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l 

Sunt anumite epoce ale anului, la noi şi întralte 

țări, cînd istoria, literatura, cercetările ştiinţilice 

sunt urmărite cu mai multă atențiune de mavele 

public, de cei cari citesc, zoriți, ziare și broşuri. 

La noi, epoca cea mai priincioasă pentru isturiă, 

literatură, şi cercetări ştiinţitice, este epoea sesinnei 

generale a Academiei Române, Marte şi Aprile ale 

lie-cărui an. Venirea Românilor învăţ ți de prin 

toate ţările locuite de Românf; şedinţele solemne ; 

şedinţele publice; rubricele în diferite note co presa 

cotidiană consacră Academiei în timpul sesiunei ; 

vilva ce se face în culisele academice, în culoaru- 

e, în diferitele cenacluri literare cu 

lat operilor presintate înal- 

3, —toate sceste cause şi al- 

tele încă, fuc pe publicul nostru să acorde şi isto- 

riei, şi literaturi, şi cercetărilor ştiinţifice române 

o atențiune, dacă nu mai mare, cel putin egală cu 

vile universitar 

privire la premiele de « 

tei judecăți a Academiei,
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aceea ce acordă tuturor felurilor de politică din co- 

loanele ziarelor,—bine înțeles, numai în lunile lui. 

Marte şi Aprile ale fie cărui an. 
Ast-fel fiind şi ştiini bine că aşa este, voiii pro- 

lita de acest timp priincios, pentru a pune la un 

loc notele ce am strîns după urma cîtor-va citiri 
din cursul anului, și pentru a le supune şi judecă- 

(ei celor ce s: interesesză de istoria Românilor. 
Fac lucrul acesta cu atît mai multă plăcere, cu 

cât, de vro cinci ani încoace, siudiul istoriei noas-- 

tre, după documen e interne şi după documente ex- 
terne, a cîştigat la noi foarte mulţi prieteni printre 

tineri şi printre bătrîni; printre cei de sus şi prin- 
tre cei de jos. 

«Băiatul de boier» cum se dicea odată, doreşte. 

astăzi să ştie ce a fost altă dată în țara aceasta cu, 
ucelaşi foc şi cu aceiaşi inteligenţă, cu care doreşte: 
și învățătorul perdut în cine ştie ce comună, ale: 

căci uaticități, movile, legende, văgăuni, gorgane,. 
lintîni și tufani trăsniți e gata să le studieze şi să 

le trimită locurilor competente. 
Cînd, după documente interne, arăt foştilor mei! 

elevi, azi doctori şi licențiaţi de aci şi dinăuntru, 

probe de civilisaţiunea. ce am avut în secolul AVI, 

citesc pe chipul lor, spre adînca mea mulțăimire, 0: 
plăcere, un interes, o dorinţă, neînfrinată de a cu- 

nvaşte cît mai multe din amănuntele vieței strămo- 

şti. Și tot ast-lel, după documente externe, cînd 

Scebin de însemnătatea ţărilor române, a Serbiei 

si a Ungariei în secolele XIV, XV şi XVI în luptă 
cu turcii, pentru a apăra ci iilisaţiunea Apusului şi: 

înd constatăm că Serbia cade, că Ungaria cade şi.



<ă, printrun noroc neasemuit de mare, noi rămînem 

în picioare, cîtă mîndrie nu citesc pe chipul aces- 

tor tineri învăţaţi. Şi cu câtă plăcere unii dintrinșii, 
tineri. diplomaţi, nu vorbesc astăzi de relaţiunile prin- 
cipilor noştri cu toţi suveranii Europei cincuecentiste. 

La 1884, cînd publicai pe Ludovic XIV şi Con- 
stantin Brincoveanu, P. S. S. Episcopul Melchise- 

dec se minuna foarte întzo zi la „Academie că sa 

putut alătura istoriceşte aceste două nume şiini zi- 

cea, cu călugăre;scă răutate ce'i hărăzise Pronia: 

nu e şi ceva fantasii acolo ?2—ceea-ce mă făcea să i 

răspund mulcom şi surizător: deh | Prea Sfintite, 

de vor fi minţit şi se vor fi fandosit elcii (ambasa- 

dorii) francezi de la "Țarigrad, apoi atunci mint şi 

mă fan“usesc şi ei. 

Aslă-zi, dacă aşi afirma că există legături, pn 

Miliţa Despina Doamna, între Neagoe Basarab şi 

marehizii de Montferrat, casa de Penthievre din 

Francia şi casa Gonzaga din Italia, nimeni, văzînd 

isvoarele, mar găsi lucrul extra-ordinar.... 

Să revenim. 
Notele mele sunt relative ia următoarele trei su- 

biecte : | 
a) Genealogia Cantacuzinilor şi Dceumentele 

privitoare la familia Cantecuziro, publicate de o- 

noratul D. G. Gr. Cantacuzino; 

b) Activitatea, cercetările şi şedinţele Societătei 

istorice, înființată, ucum doi ani în Bucureşti ; 

c) publicaţiunea intitulută Documente şi Regeste 

privitoare la relaţiile Țărei Româneşti cu Braşovul 

şi Ungaria în secolul XV și XVI, traduse şi resu- 

mate din sloveneşte, însoțite de adnotatiuni istorice
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şi precedate de o introducere asupra diplomaticei 

vechi româneşti de d. Joan Bogdan, prolesor la. 

Universitatea din Bucureşti,—publicațiune pe care, 

pentru scurtare, so numim Braşovul d-lui profesor 

loan Bogdan. 

Amedee Thyerry zicea la începutul secolului tre- 

cut că istoria Franciei, aşa cum trebue făcută, stă 

încă în praful bibliotecilor, prin. vechiele scrieri şi 

manuscripte. La noi, credinţa, ce'mi fac de 19 ani 

încoa, este că hrisoavele, poruncele domneşti, zapi- 

sele, fie ale Arhivelor publice, fie ale pazticularilor, 

vor preschimba cu desăvirşire istoria țărilor române 

şi-i vor da o viaţă, un pitoresc, o atracţiune de cari, 

ază, la o mie unul abia poate să-și dea seama. 

Sa scris, sau făcut hirtii domneşti şi hirtii între 

paxticulari extra-ordinar de multe în ţările române; 

în vremurile trecute. Ai fost focuri şi inecuri ; ai 

venit 'Turcă şi 'Tătari, Nemţi şi Unguri, Ruşi şi Ca- 

zaci ; vechimea, umezeala şi mucezeala cară ait dis- 

trus cu sutele şi cu miile; nenorocitul obicei al 

strămoșilor de a îngropa în lăzi şin saci documen- 

tele la vreme de băjeniă, —toate aceste cause au fă- 

cut să dispară sute şi mii de documente. 

Aşa este, dar tot ai rămas alte sute de mii şi 

prin depositele publice, şi prin lăzile de astă-zi ale 

particularilor. Ai Arhivele ; are Academia  donaie 

sati cumpărate; Eforia Spitalelor, Ministerul Do- 

meniilor. tireditele posed vechi documente. Şi gă- 

sesti pe la particulari, pe la cine nu te-ai gîndi, 

documente, cî'e odată, de un interes istozie de 

mina întîia. Ă
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Int'aceste documente, — să ne încredințăm bine 

de adevărul acesta —într'aceste documente stă ade- 

vărata istorie viitoare a Țărilor Române, istoria ci- 

vilisaţiunei noastre, istoria cea plină de învățăminte 

a trecutului—acel trecut pe care, nici pe sfert cu- 

noscîndu-l ca noi astă-zi, părinţii noştri, predeceso- 

rii noştri, îl proclamaii cu inima ca cel mai fru- 

mos trecut ce un popor poate să aibă în istoria O- 

menirei. 

Onoratul D. G. Gr. Cantacuzino şi-a dat pe de- 

plin seama de epoca de regenerare, de completare, 

de amănunţită documentare în care a intzat astă-zi 

istoriografia română. 

Publicînd Genealogia Cantacuzinilor şi o parte 

din bogata colecţiune de Documente privitoare la 

familia Cantacuzino, d-nia sa a arătat tuturor celora 

cărora mijloacele le permit în ce mod pot să contri- 

buiască fie-care la marea operă românească, şi ştiin- 

țilică ce se face acum de cercetători şi scriitori : 

completarea şi desăvirşirea istoriei strămoşescă, prin 

publicarea documentelor de familiă. 

De aci 'nainte, în bibliotecile publice ca şi în bi- 

bliotecile celor ce se ocupă cu cercetări istorice, o 

carte de consultaţiune zilnică pentru secolul XVII 

si pontru secolul XVIII va fi Genealogia Cantacu- 

zinilor ; fără dînsa, fără cunoştinţa amănuntelor ce 

sunt întrînsa saii cari ni sunt suggerate printi însa, 

—o lucrare nu va fi posibilă, în sensul sciinţific al 

cuvîntului lucrare, asupra celor două secole ce spusei 

mai Sus, 

Se ridică din paginile secundare şi din rîndurile
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mărunte -ale Genealogiei şi ale Documentelor, se 
„înalță şi trăesc — pentru cei cari ştiii să vadă și să 
simtă, trecutul cu toate patimile lui,— se ridică, se 

„înalță şi trăiesc atitea figuri, atitea caractere, atitea 

| ființe deosebite şi la gîndire, şi la simţire, şi la, por- 
nire, încît asişti la desfisuzarea unei adevărate dra- 
me seculare, cu părţi tragice sguluitoare, cu părți 
„comice iresistibile.— dramă seculară în cure Domnii 
“Ţărilor Române, Turcii şi Cantacuzinii joacă rolul 
de protagonişti, iar boierii cei-lalți, Nemţii, Ruşii, 
Grecii, negustorimea şi, în fund, departe, poporul, 
prostimea, 

„s...0c6an, onde sans cessa 6mue, 
Ou Pon ne jette men sas q"e tout ne remue, 

se agită confus împrejurul celor d'intiiii. 
Sunt cu sutele subiectele de studi> cari se pot lui 

din Genealogia Cantacuzinilor, pentru a se face 
monografii istorice,— cărămizi mari şi bine tăiate ce 

“se vor aduce pentru construirea edificiului definitiv 
al Istoriei Naţionale. 

Completate amănuntele Genealogiei cu documen- 
tele Academiei şi cu documentele Arhivelor, ele dau. 
la zece opt—repet: pentru cei cari văd, simt, tră- 
iesc trecutul — ele daii paginile cele mai vii, cele 
mai pitoreşci,cele mai captivante din istoria Românilor. 

E frumos, e viteaz, e măreț în cruzimile şin 
disprețu'i de moarte, şi 'n eroismu'i medieval sec 
lul XVI; dar, mulţumită (Genealogiei Canlacuzi- 

nilor, documentelor Arhivelor şi Academiei, docu- 

mentelor din colectiunea onor. D. (e. Gr. Cantacu- 

zino, secolul XVII e frumos şi el; e viteaz şi el cu 

cele patru revolte ale boierilor pămtateni în contra
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străinilor; e măreț şi el cu silintele Cantacuzinilor 

şi *n deosebi ale pătrînului Postelnic de a apăra (ara 

“Ja Constantinopole, şi-apoi cu prigonirile Ghiculescilor 

în contra Cantacuzinescilor şi ale Cantacuzinescilor 

în contra Ghiculescilor, cari reamintesc în secolul 

“XVII luptele Dănescilor şi Drăculescilor din prece- 

dentele două s. cole. 

De aceste frumuseți şi de acest pitoresc al Ge- 

completată cu documentele  Archivelor 

îmi vine în gînd o probă. Se află la Archive un 

mare doeunent din 25 Novembre 1688 (la cîte-va 

septemini după moartea subită a lui Şerban-Vodă, 

Cantacuzino), dat de Constantin Vodă Brîncoveanu, 

după indemnul deşteptului şi învățatului Constantin 

Stolnicul (:mtacuzino. Intrînsul se povesteşte  des- 

pre luptel: dintre Marea-Postelniceasă Elena Can. 

tacuzino ma, şi fiul săii, Domnul "Țării, violen- 

tul şi viforosul Şerban,—lupte privitoare ia catasti- 

ful de împărțeală al stărilor cantacuzinesci. Modul 

cum a resistat bătrina Bassarabă la toate stăruin- 

tele şi la toate amenințările fiului săii, cate băga 

în răcori pînă şi pe Turcii Farigradului, e o poemă 

care va tenta totd'auna și pe Un dramaturg, şi pe 

un pictor, şi pe un romancier. 

Exemplele sar putea continua cu toți fiii Marei 

Postelnicese, cu toți nepoţii şi străvepoții ei din se- 

colul XVIII. Pe lingă toţi cercet itorii şi iubitorii îs- 

toriei noastre, studenţii facultăților noastre de li: 

tere trebue să lie recunoscători Onor. d-lui G. Gr. 

Cantacuzino pentru publicarea Genealogiei şi a Do- 

cumentelor ; ambele lucrări sunt 0 comoară Nese- 

«abilă de studie, dissertaţiuni şi monografii isto- 

nealogiei,
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rice unele mai interesante de cît altele; şi tot 

ast-fel aşi putea zice şi pentru studenţii facultăţilor 

noastre de drept, căci, după cîte văd din tesele ce: 

foștii mei şcolari mi-aduc, un curent minunat an- 

ceput | drept: acela de a cerceta şi istoria drep- 
tului nostru românesc, de la jus vatachicum al se- 

colilor bătrine şi pînă la obiceiul pămintului, şi: 
pînă la pravilele Ipsilanti, Caragea şi Calimach ale: 
ultimelor două secole. In Genealogiă, în Documente ca. - 

și 'ntralte colecţiuni, amănunte prețioase se găsesc 

pentru istoria Dreptului la Români. 
Onor. D. G. Gr. Cantacuzino a datun admirabil. 

exemplu. Fiă ca toli cei cam pot să publice docu- 
mentele de familiă cu interes istoric, să imite acest. 

admirabil exemplu. Şi lor în viitor, ca şi astă-zi. 

onot. D. G. Gr. (&ntacuzino, istoria naţională le: 
va îi recunoscătnare, pentru că şi ei, ca şi onor. 

D. G. Gr. Cantacuzino, o vor îi ujutat să devină :: 

oglinda vi şi neoburită a unui trecut glorios. 
LUI 

Neuitatul Grigore N. Manu, a căruia moarte iu-. 
bitorii istoriei naţionale o vor plinge multă vreme 
încă, ne spunea odată, în timpul unei lungi con- 
versaţiuni asupra istoriei române? . 

— Visul mei ar fi să pot să mă scap cu desă- 
vîrşire de tot cemi stă împotrivă, în calea, vietei ;. 
să nu mai am nici o grijă, să mă consacru numai 
notițelor şi documentelor ce strîng de 40 de ani, şi 
adunînd în giuru-mi vre-o cîţi-va cunoscători ai is-- 
toriei noastre, să scoatem o revistă consacrată nu-. 

mai şi numai documentelor, hrisoavelor, vechilor 

zapise cu interes istoric.... E vis!
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Nu s'a realizat ; şi cu cîtă palimă îi dorea rea-. 

lizarea acest bun şi neîntrecut de simpatic prieten 

al trecutului nostru străimoşesc. 

Cea-ce piedicele neinfrinte ale vietei şi moartea 

cea nemiloasă nu ati permis lui Grigore N. Manu. 

să facă, Soc'etatea Istorică, întemeiată acum doi 

ani, Sa. încercat şi se încearcă neobosită să aducă 

la îndeplinire: publicare de documente de familie 

presentînd un interes mai mare sati mai mic şi: 

pentwu :storia țărei ; studiul vechilor manuscripte: 

şi hrisoavelor cari se găsesc în depositele publice 

studiul localităţilor cu interes istoric şi al tuturor: 

acelor locuri nemurit are unde a scînteiat pentru 

veciă, vitejia armielor române ; cercetarea vechilor 

mănăstiri, multe bogate în interesante inseripliuni ;: 

studiarea pe loc saii la Museul de antichităţi a o0- 

doarelor acestor mănăstiri ; excursiuni de făcut la 

localităţile istorice ; cercetarea a tul ce se publică 

în Europy, cu privire la istoria Românilor, — iacă 

ce şi-a propus biroul şi membrii Societăţei Istorice. 

încă de acum doi ani. 

Mijloacele-îi suit restrinse, numărul membrilor 

încă prea mic; totuşi, ca peutru multe din aşeză- 

mintele noastre politice şi culturale din suta XLX,. 

şi lu propăşirea Societăfei Is'orice, credinţa, cntu- 

cul vor suplea li multe. În decur- 

societatea a avut şedinţe, 
ei preşe-. 

siasmul şi noro 
sul celor doi mi trecuţi, 

sub prezelinţia iubitului şi onoratului 

dinte, d. G. I. Lahovary, preşedintele Inaltei Curți 

de Compturi şi norocos secretar-general al Socie- 

tăței geografice române, societatea a avut şedinţe: 

în cari sat făcut comunicări, sai citit studie, sait.



_ 43 — 

“elucidat cestiuni, în așa fel în cît şi cel mai pre- 

tenţios ar [i trebuit să convină că se lucrează cu 

:spor lu Societatea Istorică. 

Fiă la Atenei, în sala Societătei de Geozrafiă, 

fie în clădirea Societăței pentru învăţătura popo- 

rolui român, de cîte ori nu am avut fexicirea să 

auzim citirea” unor comunicaţiuni cari ar fi făcut 

onoare Academiei celci mai docte. D-nii general 

Brătianu, Tocilescu, Nicolue Densuşianu, Creţu, Ilie: 

Bărbulescu, Ma in Dimitrescu, Ilie Nicolescu, Nic. 

I. Apostolescu, Em. Grigorovită şi cît alţii încă 

“ai tractat cestiuni de un interes capital pentru is- 

toria naţională. 

Cele două sati trei comunicări, făcute de d. pro- 

eso» “Tocilescu, despre colecţiunea documentelor 

sale de la Braşov, ai stârnit printre membrii So- 

-cietăţei Istorice un adevărat entusiasm, nhulțumită 

aţit amănuntelor în document coprinse, cît şi noue:- 

lor lumini cu cari cercetătorul îl ilustra. Tot ast- 

fel cu savantele cercetări ale d-lui Nic. Densuşianu 

despre vechiele timpuri ale istoriei Românilor. 

A fost pent u mine, întrun vînd — era prin No- 

vembre 1902—o adevărată mulţămive sufletească se" 

văd bătrîni, al căror nume însemnează mult în Is- 

toria României contimporane, ca d-nii general G. 

Manu, G 1. Lahovary şi Ştefan Greceanu, coborîn- 

du se în frumoasa sală de gimnastică a Şcoalei pen- 

tu învățătura poporului român, pentru a asculta 

comunicările d lor Marin Dumitrescu şi [lie Bărbu- 

lescu, bine făcute, bine studiate și lrumos presen- 

tate. Şi ai ascultat cu plăcere, cu emoţiune, bătri- 

nii cărora Providența le-a conces să vadă, în tot
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lungul săi, drumul percurs de România, cel puţin: 

de la 1848 şi pînă azi în 1903. | 

- Inceputurile sunt grele la ori-ce nouă aşezare. So- 

cielatea. Istorică, ca timpul, va aduce reale şi însem-. 

nate servicii istoriei naționale. Să nu se uite că cei 

mai mulţi din membrii ei pot abia pe furate să dea 

și Societăței o parte din timpul ios; toți aii și alte 

ocupatiuni, acelea cari, pentru cei mai multi, suat. 

cele de. căpeteniă, căci prin cle trăiess. Totuşi, sa 

făcut mult pînă acum şi se vamă face şi de aci 

înainte. | 

Cînd membrii să din provinciă vor pune mai 

mult interes la colaborarea împreună cu cei din 

Capitală—dacă, n'ar fi decit pentru a le comunica . 

copie după documentele ce posed proprietarii şi a- 

mănunte asupra anticităţilor districtului lor,—atu aci 

anual, dacă nu mensual, Societatea Istorică se va. 

prezinta publicului cu ua stoc de studie, memorie 

şi comunicaţiuni, menite toate să arunce cele mai 

noui şi mai vii lumini asupră trecutului şi isto-. 

viei noastre. | 

Să nu ne grăbim; să nu fim nerăbdători ; să lă- 

săm timpului, marele meşter, sarcina de a le pune: 

pe- toata la locul lor. 

Am iubit cu patimi istoria Românilor, de cînd 

o studiam pe manualele şcolare ale pătrînului Lau- 

rian, şi de alunci, fiă în străinătate, fiă în ţară, de. 

wo 19 ani, am urmărit cu o atențiune, nici o dată 

obosită, tot ce sa publicat pe acest domenii al îs- 

toriei noastre naţionale. 

Cina am văzut în vitrina lbsăriei 1 V. Socec lu-
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-crarea d-lui prof. loan Bogdan, decanul facultăţii de 

litere de la Univessitatea din Fucuresci, despre do- 

-cumentele de la Braşov, pe cari le cunosceam de mai 

înainte din colecţiunea d-lui prof. Gr. G. Tocilescu 

o mare bucuriă mi-a coprins sufletul, setos de a se 

lumina cu citicea cadnotaţiunilor istorice» cu cari, 

“îmi ziceam, d. prof. Bogdan însoțesce de sigur fiă- 

-care din documentele ce publică. 

Am cumpărat cartea d-lui prof. I. Bogdan şi am 

citit-o cu atenţiune şi—eca pentru operile din datele 

cărora vrei săţi măresci cuno:cințele,—cu creionul 

“în mînă, notînd, extrăgînd, confruntind pugină cu 

pagină, —lucrare nu tocmai uşoară, dar la care m'am 

dedat cu acea simpatică rîvnă ce mă încălzesce tot- 

dauna cînd e vorba de d. loan Bogdun, protesor şi 

decan al Facultăţei de litere din Bucuresci. 

Din notele ce mi-am adunat —am vro sută şi 

şeapte lîngă mine pe mici foite de hiîrtiă — nu voii 

da de cât vrvcite va. Ele însă vor convinge pe ci- 

titor cum ne-aii convins şi pe noi că lucrarea d-lui 

Joan Bogdan, profesor la Universitate din Bucuresci, 

“inţitulată Documente şi Regeste privitoare la Re- 

laţii'e Ţării Rumineşti cu Braşovul şi Ungaria în 

secolul XV şi XVI, traduse şi resumate din slove- 

neşte, însoțite de adnulaţiuni istorice şi precedale 

de o introducere asupra «diplomaticei vechi rumi- 

neşii (Bucuresei, 1902), 

este absolut lipsită de ori ce merit sciinţific, fiă 

istorie, fiă linguistic; 

nu întrunesce nici una din condiliuni'e cele irai 

-esenţiale pentru lucrări critice de felul acesta ; 

este menită a lalsifica, întuneca şi perverli mintea
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studenţilor cari vor lua-o ca model şi normă în stu- 

diarea documentelor noastre interne ; 

denotă la autorul ei o lipsă de spirit critic, de 

pătrundere şi de pricepere în apropiarea dalelor, de 

bun simţ în afirmarea înrudirilor şi asemenărilor 

ce face, lipsă pe care rar mi sa întâmplat so ved 

la un cercetător, fiă el cît de novice pe terîmul 

sciinței ; 

__vedesce o necunostință completă a documentelor 

de la Arhive şi de la Academiă, pe cari sar crede 

că le cuneasce, — sigur că nu prin el insuși —ci 

nici chiar printi'a doua niână, printr'a patra mivă ; 

Sar crede că d. loan Bogdan cunoasce aceste do- 

cumente, după ce aii trecut stricîncdu-se, schimbîn- 

du-se, pocindu-se prin 3-6 gun, condeie sai mâni ; 

uă amestecătură, o învălmăşeală, o movrfoleală, cum 

ierăşi ra» mi sa întâmplat se întempin ; 

şi'n fine, scoate la iveali când copilării, când eresii, 

când monstruosităţi, destinate să facă, epocă atăt în 

istoria diplomaticei românesti, cât şi în tot felul de 

istorii şi istorii ale bibliografii românescă. 

Voii studia, împreună cu răbdătorii cititori, lu- 

crarea 1-lui loan Bogdan din legiuitele dou€ puncte 

de vedere: al formei şi al fondu'ui. 

Seat că savanții de astăzi, când e vorbă de lu- 

crări de pură erudiţiune, acordă formei o însemnă- 

tate foarte secundară; cu toate acestea forma își 

r&sbună asupra acestui fel de suvanţi şii face să 

spună năsdrăvănii de toate calibrurile. Forma, stilul, 

însuşirile externe îşi ail şi ele raţiunea de a îi. 

Totuşi, să convenim, că în opere de puiă, pu- 

visimă erudiţiune, cum este Braşovul d lui loan
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Bogdan, forma, stilul cu toate ale lui, nu sunt atît 

de importante şi să trecem mai iute asupra obser- 

vatiunilor ce avem de făcut asupra lor, pentru a 

ajunge la fond, care, în aseinenea lucrări. de cri- 

tică istorică şi de istoriă critică, este totul şi pri- 

mează totul. 

V 

D. Ioan Bogdan spune în prefață că lucrarea 

d-sale va servi şi studenţilor facultăţei de litere în: 

studiile ce fac în seminarie,—faimoasele seminaria 

cari ati ajuns la această fericită facu tate de se în- 

mulțese ca băcănieie pe Calea Victoriei. 

Ast-fel fiind, Braşovul d-lui Bogdan trebuia să 

se prezinte acestor studenți şi d-zoarelor studente 

cu ceva ortografiă, cu ceva stilistică, cu ceva re- 

torică, cu ceva punctuaţiune, şi, mai cu seamă, cu 

ceva gramatică. 

In titlul Braşovului, sevis cu roşu, stă califica- 

țivul rumiîneşti (cu ru, ceea-ce veamintesce epoca 

Fanarioţilor cu rumunii săi), iar la pagina XLYV d. 

Bogdan serie : institute de cultură cărora le este 

încredințată înflorirea sciinţei noastre românesci(e cu 

ro, ceea ce este românesc).— Autorul balanţează în- 

we rumân şi român, — întocmai după cum balan- 

țează între a completa (care e bine) şi a complecta 

(cure e răii şi poate să joace celui cel întrebuin- 

țează farse sdravene de tot). D. Bogdan scrie pe ti- 
tul copertei Secolul XV şi XVI. Este unul sai 

sunt două ? Dacă 's două, pluralul de la Secolul 
face Secolele după unii, Secolile după alţii, dar în 

pi
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ori-ce cas, nu secolul, cum zice d. loan Bogdan. 

___ Se vor întreba studentul şi studioasa studentă de 
ce scrie d. prof, Bogdan : mi-a ajutat Dumnedei 
(cu D mare) şi prea-curută (cu p mic şi c mic), 
—nebăgînd în seamă că d. profesor a pus şi ver- 

bul la singular (pag. 19 şi pag. 82] şi alte zecimi 
de pagine). Nu numai atît, dar, la paz. 82, scrie 
Dumnedei cu D mare, preacuratlă cu p mic, 

maica cu m mic şi a domnului cu d mic, pe cînd 
Dumnedeii fusese cu D mare. Studentul îşi va zice 

de sigur că somităţile sciinței nu se coboară la a- 
semenea nimicuri, ba chiar, cu oare-care reminis- 

«nţe de instiluţiuni romane, va adăuga : de mini- 

mis non curat praelor. 
D. Bogdan serie locuţiunea prepositivă de la în- 

t”una dela (pag. 4 şi alte multe), dar locuţiunea 

prepositivă pe. la separat pe...la. De ce? Pentru 

ca să nască confusiune între subitantivul dela 

(dele) şi locuţiunea de la? Nu's destule îincurcă- 

tură şi nesiguranțe în scrierea limbei noastre ? 

Punctuaţiunea de la pagina I şi pînă la pag. 330 

este atît de ciudată, în cît nu o dată întunecă în- 

țelesul (vezi pag. 20, 74,118, 216) celor ce d. pro: 

fesor voieşte să spună. Tnefabilul d. Manliii va duce 

păcatul d-lui prof. Bogdan pentru că, de la nernu- 

ritoarele gramatice, stilistice şi retorice manliane, 

o fi luat autorul Braşovului obiceiul de a separa 

principala de subordinata dreaptă cu o virgulă 

bunioară (pag. 20): să. ştiţi, (virgulă) că ptrcalabii 

din cetatea Branului pradă pe oamenii domniei 

mele (şi aci, şi pretutindeni Domnia Mea e scris 

cu d şi m mici). 
Ă 2
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Mai departe. 

- n starea chaotică în care, din multe şi nenorocite 

cause, se află astăzi limba vorbită şi limba scrisă 

de Rumâni, seriitorul care "şi respectă stilul trebue, 

este dator să se ferească de patru mari primejdii 

cari,—o! de cîte ori!—ţi se furişează printre de- 

gete şi ţi-alunecă piin vîrful penei cu iuţeală ca 

din poveste. 

Aceste patru primejdii asupra, cărora ar fi multe 

de scris, eil le numesc: 

a) Franţuzismele, 
b) Trocărismele, 

c) Tirlănismele, 

d) Tigănismele. 

D. prof. loin Bogdan la case, la ultimă rigoare 

aşi pricepe slavonismele, are de toate aceste mar- 

dale în stilul săii. Bunioară, franțuzisme, luaţi, dacă 

voiță, începînd cu pagina XI, şi numărați de cîte 

ori a întrebuințat cuvîntul relevez, voiă releva, am 

relevat. 

Ai crede că auzi pe vi-ontessa de Latour-Landry, 

ultima descendentă a Cândescilor, zicînd: oh! ma 

chere, relevez dintr'o maladiă atroce, iar nu pe d. 

prof. loan Bogdan care, nici în Francia, nici pe frun- 

tariile Franciei, nu şi-a făcut studiele saii «ducaţiu- 

nea mondenă, ca să vorbim şi noi ca domnia-sa. 

Pricep trocărismele saii cun termen mai general 
.braşovenismele, chiar poate fireşti întrun Braşov. 

ca al d-lui prof. Bogdan. Pag. 24: Sătirguiască cu 
postav, cu argint, cu florini (a se face negoț cu se 

'zice ; a tirgui cu e braşovenism la Bucureşti şi la 

Iaşi).— Pag. 29: Iar dacă îmi va veni vorbă de la
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domnul meii craiul (d mic, c mic), atunci să nu 

vă pară răi după aceea.— Pag. 60: Gobărnăloria 

țării ungureşti (gobârnătoria e vorba cea n:al şu”- 

luită şi cea mai puțuluită, pe care ei, care am, 

vude şi prieteni în Transilvania, am auzit-o căzînd 

din pena unui scriitor român).— Pag. 47: D. Bog- 

dan împinge cîte odată trocărismul pînă la ungu- 

rism şin loc de muntele Bobâlna (doc. din 1437), 

dsa scrie Bdbolni. D> ce? — Pag. : El nu ă 

este strîmb întru nimic.—Pag. 127: Dă-mi un flo- 

rin şi te voiii duce prin altă parte, şi la căbăş'i, 

(punînd în notă că ucest delicios verh a câbăşi vine 

de la unguvescul Kabasag, prostie, şi Kdbitni a 

prosti) —Pag. 169: Mi-a venit un om (zice Badica 

Vodă) de la Ianoş-Voevod foarte cu mare pace şi 

în'ocmire pentru mine. — Pag. 19%:  Mulţămesc 

Domniei Tale că mă păzeşti cu veşii— Pag. 219: 

Sinadin a fost îutr'o mănăstire de frica lui Bassa- 

zab, care i se fălise că o să-i facă .răă. | 

Dai numai vreo cîle-va trocărisme ; pricepeti 

tare bine că nu le vciii da pe toate cîte sunt în 

LXXXVI. pagine de prefaţă sin 330 de traducțiuni 

de documente şi regesie. | 

Un profesor universitar să aibă ţigăn'sme în stil 

este cel puțin regretabil de o parte, esto psicholo- 

pie de ala. D. prof. Bogdan, care cunoaşte formele 

corecte ale verbului nzregulat dare [a da], de vreme 

ce întrebuinţează la pag. 927 perfectul corect de- 

deră, d. prof. Bogdan face impexfectul verbului dire 

care regulat este la .a [IL pers. pl. ei dai, cu tigă- 

nismul ei dădezii, mai oribil de cît oborismul de 

Ja perfect ci dădură, în loc de dederă cum zice



- 20 — 

elegant chiar d-sa la pag. 927, sai în loc de de- 

teră [dete], cum se mal zice tot bine şi tot corect. 

Un alt țigănism care-ne aduce aminte de epoca 

ferului şi pe TŢiganii fierari sai fauri cum ziceaih 

strămoşii, este următorul: d. prof. Bogdan nu face 

deosebire între verbul a incinde şi verbul a în- 

cinge ; pentru d-sa este tot una a incinde fierul cu 

a încinge briu!, verbe cari, ce-i drept, fac la su- 

pin tot incins. D. Bogdan scrie la pag. 213: să stin- 

gem mai bine focul în grabă, pînă ce nu se face 

“mat mure; căci (punctuăm noi ; în text este alan- 

dală ; punctul şi virgula sunt rarissimae :ves în 

coliviele d-lui Bogdan), cînd - va începe să se în 

cingă, nu vom mai putea st-l stinsem,—în loc de: 

sd se incirdă. Pe româneşte se zicea acu: 50 de 

ani: să se ircingă Tiganul cu briul, şi să incindă 

focul se pună de cafea ! 

Nu cred să mai fie multe alte ţigănisme în sti. 

lul d lui prof. Bogdan; dar, lucru curios, pe lîngă 

franţuzismele, trocărismele şi țigănismele ce cita, 

d-sa are şi târlănisme. 

Ecă un târtănism care deschide cartea şi pe care 

d. prof. Bogdan îl bagă în titulatura lui Mircea, 

marelui Mi.cea (o! Domnule Onciul !) lită ce spu':e 

d. prof. 'Bozdan traducind hrisovul lui Mircea din 

6 Aug. 1413 (pag. 3): Ei (las punctuațiunea auo- 

vului): Ei cel în Christos Dumnedeii credinciosul 

şi de Christos iubitorul şi de sine stăpînitorul Jo 

Mircea, mire voevod şi domn, stăpînind şi dom- 

nind peste întreagă țara Ungrovlahiei şi peste păr- 
„ile de dincolo de munţi şi peste cele tătăreşti și
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peste amindouă luturile ale Dunărei întregi pînă 

la marea cea mare». | 

Amînaouă laturile ale Dunărei este un târtănism 

caracterizat. Cu nedlogismul ambele, care nu cere 

substantivul axticulat, merge ale (ambele laturi ale 

Dunărei) ; cu vorba bătrînă amiîndouă, substanti- 

vul, detenninat de acest bătrin calificativ, rămîne ar- 

ticulat, adică amindoi laturile si atunci articolul 

posesiv ale nu se mai pune. A scrie cum a sciis 

"d. prof. Bogdan este a face un târtânism formal 

şi fundamental. Eii cred că e mai mult o greşeală 

onică să bage 
tipografică, deci soarta a fost  ultrair 

în titulatura marelui Mircea Voevod un târtanism, 

—care resună deja zilnic din Dudeşci în Văcăreşci. 

Pe lîngă aceste patru: primejdii de cari. cu grei 

se feresce d. prof. Bogdan, sunt ulte lucruri cari 

nu se pot clasa nică printre fran tuzisme, Dică printre 

trocărisme, nici printre țigănisme, riică printre târ- 

tănisme. Bunioră, la pag. 216, Vintilă, Lgofetul 

lui Bassarab-cel-Tenăr, scrie către Maria-Doamnă : 

«88 scii domnia ta. (virgulă, după punctuaţiunea 

manliană) că decând ai eşit domnia ta, ne este ini- 

mă cernită şi rea. - Ce însomnează ai eşit fără nici 

un compliment indicator, divecton:, explicator ? D. 

prof. Bogdan are adesea aducături din condei, cari 

ne reamintesc zicătoarea populară : unde dai şi uade 

crapă, şi câni pot se fiă interpretate înt”un mod 

ciudat pentru d-nia sa. Mai sus, la pag. 81, d-nia 

sa traduce: să trămiteţi un om Uşor. Nici în text, 

nici în notă, d-sa nu explică un om Uşor, care, pe 

vomânesce, nare înţeles decît în sensul de «flueră 

n vînt», care nu s2 potrivesce textului din Braşovul
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d-lui Begdan. Tot ast-fel, la pag. 147, ce va îi voind 

să însemneze cei doi frați ai unchiului mei ? Nici 

o notă, nici o explicaţiune. Ce înseinncază ducutar 

(pag. 203)? ce este ruşinător (pas: 17), şi ?n fine, 

pentru a nu prelungi peste măsură aceste întrebări, 

cari pot deveni fastidioase, să mai dai o probi de 

corecţiune în stil. Ea se află la pag. 94 şi glăsuiesce 

astfel: «dă domnia mea acestă poruncă a domniei 

mele oraşului domniei mele Targoviştenilor şi ve 

slobozesen domnia mea toate». Oraşul este Targu- 

vişteni, dar vă cine este? Mister şi confuziune! 

Astfel este forma în Braşovul d-lui prof. Bogdan 

ca gramatică, stilistică, rtorică şi reguli de punc- 

'tuațiune. a 

Să trecem acum la fond, a căruia însemnătate, 

ca 'n orice operă de pură erudiţiune, este de o miă 

de oxi mii mare decât fuvma ; să vedem ducă meri- 

tele londului cumpănesc nenumăratel: slăbiciuni şi 

greşeli ale formei, pe cari cu probe le vădurăm câte, 

cum şi unde sunt. 

VI 

Pe versoal paginei falsului titlu, dăm ântâii peste 

două rînduri cari ne fac să suridem şi ne dă me- 

sura colosalei, neasămuitei, fenomenalei însemnătăţii 

pe care d. prof. Bogdan o di publicaţiunei sele. 
Rândurile acestea glăsuilesc astfel: « Reproducerea 
«textelor din ateastă carte, atit in manualele de 
«şcoală cât şi în cărţi de erudiție, este interdisă şi 

va fi urmărită conform legei». 
In manualele de şcoală ar fi greii să se reproducă 

pag. 27, bunidră, din care, fără multă pagubă pen-
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ru Alexandru-Aldea, fiul lui Mircea, putra să se 

scoaţă afară cea mai obscenă porcăriă care sa pu- 

plicat vre o dată înti'o carte românească; ier cât 

pentru lucrăiiJe de erudiţiă, cercetătorii n'ai decit 

să ceară aceleaşi documente din colecţiunea d-lui 

“Tocilescu. Deci, interdicţiunea cu care cartea începe 

nu e serioasă nici din punctul de vedere al ma: 

nualelor de şeoală, nici zintracela al lucrărilor de 

erudiţiune. Dacă d. prof. Bogdan a voit să ne facă 

numai să suridem cu acest cave canem bibliogrulic, 

pus la intrarea edificiului săi istarie,— atunci şi-a 

atins scopul perfect. 
Să trecem. 

D. prof. Bogdan are întiiii o prefață de două 

pagini şi jumătate, şi pe urmă 0 introducere de 

_LXXXVI de pagine. Intraceastă introducere sunt 

vro cîte-va încercări nereuşite de a aplica regu- 

lele diplomaticei latine medievale la bietele scri- 

sori ale Domnilor şi Boierilor munteni din şeco- 

lele XV şi XVI. Să spui că există înto scrisoare 

a lui Vlad Călugărul sati Radu de la Afumaţi 0 

arengă, un pro cemiiă, promulgatio, exposilio sai 

dispositio, corroboratio, însemnează că nu ne dăm 

seamă despre ce este vorba (pag, XIII, XIV şi 

XXXVIII). 

Pentru ca să studiez ei şi se fac şi pe alţii să 

cun6scă, particularitățile interne ale hriscavelor și 

scrisorilor Domnilor şi Boierilor români, trebuia 

-oare să mă ajut cu d. Miletici ? Cunoaşte oare în- 

vățatul bulgar mai bine de cît un profeşor unlver- 

sitar romîn, decan al facultăţii de lltere, slavist de 

specialitate, zice-se, lucrurile, felul de a fi, amă-
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nuntele cari, toate la:un loc, alcătuiesc particula- 
rităţi'e interne ale documentelor Domnilor şi Bo- 
ierilor români ? Ciudat ! 

Ciudat şi trist ca prin luneta d-lui Miletici se 
văd particularilăţile inter-e ale unor documente is- 
torice privitoare la Români ; ciudat şi trist ca prin 
lunete'e şi cu ochelarii d lor Jirecek, Miklosich, 

Miletică, Sevastianov, să ajung a pricepe şi a cu- 

noaşte particularităţile externe ale aceloraşi docu- 

mente (pag. XXĂ şi urm.) 
Recunoscător d-lui Miletici, d. prof. Bogdan îl 

vidică în slavile cerului (pag. XXXI); meritele ce 

d. -Miletici şi-a cîştigat cu studiele sale asupra lirm- 

bei ro-'sire diplomatice:sunt muri de tot ; ecnumni 

ignoranţii şi grandomnii noştri (zice potrivit. şi 

elegant d. Bogdan într'această lucrare de pura e- 

rudiţiune) numai ignoranţii şi grandomanii noştri 

ai putut încerca să - micşoreze meritele d-lui Mi- 

letici. 
Nu sciii cine vor fi grandomanii şi ignorarții 

noştri, după d. prof. Bogdan ; şciii însă însă că în 

Neyru- Vodă, acela care în slavistică este şi ră 

mîne magistrul mai mult de cît multora, d. Has- 

deu (pag. LX—LXVI) trage d-lor Miletică şi Agura 

vr?o -cîte-va sfichiuteli de cele cari rămân. 

Pripa colect'vă şi modul d-lui Miletici de a face 

istoriă d vol d'oiseau sunt demonstrate aşa cum 

pînă astăzi la noi numai Hasdeii a sciut să demon- 

streze. Să citească d. prof. Bogdan pag. LAVI din 

Negru- Vodă unde d. Hasdeii arată cum d-nii Mi- 

letici şi Agura tac mutesce despre frumuseţile isto- 

riei Basarabilor, şi atunci va pricepe ce merite are
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d. Miletici pentru. istoria chiar a limbei noastre di- 
plomiaiice, d-nia sa care susţine că Domnii şi Bo- 
ierii noştri au fost Bulgari. |. 

Contus în cestiunea. peceţilor (pag. LXIX şi LXXIV) 
d. prof. Bogdan nu aduce absolut nici un amănunt 

noi, nică o vedere personală în cestiunea vulturu- 

lui-corb şi corbului-vuliur ; ce a spus şi a presupus 
neuitatul A. 1. Odobescu în 1863, tot aceia scie şi 
scrie şi d. Bogdan. Din trei spre-zece peceti cu in- 

scripţiuni nu a reuşit să citească nici una. 
Ceia ce umple Introducerea (pag. VI, XVI, XXX, 

LXIX, LXXIV, LXXXV şi încă şeapte locuri căci 
sunt trei-spre-zece cu toate) sunt laudele, tămi:ierile, 
închinăciunile, genuflexiunile făcute şi aduse d-lui 
D. A. Sturdza. Broşura d-lui Sturdza ? Foarte im- 
portantă ! Documentele cumpărate de d. Sturdza la 

"Wiesbaden ? Mai mult de cît importante! Reflexiu- 
-nile ce face” d. Sturdza. asupră-le ? Mai mult de cît 

judicioase! La peceţii, d. Sturdza. 'Toate presupu- 
nerile d-lui Sturdza se confirmă. Ca să înalțe pe d. 
Sturdza, se iea la trîntă şi dă un ghiont zdravăn 
unui biet numismat bulgăresc, d. Iliev (pag. LXXIV). 
Pe tema îngrijirilor patriotice [Braşovul e lucrare 
de pură erudliţiune ! să nu se uite !) pe tema patrio- 
licelor îngrijiri ale d-lui Sturdza, d. prof. Bogdan 

-0 iea de vale de toi, de crezi că iese de Ja banche- 

tul sturdzan. 
Oare-cari laude — dosate sobru ! — d-lui Hasdei 

(pag. LXXVI şi LXXXIN) pentru academice pri- 
cini şi viitorelnice combenaţii sub cupola Casei Ce- 
sianu ; aceste laude nu-l împedică însă pe d. pro- 
fesor Bogdan a afirma la adresa marelui magistru



— 926 — 

al ştiinţei române că Arhivele Statului ai fost în- 

chise pînă acum doi ani (pag. 4 din Pref. şi pag. 

LXXXV din Introduc.)—ceia ce este absolut falş, 

de vreme ce subsemnatul a văzut acolo din Octo- 

bre 1695 şi pînă în Novembre 1899, cercetători ca 

d-nii Greceanu, Urechia, Tocilescu, Manu, cari, ca 

si subsemnatul, aveai la îndemină tot ce cereaii 

d-lui B. P. Hasdeii. Prin urmare ?... 

In fine, pentru a termina cu prelaţa şi cu intro- 

ducerea, mai am de notat încă un punct asupra 

căruia d. prof. Bogdan insistă, revine, şi iar insistă, 

în Iatroducere. Este cestiunea colecțiunei ucestoraşi 

documente, colecţiune care se află în posesiunea 

d-lui "Tocilescu, profesor şi coleg al d-lui prof. Bog- 

dan la Facultatea de litere. Percurgeţi introducerea, 

citiți ultimele cinci pagine de la sfirşit, gustaţi 

pendelete pasagiul privitor la cei cari cezp'oatează 

munca altora în profitul lor personal,—mai gus- 

taţi iarăşi, parte cu parte, amănunt cu amănunt, 

“pasagiul privitor la «transformarea intreprinderilor 

şciințifice în întreprinderi băneşti» —puneţi alături 

pasagiul privitor la îngrijirile patriotice ale d-lui 

D. A. Stuvdza, şi veţi avea tonul şi diapasonul în 

care este scris Braşovul d-lui prof. Begdan, operă 

de pură erudiţiune. 

Nu, domnilor! jur şi mărturisesc: sunt un pro- 

fesor secundar ; am fost inspector al acestui învă- 

tămînt secundar ; am auzit, deci, certîndu-se direc- 

tor cu profesor, profesori cu profesori, clirici de 

religiă cu mireni de diferite epistimii,—dar ceartă 

ca a profesorilor universitari, ba. Asta e ceartă cu 

carte înaltă, sunt ocări şi înjurături transcenden-
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tale, sunt .scîrboşenii cari întrec şi lasă departe, 

ca pe grivă iepurele, înjurăturile lui Aldea Vodă, 

de la pag. 27 din Bruşcvu! d-lui prof. Bogdan. 

Voiă la D-niele lor ca la Banul Ghica; noi, urîn- 

du-le poftă bună, să trecem la studiul documen- 

telor, 
VII 

D. prof. loan Bogdan zice la pag. LXXĂIV a 

Introducerei că a voit se dea într'această ediţie ua 

model de cum trebue traduse şi publicate documen- 

tele, de cum trebue făcute vegestele. Că a, voit să 

dea un model pentru viitorul codex diplomaticus 

al României, o fi; dsr deh! de la voință la putință, 

este ceva distanță. Si-apoi. ar fi fost bine să spună 

alţii lucrul acesta; d. prof. Bogdan calificînd ediţia, 

sa de model, pentru tot ce se va face de aci "nainte, 

pare cel puţind ciudat. 

D. prcf. Bogdan mai spune la pag. LXXXII că 

«a publica traduceri însoţite de. original: este de 

cele mai multe ori un lux inutib. Mi se pare go- 

goneaţă aceustă afirmaţiune. Cine mă asigură că 

- D-nia Ta esci Sciinţa infusă, omuisciente şi infai- 

libil ? De ce îmi iei dreptul de control ? 

Si "m casul nostru, d. prof. loan Bogdan nu a 

ajuns în slavistica Orientului şi a țărilor române, 

asa în cît vorba d-niei sele să fiă cuvînt de evan- 

geliă ; d. prof. loan Bogdan nu sa manifestat în 

vesoluţiunea vr'unor problemne de sciinţe slave ca 

Schafarik, Schleicher, Miklosich, Kopitar şi Hasdeu, 

pentru ca săl credem în tot ce spune. - 

“Din contră, mult din conbă! Magistrul Hasdeit 

(Negru- Vodă, pag. CLXV) îl corectează sdraven, şi
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"m ultimele polemici asupra studiilor slave la facul- 

tatea noastră, i sa pus multe înainte cari erai de- 

parte dea denota infailibilitatea, şi omniscienţa d-lui 

loan Bogdan în slavistica de adi şi 'n slavica docu- 
mentelor noastre din secolul XV şi secolul XVI. 

De altmintrel', greşelile d-lui loan Bogdan în tra- 

duceri din slavonesce în românesce aii rămas de 
pomină de cînd cu Croiicele, pe cari, pe vremuri, 
după raportul d-lui Tocilescu, Academia i le ruse 

fără săpun. Atunci a tradus d. Bogdan ast-fel în cit 

brinza slavonească deveniu piatra moldovenească, 
iar marele Cronica Moldovean, Miron Costin, un 

pessimist dun pessimism mai negru de cât al lui 

Leopardi plus Schoppenhauer,—ceia ce eri un ne- 
adevăr extra-ordinar, după cum i sa arătat. 

Nu zic că, de atunci încoa,d. prof. loan Bogdan 
să nu fi făcut simţitoare progrese în cunoscinta 

slavisticei, dar pînă lu iulailibilitate mai este un 

drum bun. 
Prin urmare, după părerea slavistilor, ca și a 0a 

menilor de bun simt, înti”o ediţiă critică şi menită 

a deveni model, îţi trebuie tearte originale. D. prof. 

loan Bogdan se 'nceală cînd afirmă că publicarea 

textelor este un lux inutil. 
Eu nu sciii slavonesce şi, totuşi, citind Braşovul 

d-lui loan Bogdun, am avut trebuință de textul 

original. E curios, dar este aşa. Să vedeți cum ! 

La pag. 209 este o admirabilă scrisoare a lui Nea- 

gul Vornicul (a căruia însemnătate şi măreţiă d. 

Pogdan nici nu le bănuiesce) din 1419 Octobre 

către Braşoveni. De la rîndul 15-lea scrisoarea con” 

tinuă aşa: «Iar cît. pentru acele femei ce sunt tot 
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<în miînile voastre şi în casele voastre, nu puteti 

«face “să le scoateţi din robiă şi să le. trămiteți în- 
«dărăt în țară? Sciii hine că nu este nici o cinste: 

«pentru voi că le ţineţi, dară nu-i chiar ruşine. 
«Sciii bine că în Braşov n'a fost aşa obicei, ci cum 
«a fost voia Braşovenilor, aşa a fost; căci cei ce- 
daă cărat pialră şi aii început să zidescă Braşo- 

avul, « ceia cui pus temei, ca nici craiul „să nu vă 

«poată scoate din obiceiul vostru». 

Mai întiiii, scrisoarea nu e ilustrată cu note, așa 
cum ar îi trebuit să fiă. D. prof. Bogdan nici nu-și 
dă seama de cine e Neagul Vornicul, tatăl boieri- 
lor Craiovesci (Condic” şi odoarele Bistriţei) şi pe 
al cărui tată îl are chiar d-nia sa (pag. 6 şi 208). 
şi cu care s'ar duce pînă la boierii secolului XIV ; 
dar, despre neexperienți de a se servi de propriele 

date ale proprielor sale documente, a d-lui Bogdan 

ne vom ocupa mai la vale. 

Deocamdată, fasu subliniată din scrisoarea ma- 

relui boer basarabesc este obscuri ; cărătorii de: 

var şi piatră lu zidurile Braşovului vin acolo fără. 

nici un rost. 

Into comunicare făcută societiței istorice prin 

lunii 1902 asupra acestoraşi documente ale Braşo-: 

vului de către d. prof. Gr. G. Tocilescu, scrisoarea 

lui Neagoe Vormicul a fost citată şi com=entată cu 

acea. însulleţire comunicativă cu care neobositul în- 

vătat român face să reînviă de vre-o 30 de ani în-. 

coace, în ochii elevilor şi contimporanilor săi, tre- 

cutul glorios al Românilor. D. Tocilescu traducea 

frasa cu cdrătorii de piatră print”uă superbă a- 

postrofă a bătiînului şi marelui vornic. Neagoe,. 

sfetnicul cel mai ascultat al lui Ţepelus-Vo1ă.
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D. Tocilescu punea în gura lui Neagoe către 

Braşoveni următoarele : s'rămoșii mei ati cărat pin- 

1ră la zidurile cetăței voastre şi voi (citez din me- 

moriă) asa vă purtaţi cu noi ?... - 

Era superb Bassurabul în gura d-lui Tocilescu 

vorbind de originile Br:şovului ; ese incăltit, ob: 

scur, neînțe'es în scrisoarea d-lui prof. loan Bos- 

dan. 'Textut supus li cunoştinţa și altor slavişti ar 

revărsa o lumini minunată asupra acelor strămoji 

ai boerului dănesc sait bassarobesc, asupra Basari- 

bilor cari, la începutul secolului XIII cărară, îni- 

preună cu Cavalerii Teutoni, piatră pentru zidurile 

Brasovului. 

lată de ce trebuiaii textele originale ; iată de ce 

d Gr. Tocilescu sai Academia, prin îngrijiri'e pa- 
iriolice ale d-lui D. A. Sturdza, cum ar zice d. 

prof. loan Boodan, trebue să publice negreşit, fără 

-d6r şi poate, textele sluvone. Traducerile d-lui de- 

can al Facultăței de litere, fără textele slavone, DU 

fac două parale. Nu merge fără control. — Încă 0 

probă. 

La pag. 55, d. Bogdan dă o scrisoare de la un 
Vlad Vodă către pîrgarii din Braşov, prin care îi 

roagă, tiimiţîndu-le pe credinciosul săi boer Ivan 

Polivar, ca să gonească din Braşov pe doi hoeri 

duşmani ai Domnului: pe Mihail Logofătul şi re 
Pardoi.—In nota care însoţeşte scrisoarea, d. pro 
fesor Bogdan atribue scrisoarea lui Vial Dracul Şi 

0 datează cu 144% - 1446 bazindu-se pe crecterile 

paleografice care «il silesc a o pune în prima ju- 

măta'e a secolului XV»; găsesce p- Mihai Logolă- 

tul la 1453; nu a găsit în nici un document pe 

-Po'ivar şi pe Pardoi.
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Dacă aşi fi văzut documentul slavon sunt con- 
vins că, în loc de Pardoi, aşi fi citit Pardos; pe 

urmă aşi fi luat «dosarul Mărginenilor» de la Ar- 

hivele Statului ; aşi fi căutat întrînsul hrisovul din 

6997 (1489, Aprilie 12) al lui Vlad Vodă Călugă- 

rul (4481—1493) şi întrînsul aşi fi văzut vorbin- 

du-se, nu de Pardoi (rău citit) al d-lui prof. Bog- 

dan, ci de Pardos, de feciorii Pardosului, de fra- 

tele Pardosului. Şi atunci Vlad Vodă n'ar (i fost 

Vlad Dracul. ci Vlad Vodă Călugărul, şi vrăjmăşia 

Pardosului, boer băsărdbesc (vezi dosarul sus-citat) 

Sar fi explicat perfect cu cele ce spun chiar docu- 

mentele publicate de d. prof. Bogdan, cu privire Ja 

Domnul drăculesc, Vlad Vod: Călugărul. 

— Pe Mihai Logofătul d. prof. Bogdan lar fi gă- 

sit în Arhiva Istorică a d-lui Hasdeu, I, pag. 7. 

Şi iată cum tot ce a afirmat d. prof. Bogdan e fals 

în fața documentelor. 

După aste două probe documentate, se poate de- 

duce cum a citit, şi cum a înțeles, şi cum a tradus 

documentele d. prof. loan Bogdan. Iată de ce edi- 

ţia d-niei sele, în loc de a fi model, este cu desă- 

vîrşive nulă, pentru-că nu are textele cu cari se 

pot controla. 

Dar să mergem mai departe. 

VIII 

Pentru a edita o asemenea colecţiune de docu- 

mente,— mai cu seamă când ţii foarte mult s'o faci 

se fiă model,— îţi trelue, mal 'nainte de toate, s6 

cunosei cât mai mult şi cît mai bine pe cei cari fac



— 32 — 

hrisvele, scrisorile şi zpisele, şi pe cel despre cari 
se vorbesce îutwuceste hrisoave, scrisori şi zapise. 
Cunoscinţa boierilor cari furnică în documentele 
Braşovului d-lui prof. Bogdun nu se poate face de 

cât citind ani de-a lungul hrisoave şi documente 10- - 

mâne şi slavone la Arhive, la Academiă şi întralte: 

depuzite publice şi private. E anost, e obositor, e 

enervant, ţine mult, mănâncă timp mult cititul do: 

cumentelor la Arhive şi la Academiă. Sunt gnulti 

dintre cercetătorii şi istoricii noştui cari fug de ase- 

menea corvadă şi sunt fericiţi când, în locul lor, 

X, Y, Z pot face această muncă şi aceste cercetări. 

Paguba şi păcatul însă al cercetărilor ce pui să ţi 

le facă, alţii pentru tine sunt că, aceşti alţii nu scii 

de cât incomplet ce-ţi trebue ţie,— de aci lacune, 
încurcături şi eresii gogoneţe de tot. 

De la pag. 5 pînă la pag. 330, d. prof. Bogdan 
probează, aproape la fiă ce pas, că nu sa îndelet- 

nicit prin însăşi D-nia Sa cu cercetarea documn- 
telor de la Arhive şi Academiă, documente ce tre- 
buia s& cunoască pentru a-şi ilustra spusele scrisa-. 
rilor sale braşovenesci. D-nia Sa a prins pe apucaie 
de la unul ceva,de la altul altceva şi, cu aceste pe- 
ticăvite şi forfecate informaţiuni, caută. să lumineze 
scrisorile nedatate sait să hotărască personalitutea 
vr'unui boier sait chiar a unui Domn. 

Pe urmă, după cum voit arăta mai la vale, d. 

prof. loan Bogdan, nefiind dedat cu asemenea studii, 

uită, cum dice Românul, «de la mână până la gură»; 
a spus ceva, bunioară la pag. 93-99, şi-pe urmă, la 

pag. 212, o întoarce cu totul altfel. Dă la pag. 160 
scrisoarea întreagă a Despinci, şi până la pag. 267
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uită lucrul acesta și o mai dă şi 'n Regeste la acestă 
pag. 967. 

Curios şi încă şi mai ciudat este faptul că; în 
notele ce însoțesc documentele, d. prof. loan Bogdan 
spune o mulţime de amă&nunte despre paşalele: tur- 
cescl (Isai-bey, Alessi-bey, Bissi-bey), despre nemeşii 
Transilvaniei şi ai Ungariei, dar despre boierii de - 

„cari vorbesce textul documentelor nimic. Ge fel de: 
- udnotaţiuniă istorice sunt acestea ? Ce interes pentru - 

istoria. Românilor are Alessi-bey ? Issi-bey? Bissi: 
bey ? Ce "mi pasă mie că mugnatul sii foişpanul 
lozsa de Soma (pag. 140) era comite de Temişoara ! 

Imi spui aceste nefolositoare amănunte şi nu 'mij . 

spui nimic de Giura Logofetul (pag. 171), aproape 
nimic despre Gherghina Parcalabul (pag. 134), ni- 

inic de Barbul Banul Craiovei, de Harvat marele Lo- 
vofet, de Dimitrie marele vistier (pag. 152), boieri 

mari, personalităţi istorice la finea secolului XV şi 

în primele trei decenii ale secolului XVI. 

Intaceastă uperă de pură erudiţiune, în care ci- 
tațiunele trebue să, fiă de o deplinetate în nimic 

stivbită, d. prof. loan Bogdan citează (pag. 40) cam 
aşa: Arhiva Statului,—şi alita tot. Sai, ca la pag. 
156, unde în text e vorba de Radu Spătarul, au- 
torul pune despre acest Spătar următoarea notă me- 

nită să-i hotărască personalitatea : «Pomenit în do- 

cumente de la 1512, 1513, 1516, 1517, 1519, 1528,— 

şi atîta tot! 

Cu asemenea notă aţi aflat ore ceva de Radu 

Spătarul ? Puteti să] cunosceţi şi să vă îndemnați 

a face asupră-i vrun studiiă, vi”o monografiă ? 

Tocmai pentru că d. prof. loan Bogdan este cu 
1
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desăvîrşire novice în cestiunea documentelor interne, 
comite greşeli peste greşeli cu uă candoare amu- 
santă. Intre d. decan al Facultăţii de litere şi un 
copilaşi, un prunc care aruncă diamantul şi pune 
mîna pe o biluță, nu e nici o deosebire. 

Bunioară, d. Bogilan, spre marea mirare a cilito- 
rului atent, dă, la pag. 184, despre un oare-care 
Tatul Logofătul, care nu poate fi acelaşi cu Tatul, 
boier:din casă Domniei Mele la' Neagoe Bassarab, 
condicele şi hrisoavele a 10 mănăstiri ; e un potop 
de citaţiuni ! Calimănesci, Govoua, Glavacioeul, Ax- 
geşul vin toate cu hrisoavele lor,—fără a hotări 

însă nici familia, nici înrudirile acestui Tatul Logo- 
fetul. D. prof. Bogdan însă, care la Tatul sa oprit 
atita, ar fi trebuit să se oprească de zece ori, de 
o sută de ori atîta la boieri de o miă de ori mai 
însemnați de cît 'Tatul al D-niei Sale. Vorbesce ca 
de cine scie ce medelnicer de Dumitru Ghisduvel, 
ban de Craiova din neam puternic, aliat cu Dur- 
ducescii şi Dăbăcescii în secolul XV, cu Buzescii 
în secolul XVI (pag. 77) ; vorbesce de marele boier 
Draghici Stoicov, unul din stâlpii ţării la finea sc- 
colului XV (pag. 195), şi nu spune în notă de cât 
«Vezi Miletici şi mai multe documente în Arhiv i 

Statului. 
«Mai multe documente în Arhiva Statului>—e o 

perlă care arată străveziii pura, purissima erudițiune 
cu care e făcută Braşovul d-lui Bogdan. 

Mai departe. 
La pag. 221 vorbesce de Staicu Logofătul ; dă 

n notă vro 925 de acte de la Miletici și de la Vo- 
nelin (de-a gata! D. Bogdan adoră luciul dei
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gata !) şi nu ne spune nimic despre acest ginere 

al lui Vlad-Vodă Călugărul, bărbatal primei Caple 

cunoscute în istoria Românilor, cumnat cu Radu- 

cel-Mare şi alţi Domni, tată al lui Pirvu Comisul, 

boier drăculesc (ăst Pîrvu) care se căsătoreşce cu 

fata lui Dumitru Jacsici, înrudiți cu Brancovici 

Serbiei. Nimic ! Nimic ! Nimic! 

Şi-apoi, frumosul şi ghiduşenia lucrului mai este 

că d. prof. Bogdan, cu aceiaşi infantilă  candoare, 

afirmă că acest Staicu Logofătul (pag. 224%, la trei 

pagine după 221) este tot una cu Stan Logofătul 

—ceea, ce ar fi imposibil şi ca nume (Stoica, Stai- 

cu, Stan) şi al doilea că de Stan Logofătul d. Bog- 

dan vorbeşce la 1509, iar de Staicu Logofătul tot 

d. Bogdan vorbeşce la 1507 (pag. 294) ca de un 

om. bolnav greii, care moare întradevăr între 1509 

şi 1507, după cum ar fi putut vedea d. profesor» 

Bogdan în condica Glavaciocului, la moşia Bă- 

jescii. Stan nu putea fi la 1509 Staicu, de vreme 

ce Staicu murise la 1507 sai poate chir mai 'na- 

inte, căci ei nu mă încred în data 1507—pusă de 

d. Bogdan serisorei dată în  Regeste. 

Cu aceiaşi candoare, d. prof. Bogdan afirmă (pag. 

917-248) fără să aducă nici un temei că doi din - 

marii boierii ai secolului XV, Dragomir al Manei 

şi Dragomir Udriste, ar fi de acelaşi neam. Cum ? 

De ce ? Probabil pentru căii chiamă pe amindoi 

Dragomir ! Pentru D. prof. Bogdan doarme pămîn- 

tul că numele de Manea îl va întîlni la strămoşii 

Buzescilor, iar pe Dragomir Udriste, d-nia sa sin- 

gur, adică însuşi d. profesor Bogdan la pag. 293 

ni! va arăta înti'uă regestă ca stăpînitor al moșiei
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și al mănăstirei de la Bucov şi, dacă d. prof. Bog- 
dan ar fi cunoscut pe strămoşii Filipescilor din 
secolul XVI, ar fi încercat vr'o legătură orecare 
între Dragomir Udriste de la Bucov şi alţi boieri 
din secolul XVI, pe cari îi voii spune ei întrun 
studiit ceva mai tîrziă, Boerii de la Bucov şi Li- 
lipescii; acum ar fi să -ne depărtăm de subiectul 
ce ne-am propus a-l lămuri. 

Să trecem mai departe. 

IX 

Rar mi Sa întîmplat să văd un scriitor care să 
uite cu atita înlesnire, cum uită d. prof. Bogdan. 
Sar crede ori că d-nia sa e tutuit cu desăvirşire, 

ori că nu d-nia sa, ci secretarii saii elevii d-niei 
sale i-au lucrat cartea, adică aii supraveghiat im- 
presiunea documentelor și alcătuirea notelor. 

Mă rog, la pag. 21 în doc. XVI, Dan Vodă dice, 
repet, la pag. 21: cam înoit acest hrisov alsirăbu- 
nului Domniei Mele, sfînt răposatului lon Mircea 
Voevod»—iar la pag. 24%, repet, la pag. 24, acelaşi 
Dan Vodă dice : să fie cum a fost în zilele păria: 
telui domniei mele Ion Mircea Voevod. Ce e Mircea: 
lui Dan ? Ii este străbun ? [i este părinte? Ori Dan 
Vodă turbase cînd numia pe tată-săii m-şşi pe Mo” 
şu-săti tată, ori secretarii d-lui prof. Bogdan sunt 
d'o distracțiune can basm. Şi nu e nici o notă, 

nici la pag. 94, nici la pag. 24 ca să ni se spună 
că, se traduce cum en text. 
Noua filiațiune, suişul şi coborişul cele nouă, 

în şireaua Domnilor în secolele XV şi XVI înt'o
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asemenea carte, în. note şin introducere, ar fi tre- 
huit făcute, ca să se ştie de toţi legăturile de ru- 
denie între copiii lui Mircea cel Bătrin, lui Dan 

Bassarab tvaieie lui Mircea, între coboritorii aces- 

tora. D. Bogdan, ca şi cum i-ar [i frică, dabia a 
linge această importantă cestiune la pag. 116. 
__Nu spune nimic (pag. 159—162) nici în note, 

nică în notul e pentru-ce Teodosie Vodă dice de ars 

mata lui Radu de ia. Afumaţi că este o ceată de 

hoți şi de răifăcători. Cum aşa ? întreba-se-vor 

studentul sai studentia cari şciii că Radu de la 
Afumaţi a fost (cînd ?) ginerile lui Neagoe Basaiab. 
lacă explicaţiuni cari trebuiaii date, cum trebuiaii 
date explicaţiuni despre boerii lui Mircea cel Bă- 

trîn (pag. 5), despre boerii lui Radu II (pag. 8; 

nu spune nimic despre Cazan şi Sahac ; citeşce răi 

Bilcear; c. f. Danshul Beelsche de la pag. 218 ;v. 

Quellen; vedi Tismana d-lui Stefulescu şi Șeză- 

toarea Săteanului : boerii din neamul lui Bilţ) ; — 

scrie despre Cega la pag. 13 şi uită ce a scris aci, 

cînd ajunge la pâg. 282, unde e vorba de boerul 

Vlaicul, de rostul căruia nici nu-și dă seamă la; 

pag. 188 ; vorbind de nunta feteilui Radu Paisie 

nu-i şcie data şi înti”o regestă de li pag. 282 dă 

această dată făză nici un rost (9 Febr. 1541). 

Nică nu bănueşce însemnătatea boerului 7” dor 

Marele Logofăt (pag. 167), tatăl faimoşilor boeri 
din Drăgoeşci. Cu Boerii din Mărgineni (pag. 190, 
299, 301, 302) este o curată harababură; atit de 

cumplit amestecă pe toți Drăghicii şi pe toți U- 
driştii secolului XVI, din prima şi dintr'a doua a 

lui jumătate, în cît vor fi nenorociţi studenţii și
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studentele cari se vor încerca să se descurce într'a- 
ceşti boeri din Mărgineni ai d-lui prof. Bogdan. 

Mai la vale. 

Credeam că d. prof. Bogdan va [i citit cu aten- 
țiune, dacă, nu' bogăţiile noastre interne de la A 
live şi Academie, cel puţin acea folositoare publi- 
cațiune intitulată Quellen zur Geschichte der Stadt 
Kronstadt in Siebenbiirgen, cu care să îi ilustrat 

datele şi amănuntele Braşovului săii. Ei binc, d. 
prof. Bogdan a citit ceva, nu mult, din Quellen, 
dar a citit în salturi capricante şi, adese-ori, după 
obiceiul d-niei sale, uitînd peste 6—7 pagine ce a 
citit înainte. , 

Ii voiit demonstra mai tîrditi întrun studiii al mei 
Neagoie Vodă, Despina Doamna şi copii lor că 
pentru Despina Doamnă nu a luat din Quellen (pg. 
271) nici pe sfert din cele ce se găsesc. 
Acolo însă unde distracţiunea d-lui prof. Loan 

Boudan atinge culmea, unde candoarea şi siguranta 
d-niei sâle devin epice, este la pag. 276. Este vorba 
aci de un Stoica al lui Vlad Vodă (1532-1535) per- 
sonagiii cu desăvârşire necunoscut; d. prof. Bogdan 
îl face toi una cu Stoica Dobromir. Subsemnatul 
când am vădut lipit de numele Stoica pe Dobromir, 
am credut că este o îndrumare spre deslegarea unei 
probleme care mă preocupă de mult. i-ai găsit! 
Acest Stoica Dobromir, pe care d. vrof. Bogdan îl 
face boier al lui Vlad-Vodă, este uă simplă slugă a 
judeţului şi pîrgarilo» din Braşov care e trămis de 
la 1532 până la 1550 în toţi anii cu scrisori şi cu 
diferite personagie în Muntenia, Moldova, Turcia şi 
Polonia. E de naţionalitate Bulgar; Braşovul între-



— 39 — 

bu inţa indivizi de felul lui Stoika Dobromir ca spioni 

şi ca stafete, oameni de încredere, curugioşi şi deş- 

tepți. Ca Stoika Dobromir tot între anii 1532 şi 

1550 mai sunt la Braşov Dumitru Ciupra, lon Te- 

veck, Petre 'Tereck şi alți mulţi. D. Bogdan na citit 

Quellen; i pus pe alţii să i le citească şi d-nia sa 

a păţit-o. Pune tot la pag. 267 pe acest spion al 

Braşovului alături cu Vlaicul din Neportheen (d. 

autor nu scie ce este Neporiheen; cu voia d nici 

sâle şi cu cunoascerea condicei Vieroşului de la Ar: 

hive, d-nia sa va pricepe că e vorba de Năpărlenii, 

moşiă istorică a boierilor coboritori din Cega şi rude 

cu Radu de la Afumaţi,—cari, Dragă Doamne ! suni 

în cartea d-lui prof. Bogdan, der pe cari d. prof. 

Bogdan îi uită (pag. 13, pag 282).— Nu sciii de! 

decă avest Vlaicu din Năpârteni nu este tot unacu 

Viaicul Clucerul, tatăl Doamnei Neaga, — şi d. 

Bogd:n îl pune alături cu spionul Braşovului !! 

Bănuesc că landş Vitez de la pag. 44-45 este tol 

un fel de Stoika Dobromir, tst un purlător de seri- 

sovi şi rapoarte. D. prof. Bogdan dice că este mu- 

rele lon Corvin de Huniade, de şi Vlad Dracul dice 

pîrganilor: cia'ă am trămis la voi pe sluga mea cre- 

dincioasă pe Vitez lanăş.. .... vestea are să v'o spună 

Vitez lanăş» —de la acest Janăş din text până la 

Ion Corvin este distanță, şi chiar cam măricică. 

Apropieri de felul acesta sunt multe în Braşovul 

d-lui prof. Bogdan. Am semnalat pe aceste două ; 

sunt caracteristice şi sunt hotiiritoare ; după ele ci- 

titorul. Braşovului d-lui prol. Bogdan poate mesurit 

perspicacitatea şi darul de a ghici şi conteunta do-
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cumentele als autorului ale acestei fenomenale pu- 
blicaţiuni. 

Să mergem însă mai departe. 

X 

Sar crede că d. autor al Braşovului şi-a zis de 
la 'nceputul cercetărilor sale : 
— De sigur că, dacă pe un boier mare îl chiamă 

Calota, ori Drăghici, ori Dragomir, ori Radu în- 
to epocă oare-care, pe alţi boieri mari nu-i mai 
chiamă Calota, Drăghici, Dragomir şi Radu. 

Plecind de la această, credință, d. prof. Bogdan 
afirmă, fără nici un temeiu, fără, nici un document 
că boerul Calota al lui Radu cel-Mare, e tot ua 
cu Calota al lui Mihnea-cel Răii, care Calota e tot 
una cu Calota al lui Vlăduţ, care e tot una cu 
Calota al lui Neagoe (pag. 295 şi altele). 

Drăghici Spătarul care e Drăghici Paşadia, (v. 
Quellen Il pag. 372 Dragyez Spatayr Paschydia 
şi cuvîntul Paşadia îşi are rostul lui), Drăghici 
Spătarul pentru d. prof. Bogdan este tot una cu 

„Drăghici Vornicul (Qre'len III, pag. 186 şi Îl pag. 
401), ceia ce pentru cunoscătorii boierilor din se- 
colul XVI este cea mai mare enormitate ce se poate 
debita. | 

Imi vine dăii! a afirma că d. prof. Bogdan nici 

nu. a răsfoit publicaţiunea numită Quellen ; de 
aceia, comite alîtea confusiuni şi atitea greşeli co- 

pilăreşei, D-sa la pag. 232 nu găseşce a zice nimic 
de boierii : Pirvui Banul, Drăghici Vornicul, Ra: 

y dul Lo gofătul, rămași cîrmuitori ai 'Țăzei Romi :
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neşci pînă la întoarcerea lui Radu de la Afumati 

de la Constantinopole. Nimic ! nimic despre puter- 

nicii Craioveşci cari ajutaseră şi detronaseră atîţia 
Domni de la 1500 şi pînă acum la 1526! — Ar fi 
găsit de sigur d. prot. Bogdan să zică multe des- 
pre aceşti mari feudatari ai Coroanei Ţărei Româ- 
neșci, dacă cine-va pentru a fi cercetat pentru 
D-nia sa la Archive şi la Academiă condicele Bishi- 
ței, 'Tismenei, Hurezului, Mitropoliei bucureşcene 

pentru moşiile din Mehedinţi, Gorj, Vilcea, Dolj, 
Rom naţi. 

D. prof. Bogdan, în loc să ne vorbescă în note 

de aceşti boieri, căct de ei este vorba în textul 

scrisorilor. ne vyorbesce, ca la pag. 95 de Feriz-bey, 
Caracea-bey, Balaban-bey şi alte paşale, cari nu ne 
interesează, de cît ca accesorii de a cincea mînă. 

Tot aşa nu ne spune nimic de tragedia care sa 
petrecut între Bassarab-cel-Bătrîn şi fiul său Bassa- 

vab-cel-Tiînăr, adică între Laiot Vodă şi Tepeluş- 

Vodă. Reiese aceasta din chiar scrisorile Domnilor 

şi Boierilor din Braşovul D-niei sele (pag. 90—105 

şi pag. 209—213). E vorba acolo, de o parte, de ne- 

vasta lui 'Tepeluş-Vodă, de o soră vitregă a lui, de 

o «biată femeiă», de fata lui Laiot, care e fată de 

Domn, de o altă femeiă numită Ivana. şi, cum zice 

Braşovenilor marele vornic Neagoe (pag. 219): 

iarăşi pentru acea lată ce este sora doranului 

mei, nu puteti voi s'o luaţi din patul vrăjmaşului 

Domnului mei şi să-i daţi drumul mai iute ? 

E vorba de Vlad Calugărul.— D. prof. Bogdan nu 

ne dă nici o lămurire; tace saă o apucă razna prin 

scrisorile lui Matei Corvin [Segeswar, feria quarta 

prozima post festum beoti Gregorii papae), care
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cu tragedia Bassarabilor şi Drăculescilor dintre 1470 
şi 1480 nu are nimic dea face. 

“ Când nu tace saii nu o apucă razna pe la vrun 

Istvan oare-care, atunci se mulțămesce a pune în 

notă că asupra punctului acestuia cexistă o întreagă, 

literatură»,—cum spune la pag. 1lîn cestiuneu Ta- 

rului Alexandru. Şi atîta tot! 

Mă opresc aci. Sper că cititorul sa convins, din 
enumerarea probelor ce am adus, că dreptate am 
avut să alirm de la început că Braşovul d lui prof. 
loan Bogdan, ca formă şi ca fond: 

a) este o lucrare lipsită de ori-ce merit sciinţific, 
fiă istoric, fiă linguistic ; 

b) nu întrunesce nici una din condiţiunile cele 
mai esenţiale pentru lucrări de felul acesta ; 

c) este menită a talsificu, întuneca şi perverti 
mintea studenților cari vor lua-o ca model şi normă 
în studiarea documentelor noastre interne ; 

d) denotă la autorul ei lipsă de spirit critic, 
lipsă de pătrundere, lipsa de pricepere în apropia- 
vea datelor, lipsă de bun simţ în afirmarea înrudi- 
rilor ; 

e) vedesce o necunoştintă completă a documen- 
telor de la Arhive şi de la Academiă sait 
ciutată şi pocită a lor cunoaştere; 

f) sconte la iveală şi afirmă cînd copilării, cînd 
năzbutii şi năzdrăvănii, menite să facă epocă în 
istoria diplomaticei romîneşci. 

cea mai 

lată cum Braşovul d lui Ioan Bogdan, profesor la Universitatea din B ucureşci, este şi rămîne o co-
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lecţiune fără părechiă de braşoave, unele mai go- 
gonețe şi mai moţate de cît altele. 

Cu acest Braşov plin de braşoave, cu această o: 
peră de pură erudiţiune convorbiristă, cu această 
carte pusă la premii academice, d. prof. Ioan Boz. 
dan va intra în Academiă prin îngrijirile potrio- 

ice ale d-lui D. A. Sturdza (pag. LXXXV). 

28 Februarie 1903 

În E O E II, 

1) Acestă lucrare este tipărită cu ortografia ziarului 
«Conservatorul», în care a fost ântâiii publicată.


