENTULU. SECUNDARIU 

P. I. CERNATESCU 

În acesti modă d- sea îşi pune nuznele « cu lit- 
„ tere fârte grandiâse, deră nu *] „precede de obici- 

nuitulă de. . 
Prin acâstă comică  stratagemă a. “Cernăteseu 

speră că va pule să înfrunteze critica, respunden- 
du'i : namii spusă nicăiri că “i de mine.: 

Deca n'ai spus'o, ai avută meritulii, pelângă cel- 

se-balte, dea committe o errdre grammaticală, căci
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fie cartea compusă, fie prelucrată, fie tradusă, totă 
trebuia ună del. | 

Sareina acumiă ce mai avemiă este d'a proba că 
operă în -cestiune-e litterarii TRADUSA după: 
Abr6g6 d'histoire gân6rale, avec de cartes gco- 

graphidues , redige conformeiment aux derniers 
prograinmes officiels par V. Duruy. Ceia-ce a adă- 
ogită d. Cernătescu, este numai Istoria Români- 
loră, şi apoi şi aceia împrumutată mai tâtă dela 
'Manualulă de'Istoriă: allă d-lui 'Lauriană... . - - 

: Să: deschidemii din întâmplare Compendiulii 
d-lui Cernătescu la.pag. 29 (ediţia II-a) şi VAbrege 
d' Histoire allă lui Duruy la pag: 68, şi vomit găssi: 

_EGIPTULU 

«Egiptulii este uă valle de 
880 chilometre în lungime, res- 
trânsă la medă-gli. între doue 
catene de munţi de 'graniti 
care lasă une-ori numai câte 
va, centenie de metre între pol- 
lele lori şi marginele riului, 
dar cari se despărtă puţinii 
câte puţini şi în fine despară 
înaințândi spre m&gă-nopte. 
In partea acâsta, Egiptulii este. 
mârginitii de Medilerana; la 
mâdă-qi, limiţile selle nu erai 
bine cunoscute. Neapăratii, că 
numai după lungi rusbelle în- 
tre 'regil egiptului şi ai Etio- 

iei, confinii sei fură otărâţi 
a cataractele Sienet. Intr'a- 
cestii locii stâncile. împedecă 
naviguţiunea. : : : ! 
„. «La 'drepta şi la. stinga a- 
cester lungi văi se întindă so- 

, 

ns EGYPTE 

« —L'Igypte est une vallte 
de 880 kilomttres de longueur 
resserrte au.sud entre deux 
chaines de montagnes graniti- 

.ques qui ne laissent parfois 
que quelques centaines de mâ- ” 

'treş entre leur. pied et le bord 
du feuve, mais qui s'âcartent 
et linissent par disparaitre en 
avangant vers le nord. De ce 
cote ,.l'Egypte est bornce. par 
la mediterrante; au sud, se3 * 
limites ctaient peu : certaines. 
Ce ne fut sans doute qu'apris 
de longues guerres entre les 
rois d'Egypte etd'Ithiopie, que . 
la frontiere fut decidement 
fixte aux cataractes de Syine. 
A cet endroit, des rochers em-: 
barrassent le ditdu feuve et 
marquent comme une limite î 
la navigation. “A : droiteet &
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litudini sterpe, accoperite cu 
nisipuri mobili pe cari vântu- 
rile le agită ca marea. Pe a- 
cestii oceanii allu deşertului, 
sunt şi naufragie. Ridicato de 
venturi şi împinse în contra 
obstacolelorii ce întempină , 
nisipurile at înghiţitii adese 
ori caravane întregi. Elle sunt 
unit llageilii perpetuit pentru 
“Egiptii, şi ameninţă essistinţa 
sea. - IE 
.« Erodotii dice că Egiptulii 

este unii donit ali Nini. se 
pare, intr'adevtri, că marea a - 
petrunsii altă dată departe in- 
tracestă lungă valle ; însă Ni- 
lulit. adducendit în cursuli seit 
unii nămolit grosi, crescu lo- 
culii pre care "lit depunea, aşa 
în cati alluviunile selle um- 
plură puţinii câte: puţinii si-. 
nulii ce forma Mediterana în 
locul cieltei de astz-di. Numele 
acesta se dă părţii do giosii a 

„Egiptului care închisă la modă 
nopte de mare, şi învelită la 
resărită şi la appusti de douo 
braţealle riului, presintă forma 
littereigcece numită Delta, sait, 
mai bine, a unui triunghi, a 
cărei basă arii [i Mediterana, 
şi înălţimea puntulii unde Ni- 
lulit se bifurcă. 

«In toţi annii, mai la. acei-. 
eşi gi, dela 20 Iuniă până la 
A-ii Iulii, Nilulit cresce pu- 
ținit câte puţinii în decursit 
de unii centa. de dille, trece 
peste țermii sei in Egiptulii de 

varsă peste tâtă țerra, penă la 
finele lui Septembre, adăpând 
pâmântulii cu o cantitate de 
apă, care, unită cu.roua abun- 
dante a nopţilori, agiungo a 
alimenta plantele pentru: res- 

gauche de cette longue vallte 
S'6tendent d'aridles solitudes , 
couvertes de sables mobiles 
que la tempâte agite comme 
une mer. Sur cet ocâan du 
desert, il ya aussi des nau- 
frages. Souleves par les vents 
et amoncelts par eux contre 
les obstacles qu'ils rencon-.: 
trent, les salles ont souvent 
englouti des caravanes enti6- 
res. Ils menacent orpetuelle- 
ment Vexistence lo " „apte. 

« Ii Esynte, dit Herodote, est 
un don du Nil. Il semble, en 
eilet, que la mer ait pânctre 
autrefois  assez avant dans 
cette longue vallte, mais le 
Nil, apportant dans son cours 

„un €pais limon. exhaussa le 
sol sur lequel il le deposait, 
de sorte que ses alluvions 
comblerent peu ă peu le golfe 
que la Mediterrance formait 
a la place du Delta actuel. On 
nomme ainsi ln partie infârie- 
ure de L Egypt qui, fermee au: 
nord par la mer, et envelop- 
pue î lest et ă l'ouest par 
deux bras du ficuve, pr&sente 

„la forme de la lettre grecque, 
appelâe Delta, ou, sil'on aime 
mieux , celle «tun triangle, 
dont la Mediterrance serait la 
base, et le. point oi le Nil se. 
bifurque le sommet. 

« Inondations periodi- 
ques du: Ni].— Chaque an- 
nte, presque ă jour fixe, du 20 

“juin au l-er juillet, ce îleuve 
mijlocii şi în Delta, şi sc re-. grossit peu ă peu durant cent 

jours, franchit ses rives dans . 
a moyenne Egypto et dans lo 
Delta, et se repand sur tout le 

“pays, jusqu'ă la lin de septem- 
bre, imbibant les terres d'une 
quantite Weau, qui, avec les
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tulii aunului. Incepe, apoi, pe 
ia primele dille alle lui Octo- 
bre, a scădă, a se retrage și 
reintră în line la solstiţiulti de 
isenă în albia sea, lăssândit 
pe locurile inundate unit nă- 
molii grasii şi uşiorit. ce ser- 
vesce de îngrăşutii. Ellii con- 
tinui a descresce pent la fini- 
tuli lui Maiu. Creacerea apei 
sa cere a îi dela șepte pent la 
șspte şi giumttate metre ca 
inundaţiunea se pâtă accoperi 
totii loculii de muncă şi ca re- 
colta se fii abundante. -Decă 
cresce mai puţinii, numai o 
parte de locuri este udată şi 
pote se [iă semănată. Cresce- 
rea paste optit metre devine 
pernicidsă, pentru că apele rt- 
mănit pre multi pe locuri; 
teectndii peste optii metre şi 
giumttate fometea este socură 
pentru câ nu se pote semena 
întruni loci bâltosi, şi este 
încă temi de 
Egiptulii- de susu, riulă fiindit 
strinsi între ripe mari, inun- 
darea este artificiale. S'a cal- 
culatii cf înălțarea pămentu- 
lui Eiptului, din depunerile 
Nilului, era de 0,126 mm. pre 
seclu. i : 

"« Acestii fenomeni. care pă- 
rea o dată miraculosit şi nees- 
plicabile, este forte simplu şi ' 
pârticularit nu numai Nilului. 
“Tâte riurile cari-şi-aii sorgiu= 
ţile în zona toridă sunt sup- 
puse la atari cresceră regula- 
rie- din causa ploilorii perio- 
dica ca cadă în acea regiune, 
Munţii Abissiniei, de unde 
«les :inde Nilulă , fiindă situaţi 
spre medi-di de tropicii re- 
cepit în: toţii annii, în epoca 
anusenuiui “de la sud-vest, a* 

pestilenţă. In' 

rostes abondantes des nuits, 
sufiit pour nourrir les plantes 
le rezte :de lanne. A părtir 
du commencement d'octobre, 

“il baisse, se retire et rentre 
enfin au solstice*d'hiver dans 
son lit, laissant sur les terres 
qu'il a recouvertes un limon 
gras et:leger, qui sert den- 
gruis. Il continue ă decroitre 
jusquă la lin de mai. II faut 
que la. crue soit de sept mă- 
tres et demi pour que Linoa- 
dation recouvre tout'le sol la 
bourable et que la rscolte soit 
abondunte. Sil monte: moins 
haut, une -partie seulement 
des terres est arroste et peut 
ctre ensemencte. Au-dessus 
de huit inetres, la crue devient 
nuisible, -parce que les cau 
stjournent trop iongtemps sur 
les terres; pass hoait mt- 

- tre et demi la famine est cer- 
taine, car on ne peut faire les 
semailles dans un sol mart- 
cageux, etily a danger de 
peste. Dans la haute Ezypte. 
e jleuve ctant encaisse entre 
des rives €levees, l'inondation 
est artilicielle. On a calculs 
que lexhaussoment du sol de 
lEzypte, dă aus depots du 

"NIL, €tait de 0,129 mm. par 
si&cle. | 

« Ce phenomâene ,- qui sem- 
- blait jais merveilleux et inex- 
plicable, est fort simple et non 

-particulter au Nil. “Tous les 
leuves dont les sources sont 
dans la zone torride ont aussi 

„des crues regulicres dues aux 
pluies periodiques qui” tom- 
ent dans cette region. Les 

montagnes de l'Abyssinie d'oii 
le Nil descend ctant situdes au 
sud du tropique, elles recoi-
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dică în timpul ploilorii, o 
mulţime de apă ce se scurge 
în Nilă, şi pe care o duce a-: 
cestă rii, una cu nămolulă ce. 
attrage cu sine din locurile: 
înalte, în vallea de giosii. Fără: 
densulă Egiptul . ari fi fostă 
acoperiti de arină, şi deşertul, 
în toti sterpiţiunea sea, sari 
fi întinsii până la marea Roşiă.” 
Ce arii [i osti decă cra se fii 
aşa 2 So pressupunem o grindă, 
de pămentiă împiedecăndii cur- 
suli Nilului către Mediterana. 
si aruncându-li în marea 
Noşiă ; Egiptului, atare cum. 
"ti cunssemii, adică una din 
vetrele civilisaţiuni lumii şi 
legătura Europei, Africel şi 
Asiel, ară ti fosti desiiinţati. 
Grecia n'ar fi pututi împru- 
muta nimicit dela elli; Ales- 
sandru n'ari fi veniti aci; A- 
frica remânea o lume retrassă, 
pentru. totii-d'a-una. singura-. 
tecă; şi o barieră ne-intrântă 
Sari ii ridicati între Europa 
şi India, pentru cari vallea 
Nilulula fostii callea cea mare. 

aNilulit, ne recependit nici 
ună riuleţi şi indestullândi 
numerâse canalur! de derivare, 
se face ma! micii cu câtii se: 
apropiă de mare. La intrarea 
sea in Egipt, trece peste stânci 
cari, unde sunt apele mici, şi- 
arrată crâsta : lorii peste su- 
pra-fața fluerului, și produci 
cataractele Sienci, atâtii de 
celebri în anticitate.. Aceste 
stânci îns nu sunt periculdse; 
elle îngreuni navigaţiune pro-: 
ducândă curenţii răpedi, insă 
nu 0 reţinii. De aci pent la 
Memfe, Nilulit curge într'o 
singură albii. In puntulii unde 
încupe Delta elii.se desparte 

vent chaque annte,. ă l'6po- 
que de.la mousson du sud-ou-; 
est, c'est-ă-dire dans la.saison 
des plues, d'ânormes masses. . 
deau qui s6coulent vers le. 
Nil, et que ce fleuve porte, a-: 
vec le: limon qwelles entrai-" 
nent des hautes terres dans 
sa  vallâe inferieure. . Sans. 
lui VEgypte eiit te recou- 
verte par les.sables, et.le. 
desert , dans -toute 'son a- 
ridit6, se făt ctendu jusquiă: 
la mer Rouge. Que serait-il ar-. 
rivee sil en avait €t6 ainsi? 
Supposez un pli de terrain ar: 
vâtant le cours du' Nil vers la 
Mediterrunte, ct le rejetant 
dans la mer Rouge; lEgypte, 
telle que nous la connaissons, 
cest-ă-dire un des foyers de - 
la civilisation du monde etle. 
lien de Europe. de l'Afrique 
et de LAsie, €tait supprimee. 
La Grăce ne pouvait rien tirer 
«delle;Alexandre n'y venait po- 
int, lAfrique restait un monde 
ă part, ă Jamais solitaire +. et 

„une infranchissable barritre 
s'elevait entre: Europe et L 
Inde, dont la vallâe du Nila 
&t6 comme le grand chemin. 

«Les bouches du Nil.— 
Conume, en Egypte, le Nil ne 
recoit aucun ailluent et qu'il 
alimente de nombreux canaux 
de d&rivation, il: diminue.ă 
mesure qu'il approche de la 
mer. A son entree en Egypte, 
il passe au travers de rochers 
qui; „dans les basses eaux, 
montrent leur crâte au-dessus 
de la surface du fleuve et pro- 
duisent les cataractes de Sy- 
ne, si ctlebres dans lantiqu- 
it6. Ces rochers ă fleurs d'eau 
ne sont pourtant pas bien ter-
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şi merge «de so aruncă în mare 
„prin stpte imbucăture, Sin- 

gurele braţe care. varsă asti- 
(i apele lori în mare sunrii 
Rosetta şi. Damietta, celle-l' 
alte sunt numai nisce canali. 
Riuli respândindu-şi în. totă 
libertatea apele pe termurile 
selle, Delta cresce forte puţin 
dela 3 penă la 4 metre pe an, 
pe cândit Podulii care are di- 
gie respinge, prin năsipulit ce 
adduce cu.25 de metre în toţi 
annii marea», : 

vibles; ils genent la naviga- 
tion en produisant des rapides 
mais ne linterceptent pas. De 
lă- jusquă - Memphis, le Nil 
coule dans un seul lit, Ala 
poirite du Delta, il se s&pare 
et va se jeter dans la mer par 
sept embouchureş qu'on nom- 
mait : Canopique ; Bolbitine,. 
Sebennytique, Phutmetique, 
Mandâsienne, 'Tanitique et 
Peiusienne. Les seules bran- 
ches qui versent aujourd'hui 
leurs eaux ă la mer sontcelles 
de Rosectte et de Damiette; 
les autres ne sont plus que des 
canaux, Comme le Ileuve rt- 
pand librement ses eaux sur 
ses rives, son Delta avance 
peu, de 3ă 4 mttres seulement 
par annâe moyenne, tandis 
que le P6 qui est endigus fait - 
chaque annte reculer În mer, 
par lessableset le gravier quil 

" apporte, de 23 metres.» 

Să mai deschidemiă la pagina 38 din Compen- 
dită şi pagina 109 din drege : 

„«Din munţii Armeniei des- 
cindi .doue” riuri alle cărorit 
fontâne sunt vecine, şi cari: 
împreunându-și apele, mergii 
de se vârsă în sinulii Persicii: 
acestea sunt Tigrulii şi Euf- 
ratele. Aceste dove riuri îm-. 
brățiscgă între cursurile lorit 
o târă vastă; muntâsă la megă 
nâpte, ștssă și arinsă în cen- 
tru si megă di :. Mesopotamia. 
Acoilo se înăltară doue mari 
cetăţi, Babilonulii şi Ninive , 
una "pe Eufrate si” cea-l'altă 
pe Tigru , capitali cândii una 
cândit alta. alle imperiului as- 

«De; montagnes de l'Arme- 
nie descendent deux lieuves 
dont les sources sont voisines 
et qui vont, aprăs avoir r&uni 
leurs eaux. se jeter dans le 
golfe Persique : ce sont le 
Tigre et lEufrate. Ces deux 
fleuves embrassent entre leurs 
cours un vaste pays, montag- 
neux au centre etau sud, c'est 
la Mesopotamie, ou, comme 
les Juils la nommaient, la 
Sirie des Rivicres. LA s'6levc- 
rent deux granles viiles, Ba- 
bylone sur lEufrate et Ninive 
sur le Tigre. Le territoire qui
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siriani. Nimicii nu este mai” 
însemnătorit în antichitate ca, - 
Babilonulă ; ai cărui muri 
formaă unu circuitii de doue- 

- geci şi patru până la doue-deci 
şi cinci de leghe, și se :iînăl- 
țaii dela trei cente pent la 
patru cente 
pimentului. Chaldeini "i dait'o 
antichitate de patru cente mii 
de ani. Dart Genesca asâdă * 
fondarea sea în epoca istorică 
în care pune și originea: po- 
porului ebrei. Nemrodii, for- : 
tele ventitorii , dice ea, fundă 
Bahylonulii. Următorii lui dom- 
niră pent cândii Arabii făcură 
aici o incursiune ca și Iesoşii.. 
în Egiptii. După câte-va gene-- 
raţiuni eiavuriă totii aceiasârti 
ca si a Icsosilorii în Egipti; 

S aa Pi 
uni rege allu Niniviei Bell, 
remasii independinte ca și re-: 
gii Tebaidei, se aruncă assupra 
Arabilorii, recoprinse Babilo- 
nuli şi fundă , ca st vorbimit 
curatit uninait Babilonulii cu, 
Ninivea, cellii d ântăiii imperiii 
assirianit etc.» 

icidre din fata: 

entourait . lunc sappelait : la 
Babylonie, celui qui envelop= 
pait Lautre. €tait le payart'As- 
sur ou Assyrie. Toutes deux 
donntrent naissance ă deux 
'royaumes,et furent tour ă tour 
les capitales de deux puissants 
empires. : 
«Fondation du premier 

empire assyrien. — hien 
n'est celobredans Tantiquită-. 
„comme Babylone , qwenvelop-. 

ait une double enceinte dont 
a plus grande avaițun circuit 
de 9? kilomâtres. Les prâtres, 
chaldtens lui. donnaient une 
antiquite de 432,000 ans. Mais 
la Gen&se faitrentrer sa fonda- 
tion dans l6poque  historique, 
oi elle place elie-meme lor- 
gine du peuple hâbreu. Cost 
Nemrod le fort chasseur, dit- 
elle, qui fonda Bubylone. Ses 
descendants, y regnerent jus- 
'qu'ă ce que les Arabes fissent 
une invasion semblable & celle 
deslyesosen Egypte. Au bout 
de quelques gentrations, ces 

„ conquerânts &prouvărent le 
““meme sort que les Hycsos; un 

roi de Ninive, reste indepen- 
„ dant comnie les rois de la 

- fut, selon la Bible, 
Sem»... A 

Thebaide Bâlus attaqua les 
„Arabes, reconquit Babylone , 
et fonda, ă proprement parler, 
par 'la .reunion de. Babylone 
et de Ninive, le premier em- 

„pire assyrien, aussi nomme 
d'un ancien chef, Assur, qui 

fils: de 

“Acestea să fie Gre destulle? 
““Cumii mai r&măne? Dreptul de autori allă 
d-lui Cernătescu să fie acella care i-a procurată
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cadou de 11 Februariă catedra dela Universitate? 

* 
x x 

„Fie cumi va fi, ccă'lă în fine pe d. Petre Cer- 
nătescu înstallată la Facultatea de Littere pe ca- 
tedra de Istoriă Universală. Despre minunatele-i 
lecţiuni nu e loculă acia vorbi. Autoră allă unui 

" iractati de Istoria Generale, professoră la Univer- 
sitate, acestea nu sunt destulle alimente cari să 

hrănâscă ună suffietă avidă de gloriă şi nemurire! 
Mai trebue încă o perlă să se adaoge la furliva 
corână. Cine să i-o dea? D. Duruy na scrisă Isto- 
ria Contimpor ană, şi D. Cernătescu voescea scrie 

o assemenea operă; găsesce dâră pe drumiă pe 
bietul 'd. Ducoudraş, îllă întrgbă de sănătate şi-i 
înhaţă apoi opera : Histoare contemporaine depuis 
1789 jusquwă nos jours. Să o traducă tâtă, era pr€ 
mare, 3 volumeni; să o resume, era o muncă 

pre obositâre. . . De ce n'ari lăssa la o parte vo- 
lumulii I, dela 1789—1815? De ce n'ară traduce 
din celle-lalte 2 volumeni de ici o pagină, şi apoi 
marii sări 30 de pagine, şi €ră să traducă o pa- 
gină ? De ce n'arii interverti câte o-dată ordinea 
materieloră ? Şi. cu mouulă acesta 6cc&lă appă- 
rendă în publică cu : Istoria Contimporană de la 
annuli 1813 până în dillele ndstre de P. 1. Cer- 
nălescu, Bucuresci , tipografia Laboratoriloră Ro- 
mâni, „871,
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Ace, precumii. vedeți, nu mai lipsesce nică 
chiară sacramentalulă de.: | | 

Regula grammaticală e păzită ! :- 
Pentru. varietatea lecturei, ni adducemiă aminte 

de o epigrammă a lui Gosthe intitulată Mărturis- 
sirea : 

<A. Miserabili nebună , mărturisosce fără a le 
codi că ai fostă surprinsi în cutare greşslă ?. 

«B. Forte bine, derii am reparal'0, .. 
«A: Cumii asta? 
«D. Eh! precumă face ori-cine. 
<A. Dâră cumă? - | 
«B. Amă comisii o greşelă nouă. Omenii saii 

înverşunatii atât de multă penţru acestă din ur- 
mă, încâtă aă uilatii pe cea dănlâii.» 
“Totă astii-feliă şi noi să uitămă prima greştlă 

a d-lui Cernătescu , „pentru a ne occupa cu cea a 
“doua. 

De astă-dată autorul nostru este, mai circum- 
spectă, pentru că serie în 1871, nu în 1865, F ace 
deci o prefaţă în care dice: e 

«In espunerea şi appreţierea acestorii everii- 
-<mente, câtă -şi în judecarea 6meniloră cari aiă 
«luată parte la ell6; precumii şi a motiveloră ce 
«i-ai condusă, ami avutii recursii la operile şi 
«opiniunile celloriă mai lo gici.scriitori> (!?) 

Logici scriitori! O fi! trebue să fie! Dâră de ce 

nu-i numesce pe acesti logici scriitori? Ce seru-
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pulă la oprită de ai lăssa - tăcerii ? Care inte- 
resii l'a determinată a.nuli pomeni numele, dâcă 
nu şi Litlulă cărţiloră ? Aceste întrebări ne-ati pre- 

„ocupată îndată ce amă cititii acea prefaţă, şi per- 
curgândă câte-va pagine din carte amă găssitii şi 

| respunsurile la elle. - 
Acesle respunsuri sunt : 
1. D. Cernătescu a consultată numai pe unul 

din aşa numiții. logici scriitori, şi anume pe Du- 

coudray, pe care nu Pa consultată, ci la tradusă 
sărindu-lă, şi vorbele : camiă recursăila operile şi 
opiniunile celloră mai logici scriitori» nu suntă 

decâtă floricelle de ună stil fârte problematici. 
Principalii autori francesi de Istoria Contimpo- 

rană, pe cari: i-ar fi putută consulta d. Cernă- 
„tescu, sunt: Ducoudraa Y, opera citată, Dauban, His- 

toire. moderie el contemporaine, Paris, 1867, unii 

volumi în-18, şi Chantrel, Histoire Contomporaine. 
Ei bine, pe acesti din :urmă d. Cernătescu pare 

nici a'i fi cunoscută, ne împrumutândă, nemica 
dela ei. Remâne totă Dietulă. Ducoudray singu- 

„rulă păgubaşiă! - 
II. Causa pentru care n'a vorbită nemică de d. 

Ducoudray este 6răşi lesne de 'nţellesă , căci ară 

fi pusă pe'ori-cine pecalle d'a descoperi delictulă 
de traducţiune. De aci misteriă assupra tuturori 

logicilorii scriitori ! : 

Să dovedimă acumă, celle ce amă înaintată.
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La pag. 40 din Istoria Contimporană a :d-lui 
Cernătescu şi la pag. 59 din /7istoire Contemporaine 
a lui Ducoudray aflămii 

> « Lupla pentru independinta 
Greciei. 

«=. Deră la 1821 acestui ze- 
chiă imperiu fu tare sculuratii 
de reintierea poporului greci. 
Acestă miscare nu se făcu pentru 
drepturi constiluționali, ci pen- 
ru îndependință. Grecia , ve- 
chiulu legănu allii cicilisaliu- 
nei europene, ajunsesse în fim- 
purile moderne într'o condiţi- 
„une forle miseră sub domina- 
țiu burbară a Turciloră. Viata 
şi întelligința păreaii că aă 
Jugilu de la Greci pentru totii- 
da-una; descendenții vechi- 
lori Ellini eraă aziliți și tra- 

„. taţi ca ville... » 

Insurrecliou de le Grice (1821) 
«... dais en 1821 [€ viel em- 

pire de Limmobilits sezil tout 
& coup cbranle par une for- 
midable insurrection ou plutât 
par la renaissanced'un peuple 
qu'on croşait mort,le peuple 
grec. Icile mouvement prenait 
un autre caractere IÎ ne s'a- 
gissail point de constitulions 
plus ou moins liberales „de 
[rauchisesel de garanlies, nais 
„de tindependance d'un peuple. 
Antique berceau de la civili. 
salion curoptenne , la Grice 
dans les temps modernes clant 
sous la barbure oppression des 
Turcs, descendue & la condi- 
tion ia plus miscrable. La vie 
et Linteligence semblaieni setre 

„relirces de son peuple; per. 
sonne n'aurait reconnu dans 
les rayas avilis el courbus sous 
le bâlou , les descendanis do 

* "Themistocle , de Periclts ct 
de Dimosthăne... 

Apoi mai giosii cu câte-va rânduri: 

«Populatiunea de precâstele 
măril, buni marinari, se ina- 
vutisse din comerciuli: Medi- 
teranci, şi putu prin mediele 
ce-si creâ să lucreze pentru 
independenta patriel. - 

»Se fundară scâle naționalf, 
apoi se formă Eteria ce se în-g patrie, 
tinse in tâte părţile : membrii 
ei işi impunea obligaliunea 

. 

«Sur les cotes, pour exploi- 
tor la guerre par les Hottos 
europtennes il s'est formâ une 
nombreuse population d'arma- 
teurs et de matelots. Rapi- 
dement enrichie , elle va pre- 
parer lind&pendance de. la 

«Une socicte dite des Phi- 
lomuses fonde des &coles nati-
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„de a împăca urele private, de: .onales; puis se forme, se dt- 
a confunda. întruni, singurii veloppe, s'&tend' partâut une 

“ sentimentii religiunea Şi pat- .noble et sainte association, 
via, jurândii de a. se sacrilica l'elhcrie, dont les memhres 
pentru trinmfulit- lori...» * Simposent comme devoir d'&- 

” teindre toutes les inimitits 
privees , confondent dans un 

“ meme 'amour et dans un 
„„m6me serment-la religion et 

la patrie, jurant do se sacri- 
fier pour le triomphe de la 
fui et de la liberte greeques.» 

D. Cernătescu apoi, ca să diltere întru câtă-va 
de Ducoudray, sare tocmai la pag. 193 din «His- 
toire Contemporaine» , unde intre altele traduce 

“mai ad-litteram următârele : 

„„ «Partea cea mare respinsă  «Rejetâs dans la place qu- 
în cetatea ce era minată, Gre- ils avuient mine, les : Grecs 
cii, cu femel, copii şi betrâni se defendirent avec le courage 
se luptară cu curagiulit des-, du desespoir. Femmes , vieil- 

„perârii şi se inmormbntară lards, enfants prirent part au 
sub mine. ..Nimeni-nu.ccru combat ou s'ensevelirent sous 

„graţia vicţei. Strigătulii de in- les ruines de leurs maisuns. 
dignaţiune co resună in tâti Personne ne demanda grâce. 

. Europa desceptă guverneledin La châte de Lheroique Mis- 
neumana lorii nepăssare...»  solonghi retentit. douloureuse- 

! ment en Europe ele...» 

__ Apoi-mai la valle, pag. 17 din d. Cernătescu şi 

pag. 125 din Ducoudray: | 
" «Grecia cra salvată acumi «La Grece ctait sauvie 
“ însă Turcia se afla in periclu mais au peril dela Turquie 
„cte.» | ” ele.» : 

- După acesti modă este scrissă LOLă /storia Con- 
timporană a d-lui Cernătescu. | 

“La pag. 48 aflămă o curiosilate: g pagine d'2-



“rândul puse în guillemete (,), ceia-ce indică o 
'citaţiune ; cu tote astea autorul nu voesce nici 
"de cumii a ni arăta de undea luată acea citaţiune, 
astii-feliu că cine-va stă la îndoială dâcă punerea 
guillemeteloră nu va fi cumiă-va din o errâre de - 
tipară ; orientându-ne înse după titlulă Litteratura 

şi Scienţe, deschisserămii pe d. Ducoudray la pag. 
73: Eclat des Lettres et des Sciences; şi aflarămă 

misteriulă: D. Cernătescu a urmati şi aci siste- 
“mulă sei d'a traduce pesărite, lăssândă la o parte 
“3, 4, 10 pagine. Vorbindiă despre Goethe şi Sehil- 
ler (pag. 48) traduce vre-o. 10 rânduri din pag. 74 
“din Ducoudray; apoi sărindă pagina 75 întrâgă, 
"traduce “nota din giosulii acestei pagine ; sare 
“6răşi o giumătate pagină, mai traducendă şi d'a-. . 
collo vr'o 6 rânduri ; trece apoi peste 10 pagine şi 

"6răşi mai traduce ună passagiu, şi aşa din sări- 
tură în săritură compune o petecăriă ce se boteză . 
cu numele de Literatură şi Sciinţă din frâgmenle 
"tradusse din Ducoudray: - 

* Eccăce va să dică:ca ave recurs la logici scriitori.» 
Ceia-ce ni pare o lucrare propriă a d-lui Cernă- 

tescu in Istoria Contimporană este partea relativă 
la istoria Românilor, şi acâsta nu scimiă încă până 
“la ce punctiă, timpul neinvoindu-ni a-mai pune 

faţă 'n față celle scrise de d-sea cu manualuliă d-lui 
Lauriani, s6ă pâte.. . ..: memoria'ni cam! spune 

„ce-va, .. cu cartea lui Elias Regnault. Lie 

14
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-Acestii: modă stranii: d'a ave recursă la logici 

soriitori. noi. nu'lă pulemi. înţellege , şi socotimii 
că d:: Ducdudray,:dâcă ară essiste o convenţiune 

„ internaţională , „ară fi in dreplă a intenta. acţiune 

“d-lui Cernătescu, care nu. numai că traduce opera 
fără a dobendi aulorisarea , dâră încă nu-i face 
cellă puţină onârea de a'i cita numele! Dâră săr- 

manulă Duruy, a cărui operă,este întrâgă plagială! 
“Goethe dice in cugetările selle.: « Lectura lui 

Shakspeare e periculâssă pentru talentele năs 
cânde, căci îi ademenesce.a /lă. reproduce, şi ei 
îşi închipuescă că se producă ei înşişi >. 

Decă d. Ceraăteseu ar fi ună talentă născând 
şi. dd.. Duruy. şi Ducoudray nesce genii ca Shak-: 
speare, amă pul6 s6 scusămiă. pe professorulă 
“nosteu dela Universitate. 

„ Ori-eumiă, nu trebue a ascunde piosa, dragoste 
anonimă ce ti. Cernătescu pârtă opereloră cellorit 
doui autori: de mai susă ,. pe cari îitraducecu o 
tinereţe aşa de attingătăre , încătă ni pare reă că 
o assemenea passiune remâne clandestină şi amă 
socotită. de irebuinţă a o demasca. -. 

“ Reflessiuni mai departe nu facemiă. 
-La-Boma cei ce furaă. copii minori s6ă vin” 

deaii ună sclavă dreptă ună” omiă liberă se pe” 
 depsiaă de legile -plagiare. 

„-Bietulă Marţială, . care se plânge fânto adessea 
contra unui  Gre-care. Fidentinus ce avea impu- 

po
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dința d'a da ca alle sslle versurile poetului, fu- 
sesse silită, în lipsă de o măsură specială pro-: 
tectrice a proprieţăţii litterare, să considere ver- 
surile, selle ca copii emancipaţi , şi ameninţă pe 
ori-ce usurpatoră că 'lă va da giudecăţii în teme- 
iuli legii asupra plagiatului. ; 

Domnule Cernătescu, fii professoră de Univer- 
sitate, căci aşa a voită Il februariă „-d6ră pentru 
ondrea “litteraturei : române încelâză de a mai fi 

- Fidentinus |! : 
“In lumea intelectuală, ca şi 'n cea politică, s sunt 
nesce condițiuni indispensabile ori-cui voesce-a 

„„giuea ună rolii Gre-care, căci privilegiulă 'a.dis- 
părută. din societăţile moderne pentru a da. locti 
numai 7erituluă şi sciinței, 

Acei, ce. nu voescă s'o înţellegă, să riu se su- 
pere pe critică. - 

« Dâloria şi folosulă critice este aici — _ ie d. 
T. L -Maiorescu—de a li arăta trepta pe care staiă 
«pentru ca. nu cumi-va încuragiarea loră se pro-, 
«ducă îu giuna, generaţiă , ce'i incongidră , falsa 

„«credinţă că râdele'se poli dobândi fără muncă 
«şi laurele fără merită».(1) 

A -fi cine-va istorică ca d.'G. Panu: 'cellă cu 

Moldova d'a-stânga Moldovei, este i numai comiciă; 

a fi cine-va istorică ca d. P. Cernătescu cellă cu 

| ul couăra .]Y, este şi tristă. totă-o- -dată. 
-1 Genariii 1874. a Ei ii 
po. 

;(1)Respunsurile Revistei Contimporane, Iași, 1873, p. 56. 
4 

>
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APPENDICE LA D. CERNATESCU. 

“Artielulă nostru din numărulă trecută allă Co- 
lumnei luă Traiană era degia tipărită, cândă in- 
“tămplarea ni descoperi încă o operă a d-lui Petre 
Cernătescu, intitulată «Manuale de Istoria Univer- 
«sale, lucrată în limba francesă sub: direcţiunea 
«d-lui Victor Duruy, tradusă şi adausă de P. L 
“«Cernătescu, Bucuresci „Tipogr. Statului, 1861». 

N&sfoind'o ne assicurarămi că ea nu difteră întru 

nemică de Compendiulii de Istoria generale gissă 
„allă d-lui Cernătescu, punându-ne din noă in po- 
'siţiune de a admira artificiale cu cari acestă pro- 
fessoră dela Facultatea de Littere a agiunsă de- 
plină proprietară assupra. operei d-lui Duruy. 

Astă-feliă : 
I.D. Cernătescu la 1861 traduce Itanualele de 

Istoria Universale allă lui Duruy, neuitândiă a 
spune in frontispiciulă cărții: că ea este - tradusă. 

„9. La 1858, după o trecere aprâpe de 8 anni de 
dille, în care timpă dobendise catedra dela Uni- 
"versitate, d. Cernătescu voindă cu ori- ce preţă a 

,
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fi autori, relipăresce- cartea lui Duruy, îi schimbă 
titiulă, şterge numele adevăratului părinte all o- 
perei, precumă şi indicaţiunea că este tradusă, lăs- 
sândiă numai numele sei neprecesă de de. 

3. In fine la 1873, assicurată de deplina şi ne- 
turburata stăpănire assupra lucrului răpită, ada- 

".ogă şi pe de. 
In adevără , 6ccă titlurile călloră trei ediţiuni 

alle traducţiunii Istori ică Universale. a lui Duruy.. 

La 1861: . -.... 

MANI ALE 

DE ISTORIA UNIVERSALE, 
lucratii în limba [raicesă supt direcțiunea i 

D-LUI VICTOR DURUY II 
  

 MRADUSUSIADAUSU 
DE P. 1. CERNATESCU |! 

Li == 

| BUCURESCI | 

“Typografa Statului St, Sava şi Nifon, 1861., 

“la 1868 : 

COMPENDIU. 

DE ISTORIA GENERALE 
"CU GEOGRAFIA RESPECTIVA - 

Conforme ultimei programe officiale pentru inve- 
tiamentulu secundariu 

_p.1. CERNA TESCU
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Pe La Ba 
COMPENDIU aa 

DB 

„ISToRtA GENERALE 
Piz 

P,I. CERNATESCU 
  

BUCURESCI 18783 - 

"0 iscusință mai minunată nu se pâte veds! Mai 
ânteiu traducători, 'apoi-'csza anifibiă între tra- 
ducătoră Şi autori, în celle din urmă numai au- 
toră, pentru “una şi acelaşi carte,! „6cc6 taelica ur- 
mată de d. (lernătescu. 

D-sea .va fi redută , păte,. că timp de optiă 
anni dela traducerea :Manualului de Istoriă allii 
lui Duruy este ună titlu. de prescripţiune giuri- 
dică , fără să scie doctulă nostru professoră. dela 
Universitate că fundamentulă prescripţiunii în 
Dreplă este possessiunea cu bună credinţă, şi deci 
lucrurile scamotate d-le Fidentinus nu se poti nici . 
o dată prescrie. DIE 

"15 Genariii 1874. -: ir.



Dus coădra )Y3-+ UBICIN l. 

“ALLU DOILEA APPENDICE LA D. PETRE" 

CERNATESCU. 

Aşi fi fostii în cea mai mare desperare, decă 
articolii mei din numerii trecuţi ai Columnei luă 
Traiană mwară fi putută smulge din lunga sea. . 
tăcere pe-professorulă de Istoriu Universală dela . 
Facultatea de Littere din capitala homăniei: d. 

Petre Cernătescu. “ 
Intro scriere originală, nu tradusă ca “celle de; 

“până acumi , pe o “taia volantă distribuită la 19 
februariă 1874. cititoriloră Românului, enigmati- 

cul autoră de diverse Istorie Generale şi Istorie 
Contimporane isbuenesce cu profusiune, spre mi- 
rarea şi desminţirea gureloră celloră . relle , cari 

assicuratăi că d. Cernătescu n'ară fi în stare a res- 
punde din propria sea iniţiativă , ci trebui să aş-- 
tepte mai întâiă pe dd. Duruy s6ă Ducoudray ca 
apoi să le traducă. repunsurile, 
"Pe câtă înse de mare ni-a fostă satisfacţiunea 

de a ved6 în sfărşitii pe d. Cernătescu că scrie ce- 
S
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va originală măcar pe o foiă volantă, pe atât 
ne-amă întristată vădendă pe ună omă în talia 
de professorii universitară declarândiă categorică 
că abia a aujlită de numele nostru, ceia-ce pro- 
bâzăcă d-sea n'a citită vre-o dătă nici <Românulii», 
nici «Columna lui Traiană», nici <FGia Societăţii 
Românismului>, “deşi a fostă abonată la câte trelle; 

şi decă nu le-a cititi, decă n'a cititi articolii nos- 

tri de acollo, articoli fârte modesti, dâră neluaţi 

de la alţi, causa este, negreşită, pentru că din ro- 

mânesce in romănesce nu putea să traducă. 
Dâriă ce ducii! :D. Cernătescu este meşterii a răpi 

proprietatea litterariă străină în feliă de feliă de 
morluri. Cândă n'o iea pe sâma sea, atunci o iea 
pentru a o da altora; în ori-ce casă, o iea. Astă- 
felii şi'n respunsulă din acea f6iă volantă d-sea 
pretinde că articolii din numerii trecuţi ai Colum- 
mei mari fi fostii scrişi de mine, ci de ună altă 
cine-va. Pentru Dumnedei, nu mi-i răpi, nu mi-i 

scamota d-le Cernătescule, căci mă vei face a mă 
crede şi eii o illustraţiune ca Duruy s6âă Ducou- 
dray, victimele d-tslle de mai ?nainte! 

Dâră lăssândiă gluma la o parte, de şi este vor- 

ba despre d. Cernătescu, să venimă la apărarea. 
d-selle. a | 

Ea se reduce la trei puncte : : 
«Autorulă articolului omite—spune d-lui spre .a 

caceredita asserțiunile selle — de.a dice nimici .
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«despre, ântâia ediţiune din anulă 1861 a Com= 
«pendiului de Istoria Generale în frontispiciul că- 
«reia se spunea, curati şi espresă că este în mare 

- «parte tradussă şi în parte prelucrată». 
In parentesi : comite a dice: nimicii» este stil; 

de professoră de la Facultatea de Littere ! !-Deră să.. 
intrâmă în fondă. : pe | 
„ Cititorii articolitorii mei, unul sub titulă : . 
Petre Cernătescu şi Istoria Universale, appărutiă în 
Columna la 15 ianuariă 1874, cellă d'allă doilea :. 
DU 2( corăra JL 2, appendice la D. ernătescu, appărută ! 

la 30 alle acelleiaşi lune, petă repeta problemati- 
cului professorii ceia-ce. am' spusă noi. acolo , si 

anume : : - 

-«D.. Cernătescu - la 1861 traduce Manualele de 

«Istoria Universale allă lui Duruy neuitândă a spu-. 
«ne in frontispiciul cărţii că ea este. tradusă. 
-«L.a 1868, după o trecere aprâpe de 8 anni de : 

“«dille, în care timpii: - dobendisse catedra .de .la 

«Universitate, d. Cernătescu voindă cu ori-ce 
„«preţi a fiautoră, retipăresce cartea lui Duruy, 
«îi schimbă titlul, sterge numele adevăratului 

- «părinte allă: operei precumiă şi indicaţiunea că . 
«este tradusă, lăsând numai numele sei nepre- 
«cesti de de. , 5 

«In fine la 1873, assieurată de deplină ş şi netur- 
«burată stăpănire assupra lucrului răpită, adaoşă 
«şi pe de.» :
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 Scriândă acestea, noi! 'produceamă şi: froatis- 
piciele celloră. trei ediţiuni. 
“Ore d.: Cernăteseu, în:timpă de 20 gin dela 
appariţiunea ' ultimului nostru articolă penă la 

appariţiunea faimosului 'd-seile jrespunsă , n'a 
avutii vreme să citâscă rândurile de mai susă ? 

Allă douilea puneti din apărarea d-lui Cornă- 
teseu este că: «piin greşela (!) s6ă comissiunea (7) 
«editorului sâă a tipografului (!!) dea pune frontis- 
<piciulă întregii pe ediţiunea a 'două»-s'a uitată 
a:se (ice că opera în cestiune este'tradussă. 

“Da, na rideţi, tipografulă s6ă editorulă, impri- 
meria Associaţiloră din Passagii sâi d. Socecă,. 
6ecă autorii delictului de traducţiune ; d-loră ai 
făcutii pe d. Cernătescu să nu observe poruncă a 
6-a din Decalogă faţă cu d. Duruy; d-loră , seă 
unulă din amânduoi, -aă avută acellă nepermisăi 
curagiă d'a despuia de proprietate pe fostulă mi- 
nistru allă Franciei şi a îmbrăcca cu densa pe im- 
provisatulă professoriă dela Păcultatea de Littere 
din. Bucuresci !. Da 

O, posnaşi editori şi ipograti! voi cari ,:pentra 
o plăcere curi6să, într'ună modă clandestină, prin 

_ ommissiune, înzestrați po unulă despoindă pe al- 
tulă, nu cugetarăţi re că va veni o li-cândă veți 
ti traşi la 'barra siustiţiei: de chiară donatazulă 
d-vâstră ? : 

Deră sunt giudecălori în Bor lin, vorba morali-
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stului dela Sans- Souci, şi e giudecătorii; essamiiândii 

piessele processului, vă disculpă, pentri că:.. . 
“1. Errârea de a nu pune stă ommissiunea de a: 

pune frontispiciulă întregă din ediţiunea 1-iă' pe * 
- 6diţiunea a doua; nu-pâte proveni din partea edi- 
torelui ss tipografului  cumiă îi aceusă “pe ne-. 
drepti d. Cernătescu, de $ră- -eo frontispiciulă edi- 
țiunii IL nu păstreză absolutamente 'femici: din: 

„frontispiciulă primei ediţiuni, fiind schimbati cu- 

totulă, de susă până giosi , astii-feliui că vorbele 
professorului nostru : «erârea's6ii omissiunea d'a 
«pune fronlispiciulă întregă pe. ediţia a doua» 
nu aă nici ună înţellesă:: ' 

„In adevără, 6ec8 frontispieiulă primei  ediţiuni: 
din 1861 : , - 

MANUALE 

DE ISTORIA UNIVERSALE 
lucrată în-limba francesă supt direcțiunea 

D-LUI VICTOR DURUY. . 

TRADUSSU SI. ADAUSSU DE P.l. CE RNATESCU . 

Bucur esci, Tipografia Statului St. Sava. și Nifon 1861. | 

Eaccă şi celii din a 9-a ediţiune din 1868: 
COMPENDIU 

DE ISTORIA GENERALE 
"-* GU GEOGRAFIA RESPECTIVA . 

“ : Contorme ultimei programe ofilciale 

- pentru învăţămentulă secundariă P. I. Cernatescu. - 

Tipografulă sâă. editorulă puteaă.6re din câ-:
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pulă loră să schimbe titlulă cărţii, se adaoge cu-, 
„ vintele: «cu geografia respectivă ete.» să adducă 
-alte modificări în test şi în ortografiă ; să facă 
adaosse etc.?.: 
„II. Apoi chiară aşa de- -ară if, d.. Cernătescu 1 nt 

putea 6re să arete în vr'uniă diară că opera din: 
"greşelă se, dice căe a d-lui? de Gră-ce ediţiunea l-ia . 

despăruse cu desăvârşire, şi lumea uitasse în - . 
timpi de 8 anni de cuvântulă traducţiune. , 

Deră chiară decă n'a avută oceasiune să recti- 
_fice acestă errâre, 6re nu putea cellă puţină cu. 

prilegiulă ediţiunii a treia din. 1873 a operei în. 

cestiune să îndrepteze ommissiunea din ediţiunea. 
II-a, ră să nu pună următorulă fropuispielă : 

COMPENDIU 

DE ISTORIA. GENERALE 
de P. 1. Cernătescu, Bucuresci 1873, 

in care şi-a făcută loci: până şi impudisulii de» 
Ce feliă ? In 5 anni de gile dela 1868 până la. 

1873, d.. Cernătescu n'a putulă să observe errd-: 
rea s6ă onumissiunea tipografului s6ă editorului, 
şi să orepare?!!! . . 

Allă treilea unatăi din aperarea d-lui Cernă-. 
tescu este că: «nise n6gă şi răpesce totă dreptulă 
«de lucrare şi de cugetare propriă în manualul 
«de istoria contimporană, pentru că.s'a descope- . 
«rită în ellă assemănare de idei (!) şi passage luate: -
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«dela autorii logici la alle căroră serieri şi opini- 
cună am avulii recurs... 

Despre <assem&narea de: idei» s să ni fie permisă 
a surride numai ; despre «passage luate dela 10- 
gici seriitori>, noi intrebămă numai dâcă a traduce 
pe .sărite opera unui autori , fără chiară a-i cita 
numele, va să dică: <a ave recursă la scrierile şi 
opiniunile selle » ? 

„_ Chiară celle relative la lomâni din Istoria Con- 
timporană nu'sunt în mare parte decătii o tra- 
ducţiune a scrierii d-lui Ubicini din «L'Unzvers pit- 

" toresque», o traducţiune 6roşi pe sărite , împes- 
“triţată cu passage luate dela alţi elogici scriitori», 
pe cari cellă puţini nuj resumă cumiă se cade şi 

„nicăiri nu” citeză.: 
„Să dămii câte-va essemple: 
La pagina 110 din Istoria Contimporană a d-lui 

Cernătescu , şi la pag. 134 din /'Univers: 

«Cette politique, ă Vaide de 
laquelle la lussie parvint, 
pendant pres d'un sicle, â 
„donner 1e change sur ses vâ- 

. ritables desseins , regut une 
«Assomenea, spiritulii co ca- nouvelle constcration par L'&- 

racterisa Regulamentele orga- 
„nice . . . da cu tolul pe față 
scopurile ulteridre alie Rusici. 
„Basele acestorii codici adimi- 
nistralice se puseră incă de a- 
„dunci, deși lucrarea fu lermi- 
nală și elle promulgale după . 
patru anni, la 1834,» 

tablissement. des Reglemenis 
organigues, ou codes adminis- 
(ratifs de. Principaules „ dont 
les bases commenctrentă ctre 
jetces des celle cpogque , bien: 
quils me fureni acheres et 
promulgucs que cinq ans plus 

„tard, en 1831.
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„La Pag. 112 din d. Cer 
NI2Vers: 

„ «Derit in mare parte se vin- 
deaii provisiunile de comman- 
danţi, mai-allesii de cei infe- 
riori,inprofitulii,lorii personali, 
eră soldaţii se cantonait insar- 

"cina bieţilorii ţerrani. 
“a Scumpetea . lucrurilorit 
absolutii necessare. era forte 
mare. 

« Miseria ajunse a fi infri-. 
coşată, la culme, mai allesii 

-cândii generatulie Zaltuchin 
luă , în guvernit „loculii comi- 

-telui Pahlen. In "multe. dis= 
tricte, şi maiallesii în Mehe-. 

"dinți, ţerranii fură reduşi de 
a se nutri cu scârţă de arbo- 
re măcinată. ” 

«Omeni morți se vedeai 
pretutindenea prin -câmpie. 
Aceşti nefericiţi _perisseră , 
unii de fome, alţii de fatica 

“lucrăriloră aduşi cu biciulă 
de cazaci. 

«Pre lângă tâte acestea mai 
veni şi pestilența ce rări fârte 
populaţiunea ;. apoi în 1829 
cădu 'arna cea aspră ce îm- 
pucină multi vitele din ' lipsa 
nutrețului şi de epizootia. A- 

"tunel se iuară: Omenii pentru 
transporturilearmateiin loculii 
vitelori. La plângerile forte 
plecate, ce cutesaiia, face unii 
in contra acestui «lispreţii de 
umanitate g>neralultiZaltuchin 
se infuria şi respundea că:«pu- 
cinitii pasă să scie cine facii ser- 
«viciele, Gmenii stă vitele, nu- 
«mal - să se facă.» Mitropoli- 

nătescu , şi 136 din /U- 

Quon se figure les ofliciers 
: russes recavant du gouverne- 
“ment valaque les ralionz pour 
leurs soldats, puis les reven- 
dant ă leur profit et canton- 
nant leurs soldats chez les 
paysans.. RR 

«Le prix de tous les articles 
de premitre 'necessitt monta 
bientoât jusqwau decuple.. La 
misâre devint pire encore ap- 

: ves que le comte Pahlen eut 
ete remplace par le. genâral 
Zaltouchin. Dans  plusieurs 
districts, notainment dans ce- 
lui de Mehedinti. les habitants 
furent reduits ă se nourrir 
d'&corce d'arbre broyte. 

«On.voyait les routes cou- 
vertes de cadavres. Da mal- 
heureux paysans succombai- 
ent les unsă l'excâs de la faim, 
les autres sous le poids des 
fnrdeaux. Ces cadavres, lais- - 
săs sans sepulture sur le sol, 
et-les convois-de' bless6s qui 
se succedaient sans interrup- 
tion engendrârent, dăs le mi- 
lieu de Lannte, une peste qui. 
acheva de dtcimer la popula= . 
tion. Puis vint le terrible: hi- 
ver de 1829, pendant lequel 
le manque de fourrages, joint 
ă une 6pizootie, enleva plus 

"de la moitie du bâtail; alora 
“on se servit des paysans com- 
me de bâtes de somme. pour 

-le service de larmâe. Lesau- : 
" torites locales voulurent ha- 
sarlerquelques remontrances; 
le gâncral plenipotentiaire de- 
fendit ă ses agents de Il» fati- 
guer dssormais de ces details,



«tulit Gregoriit avu curagiulii «attendu qu'il ctait inutile de 
de a se plinge şi fu esilatii sazoir qui des hommes ou 
în Bassarabia». "des bâtes  faisait le service ,. 

pourvu que les ordres fussent 
...: AR „ extcutâs.» .Le mâtropolitain 

de Valachie, Gregoire, qui a- 
vait os€ faire entendre quzi- 
ques plaintes, fut exile cn 
essarabie. » 

:+ După acesta urmeză unii resumatii totii din U- 

bicini, apoi 6răşi câte-va passage lradusse ad-lit- 
terain , pe cari din causa lungimii loră nu. le pu- 
temi pune aci, doritorii da le cunnâsce ne a-: 
vândă decâtă a deschide opera d-lui Ubicini dela 

„p. l35—141 şi să le compare cu pag. ll3—l2l. 
din d. Cernătescu. , 

Restilă respunsului d- lui Cernătescu este uni 

san-chiulotismi de espressiune şi cugetare, unde 
cuventulă per/idiă în 'ş&pte rânduri se repetă -de 

"“5'ori, unde accusativele şi imperativele facă o al- 
lianţă terribilă, deşi negrammaticală, unde în fine 

-s&' calomniază ună bărbată pe care trebue sălii 
stimeze toţi Românii , -căci face onâre ţerrei, pe 
d. Hasdei, micşorândii- lă—culmea, ridicolului— 

penă a'lă socoti rivaliă-allă d-sâlle pentru catedra 
de professoră! 
Hasdeă rivalul d-lui Ceinătescu! rivalulă a- 

"celluia' despre care s'arii puls dice cuvintele unei 
femei de spirită din Germania despre ună altă 
professoră , Frederică de Raumer : «Pentru dân-
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'sulii a scrie este d traduce» , mai adăugându-se : 

- «şi încă a traduce reii»! 

__ Prin. urmare, ca să conchidă, cură remâne d. 

' Cernătesecu şi după respunsulă seii din acea foiă 
volantă ? - 

11 februariă id inaugureză „professorii la U- 

niversitate; 

„ Rditorii sâi tipografii îlli facă autoră a € Com- 

pendiului de Istoria Generale; - 
D-nii Ducoudray şi Ubicini îi cedeză pe furişă 

Istoria Contimporană ! 

Co mai valorâză d. Cernătescu? 
Valoreză multă , forte muită , căci dâcă Ereule 

s6ă Romuli, după teoria lui Vico, deşi n'aă es- 
sistată nici o dată prin propria loră individuali 

tate , totuşi represintă faptele mai multoră indi- 

vidualități confundate într'una singură, nu mai 

puţină ş şi d. Cernătescu represintă cellii puţinii pe . 
Wei, pe Duruy , pe Ducoudray şi pe Ubicini. 

Cu alte cuvinte, d. Cernătescu nu essistă, deră 

va remăn€ nemuritoră. 

22 Februariit 1871 -: i 
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