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Prefaţă. 

In broșura de faţă, am încercat să arăţ importanța, 
cunoașterei limbii grecești şi a culturii bizantine: pentru 

- Români. Am schițat numai în linii generale punctele . 
principale ale: influenţei greceşti, aducând ici colo: 
câte o contribuţie, dar mai mult indicând problemele 
printr'o ochire repede. Dezvoltarea, chestiunilor, tra- 
tate sumar, și dezlegarea, problemelor bizantinisticei la, 
Români se aşteaptă dela monografiile speciale, în urma: 
și pe baza cărora s'ar putea, scrie despre influenţa, bi- . zantină şi neogreacă în Principate mai pe larg și mai * 
temeinic. 
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Bizanțul şi popoarele Europei răsăritene; 

limba greacă şi cultura română. 

In zilele noastre se dă o importanță, deosebită pro- 
blemei influențelor „literare, și savanții s'au convins că 
„cultura și viaţa; unui popor nu se pot adânci, studiin- 
du-se în hotarele strâmte în cari sau manifestat;'po- 
poarele dimprejur dau și-și împrumută idei și credinţe, 
obiceiuri şi instituţiuni, pe cari cercetătorul trebuie să 
le studieze comparativ, dacă dorește să adâncească 
sufletul poporului pe care îl cercetează. Și după cum 
un corp ceresc poate să aibă sateliții lui pe cari 
săși influențeze şi împreună cu ei să fie influențat de 
un soare, așa și un popor cara a influențat pe altul 
poate să stea la rândul lui supt influenţa unui alt popor, 
ceeace ne forțează, să deosebim familii și între popoare, 
ale căror trăsături caracteristice ne înlesnesc să re- 
zolvim multe probleme cari cercetate răzleț ar ră- 
mânea, enigme. Cultura, poporului român, de pildă, nu 
poate fi ştudiată, î în mod temeinic, dacă nu se urmărese 
până la, obârşie elementele cari o constituie; Românii 
fiind timp-de mai multe secole supt influenţa Slavilor. 
cari îi înconjoară, au împrumutat dela ei instituțiuni, 

obiceiuri și cuvinte cari, ca să se înțeleagă pe deplin, 
trebuiesc urmărite până la originea, lor. Slavii la rândul 
lor primind creștinizmul' împreună cu literatura, reli- 
gioasă, scrierea și o bună parte din literatura profană, 

Influențe 
culturale : 
reciproce. 

arta și o parte din legislația și din instituţiunile lor 
de stat, adică bazele culturei lor, dela Bizantini cu cari



6 

se aflau în contact continuu în evul mediu, se înțelege 
că slavistica fără cunoaşterea culturei bizantine nu 
poate da, rezultate temeinice. Românii cari au fost in- 
fluențați de Slavi, au primit însă direct Și indirect și 
dela Bizantini multe elemente culturale, sânt datori să 
studieze ambele culturi de cari au fostinfluențaţi. Așadar 
Rușii, Bulgarii, Sârbii, Românii și Grecii aparţinând 
unei familii culturale ortodoxe și fiind toţi influențați de 

» cultura bizantină, nu pot fi temeinic studiați decât dacă 
se urmăresc influențele lor culturale reciproce, și se 
studiază; cultura, lor ca o unitate, precum nu se poate 
înțelege bine: viaţa, lumii catolico-protestante, a lumii 
latino-germane din Apus, dacă, cercetătorul nu se suie 
până la obârșia romană a civilizației occidentale. Dar 
Bizanțul a. moștenit şi păstrat civilizația Grecilor vechi, 
și fiind la, început un imperiu roman puțin câte puţin 
devine centrul creștinizmului, asimilează multe elemente 
orientale și se transformă întrun imperiu grecesc care 
pe urmă cade supt jugul turcesc. Deaceea bizanţi- 
nist fără, cunoaşterea, elenizmului clasic, fără cunoa- 
șterea elenizmului modern, și a succesorului musul- 
man, în cari bizantinizmul trăiește și astăzi, nu se 
poate concepe; idealul ar fi ca, bizantinistul să cunoască, 
și baza, greco-latină și elementul asiatic din civilizația. 
bizantină și să fie în stare a urmări și influența bi- 
zanțului asupra musulmanului cuceritor . şi reflexele 
bizantine asupra popoarelor balcanice și occidentale. 
Dar acest ideal, ca orce ideal, fiind ivealizabil pentru 
un om, cât de genial şi harnic ar fi el, nu-irămâne cer- 
cetătorului decât să-și îndrepte activitătea asupra unui 
câmp mai restrâns, fără, să, piarză din vedere totul ca, unitate; altfel lucrarea lui va, fi șubredă, fără orizont. | și fără perspectivă. 

„Importanţa Cunoașterea, limbii și culturii bizantine. pentru cer- cere cetătorul român e de o importanță capitală. Limba Români. greacă dela Alexandru cel Mare până la căderea, Con- -
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stantinopolului a fost fimba mondială prin care s'a. 
răspândit “civilizaţia -greacă în tot universul, şi s'a, 
propovăduit creștinizmul; în limba greacă au scris 
scrierile lor nu numai Grecii, ci și celelalte popoare 
din Orient cari au fost supt influenţa, greacă. In limba 
greacă sânt: scrise Evanghelia și cărțile liturgice, cari 
alcătuiesc baza religiunii poporului român, în limba 
“greacă sânt scrise legile după cari sa croit: vechea 
legislație română. Primele și cele mai importante știri 
“despre țara şi biserica română le aflăm dela istorio- 
grafia, bizantină; corespondența patriarhiei cu bisericile * 
Principatelor se scrie timp de mai multe secole în limba, 
greacă. Chiar mai târziu, dela al 16. secol incoace, o 
mulţime de cronici ale (ării, sau atingătoare de istoria, 
ei, sânt scrise în limba greacă: Viaţa, Sf. Nifon, cro- 
nograful atribuit lui Dorotei, cronica lui Atanasie 
Comnen Ipsilanti, scrierile lui Palamide, Stavrinos, Ma- 
tei al Mirelor, Amiras, Ioan Cariofil, Daponte, Fotino, 
Filipide, Afenduli, Caragea ete. Dar și cele mai impor- 
tante lucrări legislative” din. timpul Fanarioţilor, pre- 

- cum sânt, de pildă, pravila lui Ştefan Mihai Racoviţă, 
întocmită de Mihail Fotinopol, codurile Ipsilanti, Ca. 
limah, Caragea etc., s'au alcătuit în limba greacă, 
Chiar după căderea Constantinopolului, limba greacă 
continuă a fi limba internaţională prin care se înțeleg 
„diferitele popoare din Orient, şi sultanii se servesc 
“de ea nu rareori ca de o limbă oficială a imperiului !; 
dela al 15 secol puţin câte puţin limba greacă alungă 
pe cea slavonă și îi ia locul, astfel încât timp de mai 
multe secole în România? ea devine limba oficială 

1 Vezi Lambros,- “Il “Edd &s taienuos “phâsaa my Sovhrdvuv 
(Limba greacă ca limbă oficială a sultanilor), Nzos “Eimvouviuwy 5 
(1908) p. 40—78 și “Edna posta vpâupata zod Lovhzayov Bartaliz 

B* (Documente oficiale grece ști ale sultanului Baiazit al doilea), toţ 

„acolo p. 155—189, | 
“2 Am întrebuințat des în lucrarea de faţă cuvântul comod Romă- 
nia in loc de Principatele Moldovei şi Munteniei și cred că mi se va 
ierta acest anacronizm,



Bizanlioa 
"fără greaca 
modernă nu 

se poate, 

Limba 
elenistică, 

„ Greaca 
medie. 
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„și de salon, se introduce în biserică şi în școale și se 
vorbește la curţile multor domni români, chiar inain- 

„tea epocei Fanarioţilor. 
Cercetătorul care vrea să facă investigaţiuni ori- 

ginale, să, cerceteze mărturiile scrise ale trecutului, 
fie el teolog sau istoric, filolog sau legist, are nevoie 
să cunoască limba în care sânt scrise atâtea docu- 
mente importante pentru cultura trecutului românesc, 
dintre cari numai o minimă parte sa. tradus până 
acum. 

In cele de mai sus am întrebuințat când limba bi- 
zantină când limba greacă, acum de curând -s'a în- 
ființat o catedră de studii bizantine la universitatea 
din București, de aceea cred că ar fi nemerit preci- 
zând înţelesul cuvintelor, să arăt în acelaș timp, care 
ar fi, după părerea mea, menirea acestei catedre, 
dacă e: vorba să dea roadele cuvenite învățământului 
superior.. 

Limba, atică, devenind o limbă universală prin cu- 
ceririle lui Alexandru cel Mare și fiind îndeobște în- 
trebuințată în tot Orientul, a dat naștere la limba 
elenistică, sau Kowy (=limba obştească), care nu o 
altceva decât o nouă fază mai clară a limbii atice, cu 
căteva inovaţii și simplificări (trecerea, lui e în ta lui 
at în €, a lui “4 în t, înlocuirea, frecventă a cazurilor 
prin prepoziţiuni, întrebuințarea, propozițiunilor inci- 
dentale în locul infinitivului, dispariția cantității vo- 
calelor, a dualului, a optativiilui etc.). Această limbă 
obștească, mai simplă și mai clară decât cea atică, 
în care s'a scris literatura, elenistică și Noul Testa- 
ment, corespunde stării culturale mai simple şi mai 
joase în care se află, poporul grecesc, dupăce a pierdut 
libertatea, sa politică. 

Din limba, obștească s'a născut limba medie, în care 
s'a scris literatura greacă cu începere dela al 4 până
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la al Il sau 14 secol d. [. (epoca, bizantină); această, 
„limbă care în monumentele mai vechi nu se deosebește 
"decât .foarte puţin de limba greacă îndeobște între- 
buințată în epoca alexandrină, simplificându-se și de- 
venind mai clară şi analitică, a dat naștere limbii gre- 
cești moderne, care sa -ivește deja în al 11 secol şi 
se precizează bine dela al 14 încoace. 

Impărţirile de mai : sus se înțelege că nu sânt 
exacte; o perioadă nu se deosebeşte de cealaltă în 

“mod vădit la cutare an preciz, căci se știe că schim- 
bările limbii se fac puţin câte puţin într'un șir ne- 
întrerupt de ani şi se alcătuiesc din mii de fenomene 
mici și răsleţe. Limba, greacă s'a dezvoltat puţin câte 
puţin în cursul veacurilor; și spre deosebire do ma- 

-joritatea celorlalte limbi, în ea monumentele literare 
n'au lipsit în nicio epocă, nici n'a existat vreodată, 
o întrerupere bruscă a producerei literare timp de 

“mai multe secole, precum sa întâmplat cu privire 
la alte limbi. Și dacă e greu și induce în eroare 
împărţirea în perioade, e cu totul neștiinţific a deo- 
sebi o limbă elenistică, o greacă a Septuagintei 
şi una a Noului Testamen!, a vorbi de greacă cre- 
ștină, greacă bisericească, greaca epocei romane etc., 
cf. J. Psichari, Essai sur le Grec de la Septante 
(Revue des Etudes juives 1908 p. 173). Cu Aristotel 

Greaca 
modernă. 

trecem dela limba, atică în cea, obșteasci; în epoca . 
elenistică alături de opere literara, scrise într'o limbă 
care abia se deosebeşte de cea atică, se alcătuiesc 
multe monumente printre cari și Noul Testament în 
limba vorbită atunci de poporul incult. In epoca bi- 
zantină, alături de aticiștii cari imitează limba obştească 
sau pe cea utică, există și monumente cari: se apropie 
de. limba, vorbită atunci: în al 6 secol cronicarul Ma- 

lalas, în al 10 Constantin Porfirogenit scriu într'o 
limbă apropiată de cea, vorbită de contimporani. Primul 

4
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monument important al limbii moderne, împestrițate 
cu forme arhaice, este epopea națională, Dighenis Acri-. 
tas din-al 11 secol, şi din al 14. secoi, în Istoria, lui 
Ioan Cantacuzino (: 1383), ni s'a păstrat o scrisoare (vol. 3 
p. 94—99 ed. Bonn) care pare a fi scrisă de un Gree 
de astăzi. Primul monument important, în care limba 
modernă apare curată fără arhaizino e Hrotocritul, atri- 
buit lui Cornaro (16 secol). Dar importanţa extraordinară, 
a literaturei atice, mulţimea de genii cari sau produs. 
întrun timp așa de scurt, şi mai cu seamă perlec- 
țiunea, nemaipomenită a, formei și armonia ei cu fondul 

„ monumentelor literare au fascinat și fascinează, și 
până astăzi pe epigoni în așa mod, încât renunțând: 
la propriul lor. cu, neluând în seamă dezvoltarea, 
firească a, limbii contimporane, au condamnat și con- 
damnă orce schimbare, orce simplificare a lirnbii și 
nu văd perfecţiune decât în modelele geniilor trecu- 
tului, nu aprobă decât imitația capodoperilor, înfie- 
rând orce inovaţie ca un semn de barbarie. Această 
boală cunoscută în istoria literaturei supt numele de 
ticizm, care a devenit așa de fatală dezvoltării 
firești a limbii greceşti, sa pronunțat în 1 secol î. d.H, 
şi primul ei reprezintant este retorul Dionisie din 
Alicarnas; aticiștii decretând ca forme nobile nu- 
mai pe cele alice, iar ca barbare orce abatere, fie 
și cea mai firească dezvoltare a limbii, au provocat 
nașterea diglosiei. Oamenii culţi, educați în şeoalele 
soliștilor, scriau și căutau chiar să vorbească limba, 
atică, poporul însă, vorbea, limba lui care cu cât trecea 
timpul cu atât se deosebia mai mult de cea, atică. 
Această stare de lucruri caro a dăinuit în toată epoca. 
elenistică şi bizantină, această, ceartă între puriști şi 
poporaniști: continuă până astăzi a turbura, liniștea li- 
teraţilor, ba chiar şi a politicianilor greci, cari sânt - nevoiți să împiedice vărsări de sânge, sau să introducă „ânticole ocrotitoare ale limbii strămoşeşti chiar în Con=



Si ui 

stituție! - Abisul . provocat în literatura bizantină 
din această cauză între limba, artificială, scrisă de - 
literați, și cea firească, vorbită de popor, sa pro- 
nunțat și mai mult în epoca Comnenilor şi Paleolo- 
gilor (dela al 11 până la al 15 secol) când renașterea, 
studiilor: clasice a, nimicit incercările făcute de a, între- 

„buinţa, ca limbă literară. limba vorbită de popor. 
Mai târziu când în Creta autorul Potocritului între- - 

buințează limba poporului în epopea sa, când Meletie 
„și AMiniat o întrebuințează în proză cu destulă măie- 
„_strie, când Dositei al Ierusalimului și Sevastos Ki- 
„minit, Hrisant Notara și Nicefor. Teotoki scriu pe în- 
țelesul tutulor. lucrări polemice, Ştiinţifice sau de su- 
flet folositoare, când Zristopol în cea mai populară 

„limbă scrie poeziile cele mai frumoase ale Parnasului | 
grecesc, iar Iosip Misiodax, Grigorie Constanda și Da- 
niil Pilipide îndrăznesc să întrebuințeze limba populară 
chiar în cărțile de şcoală, și această limbă se arată 
proprie şi pentru legislaţie (căci Ștefan Racoviţă, Ipsi- - 

„ lanti şi Caragea, și-au-alcătuit operile lor legislative în 
această limbă populară), atunci ar fi crezut cineva că a, 
venit în fine împlinirea vremii, că a sosit momentul mân- 
tuirii; ar fi crezut că limba populară î își va căpăta drep- 
turile și, din Cenușăreasă ce a fost până acum, se va, ri- 
dica la cinstea-i cuvenită și va învinge pe rivala ei ca- 
tharevusa (pură, adică limbă aleasă). Speranţe: deșarte. 
Când în secolul al 18 a avut loc renașterea studiilor 
clasice și a culturei grecești în Principate, renaștere 
„adusă de școlile grecești înființate și susţinute de 
domnii din Iași și Bucureşti, lupta s'a reluat iarăș între 
poporaniști și puriști, dar de data, aceasta pe pământul 
românesc, și combatanții erau clucerul Dimitrie Fo- 
tiadi Catargi,. care apăra limba populară, și Lambru 
Fotiadi, directorul școalei grecești din București, care 
era, pentru catharevusa, ?. Lupta sa continuat mai. 

: V. polemica lor prin scrisori în gramatica lui Neofit Duca: Teprptita, 
ediţia 3, Viena, 1812 p. 53—81.
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târziu între Corai, Duca şi Codrica?, între N. Ver- 
nardaki şi Contos.și continuă cu mare furie astăzi 
între Roidi, Hatzidaki, Psichari: şi alţii, luptă la care 
a luat parte activă dintre învățații străini și K. Krum- 
bacher?. . | E 

Dar se vede că orce renaștere a culturei Grecilor 
e fatală limbii poporului. Se vede că pentru ca limba 
populară să învingă, trebuie o epocă de întuneric cum- 
plit, rupere desăvârşită cu trecutul, lipsă de con- 
tinuitate și lipsă de orce -monumerit timp de câteva, 
secole, se vede că numai într'un asemenea întuneric 
se poate plămădi și naşte neturburată limba, populară. 

O asomenea epocă a fost, întrucâtva răstimpul în- 
tunecos ce a urmat imediat după căderea Constan- 

„ tinopolului, păcat că n'a durat mai mult, păcat că: 
renașterea prin școală a adus pe Greci îndărăt la 
clasici și bizantini şi firește. la, diglosia dinainte. 

Urmările diglosiei greceşti nu se întâmpină în nicio 
altă limbă; poporul și clasa care n'a făcut studii înde- 
lungate nu pot pricepe nimic din literatura cultă, 
iar literaţii se uită cu dispreţ la limba populară, și 
când sânt nevoiţi să întrebuinţeze un cuvânt popular 

1 Vezi A. Kopzijs brd A. Qapetavob, Triest 1880, vol! 2 p. 983832, 
Codrica a fost vel secretar al Principatelor Valahiei şi Moldovei, pre- 
cum se numește în titlul cărţii sale Medic sîs zotwyis Erwin da" 
„dfuron, 

: 
* Spre orientare asupra chestiunii „spinoase a limbii grecești pot 

servi: N. Râvto» Tiwastroi suprenpiis=:s, Atena 1892; N. DBepvapăâx:n 
Wevdazststauoă Eepyos,'Triest 1884, indreptat contra scrierii precedente 
a lui Contos; [. N, Namtiăăr:, Meir îni 75 vag Ehinvtz7s hussns 
î Dăsavos 05 &rnv nod wewdarmatsuo, Atena 1881, polemizează 
cu scrierea lui Vernardaki; E. A, Potăov Tă stâwhu, Atena 189%; 
Woyăgn Tă masi. nov, Atena 1883 Și Wozapa Pod a pidăz, Atena 
1902—1908, 5 volume; T. N. Nezttăzae Ilzzi od "phwsstrod (nrâpatoş 
în Thwasohtigtaai peh&za: vol. 1 Atena 1901 p. 236—537; K. Krumba- 
cher, Das Problem der neugriechischen Schriftsprache, Miinchen 1902; LI. N. Narţiâdrn "Asăvena:s eis my K. Krumbacher, Atena 1905.
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cer. scuze!! Diglosia face ca, seritorii din timpul Com- 
* nenilor (11-secol) să scrie o limbă mai arhaică decât un 
Malalas (6 secol) sau Leontios al: Neapolei(7 secol), cari 
scriau cu 4 sau 5 secole mai înainte; aşa, se „explică 
'cum limba în care e scrisă, cronică lui. Malalas din al '6 
secol. se apropie de limba vorbită astăzi, pecând limba 
lui Halcocondil din al 15 secol, sau limba hrisoave- 
lor lui- Nicolae Mavrocordat sânt pline de remini- 
scenţe şi de. construcţiuni clasice și sânt mai apropiate de 
limba atică decât Iivanghelia ! Fiecare Bizantin are.o 
predilecție pentru un autor clasic, sau scriind într'un 
gen literar oarecare, îşi croiește limba lui artificială. 
după stilul genului, cum s'a dezvoltat în literatura, 
greacă, clasică *. Şi atât de bine imitau Bizantinii: .pe 
cei vechi, încât ar putea înșela şi pe cei mai distinși 
eleniști; așa, se explică cum scrieri bizantine târzii 
s'au. strecurat printre operile clasice. Dialogul D)6- 
mape î dducruevoc a fost atribuit lui Lucian (2 
secol. d. H.) şi a fost editat împreună cu scrierile 
lui, pecând în realitate a fost scris în timpul lui Ni- 
cefor Foca (10 secol)! Vezi E. Rohde în Byz Zeitschr. 
5 (1896) p. 1—15. 

Concluzie: bizantinistul ca să pri iceapă limba în 
care s'au scris monumentele literaturei bizantine trebuie 
să cunoască, limba greacă în toate fazele ei; trebuie să 
cunoască, bine limba atică și elenistică ca, să priceapă pe 
aticizanţii Bizantini sau Grecii moderni din al 5 până în 
al 20 secol, ale căror scrieri sânt pline 'de construc- 

  

1 Vezi Theophanes continuatus, ed. Bonn p: 91, 19: FII: 32 asă x 
po» Egsay odrws poti 6 via va! ăţuri sara nohkă»; tot acolo 
p. 96, 14: & n xotvm ăâosa xa! pi zabdopă, wahei xepyfosesra; 
Ana Comnena roagă să fie iertată dacă întrebuinţează, pentru exac- 

titatea "istorică, nume barbare prin cari se spureă stilul, ed. Bonn 

vol. 2 p. 40, 4. | 
2 Se ştie că această imitaţiune servilă e-tema. de. predilecție: a di- 

sertaţiunilor de doctorat. - - . st
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iuni și reminiscenţe din autorii clasici, şi trebuie st 
ştie bine limba greacă modernă, fiindcă, fără ea nu. 
va pricepe multe monumente scrise dela al 6 secol. 
încoace. E a 
"De acest adevăr pătruns neuitatul întemeietor al 

bizantinisticei, Krumbacher, nu separa greaca medie 
de cea modernă !. e a 

Și dacă în Occident greaca medie se consideră ca 
nodespărţită de cea, modernă pentru motivul că una 
este neinteligibilă fără cealaltă, căci dela una se varsă 
lumini pentru priceperea celeilalte, cu cât mai mult 
trebuie ţinută, în seamă la universităţile românâști 
greaca . modernă care nu prezintă: numai interes filo- 
logic ca în Apus, ci e de cea mai mare importanţă 
și fiindcă, în ea s'au scris mii de cărți și documente, 
referitoare la, trecutul României, în covârșşitoarea lor 
majoritate necercetate şi nepublicate până acum! Cro- 
nici, pravile, scrisori, hrisoave, foi de zestre, testa- 
mente, zapise şi orce fel de documente timp. de mai 
multe secole în țară s'au scris în greaca modernă, 
ea a fost. întrebuințată. în școală, în biserică și în 
cancelariile domnești ca, limbă oficială și a împru- 
mutat mii de cuvinte limbii române; iată motivele pen- 
tru cari cred că în loc de studii bizantine titlul-cate- 
drei ar trebui schimbat în Filologie greacă medie 
şi modernă, sau interpretat în sensul celor spuse 
mai sus. Si IE | 

Cultura, bizantină interesează. pe Români dintr'un 
indoit punct de vedere: afară, de însemniăiatea ei gene- 
rală; mai-are o însemnătate specială. pentru cultura 
poporului român. .. : -- a NR 
„Pe lângă studiul “limbii și literaturei, al :institu- 

ţiilor și al artei, întrun cuvânt al culturei bizantine, 

  

1 Catedra lui era și este intitulată: Mittel- und neugriechische Phi- lologie, iar seminarul: Mittel- una neugriechisches Seminar,
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Românul trebuie să indrepte cercetările sale și să ur- 
mărească influența bizantină asupra culturai româ- 
nești, să cerceteze literatura, și cărţile liturgice, arta 
și instituțiunile nu numai în sine, cum le cercetează 
popoarele culte, Germanul sau Englezul de pildă, ci 
să vadă ce elemente intrate în literatura românească, 
ce motive ale artei române, ce instituţiuni de-ale sta-. 
tului se datoresc influenței bizantine, ce cuvinte sau 
obiceiuri. se datoresce relaţiunilor Românilor cu Bi- 

zanțul, să cerceteze cronicele şi legislaţia bizantină, 
nu numai cum le cercetează. celelalte popoare culte, 
ci şi ca monumente, cari au servitca, modele pentru 
legislatorii români, sau în cari se află preţioase ştiri 

i despre trecutul poporului românesc. 

Însemnătatea Bizanțului şi a culturei bizantine. 

Cultura, bizantină abia în zilele noastre a început; 
„a fi apreciată după lucrările lui: Rambaud,. Schlum- 
berger, Gelzer, Ehrhard, de Boor, Neumann, Finlay, 
Bury, Veselovsky,  Hatzidaki, Lambros, Krumbacher, 

- Heisenberg etc. Insemnătatea, literaturei (care consti- 
tuie și cea mai importantă parte a culturei bizan- 
tine) rezidă mai mult în conţinutul ei, cu toate că și 
valoarea ei estetică nu este mică; în această litera- 

tură se oglindește viața unui popor care a fost cel 
-mai civilizat dinte toate popoarele contimporane, care 
timp. de mai multe secole a avut:o poziție mondială, 
s'a luptat pentru civilizație contra barbărilor cari nă- 
văliau din toate părţile, a creștinizat, a civilizat și a 
“scris istoria acelora. cari au venit în contra lui, a, 
făcut și a scris epopee, și în fine a produso cultură 
proprie pe care împreună cu tot ce aavut omenirea 
mai scump, - cultura greco-romană, a transmis-o pos- 

„terității. e E i
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- - Literatura bizantină interesează dintr'un îndoit punct 
de vedere: oratori ca Ioan lHrisostom, istorici ca, Pro- 
copie sau Ana Comnena, melozi ca Romands, teologi 
ca loan Damaslin, erudiţi ca Fotie sau Pselos, poeţi 
ca Ilristofor din Mitilene, epoee populare ca Dighenis 
Acritas, pe lângă importanța, conţinutului, au și o 
valoare . estetică însemnată. Cu o condiţie însă: pro- 
dusele literaturei bizantine nu trebuiesc comparate 
cu capodoperile literaturei grecești clasice, sau cu cele 
de astăzi. Estetului care compară un istoric din al 12 
secol cu Tucidide sau cu Mommsen și îl găseşte 
inferior, .îi lipsește spiritul critic. Istoricul bizantin 
din al 12 secol, ca să fie după merit priceput și 
aprețiat, trebuie .studiat ca, un produs al timpului și 
mediului în care trăiește și, dacă dorim cu 'orce preţ 
să, facem comparații, trebuie comparat Bizantinul din 
al 12 secol cu un contimporan din Apus și în acest 
caz se va vedea că cel mai erudit şi înzestrat ocei- 
dental este un naiv și un ignorant faţă de contim- 
poranul său Bizantin. | 

Literatura, bizantină însă nu trebuie privită numai 
din punctul de vedere estetic, căci mai cu seamă con- 
ținutul ei real îi dă o valoare mult mai mare. In a- 
ceastă, literatură se află analele Europei şi Asiei timp 
de un .mileniu, scrise de scriitori printre cari găsim 
alături de clerici și învățați și oameni cari, din cauza 
situației lor, cunoșteau toate culisele politicei sau o 
conduceau ei în persoană, aveau la îndemână docu-, 
mentele. cancelariei împărătești și — fiind familiarizați 
şi cu istoricii clasici—erau în măsură a cunoaște și 
a apreţia, evenimentele şi a le expune în opere istorice 
literare. și nu în anale searbede, cum sânt acelea ale 
contimporanilor lor occidentali, cari înşiră faptele stă- 
ruind' în special asupra arăitărilor: comete, cutremur, 
eclipse, monștri-cu două. capete etc. Dinir'o simplă 
enumerare a fruntașilor istoriografiei bizantine se ya
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vedea, temeinicia acestei constatări: * Procop' a însoţit -. 
pe Belisarie ca, secretar și consilier legist în oxpe- . 
diţiile sale contra Vandalilor, Goţilor și Perşilor, și a, 
povestit aceste . expediţii la cari a participat; Kecav- 

„menos, de profesiune militar, a depus într'o cărticică 
experienţele carierei sale; Pselos, ministru și cu o 
erudiție universală, Nicefor Vrienios, un excelent .mi- 

“ litar Și ginerele împăratului Alexie Comnen, Ana Com- 
nena, fiica împăratului, Ioan Kinam, secretarul îm- 
păratului Manuel Comnen pe care l-a însoțit în ex- 
pediţiile sale, Nikita Acominat, înalt demnitar și con- 
silier -al impăratului, Acropolit, diplomat și general, 
Gregoras, prietenul împăratului Andronic Paleolog, 
împăratul loan Cantacuzino, Franți, diplomat şi secre- 
tarul împăratului șcl. au povestit evenimentele: pe 
cari ei erau în măsură, a le cunoaște mai bine ca or- 
cine. Istoricii cei mai geniali, cărora le scapă firele 
secrete ale unei politici complicate, cărora nu le sânt 
accesibile documentele autentice, sau n'au văzut -nici- 
odată o bătălie, sânt induși și induc în eroare pre- 
zintând de multe ori falș desfășurarea. . evenimente- 
lor. De câte ori istoricii occidentali în evul me- 
diu (ba chiar și astăzi) nu cred că cutare fapt neîn- 
semnat dar cunoscut lor, a fost hotăritor întrun anumit 
caz și nu alte câteva. fapte însemnate dar cari le-au 
rămas necunoscute! In majoritatea cazurilor, istoricii 
bizantini n'au avut nevoie să recurgă la combinaţiuni 
sau conjecturi, mai mult sau mai puţin ingenioase, ci 
au povestit evenimentele: în deplină ' cunoștință "do 
cauză. Sigur, când ginerele sau fiica împăratului său 
însuș impăratul ne povestesc evenimentele la cari 
sânt, interesaţi sau au. luat parte activă, obiectivitatea, 
suferă întrucâtva, în schimb însă, expunerea faptelor; 
bazată, pe. csle maj "mici detalii, câștigă, enorm. : -* 

a ae 

do 

D. Russo, Elenizmul în România, 
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Popoarele -cari au venit în contact cu Bizanțul da- 
toresc, printre altele, cele mai prețioase știri despre 
trecutul lor istoriografiei bizantine. Fără acel Corpus 
scriptorunm historiae byzantinae, nici Slavii, nici Un- 
gurii, nici Românii, nici popoarele asiatice n'ar fi știut tre- 
cutul neamului lor. Bizantinii, fie pentru interesele lor: 
politice şi militare, fie făcând ştiinţă pentru știință, au 
descris. regiunile cunoscute lor, au scris istoria, popoa- - 
relor vecine, au vorbit de obârșia, religiunile, obi- 
ceiurile, produsele și industria, lor. Co valoare au.opere 
cu asemenea conținut înțelege lesne orcine. Nu știu dacă. 
ni s'au păstrat multe cărți din antichitatea clasică, sau 
din altă, epocă însemnaţă, cari să aibă valoarea opersai 
lui Constantin Porfirogenit adresată fiului său Roma- 
nos, îndeobște citată supt titlul: De administrando 
împerio. În această, operă (scrisă, pela 950) în care 
obiectivitatea, și sinceritatea n'au pereche în literatura, 
istorică, autorul încoronat descrie ţările vecine ale im- 
periului, dă știri despre originea, poziția geografică, 
obiceiurile popoarelor cu cari Bizantinii veniau în 
contact, şi sfătuieşte pe fiul său cum trebuie să'se 

* Faptul că se arată părţile slabe şi mijloacele de apărare a im- 
periului, că se vorbește cu atâtă sinceritate despre lucruri delicate 
sau despre cele mai ascunse secrete ale statului, probează că această carte nu era, menită publicităţii, ci era într'adevăr scrisă pentru can- celaria imperială și pentru îndrumarea, viitorului împărat. Căci ase- menea, sfaturi, cum sânt q. p., a câștiga prin daruri pe Pecenegi şi a-i aţâţa contra Ruşilor şi Ungurilor (p. 70 ed. Bonn), sau pretextele 
inventate pentru a refuza vestmintele și diademele împărătești, fo- . cul grecesc, sau încuscrirea cu familiile barbare (p. 82—90), asemenea 
sfaturi, zic, nu se dau pe faţă intr'o carte care e menită să vadă lu- mina zilei. De altfel faptul că ni s'a păstrat numai în 2 manuscrise. şi că n'a fost citată de niciun seriitor bizantin posterior, dovedește că avem a face cu o carte secretă a cancelariei imperiale. V. despre această operă studiul lui 1. B. Bury, The treatise de administrando imperio în Byz. Zeitsehr. 15 (1906) p. 517—577; cf. și Byz. Zeitschr. 17 (1908) p. 165 şi Gibbon-Bury, The History ot the Decline and Fall of the Roman Empire vol. 6 (ed. 1912) p. 558—560. |



“poarte cu popoarele vecine. În cartea sa Porfirogenit 
arată în 12 capitole cari naţiuni sânt primejdioase și 
cum trebuie ațăţate unele contra celorlalte pentru si- 
guranța imperiuliii“, dă sfaturi cum trebuie să răs- 
punză aliaţilor sau barbarilor când cer lucruri im- 
posibile (diademe, mirese din familia: imperială sau 
focul grecesc) și în mai multe capitole urmează cele 

“mai preţioase știri despre: Arabi, Spanioli, Germani, 
Italieni, Veneţieni, Croaţi, Iberi, Dalmăaţi, Unguri, Mo- 
ravi, Pecenegi, Hazari, “Alani,- Armeni, Serbi etc. 
Geografia, istoria, ctnografia Europei orientale se cu- 
prind în această operă unică în felul ei. | 

Dela al 5 până la al 15 secol istoricii bizantini 
-parcă şi-au luat sarcina, a, serie istoria, popoarelor cu- 
noscute de ei, căci dela China şi India până la En- 
glitera şi dela Norvegia până la Abisinia aproape 
toate ţările şi toate popoarele au fost obiectul cer- 
cetăzilor lor. Până și 'Țiganii vor găsi în istoriografia, 
bizantină știri preţioase despre neamul lor. 

Şi cele mai vechi știri despre trecutul poporului 
"daco- şi macedo-român se datorese scriitorilor bizan- 
-tini. Primul text care menţionează pe “Românii bal- 
canici este din anul 976 și anume Istoria, lui Kedren, 

1 Cu privire la această politică a imperiului 'serie Rambaud: A 
“Y'extârieur, lEmpire employait volontiers Vor au lieu du fer; ses in- 

trigues jeterent souvent les barbares les uns contre les autres; il fit 
de la politique de division. Les moyens qu'il employa furent quelquefois 
perfides, cruels, mais il faut songer qu'il avait ă faire aux plus cruels 
et aux plus perlides de tous les barbares. Une politique de bonne foi 
Peut rendu la rise et la dupe des races ouraliennes, turquts, mon- 

goliques, des Huns, des Avars et des Petchenegues, d'Attila, de Baian 

_et de Krum, sans parler des âpres Normands et Venitiens, du fourbe 
Bohâmond, de lastucieux Dandolo. Avec de tels adversaires, il y 
des vertus qu'on ne peut avoir impunement, L'Empire grec au ai- 

xieme siccle p. VII. 
2 Nicefor Gregoras ed. Bonn vol. 1 p. 348. 
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unde se vorbește de nişte Vlahi trecători. (B)dyo: dâtrat) cari au ucis pe farul David (vol. 2 p. 435,13 ca. Bonn). O altă menţiune din anul 980 a Vrahilor din Grecia se află într'o scriere anonimă, bizantină 2. Ştiri prețioase despre revoluția Românilor din 'Lesalia și despre obiceiurile și originea lor, se află în Kelav- menos (11 secol) * dar cea mai amănunțită povestire a luptelor lor cu Bizantinii a dat-o Nikita Acominat (13 secol)“; despre emigrarea forțată în Asia, Mică a Vlahilor, cari locuiau. în părţile dintre Constantinopol și Vizii, emigrare pusă la cale de împăratul Andro- nic Paleolog (1282-—1328), vorbeşte Pahim&r (vol. 2 p. 106 ed. Bonn); Halcocondil ne dă delimitarea, "Țării românești și el cu Duca sânt cele mai bune izvoare 

  

1 V. însă G. Murnu în Convorbiri literare 39 (1905) p. 93—109, Des citatul torna (Teofilact Simocata p. 100, 20 ed. de Boor, retorna e o variantă !) sau torna frater (după Teofan cd.de Boor 1 p. 258, 16), in care s'a văzut cea mai veche apariţie a limbii române, nu e alt- ceva decât un cuvânt latinesc, un termen de comandă, fiindeii or- dinele militare se dădeau în această limbă; cede, sta, move, trans- forma, largiter ambula etc.; printre aceste cuvinte se menţionează şi torna în Tactica atribuită împăratului Mauriciu (ed. Schefter, Upsala 1664) v. Jiritek, Archiv f. slav, Philolog. 15 (1892) p. 9% n. 1 și Die Romanen în den Stiidten Dalmatiens ae acelaș p. 18;0. Densușianu, Histoire de Ia, langue roumaine vol, 1 p. 389—390; cf, şi articolele publicate de G. Murnu in Convorbiri literare 39 (1905) p. 97—112 şi p. 577—650; 40 (1906) p. 1110—1116. 
, 2 Adţos vonleziăe p. 9%, editat împreună cu Cecaumeni Strategicon de Wassiliewsky şi Jernstedt; pentru data, 980 v. prefața editorilor p. 7 și G. Murnu, Convorbiri literare 39 (1905) p. 103—104. > Ed. VWassiliewsky-Jernstedt p. 67. 74 ete. . + Părţile 'din Acominat referitoare la istoria Asanizilor au fost traduse in limba română de G. Murau (Analele Acad. Rom. ser. 2 tom. 28 (1906) secţ. istor, p. 357-—467). Ceeace a făcut Murnu pentru Acominat, trebuie făcut pentru toți autorii: bizantini; luându-se ca, - bază ultimele ediţii critice, ar trebui să se adune și să. se traducă toate izvoarele bizantine și Breceșşti, referitoare la trecutul neamului” românesc dela cel mai vechi istorie bizantin până la Daponte Și Ata- nasie Comnen Ipsilanti, 

|



  

pentru istoria Principatelor din secolul al 14 șial 15. 
Acelaş Halcocondil, venind în contact cu Românii, 
constată că ei vorbesc o limbă romanică asemănă- 
toare cu cea italiană și au obiceiuri, port și arme 
romanice (p. 77 ed. Bonn). Halcocondil a fost izbit 
de această asemănare, dar pentru explicarea lucrului 
spune că n'a auzit nicio părere plauzibilă, şi nici el 
nu îndrăzneşte să formuleze una; un alt scriitor bi- 
zantin însă din al 12 secol, Kinam, vorbind de Vlahi 
spune: se zice că ei sânt coloni veniţi din Italia, (5? 
zây E& "Trohius Emir miha etvat )Efoyat p. 260 
ed. Bonn) ceeace pare a, fi cea mai veche urmă de 
tradiţia, originei latine a Românilor !. 

În ceeace privește trecutul bisericei române, cea 
mai veche menţiune o găsim într'un hrisov a îm- 
păratului bizantin Vasilie Bulgaroctonul din anul 1020 
prin caro se recunoaște jurisdicțiunea, arhiepiscopu- 
lui Ohridei asupra Vlahilor din toată Bulgaria (*&v 
âvă, mâsuy Brohpugiuy Bhăyww)?; iar despre înte- 

„ meierea, mitropoliei Ungro-Vlahiei cele mai preţioase 
ştiri autentice le găsim în Actele Patriarhiei din Cons- 
tantinopol (v. mai jos p. 41-—42). 
 Am.dat câteva exemple cari se pot immulţi foarta 

uşor, căci aproape în toţi istoricii bizantini găsim și 

câteceva,- despre Vlahi. Ce e drept, de multe ori nu-i 
găsim menţionaţi chiar supt denumirea, Vlas, dar tre- 
buie să nu uităm că Bizantinii în mania lor de a boteza 
popoarele cu nume clasice, numesc pe 'lurci Perși 
sau Sciţi, pe Bulgari Mesieni (Alvcsţ), pe Sârbi Daci, 
Dalmaţi sau Tribali, pe Unguri Panoni, iar pe Români 
Daci (Adzee), Mesieni (Albari), Alani CA david), Besi (B-qs- 
sri), Geţi (zar), Sciţi (345040), Sarmaţi (Zppurar) ete?. 

1 Vezi și Kecavmenos |. c. p. 74, 15. 
2 Byz. Zeitschr. 2 (1893) p. 46. 

3 Prin influenţa greacă au intrat și în traduceri sau scrieri romă- 
nești asemenea denumiri: in versiunea românească a Vieţii Sf. Nifon 

  

Trecutul 
bisericei 
române,



r3 

22 

_ Faptul că fiecare scriitor bizantin. are terminologia 
lui deosebită, încurcă lucrurile şi mai mult; ba, de 
multe ori unul și acelaș scriitor întrebuințează acecaș 
denumire când pentru un popor când pentru altul; . 
Ungurii deobicei sânt menționați supt numele de Pa- 
noni (Iloicyes), Huni sau Daci, unii autori însă îi nu- : 
mesc Tcăruu (aşa Constantin Porlfirogenit) și alţii Un- 
gurii. Teofan confundă pe Oy cu Sale (p. 102, 
17 ed. de Boor), cu Mucoryăzur (p. 192, 18), cu Bo)- 
Vuza (p. 219, 13); supt Xz50ut înțelege când Goţi 
(p. 66, 2), când Huni (p. 102, 17), când Hazari (p. 
409, 3). Cu privire la Români ar merita, să sa facă o 
cercetare care să stabilească supt ce nume sânt ei 
desemnaţi în -fiecare scriitor bizantin aparte; o aşe- 
menea cercetare cred că ar da rezultate surprinzătoare: 
Sar descoperi multe știri referitoare la, Români, cari 
nu Sau luat în seamă fiindcă în pasagiile respective 
ci sânt mascaţi supt. diferite nume străine (foarte des confundați cu Bulgarii) și din contra multe pasagii 
cari s'au crezut că se referă, la Români, s'ar constata că privesc alte popoare. Căci Daci nu însemnează 
— 

revine Misiea de mai multe ori, iar Neagoe e numit Zghimonul Pu- noniei (p. 101. 103. 87.115 ed. Naniescu-Erbiceanu). Şi la cronicari nu lipsesc asemenea confuziuni : Simeon Dașcălul identifică Mesia cu Ser- bia și vorbind de 'Tribali adaugă: ce-i poreclim Bulgari v. Chronique de G. Ureache cd. Popovici, București 1911, p. 97. 98. 
1 Eugen Dark a dovedit (utilizând și scrierea lui Marquart, His- torische Glossen zu den altturkischen Inschriiten) că scriitorii bizan- „tini desemnează cu numele Turci pe “Maghiari cu începere dela al 8 secol v. Byz. Zeitschr. 19 (1910) p. 553. Părerea lui K. I*, Neumann (Vălker des stidlichen Russlands p. 118, după care denumirea această datează din timpul când Ungurii, fiind aşezaţi în regiuni mai inde- „Dărtate, erau tributari popoarelor de origine turcă dela Marea Cas- pică, e împărtăşită și de Carl Neumann (Die Weltstellung : des by- zantinischen Reiches, Leipzig 1894, p. 4); cf. şi I. Marquart, Osteu- ropăische Streifziige,. Leipzig 1903'p. 46—48 și 52—54. Că Top € intrebuinţat. și pentru Iazari v, tot acolo p. 47.
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totdeauna, Români nici numele Vlak nu e întrebuin- 
țat de Bizantini exclusiv pentru Români. Supt denu- 

mirea, de Vlah. Bizantinii înțelegeau de. multe ori 120- 

masi sau pristori,. cum spune ritos Ana Comnena: 

îmâcat my vouddu. Bioy ethavro (Bhoyaos zobravs "1 totii 

arsiv ciâz Cvdeuros) ==cei cari duc o viață nomadă 

şi cari în limba, populară: se chiamă Vlahi p. 39, 3 

cd. Bonn. : , 

Bizanțul mai are însemnătate fiindcă dela, el s'a răs- 

pândit civilizaţia şi creștinizmul aproape în tot Orientul. 

Dela Ungaria până în Armenia și până în Abisinia 

chiar, Bizanțul prin misionarii săi a propovăduit Evan- 

ghelia, şi a înlesnit acestor popoare crearea unei limbi 

literare. Cum odată a, trimes Goţilor alfabetul lui Wul- 

fila așa a dăruit şi Slavilor alfabetul chirilic, Prima, tra- 

ducere în limba slavă a Bibliei s'a făcut de doi negustori 

greci din Salonic, iar prima traducere a Bibliei în limba. 

armenească se datoreşte lui Sahak și Mesrop, cari 

lucrând supt influența greacă pe pământ grecesc și 

- supt ocrotirea specială a cârmuirii bizantine au dez- 

" robit poporul lor de înăbuşitoarea influență siriacă, 

Ca să arăt serviciile pe cari imperiul bizantin le-a, 

adus omenirii prin luptele sale milenare contra. bar- 

barilor, şi ca să pun în evidenţă influența lui cultu- 

vală asupra Europei, recurg la :o pagină, elocventă: 

a lui Alfred Rambaud, contrasemnată și de Gelzer: 

Mehr als cinmal hat dieses angeblich so. schwache 

und sterbende Romiăerreich das jugendirische Eu- 

ropa, gerettet. Dom unwiderstehlichen Siegeszug des 

jungen glaubensmutigen und kriegsfrohen Islam hat 

wahrlich nicht, wie die fable convenue unserer îibli- 

  

1 H, Gelzer, Byzantinische Kulturgeschichte p. 13—14 şi Frank Ni- 

kolaus Fink, Geschichte der armenischen Litteratur (In Litteraturen 

" des Ostens, 7. Band, Leipzig 1907) p. 82—84. 

Bizanțul 
creștini- 
"zător, 

Serviciile 
aduse de 
Bizanţ 
omenirii.
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chen Weltgeschichte erzăhlt, Karl Martell bei Poi- 
tiers [alt geboten.. Nein, wenn nicht die heroische 
Dynastie des Heralkleios, die Eisenmănner Konstans 
und Konstantinos Pogonatos, dem Ansturm der Allah 
rufenden Beduinen Einhalt. getan, hătten diese den 
Bosporus iiberschritten. Der tapfere Karolinger hat | 
den letzten Auslăufer. der Welteroberer zuriiclge- 

„wiesen. Ungleich grâsser ist die Tat von Byzanz. 
Dieses hat den Ansturm der arabischen Zentral- 
gewalt unter dem geistig, politisch und militărisch 
so hochstehenden Hause. Ummaijas von .650—720 
siebzig Jahre. lang mit todesmutiger Tapferkeit aus- 
gehalten und endlich definitiv zuriickgeschlagen. Ganz 
ebenso hătte im XI. Jahrhundert der Binbruch der 
Seidschucken nicht bei Nikăa, Ialt gemacht, sondern 
den Osten Gesamteuropas iiberschwemmt, wenn nicht 
die heroischen Komnenen sich ihnen entgegengewor- . 
fen hătten. Nur Neurom .verdanken wir es, dass die 
Osmanen in der Bliite ihrer Jugendkraft ein Jahrhun- 
dert vor den Mauern Konstantinopels lagern mussten. 
Dass war ein Zeitverlust, der sich nicht mehr ein- 
bringen liess. Suleiman der Prichtige war nicht mehr 
im Stande, den Eidsehwur seines grossen Ahnherren 

„ Mohammed zu erfiillen, nămlich seine Rosse im Tibe» | 
zu trănken und die Peterskirehe în einen Pferdestall 
zu verwandeln. Seine' schwâărmenden Reiterscharen' 
lkonnten nicht mehr bis zur Elbe vordringen; sie ge- 
langten nur bis Wien. Das ist die welthistorische Gross- 
tat von Byzanz; um den Preis unsăglicher Leiden 
hat es das Christentum und damit die Gesittung 
geretteţ!, 

  

1 Pasagiul de mai sus ca şi întreaga, introducere a ultimei lucrări 
a lui Gelzer (Byzantinische Kulturgeschichte, Tiibingen 1909) constat 
cu surprindere că e o traducere, foarte puţin. preschimbată, a pagi- 
nilor puse de Rambaud ca prefaţă la cartea sa: L'Empire grec au dixiâme sitele (Paris 180), Cu toate că numele lui Rambaud nu 6
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"Si: mai la vale: Sur tous, plus-ou moins, Byzance 
a regne par sa litterature, par son art, qui a 6t6 
longtemps lart italien et. occidental, qui est encore 
en partie Lart religieux de VEurope orientale, par 
son architecture, partout: imite, depuis P6rigueux 
jusqwă, Venise ct ă Moscou; par ses lois, par ses 
compilations justiniennes qui ont 6t6 la base du droit | 
&crit mâme en Occident, par ses Basiliques qui sont 
encore la: loi fondamentale de la Greco. 

Foloasele bizantinisticei pentru cultura română. 

Şi Principatele dunărene au stat supt influența 
greacă timp de mai multe secole și au primit dela 

Bizanţ o mulțime de împrumuturi culturale: cuvinte, 

obiceiuri, credinţe, instituțiuni șel. Aceste împrumu- 

turi au avut loc atât înainte de căderea Constantino- 

polului prin contactul direct al Românilor cu Bizanțul, 

Slavizm 
şi 

bizantinizm. 

cât şi după cădere când imigrarea, Grecilor în Princi- . 

pate devine mai simţitoare, și s'au conţinuat în epoca, 

fanariotă întrun grad și mai pronunţat. Chiar în tim- 

pul când influenţa slavonă era atotputernică în Prin- 

cipate, nu trebuie să -se uite că influența bizantină, 

"era, care stăpânea! Cine zice slavizin, zice bizantinizm, 

căci slavizmul nu era altceva decât trupul exterior, 

mișcat de sufletul bizantin. Aproape întreaga .civili- 

zaţie slavonă fiind împrumutată, dela Bizanţ, când zi- 

cem că Românii au împrumutat slujba bisericească, 
sau: instituţiile de stat dela, Slavi, trebuie să. subințe- 

menţionat, probitatea eruditului German exclude orce bănuială. Opera 

fiind postumă, presupun că fiul răposatului care a editat-o, neştiind 

-provenienţa introducerei, n'a menţionat numele lui Rambaud. Pa- 

sagiul comunicat: mai sus e amplificat la Gelzer. p. 9—10 cf. şi Ram- 

baud p. 8. ii 
1 Rambaud |. e: p. XII'și Gelzer |. c. p. 17.
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legem că slujba era bizantină, îmbrăcată în haină slavă, 
aşezămintele atât cele bisericești -cât, și cele. politice 
erau în majoritate bizantine, numai denumirile lor 
Sau slavizat; ba chiar și acestea nu rareori au 
trecut neschimbate la Români dela Bizantini prin in- 
termediul slav. Așadar atât în timpul așa zisei in- 
fluențe slavone, cât și mai târziu, când înrâurirea, 
greacă a alungat cu totul din biserică și școală, din 
cancelariile domnești și viața publică limba slavă, bi- 
zantinizmul stăpânea de fapt, întâi supt 'o etichetă, 
slavă, pe urmă singur neturburat de rivalul său, până 
la epoca influenței franceze, care la rândul ei îl a- 
lungă și îi ia locul. a 

limbagreacă Aceste împrejurări fac ca bizantinistica să aibă o 
inu cesta insemnătate deosebită pentru istoria culturei româ- 

unor cuvinte nești, Am arătat mai sus (p. 19-23) ce foloase poate 
roman să tragă istoria Românilor dela scriitorii bizantini. Cum 

„poate bizantinistica să lumineze multe chestiuni din 
istoria culturei române, voi încerca a arăta prin câteva 
exemple. | | | 

Cele mai vechi monumente ale limbii române fiind 
traduceri, și traduceri servile și încâlcite după Sfânta 
Scriptură sau după literatura, patristică, de multe ori 
originalul grecesc ne poate fi de mare folos pentru 
înțelegerea, exactă a părţilor obscure. Acest motiv a 
facut pe lexicografii români să recurgă de multa ori: 
la originalul grec ca să precizeze sensul unui cuvânt, 
sau al unei expresiuni neinteligibile.. Ce însemnează, 

Advare. de pildă, cuvântul de origine necunoscută advare, pe 
care îl găsim în Biblia din 1688 p. 767, ne explică 

| originalul grecesc evhuzriota (amuletă, talisman), Matei 
Taha. 23, 5: - Cuvântul tahu, caro. ne întâmpină atât în 

limba, slavă, cât și în cea română și care s'a, luat de în- 
vățaţi drept nume propriu, în realitaţe e o particulă 
grecească, pe care: monahii bizantini o âlătură de nu- 
mele de monah și care însemnează: vorbă să fie, chi-
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purile, pro forma “ete. Călugării în zmerenia, lor în- 

trebuinţau, pe lângă numele lor, adjective ca păcătos, - 

zdvențeros, nevrednic ete. În multe mss găsim iscă- 

liți pe copiştii monahi: mzalt păcătosul ob al lui 

Dumnezeu, sau nevreduicul. mona, ete. Călugării 

greci ca, să arate că s'au călugărit dar nu sânt vred- 

nici de .monahizm, pun înaintea cuvântului monah 

particula, <ya. (rău, povujâs), care vrea să zică: ut 

sânt vrednic de chipul monahal, nam făcut mo- 

nah, da în realitate am rămas un păcătos mirean, 

sânt pro forma monah, sau chipurile monah etc. 

Această, particulă a fost întrebuințată și de Slavi și 

prin - intermediul slavon a intrat și în limba ro- 

mână. Că nu e un nume propriu cum sa crezut?, 

ne învață cuvântul și obiceiul bizantin. 

De multe ori greşelile de traducere a unui pasagiu 

“sau a unui cuvânt, făcute de traducătorul român sau 

slav, sau de amândoi, se pot urmări și explica prin 

ajutorul prototipului grecesc. Cum textul grecesc ne 

explică geneza greșelei de traducere în limba slavă 

“şi română a. unui întreg pasagiu, am arătat altă dată, 

„(v. D. Russo, Critica textelor și tehnica edițiilor p. 

55—56).. Un exemplu de traducere greșită a; unui 

  

"a Nethos duapthăg Tăpa ai povugie (Nil păcătos, chipurile monah) * 

Lambros,- Catalogue of the Greek mss on Mount Athosvol. 1 p. 1320. 

1555, 2; vol. 2 p. 289 No. 5379.-'Tot ca un semn de mărturisire a nevred- 

niciei se pune înaintea numelui cuvântul &pâvujos adică nemonul 

v. Lambros, ibid. vol. 1 p. 177 No. 2068 și p. 284 No. 3174. 

= Vezi Melchisedec în Revista lui Tocilescu 3 (1881) p: 139 No. 83: 

au prescris cartea, aceasta mult păcătosul Atanasie Taha Monah. Cf. 

şi Sbiera, Contribuiri pentru o istorie culturală a Românilor 1 p. 79f, 

unde se vorbește de călugărul Atanasie Taha care a scris cuvintele 

lui Efrem Siriianul (citește Atanasie, novrednicul monah); şi acel 

Silvestru, de care c vorba în Bibliografia românească veche de Bianu- 

Ilodoș (vol. 1 p. 106. 535 și indice s, v. Taha) nu se chema Silvestru 

Taha ieromonah, ci simplu Silvestru şi se considera ca nevrednic 

seromonah. i |



Drept- 
slăvitor. 

Etimologia. 

Avramă, 

28 

cuvânt avem. în drept slăvitor (în Învățăturile lui 
Pseudo-Neagoe cu plural drepți slăvitori p. 324,4 
ed. 1843), tradus după slavicul pravoslavuic; de 
“nașterea, greșelei ne dăm seamă, când recurgem la 
grecescul îp06dcâ6s. As&u în limba greacă însemnează, 
1) părere, .credință, 2) ideea bună pe care o avem 
despre cineva, sau ceva, prin urmare: slavă, glorie. 
Cine a tradus cu pravoslavnic și drept slăvilor cu- 
vântul 5p06âc&as, a luat înţelesul al doilea din ds şi a. 
produs un nonsens, căci îp()555&0s = drept credincios, 
este acela care are dreaptă credință, şi nu care slă- 
vește în mod drept. 

De multe ori cunoașterea limbii grecești ne dă 
etimologia unui cuvânt românesc. Cuvântul avramă, 
avramelă (o vaxiotate de prune) pe care Iasdeu în 
k&tymologicum Magnum s. v. îl derivă dela auran 
„format prin analogie cu goldan, iar dicţionarul Aca- 
demiei crede că numele s'a dat fructei după, vreun 
grădinar cu numele Avram, nu e. altceva decât gre- 
cescul &ppău:qhey; pluralul grecesc Glodu a trecut 
ca femenin singular în limba română cf. mutra, (7% 
pd7gu) v. Somavera, Tesoro della lingua grea vol- 
gare, Paris 1709 și Scarlat Vizantios, Asfezky Tis val) 
fps Eyrie doza, Atena 1857 s. v. Neo-: 
grecul dădu (pomul dRpupnd) s'a format din 
Ecdâvhov = prună sălbatică (Teocrit 7,146) prin eti- 
mologie populară: "Afodu puzhoy (mărul lui Avram); 
ci. Hatzidakis, Meortoyră ui viu 200044, Atena 
1907, vol..2 p. 199. | 

De multe ori un cuvânt grecesc, intrând în mai 
multe limbi, confundă pe filologiei, cari caută etimo- 
logia lui în albaneză, slavă sau turcă, uitând că or- 
decâte ori avem a face cu un cuvânt comun în greaca 

„modernă, și în celelalte limbi balcanice, probabilitatea, 
cea mai mare e ca cuvântul să, fie grecesc, din cauza, 
influenței puternice ce a exercitat elenizmul. în pe-



29 

ninsula balcanică; e cazul cu'bre, un cuvânt comun în 

limba greacă, albaneză, bulgară, turcă, rornână și macedo- 

română, pe care Gustav Meyer îl derivă dela veneţ. vare 

(Byz. Zeitschr. 3 (1894) p. 158), Tiktin îl crede turcose 

(Wârterbuch s. v.), pe când în realitate e grecul popă, 665, 

mot (Hatzidaki în Byz. Zeitschr. 4 (1895) p. 412-419, 

reprodus în [hwzec)riezai uehăzar vol. 1 p. 204—213). 

Dar cele mai importante servicii lo aduce filologia 

greacă medie şi modernă prin faptul că ne ajută 

a descoperi originalele unor scrieri, cari (direct sau 

indirect prin intermediul slavon) au fost împrumutate 

dela Greci. Ce folos poate trage folclorul din iden- : 

tificarea apocrifelor sau a textelor populare şi din a- 

rătarea atârnării lor de cutare: sau cutare prototip 

Bre. 

Importanţa 
cunoașterii 
originalelor 

grecești. 

bizantin, e îndeobşte. cunoscut. Când știm că, o scriere - 

românească 'e prelucrată sau tradusă dintr'o limbă 

străină, ne ferim a conşidera ca fondul sufletului ro- 

“mânese credinţele şi ideile cari sânt niște plante exotice. 

Dar aceasta nu însemnează că numai scrierile origi- 

_nale servesc a ne dezvălui fondul sufletesc, credinţele 

și gusturile unui popor. Şi prelucrările și traducerile 

din alte limbi pot aduce bune servicii, dacă ştim să 

procedăm în mod metodic. Dupăce se va descoperi 

că originalul unui apoecrif, sau. al unei alte scrieri 

literare. sau populare românești, este străin, grecesc 

„4. p., prelucrat direct. sau indirect prin intermediul 

slavon în limba. română, şi se va constata în mod 

preciz cari anume din adaosele și schimbările aduse 

originalului se datoresc prelucrățorilor slavi și cari 

prelucrătorilor români, numai: atunci ideile și faptele 

cuprinse în „original, atribuindu-se secolului respectiv 

şi poporului în a cărui limbă, s'a scris originalul, apar 

în adevărata lor lumină, numai atunci putem să spunem 

preciz în.cari anume adaose și schimbări se oglindesc 

credinţele și ideile. poporului slav, în cari ale. popo-- 

i
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rului român. În Învățătura pentru cinstea icoane- 
lor pe trei pagini întregi Pseudo-Neagoe, susținând că 
Hristos fu om deplin și Dumnezeu deplin, aduce ar- 
gumente și combate pe acei erotici cari pun la în- 
doială credinţa, pravoslavnică despre cele două naturi 
ale lui Hristos! O asemenea, diatribă contra, acelor 
cari confundă cele două naturi ale lui Ilristos are 
rostul ci în primele secole d. [I., când ivindu-se felurite 
erezii și unitatea dogmei fiind amenințată, părinții 
bisericei s'au ridicat contra lor și au alcătuit scrierile 
lor polemice; dar pela 1520, când se susține că Neagoe 

„și-a scris Învățăturile, şi în starea culturală în care 
se afla. Țara românească atunci, cine ar crede că exi- 
stau asemenea, controverse dogmatice, așa încât să se 
vadă, nevoit domnul țării să atragă atenţia supușilor 
săi ca să se ferească, de Dasnele și minciunile ere- 
ticălor cari pun la îndoială, că, JIristos fu și Dumnezeu 
și 02 Lucrurile însă sânt naturale şi apar în ade- 
vărata, lor lumină, când descoperim că acea, ieșire 
contra ereticilor se datorește lui Efrem Sirul, dela 
care Psoudo-Neagoe a luat-o și intercalat-o fără rost 
în Învățăturile salo 2. 
„Am spus mai sus că cele mai vechi monumente 

literare în limba română sânt traduceri din limba 
slavonă, cari la rândul lor sânţ traduse după originale 
grecești. Dar de multe ori ințermediarul slavon s'a 
pierdut, sau nu e cunoscut, cu toate că avem indicii 
sigure să-l presupunem ; în asemenea cazuri cunoaşterea. 

„literaturei bizantine ne va, înlesni-a descoperi originalul 
grecesc. Cu toate că textul după care traducătorul . 
român a tradus Cugelările în oara morţii (Hasdeu, 
Cuvinte din bătrâni 2 p. 449—471) trebuie să fi fost 

  

— 

* Pseudo-Neagoe, Învăţături, Bucureşti 1843, p. 149—152. 
* Compară Efraim Syrus, graece, ed, Oxford 1709 p. 251, 20—25 

1 
, 

39 cu Învățăturile lui Pseudo-Neagoe, București 1843 p. 149, 2—152, 

2 

2,
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un test slav, care nu s'a identificat până acum, cu 
cred: că am arătat în mod convingător că, acesto.Cu- 
getări —printr'un intermediar slav— sânt. texte bizan- 
tine și anume: un tropar din Molitvelnic, părţi din 
Dioptra lui Filip Solitarius și din Viaţa, Sf. Vasilie 
cel Nou etc. (v. D. Russo, Studii bizantino-române p. 
3—29). Din diferite criterii am dedus și susținut că 
Învățăturile lui Pseudo-Neagoe au fost scrise întâi în 

limba slavonă (ibid. p. 40), dar am arătat în acelaş timp 
că originalul, care a servit ca bază textului slav, a fost 
un prototip bizantin şi anume Umilinfa lui Simeon 
Monahul; pe urmă s'a, descoperit că întradevăr pro- 
totipul bizantin era tradus în limba slavă (v. D. Russo, 
Studii și critice p. 9—15). 

Şi Cuvântui lui Toader Dăscălul, publicat de V., 
Pârvan supt titlul: Un vechi monument de limbă li- 

terară românească, fiind un centon hrisostomic, cu 

câteva, reminiscențe din rânduiala, îmmormântării tre- 

buie apreciat ca atare. ! 

* aţă câteva pericope: 

Toader ed. Pârvan _ Pseudo- Hrisostom vol. 60 ed. Migne 

p. 16,2  Mortea de împărați nu-i frică, 

de domni nu să teme, de boieri 
nu să siiește, de bătrini nu să sti- 

diaște, pre frumuseţe nu caută, 

tinereţele nu le cruţă, de unul 

născut nu-i-i milă, ce pre toţi vine 

întrun chip. 

Şi mortea nu este rea că zisă 

Iov că mortea este odihna omului 

etc. 

p. 16,1 12 Pentru aceea omul mort îl pe- 

trecem cu cintări dumnezăcște de 

arătăm că mulţămim lui Dumne- 

zeu; cu veșmentealbe îl îmbrăcăm 

mortul de inchipuim înoire veș- 

“ mintului celui fără de morte ete.: 

p. 16,4 

03 ăp bastta pinza â varesa p. 124. 

"obz ăgptspta stuă, od romă oivrii- 
P2 ob xdh)oa theei, cd vebrrros 

getdezat, od p.ovoyevî Gray piţetrtu. 
îdă masi îsos 3nipyetat â bdvazoş. 

0 zownpâsu.. 6 liăvaros,., liăvatos p. 125 
pi âvănavatsy d Detos 7162 dunţă= 
pswsev etc. 

Wouois za Buvots abdrobs zg0- 
miuzoney, [âuă zo5to] Ti pis -zv 

Azonăzqv ebăaprstiav enuaivovrag za 
xatvois îpocioi abrods ăprpteţopuzv 
zd xatvdy EvGupra T1js ăpdapst as pă 
290 umvbovres ete.



Istoria poa- 
melor şi 
boieriile. 

Cine citește Istoria poaimelor, poezia, hazlie inter- 
calată în Povestea vorbii a lui Anton Pann 1 nu o va 
putea apreția după merit, dacă nu știe că e tradusă 
după un original grecesc care e o parodie îndreptată 
contra, funcționarizmului şi titlomaniei bizantine, contra 
intrigilor și camarilei palatului. Se știe. cât de compli- 
cată, a fost alcătuirea corpului boierilor bizantini, ce ri- 
guros: era ceremonialul căruia erau supuse diferitele 
trepte de boieri: și cu ce precizie erau prescrise cro- 
iala și culorile hainelor și căptușelilor, formele pălă- 
riilor, ciorapilor și ghetelor persoanelor oficiale 2, 
Contra, acestor prescripţiuni ridicole (expuse pe larg 
de Pseudo-Codin în curioasa, sa carte De oflicialibus 
palatii constantinopolitani) și contra intrigilor .palatiste 
şe îndreaptă parodia, cunoscută în literatura, bizantină 
supt numele de Ilortzohâes (Istoria poamelor), și nu. 
contra beției'cum a crezut Pann, care a tradus poezia, 
fără să, arate (ca de obicei) proveniența ei?. Când avem 
PN | 

Compară şi p. 18 ed. lui Pârvan cu IIrisostom vol: 49, 346 (Patrol 
Migne). Compararea cu originalul grecesc arată că redacţiunea pe care 
Pârvan o crede ca o copie amplificată de vreun copist, este forma 
primitivă și nu contrarul. Pasagiul relevat de Pârvan ca an prea fru- 
mos “adaos (p. 18) nu e ai copistului, ci se datorește lui Toader şi 
€ hrisostomic;' pasagiul a fost imitat și de alţii (cf, Pseudo-Neagoe, În- vățături p. 138,6 și 139,18, ed. Bucureşti 1813) v. D. Russo, Studii bi- zantino-române p. 16. , | ! "1 Anton Pann, Opere, vol. 1 p.62—67, editura Minervei, București 1908. ” 

? lată descrierea Cepei îndreptată contra protocolului hainelor şi 
căptușelilor, după prelucrarea lui Pann: Cum simţi aceasta Ceapa 
totd'odată, | cum e din natură foarte veninată, | se'mbrăcă îndată, iute. 
cu mânie, | douăsprezece haine puse de dimie, | şi cămăși atâtea albe subţirele | îmbrăcând binișul roșu peste ele ete. Lc. p.61. , „3 Boieriile și protocolul, curților Principatelor, fiind imitate după cel bizantin, parodia greacă prelucrându-se în românește ar fi. putut găsi 
o aplicare potrivită, dar la aceasta nici nu s'a gândit Pann, neștiind rostul originalului său; deaceea, vorbind în: Povestea vorbii . conțra.. beţiei, alătură și această poezie spunând: fiindcă şi urmttoarea :po-.



în vedere aceste lucruri, ne apare în adevărata ei lu- 

mină și această poezie în care Guftuia ca crăiasă în- 

conjurată de paharnicul Rodie,.de protonotarul Pară, 

de logofătul Măr, de vistierul Năramză, de amiralul 

Lmâe judecă în divan și condamnă pe mustosul 

Strugure, fiindcă a pârit pe nedrept pe prea onora- 

bilul Piper, pe contele Chimen și pe alți boieri că ar 

conspira contra, crăiesei !, 

1 

Şi în chestiunea așa de încurcată a, cronogiafelor rc- 

mâneşti, cunoaşterea originalelor grecești aduce o vie 

lumină. Un cronograf compilat de Ierotei al Alonem- 

vasiei (41618) şi publicat în Veneţia la 1631 supt 

titlul Br$hiov ioropiry meptEjov Ev Guvâlet Oturepubs 

ma E&ăpave îsropius a servit Grecilor timp de mai 

multe secole ca cel mai popular izvor dela, care ei 

au primit cunoștințele lor istorice. Alături de crono- 

graful lui Ierotei a circulat și cronogralul intitulat Neu 

GOvowts duorrâginy îozopty, compilat, după Ierotei și după 

veste este a răidăcinei beţiei o aliturăm aci, și omiţând multe tră- 

sături cari tocmai constituiau partea satirică a originalului. 

+ Textul grecesc s'a publicat de nenumărate ori în Veneţia im- 

„preună cu Esopia; o ediţie critică a dat Wagner în ale sale Carmina 

graeca medii acviy Leipzig 1874, p. 198—202; o altă redacţiune a pu- 

plicat Papadopulos-Kerameus în Byz. Zeitsehr. 20 (1911) p. 137—139. 

2 Ierotei a fost ucis în mișcarea lui Lupu Mehedinţeanul la 1618, 

precum a dedus Iorga dintr'un vers al cronicei rimate a lui Matei 

al Mirelor (Tezaur de monumente ed. Papiu Ilarian vol. 1 p, 347) Iorga, 

Istoria liter, rom. 18 secol vol. 1 p. 29 n. 1. ” N 

Că autorul cronografului se chema Ierotei și nu Dorotei, supt care 

nume s'a editat de nenumărate ori, a dovedit pe deplin Sata, Biblio- 

theca graeca medii aevi vol. 3 (1872) p. 15—19 prefaţă. Dovezile fără 

replică posibilă ale lui Sata au rămas necunoscute lui IKrumbacher, 

care dă cronica supt numele lui Dorotei. (Gesch. der byz. Litter”. 

p. 401). Primul care a bănuit că Dorotei n'ar fi autorul cronicei e Al- 

ter în Philologisch-Kritisehe Miscellen, Viena 1799, v. Nîos “Ehhrqvo- 

pvâpwy 3 (1906) p. 252—3. | 

__D. Russo, Elenizmul în România. | 3 

Originalele 
cronogra- 
felor ro- 
mânești.
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alte izvoare de Matei Cigala (Veneţia 1637), tot atât 
de voluminos ca cronograful lui Ierotei fără să aibă 
insă popularitatea lui. Cronograful lui Ierotei a fos 
recunoscut de istoricii literaturei românești ca, proto-. 
tip al cronografelor românești, pecând acel al lui Ci- 
gala, dela cara pornesc cele mai multe mss de ero- 
nografe românești până astăzi n'a fost luat în seamă! 
Cercetătorii cari s'au ocupat cu filiaţiunea mss ero- 
nografelor au crezut că cronografele românești au 
ca prototip pe Ierotei, în acelaș timp însă fiind iz 
biţi de deosebirile existente între mss, au fixat două 
tipuri și au încercat să, explice mai mult sau mai pu- 

“ţin ingenios deosebirile dintre ele. | : 
Și aceste deosebiri erau multe și multiple. Faptul 

că -editorii greci cu fiecare nouă edițiune adăugau și 
câte ceva și prelungiau povestirea cu evenimentele 
în urmă petrecute, și astfel fiecare ediție se deosebia, întrucâtva de cea precedentă, acest fapt, zic, a adus „9 Oarecare confuzie în această chestiune. Ceeace a încurcat însă lucrurile și. mai mult e împrejurarea că 

“cronogratul lui Cigala e în parte copiat după acel al lui Ierotei, că traducătorul român al lui Cigala, a uti- 
lizat și pe Ierotei, că traducătorii români au prelu- „crat, prescurtat sau amplificat textele Și au schimbat or- dinea, capitolelor; cercetătorii, găsind unele părți exact la fel în amândouă tipurile de cronici (Lerotei și Cigala), nu știau cum'să le explice Și au recurs la fel de fel de “conjecturi. Gaster crede că, a avut loc o ameste: care a celor două tipuri românești (Gesch. der rum. liter. p. 288), sau că versiunea românească prezintă o formă bazată peredacţiunea grecească dar amplificată cu 
ÎNDRRR aaa 

- 

* Prima ediţie a cărţii lui Cigala a apărut la 1637 in Veneţia şi e descrisă de Legrand în Bibliogr. hellân. 17 siscle vol. 1. p. 355—336; a doua ediţie (care a, rămas necunoscută luj Legrand) a apărut la 1650. 
Un exemplar din a doua ediţie (chiar exemplarul mitropolitului Do- soltei) se află la Acad. Rom. secţia mss No. 1828. a
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elemente slave (p. 380), și nu dă crezământ vorbelor tra- 
ducătorului Neculae sin Mihalache (care zice că a tradus 
din limba greacă) fiindcă, versiunea lui e exact la fel cu 
tipul Danovici, care după Gaster n'ar fi tradus direct din 
grecește, Lucrurile însă stau altfel. Deosebirile dintre 

„cele două tipuri de cronografe românești se datoresc 
mai cu seamă faptului că unele mss pornesc dela 

Cartea istorică a lui lerotsi, pecând în cele mai nu- 
meroase găsim tradusă și prelucrată o foarte insem- 
nată parte din Neg Xovows a lui Cigala. Tipul 
Danovici, despre care vorbeşte Iorga, Istoria, literat. 
rom. sec. 18 vol. 1 p. 84 și Gaster, Geschichte der 

“ rum, Litter. p. 288, e tradus în mare parte după Neu 
Soyoua a lui Cigala. Ms descris pe larg de Ar. Den- 
sușianu în Revista critică-literară 4 (1896) p. 305—319 

"şi versiunile similare reprezintă tipul Ierotei. Capito- 

| lele fără nicio legătură cu povestirea evenimentelor 

cum sânt de pildă: Oficiile (boieriile) palatului con- 

stantinopolitan, despotațiia Sf. Silvestru cu Zamvri 

vrăjitorul scl., cari se întâlnesc des în mss cronogra- 

felor româneşti (v. de pildă ms Acad. Rom. No. 86 

f. 377 și 406") se află și în originalele grecești!. 
  

1 Numărul mss româneşti cuprinzând cronografe e foarte mare. 

Numai Bibliot. Acad. Rom. posedă un insemnat număr: No. 48.86. 105. 

116.166. 344. 402. 505. 772..:938. 1414. 1469. 8450. 3456. 3517.3527. 

3556 ete: Un ms aflat în muzeul Hohcazollera din Sigmaringen a 

fost semnalat de Schuchardt în Zeitschrilt fr rom. Philologie 1 (1877) 

p. 484, un altul aflat în Biblioteca Naţională din Paris de Ov. Densu- 

şianu în Revista critică-literară 3 (1895) p. 286—298, 

Jată titlul cronografalui lui Cigala, in original după ediţia din 1637 şi 

în traducere după ms Acad. Iom, 

- Nâu Svows dvagăâguy + oroptăv ăp- 

-opîvn db ariszwş x5opob za dn 

“povsa Zw5 27 vy "Ep povia: Tegtâgzt 

IEI 
î Ex va Tv Zhwsty mis Ruysrave 

| auovnăhews pecarpapperny drd sv 

“Poogwogpainteay. Kai mepi râvy Ba- 

No. 86: 

Strângere nouă să iama car- 
tea, aceasta, intru care sânt scrisă 

multe istorii luate. și adunate de 
întru multe cărţi ce spune intru 
însă dela zădirea lumii până întru 
aii cești mai de apoi de pre acmu,
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Se știe ce importanță are cunoașterea izvoarelor, 
când e vorba de scrieri istorice. O mărturie câștigă 
sau pierde din importanţa ei, dacă provine dela un 
autor înzestrat cu spirit critic și iubitor de adevăr 

shiuy, val rarpiapăâvy, măg înoBip- 

vnszv 6 afet iv Bootziuv za 
zây otxovpevizăy 'pâvoy. Kal mâsot 

Guctheis "Topenhisat zăv dhicav fug | 

znv enpepov. "En 83 naptăget «i 
uăhesty m05 dyiov Eihâtozpob pui zdy 
Zaufpiy mâv Maâyov ete, : 

și pentru împărații creștineşti şi 
blagocestivi cum au împărăţit şi 
pentru patriarşii 'Țarigradului pre 
rând care cum ş-au cumpătat 

viața şi scaunul, și împărații şi 

patriarșii; așișderea spune și pen- 

“tru cum au luat Turcii 'Țarigra- 
dul dela împărații creștinești și 
câtă robie şi străcare au făcut 

. Tureei în "Țarigrad, şi apoi câţi 
împărați Turci au împărăţit până 
precum anume scriși și izvodiţi 

de într'o carte ce să liamă Turco- 
greţia, care carte este scrisă în 

limbă arăpască și turcească, cu 
slovele greceşti; așijderea mai este 
într'această carte scrisă şi des- 

potatia, svântului Selivestru Papa 
de Râm, când au avut pricină cu 

Zamvri Jidovul vrăjitoriul ete. 

Traducătorul (sau copistul) amplifică, sau dă explicaţiuni, cari arată 
nivelul culturei sale; el crede că Turcograecia lui Crusius (Basel 1584), 
în care se povestește viaţa (irecilor allaţi supt jugul turcesc, e o carte 
arăpească cu litere grecești! . | 
Intocmai cum în versiunea română lista patriarhilor merge până 

la 1636 pecând lista sultanilor până la 1624, cronicarul declarând că 
cu împărăţia lui Murat face coneţ lăsând altor istorici 
să povestească res tul, aşa și la Cigala lista patriarhilor se 
isprăvește cu 1636 (p. 199), ultimul sultan pomenit e Murat și poves- 
tirea domniei lui se isprăveşte cu declaraţia: ză xazoglitbuard mov styat 

A Lana N . . . . . „Roca onod dă cuyropiay ăpivo vă ză “ppâtbony oi per în iozoptoțpâţot 
ud î0 mo zEos p.:469 (isprăvile lui sânt așa de multe incât ca să 
fiu scurt las să le poveslească istoricii viitori și pun sfârșit aci), vezi 
Gaster, Crestomatie vol. 1 p, 150 și Iorga, Istoria literat. rom. sec. 18 
vol. 1. p. 85 unde se reproduc părţile respective din versiunea română. 

Iată și o pericopă din cronograful lui Ierotei în original, după ediţia
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sau din contra. Pentru producţiunile medievale însă, 
cunoașterea izvoarelor prezintă, şi o altă importanță. 

Faptul că prototipurile bizantine au fost: servil imi- 
tate, sau au fost luate drept modele pentru croiala, 
de noi opere, chiar cu sacrificarea adevărului, face 

„ca descoperirea modelelor să aibă .o însemnătate 
deosebită. De multe ori o expunere de fapte, o ca- 
racterizare a unui popor sau a unui suveran, ce ne 
întâmpină într'o cronică slavă sau română, decalcată, 
depe un model bizantin, ar putea să nu aibă o bază 
solidă;;- faptele poate nu s'au petrecut, însușirile n'au 
existat decât în închipuirea, povestitorului, care dacă 
le-a intercalat în cronica lui e pur şi simplu fiindcă, 
le-a găsit în modelul său bizantin și plăcându-i o frază 
sau un atribut pompos, a siluiţ adevărul pentru a, 
împodobi povestirea, lui cu o floricică retorică, sau 

„cu 0 gândire frumoasă. 

| Avem exemple de imitatori servili cari, înainte de 

a povesti faptele istorice, caută în modelul lor bizan- 
tin situațiuni analoage şi mai cu seamă declamaţii 
retorice, și atribuie eroului lor însușirile strălucite cu 
cari 6riginalul bizantin împodobeşte un împărat sau 
general, sau descriu o bătălie cu amănuntele și flo- 
rile retorice pe cari nu le-au cules pe câmpul de 

din 1761 p. 455 şi în traducere după ms descris de Ar. Densușianu, 
Revista critică-literară 4 (1896) p. 311: 

Ru bradizha mhvs O navevsedt- 

statos Ilizpog Gojââvăag limvunuazăe - 

ad 2i0lata pal Tduwe paţeipous vă 
pjetpzdovv, ăvbpuszovs tă mâcuv Da 

peâiav, iii mă Xhoţa, tă xopsăpt î:d 

î5ha ete, 

Şi i-primi foarte cu bucurie și 
prea, vestitul voivod şi i-dărui mi- 
nunat și prea cuvios, şi le dede 
poslujnici, bucătar să grijască de 
tot lucrul ce le va trebui și pea- 
tru cai şi pentru fân şi pentru | 
“lemne etc. : 

Mai pe larg despre izvoarele şi filiaţiunea.' cronografelor grecești şi 
românești voi vorbi cu altă ocazie,
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luptă, ci le-au dezmormântat; dintw'un manuscris  bi- 
zantin. 

Se înțelege că cu un asemenea mod de a scrie 
istoria, adevărul se falșifică și scrierea, istorică se 
transformă, într'o elucubraţiune stilistică care pe de o 
parte e neinteligibilă ca limbă fără ajutorul modelu- 
lui bizantin, pe de altă parte poate să ne inducă! în 
eroare în ceeace privește fondul, dacă, nebănuind că 
avem â facecu o decalcare searbădă, luăm drept ade- 
văr istoric niște exerciţii: retorice. . 

Un exemplu caracteristic de un asemenea imitator 
no dă cronica lui Macarie! care e decalcată depe . 
Xoveus istaptz a lui Manase. Mâcarie dacă vrea să 
spună cum şi-a răsbunat Petru Rareș asupra Polo- 
nilor, caută în Manase un pasagiu unde să fie vorba 
de răzbunarea, Grecilor (Manase ed. Borin vers. 1257—.. 
1259), po care și-l reproduce. Ca să arate ce ravagii 
producea bărbăţia lui Rareş printre rândurile Leşilor, 
recurge la cuvintele lui Manase (40i IRT SIV e GI | 
Jose ză, cây “E))ijyoy- aur și cad ca spicele roiu- 
rile Grecilor vers. 1337). Găsind în Manase că 'Traian 
în războiul cu Parţii a acoperit câmpurile lor de ca- 
davre, crede că ar putea, să zică și el acelaș lucru 
despre Rareș și copiază versul 2158 al prototipului: 
mai meâiiduc zăs îet Ddeitae GOpazGSTp(bT0vș.: Aproape 
întreaga, povestire despre faptele lui Rareş cu Polonii 
dela, 1539 este o compilație a unor fraze, luate pe 
ici pe colea din Manase. Cu drept cuvânt se întreabă 
I. Bogdan, după care-am reprodus cele spuse mai 
“Sus: ce “valoare istorică poate să aibă, această deseri- 
ere a lui Macarie (Vechile cronice moldovenești până. 

„la Urechia p. 78—79). Dacă, Macarie spune că Rareș 
își petrecea Vcitrâneţele cu văi, mâncări și Dcaturi 

  

1 Publicată de I. Bogdan in Vechile 'cronice moldovenești până la 
Urechia, Bucureşti 1891.
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nu trebuie să-l:credem pe cuvânt, fiindcă și aci Sco- 
pul lui a fost să intercaleze în cronica sa câteva fraze 
ale modelului său; dacă ele au un fond real pentru - 
desfrânatul Nichifor Botaniat (Aodrpric ui Rârate nui 
<purzulis edăuipey îipus Gicuwy, Manase vers. 6688), măr- 
turia imitatorului servil nu ajunge ca să ne facă să 
credem că ele 'se potrivesc și pentru Rareș (Bogdan 
ibid. p. 81). a 

Un alt cronicar caro a urmat la școala, lui Macarie, 
„cronicarul Azarie, întrebuinţează aceleaș procedeuri: 
vorbind de foametea, ce ă bântuit Moldova, spune că 
voevodul. cercetând toate casele în cari se păstra 
curul și tăzându-le pe toate goale voia să împartă 
norodului mertice, dar neavând de: unde se în- 
trista și tânja. Când constatăm că acest pasagiu e 
împrumutat întreg din Xbyos lui Manase cu singura 
deosebire că numelui lui Vasilie Macedoneanul i se 
substituie numele lui Lăpuşneanu, se zgudue încre- 

„derea noastră în intențiunea filantropică a lui Lăpuş- 
neanu (Letopiseţul lui Azarie de I. Bogdan, Analele 
Acad. lom. ser. 2, secţ. istor. tom. 31 (1909) p. 90). 

Vorbind Azarie despre Bogdan Lăpușneanu spune 
că era viteaz, cu înimă îndrăzneață, meşter în. a, 
învăârti sulița, a întinde coarda curcului pe tăietuia 
săgeții. Faptul că aceste dexterităţi le avea Tzimisliis, 

„și că Azarie le atribuie lui Bogdan reproducând chiar 
cuvintele lui Manase (0vâpsins peyo)âvyes mul dâpv 
dohiy6snov xpudaivsty “srnutys mai mio Erei ze 
vevpus Ei Bel yphuriarv vers.5703—5708) ne face să 
bănuim mărturia lui. Călugărul Azarie și ceilalți cro- 
nicari de felul lui simpatizează cu domnii cari zidese 
biserici sau sânt darnici către monahi, și ca să arate 
recunoştinţa, lor le atribuie cele mai frumoase fapte 

“și adjective calificative pe cari le găsesc în modelele . 
bizantine, indiferent dacă le merită sau nu, Și „din 
contra caută invectivele și pasagiile cele mai hulitoare 

Azarie - 
și 

Manase.



Dialecto- 
logia. 

40 
. 

în modelele bizantine pentru a le atribui domnilor 
cari.s'au arătat aspri. sau indiferenți faţă, de biserică. 
Lăpușneanu care a fost ziditor și restaurator de bi- 
serici e lăudat de Azarie—cu vorbele lui Manase 
spuse despre Vasilie Macedoneanul, Azarie ed. Bogdan 
p. 89—loan Armeanul care sa purtaţ aspru cu feţele 
bisericeşti e înfierat, tot cu cuvintele lui Manase — 
spuse despre împăratul Nichifor, Bogdan ibid.-p. 92. 

Și dialectologiei românești i-ar putea îi de folos cu- 
noașterea originalelor grecești; cel mai important mo- 
nument al dialectului macedoromân, codex Dimonie, 
fiind tradus din limba greacă, se înțelege că multe 
expresiuni obscure sau cuvinte necunoscute ! sar ex- 
plica ușor cu ajutorul originalului. Originalele gre- 
cești cari au servit traducătorului nu sau identificat 
până acum, afară de o însemnată parte a, acestui ms 
cane, precum âm constatat, o tradusă după cartea lui 
D. N. Damvari? "Eezeu-h Tîjs tepăă isropiue mie Era) 

  

1 Că sânt multe expresiuni obscure sau numeroase cuvinte necu- 
noscute în ms Dimonic, ne arată chipul defectuos cum a tradus Paul 
Dachselt o parte din acest ms, lucru care a fost relevat de A. Philip- 
pide (Un specialist român Ja Lipsca, Iaşi 1910 p. 11—18). 

* Partea respectivă din ms Dimonie s'a, publicat în al 5 Jahresbe- 
richt des Instituts f. ruminische Sprache p. 240—266. Cartea lui Dar- 
vari a apărut îy “f tosoyparia Bzv3âzq (Viena format 12) în anul 1803, ceeace ne dă un terminus post quem pentru datarea manuserisului., Această cărticică fiind foarte rară (un exemplar se află în biblioteca mea), dau aci inceputul: - 

A. N. Aappăpzws "Eateopuă p.1. Estsopen etc. 5 Jahresbericht p. 240. 
EYP) > % = A Ep. Ilotos fahacz 150 sv pe. "Epusmnats, Rage o mes: ceissu Eta. 

45Gpoy ; 

An. “O uâvoş mavecădvauus Ozâs, ACzbapra. Tovprnrie. "Ep. Iza zăy Enuse; _ Kavzov oT'rvze, - "As. Ilpă ztuzz xdăov ură eva Tinere 5508 ve eorapira a ppt3- vosiwy ius ppâviuv npiv mis "pay 7)owm a voczpob Ilzods Xptzsâs. , ui PRR : ynseus 705 hogiov “uây ?[rjsob 
Ngtazoă, ”
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Gus vic muhotăs ui vas Aabizns (Viena 1803). 
„ Cine va studia partea respectivă: din ms Dimonie, 

cu ajutorul originalului grecesc, va avea cel mai bun 
mijloc pentru a explica părțile “obscure sau pentru a 
preciza înțelesul unor cuvinte necunoscute sau în- 
vechite. 

Ce importanţă are bizantinistica pentru istoria, bise- 
rica, literatura,. legislația; arta și instituţiunile romă- 
neşti se arată, la p. 19—23 și 48—65. 

Grecii în Principate înainte de 1453. 

„Cu mult mai înainte de căderea Constantinopolu- 
lui, Bizantinii au venit în contact cu Românii de din- 
coace şi de dincolo de Dunăre, au avut raporturi 
spirituale prin. biserică, i-au întrebuințat în armatele 
imperiale ca prieteni, sau au dus ca duşmani lupte 
înverşiunate contra lor !, 

Când la 1359 s'a întemeiat mitropolia Ungro-Vla- 
hiei, primul arhiereu care a ocupat: scaunul mitro- 
politan a fost un Grec, despre « cărui numire avem 
știri autentice. Domnitorul Alexandru s'a, adresat pa- 

Ep. "Ad zi, at dră Wâsob tva mây Tpi<aape> Ta 3-a azcpu apa nb 
e ao ventuze hobmnapiri zi. 

"As. Azi si pmziy, îtă pizoo ms  Anoleptst> Tin steme pa apăra ve ră 
dvvăusws 2îs behiszws 705, - ara ateu pio a Wooâaeer) An re ho 

"Ep. Eic săsas “autpus zăv Ezhusiv; Nae aupsy Ap. mp0 wma îkuhe 

= Dpănhe, 

+ V. de pildă Kinam, p. 260, 7 ed. Bonn, unde se vorbește de o 

puternică oştire vlahă care împreună cu armatele bizantine au ata- 
cat pe Unguri; Vlahii iau parte în anul 1027 la o expediţie a Bizan- 
ţului contra Saracinilor din Sicilia, precum spune lupus Protospa- 

tha (citat de Thunmann, Untersuchungen iiber die Geschichte der 
dstlichen Volker, Leipzig 1774 p. 352—353). Luptele dintre Ro- 

mâni și Bizantini au fost povestite în special de Nikita Acominat v, 

mai susp. 20. 

Mitropolii 
greci în 

Țara rom 
nească.
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triarhiei din Constantinopol şi a cerut nu o' dată, câ 
de mai multe ori prin scrisori ca atât el cât:și 
toată. țara lui să, fie puși supt ascultarea Viseri- 
cească și. jurisdicțiunea marei biserici și Să-i se - 
trimeată un arhiereu . hirotonisit de patriarh și 
depinzând de sinodul patriarhiei din Constavaati-. 
nopol !; patriarhia, având în vedere. dragostea sîu- 

ceră a domnitorului Alexandru către împăratul. 
bizantin și interesul credincioșilor Ungro-Vlahiei, 
a admis cererea, cu aprobarea împăratului, şia nu-. 
mit ca mitropolit pe Iacin! Ciitopol (VozzvBos Kpr- 
“&mohas) fost mitropolit al Vicinei (BzGt/ns) 3, cu con- 
diţie ca, după încetarea sa din viaţă, biserica Ungro- 
Vlahiei să fie supt jurisdicțiunea patriarhiei, care, va 
hirotonisi și trimete în țară pe viitorii mitropoliți 2. Și succesorii lui Iacint, Zarilon și Antim Critopol, 
„sânt Greci trimeși de patriarhie s, 

  

„1 “O ebrevtcrusoş uițas Gutosăus ae adfiv=s 24305 0ă-ţ poa pica su mu 
îțijansey cd pâvov &zat îă al RON) raztc. Brt pappdriuy ubrod re, îds- 
a cs “un phsmiâenzos za mis mepi abzhy Iias za ispâc cvv6do”, os 

îv. 7 md dnd modăz ui cis md Etc odrog uni î) măsa adică tatapianztea at. 
pă nd ri Exrnjsvactterhv ăvăupisty uni ăstațoiiv <15 xafnpâs deţtw= 
“ns mod Uz05 peţăhns tavnsius vai dinu: drytsptn, Etpotoviay dia 
Tis “îuy psTptârnzos ani ie <:7v Gsiav ua! îzpizv 00000, TahodvTa... Acta 
Patriarchatus ed, Miklosich & Miller vol. 1 p. 383. . 

* Ibid. p. 386. Despre orașul și râul Vicina, v, Iorga, Istoria bise- 
ricei românești vol. 1 p.19. po ÎN 

3 Acta, Patriarchatus, ed. Miklosich & Miller vol. 1 p. 3836-87. 
„* Tbid, vol.2 p. 7.19. 27. Hariton a fost egumen al mânăstirei Cut- 

lumus și preşedinte al obștei atonite (ng&zos) v. Lambros, Catalogue 
oi the greek manuscripts on Mount Athos, Cambridge 1895 vol. 1 p. 
285, No. 3202. La 1378 IHariton funcţiona ca zpâ&zoş al Sf, Munte când 
iscăleşte un document: Obpigpofhayias va npâtos Xapinuwv (Hariton 
Mitropolit a! Ungro-Vlahiei şi preşedintele obștei atonite),: Actes 
d'Athos, IV Actes de Zographou, “publies par Regel, Kurtz et Kora- 
blev, Petersburg 1907-p. 112. Daniil Critopol, în călugărie Antim, 
era dikeofilax şi frate . cu Iacint Critopol, Acta Patriarchatus vol. 
1 p. 533.
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„Şi în afaceril6 mitropoliei Moldovei vedem pe pa. Patriarhia 

_triarhul din. Constantinopol intervenind încă din anul mitecpolia. 

1390 şi trimițând arhierei ca să ocupe scaunul mi- Moldovei. 

tropolitan; însă . încercarea  patriarhiei de-a supune 

mitropolia Moldovei administraţiunii sale n'a izbutit 

din care cauză s'a iscat un conflict între patriarhie 

pe de o parte şi domnul şi ierarhia Moldovei pe de 

altă parte, conflict care s'a aplanat; la 1401, patriaar- 

hia recunoscând pe Iosif ca mitropolit. al Moldovei! 

Şi închinarea mânăstirilor incepe înainte de căderea, Închinarea 

Constantinopolului şi primul caz pare a fi din.anul mânăstirilor, 

1391. Voevodul Dragoş, având împreună cu fratele său 

Baliţă o mânăstire în Maramureş, s'a dus la Constanti- 

nopol şi 's'a adresat; patriarhiei cerând ca zisa, mânăs- 

tire să fie pusă supt ocrotirea marei biserici din Con- 

stantinopol. In urma acestei cereri patriarhul Antonie . 

prin bula sa din 1391 o transformă în mânăstire patriar- 

hicească (stavropighie), scoţând-o asttel de supt chiriar- 

- hia, episcopului local şi numește pe egumenul ei Paho- 

mie exarh asupra ținuturilor supuse mânăstirei ?. Co 

“proporțiuni a luat mai tărziu închinarea celor mai îru- 

moase mânăstiri, lucru care a provocat o imigrare . 

monahală în mânăstirile din țară, e îndeobște cunoscut. 

Se înţelege dela sine, că şi Românii se duceau în  Prinţi ro- 

imperiul: bizantin, cu care aveau legături multiple. Ani la 

Unul din fii lui Mircea cel Bătrân se afla la curtea  zantină. 

împăratului bizantin Ioan al 8 (1425—1448) ca, ofiţer, 

în societatea unor tineri Valabhi, destoinici în mânuirea, 

armelor?, iar despre Dan, nepotul lui Mircea, ni se 

  

1 Acta Patriarchatus vol. 2 p. 528—532. 

= Bula în Acta Patriarchatus 'ed. Miklosich & Miiller vol. 2 p. 

156—157, Cf. şi Arhiva românească vol. 12 p. 11—13; Mihâlyi, Di- 

plome maramureșene vol. 1 p. 109—110și Iorga, Studii şi documente 

“vol. 12 p. XXXVIII şi Istoria bisericii “omânești de acelaş vol.-1 p. 

51—52 și 223 —224. : : | 

3 Duca ed, Bonn p. 201, 12. Acel Mireca către care patriarhul din
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spune că se lupta, vitejește în armata bizantină contra 
Turcilo, pentru care lucru' împăratul: i-a dat una, din 
cele mai mari corăbii ca să-l ducă la Cetatea Albă. 

Că, în secolul al 15 veniau în ţările dunărene Greci și 
punându-se în serviciul domnilor se îmbogăţiau, ne 

„arată un pasagiu din Coborirea lui Mazaris în Iad.-In 
acest pamflet bizantin (scris pela, 1415) se vorbeşte de. 
un oarecare Îlâ)os drupes (adică Arghiropulos) care, 
slujind la curtea domnitorului: Valahiei, s'a, îmbogăţit 
în scurt timp, ceeace a, făcut și pe alţii afăţaţi de 
succesul lui, să se hotărască a, se ducela curtea mă- 
rinimosului voevod casă se îmbogăţească şi ei. 2 

E probabil că şi pentru întreprinderi comereiale 
Grecii din imperiul bizantin vizitau Principatele. du- 
nărene*; ceeace știm însă pozitiv e că pe țărmurile 

Constantinopol adresează o scrisoare şi-l numește văr al împăratului 
(Acta Patriarehatus vol. 2 p. 230) nu e Mircea cel Bătrân, precum s'a 
Crezut jĂenopol, Istoria Românilor vol. 2 p. 237—239), ci dinastul sâr- 
besc din Albania Mirk$a Zarkovici, Domn peste Valona, Iimara şi . 
Berat 1391—1414 (de care pomenește și Haleocondil p. 251 ed. Bonn). 
Jiricek relevând con fuziunea făcută și de Gelzer, a lămurit pe de- 
plin chestia v. Byz. Zeitschr. 13 (1904) p. 1972—198. 

1 Duca ed. Bonn p. 201—202. 

2 "Epaflov şăp napi <âv ări Bio ptrvavutvwv drnzp 2fobhovyno Tes : 
Conroy &reMiziy zu ră ebzpţettuwtăzu Gosâdd4 dovhevety mpbs md tal no 

z0vs shobrijsat, Gsnep minobonuev 3tantrns d kotdăs Ilâhos ăpyupăs nah 
fjww (Am aflat dela cei cari sosesc aci depe pământ <scena se petrece 
în iad> că aveau de gând <e vorba de doi tineri din Constantinopol> 

să se ducă la nord și să slujească prea mărinimosului voevod ca să 
se îmbogăţească şi ei, cum s'a îmbogăţit.deodată cântăreţul Arghi- 

ropol ducându-se acolo) "Eztâ-nuta Maătap: îv "A3ov p. 214, ed. Ellissen 
(în al 4 vol. din Analekten der mmittel- und neugriechischen Litteratur, 
Leipzig 1850). Că nord insemncază Viahiu reiese dintr'un alt pasagiu: 
Liv â0:2dy Ilăhoy îtov ta Bhayias îzuvijnovra peWizavod Gpyvptov zpbs 
“iv Eveprantv'ay, ppinss sal abrbg neNdziy Szstas Gore mhonzijeat vc s3js 
nrrpidus ămdpas îvubinnsz ete. (Văzând că ' Arghiropol s'a întors în 
patrie din Vlahia.cu mare avere, s'ă hotărit și. el <e vorba de fiul 
unui șef de orchestră să se ducă acolo ca să se imbogiițească, şi 
pornind din patrie a naufragiat etc.) ibid. p. 223. | 

3 In ceeace priveşte relaţiunile comerciale. între Principatele du-
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Mării Negro din timpurile cole mai vechi existau co- 
lonii grecești foarte numeroase, ' ocupându-se cu co- 
merțul, și că puncte:importante comerciale, cum au 
fost d. p. Chilia şi Cetatea Albă (Kehiu şi Aozgf- 
zasTp1v), au fost în stăpânirea bizantină, până la al 15 

secol, când au.căzut în mâna Genovezilor IL, 

Iniluenţa greacă după 1453. 

Influenţa greacă în Principate devino mai simțitoare 

după distrugerea imperiului bizantin. 

La '1453 Mohamet cuceritorul intră triumlător .. în 

Constantinopol şi înfige pe cupola Sfintei Sofii semi- 

luna, în locul crucii, și astlel se prăbușește imperiul 

bizantin; în locul organizmului putred bizantin se sub- 

stituie un organizm tânăr şi plin de viață, dar în acelaș 

timp în locul civilizației elenice năvăleştoe pacostea 

baxbariei, în locul artelor şi culturei se răspândește 

întunericul şi desfrâul. Cu această schimbare como- 

  

nărene și Bizantini» mărturiile sânt puţine. Ştim că brânza românească 

cra renumită Ja Constantinopol și Teodor Prodrom (12 secol), poetul 

proletar bizantin, o menţiunează cu lăcomie (0hâgrzov zopizstv) în poe- 

mele sale (Poâmes prodromiques en grec vulgaire, €dit6s par Hes- 

seling et Pernot, Amsterdam 1910 p. 56 vers 182. p. 75 vers 52). Că 

se importau în Constantinopol mantale făcute de ţesătoare vlale, ne 

“ arată un alt pasagiu, în care Prodrom face clogiul maatalei sale: O 

mantaua mea, când Viaha te-a pus la război să te ţese, te-a umplut 

cu lacrimi și mari suspinuri (Hdzza poo Gysay Vălisuzv 1, Bhăgu vă st 

păwg | zoMă dduzva să ŢEptse nt azevețuods payăhobs, ibid. p. 83 vers 

259 — 260), S'ar putea insă ca vlah să fie aci nume apelativ şi nu etnic, 

v. mai sus p. 23. Când după căderea Constantinopolului Grecii se așează 

din ce în ce mai numeroşi in Principate, ocupaţiunea lor de căpetenie 

e negoţul. Ei aduc din Orient mătăsuri şi stofe scumpe, giuvaeruri 

şi vinuri aromatice șcl. și exportează din ţară oi și ceară, lemne 

grâne, miere, unt, brânză eto. (Despre alte articole cari se cumpărau 

dela Constantinopol mai târziu v. D. Russo, Din corespondenţa Doam- 

nei Ana Racoviţă, p. 5). , 

1 Vezi Iorga, Chilia și Cetatea Albă p. 33-—36 și 282—283. 

Căderea 
Constanti 
nopolului
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rile civilizaţiei, îngrămădite de atâtea secole în Bi- 
zanţ, au fost risipite sau prefăcute în.. cenuşe, manu- 
scrise prețioasă şi opere de artă s'au nimicit cu o 
inconștiență barbară sau.cu o plăcere de a distruge - 
criminală; din măcelul care a urmat cucerirea n'au 
supraviețuit decât foarte puţini din elita intelectuală, 
cari ca resturi ale unui teribil naufragiu au ajuns la 
țărmuri depărtate, ducând cu ei fărâmele civilizaţiei 
care se stinsese la obârșia ei!. Majoritatea, fugarilor 
greci (dintre cari unii părăsiseră, Bizanțul puţin înainte 
de 1453) s'au îndreptat spre Italia (Constantin şi Ianos 
Lascaris, Andronic Calist, Ioan : Arghiropol, 'Teodor 
Gazi, Dimitrie Halcocondil etc.) şi au provocat miș- 
carea culturală cunoscută supt numele de renașterea 
studiilor clasice?. 

După căderea Constantinopolului în mâinile 'Tureilor 
intervine o schimbare radicală în tot rostul Europei 
orientale. Turcul învingător, întâi semeţ şi fără milă 
către cei subjugaţi, se arată peste puţin binevoitor când 
vede că cu lenea și ignoranţa. crasă nu se poate câr- 
mui un imperiu mondial; cuceritorul, convingându-se 
că talentele militare și disciplina spahiilor nu ajung 
pentru menţinerea, imperiului, că cele mai însemnate 
succese. se pot câștiga nu de generali învingători ci. 
de diplomaţi abili, recurge la cultura, Și inteligenţa 

"1 V. 'The Destruction of the Greek Empire and the Story of tho 
capture of' Constantinople by the 'Turis by Edwin Pears, London 
1903, 8 476 p,, p. 364. 367. a 

3 Vezi Georg Voigt, Die Wiederbelebung des Klassisehen Alter- 
tums oder das erste Jahrhundert des Humanismus, 2 volume, cd. 3 
îngrijită de M. Lehnerdt, Berlin 1893; E. Legrand, Bibliographie hel- 
Jenique... XV et XVI siteles, 4 volume, Paris 1884—1906 în special 
vol. 1. p. XIX—COXXVII; Pears, scrierea citată, în special capitolul 
19: Dispersion of greek scholars, and their influence upon revival 
of learning, p. 899—413; J. E. Sandys, A History of classical] seho- 
larship, Cambridge 1908 vol. 2 p.59—80; Spir. P. Lambros, *Ap:popo- 
zodhata, Atena 1910, prefaţă. , e
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sclavilor lui greci!! Și astfel puţin câte puţin ci devin 
un factor important, ci conduc politica externă a im- 
periului sau devin domni în Principatele dunărene 
și aproape izbutesc a-și făuri sceptruri din lanțurile 
sclaviei ?. Această împrejurare a, făcut ca Grecii să 
aibă o influență . covârșitoare în numirea, domnilor ro- 
mâni și chiar în cârmuirea Principatelor dunărene. 
„Domnii. pământeni sau pretendenți la scaunul dom- 

nesc caută să obție sau să păstreze protecţiunea unui 
Grec puternic. din: Fanar, fiindcă ştiu că prin trecerea 
pe care o are el'la palat sau la marele vizir poate 
să-i menţie la scaun sau să le obţie caftanul domnesc. 
Ce influență, a avut Mihail Cantacuzino, zis Șaitanoglu, 
Iani Banul, Andronic Cantacuzino sau Alexandru Ma- 

„_vrocordat, e ştiut, E caracteristică o scrisoare a lui 
Andronic Cantacuzino către Petre Șchiopul (din 1593, 
14. Noemvrie) din care se vede ce: putere avea, acest 
Andronic, fiul lui Șaitanoglu, la numirea domnilor: 
până, aslăzi țineam Țara tomânească pentru Dom- 
nia ta, însă văzând "evoile împrejur “cirilor și z- 

bava Domniei tale şi purtarea rea și ticăloasă și 
viclenia lui Alexandru Vodă, vam mai putut răbda 
şi am azardat de am făcut pe banu Mihai domnu 
al Țării românești 3.... scrie Andronic şi îl înștiințează, 

pe Petre că, păstrează Moldova pentru el, invitându-l să - 
se grăbească, să se ducă la Constantinopol, fiindcă nu 
poate să ţie scaunul Moldovei în suspensiune mult. 
timp din. cauza compeţitorilor ?. 

Dacă odată cu căderea Constantinopolului s'au re- 
fugiat și în Principate Greci culţi, fugind de jugul cuce- 
ritorului,. nu se poate afirma, fiindcă mărturii precize 

“2 Iorga, Geschichte des osm. Reiches vul. 4 p. 280. 

= A. R. Rangab6, Prâeis d'une histoire de la literature n6o- -hel- 

lentă, Berlin 1877 vol. 1 p. 32. 
3 &. vorba de „Mihai. Viteazul. 

+ Hurmuzaki, Docuimnente-vol.. 11: p. 3i3— 

Influenţa 
. Grecilor 
la numirea 
domnilor. 

Grecii în 
Principate 
după 1453.
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despre venirea şi aşezarea, unor învățați sau înalți: 
prelați în Principate n'avem decât depe la anul 1500, 
când știm că Radu cel Mare intervenind pe lângă 
sultan a scăpat din închisoare pe patriarhul Nifon și 
l-a adus în Ţara, românească. 

Nifon, învăţat și cunoscător i în ale bisericei, cum ne 
„spune biograful său !, venind în ţară a organizat bi- 
serica, Munteniei și a hirotonisit doi episcopi. Cu Nifon 
începe un curent grecesc, care creşte supt ! Neagoe; 
acest domn invitând în ţară egumeni? mitropoliți 
și patriarhi ca să ia parte la târnosirea ctitorilor sale 
dela Argeș, sau la alte serbări bisericeşti, deschide 
largi porţile clerului grec mirean și în special celui 
monahal. Generozitatea lui Neagoe nu se simți numai 
de fețele bisericeşti cari se aflau în ţară, ci s'a re- 
vărsat departe de tot la răsărit și la apus, ceeace 
face pe Gavriil să-l numească tată milostiv al tuturor 
asemuindu-l domnadui celri ceresc, care shrelucește 
soarele sau și plouă și pre cei buni și pre cei răi 
(Viaţa Sf. Nifon p. 103); și dupăce acelaş Gavriil în- 
șiră, nesfârșitele binefaceri ale lui Neagoe exclamă: 
ce vom mai îmmulţi cuvintele, Spuind, toate mănăsti- 
vile pe râud, că toate inăuăstirile den Sfinti mun- 
tele Atonului le-ai îmbogățit cu bani, cu sate, şi do- 
bitoace încă le-au dat și multe ziduri au făcut, și fu 
ctitor mare a toată Sfetagora (ibid. p. 95—99). 

Afară de patriarhul 'Teolipt și de mitropoliţii Se- 
resului, Sardiei, Midiei și Melitenei cari veniseră în 
fară supt Neagoe ? pentru târnosirea Curţii de Argeș, 
întâlnim în țară pela anul 1514 pe patriarhul Con- 

| stantinopolălui Pahomie, care vizitează Principatele cu 

  

1 Viaţa și traiul Sf. Nifon cd. Iosif Naniescu şi C. Erbiceanu, Bucu- 
rești 1888 p. 37. 

> Printre cari și Gavriil, Protul Sf. Munte, un călugăr cult, care a 
scris Viaţa Sf. Nifon, cuprinzând știri preţioase despre isteria ării. 

3 Viaţa Sf, Nifon ed. Naniescu-Erbiceanu p. 115. 

N
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o suită de clevici și mireni și este primit de doniui, 
de. boieri și de tot poporul cu mare cinste și multe 
daruri !. Ș 

Dar nu totdeauna cu cinste și cu daruri.sânt îmbrăţi- 

şați patriarhii; știm că ;Bogdan Vodă al Moldovei n'a 

vrut nici măcar să primească pe.patriarhul Joahin care 

venise pela 1504 la granița Moldovei cu câțiva clerici. 

Bogdan, precum ne spune Malaxos, a izgonit din țara 

lui pe Ioakim ca uzurpător, căci ridicând haraciul a 

obținut dela sultan scaunul patriarhicesc, răsturnând 

pe Pahomie ?. Ar fi prea lungă și o simplă enumerare 

a prelaţilor greci cari vizitează Principatele; printre ei 

"o figură simpatică e Matei, fost mitropolit al Mirelor 

(pela 1600), un teolog învăţat a fost Ghermanos, mi- 

tropolitul Nisei, care a dat un ajutor eficace la tra- 

ducerea Bibliei (1688), un erudit însemnat pentru 

timpul său a fost Ioan Comnen (în călugărie Jerotei 

al Dristrei), pecând Dositei şi Hrisant, ambii patriarhi 

ai Ierusalimului, au fost factori culturali de mare în- 

semnătate: au înfiinţat mânăstiri cu bogate biblioteci, 

au publicat cărți și au luat o parte activă la combaterea 

propagandei catolicei. De 

Curentul Grecilor în Principate crește în secolul 

al 17, când se îmmulțesc şi încuscririle Grecilor cu 

familiile boiereşti, și dovine un adevărat exod în 

timpul Fanarioţilor. 

  

+ Malaxos, Historia. patriarchica ed. Bonn p. 150, 10. 

2 Ibid. p. 139—140, | 
3 V, Prefaţa Bibliei apud Bianu-Hodoș, Bibliografia românească 

veche vol. 1 p. 286, 

+ Despre Dositei v. Iirisostom Papadopol, Aosi0zoş Ilucprâgy:ns “Is- 

'pncohiuuv, Ierusalim 1907, 80 72 p.; despre Trisant 'v. articolele pu- 

plicate de Ciril Atanasiadi în "Exxheqstaorrn "Asta £ (1883) p. 9—11; 

21—23; 53—55; 69—172; 81—84; 148—152; 161—164. - ! 

| D, Russo, Elenizmul în România. : 4
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Prin imigrarea mereu crescândă a Grecilor în ţară, 
prin biserică și școală, prin ' așezarea călugărilor în 
mânăstiri, în cari înainte de înființarea școlilor copii 
boierilor şi clerul învățau cartei, cunoștința limbii 

„grecești s'a lăţit foarte mult; clasa boierească şi cle- 
ricii învățau la școalele greceşti, cari cu timpul se în- 
fiinţează, din ce în ce mai multe. Domnii şi unii 'din 
boieri au acasă profesori greci pentru educaţia, -co- 

„piilor lor, și nu lipsesc exemple de boieri cari își trimit 
copii lor la Constantinopol pentru a-şi face studiile. 

" Oamenii cu știință de carte grecească trebuie să fi 
existat în Principate cel puţin din secolul al 14; e 
păcat că nu ni sau păstrat scrisorile lui Nicolae: 
Alexandru din anul 1369 și ale lui Alexandru cel Bun. 
trimise patriarhiei (v. mai sus p. 41—43), cari probabil 
că erau scrise în limba greacă. În orce caz trebuie să, 
fi fost la curţile domnilor din acel timp oameni cari 
să tălmăcească, scrisorile patriarhale, scrise în limba, 
“greacă, pe cari le primiau domnii. Numai despre Ale- 
xandru cel Bun știm. pozitiv că avea pela începutul se- 
colului al 15 pe lângă el po Gligorie Țamblac, care știa 
bine limba, greacă; târziu abia prin al 17 secol găsim şi 
dintre domnii Principatelor, precum şi dintre boieri, 
mulți cari știau limba greacă, ba chiar şi câţiva cari 
au făcut studii îngrijite în această limbă. S'a susținut, 
dar fără temei, că Neagoe Basarab ştia grecește, și 
că și-a scris Învățăturile sale în limba greacă?. Domni 

  

a Cantemir ne spune că Vasile Lupu (1634—1653) porunci ca să se 

primească călugări greci în toate mânăstirile cele mari ca să inveţe 
pe fii boierilor literatura și știința greacă (Descriptio Moldaviae, Bu- 

„curești 1872, p..153—4); nu incape îndoială că călugării greci serveau 
ca dascăli și înainte de măsura lui Vasile Lupu, dacă iu în toate dar 
in unele mânăstiri cel puţin. : 

* A. D. Xenopol in Istoria Românilor vol. 3 p. 650—651 spune că 
Neagoe cunoștea, limba greacă, căci altfel n'ar fi putut să fie socoti- 
toriul lui Nifon (cum il califică Viaţa Sf. Nifon p. 65. ed. Naniescu-
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pământeni de pela începutul secolului al 16 cari să 
ştie limbă greacă nu prea, există; limba, slavonă, era 
încă în toată puterea ei şi numai elementele străine, 

"boierii sau clericii greci proaspăt veniți, cunoșteau a- 
ceastă limbă. 

Un domn, care a învăţat grecește întâi la -mână- 
stirea, Iviron din Atos şi pe urmă în Italia, este Radu 
Mihuea!, iar despre Alexandru -lliaș se ştie că și-a 

„făcut educaţia între Greci din mica lui copilărie 2. Un 
erudit renumit şi bun elenist a fost Spătarul Milescu 
(1625—1714) care şi-a făcut studiile la „Constantino- 
pol având ca profesor pe Gavriil Vlasie 3. Un fiu al 

  

Erbiceanu), care nu ştia limba română; mai întâi Nifon, Dalmat după 

tată, putea perfect de bine să știe slavoneşte, cu atăt mai mult cu cât 

şi-a făcut studiile la'un dascăl anume Zahkuriea ştiind carie grecească 

"și slavonească [ibid. p. 15) şi al doilea socotitoriu nu vrea să zică că 

era. contabilul sau secretarul lui Nifon, ci că socotea, lua în seamă, 

stima, respecta pe Nifon, cf. 1. e. p. 45: şi poranci să nu-l mai bage ni- 

menea în seamă, mici să-l socotească, nici să-l cinstească. Aşa a pu- 

-“ vuncit domnul, dar contra poruncii sale. Neagoe era socotitoriul lui 

Nifon. Şi mitropolitul Varlaam (an. 1645) întrebuinţează cuvântul în 

acelaș sens: iubitoriu de învățătură şi socotitoria credinței cei drepte, 

reprodus în Bibliografia românească veche de Bianu-Hodoș vol. 1 

p. 151, 10. 
1 Vezi Matei al Mirelor în Tezaur de monumente istorice de Papiu Ila- 

rian, vol. 1 p. 336 și Constantin Căpitanul Irilipescu, ed. Iorga, p. 107. 

a Letopiseţe? ed. Kogălniceanu vol. 1 p. 275. 
„a Milescu vorbeşte cu laude despre profesorul său în al său En- 

chiridion: Sapiens vir ac pius Gabriel Blasius meus olini professor 

în urbe împeratoria ; cartea lui Milescu intitulată Enchiridion *ive 

Stella orientalis occidentali splendens este publicată în: Perpetuite 

de la foy de leglise catholique touchant IEucharistie <par A. Ar- 

pauld et P. Nicole>, Paris 1669 vol. 2 pag. 50—54. Vezi Legrand, 

Bibliographie hellsnique du 17 sitele vo]. 2 p.248, vol. 3p. 287și vol. 

4 p. 63. Acest Vlasie a petrecut câtva timp în Iaşi, de unde a trimes 

mai multe scrisori ţarului; când a plecat din Iași în anul 1653 ducân- 

du-se Ja Moscova, Vasile Lupu îl recomandă ca un învăţat care poate 

răspunde la orce chestiune religioasă, vezi $. Dragomir în Analele 

Acad. Rom. ser. 2 tom, 34 (1912) secţ. istor. p. 1074. O scrisoare
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lui Petru, Cercel, care ştia grecește, își tradusese și 
numele în limba, greacă: Xzovhapmăe!t 

Dintre ceilalți Români pământeni cari au avut o 
cunoștință mai temeinică a limbii grecești mă Măr- 
ginesc a pomeni pe frații Greceni, pe Dimitrie Can- 
tomir și pe Constantin Cantacuzino Stolnicul. 

Când Șerban Vodă a pus la cale traducerea Bi- 
bliei (1688), a recurs la luminile unui mitropolit grec 
Ghermanos și la cleniștii români: oameni ai locului. 
(cum zice în prefața, Bibliei) 22 mai pedepsiţi întru 
a noastră limbă ci și de limba elinească având științe. 
Printre acești oameni pedepsiţi și având știință și 
de limba elinească au fost şi fraţii Şerban și Radu 
Greceanu, cari pe lângă altele au mai tradus „din 
grecește într'o limbă frumoasă și Mărgăritarele, atri- 

 buite lui Hrisostom. Cantemir a învăţat limba, greacă 
dela, profesorul său Cacavela și a, seris Divanul lumei 
în limba greacă și română; dar cel mai erudit al tim- 
„pului său şi în acelaș timp şi cel mai adânc cunos- 
cător al limbii grecești a, fost Constantin Cantacuzino 
Stolnicul. 

Dintr'un carnet al său aflăm că în anii 1665—1666 
a avut în Constantinopol ca profesori pe un oarecare 

„Dionisie și pe Gherasim Vlahos din Creta (1607-— 

  

elegantă a lui Milescu scrisă .în limba greacă veche (an. 1693) şi 
adresată lui Dositei, patriarhul Icrusalimului, ni s'a păstrat de Da- 
ponte v. Cronicarii Greci ed. Erbiceanu p. 105—107. 

1Pe o gramatică copiată de else află următoarea, notiţă: 
Ilespăorob ebrzo5, vio5 8: Iltzpo» zod Smovhapiuă adans Meyahothayius a- 
dică gramatica zmeritului Pătraşcu, fiul domnului a toată Marea Vla- 
hie Petre Cercel; ms se află în biblioteca regală din Dresda cotat 
D.a. 43 şia fost descris de j e Iorga în Arhiva, Societăţi Literare din 
Iași 5 (1894) p. 260.: ! 

3 Vezi Prefaţa reprodusă 
Bianu-llodoș vol. 1 p. 286. 

3 Tbid. p. 291. 
+:V, Operele lui Constantin Cantacuzino cd. Iorga p. 11—12. 

papua 

în Bibliografia românească veche de



53 

1685), care fiind ales mitropolit al Filadelfiei la 1680 
a fost superiorul bisericei Grecilor din Veneţia, dela, 
1680—16851. 

"Atât de bine ştia limba greacă și subtilitățile teo- 
logice ale bisericei ortodoxe, încât Stolnicului se a- 
dresau ca, la ultima instanţă traducătorii cărților bi- 
sericești pentru a cere explicarea unor cuvinte gre- 
cești neobişnuite sau pasagii obscure, sau pentru a 
primi dezlegarea unor chestiuni dogmatice delicate 2. 
Cantacuzino a fost cel mai însemnat factor cultural : 
al timpului său, a fost în corespondenţă (scriind scriso- 
vile lui în limba greacă) cu mulți patriarhi și. învățați 
greci coniimporani șia provocat alcătuirea multor 
cărți grecești 3. “ 

1 Nu incape îndoială că dascălul Gherasim Criteanul ieromonahul 

la care a învăţat Stolnicul (|. c. p. 11) este renumitul Gherasim Vla- 

hos din Creta; Dascătul Caludi despre care Stolnicul spune că se afla la 

>adova (|. c. p. 9)nu poate fi decât Arsenie Caludi (nepotul lui Ghera- 

sim Vlahos), care a fost profesor la școala grecească zisă cotunianti 

din Padova și care .a dedicat un Proschinitar Domnului Moldovei la, 

1661 (descris de Legrand, Bibliographie hellenique du 17 siscle vol. 

2 p.139); despre Gherasim Vlahos v. Andronic Demetracopulo, Ilzos- 

fizjnat ua dophiwcets “eis (ajv veoehhonuzhv gthohoţiay Sata, Leipzig 

1871 p. 53—58; Daponte, Catalog istorie (apud Erbiceanu Cronicarii 

Greci) p: 147—148; loan Veludo, 'Elhivovâgicâdâwv ăsotria 2y Daverta, 

Veneţia 1893 p. 79 — 80 şi 'Kgpoz52oohha val vpăupaca de acelaș p. 

58—64. Biblioteca Acad. Române posedă o mulţime de mss 

cuprinzând opere de-ale lui Gherasim Vluhos, v. Catalogul mss gre- 

ceşti de Litzica, București 1909, No. 198, 1. 637, 5. 674, 9, 10.'722, 14, i 

19, 20 ete. „A 
= În prefața dlărgăritarelor fraţii Greceni recunoscând ajutorul pri- 

mit dela Cantacuzino spun: La a cărora nevoințe avut-am îndirep- 

: tătoriu pe... Constandin Cantacuzino, biv vel stolnic, însă la cele 

mai adânci filosofeşti bogosloești noimata ce sau aflat, pre dunnea- 

lui ca pre un epislimon și știutoriu l-am avut lumină și. dezlegare în- 

tru toate (apud Bianu-Hodoș, Bibliografia, românească veche vo). 1 p. 

320); mai vârtos ajutoriu şi îndireptătoriu mai grelelor cuvinte și noime 

am avut pe dumnealui Constandin Cantacuzino (ibid. vol. 1 p. 323). 

3 Vezi d. p. Epistolaire grec ed. Legrand (indice) și Recueil de 
z
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Cred că cea mai importantă lature a intluenţei bi- 
zantine a fost'cea exercitată, prin biserica şi ierarhia, 

„Bizanțului, care deseori s'a suit pe scaunele: mitropo- 

" Litevatura 
bisericească, ” 

Apovcrifele. 

litane ale 'Ungro-Vlahiei şi Moldovei din timpurile cele 
mai. vechi, dela anul 1359:, până la 1821.. Această 
influență s> manifestă prin. întocmirea, bisericei, co- 
imună de altfel la toate bisericile ortodoxe, prin li- 
teratura, patristică, și în special prin cărțile liturgice; 
cărțile de ritual sânt cele bizantine întrebuințate de 
lhomâni la început în traduceri slave, până când mai 
târziu — furișându-se limba, greacă timid întâi în tipic, 
pe faţă pe urmă și în slujba citită— originalele greceşti 
inlocuieşc traducerile slave. Dar dacă cărțile liturgice 
se citeau de voie de nevoie în biserică, dacă găsim și 
pe sfinţii părinți traduși şi caligrafiaţi în destule exem- - 
plare, cărţile cari se citeau cu aviditate erau cărțile 
ascetice şi mai cu seamă apocrifele de fabrică bizan- 
tină, în cari credincioşii cu frica lui Dumnezeu, căutau 
răspuns la o mulțime de nedumeriri cu privirea la 
soarta, sufletului după moarte. Şi cum în limbile slave 
nu găsim traduse decât cele 'mai joase produse ale 
literaturei bisericeşti, așa şi în limba română din în- 
ireaga literatură, patristică, găsim puţine traduceri din 
opere însemnate ale părinţilor, în schimb însă foarte 
multe din cărţile ascetice, și nu știu dacă lipseşte 

  

documents grees ed. Legrand (indice). Stolnicul a alcătuit şi 
publicat un șir de chestiuni teologice controversate, la cari a răspuns 
Ioan Cariofil în al său 'Erpxzptdtov map! atywv ăzoptbv za dbszwy, Sna- 
ov 1697, o carte care s'a tradus şi în limba română; un ms în .Biblio- 
teca Acad. tom. No. 458. Hrisant Notara, după indemnul Stolnicului 
a tradus în limba. greacă populară pe Pseudo-Codin :v. mai jos p: 
60—61. loan Comnen (în călugărie Ierotei al Dristrei) a scris în grecește 
viața împăratului Cantacuzino și a dedicat-o Stolnicului (lohannis 
Comneni Medici Vita lohannis Cantacuzeni ed, Chrysanthus l.oparev, . 
Petropoli 1888). loan Mulaim din Ianina i-a dedicat o operă medi- 
cală (ms Acad. Rom. No. 479 ==768 Litzica), : 

1 V, mai sus p.41, -
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vreo carte apocrifă. Până aproape în'al 17 secol tra- 
ducerile acestor cărţi religioase se fac din limba slavă, 
puţin câte puţin însă se ivesc traduceri făcute direct 

„din grecește şi mai târziu, când cunoașterea limbii. 
. slave se stinge cu desăvârşire, se fac numai din gre- 

cește. 
Din „părinţii bisericeşti puţin. s'a citit Grigorie 'Teo- 

logul, mai mult Tocaa In: isostomul și Vasilie cel Mare. 
Din literatura ascetică bizantină s'au tradus și răs- . 
pândit în toate mânăstirile scrierile părinţilor miptici ; 
numărul mare al mss păstrate arată că s'au citit mult 
Calist Catafighiotul și Nikita Stitatul, Calist Xan- 
topol şi Isac Sirul: şi mai cu seamă Efrem Sirul și 
Ioan Scărariul, Dioptra. lui Filip Solitarul, vieţile 
sfinților și în-special -Viața Sf. Vasilie cel Nou. (cu 
vămile văzduhului), Livezile şi Patericele de tot felul, 

Mântuirea păcătoşilor a lui Agapie Cretanul el. Din 
literatura apocrifă s'au tradus și citit cu aceeaș avi- 

„ditate aprocrifele Vechiului ca și ale Noului Testament; 

Literatur: 
patristică 

în'special Epistolia Maicii Domnului, Viaţa Sf. Sisoe 
și Apotalipsul Sf. Pavel au fostcele mai gustate!. 

Și literatura bizantină profană, ca, și cea biseri- 
cească, tot prin intermediul slavon a exercitat la în- 

1 Calist Catafighiotul: Ms Acad. Rom. No. 3006; Alex. Lăpădatu, 

Mss dela Bisericani şi Râşca p. 32; N. lorga, Mss mânăstirei Cer- 

nica (Biserica ortodoxă 26 anul 1902) p. 217 No. 65. Nikita Sti- 
tatul : Ms Acad. Rom. No. 83229; Lăpădatu, |. c. p. 33; Iorga, Lc. p. 
210 No. 14. — Calist Xantopol: Mss Acad. Rom. No. 1409. 3101. 

3457. 3546. . Isac Sirul: Mss Acad. Rom. No. 2939. 3724—26; Luăe 

pădatu,l. c. p. 40. Efrem Sirul: Mss Acad. Rom.No.237. 416. 934. 
1892. 1895, 2092..2178. 3058. 3063. . Ioan Scărariul: Mss Acad. Rom. 
No, 362, 1913.2172.2174. 2952, 2957, 2983. Lăpădatu, |. c. p.19. Filip 
Solitarul, Dioptra : Mss Acad. Rom. No. 334. 1819. 2310—41. 2172; 
lorga,Î..c-p. 230 No. 211. 313. Viaţa Sf, Vasilie cel Nou: Mss Acad. i 

Rom. No. 164. 938. 1301. 1477. 1596. 1630, 1747. "1817. 1955. 1996. 2020. 

2021. 2181. 21775. 3613. Agapie Cretanul , Mântuirea păcătoșilor : 

Mss Acad. Rom. No. 1294. 1630. 2110. 3148. 3234. 3539. 3550. 

Literatur: 
profană,
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ceput influența ei asupra literaturei românești. Şi cum 
starea culturală a Slavilor era foarte înapoiată, ei n'au 
primit dela Bizantini decât operile cari corespundeau 
stărei lor culturale, adică, cele mai joase produse ale 
literaturei bizantine. Din istoriografia, bizantină au găsit 

„prelucrători şi imitatori la Slavi mai cu seamă scrie- 
rile lui Malalas, Gheorghe Monahul 'și Manase, adică 
niște povestiri istorice în cari minunile şi semnele 
dumnezeeşti joacă, cel mai însemnat rol, pecând is- 
toricii bizantini însemnați — chiar acei cari au scris” 
despre Slavi, cum e de pildă Constantin Povrlirogenit 
sau Leon Diaconul — n'au fost luați. în s2amă!. Aşa 
încât și Românii, cari la începutau cunoscut pe Bizan- 
tini prin prizma slavizmului, n'au citit și imităt decât 
ce au găsit prelucrat în slavonește. Am văzut mai 
sus (p. 38-40) că doi scriitori cari stau la capătul isto- 
riografiei românești, Macarie . și Azarie, își iau ca mo- 
„del al lor pe Manase; alte scrieri în cari influența, 
greacă e vădită sânt așa zisele cronografe, povestiri 
«universale impunătoare prin volum, în cari se înşiră 
evenimentele! dela, zidirea lumei până la o epocă oare- 
care sau până la timpul cronicarului, împestriţate de 
minuni, legende și digresiuni de tot felul?. Majoritatea 
acestor cronografe pornesc dela cronograful lui Ierotei 
al Monemvasiei şi dela, acela al lui Cigala precum am 
spus mai sus (p. 33—37). Abia târziu în al 18 secol gă- 
sim pe Bizantini utilizați de istoricii români (Cante- 
mir, Cantacuzino Stolnicul, Constantin Căpitanu Fili- - 
pescu €tc.). Dar nu trebuie să se uite că istoricii bi- 
zantini au fost utilizaţi foarte rar. în original; la, în- 
ceput fiind cunoscuți prin traducerile slave, mai târziu 

  

 M. Murko, Geschichte der' ilteren siidslavischen Litteraturen, 
Leipzig 1908 p. 16—77, ă 

: Un asemenea, cronograf, compilat de Moxa, a fost publicat de 
Hasdeu în Cuvinte din bătrâni vol. 1 p. 345--406.
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_prin marea compilaţie a lui Ioan Stanos (publicată în 
6 volume, Veneţia 1767, supt titlul: Br5hos Jpowri 
mepteyovsu, ij isroţiav cs Bulayzidoc)!, până, în ziua de 
astăzi Bizantinii se citesc, cu rari excepțiuni, în lati- 
nește sau franțuzeşte, ceeace a pricinuit şi pricinuieșt> 

o"'mulțime de coniuziuni. 
Alte izvoare grecești cari au fost utilizate de isto- 

riografia română sânt importanta, Viaţă a lui Nifon 
care—cu puţin ciment la început și la sfârşit—a lost 
intercalată în întregime în cronica anonimă (Despre is- 
toria "Ţării roimânești), Stavrino şi Matei al Mirelor cari 

„au fost utilizați de Constantin Căpitanul Filipescu etc. 

Din literatura estetică sau prelucrat în .limba ro- 
- mână multe opere bizantine și neogrecești și aproape 
toate scrierile populare. Iată câteva din cele mai răs- 
pândite: Istoria, etiopicească a lui Bliodor, Învăţă- 
turile lui Vasilie Macedoneanul către fiul său Leon, 
romanul creștinese Varlaam. şi Ioasaf, Alexandria, 
Viaţa lui Esop, Sindipa, Leg genda Troiei, Albinele, 
Ploarea Davuvilor ete. Primele urme ale Fisiologului 
le găsim în Pseudo-Neagoe, Frotocritul a fost pre- 
lucrat atât în proză cât și în poezie, şi Gaster a des- 
coperit un fragment din epopea naţională, bizantină, 
Dighenis Acr itas într'un ms aflat în biblioteca sa? 

1. Citată mai scurt: Dotnyris. La această compilaţie se referă Ge- 

nealogia. Cantacuzinilor când serie: Se mai.văd în acea prescurtată 

istorie bizantiaă, tipărită la anul 1767 în limba aplă grecească, acești 

Cantacuzini, ed. Iorga p. 23. 

3 Învățăturile lui Vasilie se află atât ca anexă la multe din mss 

cuprinzând cronografe, cât și aparte v. d. p. No. 86 f. 49 și 1768 

din Bibliot, Acad. Rom.; despre Alexandria v. Cartojan, Alexandria în 

literatura românească, “București 1910; Legenda Troiei a fost publi- 

cată de Gaster în Byz. Zeitschr. 3 (1894) p. 528—552, cf, și 4 (1895) 

p. 519—546 şi Archiv f. slav. Philologie 17 (1895):p. 416—492; despre 

Albine v. Ghenadie Enăceanu, Două mss românești, Anal. Acad, Rom. 

secţ, liter. ser. 2 tom. 12 (1892) p. 129—162, Antonie, autorul Albinet 

,
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Există și două genuri literare, cari au dat numeroase 
produse greco-românești și cari stau supt. influența, 
direclă a literaturei bizantine. Vreau să, vorbesc de 
acele opere cunoscute supt numele de oglinzile dom- 
nitorilor cari n'au încetat a se alcătui, sau a șe în- 
terpreta în şcolile țării până mai târziu, și de condi- 
cile de ceremoniile și alaiurile curții. Învăţături 
câtre domni sau viitorii domni, un gen pentru care 
Bizantinii: aveau o deosebită. predilecție, sânt foarte 
multe în literatura bizantină, alcătuite de împărați și 
de învăţaţi, mireni sau clerici, pentru îndrumarea prin- 
ților nioștenitori. Cele mai însemnate sânţ: Capitolele 
parenetice ale lui Agapet către împăratul Iustinian, - 
Învățăturile lui Vasilie Macedoneanul (86'7—886) 
câtre fiul său Leon, Cartea lui Folie (9 sec.) către 
țarul Bulgariei despre îndatoririle domnitorului, În- 
vățătura, împărătească a, lui Teofilact (11 secol) și În- 
văţăturile lui Manuel Paleologul către fiul său (din. 
anul 1417). Aceste "învățături au fost imitate și de 
Slavi și Învățăturile lui Vladimir Monomăhul, sau 
„cartea cunoscută, supt numele de Domostroi!, sânt vădit 
veflexe ale literaturei bizantine. 

  

descrise, despre care Ghenadie zice: noi avem nicio ştire despre el 
(p. 139), este cunoscutul monah Antonie, tatăl Albinelor bizantine, 
supranumit Melissa (Albină) v. Krumbacher, Geschichte der byz. Litter?, 
p. 600—601; despre Erotocrit v. A. N, Iannari, Ilzg: 'Epuwroxpizov xi 
=05 zotqtod ubrod,'Atena 1889 și N. G. Politi, 0 "Epwrâzgtsos în Aaoţpupia 

"1 (1909) p, 19—70; Anton Pann a tradus în versuri și publicat (la 
Sibiu 1837) pe Erotocrit după prelucrarea lui Dionisie Fotino din 1818, 
pecând traducerile româneşti mai vechi în proză şi în versuri sânt 

„anterioare prelucrării lui Itotino. Dintre mss Acad. Rom. No. 143, 
158. 2606. 8205. 3206. 3208. 3514, cari cuprind pe Erotoerit; cel din 
urmă (din anul 1787) e cu ilustraţiuni (zugrăvit de Petrache Logofătul). 
Despre Dighenis Acritas v, Gaster Gosch. der rum. Litteratur (în 
Grăbers Grundriss vol. 2) p, 385, Despre celelalte . cărţi populare v; 
saster, Literatura populară română (indice). ! 
1.V. Vizantiiski Vremennik 8 (1901). p. 38—63,



D9 

Prima. scriere de felul. acesta, care ne întâmpină în 
literatura slavo-română, sânt Învățăturile lui Pseudo- 
Neagoe, cari sânt bazate. pe operile similare bizantino- 
slave. Tradițiunea bizantină s'a reluat cu râvnă mai 
târziu, când Grecii erau numiți domni în Principatele 
dunărene; visul tinerilor Fanarioţi era cum să ajungă 

„pe tronul Vlahiei sau: al Moldovei și depe băncile 
scoalei se pregăteau pentru această ambițioasă ca- 
rieră, studiind cu sârguință pe acei autori cari au 

:scris despre datoriile domnitorilor. Conţinutul caicta- 
lor de şcoală ce ni s'au păstrat dovedește cele spuse 
“mai sus.. Autorii interpretați mai des sânt Isocrate 
(Discursul parenetic către Nicoele), Discursul către De- . 
monic, Sinesie (Despre modul de a domni), Agapet (Ca- - 
pitolele parenetice), :Teofilact (Învățătura împărătească) 
etc.! Dar nu numai scrierile vechi se interpretau, ci 

şi .noi opere similare sau alcătuit în această epocă. 

- Nicolae Mavrocordat a scrisîn limba greacă Învăţături. 
către” fiul său' Constantin? și a tradus din latineşte în . 

grecește Teatrul politic. Antim Ivireanu a întocmit În- 

vățături -creștino-politice către Ștefan Cantacuzino Voe- 

-vod 5,iar Azarie Cigala a scris Parenetice către boi- 

zadelele lui Mihai Vodă (amândouă în grecește). În- 

„vățăturile lui Vasilie Macedoneanul se aflau în mâinile” 

*. Vezi Litzica, Catalogul manuseriptelor grecești <aflute în Biblio- 

teca Acad. Rom.> numele respective în indice. E 

2 Publicate în Ephemârides daces de Daponte ed. Legeand vol. 1 

p. 707 şi 2 p. XXVII; retipărite in Arhiva din Iaşi 2 (1890) p. 372—317 

şi Hurmuzaki, Documente vol. 13 p. 459—462, PN 

3 Vezi Bianu-Hodoș, Bibliografia românească veche vol. 1 p. 493—9. - 

„+ Papadopulos-Kerameus, “Izposohurrtri 6:htobhrn vol. 4 p. 431; 

Paranica Eyediaspa meg! mie îv m Eni Eve varastăszws Tây."ţ Ba. 

uătoy, Constantinopol 1867, p. 27 n.6. Cigala a fost profesor al copii- 

lor lui Mihai Racoviţă și Antioh Cantemir; vezi viaţa lui în Ilzpy4s5s 

vol. 1 (1877) p. 893—901 și Nfos “Fiomvournuuv 3 (1905) p. 318—314. 

învățături către fiul său a scris și Paharnicul” Mihail lotino, -vezi Sar 

zshiwvos Razâhoyos itpozpățuy îti; Gâhtodners p. 215 No. 11854.
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tutulor traduse în limba greacă aplă din îndemnul 
lui “Constantin Brâncoveanu de Hrisant Notara (Bucu- 
rești 1691)1, pecând aceleaș Învăţături se aflau ca 
anexă la multe cronografe, traduse în limba română 2. 

AL doilea gen sânt descrierile obiceiurilor și alaiu- 
rilor, cari. odinioară delectau populaţia “capitalelor. 
Bucureşti și Iaşi. Despre ceremonialul curților dom- 
nești cele mai vechi știri, dacă nu mă, inşel, le gă- 
sim la Cantemir. Ceremonia ungerii şi a încoronării 
domnilor dată de Cantemir în Descrierea Moldovei 
(p.. 48—66 ed. 1872) aminteşte descrierea, încoronării 
împăraţilor - bizantini (Psendo- Codin, De ofliciis pag. 
86—97 ed. Bonn). Dar nu numai încoronarea, ci tot ce- 

remonialul bizantin pare a fi trecut dela Constantinopol 
în Principate. In. timpul Fanarioţilor în special, se dădea, 
o deosebită importanţă ceremonialului și nu lipsesc a- 
nume tratate cari prescriu foarte amănunţit ceremoniile 
şi obiceiurile ce se [ac la ocaziuni solemne, ba chiar și 
la ocaziuni cu totul ridicule; în condica lui  Ghegi- 
gachi al doilea logofăt găsim între altele: cereimo- 
nic domniei nouă, cânul vine "domnul în secui, 
ceremoniele în ziua nașterii domnului, la Sfântul. 
Vasile, ceremoniile ce se fac la solii "străină etc., 
ceremonii cari au fost inspirate parte de cartea lui 

Constantin Porfirogenit "EBzae mie Pucteiov muâewoc 
(Descrierea, ceremoniilor curţii), parte din cartea lui 
Pseudo-Codin legi <ây îrprerziwy (Despre demnităţile 
palatului). Chiar Pseudo- Codin a, fost tradus la 1691 
de arhimandritul Hrisant, Notara în limba, greacă aplă 
ca să fie accesibil tutulor, în urma stăruinţei lui Con- 
stantin Cantacuzino Stolnicul, şi circula, în ms în ţarăs. 
_ LL 

1 Legrand, Bibliogr. hellân. 17 sizele vol. 3 p. 5. 
= V. de pildă ms Acad. Rom. No: 86 î. 419 (Bianu, Catalogul mss 

vol. 1 p. 191). 
3 Un ms cuprinzând această traducere se află in Bibliot., Came- 

rei deputaţilor din Atena supt No, 35. La fila 272 se află următoarea:
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Coremoniile sau alaiurile se considerau ca lucruri 

foarte importante la curțile fanariote şi ne-a rămas 

o literatură întreagă greco-română de asemenea ala- 

iuri, în care se prescriu cu cea mai mare precizie 

lucrurile de multe ori cele mai neînsemnate?;: cu- 

noaștem până şi orânduiala alaiulai la scoaterea 

domneștilor cai. la ciair şi știm că la capul proce- 

siunii mergea Duwuc-Bairactarul şi la coadă Mehter- 

Başa cu toată tuifaoa!? . o 

Din influenţele multiple exercitate asupra artei ro- 

mânești, fără îndoială cea mai puternică a fost cea, 

bizantină. Atât în cele mai măreţe monumente de ar- 

notiţă : “O zupây Kovpozulâzrs zis măăty ză 400 xotvmy pernvtzdn pI63- 

su dtă zăjcews 705 aavevi zvactâzov, îvdototâzov, val GowTiz0v ăppovos pz- 

“pihov csohuizho zbpiov Kovsszurivob 105 Ravyrazovtenvod aapă Xpwsvllov îe- 

popovă/nv, 205 “le posn)bpwy sazgiâpyov Îstepov “eovâzus, 4rutil „Ti 1691 

Zzos Aszspâptov 28 (Prezentul Curopalat <cartea Despre demnităţile 

palatului se atribuie greşit lui Curopalaty s'a pus în ordine şi s'a tradus 

în limba greacă aplă în urma cererci prea nobilului, prea slăvitului și 

prea înţeleptului domn Constantin Cantacuzino, marele stolnic, de către 

ieromonahul Hrisant, care pe urmă s'a făcut patriarh al Ierusali- 

nului, în anul 1691, 28 Dechemvrie), Aceeaş notiţă ne mai spune că 

-" copia s'a făcut de Daponte, secretarul domnului Constantin .Nicolae 

Mavrocordat la 1741; v. şi Biserica ortodoxă 14 (1890) p. 493—423 

unde se vorbește de un alt ms. 

1 Ceremonii și alaiuri în limba greacă referitoare la curţile Princi- 

patelor avem numeroase, vezi de pildă ms Acad. Rom. No 116 (=6683 

Litzica) f£. 25; *AUavaciov Kopwnvo “Yomnhâven Tă poză sh fost p. 

181—182; Daponte, Investitura lui loan Mavrocordat jbibliotheque 

' grecque vulgaire vol. 3 ed. Legrand); IHurmuzaki, Documente vol. 13 

p. 535—536 etc. în limba română sânt și mai multe; afară 

de Condica lui Ghcorgati (Letopiseţe: ed. Kogălniceanu vol. 3 p. 

299—333), vezi Urechia, Istoria Românilor vol. 1 p. 27 (și vol 2 p. 9); 

vol. 1 p. 283—290. 299—303. 312—313. 378. 548—551. Cf. și Sulzer, 

Geschichte des transalpinischen Daciens vol. 3 p. 260—3117: von dem 

Hofzeremoniel der transalpinischen Pirsten; lorga, Geschichte des 

osm.: Reiches vol. 1 p. 122—124. 466--469 şi vol. 2 p. 210-213. 

= Urechia, Istoria Românilor vol. 1 p. 302 —303. 

Arta,
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hitectură și pictură, cât și în: broderia odăjdiilor sau 
ilustrarea mss cu iniţiale” și miniaturi, influența bi- 
zantină e vădită, Și influenţele orientale pe. cari cer-: 
cetătorii le găsiau în monumentele slave sau române, 
au. aflat astăzi explicarea lor prin noua concepţie a 
artei bizantine, la care a ajuns ştiinţa; după cercetări: 
și discuțiuni indelungate. Dupăce Ainalof a, arătat - 
ceeace arta, bizantină “datorește culturei elenistice din 
Egipet şi Siria, şi simultan * Strzygowski prin mai - 
multe lucrări a pus în plină lumină că marele centre 
elenistice din Orient au produs noua artă mondială 
și nu Roma, cum se credea, atunci s'a văzut lămurit: 
că arta bizantină nu e altceva decât arta elenistică 
pătrunsă de elemente asiatice; și astfel şi-au găsit 
o explicaţie firească și elementele asiatice întâlnite 

„în diferite monumente; în genere ele nu sânt in- 
“ fuenţe directe orientale, ci fac parte: din elementele 

Instituţiuni- 
le statului. | 

orientale asimilate de arta bizantină. Că această no- 
țiune a, artei bizantine corespunde adevărului, ne arată 
intreaga, cultură elenistică și bizantină, în care alături 
de baza greco-romană se. află numeroase elemente 
asiatice, cum sânt de pildă: doctrinele mistice ale neo- 
platonizmului, sfinţii cunoscuţi supt numele de stâlp- 
nici, viața contenplativă a monahizmului, cunuhii pa- 
latului ete. 

„Și organizaţia statului român cu toate instituţiunile 
ui are un .caracter bizantino-slav. Printre funcțiunile 

  

1 Ainalof, Originele elenistice ale artei bizantine, Petersburg 1910 
(ruseşte); Strzygowslti, Orient. oder Rom, Leipzig 1910; de acelaș Ş, 
leinasien, cin Neuland dor Kunstgeschichte, Leipzig 1903; de acelaș, 
Hellas in des Orients Umarmung (Beilage zur <Miinchenery Allge- 
meinen Zeitung din 18—19 F'ebruarie 1902); Krumbacher în Kultur der 
Gegenwart |, Leipzig 1907, 8, p. 252-3; Ch. Diehl, Manuel d'art byzan- 
tin, Paris 1910 p. 15—20 și 709.
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curților domnești logofătul ()7xp0hzzqs), comisul (âp:ns 
my Buc av ara). 0) și spătarul (ozu0uptog) şi-au 
păstrat denumirile bizantine şi la Români trecând de- 
la Slavi; din celelalte boierii,: desemnate cu numiri 

slavoneşti, cele mai multe s'au dezvoltaţ după cele 
„bizantine (vornic dopecatzas, postelnic %oGreoohdptss, 

paharnic ztfreovns etc.). Atribuţiile boieriilor și func- 
ţiunilor. imperiului bizantin nu sânt până acum bine 
studiate şi de multe ori nu se ia în seamă că o'bo- 
jerie shu. funcţie din al 6 secol nu mai e aceeaș în 

al 10 sau al 15 secol, cu toate că păstrează acceaș 
denumire, şi mai des nu se face deosebirea, cuvenită . 

între demnitate și funcţie? 
Cu toate că originile dreptului român nu sânt bine 

lămurite, nimeni nu poate tăgădui influența, : covârși- 

toare ce a exercitat; asupra, legislaţiei. românești Bi- 

zanțul; şi în această privință Românii au primit -la 

început multe elemente bizantine prin intermediul sla- : 

1 Iorga explicână cuvântul spune: «numele său grecesc il arată ce 

trebuia să fie: acel care curântează înaintea Domnului și, care cu-" 

vântează în numele lui, acela care aude pentru Domn și prin care 

vorbeşte acesta», Istoria Românilor in chipuri și icoane vol. 2 p. 148. 

Eu cred că d&pos în cuvântul Xoyofiizas are sensul de socoteală, sean 

şi logofătul bizantin (tradus după latinul rationalis) a fost mai mult 

un funcţionar financiar, vezi Procop, De bello Gothico ed. Bonn p. 
284, 4: "IL, 85 "Ahtzavdpâs ms îv Boimyzim nic uosiotg Egesrâs hoyt= 

apote* hoţolizzjv 5henvitovas er zip azbeny zahodst “Pupatot (era în Bi- | 

zanţ un oarecare-Alexandru, însărcinat cu supravegherea socotelilor pu> 
plice; Romanii îi dau acestei funcțiuni numele grecesc d0:ţ0555:15), Mai 
târziu găsim multe feluri de logofeţi hooljiens 205 spewxo5 = ministru de 

" finanţe; & oyobizns mod âpâno» ingrijea de corespondenţa cu statele 
străine, de :primirea solilor ete. și era primit în fiecare zi de impărat 

(Const. Porfirogenit, De ceremoniis ed. Bonn p. 520, 5); 5 doruliiens mâv 

- „epehâv avea în atribuţiunile sale furnizarea, cailor necesari armatei etc. 

2 O oarecare lumină in această chestiune aduce ultima: lucrare a 
lui d. B. Bury: The imperial Administrative System in the Ninth 
Century with a revised text of the Kletorologion of Philotheos, London 
1911, 179 p. 

"Legislaţiz
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vilor, până când mai târziu canoanele și legile româ- 
neşti se alcătuiesc deadreptul pe baza celor bizantine. 

Pravila, lui Vasile Lupu din 1646 a fost alcătuită 
de dasculi şi filosofi cari au scos den ccrţi elinești 
și lătinești toate tocinelele cele bune și giudeţele celor 
Dumă creștini și svinți împărați! . 

Îndreptemvea legei a lui Matei Basarab sc traduce 
depre elinește pre Timbă rumdânească (1652) cu a- 
jutorul [ai Kir Ignatie Petriţi și a lui Pantelimon 
Ligaridi, dascali desăvârșiți, amândoi dela Zlio. 
Pentru a avea un text grecesc autentic mitropolitul 
Ștefan- s'a- adresat până și la împărătească, cetate 
la prea sfântul nostru și a toată lumea patriarh, 
dar la urmă a găsit textul mult căutat la Gheorghe 
Caridi, originar din 'Tricala, caro, l-a pus la dispoziţia 
mitropolitului 2. Şi cele mai importante lucrări legis- 
lative din timpul Fanarioţilor: Pravilnicească Con- 
dică a lui Ipsilanti, din 17836, Condica, lui. Caragea 
(1817) și. Codul lui Calimah din 1817, sânt alcâ-- 
tuite pe baza dreptului: bizantin și scrise în limba 
greacă, Si 

Mai există o pravilă, însemnată, alcătuită la 1765 
de Mihail Fotinopol din îndemnul lui Ștefan Mihai Racoviţă, intitulată: "AvOrhoyia Gucrzây vân ai S42)" Sta GTrY zuv6yy (Antologia legilor împărătești 
și a canoanelor bisericești). Această, pravilă a fost în- focmită în limba greacă aplă pe baza vasilicalelor, canoanelor bisericești și obiceiului Pământului, pre- 

Da II 

: Reprodus în Bibliografia veche românească de Bianu-Hodoş, vol. «1 p. 157. 
ia i 2-V. Titlul și prefața, reproduse în Bibliografia veche românească de Bianu-Hodoș vol. 1 p. 190. 193 şi 200, i 

y 
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cum se spune în hrisovulou care pravita a îost promul- 
gată în anul 1765.: 

= 

Prin cele de mai sus cred că s'a: arătat influența 
covârșitoare pe care a exercitat-o cultura greacă a- 
supra celei românești și . foloasele însemnate ce ar 
aduce culturei româneşti studiul limbii greceşti și al 
culturei bizantine. 
E adevărat că imigrarea Grecilor în Principate n'a 

pricinuit o renaştere” strălucită a studiilor clasice, n'a 
adus o: înflorire a literilor și artelor, care. sar putea 
compara măcar de departe cu înflorirea, produsă în 
Italia. Motivele sânt lesne de ghicit. Întâi învățații. 

greci cari au venit în Principate (ea și cei emigraţi 
în Rusia) au fost mediocrităţi, floarea intelectualilor 
luase drumul spre Italia; al doilea terenul cultural al 
Principatelor nu era pregătit în acel timp pentru a 
adăposti filosofia lui Platon și Aristotel. Cultura, ita- 
liană din al 15 secol era spre drumul renaşterei; 

Grecii aducând capodoperile antichităţii clasice și inter- 
pretându-le Italienilor au înlesnit și au grăbit acea: 
mișcare... Aci pământul era, înțelenit, iar crivățul sla- 
vonizmului care domnea în țară abia lăsa, să crească 
buruienile cărţilor populare și ale apocrifelor; floarea 
“plăpândă- a poeziei epice, lirice și dramatice grecești 
avea, nevoie de un.teren mai prielnic, de o atmo- 

sferă, înconjurătoare mai caldă, mai luminoasă. Italienii 
se. extaziază, înaintea lui Omer, Platon sau Tucidide, 

1 Ni s'a păstrat în mai multe mss; v. Litzica, Catalogul mss gre- 

cești No, 273—276, Hrisovul se află în ms 273 la fila 3-5" Un alt 

ms în Biblioteca Centrală din Iași No. 66, v. N. G. Dossios, Studii 

greco-române p. 101. Se vede că pravila aceasta n'a fost aplicată, 

fiindcă altfel s'ar fi dat la tipar. In anul când a fost promulgată, Ra-. 

-coviţă a fost, înlocuit de Scarlat Ghica, care a promulgat-o din nou 

cu hrisovul său din 1766, hrisov care se află la începutul ms Acad. 

Rom. No. 122 (= 275 Litzica; greșit spune Litzica că «e acelaş hrisov 

dela No. 213» 1. c. p.139). 

D. Russo, Elenizmul în România, 6 

Încheiere.
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Slavii întorc faţa, dela asemenea opere şi citesc cu 
nesațiu basmele lui Malalas, vedeniile călugărilor bi- 
zantini şi versurile Dioptrei. Încetul cu încetul însă 
elenizmul a risipit ceața slavonizmului și a înlocuit 
instrucțiunea, teologică și superstițioasă care se dădea 
în mânăstirile sau școlile Principatelor: cu una mai 
lumească, mai înalţă; alături sau în locul ciaslovului 
şi octoihului, dascălii greci citeau cu învățăceii lor 
poemele omerice sau tragediile lui Sofocle, dialogurile 
lui Platon și pe ceilalţi clasici 1. Puțin câte puţin Grecii - ! 
introduc în învățământ şi cărțile științifice occidentale, 
pe cari cu o râvnă nomaipomenită, “încep dela al 18 
secol să le traducă și să, le împartă școlarilor în dar; 
Așadar dacă nu s'a produs în ţară o renaștere similară, 
cu cez,italienească, -totuș mișcarea, culturală grecească 
are: un mare merit: a liberat cultura română de robia 
slavizmului, introducând studiile clasice: și a condus-o 
în apele științei apusene. Mai cu seamă dupăce se or- 
ganizaseră școlile superioare grecești și românești în 
țară, progresul cultural a, fost simţitor; de pela mijlocul 
secolului al 17 găsim în țară, oameni adevărat culţi, în 
secolul al 18 tipografiile din ţară dau la lumină aproape 
500 de cărți și în fine se înfiinţează, biblioteci bogate, 
în cari nu se află numai cărţile de ritual și două trei 
filade populare, ca în trecut, ci toţi clasicii greci și 
latini, toată literatura bizantină, cărţi de filosofie, de 
istorie și de astronomie, de cea mai mare valoare și 
ca preț și ca conţinut. Numai în București erau trei 
biblioteci publice în secolul al. 18: a mitropoliei, a 
şcoalei Sf. Sava și biblioteca, alcătuită de Nicolae Ma- 
vrocordat și aşezată în mânăstirea Văcăreşti ?. 
Ea . . . 

1 În şcoalele grecești se interpretau aproape toţi autorii clasici, pre- 
cum reiese din caietele școlarilor cari se păstrează în Bibliot, Acad. 
Rom,, vezi Litzica, Catalogul mss grecești, numele autorilor în indice. 

: O notiţă interesantă despre câteva biblioteci din țară se află în 
„ms Acad. Rom. No. 266 f. '65* (18 sec.), publicată de Iorga in Studii
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1 

Progresele culturale făcute după, organizarea învă- 
țământului sânt vădite. Ele ss manifestă printr'o ac- 

“tivitate și un avânt pentru cultură mai presus de 
orce laudă; domnii seriu cărţi sau încurajează pe scri- 
itori, cu mari sacrificii bănești se aduc acum nu me- 
diocrităţi, ci cei mai renumiţi profesori. şi predicatori 
greci,: cărţile grecești cele mai inseranate se publică .. - 
în: Principate; până și cărţile arabe şi iberiene ies 
de supt teascurile românești. În secolul al 18 printre 
boierii români se aflau mulţi cari știau așa de bine . 
grecește, franțuzeşte. și italienește încât să. colaboreze 
la dicţionare: ! Mihai Şuţu însărcinează pe marele lo- 
gofăt Dimitrachi Fotiadi Catargi să 'traducă Dicţiona- 
rul Academiei franceze, dându-i şi doi: colaboratori, 

tustrei primind o remunerație lunară din caseta dom- 

nească?, În Iași se traduce Fhesaurus linguae graecae 

al lui Henri Etienne?.- Mitropolitul Moldovei ve eniamin 

cu postelnicul Dimitrie Mano cu Iacovaki. Rizo. și cu 
alți învățați proiectează la 1819 o operă uriaşă, o 

“şi documente vol. 3 p. 56, Din fericire s'a păstrat catalogul cărților 

bibliotecei din Văcăreşti într'un miscelancuaflat în Bibliot. Acad. Rom. 

"No. 603 rom. (18 secol). La filele 221—2%6 și 271— 289 sânt trecute 

cărţile tipărite, iar la f. 289—294 sânt înregistrate manuscrisele bi- 

- bliotecei; ce păcat că s'au risipit atâtea mss preţioase (printre ele şi 

- unele cuprinzând cronicile ţării) și nu nc-a rămas decât inventarul 

ca să deplângem pierderea! 
„1. Codrica, fost secretar domnesc atât în Iași cât şi in Bucureşti, 

„vorbind de Dicţionarul greco-francezo-italian în 3 volume publicat de 

Ventoti (Viena 1790) spune: 5 cvwsăias ură d hetiuăv 0îy “îjso Evus 

- Gh auzi 2postui “7 abevetizii» d dnip obs rpiărovu petuopaszul, ct piv 

adiuo! oi 8: 24 cv Evtoniwy ebay, sal “zohhot parai rîs 8v "lasi 

"adevrat 6 05 corâpr:nsa zis 117 GbyTastv abto5 z05 Azizo05 (hoâpiză, 

vai. odikg mpos 1005 utustovs, Paris 1818, p. 59 n.). (Autorul acestui dic- 

ționar n'a fost unul, ci din ordinul domnului au colaborat la întoc 

mirea lui peste treizeci de traducători, unii boieri dela curtea dom- 

nească, alţii boieri pămâteni, printre cari și mulţi elevi ai şcoalei dom- 

neșşti din Iași, Codrica, larăș câtre prietenii săi, Paris 1818 p. 59 n.). 

2 Ibid, p. 59 n. 

'3 Vezi Iken, Hellenion, Leipzig 1822 p. 239.
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ediţie critică a operilor lui IHrisostom „pe hârtie bună 
cu caractere grecești frumoase, aduse. dinadins din 
Paris“. În acest scop Mihai Şuţu se adresează patriar- 
hului și cere toate mss aflate în bibliotecile mânăs- 
tirilor -pentru ca. ediţia, bazându-se -pe cele mai :bune 
mss, -să iasă fără greșeli. La 1811 se înființează o - 
societate filologică: greco-dacică din iniţiativa mitro- . 
politului Ignatie supt președinția banului Grigore Brân- 
coveanu, având ca membri pe intelectualii Români 
și Greci; din membrii corespondenţi pomenesc pe Co- 
rai din Paris, Copitar şi Antim. Gazi din. Viena. So- 
cietatea desfășoară. o activitate rodnică; înființează un 

„organ de publicitate căruia, i se dănumele de “Epy:is 
. 

5 Adpios. În această importantă revistă -se publică, 
timp de 10 ani (1811—1821) toate ştirile culturale 
referitoare la Principate: hrisoave, recensii de 'cărţi 
apărute în Principate, discursuri, cronici de repre- 
zentaţiuni teatrale -româneşti etc?. În acest organ de 
publicitate al intelectualităţii greco-dacice se simte o 
febrilitate, se respiră un aer care te face să simţi că 
sântem în preziua, zaverei și a, restabilirei domniilor 
pământene. 

Nu știu dacă mai există oameni cari cred că arătarea, 
influențelor străine asupra, literaturei românești și a îm- 
prumuturilor ci literare constituie o crimă de lez-na- 
ționalitate, cari cred că 'asemenea, discuţiuni trebuiesc 
ocolite. Îmi place-a crede că nu mai există și că acest 
mod de a, judeca, aparţine trecutului. Ştiinţa urmărește 
adevărul fără, alte preocupări; savanții cari descoperă, 
în cultura ovreiască, influenţe babilonice,'cari arată că 

  

1 Vezi A&tos “Ezpi,s pe anul 1820 p. 79—87. Toate aceste planuri 
au fost zădărnicite prin izbucnirea revoluţiei dela 1821, 

2 V. Constituirea societăţii și. lista membrilor in Adpos “Egpiăs 
1 (1811) p. 58—64. -
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obârșia culturei greceşti: se află în Orient, că litera- 
tura, romană 0: aproape copiată după cea grecească, 
și că în toate există un fond comun, lac știință, ur- 
măresc istoria spiritului omenesc fără altă preocupare. 
Cu drept cuvânt zice I. Bogdan: «Este timpul ca 
știința istorică română să iasă cu totul din faza, ro- 
mantică a copilăriei. Datoria ei trebuie să fie de aci 
inainte: a căuta pretutindeni numai şi numai ade- 
vărul. Ar fi o rătăcire periculoasă dacă am crede 
că educaţia noastră națională trebuie bazată pe ned- 
devăruri sau reticențe!». 

Cred că orce cercetător ar trebui să îm părtășiască 
modul de a vedea al lui Gaston Paris şi. concepția 
lui înaltă și senină despre știința, dezinteresată, o - 
concepţie pe, care a cristalizat-o în următoarele cu- 
vinte: «Je professe absolument et sans râszrve cette 
doctrine, que la science n'a d'autre objet que la v6-: 
rit6 cet la vârit6 pour elle-mâme, sans aucun souci 
des consâquences bonnes ou mauvaises, regrettables 
ou heurcuses, que cette vârite pourrait avoir dans la 

„pratique ?. 
A urmări viața şi a expune cultura unui popor la 

lumina, științei, e o faptă mai folositoare decât a sub- | 
stitui adevărului fantezii patriotice, cari mai curând 
sau mai târziu se vor prăbuşi spre dezolarea inven- 
tatorilor lor. Adevărul, ca și lemnul în apă, poţi să-l 
impingi în fund cu forță, pentru un moment îl pierzi 
din vedere, dar iese imediat şi rămâne veșnic la su- 
prafaţă. 

Patriotizmul rău înțeles a dus 0 goană nedreaptă 

1 Însemnătatea studiilor slave pentru Români, București 1894, p. 39: 

2 Cuvintele lui Gaston Paris sânt citate de Ov. Densușianu în bro- 

şura sa intitulată: Gaston Paris, București 1903, p. 14. Cf. și ce 
spune Ov. Densușianu contra patriotizmului rău înţeles în Histoire 
do'la langue roumaine, Paris 1901, vol. 1 p. XAIX-AXNI.
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și a tăgăduit influența slavă; vederi mai luminoase 
au: recunoscut adovărul istorie și au. pricinuit reinte- 

-grarea cuvintelor străvechi, încetățenite de mai multe 
secole în limba română, cuvinte cari au fost urgisiie 

„de generaţia trecută din cauza, orizinei lor slave. “Pap- 
tul că s'a început a se studia mai temeinic limba 

“greacă, că Erbiceanu și. orga au dat la -lumină o 
mulţime de documente greceşti, că Comisia, istorică 
a României are în programa ei, printre altele,. și pu- 
blicarea, monumentelor grecești referitoare la trecutul 
României, că s'a înființat o catedră do studii bizan- 
tine la, universitatea din București, toate acestea sânt 

"indicii că s'a făcut un reviriment și în ceeace priveşte 
limba greacă. Ce instrument preţios pentru cercetătorul 
“român e limba greacă, arată activitatea ştiinţifică a lui 
Iorga care nu datorește puţin cunoașterei acestei 
limbi; co'insemnătate are Bizanțul şi cultura lui, do- 

vedește avântul pe care l-au luat studiile bizantine. în 
întreaga Europă. | 
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