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INTRODUCERE 

Pentru a înțelege mai bine activitatea hui Flie- 
TOnyinuS, este necesar să ne amintim în scurt și 
împrejurările polihce în care trăeşte el. Imperiul 
„Roman cuprinzând sub stăpânirea sa cele trei 
continente: Europa, Asia şi Africa, Roma mu 
se mai găstă în mijlocul lumi stăpânite, așă că 
se Simliă nevoe a se alege o altă capitală, ceeace 
vedem că se și face în realitate de către înnpă- 
rații: Maximianus și Diocletianus : cel dintâiu își 
avcă resedinta când în Augusta Treverorum (azi 
Trâves — în Îmba franceză sau Trier —îu limba - 
germană), când în Mediolanum (azi Milan); zar 
cel de al doilea în Nicomedia din Bithynia. Con: 
stantin cel mare a consacrat în mod oficial această 
schimbare prin alegerea unei alte capitale, a unei 
„Roma nova“ Și anume a orașului Constantinopol. 

Cercelând ceeace se petrece în acestvast imperiu, 
cu privire la situafiunea creștinilor, vedem urmă- 
forul fapt împortaul: cu victoria a defi înitivă a lui
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Constantin cel mare contra hui Licinius (anul 324) 
s'a câștigat și o altă victorie, anume victoria cre- 
Șfinsmutluti contra păgânismului. Bine înteles că 
lucrul acesta mu se zice în sensul că armata hui 
Constantin ar fi fost formată numai din crestini 
zar acea a hui Licinius numai din Păgân, ci, 
prin faptul că Constantin smgur remâne împărat, 
su 2 se va ma puteă împotrivi nimeni, când el 
va declară vehgiunea creștină ca oficial recuno- 
Scută în stat. Edictul lui Constantin a avut cu atât 
mai inaltă însemnătate,cu câta coincidat cu moiten- 
tul, în care întinderea znferiului roman ajunsese 
la apogeu, așă că această împrejirare a înlesmit 
Și mai mult respândirea creștinismului în toate 
Părțile. Dacă îmbucătățirea imperiului Sar fi în- 
fâmplat înainte de tvirea creștinismului, piedicile 
Bentru întinderea lui ar fi fost mai mari, pe 
Câtă vreme în Situaţiunea de atunci un edict înnt- 
Părătesc aveă valoare pentru toată lunea. Natural 
că deocamdată rehginnea creștină ni înlocneste 
cu totul cultul păgân ca religie oficială de stat, 
ci ambele sunt recunoscute ca atare. Se înțelege 
dela sine că un cult, or cum ar fi el, nu dispare 
Brin un decret; însă Constantin cel mari dă toată 
atenția nouii vehgiuni, făcând-o să se bucure de 
foate privilegiile, pe care le pulcă aucă și acor- 
dândht-i puternicul său Sprijin pentru a înlătură 
ereziile, cum Sa întâmplat în sinodul din icea 
(anul 325), în care se condamnă arianismul. După
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cum Vedem, două fapte tinportante Brin urmările 
lor se petrec în secolul al IV: schimbarea 7eșe- 
diuței imperiale la Constantinopol si recunoașterea 
creştinismului ca religiune de stat. | 

Pe lângă acestea trebue să mai menționăru şi 
un al treilea fapt, care va aveă consecinte mai 
fârziu, anume: începerea năvălirei barbarilor 
La sfârşitul celui de al treilea fătrar al seco- 
(ului IV, încep să se vadă în zare figurile lu 
doase ale Hunilor, cari, ca niște fiare de pradă, 
Sfau: gata să se arunce asupra imperiului vo- 
man; tar cultura păgână, dacă va scăpă de deza. 
Siru, va fi graţie creştinismului. În adevăr, după 

„ cum vom vedeă, după stăruința și exemplul hui 
Fheronymus, către sfârșitul acestui secol, începe 
în mânăstiri Studiul scriitorilor profani, ceeace 
aduce cu sine un alt fapt însemnat asume copierea 
fextelor acestor scriitori şi prin urmare păstrarea 
operilor lor. Ca resunet al invaziunilor barbare 
ȘI a presimfiri, pe care o au creștinii, că zilele 
imperiului roman Sunt numărate, a se vodă 
scrisoarea a 60-a (ad Feliodorum) a lui Flero- 
1ymuS, cap 16: horret animus temporum nostro- 
Tum ruinas persequi,... romanus: orbis ruit at 
tamen cervix nostra erecta non flectitur, - . 

Dintre toate aceste împrejurări, acea, care a 
avut o înrîurire directă, imediat vădită, a fost 
recunoașterea oficială a religiei Creștine în în- 
Periul Roman. De aci înainte nimic nu nai putea
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împiedecă mersul nouei religiuni ; și dovada sa 
făcut în scurt timp. Și soarta a ales pe înpă- 
ratul Iuhanus (61 — 363), care fusese crescut 
creștinește, ca să facă această dovadă. Se știe că 
cu toată intervenția acestuia în favoarea păgă- 
msmathuii, creștnismul și-a continuat mersul său 
triumfal, așă că, în mat putin de 3o de ani, se 
ajunge la edictul împărătesc din anul 476, conform 
căruia numai creștinii aveau dreptul să ocupe 
functiuni Publice în statul romanu, iar împăratul 
Iuhamts Sa ales cu porecla de „Apostata“ în 
îstoi-ia omenirii. 

Această hiniște din partea păgânilor a avut 
înriurire şi în altă privință. Mai înainte Părinţii 
Bisericei creștine erau siliţi de împrejurări să-și 
consacre mai toată activitatea lor literară în. 
combaterea atacurilor des repetate ale păgânilor 
și astfel scrierile lor au mai mult un caracter 
apologetic ; cu încetarea persecutiunilor, Părinții 
Bisericei de apus au timpul să 'se ocupe ȘI cu 
alte cestiuni ca; stabilirea dogmelor și combate- 
rea ereziilor, care priveau întemeerea adevăratei 
credințe şi consolidarea Bisericei înăuntrul ei. Pe 
când în timpul de mai înainte un Tertullianus 
d.e. are ca Preocupare principală să respundă la 
atacurile și învinuirile păgânilor contra creşii- 
iilor, în Secolul al IV un Hieronymus se ocupă 
numai cu stabihrea adevăratei credințe, iar con: 
temporanul său, cu mult mai tânăr, Augustinus
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are timpul să se ocupe și cu cestiuni din dome- 
mul filosofiei. Pe de altă parte, creştinismul cu- 
prinzând acum toate clasele sociale, Părinții Bi.- 
sericei ajung la convingerea, că forma expunerii 
nu mai poate fi neglijală și Fieronymus, între 
cei deîntâi, se distinge prin forma scrierilor sale. 
Aceste împrejurări au făcut ca secolul al g-lea 
să vadă apărând acei mari Părinţi ai Bisericei 
de apus, acei „dloctores Ecclestae“ ca Ambrosius 
Fherouymus şi Augustinus.



VIAŢA ŞI SCRIERILE 

LUI 

EUSEBIUS HIERONYMUS 

———————



EUSEBIUS HIERONYMUS 
  

Cel mai de seamă representant al Biserici! de 
apus, alât din punctul de vedere al erudifounit 
cât şi din punctul de vedere al stilului scrierilor-, 
este fără îndoială Elieronymus. Nu trebue să ne 
mire prin urmare faptul, că în jurul persoanei 
sale s'au creat de timpuriu legende şi că biogra- 
fiule ajunse până la noi redau mai ales partea le- 
gendară ce învăluta nuiele său. Călăuza cea mai 
sigură însă, în ceace privește viafa Îui FHierony- 
tus, Sunt propriile hi scrieri şi mai ales scrisorile 
ce ne-au remas dela dânsul. În special cl însuși . 

Și-a consacrat un capitol (capitolul 135) în scrie- 
rea: De viris illustribus. 

Eusebius Hieronymus (sau, după cum se gă- 
Sete în unele manuscrise, Sophronius. Eusebius 
FheronymuS), cum ste spune însuși la începutul 
ultimului capitol al scrierii de față, sa născut 
în orașul Siridon, care eră așezat la granita 
dintre Panoma şi Dahnatia. Familia sa se bu-
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cură de o sihiafiune bună și eră creștină, asă 

că Fheronymus cu toată dreptatea zice: (în scri- 
soarea 82, ad Theophilum, cap. 2) ab ipsis, ut 
ita dicam, încunabulis catholico sumus lacte 

nutriti. Nemo namque magis ecclesiasticus est, 
quam qui numquam haereticus fuit. 47u/ na- 
șferii nu se cunoaşte cu siguranță. Multi au adus 
anul 337, însă din cuvintele lui Flieronymus în- 
suși ne convingem că el sa născut mult mai 
târziu. Aşă în: Commentarius m Abacuc (2, 3], 
spune, să la moartea împăratului Iulianus— în 
anti 363—, eră încă copil (adhuc puer) şi a- 

scultă la şcoală lecțiuni de gramahcă. Dacă pre- 
Supunem prin urmare că în anul 363 aveă cel 
mult 15 ani, atunci ajungem la conchuziunea că 
probabil sa născut pe la anul 348. Incă de timn- 
purtu, doritor fiind de învățătură mai întinsă, 

sa dus la Roma, unde, după cum Spune însuşi 

(în. Scrierea: Adversus Rufinum, cartea 1 cap. 
16), a avut ca “profesor, între alfii, pe Aclius 
Donatus, cel mai strălucit învățat și profesor de 

„ gramatică al timpului acela. Dela Donatus avem 
fână astăzi o gramatică şi comentarii relative 
da scrierile poeților: Terentius şi Vergilius. Do- 
natus i-a insuflat așă de mare dragoste pentru 
scrierile profane, în cât, după cum mărturisește 
însuși Flierouymus (în Scrisoarea 22 cap. 30), a 
dus mai în urmă o adevărată luptă cu sine în 
sufletul său, până să se hotărască a părăsi ci-
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Hirea autorilor profani, pentru ca să consacre tot 
finpul Studiului scrierilor eclesiastice. De altfel, 
la fiecare pas, în scrierile Iui ne întâmpină ci- 
fațiumi din scriitorii profani şi cu deosebire di 
Scrierile poetului Vergilius, împrejurare pe care 
O explică el însuși în scrisoarea 70. În acelaş 
limip Eheronymus se ocupă cu mult zel şi cu arta 
vorbire, cu retorica. Pe de altă Parte, cu multă. 
trudă, summo studio ac labore, duză cum zice 
el (în scrisoarea 22 cap. 30), și-a agonisit o 
bibliotecă proprie, copiind în nare Parte el însuşt 
Scrieri, pe care nu le pulcă avcă altfel. La Roma, 
fu botezat de către papa Liberius, de oarece, de 
ș? creștin, totuși, cum eră obiceiul Zina paurleri, sat 

" fusese botezat în copilărie. 
Voind să-și lărgească şi mai mult orizontul 

cunoştinlelor sale, trecă, în Galia, stând câtă 
timp în oraşul Augusta Treverorum (Trier), 
unde se află una din cele mai înfloritoare scoale 
de învățături înalle din occident. În acest oraş 
Fheronymus începe să se ocupe și cu Studiile teo. 
logice, copiind în acelaş fn, după cum Spune 
în Scrisoarea ş cap. 2, unele din scrierile lui hi. 
larius. pentru a le trinute priehnului său Rufi- 
1445, cut care studiase împreună la Roma. Din Ga- 
Ha treci la Aquileia hotărit ca să ducă o vială 
ascelică, | | 

Aci se petrece în sufletul său o mare lurbu- 
Yare, fentrucă nu se Puleă hotări usor, ca să
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consacre tot timpul numai în citirea și studierea 
scrierilor eclestastice. Însuși Fheronymus descrie 
această luptă sufletească cu o sinceritate dleose- 
bilă. Astfel în scrisoarea către Eustochiuin (Scri- 
soarea 22-a din colechiune, care se mai întitulează 
și: De custodia virginitatis), în cap. 30, da înce- 
Put, Spune că el, care puluse să se despartă de 
casă, ae părinti, de rude, nu puluse să se decidă . 
a renunță la cilrea autorilor profani, ceeace, 
după cum nărturisește el (la finele cap. 29, unde 
Zice: tamen simul bibere non debemus calicem 
Christi et calicem daemoniorum), eră za mare pă- 
cal. Îi urmă, în cap. 30, continuând a descrie 
inarea neliniște a sufletului său, adaogă: «Post 
noctium crebras vigilias, post lacrymas... Plau- 
tus sumebatur in manus. Si quando, in memet 
ipsum reversus, Prophetaslegere coepissem, ser- 
mo horrebat incultus; et, quia lumen caecis ocu- 
lis non videbam, non oculorum putabam culpam 
esse sed solis. Dum ita me antiquus serpens illu- 
deret, in media ferme Quadragesima, medullis 
infusa febris corpus invasit 'exhaustum et sine 
ulla requie ... sic infelicia membra depasta est, 
ut ossibus vix haererem. Interim parantur exe- 
quiae ...: Cum subito' raptus in spiritu ad tri- 
bunal judicis pertrahor . ... Interrogatus de con- 
ditione, „Christianum me esse respondi“, Et 
ille qui praesidebat: mentiris, ait, „Ciceronia- 
nus es“, non Christianus: ubi enim thesaurus
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tuus, ibi et cor tuum. Illico obmutui et inter 
verbera, nam caedi me jusserat, conscientiae 
magis igne torquebar... Clamare tamen coepi..: 
Miserere mei. Domine. Tandem ad praesidentis 
genua provoluti, qui astabant, precabantur, ut 
veniam tribueret adolescentiae et errori locum 
poenitentiae commodaret.» După ce arată că a 

1 fost hberat, adaogă: Nec vero sopor ille fue- 
> Tat, aut vana somnia, quibus saepe deludimur 
Q - +. Liventes fateor habuisse me “scapulas,. 

plagas sensisse post somnum et tanto dehinc 
9 studio divina legisse, quanto non ante mortalia 

legeram. 
9 În Aquileia tră: el întrun cerc de asceti, printre 
O cari seaflă şi Brietinul său Rufinus. În-anul 377 

| din cauză că mare parte dintre tovarășii lui ae 
aţă ascetică Inaseră drumul spre Orient, se ho- 
lări și el însuşi a plecă din Aquileia, cu gândul 
de a se duce la Ierusalim (a se vedră scrisoa- 
ea 22 cap. 30: Eherosolymam militaturus Berge- 
Teiu), însă, îmbolnăvindu-se, Fa silit să se oprească 

Îi Antiochia. In privința acestei călătorii, în scri. - 
-soarea 3 cap. 3, el se: exprimă-astfel: Tandem 
Vin incerto peregrinationis erranti, cum me Thra- 
cia, Pontus atque Bithynia totumque Galatiae et 
Cappadociae iter et fervidă Cilicum terra fre- 
gisset aestu, Syria mihi velut fidissimus naufrago 
portus occurit. Ubi ego duicquid morborum esse . 
poterat expertus... Aci avi el ocaziunea, după 

Hieronymi Catalogus.—/, N. Dianu, , 2 

   

  

   
     Y 
   

   „ BIBLIOTECA , CENTRALĂ UNIVERSITARA * CAROL I* BUCURESTI |   
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cun Spune în scrisoarea Sq cap. 3, să asculte lec- : 
Humile de exegesă ale ui Apollinaris din Lao- 
dicea și în acelas timp își desăvârși cmoașterea 
Innbii ehne. | 

Fieronymus simnfiă însă 0. mare atragere călre 
viaţa ascetică și fiindcă acest fel de trai se respân- 
dise foarte mult în Orient și mai ales în E. 2Ipt, else 
duse în pustiul Calcis (în Syria) unde stătii cam în- 
tre anti 375 Și 378 ocupându-se mai ales cu stualiul 
hnbii ebraice. În scrisoarea 125, Ad Rusticum „cap. 
72, desarie sârguința cu care a învățat el această 
limbă: cuidam fratri, qui ex Hebraeis cre- 
diderat, me in disciplinam dedi, ut post Quin- 
tiliani acumina, Ciceronis fluvios gravitatemque 
Frontonis et lenitatem Plinii; alphabetum disce- 
rem et stridentia anhelantiaque verba medita- 
rer. Quid ibi laboris insumpserim, quid sustinue- 
rim difficultatis, quoties desperaverim, quoties- . 
que cessaverim et contentione discendi rursus 
inceperim, testis est conscientia tam.mea, quam. . 
eorum, Gui mecum duxerunt vitam. Et gratias 
ago Domino, quod de amaro semine litterarum, 
dulces fructus carpo. Cerfurile iscate în Biserica 
din Antiochia având resunet şi între ermuții din - 
pustiul Calcis, Hieronymus ne nai având liniştea 
dorită, părăsi acest loc, dicându-se din nou în Au 
fiochia. Aci, cu toată opunerea sa, fii făcul preot 
de către episcopul Paulinus, priimindi-i-se. con- 
“difiunea de a duce şi de aci înainte tot o viată
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ascetică. (A se vedcă în această privință scrierea: . 
Contra Joannem Fierosolymitanum cap. qI, în 
care după ce spune că a fost hirotonit de către 
episcopul Paulinus adaogă condițiunea :. ... si 

. Ste presbyterium tribuis, ut monachum nobis non 
auferas.... Din Antiochia trecă la Constant. 
nofol cu gândul că, cu ocaziuneă concihiului ce 
trebută să aibă loc în anul 387, va câșhigă foarte 
mult sufleteste din contactul cu afâfi părinți în- 
senmaţi ai Bisericii. În realitate speranța sa nu 
a fost zadarnică, pentru că aci cunoscii el fe Gri. 
gorie' din Nazianz (pe care, în capitolul 117 al 
scrierii de fală îl numeşte „praeceptor meus“) şi 
fe Grigorie din Nyssa. Tot aci a studiat el şi 
scrierile Părinților Bisericii de răsărit mai ales 
ale lui Origenes și Eusebius. În anul 332 se duse 
la Roma, unde htă parte la conciliul, care a avut 
loc în acel an cu privire la schisma meletiană în 
deosebi. Relativ la plecarea sa din Constantinopol 
la Roma, în “scrisoarea 727 Cap. 7, el gtce:... 
cum et me Romam cum sanctis pontificibus, 
Paulino et Epiphanio, ecclesiastica traxisset 

„necessitas. /n Roma se bucură de prietena ep 
scopului Damasus (cărma Fheronymus îi consa- 
cră capitolul 103 din scrierea de fată; a făstorit 
dela anul 366 pânăla anul 3894) și care îl avă ca 
pe-un consilier intim. Între altele Damasus, apre. - 
ciind întinsele cunostinte ale ni Fheronymus, căută 
să-l convingă că- revizuirea textului biblic ar fi
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de un mare folos pentru crestinătate In fm pul 
cât a stat în Roma reputațiiea hui Hieronymus 
ca învățal și ca ascet crescii din zi în zi şi se 
respândi în toate straturile societății. 

În acest timp mai multe femei din nobilimea ro- 
mană, desgustatle de decăderea moravurilor de 
atunci şi conduse de acelaş ideal, se adunaseră în 
o societate aparte, în care se practicau virtutile cre- 
Șfine. (i fruntea acestor fermei se aflau : Marcella, 
Melama (fiica unui consul) şi Paula (care numără 
Printre Strămoșii săi pe Scipioni) împreună" cu 
cele 2 fiice ale sale: Blesilla și Eustochiurmn. Ilie: 
TONyInus în curând exercilă o mare înrâurire 
asupra acestui cerc și prin autoritatea sa contri- 
bui foarte mult la câştigarea de noui adepte fBentru 
viaja ascetică. Se înțelege dela sine că hicrul acesta 
nu eră de loc pe placul păgânilor şi de fapt nu 
irecil mult timp şi o mișcare din ce în ce mai pro- 
numnțată Se începi în contra Iui Flieronymus. Flel. 
vidius, discipolul hi Auxenhius arianul, îl atacă 
printr'o scriere despre fecioara Maria. Flieronymus. 
îi vespunse cu Succes prin scrierea: De beatae 
Mariaevirginitate perpetua, ad Feldru, scrisă 
Probabil în anul 383. După moartea episcopului 
Damasus (în anul 384), atacurile contra hui Llie- 
Tonymtus se întefesc din ce în ce mai mult si mai 
ales în urma publicării (în anul 384) a micei 
scrieri, în formă de scrisoare către Eustochit : 
Libellus de custodia virginitatis, î care se cu-
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Prindeau povete si îndemn Pentru viata ascehică cu 
privire la femei, bicinindu-se foideodată mora- 
vurile decăzute ale timpului, Precum și unele apu- 
cături ale clerului de atunci. În scurt tip, întâmt- 
Plândi-se să moară Blesilla, Siluafiunea lui Llie- 
rouymius în Roma devine imposibilă. Toată lumea 
îl acuză că, prin Preceptele sale ascelice, a cauzat 
moarlea acestia în plină tinerete din cauza pri 
vafiunilor impuse. Fheronymus se și hotărăște să 
Plece și în anul 385 Părăsește Roma, oprindu-se 
mai întâiu în Antiochia Pentru a aşteptă pe Paula 
Și Fustochiu, care Plecaseră din Roma în urina 
sa. De aci, în tarna anului 356 se duc împreună 
«da Ierusalim apoi spre Egipt, mai cu seamă Pentru 
a vedeă felul de viață al erimifilor de acolo. Iu 
privința acestei călătorii de la Roma la Bethleem 
iată ce zice însuşi Fheronyimus în scrierea : Apo- 
logia adversus libros Rufini (cartea III, cap. 22): 
Mense Augusto... cum sancto Vincentio presby- 
tero et adolescente fratre ct aliis monachis, qui. 

„nunc Hierosolymae commorantur, navim in Ro: 
mano portu securus ascendi, maxima me san: 
ctorum frequentia prosequente. Veni Rhegium... 
malui per Cycladas Cyprum pergere. Ubi su- 
sceptus a venerabili episcopo Epiphanio... veni 
Antiochiam, ubi fruitus sum communione ponti: 
ficis confessorisque Paulini, et deductus ab eo 
media hieme et frigore gravissimo, intravi Hie- 
rosolymam. Vidi multa miracula et, quae prius
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ad me fama pertulerat, oculorum judicio com- 
probavi. Inde contendi Aegyptum, lustravi mo- 
nasteria Nitriae et inter sanctorum choros aspides 
latere perspexi.Protinus, concito gradu, Bethleem 
meam reversus sum. 

În Alexandria fimp de o lună de zile. stăti, 
fe lângă Didymus orbul, despre care vorbește 
în capitolul 109 al scrierii: De viris illustribus, 

Și în uriă se reintoarse spre Palestina şi, oprin- 

Aui-se îşi Bethleem, fondă în anul 359 o mănă- 
stire de călugări iar Paula puse bazele unei mă- 
năstiri de călugărite. În jurul acestor mănăstiri 

se riacară și adăposturi pentru pelerini. EI re: 
mase în Bethleem, cu o mică întrerupere, până : 
la sfârșitul vieții. El caută, cu multă osteneală 
și cu multi bani, să-și mărească bibhoteca, cel 
mai scump tovarăș al său în toate împrejurările 
vieții, după cum mărturiseşte el însuși. Astfel 
în capitolul 75 al scrierii: De virus illustribus 
citim : Sed et in duodecim Prophetas viginti 
quinque... volumina, manu 'ejus (sc. Pamphili) “ 
exarata reperi, quae tanto amplector et servo 

gaudio ut Croesi opes habere me credam. 

Activitatea desfășurată de el fu foarte rodiuică. 
Deși studiul precum şi scrierea de noui opere 
îi văpeă destul timp, lotus el mai găsi prilej de 

“a fine lechuni de teologie pentru călugării de 

acolo, precum şi lecțiani de gramatică şi inter- 
prelarea autorilor clasici (în primul rând a lui
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Vergilius) pentru finierii din Bethleem: lată ce 
zice, despre Fherounymus, un contemporan al său 
Sulpicius Severus, care-a trăit cani între anii 
365 Și 425 și care a călătorit Brin Bethleem: 
Oderunt eum haeretici, quia eos impugnare non 
desinit; 'oderunt clerici, quia vitam eorum in- 
sectatur et crimina. Sed plane eum boni omnes 
admirantur et diligunt..... sana doctrina ho- 
minis est, Totus semper in lectione, totus in 
libris est, non die non nocte requiescit; aut 
legit aliquid serhper, aut scribit. (Dialogus z, 
cap. 9). | | | | 

Câtvă timp, aproăpe Vre-9 N0uă aut, adică 
„Zână la anul 398 se bucură el de toată liniștea 
atât de mult dorită. Intre anii 398 și gog au loc 
disctițiunile în privința ideilor expuse de Origen 
în scrierile sale doginalice. Cu toată adirațimiea 
de mai înainte către Origen, din cauza înrâu- 
rirei: ui Epiphantus, se declară adversar hotărit 
al acestuia. Fheronymus. însitși, peritru a ut da 
loc la diferite alte Presupuneri, în scrisoarea Sg 
în cap. 2 (ad Pannmachium et Oceanumj, zice, 
referindu-se la admiratiunea sa în trecut faţă de 
Origenes: laudavi interpretem, non dogma- 
tisten; ingenium, non fidem; philosophum, non 
apostolum. Jar mai departe (cap. 7) adaogă: 
si mihi creditis, origenistes numquam fui; si 
non creditis, nunc esse cessavi. Din cauza | 
acestor discuțiuni întrerupse si vechile legătura
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de prietenie cu fostul său coleg de sfudii Rujfinus. 
După câțivă ani mai târziu urmară disculiuni 

vwolente contra lui Vigilantius și a Pelagienilor. 
Aceşha din urmă au provocat chiar: burbu- 
ări, care, în anul qI6, erau să pună în Brimtej- 
die viața lui Eheronymus, așă că el se vede nevoit 
a părăsi Belhleem-ul până la linistirea lucrurilor. 
În această privință, el se exprimă astfel în scri. ! 
soarea 138 (către Riparius) : nobis melius vi- 
sum est locum mutare... quam fidei verita- 
tem amittere. După putin timp el se reintoarce 
în Bethleem, unde după trei ani încetează din 
viață în ziua de 30 Septembrie, anul 20. 

Activitatea hui Hieronymus ca scriitor a Jost. 
neasemiut de rodnică, mai ales din cauză că, 
neavând a îndeplini mici o funcțiune oficială, a 
Butut să-și consacre tot timpul în această direc- 
Hiune. E] însuşi în scrierea de fată, capitolul ul- 
m, ne dă, în ordine aproape cronologică, lista 
operilor compuse de el până în anul 392, când 
scrie: De viris illustribus, care listă, după cât 
vede, este destul de cuprinzătoare. Dacă. ținem 
seama că. Hieronymus a eșit din viață după 28 
de. ani dela această dată, ne putem usor închi- 
pui multimea scrierilor sale. 

Din cauza: cuprinsului prea mare, lăsând la 
o parle această împărțire a operilor hui, care de 
alifel se prezintă dela sine minţii noastre, în scrieri 
anterioare și posterioare anului în care a CO pus
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el: De viris îllustribus, pentru înlesnirea noastră 
vom grupă toate scrierile în următoarele scase 
categorii: 1. Scrieri istorice; 2. Revizuirea tex- 
tului, ș: traducerea Sf. Scripturi ; 3. Scrieri 
exegetice; 4. Scrieri dogmatico-polemice; Ş. 
Homilii șz 6. Scrisori. 

Să ne ocupăm acu de fiecare categorie în Parte. 

1. SCRIERI ISTORICE. 

În această grupă mumărăm urmăboarele: vie- 
Zele celor trei ermiţi: Paulus, Malchus și Hilarion. | 

În scrierea întilulală VITA S. PAULI PRIMI ERE- 
MITAE, arată, în introducere, că deși 241112 Soco- 
fesc pe Antonius ca primul eremit, el însă aprobă 

„părerea că Paulus din Toba (Egipt) a fost acela, 
care cel dântâi s'a retras în pustie pentru a duce 
o viață ascelică ; în urmă, după ce dă două CXEN- 
le de torturile la care Sufuneau păgânii pe inar- 
tri (:), arată calitățile sufletești ale acestui tânăr 
instrui, care la vârsta de 16 ani se decide a 
irăi în o peșteră, departe de lime (2), Zoz restul 
viefei, până la vârsta de 113 ani, când este în- 
mormântat de nonagenarul pustii Antonius, 

“care în urma unei vistuni ajunge până la pe- 
Sfera ui: Paulus, pe care îl găseste în ultimile 

(1) Rostul torturilor îl rezumă acolo astfel :... aninas cupie- 
bat jugulare non corpora. ” 

„ (2) Hieronymus zice între altele: haec igitur incredibilia vi- 
debuntur his, qui non credunt omnia possibilia esse credentibus.



26 

îmomenie ale vieții. În total sunt 17 capitole, iar 
ca încheere în cap. 18 Fieronymus termină ast: 
fel: Obsecro, quicumque haec legis, ut Hie- 
ronymi peccatoris memineris, cui si Dominus 
optionem daret, multo magis eligeret tuni- 
cam () Pauli cum meritis jus, quam regum 
purpuras cum poenis suis. Această scriere stă 
în fruntea listei dată de Hieronymus (a se vedeă 
în această privință cap. 135), deci este scrisă în 
timpul primei sale retrageri în pustie, cu alle 
cuvinie a fost scrisă prin anul 370. 

Cam în anul 390 urmează celelalte 2 vieti ale 
ascehi: a 

VITA S. HYLARIONIS, care cuprinde 47 de ca- 
Bilole, este cea mai desvoltată. Filartou a fost în- 
femeelorul vieței ascetice în Palestina. După ce 
arată origina lui Hilarion din părinti păgân (2) 
și învățătura primită în Alexandria, spune că FHi- 
larion Sa dus la Antonius în pustie fentru ca să 
vadă viața ascelică Brachcată de acesta, Inâua el 
îusușt în urmă hotărirea de a se retrage în pustiu, 
la vârsta de 13 ani. Numeroasele tămăduiri săvâr- 
șile de el atrag mullă lume la dânsul așă că e 
fortat să-şi schimbe locul din o parte în alla 
ajungând astfel în insula Cipru, unde moare în 
anul 377. 

  

(9) Cap. ş: ... Cibum et vestimentum ei palma praebebat. 
(*) Cap. 2:... cum haberet parentes -idolis deditos rosa, ut 

dicitur, de spinis floruit, -
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Cea de a treia monografie, întitulată : VITA. 
MALOHI MONACHI CAPTIVI cuprinde numai 10 
capitole, în care însuși -Malchus povestește viata 
sa lui Hieronymus pe când acesta ca tânăr (ado- 
lescentulus: ca. 2), se află în Siria. Capitolul 
10 se termină astfel: Haec mihi senex Malchus 
adolescentulo retulit.  Haec ego vobis narravi 
senex ... vos narrate posteris ut sciant inter 

gladios et inter desarta et bestias pudicitiam 

numquam essz2 captivam: et hominem Christo 

deditum posse mori, non posse superari. 

Malchus căzuse în mâinile Saracinilor și fu- 
sese dat ca sclav unui stăpân care-l pusese să-i 

- Păsească oile. Cu ajutorul lui Dumnezeu el scapă 

însă de robie. 
Aceste trei monografii erau ca un fel de în- 

cercare pentru Fleronymus, dacă ar fi în stare 
să scrie o operă mai mare, care ar fi avut să 
cuprindă întreaga istorie a Bisericii dela venui- 
7ea Mântuitorului Până în timpul hui Fheronymus 
după cum spune însuşi în: vita Malchi, cap. 7. 
Ateastă operă nu întârzie de a fi dată la lumină. 
În adevăr peste vre-o doi ani IHieronyiuus put- 
bhcă: 

DE VIRIS ILLUSTRIBUS sa catalogus 'san- 
ctorum, c2477 stumtește el însusi această Scriere 
în capitolul 12, sau: De scriptoribus ecclestasti. 
cis. Se șhe că regiunea creștină, la început, se 
respândise cu deosebire în masele poporului, care
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„bine înțeles, lăsau de doril din punct de vedere 
al culturei, de aceea pagânii culți priviau cu dis- 
Pret noua religiune. Elieronymus pentru a do- 
vedi, că și între creștini au fost şi sunt bărbați 
însemnați prin cultura lor, cari pot face subieclul 
unei istorii a bieraturei creștine, Scrie această 
oferă, mai ales după îndemnul prefectului pre- 
foriului Dexter (*) în anul 392, pecând se ajlă în 
Bethleem. Începând cu apostolul Petrus și ter. 
minând cu el însuși, această scriere cuprinde 
în totul*13ş autori consacrându-se câte un capitol 
Pentru fiecare. Scopul şi modul alcăluirei aceste: 
scrieri este făcut cunoscul de el însușt în pro- 
logul ce o însoțește. Stilul este simplu, limba în- 
griită și, cu foarte puţine excephiuni, destul de 
corectă aşă că este de o claritate deosebită. Or- 
dinea urmată mu este Strict cronologică şi aulo- 
rii nu Sunt grupați în anumite categorii, așă că 
alături de un scriitor latin avem altul grec, 1at- 
deu elc.; iar pe de altă Parte se cuprind si alte 
scriitori, cari au sustinut în scrierile lor unele 
erezu ca Priscilhanus, sau Tiberianus şi altii ba 
Chiar și scriitori profani cum este Seneca. În ori 
Și ce caz această scriere are meritul de a fi fosi cea 
dintâi încercare, în occident, a unet istorii a litera- 
furei creştine. Această operă a seruit ca bază tutu- 
ror urmașilor săi. Ca isvoare, pentru primăle capi: 

  

(:) Despre Dexter a se vedeă nota respectivă dela paragr. z 
din prolog.
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fole, a avut Sf. Scriptură, iar pânăla capitolul 73 
Sa servit mai ales de Istoria eclestastică a ui Eu- 
Sebius (a se vedeă în această Privinfă prologul 
Precum şi cap. 15 şi şa). Restul capitolelor sunt 
proprii ale hui Flieronymus. Această Scriere a 
fost tradusă și în limba elină. 

Toi în acest grup se Bot cuprinde şi unele din . 
scrisorile lui Fheronymus relative la moartea 
4N0r “persoane, fiecare din aceste Scrisori ser. 
Vind ca un necrolog. Astfel este scrisoarea 727 
către Principia, relativă la moarlea tinerei May 
cella. În anul 704, murind Paula, Hieronymus 
Compune o scrisoare (108 din colectiune) către 
Fustochium, în care laudă virtutiile celei dispă- 
rute. Mai Putem cilă scrisoarea 77 relativă la 
Fabiola către Oceanus, apoi scrisoarea 65 şi în 
fine scrisoarea 60 către episcopul Fleliodorus re: 
lativă la moartea. lui Nepotianus. Această din” 
„Urmă Scrisoare ia caracterul unei cousolafiuni, 
în felul celor scrise de Seneca filosoful. Cât de 
multă durere îi cauză hui Fheronymus însusi 
compunerea acestor fel de scrisori, se vede din 
Propruile lui cuvinte. Astfel: în cap. 32 al'scri. 
soarei 108 zice: hunc... librum eodem, quem 
tu sustines, dolore dictavi. Nam quotiescumque 
stilum figere volui et Opus €exarare... toties 
obriguerunt digiti, cecidit manus, sensus elan: 
guit. /n privința fondului acestor fel de scrisori. . 
Fheronymus declară că nu exagerează nimic în
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cele spuse; testor... me utramgue în partent 

nihil fingere, nihil in majus attolere more lau- 

dantium, sed quasi Christianum de Christiana, 

quae sunt vera, proferre, id est, historiam scri- 

bere, non fanegyricuin. 
MARTYROLOGIUM HIERONYMIANUM. Fp/sco- 

ful Gregorius din Corduba (Cordova) luase dis- 
foziha ca să se Pomencască în fun paul Serviciu- 

lui vehşios marhrii, cari au eșit din viață în 
ziua respectivă. Împăratul Theodosius se arată 
foartesbucuros de această inovațiune. Episcopul 

Chromatius din Aquilea și Fleliodorus din Alh- 
num rugară pe Fleronymus prin o scrisoare să 

le trimită un calendar cuprinzând martirii crești- 
nătății. Cu această ocazie după diferite isvoare, 

el compuse un Martyrologium căruia î s'a dat 
numele său notând, pentru fiecare zi numai pe 
cei mai însenmați martiri. Această operă NU: 
ajuns până la noi în forma, în care ia dato 

Flieronymus. 
O altă scriere foarte importantă din categoria 

cu care ne ocupăm este traducerea Cronicei lut 
Fusebius. Pentru a pune în concordanță crono- 
logia creștină cu cronologia istoriei popoarelor 

de atunci Sau făcut diferite încercări. Cel care 

a.dat însă o operă completă a fost episcopul din 

Cesarea: Eusebius (despre aceasta a se vedeă 
nota dela capitolul. 81). EI compusese o cronică 
în două-cărți. - Punctul de plecare eră nașterea
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lui Abraham şi inergeă pânăla anul 325 după 
Chr... Originalul. scris în limba elină Sa ferdut. . 
În cartea 1 se cuprindea . istoria diferitelor Bo- 
foare precum și priviri cronologice ; în cartea II 
se cuprindeau tabelele cronologice. Fleron VInutS a 
tradus numai cartea ÎL, între anii 380—387, pe 
când se află la Constantinopol. Din cauză că 
fraducerea lui Flieronymus er făcută cu scopul 
de a fi intrebuintată în occident a trebuit să aibă 
în vedere mai mult cronologia istoriei Romanilor 
după diferite isvoare, cuprinzând în acelaş tip Și 
storia literaturii latine. Pe de altă Parte Fliero- 
UVInUS a continuat aceste tabele cronologice până 
la anul 378, cu alle cuvinte a mai adăogat la 

Zextul original încă ş3 de ani. Din această în- 
Prejurare mai rezultă că în cronica lui Eliei-o- 
yu distingem trei părți: traducere Bropiu zisă, 
Prelucrare şi o lucrare proprie a lui PFheronymus. 
Această operă a avut o mare înrâurtre asupra 
desvoltării cunostintelor Cronografice în evul mediu. 

Despre această lucrare el Însuși Se exprimă 
astfel (ad Pincentiun et Gallienim. cărora le-a 
deaicat croma): | 

Sciendum etenim,; me esse, et interpretis 
et scriptoris ex parte officio usum: quia. et. 
graeca fidelissime expressi, et nonnula, quae 
mihi intermissa videbantur, adjeci; in romana . 
maxime historia; quam Eusebius, hujus  con- 
ditor libri, non tain ignorasse, ut, pote eruditis-
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simus, quam ut graece scribens parum suis ne: 

cessariam perstrinxisse mihi videtur. Itaque a 

Nino et Abraham usque ad Trojae captivi- - 

tatem pura graeca translatio est. A Troja usque 

ad vigesimum Constantini annum nunc addita, 

nunc mixta sunt plurima, quae de Tranquillo (1) : 

et ceteris illustribus historicis, curiosissime ex- 

_cerpsimus. A Constantini autem supradicto 

anno, usque ad consulatum Augustorum Va- 

lentis sexies et Valentiniani iterum, totum 

meunt est. | | 

2. REVIZUIREA TEXTULUI ȘI TRADUCEREA 
SF. SCRIPTURI. 

Cu timpul, fie din cauza greșelilor copiștilor, 

fie din cauza unor schimbări voile introduse cu 

amunite scopuri, textul Sfintei Scripturi se de- 

părtase mult de forma primitivă. Papa Dama- 

sus are meritul de a fi Inat măsuri ca să se deă 

an text curat şi de a fi găsit persoana capabilă 

de această grea lucrare: Fheronymus. EI începi 

revizuirea cu cărțile cele mai respândite și anume : 

cu Noul Testament şi Psaltiria (adică cu ceeace 

se cunoaște sub numele de: Psallerium : roma- 

ziaru) ceeace termină în anul 383. După moar- 

tea lui Damasus stim că Fleronymus s'a. sta- 

(1) Se inţelege C. Suefonius, în privința căruia vezi nota re- 

spectivă la prgr. 1 din prologul scrierii de faţă.
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dilit la Bethlceni. Acolo au ocazie: să vadă edi. - 
lia „Hexapla“. a vechiului. tester făculă de 
către Origenes, numită astfel fiindcă contincă ur: 
nătoarele 6 principale coloane: 1) textul ebraic 
în bifere ebraice; 2) textul. ebraic scris cu alfa- 
belul grec; 3) traducerta lui Aquila; a im 
Symiachus ; 3) textul date cer Jo bărbaţi: seplua-: 
inla Sau versiunea Alexandrină și 6) a lui Theo- 
dotiou. Pentru anumite cărți mai erau alăturate 
Și alle traduceri. Această operă îl determină pe 
Flieronymus să revadă Și cărțile vechiului testa- 

„eul... Din această lucrare “avem! „Psalterium 
Gaihcanun“ numit astfel pentrucă s'a respânidit 

„nat întâi în Gallia, față de Psalterium Roma: 
num (Psallerium Romae emendatum), menționat 
mai Sus și care, bine înteles, sa respânidit mai * 
întâi în Roma și Italia. Tot din acest bp ni 
Sa mai păstrat şi revizia cărlei „lob“, Iu fine 
între anii 390 și zoz traduse el în Sușt vechiul" le. 
stămeut. Textul Sfintei Scriptuiri stabilit astfel de 
Fheronymus se respândi Pretutindeni și astfel - 
această versiune „Vulgata“ (vulgată editio)' luă * 

"Jocul. celeilalte versiuni de' mai natale : „Itala“. 
Rezumând cele.spuse în privinta textului Sf. 

Scripturi deosebi o întreită lucrare: prima hi: 
crare în bmpul când se află la Roma : revizuirea “ 
fexhilui Noului Testament 3 a doua lucrare: vevi.: 
zuirea textului în Belhleim ăvând că bază „Hsia: 
pla“ /ui Origen și a treia hicravă toi în Bethileem: - 

Hieronymi Catalogus.— 7, W. Dianu, 3
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/raduicerea având ca bază textul ebraic al cărților 
„Samuel“, „Regii“, „Profetii“ și altele, după cum 
spune însuși în o scrisoare (din anul 393) către 
Paminachius : libros sedecim Prophetarum, quos ' 

in latinum de hebraeo sermone verti si legeris... 
Transtuli nuper Job in linguam nostram... Sa- 
muelem .quoque et Malachiam, id est quatuor 
*Regum libros.. 

a. 3. SCRIERI EXEGETICE. 

În această categorie avem traducerea mai mul 
for omihi ale lui Orugenes. Fiindcă, la început, 
Fheronymus eră un mare admirator al lui Ori 
enes nu se puleă să nu se manifesteze această 
adinirațiune prin vre-o licrare din Partea sa ; de 
alifel Hieronymus puleă foarte bine observă do- 
rința celor din jurul său de a cunoaște scrierile 
lui Origenes. De aceca el traduse, și pe când 
se află la Constantinopol si la Roma și la Be- 
/leem, onuilii de ale lui Origenes. Astfel, pe când 
se află la Constantinopol, traduse 28 de omilii 
asupra lui Ieremia şi Ezechiel. Această traducere 
o dedică el lui Vincentius; apoi la Roma dedică 
o altă parte din traduceri (asupra Cântării cân- 
fărilor) episcopului Damasus. În Bethleem traduse 
cele 39 de omihi asupra iii Luca şi 9 asupra 
lui Isaia. În totul peste 7o de .omilii. 

- Zrecând mai departe trebue să enfionăn co-.
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menlaritle asupra profetilor. EI începi. Îucrarea Sa cu următorii cinci: Nahum, Michaea, Sopho- " nia, Aggaeus și Habacuc, Această lucrare, după cum rezultă din catalogul dat de el însuşi (cap. 135), a fost făculă înspre anul 392. In anul 395 continuă lucrarea întreruptă publicând comentayii "asupra lui lonas si Abdia apoi în 406 cu Za. charias, Malachias, Osee, Joel si Amos.. Puțin în urmă treci, la cer Patru mari profehi: Daniel, Isăias, Ezechiel șI Jeremias, acest din urmă co- mentar neterminat din cauza morții autorului. LIBER DE NOMINIBUS HEBRAICIS, în care se cuprind toate numele hebraice diu Sf. Scriptură “așezate alfabetic Ș? explicate ehmologiceste. Sa servit de „Onomasticon“ a] [ui Orugenes pentru Noul Testameul. ş 
LIBER DE SITU ET NOMINIBUS LOCORUM HER. BRAICORUM, în cae se explică numele lopogra- Jice din Bibhe. Ordinea este tot alfabetică. A uti. bzat o scriere de acest fel a lui Eusebius. 
LIBER HEBRAICARUM QUAESTIONUM IN GE- NESIM având de Scop ca să compare diferite tra- | duceri cu textul Primiliv ebraic pentru a se Putea Judecă valoarea acestor aducerii, 
IN QUATUOR EPISTULAS PAULI COMMENTA- RIORUM LIBRI OCTO. Aceste comentarii au fost . scrise în Bethleem Pentru a corespunde dorintei exprimată de Paula și Fustochium Pentru înfele- gerea scrisorilor Sf. Paul, Ela scy-is aceste comen-
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iarii foarle repede, după cum spune însuși; 1 s'a: 
întâmplat să dcleze până la 1000 de rânduri în- 
îro zi. Tot în această categorie mai pulem nu: 

„mMără și unele comentarii asupra Noului : Testa-. 
ment ca acela asupra Evangehei lui Matei și re- 
Jativ la Apocalipsă. Se mai menționează și o mică 
scriere întitulată: De monogramma Christi. 

După cum vedem din numeroasele lucrări con-. 
sacrale Sf. Scripturi, pentru Fleronymus Studiul 
Bibliei gră cea mai frumoasă ocupatiuie pentru - 
ani om și el însuși pânăla sfârșitul vieții nu a. 
încetat de a se ocupă cu lucrări de exegesă asu- 
Bra Sf. Scripturi. În vederea aceasta a studiat 
el cu cea mai mare stăruinlă limba ebraică ȘI . 
și-a completat cunoștința limbii eline. Scopul său 
eră de a străbate până la textul primitiv pentru 
Ca să nu mai aibă nevoe de traduceri. EL a fă- 
cut toi ce se puteă face în bimpul în-care a trăit. 

4. SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE. 

Dacă ținem seantă de ordinea cronologică, prima 
scriere de acest fel este: 

DE BEATAE MARIAE VIRGINITATE PERPETUA : 
în contra ui Helvidius. Această carte este scrisă 
după cum am văzut (pag. 20) pe când el se află 
în Roma. Scopul acestei scrieri eră ca să înde- 
Părteze pe femei dela căsătorie şi să le apropie. 
de viala ascelică.
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„ADVERSUS-JOVINIANUM (î4 2 cărți). Jovinia- 
„HUS Bisese între allele că : fecioare, văduve sau 
femei mărilate, dacă au priit botezul, sunt egale 
în fata creștinismului. Această părere fiind con- 
frară tendinlei ascelice propagală de Fheronymus 
„se înfelege că acesta a combătuto cu cea mai mare 
îndârjire şi astfel a Compus Scrierea menţionată. 
Aceste cărți au fost scrise fe când se află în Be. 
fhleem cu puțin înainte de anul 395. Despre 1no- 
dul cun a compus această scriere ne spune el 
însuşi în cap. 4 din cartea I: adversus singu- 
las propositiones ejus (7. e. Joviniani), Scriptu- 
rarum vel maxime nitar testimoniis, ne querulus | 
garriat, se eloquentia magis quam veritate su-“ 
peratum..... assumam exempla saecularis quo- 
que litteraturae (caz d. e. Aristoteles Plularchus 
Și Seneca, pe cari îi cilează în Cap. qI precum Şi 
pe albi ca Theophrastus, Plinius Secundus elc., 

„“cifați în cartea II cap. 6). 
LIBER CONTRA JOANNEM HIEROSOLYMITA- 

NUM, AD PAMMACHIUM. A74 văzul în ceeace Bre- 
cede (pag. 23) că, sub înriurirea hui Epiphantus, 
Fheronymus a devenit in antiorigenist înfocat, 
Șz focmai în această scriere el combale ideile fo- 
Stului său prietin Joannes în privința hui Origenes. 
Tot cu privire la combalerea ideilor lui Origenes 
este și “scrierea intitulată: | 

APOLOGIA ADVERSUS LIBROS RUFINI, MISSA 
AD PAMMACHIUM ET MARCELLAM (Caipriuzând
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irei cărți). După cum se vede din flu, această 
Operă este făcută contra fostului său frietiu Ru- 
Jinus și a fost scrisă în anul 402. 

LIBER CONTRA VIGILIANTIUM. Ju această 
Scriere el apără cultul moaștelor și venerarea 
martirilor. a 

: n folemica sa, Fheronymus a întrebuințat Și 
forma de dialog. In acest fel avem: 

- DIALOGUS CONTRA LUCIFERIANOS. Un Luci. 
Jerian și un ortodox, întâluindu-se pe an drum, 
Se baljătoreau reciproc. Seara, fiind siliţi să se 
despartă, şi-au dat întâlnire Pentru a doua zi. 
Urmându-se discutia, ziua următoare, Lucufe- 
rianul declară în cele din urmă că dreplalea este 
de partea orlodoxului. Probabil că această scriere 
a fost publicată pe când Fheronymus se află în 
Roma pe lângă Damasus. 
„_DIALOGUS ADVERSUS PELAGIANOS. Cea mai. 
înversunată luplă a avut să o ducă în contra 
felagienilor. Iu anul 412 Pelagius făcuse să se 
respândească doctrina sa în Palestina și din a- 
Ceastă cauză se născiy și ura lui Lheronymus, care în anul qIş începi lupta Prin o scrisoare călre 
Ciesiphon (apist. 713) în care anunță o scrieve 
contra Pelagienilor: în promisso opere Plenius, 
si gratliam Dominus dederil, dicturus Sunt. 

Această scriere: Dialogus adversus Pelagia- 
NOS: Giiunfată nu întârzie mult, pentru că Şro- 
babil a fost scrisă chiar în anul 415. Scrierea
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are forma unui dialog între Athcus (reprezen- 
iaut al credinței adevărate) si Critobulos (care are 
rolul unui discipol al lui Pelagius) şi cuprinde 
3 cărți scrise în un ton foarte violent, care face 
să se vadă starea sufletească de atunci a lui 
Fherounymus. Publicarea acestei opere provocă 
mare mişcare printre Pelagieni, cari, iritati peste 
năsură, pătriunseră cu forta în mânăstirea din 
Bethleem, iar FHieronymus abiă scăpă cu fuga 
dela o pieire sigură, după cum am văzul nai 
Sus (pagma 24). 

Tolintre scrierile doginatico-polemtice se numără 
Și scrierea întitulată: 

INTERPRETATIO LIBRI DIDYMI DE SPIRITU 
SANCTO ad Paulinianuim. Pe când se află la Roma, 
Fheronymus fusese rugat de către episcopul Da- 
asus ca să scrie cevă despre Sfântul Spirit. 
Ca să satisfacă această dorință, el traduce scrie- 
rea cu acelaș tiilu a lui Didymus orbul. In in- 
Zroducere Flieronymus zice: malui alieni operis 
interpres existere, quam, ut quidam faciunt, in- 
formis cornicula alienis me coloribus adornare. 

5. HOMILII. 

Ph că Elieroiiymus și-a consacrat toată viața 
ascetismului și studiului, ucoficiind niciodată ca 
preot, cu aceasta însă nu însemnează că şi-a in- 
ferais cu totul orce aclivtate omilehcă. EI a Pre-
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„dicat în Bethleem către călugării de acolo şi aceste 
predici au fost copiate cu foarte mare zel de că- 
re ascultătorii săi și astfel o parte din ele a ajuns 
fână la noi. Multe din aceste predici însă au fost 
“Pubhcate Sub alte nume, până când critica mmo- 
-dernă a.regăsit pe adevărătul “lor autor. a 

+ Elînsuşi. vorbeşte despre! această aihvitate a 
sa astfel (Apologia în Rufinum cartea II, cap. 24): 
„Egone contra septuaginta interpretes aliquid sum 
locutus, quos ante ânnos plărimos diligentissime 
emendatos meae linguae studiosis dedi, quos 
„quotidie in conventu. fratrum  edissero ? 

Dela dânsul ne-a rămas homilii asupra Psal. 
milor, asupra Evangeliei hui Marcus Precun și 
asupra allor Subiecte. + 

6. SCRISORI 

Un -loc de căpelenie între scrierile hui Lliero- 
uymus îl ocupă scrisorile, al căror număr e de 
alfel. destul de însemnat de oarece el a avut o 
Stluațiune însemnată în mijlocul creștinătății asă. - 
că cuvântul său dobândise o autoritate de netă- 
găduit în toate cestiunile venite în discutiune. EI 
însuși în epistola 85 cap. 1, ne dă o idee de în- 

“busele sale relaţiuni prin următoarele cuvinte : 
uno ... tempore tantae(:) a me simul epistulae 

  

(5) Cuvântul tantae inlocueşte pe foz, după cum se întâmplă 
şi la alţi scriitori bisericeşti d. e. la Tertullianus,
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:flagitantur, ut, si cuncta ad 'singulos..velim..re- 
„scribere, occurere nequeam. Unde accidit, ut, o- 
missa compositione verborum et scribentium sol- 

-licitudine, dictem quicquid in buccam.venerit. 
Iucă în timpul vieții sale el publhicase.2 colecții 

„de scrisori. În totul avem astăzi 116 scrisori com» 
puse de el datând dela anul 370 și pânăla anul 
419. Unele sunt adresate: către persoane foarte. în- 
Semnale ca Damasus, Augustinus, Paulinus 

. Noleusis şi ali. 
In privinta conținutului, am văzut (pagina 29) 

că unele sunt un fel de necroloage, altele au cu- 
prins exegetic, altele sunt folemuce, tar altele sunt 
“nuci tratate cum. este d. e. scrisoarea 22, către 
Fustochium scrisă în anul 39g, pe când se află 
în Roma. El zugrăvește în această scrisoare dea- 
lul unei vieți ascehice pentru fecioare. Am văzut 
că această scrisoare se mai întitulează și: lbel- 
lus de custodia virginitatis. 

Zot un tratat este și scrisoarea 36 în care se 
“cuprind regule pentru adevărata viață (adică a- 
 Scetică). Este adresată către Nepotianus (nepotul 
episcopului FHehodorus), care părăsise cariera mi. 
hlară pentru a intră în cler, și a cărui moarte 
0 deplânge el în scrisoarea 60. 

- Acest mic tratat ar pulcă fi un conducător al | 
preoților până azi, de oarece Hieronymus aveă 
0 întinsă experiență. 

În scrisoarea 43 laudă viața stuguratică dela
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fară. De o deosebită importanță este scrisoarea 
"107, în care ne dă idealul creștin în privința cre- 
Sferii fetelor. E interesantă pentru istoria cultu- 
rii timpului. Se recomanda și limba greacă, iar 
dectura Sf. Scripturi trebuiă făcută în o anu- 
mită ordine și se Spuneă anume ce autori cre- 
Șiini trebuesc ciliți. Se mai dau reguli în pri- 
vința părții morale, în care el dovedește o adâncă 
cunoaştere a sufletulu omenesc. 

Mai putem mentionă încă doă scrisori dle o 
2mportanță deosebită anume: scrisoarea 37 (de 
optimo genere interpretandi), în care arată că 
o traducere bună trebue să dea înfelesul nu cuvizilele 
corespondente originalului, precum si scrisoarea 
70, în care arată de ce în scrierile sale se foloseste 
de autorii. profani. Interesante sunt mai ales ca- 
Pilolele 3, q și 3 — întreaga scrisoare conține 6 
capitole — în care enumeră el pe scriitorii eclesiastici 
mat însemnați, cari s'au folosit de scrierile profane. 

Scrisorile sunt o parle de o nelăgăduită va- 
doare din activitatea lui Flieronymus. Ele 7espân- 
desc o himină vie asupra ideilor Și vietii crești- 
lor da finele secolului IV și începutul secolului 
V. Forma scrisorilor lui merită toată adinira- 
fiunea noastră. De altfel din toate genurile hte- 
are, cel epistolar eră cel mai conform cu Spl- 
ritul lui Hieronymus. | | 

Aceasta este în Scurt activitatea 'lilerară de- 
Sfășurală de Lheronymus, cum reese din analza
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scrierilor păstrate, pentrucă el a mai scris si alte 
opere, care nu au ajuns însă pânăla noi. De altă 
parte, după cum Sa întâmplat și cu alti scriitori 
înseninați, i Sau atribuit şi alte scrieri, pe care 
crilica modernă le-a înlăturat in sta operilor 
lui Flieronymtuls. 
Rezumând tot ceeace am SPUS până acum, ve. 

dem că el şi-a dat seama încă. dela început de 
marea importanță a studiuhii scriitorilor pro- 
fani greci. şi lahui, după cum constatăm nu nu 
mai din forma scrierilor hui, dar şi din propriile 
lui cuvinte, Astfel în capitolul 119 al scrierii de 
Jată, vorbind despre Diodorus, Spune că acesta, 
din cauză că nu eră îubhat în cultura profană, 
nu a putul să imileze pe Fusebius, cu toate că 
și-a dat toată osteneala: eloquentiam (sc. Eu- 
sebii) imitari non potuit propter ignorantiam 
saecularium litterarum. /uszșiiaui-și cu o ade- 
vărată pasiune cultura antică, si-a dat toată o- 
Sfeneala ca să pue această cultură în serviciul 
Bisericii. Scrierile sale se disting și prin forma 
lor; el este cel mai de seamă stilist al fmpului 
Său, iar limba, pe care o întrebuințează, este cât 
se poate de clară. Firea sa vioae şi în acelaş 
timp foarte susceptibilă îl face să fie fără cru- 
fare Jată de adversarul său. EI duce lupta până 
la capăt şi uneori nici chiar mormântul mu a- 
fără pe cel care sa făcut vinovat în fata sa. 
Astfel Sa întâmplat cu Rufinus, care, după cau
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se știe, a murit. cu 10 ani înaintea lui Elierony- 
“mus. Cel mai obijnuit mijloc al său în polemică 
este ridiculizarea adversarului. Asifel procedează 
d.. e. cu FHebyidius, despre. care zice că nu poate 
“îulrebuință nici -cel puţin corect limba latină, ne- 
cum să poală sustine o dscutiune ; tot asă contra 

: (ui Jovinianus precum și în contra lui Vigilan- 
hus, despre. care zice că ar fi trebuit să se-nu- 
mească mai bine Dormitanhius, pentru că acesta 
combăteă vegherile. . Eleronynuus vorbește cu des- 
Bret de. acei clerici, cari, în loc de a studiă cu 
deamănuntul Sf. Scriptură, se multumesc numai 
a atrage multimea prin figuri retorice : id ha- 
bent curae, non quomodo Scripturarum medul- 
las ebibant, sed quomodo aures populi declama- 
torum flosculis mulceant. (Dia/ogus contra Liu 
ciferianos cap. 11; a' se vedeă deasemenea și 
scrisoarea 33, cap. 7). 

Din notele biografice, am văzut că Ficronymus 
a avul să sufere mul! în viata sa, pe care a pe- 
irecut-o într'o continuă agitalie. Pentru el viaţa - 
este o luptă, cum de altfel trebuiă să fie pentru 
orce creștin Și cum fusese d. e. în Special, înaintea 
sa, pentru un Tertulhanus. EI este soldatul „Cre- 
diuţei“, și: această concepție se vede și din felul 
cum se exprimă el. Astfel (în cap. 13 din scrierea : 
Dialogus contra Luciferianos) el zice: Quo. 
niam ad omnia argumentaris et emissa a nobis 
spicula scuto 'orationis eludis, unam hastam



45 

jaciam, quae umbonem tegminis tui..... vi sua 
penetret. 

Această fire energică, dacă pe de o parte ia 
cauzat lui multă neliniște, pe de altă parte, gratie 

acestei prisosinfe de energii, a Putut să continue 
roduica sa activitate până în ultimul moment al 
vieții, aducând astfel servicii netăgăduite Bisericei. 

In altă ordine de idei Fheronynuts este acela, 
care prin propriul său exemplu a făcut ca viața 
ascetică să aibă, ca una din principalele preo- 
cupări, Studiul și graţie acestei directiuni dată 
mânăstirilor scrierile autorilor profani desi, bine 
înțeles, nu în totalitatea lor, au putut ajunge 
Bână la noi. 

Fheronymus stă printre cei dintâi scriitori 
eclesiastici din „epoca apogeului literaturei pa- 
tristice“ sa așa numile: „perioade de aur“ a 
literaturii creștine, el find unul din cei mai în- 
Semnafi „Doctores Ecclesiae“.



EUSEBII HIERONYMI 
| STRIDONENSIS PRESBITERI 

DE VIRIS ILLUSTRIBUS LIBER 
- AD 

_DEXTRUM, PRAEFECTUM PRAETORIO |



PROLOGUS. 

I. Hortaris, Dexter, ut Tranquillum sequens, 
ecclesiasticos scriptores in ordinem digeram et, 
quod ille in enumerandis gentilium  litterarum 
viris fecit illustribus, ego in nostris faciam, id 
est, ut a passione Christi usque ad quartum de- 
cimum Theodosii imperatoris annum omnes, qui 
de Scripturis Sanctis memoriae aliquid prodide.- 
runt, tibi breviter exponam. Fecerunt quidem . 
hoc idem apud Graecos: Hermippus peripate- 
ticus, Antigonus Carystius, Satyrus doctus vir,. 
et longe omnium doctissimus, Aristoxenus mu: 
sicus; apud Latinos autem Varro, Santra, Nepos, 
Hyginus et, ad cujus nos exemplum vis provo- 
care, Tranquillus. 2. Sed non mea est et illorum 
similis conditio : illi enim, historias veteres ana- 
lesque replicantes, potuerunt quasi de ingenti 
prato non parvam opusculi sui coronam texere. 
Ego quid acturus, qui nullum praevium sequens, 
pessimum, ut dicitur, magistrum memet ipsum 
„n Hieronymi Catalogus.—7. W, Dianu. 4
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habeo ? Quamquam et Eusebius Pamphili in 
decem Ecclesiasticae Historiae libris maximo 
nobis adjumento fuerit et singulorum, de qui- 
bus scripturi sumus, volumina aetates auctorum 
suorum saepe testentur. 3. Itaque Dominum Je. . 
sum Christum precor, ut quod Cicero tuus, qui 
in arce Romanae eloquentiae stetit, non est fa- 
cere dedignatus in Bruto, oratorum latinae lin- 
guae texens catalogum, id ego in ejus Ecclesiae 
scriptoribus enumerandis, disne cohortatione tua. 
impleam. Si qui autem de his, qui usque hodie 
scriptitant, a me in hoc volumine praetermissi . 
sunt, sibi magis quam mihi debebunt imputare. 
Neque enim celantes scripta sua de his, quae non 
legi, nosse potui et, quod aliis forsitan sit notum, 
mihi in hoc terrarum angulo fuerit isnotum. Certe 
cum scriptis suis claruerint, non magnopere no- 
stri silentii dispendia suspirabunt. 4. Discant igi- 
tur Celsus, Porphyrius, Julianus, rabidi adver- 
sum Christum canes, discant sectatores eorum, 
qui putant Ecclesiam nullos philosophos et elo- 
quentes, nullos habuisse doctores, quanti et qua: 
les -viri eam fundaverint, struxerint, adornave- 
rint, et desinant fidem nostram. rusticae tantum - 
simplicitatis arguere, suamque potius imperitiam 
recognoscant. Vale in Domino Jesu Christo.
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CAPUT II, 

PETRUS. 

I. Simon Petrus, filius Joannis, provinciae Ga- 
lilaeae, e vico Bethsaida, frater Andreae apo- 
stoli et princeps apostolorum, post episcopatum 
Antiochensis Ecelesiae et praedicationem disper- 
sionis eorum, qui de circumcisione crediderant, 
in Ponto, Galatia, Cappadocia, Asia et Bithynia, 
secundo Claudii imperatoris anno, ad expugnan- 
dum Simonem magum, Romam pergit, ibique 
XXV annis cathedram sacerdotalem tenuit, us- 
que ad ultimum annum Neronis, id est, decimum 
quartum. A quo et affixus cruci, martyrio co- 
ronatus est, capite ad terram verso et'in su- 
blime pedibus elevatis: asserens se indignum qui 
sic crucifigeretur ut Dominus suus. 2. Scripsit 
duas epistulas, quae catholicae nominantur : qua- 
rum secunda a plerisque ejus esse negatur, pro- 
pter styli cum priore dissonantiam. Sed et Evan. 
gelium juxta Marcum, qui auditor ejus et inter- 
pres fuit, hujus dicitur.. Libri autem, e quibus 
unus Acforum ejus inscribitur, alius 'Fvangelii, 
tertius -Praedicationis, quartus „Apocalypseos, 
quintus Judici, inter apocryphas scripturas re- 
pudiantur. Sepultus Romae in Vaticano, juxta 
viam triumphalem, totius orbis veneratione ce- 
lebratur. |



CAPUT II. 

JACOBUS. 

1. Jacobus, qui appellatur frater Domini, co- 
giiomento Justus, ut nonnulli existimant, Joseph 
ex alia uxore, ut âutem mihi videtur, Mariae 
soro:is Matris Domini, cujus Joannes in libro 
suo meminit, filius, post passionem Domini sta: 
tim ab apostolis Hierosolymorum episcopus or- - 
dinatus, unam tantum scripsit epistulam, : quae 
de septem catholicis est, quae et ipsa ab alio 
quodam sub nomine ejus edita asseritur, licet 
paulatim, tempore procedente, obtinuerit aucto- 
ritatem. 2. Hegesippus, vicinus apostolicorum: 
temporum, in quinto Commentariorum libro de 
Jacobo narrans, ait: «Suscepit Ecclesiam Hiero- 
solymorum post apostolos frater Domini Iaco- 
bus, cognomento Justus. Multi siquidem Jacobi 
vocabantur. Hic sanctus fuit, vinum et siceram 
non bibit, carnem nullam comedit, numquam at- 
tonsus fuit, nec unctus fuit unguento, nec usus 
balneo. Huic soli licitum erat ingredi Sancta 
sanctorum; siquidem vestibus laneis non ute- 
batur, sed lineis solusque ingrediebatur templum 
et fixis genibus pro populo deprecabatur în tan- 
tum ut camelorum duritiem traxisse ejus genua 
crederentur». Dicit et alia multa, quae enume- 
rare longum esset. 3. Sed et Josephus in .vi- 
cesimo libro Antiquitatum refert et Clemens
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in septimo “Yzevzbsswy, mortuo Festo, qui Ju- 
daeam regebat, missum esse a Nerone succes- 
sorem €jus Albinum, qui, cum necdum ad pro- 
vinciam pervenisset, Ananus, inquit, pontifex, 
adolescens, Anani filius, de genere sacerdotali, 
accepta occasione yacyius, „concilium congre- 
gavit, et compellens publice Jacobum, ut Chri- 
stum Dei Filium denegaret, contradicentem la: 
pidari jussit. Qui cum praecipitatus de pinna 
templi, confractis cruribus, adhuc semianimis 
tendens ad caelum manus, diceret: Domine, 
29nosce es, guod enim faciuut, nesciunt; fullonis 
fuste, quo udo vestimenta extorqueri solent, in 
cerebro percussuș interit. 4. Tradit idem Jo- 
sephus, taatae eum sanctitatis fuisse et celebri- 
tatis in populo, ut, propter ejus necem, credi- 
tum sit subversam esse Hierosolymam. Hic est 
de quo Paulus apostolus scribit ad Galatas: 
Ahum autem apostolorum vidi neminem, msi 
Jacobum fratrem Domini. Et apostolorum super 
hoc crebrius Acta testantur. Evangelium quo- 
que, quod appellatur secundum Hebraeos et a me 
nuper in graecum latinumque sermonem trans: 
latum est, quo et Origenes saepe utitur, post 
resurrectionem Salvatoris refert: 5. «Dominus 
autem cum dedisset sindonem servo sacerdotis, 
ivit ad Iacobum et apparuit ei. Juraverat enim 
Iacobus, se non comesturum panem ab illa 
hora, quia biberat calicem Domini, donec videret
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cum resurgentem a dormientibus». Rursusque 
post paululum: «Afierte», ait Dominus, «men- 
sam et panem». Statimque auditur: „Tulit pa: 
nem et benedixit ac fregit et dedit Jacobo Justo 
et dixit ei: Frater mi, comede panem tuum, 
quia resurrexit Filius hominis a dormientibus«. 
Triginta itaque annos Hierosolymorum rexit 
Ecclesiam, id est usque ad septimum Neronis 
annum et juxta templum, ubi et praecipitatus 
fuerat, sepultus est. Titulum usque ad obsidio- 
nem Titi et ultimam Hadriani notissimum habuit. 
Quidam e nostris in monte oliveti eum puta- 
verunt conditum, sed falsa eorum opinio est. 

CAPUT II]. 

MATTHAEUS. 

I. Matthaeus, qui et Levi, ex publicano apo- 
stolus, primus in Judaea propter eos, qui ex cir- 
cumcisione crediderant, Evangelium Christi he- 
braicis litteris verbisque composuit: quod, quis 
postea in graecum transtulerit, non satis certum 
est. Porro ipsum hebraicum habetur usque hodie 
in Caesariensi bibliotheca, quam Pamphilus mar: 
tyr studiosissime confecit. 2. Mihi quoque a Naza- 
raeis, qui in Beroea urbe Syriae hoc volumine 
utuntur, describendi facultas fuit. In quo animad- 
vertendum, quod ubicumque evangelista, sive.. 
ex persona sua, sive ex persona Domini Salva-
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toris, veteris scripturae testimoniis abutitur, non 
sequatur septuaginta translatorum auctoritatem, 
sed hebraicam, e quibus illa duo sunt: Ex Ae. 
£yplo vocavi filiuim meu; et: Ouoniam Naza- 
7eus vocabriur. 

CAPUT 1v. 

JUDAS. 

Judas frater Jacobi parvam, quae de septem 
catholicis est, epistulam reliquit. Et quia de libro 
Enoch, qui apocryphus est, in ea assumit te: 
stimonium, a plerisque rejicitur, tamen auctori: 

-tatem vetustate jam et usu meruit, et inter San- 
ctas Scripturas computatur. 

CAPUT vV. 

PAULUS. 

1. Paulus apostolus, qui ante Saulus, extra 
„numerum duodecim apostolorum, de tribu Ben- 
jamin et oppido Judaeae Giscalis fuit, quo a Ro- 
manis capto, cum parentibus suis Tarsum Ci- 
liciae commigravit, a quibus ob studia Legis. 
missus Hierosolymam, a Gamaliele viro doctis- 
simo, cujus Lucas meminit, eruditus est. Cum 
autem interfuisset neci martyris Stephani, et 
acceptis a pontifice templi epistulis ad perse- 
quendos eos, qui Christo crediderant, Dama
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_Scum pergeret, revelatione compulsus ad fidem, 
quae in Actibus apostolorum scribitur, in. vas 
electionis de persecutore translatus est. 2. Cum- 
que primum ad praedicationem ejus Sergius 
Paulus proconsul Cypri credidisset, ab eo quod 
cum Christi fidei subegerat, sortitus est nomen 
Paulus et, juncto sibi Barnaba, multis urbibus 
peragratis revertensque Hierosolymam, a Petro; 
Jacobo et Joanne gentium apostolus ordinatur. 
Et quia in Actibus apostolorum plenissime de 
ejus tonversatione scriptum est, hoc tantum 
dicam, quod post passionem Domini vicesimo 
-quinto anno, id est secundo Neronis, eo tem- 
pore, quo Festus procurator Judaeae successit 
Felici, Romam vinctus mittitur et biennium in 
libera manens custodia, adversus Judaeos de ad- 

"ventu Christi quotidie disputavit. 3. Sciendum 
autem in prima satisfactione, necdum Neronis 
imperio roborato, nec in tantă erumpente sce- 
lera, quanta. de eo narrant historiae, Paulum a 
Nerone dimissum, ut Evangelium Christi in Oc- 
cidentis quoque partibus praedicaretur, sicut ipse 
scribit in secunda epistula ad Timotheum, eo 
tempore quo et passus est, de vinculis dictans 
epistulam: Ji prima mea satis factione 1070 miihi 
adfuit, sed ones me derehgueruut; non eis înt- 
Putetur. Dominus autem inihi adfuit et confor. 
faut ne, ut per me pracdicatio compleretur et 
dudirent ones gentes et lberatus Suit de ore
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leonis, manitestissime leonem propter crudelita. 
tem Neronem significans. 4. Et in sequentibus: 
hberatus sum de ore leonis. Et statim: liberabit 
me Dominus ab omni opere malo el salvabit în 

-regnunt Sun caeleste, quod scilicet praesens sibi 
„ sentiret iminere martyrium. Nam et in eadem 
epistula praemiserat: Ego ex jam îmnmolor- et 
fempus resolulionis neae instat. Hic ergo quarto 
decimo Neronis anno, eodem die quo Petrus. 
"Romae, pro Christo capite truncatur sepultusque 
est in via ostiensi, anno post passionem Do- 
mini tricesimo . septimo. Scripsit autem novem 
ad septem Ecclesias epistulas: ad Romanos unam 
-ad Corinthios duas, ad Galatas unam, ad Ephesios 
unam, ad Philippenses unam, ad Colossenses u- 
nam,ad Thessalonicenses duas, praeterea ad disci- 
pulos suos: Timotheo duas, Tito unam, Philemoni 
unam. 5. Epistula autem, quae fertur ad Hebraeos, 
non €jus creditur, propter styli sermonisque dis- 
sonantiam, sed vel Barnabae, juxta Tertullianum, 
vel Lucae evangelistae, juxta quosdam, vel Cle- 

„mentis Romanae postea Ecclesiae episcopi, quem 
aiunt sententias Pauli proprio ordinasse et ornasse - 
sermone. Vel certe quia Paulus scribebat ad He- 
braeos et propter invidiam sui apud eos nominis 
titulum in principio salutationis amputaverit. 
Scripserat ut Hebraeus hebraice, id est, suo 
eloquio disertissime ut ea quae eloquenter scripta 
fuerant in hebraeo, eloquentius verterentur in
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graecum, et hanc causam esse, quod a ceteris 
Pauli epistulis discrepare videatur. Legunt qui- 
dam et ad Laodicenses, sed ab omnibus explo- 
ditur. 

. CAPUT VI. 

BARNABAS. 

Barnabas Cyprius, qui et Joseph Levites, cum 
Paulo gentium apostolus ordinatus, unam ad ae- 
dificationem Ecclesiae pertinentem epistulam 
composuit, quae inter apocryphas scripturas le- 
gitur. Hic postea propter Joannem discipulum, 
qui et Marcus vocabatur, separatus a Paulo, ni- 
hilominus evangelicae praedicationis injunctum 
sibi opus exercuit. 

CAPUT VII, 

LUCAS... 

I. Lucas medicus Antiochensis, ut ejus scripta 
indicant, graeci sermonis non isnarus fuit, se- 

„ ctator apostoli Pauli et omnis peregrinationis ejus 
comes, scripsit Evangelium, de quo idem Paulus: 

- Misonus, inquit, caza î/lo Jratreim, Cufus aus est 
în Evangelio per omnes Ecclesias, ct ad Colos- 
senses: Sa/utat vos Lucas medicus Carissimus; et 
ad Timotheum: Lucas est mec solus. Aliud 
quoque : edidit volumen egregium, quod titulo
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Apostolicarum mei$zoy praenotatur, cujus hi- 
storia usque ad biennium Romae commorantis 
Pauli pervenit, id est, usque ad quartum Nero- 
nis annum. 2. Ex quo intellegimus in eadem urbe 
librum esse compositum. Igitur zz0:625»s Pauli 
et Theclae et totam baptizati Leonis fabulam, 
inter apocryphas scripturas computamus. Quale 
enim est, ut individuus comes apostoli inter ce- 
teras ejus res hoc solum ignoraverit ? Sed et 
Tertullianus, vicinus eorum temporum, refert 
presbyterum quemdam in Asia ozsvuariy apo- 
stoli Pauli, convictum apud Joannem, quod auctor 
esset libri et confessum se hoc Pauli amore fe- 

 cisse, loco excidisse. 3. Ouidam suspicantur, quo- 
tiescunque in epistulis suis Paulus dicit: futa 
Foangelium meum, de Lucae significare volu- 
mine et Lucam non solum ab apostolo Paulo 
didicisse Evangelium, qui cum Domino in carne 
non fuerat, sed et a ceteris apostolis. Quod ipse 
quoque in principio sui voluminis declarat, di- 
cens: Scut tradiderunt nobis, qui a principio 25si 
diderunt et ministri fuerunt - sermonis. Igitur 
Evangelium sicut audierat, scripsit. Acta vero 
apostolorum sicut viderat, 'composuit. Sepultus 
est Constantinopoli, ad quam urbem vicesimo 

„Constantii anno ossa ejus cum reliquiis Andreae 
apostoli translata sunt. ”
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CAPUT VIII, 

MARCUS, 

1. Marcus discipulus et interpres Petri, juxta 
quod Petrum referentem audierat, rogatus Ro- 
mae a fratribus, breve scripsit Evangelium. Quod, 
cum Petrus audisset, probavit et Ecclesiis Je- 
gendum sua auctoritate edidit, sicut Clemens 
in sexto “Iaccuzâbzzwy libro scribit et Papias 
Hierapolitanus episcopus. Meminit hujus Marci 
et Petrus în epistula prima, sub nomine Baby- 
lonis figuraliter Romam significans: Safta! vos 
Feclesta, guae est in Babylone electa et Marcus 
fhus meus. 2, Assumpto itaque Evangelio, quod 
ipse confecerat, perrexit Aegyptum et, primus 
Alexandriae Christum annuntians, constituit Ec- 
clesiam,. tanta doctrina et vitae continentia, 
ut omnes sectatores Christi ad exemplum sui 
cogeret. Denique Philo, disertissimus Judaeorum, 
videns Alexandriae primam Ecclesiam adhuc 
judaizântem, quasi in laudem gentis suae librum 
Super corum conversatione scripsit. Et, quomodo Lucas narrat, Hierosolymae credentes omnia 
habuisse communia, sic et ille, quod Alexandriae 
sub Marco fieri doctore cernebat, memoriae 
tradidit. Mortuus est autem octavo Neronis anno et sepultus” Alexandriae, succedente sibi Anniano.
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CAPUT IX, 

JOANNES. 

1. Joannes apostolus, quem Jesus amavit plu- 
rimum, filius Zebedaei, frater Jacobi apostoli, 
quem Herodes post passionem Domini decol: 
lavit, novissimus omnium scripsit Evangelium, 
rogatus ab Asiae episcopis, adversus Cerinthum 
aliosque haeriticos et maxime tunc Ebionitarum - 
dogma consurgens, qui asserunt Christum ante 
Mariam non fuisse. Unde et compulsus est di- 
vinam €jus nativitatem edicere. Sed et aliam 
causam hujus scripturae ferunt, quod cum le- 
gisset Matthaei, Marci et Lucae volumina, pro- 
baverit quidem textum historiae et vera: eos 
dixisse firmaverit, sed unius tantum anni, in quo 
et passus est, post carcerem Joannis, historiam 
texuisse. 2. Praetermisso itaque anno, cujus acta - 
a tribus exposita fucrant, superioris temporis, 
antequam Joannes clauderetur in carcerem, gesta 
narravit: sicut manifestum esse poterit his, qui 
diligenter quatuor Evangeliorum volumina le- 
gerint. Quae res etiam îwrzoviuv, quae videtur 
Joannis esse cum ceteris, tollit. Scripsit autem 
et unam epistulam, cujus exordium est: Qrod 
Fuit ab înthko, quo audivinus et vidinus Ocuils 
HoStris, quod PerspexantuS et manus nosirae Cont- 

frectaverunt de verbo vitae, quae ab universis ec- 
clesiasticis et eruditis viris probatur. 3. Reliquae
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autem duae, quarum principium est: „Seszzor e/e- 
clae dominae et nalis ejus, et sequentis: „Senzor 
Cato carissimo, guem 280 diligo în veritate, Joan- 
nis presbyteri asseruntur, cujus et hodie alte- 
rum sepulcrum apud Ephesum ostenditur, etsi 
nonnulli putant duas memorias ejusdem.]Joannis 
evangelistae esse, super qua re cum per ordi- 
nem ad Papiam auditorem ejus ventum fuetit, 
disseremus. Quarto decimo igitur anno, secun- 
dum post Neronem, persecutionem movente Do- 
mitiano, in Patmos insulam relegatus, scripsit 
Apocalypsim, quam interpretatur Justinus mar- 

„tyr et Irenaeus. Interfecto autem Domitiano et 
actis ejus ob nimiam crudelitatem a senatu re- 
scissis, sub Nerva principe redit Ephesum, ibique 
usque ad Trajanum principem perseverans, totas 
Asiae fundavit rexitque Ecclesias et confectus 
senio sexagesimo octavo, post passionem Domini, 
anno mortuus juxta eamdem urbem sepultus est. 

* 

CAPUT X.. 

HERMAS. 

Hermas, cujus apostolus Paulus ad Romanos 
scribens meminit: Sa/ulate Asyucrituin, Phle- 
Sonia, Flerman, Patroban,. Zlermen et Qui cun 
es fralres Sunt, asserunt auctorem esse libri, 
qui appellatur Pasr et apud quasdam Grae- 
ciae Ecclesias jam publice legitur. Re vera utilis
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liber multique de eo scriptorum veterum usur- 
pavere testimonia. Sed apud Latinos pene i- 
gnotus est. | 

CAPUT XI. 

PHILO. 

1. Philo Judaeus, natione Alexandrinus, de 
genere sacerdotum, idcirco a nobis inter scri- 
ptores Ecclesiasticos ponitur, quia librum de pri-. 
ma Marci evangelistae apud Alexandriam scri- 
bens Ecclesiam, in nostrorum laude versatus. 
esț, non solum eos ibi, sed in multis quoque 
provinciis esse memorans et habitacula eorum. - 
dicens monasteria. Ex quo apparet talem pri- 
murm Cristo credentium fuissse Ecclesiam, quales. 
nunc monachi esse nituntur et cupiunt, ut nihil 
cujusquam proprium sit, nullus inter cos dives, 

„nullus pauper. Patrimonia egentibus dividuntur, 
oratione vacatur et psalmis, doctrinae quoque 
et continentiae, quales et Lucas refert primum. 
Hierosolymae fuisse credentes. 2. Aiunt 'hune 
sub Caio Caligula Romae perclitatum, quo le- 
gatus gentis 'suae missus fuerat. Cum secunda. 
vice venisset ad Claudiuim, in eadem urbe ]o- 
cutum esse cum apostolo Petro ejusque ha- 
buisse amicitiam et ob hanc causam etiam Marci, 
discipuli Petri, apud Alexandriam sectatores or- 
nasse laudibus suis. 3. Exstant hujus praeclara.
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et innumerabilia opera î7 guingaue libros Moysi 
De confustone linguarum liber unus; De natura 
et înventioue liber unus; De /us, guae sensu pre: 
camur et delestamur liber unus; De eruditione 
liber unus; De /aerede divinarum rerum liber 
unus; De divisione aeguahum et contrarioruimn 
liber unus; De fribus virtulibus liber unus ; 
Quare guorwndam în scripturis mutata sint no- 
mina liber unus; De packis libri duo; De vita 
sapieulis liber unus; De Grgantibuis liber unus ; 
Qnod somnia muitlantur” a Deo libri quinque; 
Ouaestiânum et solutionum tn Exodo libri quin- 
que; De Zabernaculo e! Decalogo libri quatuor 
necnon De vicfimis e! repromisstonibus, sive 
maledics ; De Providenta; De Judaeis ; De 
conversahione vitae; De Alexandro; Quod pro- 
Priam rationem muta. animalia habeant; Quoad 
OmuS însipiens servus sit et De vila nostro- 
run liber unus, de quo supra diximus, id est, . 
de Apostolicis viris, quem et inscripsit: Ilsgi 
fim Ozcomsracd îzecây, quod videlicet caelestia 
contemplentur et semper Deum orent. Et sub 
aliis indicibus, De Agricultura duo ; De ebrie-. 
fate duo. Sunt et alia ejus monumenta ingenii 
quae in nostras manus non pervenerunt. De 
hoc vulgo apud Graecos dicitur: "II Ilieeoy 
cdoviter, “îi boy zhuzovite, id est: aut Plato 
Phuilonenm Seguitur, aut Platonem Philo ; tanta 

“est similitudo sensuum et eloquii.
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“CAPUT XII. 

SENECA. 

Lucius Annacus Seneca Cordubensis, Sotionis 
stoici discipulus et patruus Lucani poetae, con- 
tinentissimae vitae fuit, quem non ponerem in 
Catalogo sanctorum, nisi me illae epistulae pro- 
vocarent, quae leguntur a plurimis: Pauli ad Se. 
necam aut Senecae ad Paulum. In quibus, cum 
esset Neronis: magister, et illius temporis po: 
tentissimus, optare se dicit ejus esse .loci apud 
suos, cujus sit Paulus apud Christianos. Hic, ante 
biennium quam Petrus et Paulus coronarentur 
martirio, a Nerone interfectus est. 

CAPUT XIII. 

JOSEPHUS. 

1. Josephus Matthiae filius,. ex Hierosolymis: 
sacerdos, a Vespasiano captus, cum Tito: filio' 
ejus relictus est. -Hic Romam veniens,. septem: 
libros /aqaicae captivitatis -imperatoribus patri. 
filioque obtulit, qui et bibliothecae publicae tra-: 
diti sunt, et ob ingenii gloriam - statuam qua-' 
que meruit Romae. Scripsit: autem et alios vi- 
ginti Anhiguitatuim libros, ab exordio mundi us- 
que ad decimum quartum annum Domitiani Cae. 
saris, et duos Ileţi pyartraroc adversum Apio- 
nem gramwmaticum Alexandrinum, qui sub Ca. 

Hicronymi Catalogus.— 7. W. Dianu. ” 5
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ligula legatus missus ex parte gentilium, con: 
tra Philonem etiam librum, vituperationem gentis 
Judaicae continentem, scripserat. 2. Alius quo- 
que liber ejus, qui inscribitur: legi adserpdzapas 
Acrtsueă, valde elegans habetur, in quo et Macha. 

“bacorum sunt digesta martyria. Hic in decimo 
octavo Antiquitatum libro manifestissime con. 
fitetur, propter magnitudinem signorum Chri- 
stum a Phariseis interfectum et Joannem Bap- 
tistam vere profetam fuisse et propter inter- 
fechiohem Jacobi apostoli dirutam Hierosolymam. 
3. Scripsit autem de Domino in hunc .modum: 
«Eodem tempore fuit Jesus, vir sapiens, si ta- 
men virum oportet cum dicere. Erat enim mi: 
rabilium patrator operum et doctor corum, 

qui libenter vera suscipiunt: plurimos quoque 
tam de Judaeis quam de gentibus sui habuit 
sectatores et credebatur esse Christus cumque 
invidia nostrorum principum cruci cum Pilatus 
addixisset, nihilominus, qui eum primum dilexe- 
Tant, perseveraverunt. Apparuit enim eis tertia 
die vivens, multa et haec alia mirabilia carmi- 
nibus prophetarum de eo vaticinantibus, et us. 
que hodie Christianorum gens ab hoc sortita 
vocabulum, non defecit.» | |
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CAPUT XIV, 

JUSTUS. 

Justus Tiberiensis, de provincia Galilaea, cona: 
tus est et ipse Judaicarum rerum /istorrarm texere: 
et quosdam conmnentariolos de Scripturis com- 
ponere; sed hunc Josephus arguit mendacii. 
Constat autem illum eo tempore scripsisse, quo 
et Josephus. 

CAPUT XV, 

CLEMENS. 

I. Clemens, de quo apostolus Paulus ad: 
Philippenses scribens ait: „Caz Clemente et ce- 
feris cooperatoribus mes, Quorum nomina scripia 
sunt în libro vitae“, quartus post Petrum Romae 
episcopus: siquidem secundus Linus fuit, tertius 
Anacletus, tametsi plerique Latinorur secun- 
dum post Petrum apostolum putent fuisse Cle-: - 
mentem. 2. Scripsit ex persona Romanae Eccle- 
siae ad Ecclesiam Corinthiorum valde utilem 
epistulam, quae et in nonnullis locis publice 1e- 
gitur, quae mihi videtur characteri epistulae, 
quae sub Pauli nomine ad Hebraeos fertur, con- 
venire, sed et multis de eadem epistula, non 
solum sensibus, sed juxta verborum quoque 
ordinem abutitur. Omnino grandis in utraque 
similitudo est. Fertur et secunda ejus nomine
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epistula, quae a veteribus reprobatur. Et Dss- 
Pulaho Pelri et Appionis longo sermone con: 
scripta, quam Eusebius in tertio Historiae Eccle- 
siasticae volumine coarguit. Obiit tertio Trajani 
anno, et nominis ejus memoriam usque hodie 
Romae exstructa Ecclesia custodit. 

CAPUT XVI. 

IGNATIUS,. 

1. ISnatius, Antiocnenae Ecclesiae tertius post 
Petrum apostolum episcopus, persecutionem | 
commovente Trajano, damnatus ad bestia, Ro- 
mam vinctus -mittitur. Cumque navigans Smyr- 
nam venisset, ubi Polycarpus, auditor Joannis, 
episcopus erat, scripsit unam epistulam ad Ep/re- 
stos, alteram ad Magnesianos, tertiam ad Tral. 
denses, quartam ad Romanos, et inde egre.- 
diens scripsit ad Phi/ade/pheos et ad Smyrnaeos 

„et proprie ad Polycarpum, commendans illi 
Antiochensem Ecclesiam, in qua et de Evangelio, 
quod nuper a me translatum est, super per- 
sona Christi ponit testimonium dicens: „Ego vero 
et post resurrectionem in carne eum vidi, et 
credo quia sit. Et quando venit ad Petrum et 
ad eos, qui cum Petro erant, dixit eis: Zece 
Palpale me et videte, guia non sum daemonit 
încorporale, Et statim 'tetigerunt cum et credi- 
derunt“. 2. Dignum autem videtur, quia tanti



69 

  

veri fecimus mentionem et de epistula ejus, 
quam ad Romanos scripsit pauca ponere. „De 
Syria usque ad Romam pugno ad bestias, in 
mari et in terra, nocte dieque ligatus cum de- 
cem leopardis, hoc est militibus, qui me . cu- 
stodiunt: quibus et cum benefeceris, pejores fiunt, 
Iniquitas autem eorum mea doctrina est, sed 
non idcirco justificatus sum. Utinam fruar be.- 
stiis, quae mihi sunt praeparatae, quas et oro' 
mihi veloces esse ad interitum et alliciam eas 
ad comedendum me, ne, sicut aliorum marty- 
rum, non audeant corpus meum attingere. Quod 
si venire noluerint, ego vim faciam, ego me 
ingeram, ut devorer. Ignoscite mihi, filioli: quid 
mihi prosit, ego scio. Nune incipio Christi esse 
discipulus, nihil de his quae videntur desiderans, 
ut Jesum Christum inveniam. Ignis, crux,. be- 
stiae, confractio ossium, membrorum. divisio et 
totius corporis contritio et tota tormenta dia- 
boli in me veniant, tantum ut Christo fruar«. 
3- Cumque jam damnatus esset ad bestias, ar- 
dore patiendi, cum rugientes audiret leones, ait: 
„Frumentum Christi sum, dentibus bestiarum 
molar, ut panis mundus inveniar“, Passus est 
anno undecimo Trajani. Reliquiae COrporis ejus 
Antiochiae jacent, extra portam Daphniticam, în 
coemeterio.
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CAPUT AVII. 

POLYCARPUS. 

I. Polycarpus, Joannis apostoli discipulus 
et ab eo Smyrnae episcopus ordinatus, totius 
Asiae princeps fuit, quippe qui nonnullos apo- 
stolorum et eorum qui viderant Dominum ma- 
gistros habuerit et viderit. Hic propter quasdam 
super die Paschae quaestiones, sub imperatore 

Antotino Pio, Ecclesiam in urbe regente Ani- 
ceto, Romam venit, ubi plurimos credentium, 
Marcionis et Valentini persuasione deceptos, 
reduxit ad fidem. Cumque ei fortuito obviam 
fuisset Marcion et diceret: „Cognosce nos“ re: 
spondit: „Cognosco primogenitum diaboli“. Po- 
stea vero regnante M. Antonino et L. Aurelio 
Commodo, quarta post Neronem persecutione, 
Smyrnae, sedente proconsule et universo populo 
in amphiteatro adversus eum personante, igni 
traditus est. Scripsit ad Philippenses valde utilem 
epistulam, quae usque hodie in Asiae conventu 
legitur. 

- CAPUT XVII. 

PAPIAS. 

I. Papias Joannis auditor, Hierapolitanus in 
Asia episcopus, quinque tantum scripsit volu- 
mina, quae praenotavit: Fx/lanakho sermonum
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Domini. In quibus cum se iii praefatione as- 
serat, non Varias opiniones sequi, sed apostolos 
habere auctores, ait: „Considerabam, quid An- 
dreas, quid Petrus dixissent, quid Philippus, 
quid Thomas, quid Jacobus, quid Joannes, quid 
Mathaeus, vel alius quilibet discipulorum Do- 
mini: quid etiam Aristion et senior Joannes. di- 
scipuli Domini loquerentur. Non enim tantum mnihi | 
libri ad legendum prosunt, quantum viva vox, 
usque hodie in suis auctoribus personans“. Ex 
quo apparet ex ipso catalogo nominum, alium 
esse Joannem, qui inter apostolos ponitur et 
alium seniorem Joannem, quem post Aristionem 
enumerat. 2. Hoc autem diximus, propter su- 
periorem opinionem, quam a plerisque retulimus 
traditam, duas posteriores epistulas Joannis non 
apostoli esse, sed presbyteri. Hic dicitur mille 
annorum Judaicam edidisse az, zEpwsty, quam se: 
cuti sunt lrenaeus et Apollinarius et ceteri, qui 
post resurrectionem aiunt in carne cum sanctis 
Dominum regnaturum. Tertullianus quoque in 
libro: De spe fidelium et Victorinus Petabio- 
nensis et Lactantius. hac opinione ducuntur; 

CAPUT XIX, 

QUADRATUS. 

“ Quadratus apostolorum discipulus, Publio 
Athenarum episcopo ob Christi fidem martyrio
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coronato,in locum ejus substituitur et Ecclesiam, 
grandi terrore dispersam, fide et industria sua 
congregat. Cumque Hadrianus Athenis exegisset 
hiemem, invisens Eleusina et omnibus paeneGrae- 
ciae sacris initiatus dedisset occasionem his, qui 
Christianos oderant, absque praecepto impera- 
toris vexare credentes, porrexit ei librum zro 
rehgione nostra composituim, valde utilem ple- 
numque rationis et fidei et apostolica doctrina 
dignum, in quo et antiquitatem suae aetâtis o- 
stendens ait, plurimos ase vivos, qui sub Domino 
variis in Judaea oppressi calamitatibus, sanati 
fuerant et qui a mortuis resurrexerant. 

CAPUT XX. 

ARISTIDES. 

Aristides, Atheniensis philosophus eloquentis- 
simus et sub pristino habitu discipulus Christi, 
volumen nostri dogmalis ralionem continens; 
eodem tempore, quo et Quadratus Hadriano prin- 
cipi dedit, id est, Apologeticum pro Christianis, 
quod usque hodie perseverans, apud philologos 
ingenii ejus judicium est. 

CAPUT XXI. 

AGRIPPA. 

Agrippa, cognomento Castor, vir valde doctus, 
adversum viginti quatuor Basilidis haeretici vo-
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lumina, quae in Evangelium confecerat, fortis- 
sime disseruit, prodens ejus universa mysteria 
et prophetas enumerans, Barcabau et Barcob 
et ad terrorem audientium alia quaedam bar- 
bara nomina et Deum maximum ejus Abraxas 
qui- quasi annum continens, si juxta Graecorum 
numerum supputetur. Moratus est autem Basi- 
lides, a quo Gnostici, in Alexandria temporibus 
Hadriani, qua tempestate et Cochebas, dux Ju- 
daicae factionis, Christianos variis suppliciis ene- 
cavit. 

CAPUT XXII. 

HEGESIPPUS. 

1. Hegesippus vicinus apostolicorum tempo- 
rum omnes a passione Domini usque ad suam 
aetatem ecclesiasticorum actuum texens histo- 
rias multaque ad utilitatem legentium pertinentia, 
hinc-inde congregans, gzingue libros COmposut, 
sermone simplici, ut. quorum vitam sectabatur 
dicendi quoque exprimeret characterem. Asserit 
se venisse sub Aniceto Romam, qui decimus 
post Petrum episcopus fuit et perseverasse us- 
que ad -Eleutherum ejusdem urbis- episcopum, 
qui Aniceti quondam diaconus fuerat. 2. Prae- 
terea adversum idola disputans, ex quo primum 
errore crevissent, subtexit historiam, ex qua o- 
stendit, qua floruerit aetate. Ait enim: „Tumu:
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los mortuis templaque fecerunt, sicut usque ho- 
die videmus: e quibus est et Antinous, servus 
Hadriani Caesaris, cui et gymnicus agon exer- 
cetur apud Antinoum civitatem, quam ex ejus 
nomine condidit et statuit prophetas in templo“. 
Antinoum autem in deliciis habuisse Caesar:Ha. 
drianus scribitur. 

CAPUT XXIII, 

“ a USTINUS. 

1. Justinus philosophus, habitu quoque phi: 
losophorum incedens, de Neapoli urbe Pale.- 
stinae, patre Prisco Bacchio, pro religione Chri- 
sti plurimum laboravit: in tantum ut Antonino 
quoque Pio et filiis ejus et senatui /ibru2, contra 
gentes,scriptum daret Ignominiamque crucis non 

„erubesceret et a/iunt lrbrun successoribus ejus- 
dem Antonini, M. Antonino Vero et L. Au- 

„relio Commodo. 2: Exstat ejus aliud volumen 
contra geules, ubi de daemonum quoque natura 
disputat et quartum adersus geules, cui ti- 
tulum praenotavit "Eh=pyas, sed et alius: De 

" Monarchia Dei et alius liber, quem praenotavit: 
Psalten et alius: De anima. Dialogus contra 
Judaeos, quem habuit adversus Tryphonem prin- 
cipem Judaeorum; sed et contra Marcionern in- 
signia volumina, quorum lrenaeus quoque quarto 
adversus haereses libro meminit et alius liber
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contra omines hacreses, cujus facit mentionem 
in Apologetico, quem dedit Antonino Pio. Hic 
cum in urbe: Roma haberet dusprfe et Cre- 
scentem cynicum, qui multa adversum Christia- 
nos blasphemabat, redarguret gulosum et mortis 
timidum  luxuriaeque et libidinum sectatorem, 
ad extremum studio ejus et insidiis accusatus, 
quod Christianus esset, pro Christo sanguinem 
fudit. 

CAPUT XXIV. 

MELITO. .- 

Melito Asianus, Sardensis episcopus, librum 
imperatori M. Antonino Vero, qui Frontonis ora- 
toris discipulus fuit, pro Christiano dogmate de. 
dit. Scripsit quoque et alia, de quibus ista sunt, 
quae subjicimus: De Pascha libros duos; De 
vila Prophetarum librum unum; De Ecclesia li- 

brum unum; De are Dominica librum unum; 

De seustbus librum unum; De fide librum unum ; - 
De plasmate librum unum; De anima et cor: 
pore librum unum; De baptismate librum unum ; 
De veritate librum unum; De generatione Christi 

librum unum; De prophehia sua librum unum; 
De Philoxenta librum unum et alium librum qui 

Clavis inscribitur; De drabolo librum unum; De 
Apocalypsi Joannis librum unum; ZIegi îvowudzov 
025 librum unum et: '£vhopâv libros sex. Hu-
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jus elegans et declamatorium ingenium Tertul- 
lianus in septem libris, quos scripsit adversus 
Ecclesiam pro Montano, cavillatur dicens cum 
a plerisque nostrorum prophetam putari. 

CAPUT xxv. 

THEOPHILUS. 

Theophilus, sextus Antiochensis Ecclesiae 
episcopus, sub imperatore M. Antonino Vero li- 
brum*contra Marcioneni composuit, qui usque 
hodie exstat. Feruntur ejus et ad Autolycunt 
tria volumina et cosz/ra haeresim Flermogenis 
liber unus et alii breves elegantesque fractaturs 

„ad aedificationem Ecclesiae pertinentes. Legi 
„sub nomine ejus in Evangelium et in Prover. 

bia Salomonis Conimentarios, qui mihi cum su- 
periorum voluminum elegantia et phrasi non 
videntur congruere. 

CAPUT XXVI, 

APOLLINARIS. 

Apollinaris, Asiae Hierapolitanus episcopus, 
sub imperatore M. Antonino Vero floruit, cui 
et insigne volumen pro fide Christianorum de- . 
dit. Exstant ejus et alii quinque adoersum ger-. 
fes libri et: De veritate duo adversum Cata. 
phrygas. tunc. primum exertos cum Priscilla et 
Maximilla insanis vatibus incipiente Montano.
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CAPUT XXVII... 

DIONYSIUS. 

Dionysius, Corinthiorum Ecclesiae episcopus, 
tantae eloquentiae et industriae fuit, ut non so.. 
lum. suae civitatis et provinciae populos sed et 
aliarum urbium et provinciarum episcopos epi- 
stulis erudiret. Ex quibus est una ag Laceaae- 
7Nontos, alia ad Athenienses, tertia ad Nicome- 
dienses, quarta ad Crelenses, quinta ad Eccle. 
sam Amastrianam et ad relquas Ponti Ec. 
Clestas,sexta ad Gnossanos et ad Pinyturm ejus- 
dem urbis episcopum, septima ad Romanos, 
quam scripsit ad Soterem episcopum eorum, o- 
ctava ad Crysophoram, sanctam feminam. Cla- 
ruit sub imperatoribus M. Antonino Vero et 
L. Aurelio Commodo. - | 

CAPUT XXVIII, 

PINYTUS. 

„ Pinytus Cretensis, Gnossiae urbis episcopus, 
scripsit ad Dionystum Corinthiorum episcopum 
valde elegantem epistulam, in qua docet, non 
semper acte populos nutriendos, ne quasi par- 
vuli ab ultimo occupentur. die; sed et solido 
vesci debere cibo, ut inspiritalem proficiant se- 
nectutem. Et hic sub M. Antonino Vero et [. 
Aurelio Commodo floruit. |



CAPUT NXIX, 

TATIANUS. 

Tatianus, qui primum oratoriam docens, non 
parvam sibi ex arte rhetorica gloriam compara- 
verat, Justini martyris sectator tuit, florens in 
Ecclesia, quamdiu ab ejus latere non discessit. 
Postea vero, inflatus eloquent:ae tumore, no- 

vam condidit haeresim quae 'Epzouzzy dicitur, 
quant postea Severus auxit, a quo ejusdem par- 
tis haeretici Severiani usque hodie appellantur. 
Porro Tatianus infinita scripsit volumina, e qui- 
bus unus contra gentes florentissimus exstat li- 
ber, qui inter omnia opera ejus fertur insignis. 
Et hic sub imperatore M. Antonino Vero et 
L. Aurelio Commodo: floruit. 

CAPUT NĂX. 

PHLIPPUS.. 

Philippus, episcopus Cretensis, hoc est, urbis . 

Gortynae, cujus Dionysius in epistula sua me- 

minit, quam scripsit ad ejusdem civitatis Eccle- 
siam, praeclarum aversus Marctonem edidit li- 
brum temporibusque M. Antonini Veri et L. 

Aurelii Commodi claruit. |
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CAPUT XXXI. 

MUSANUS, 

Musanus non ignobilis inter cos, qui de ec- 
clesiastico dogmate scripserunt, sub imperatore 
M. Antonino Vero confecit librum ad quosdam 
fratres, qui de Ecclesia ad Encratitarum haere- 
sim declinaverant. 

CAPUT XXXII. 

MODESTUS, 

Modestus et ipse sub imperatore M. Anto- 
nino et L. Aurelio Commodo! adversuim day 
ctonem scripsit librum, qui usque hodie perse. verat. Feruntur sub nomine ejus et alia: syn- 
tagmata, sed ab eruditis quasi Vevâripcireea Tepu- diantur. | 

CAPUT XXXIII, 

BARDESANES. 

* Bardesanes in Mesopotamia clarus habitus est, qui primum Valentini sectator, deinde confuta- tor, novam haeresim condidit. Ardens ejus a Syris praedicatur ingenium et in disputatione: vehemens, Scripsit infinita volumina adversum. omnes paene haereticos, qui aetate jus pullula. verant. În quibus clarissimus ille et fortissimus.
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liber, quem M. Antonino: De fab tradidit et 

multa alia super persecutione volumina, quae 
_sectatores ejus de syra lingua verterunt in 
graecam. Si autem tanta vis est et fulgor in 
interpretatione, quantam putamus in sermone 
proprio? 

CAPUT XXĂIY. 

VICTOR. 
a: 

Victor, tertius decimus Romanae urbis epi- 
scopus, super quaestione Paschae et alia quaedam 
scribens opuscula, rexit Ecclesiam sub Severo 
principe annis decem. 

CAPUT XXXV. 

IRENAEUS. 

1. lrenaeus, Pothini episcopi, qui Lugdunen- 
sem in Gallia regebat Ecclesiam, presbyter, a 
martyribus ejusdem loci, ob quasdam Ecclesiae 
quaestiones legatus Romam missus, honorificas 

super nomine suo ad Eleutherum episcopum per- 
tert- litteras. Postea jam Pothino prope nona- 
genario ob Christum martyrio coronato, in locum: 
ejus substituitur. Constat autem Polycarpi, cujus 
supra fecimus mentionem, sacerdotis et marty- 

ris,.hunc fuisse discipulum.. 2. Scripsit quinque . 
adhversus. haereses libros et contra gentes -volu-
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men breve et De disciplina aliud et ad Mar- 
Hanum fratrem de apostolica praedicatione et 
librum varzorur tractatium et ad Blastum De 
schismale et ad Florinum De monarchia, sive 
quod Deus non sit conditor malorum et De og- 
doade egregium  commentarium, in cujus fine 
significans se apostolicorum temporum vicinum 
fuisse, sic subscripsit: «Adjuro te, qui transcri- 
bis librum istum, per Doniinum Jesum Christum 
et per gloriosum ejus adventum, quo judicaturus 
est vivos et mortuos, ut conferas, postquam 
transcripseris et emendes illum ad exemplar, 
unde scripsisti, diligentissime: hanc quoque ob- 
testationem similiter transferas, ut invenisti in 
exemplari». 3. Feruntur ejus et aliae ad Vizto. 
em episcopum Romanum de quaestione Pa- 
schae epistulae, în quibus commonet cum non 
facile debere unitatem collegii scindere. Siqui- 
dem Victor multos Asiae et Orientis episcopos, 
qui decima quarta luna cum Judaeis Pascha ce. 
lebrabant, damnandos crediderat. In qua sen. 
tentia hi, qui discrepabant ab illis, Victori non 
dederunt manus. Floruit maxime sub Commodo 
principe, qui M. Antonino Vero in imperium 
successerat. 

" Hieronymi Catalogus.— 7, W. Dianu. 6
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CAPUT XXXVI. 

PANTAENUS. 

Pantaenus, stoicae sectae philosophus, juxta 
quamdam veterem in Alexandria consuetudi- 
nem, ubi a Marco evangelista semper ecclesia- 
stici fuere doctores, tantae prudentiae et eru- 
ditionis tam in Scripturis divinis, quam in sae- 
culari litteratura fuit, ut in Indiam quoque, ro- 
gatus. ab illius gentis legatis, a Demetrio Ale- 
xandriae episcopo mitteretur. Ubi reperit, Bar. 

tholomaeum de duodecim apostolis adventum 
Domini nostri Jesu Christi juxta Matthaei Evan- 
gelium praedicasse, quod Hebraicis litteris scri- 
ptum, revertens Alexandriamsecum detulit. Hujus 
multi quidem in Sanctam Scripturam exstant 
commentarii ; sed magis viva voce Ecclesiis pro: 
fuit. Docuitque sub Severo principe et Antonino, 
cognomento Caracalla. 

CAPUT XXXVII. 

RHODON. 

'.*Rhodon, genere Asianus, a. Tatiano, de quo 
supra diximus, Romae in Scripturis eruditus, 
edidit plurima, praecipuumque adversus Marcio- 
ment: opus, în quo refert, quomodo ipsi quoque 
inter se Marcionitae discrepent; et Apellem 
senem aliura haereticum a se quondam  fuisse



83 

  

conventum, et risui habitum, eo quod Deum, 
quem coleret, ignorare se diceret. Meminit in 
codem libro, quem scripsit ad Ca/hsfionem, Ta- 
tiani se Romae fuisse auditorem. Sed et in 
Hexaemeron elegantes fractatus composuit et 
adversum Phrigas insigne opus temporibusque 
Commodi et Severi floruit. 

CAPUT XXAVIII. 

CLEMENS, 

1. Clemens, Alexandrinae Ecclesiae presby- 
ter, Pantaeni, de quo Supra retulimus, auditor, 
post ejus mortem Alexandriae ecclesiasticam 
scholam tenuit et zuTny'ioswy magister fuit, Fe. 
runtur €jus insignia volumina plenaque erudi- 
tionis et eloquentiae, tam de scripturis divinis, 
quam de saecularis litteraturae instrumento, E 
quibus illa sunt: Xcpwpasete libri octo; Yotuzd- 
seo libri octo; adversus Gentes liber unus; 
Paedagogi libri tres; De Pascha liber unus; 
De jejunto disceptatio et alius, qui inscribitur: 
Quisnam dives iile Sit, qui salvetur ; De obtre- 
clatione liber unus; De canonibus ecclesiasticis et 
adversum €os, qui Judaeorum sequuntur erro- 
rem liber unus, quem proprie Alexandro, Hie- 
rosolymorum . episcopo paerâwyn:e. Meminit 
autem in Stromatibus suis voluminis Tatiani, ad- 
versus gentes, de quo supra: diximus et Casiani
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Cujusdam ypoverparrtas, quod opusculum invenire 
non potui. 2. Necnon et de Judaeis Aristobulum 
quemdam et Demetrium et Eupolemum scri- 
ptores adversus gentes refert,qui in similitudi- 
nem Josephi dp/atoyoviay Moysi et Judaicae gen- 
tis asseverant. Exstat Alexandri Hierosolymo- 
rum episcopi, qui cum Narcisso postea rexit Ec- 
clesiam, epistula super ordinatione Asclepiadis 
confessoris ad Antiochenses, congratulantis eis, 

in qua ponit în fine: «Haec vobis, domini ac 
fratres, scripta transmisi per Clementem bez- 

tum presbyterum, virum illustrem et probatum, 
quem vos quoque scitis et nunc plenius reco- 

" gnoscetis, qui, cum huc venisset juxta providen- 
tiam et visitationem Dei, confirmavit et auxit 
Domini Ecclesiam.» Constat, Orignem hujus 
fuisse discipulum. Floruit autem Severi et An- 
tonini filii ejus temporibus. 

CAPUT XXXIX. 

MILTIADES. 

„ Miltiades, cujus Rhodon, in opere suo, quod 
adversus Montanum, Priscam Maximillamque 
composuit, recordatur, scripsit confra cosderm vo- 
lumen praecipuum et adversus gentes Judăeos- 
gue libros. alios et principibus illius temporis 
Apologelicum dedit. Floruit autem M. Antonini 

Commodique temporibus. A
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CAPUT XL. 

APOLLONIUS. 

I. Apollonius, vir disertissimus, scripsit ad: 
dersus Montan, Priscam et Maximillam in- 
signe et longum volumen, in quo asserit Mon- 
tanum et insanas vates ejus periisse suspendio 
et multa alia, in quibus de Prisca et Maximilla 
refert: «Si negant eas accepisse munera, con: 
fiteantur non esse prophetas, qui accipiunt, et 
mille hoc testibus approbabo. Sed et ex aliis 
fructibus probantur prophetae. Dic mihi, crinem 
fucat prophetes? Stibio occulos linit ? -Prophe. 
tae vestibus et gemmis ornantur? Prophetes 
tabula ludit et tesseris? Propheta fenus accipit? 
Respondeant, utrum hoc fieri liceat, an non; 
meum est approbare, quod fecerint.» 2. Dicit 
in eodem libro, quadragesimum esse annum us- 
que ad tempus, quo ipse scribebat librum, ex 
quo haeresis Cataphrygarum habuerit exordium.. 
Tertullianus sex voluminibus adversus Ecclesiam 
editis, quae scripsit meţi Zuurdaawe, septimum 
proprie adversus Apollonium elaboravit, in quo 
omnia, quae ille arguit, conatur defendere. Flo- 
ruit autem Apollonius sub Commodo Severoque 
principibus. |
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CAPUT XLI. 

SERAPION. 

Serapion, undecimo Commodi imperatoris 
anno Antiochiae episcopus ordinatus, scripsit 
epistulam ad Caricum e! Pontium de haeresi 
Montani, in qua et haec addit: «Ut autem sciatis 
falsi hujus dogmatis, id est, novae prophetiae 
ab omni mundo insaniam reprobari, misi vobis 

Apollinaris beatissimi, qui fuit in Hierapoli Asiae 
„episcopus, litteras». 4d Domninun quoque, qui 
persecutionis tempore ad Judaeos declinâverat, 
volumen composuit et alium de Fvange/o, quod 
sub nomine Petri fertur, librum ad R/oseuserm 

Ciliciae Ecclestam, quae in haeresim ejus lectione 
diverterat. Leguntur et sparsim ejus breves epr- 
stulae, auctoris sui âsw:îjce: et vitae congruentes. | 

CAPUT XLII, 

APOLLONIUS. - 

__ Apollonius, Romanae urbis senator, sub Com- 
modo principe a-servo Severo proditus, quod 
Christianus. esset, impetrato, ut rationem fidei 

suae redderet, insigne-volumen composuit,. quod 

in senatu -legit, et nihilominus -sententia sena- 
tus pro Christo capite truncatus est, veteri apud 
cos obtinente lege, absque negatione non dimitti 
Christianos, qui semel ad eorum judicium per- 
tracti essent.
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CAPUT XLIII. 

“THEOPHILUS. 

Theophilus, Cesareae Palaestinae (quae olim 
Turris Stratonis vocabatur) episcopus, sub Se. 
vero principe adversum, eos, qui decima quarta 
luna cum Judaeis Pascha faciebant, cum ceteris 
episcopis. synodicam valde utilem composuit 
epistulam. | | 

„= CAPUT XLIV,. 

BACCHYLUS. 

Bacchylus, Corinthi episcopus, sub eodem 
Severo principe clarus habitus, De Pascha,.ex 
omnium qui: in Achaia erant episcoporum per: 
sona,, elegantem librum scripsit. 

„CAPUT XLV, 

POLYCRATES. 

1. Polycrates, Ephesiorum, episcopus, cum 
ceteris episcopis Asiae, qui juxta quamdam ve- 
terem consuetudinem cum Judaeis decima quarta 
luna Pascha celebrabant, scripsit, adoersus Vic. 
ore, epișcopum. Romanum epistolam, synodi; 
cam, in qua docet, se apostoli Joannis et vete- 
rum auctoritatem sequi, de qua haec pauca ex: 
cerpsimus.. 2, „Nos igitur inviolabilem celebra-
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mus diem neque addentes aliquid, neque de- 
mentes. Etenim in Asia elementa maxima dor- 
mierunt, quae resurgent in die Domini, quando 
venturvs est, de caelis in majestate sua sus- 
citaturus omnes sanctos: Philippum loquor de 
duodecim apostolis, qui dormivit “Hierapoli et 
duas filias ejus, quae virgines senuerunt. Sed 

„et Joannes, qui super pectus Domini recubuit 
et pontifex ejus auream laminam in fronte por- 
tans, snartyr et doctor in Epheso dormivit et 
Polycarpus, episcopus et martyr, Smirnae cubat. 
Thraseas quoque episcopus et martyr de Eu- 
menia in eadem Smyrna requiescit Quid ne- 
cesse est Sagaris episcopi et martyris recor- 
dari, qui in Laodicea soporatur et Papirii beati 
et Melitonis, qui semper Domino serviens, po- 
situs est in Sardis et exspectat in adventu ejus 
resurrectionem? Hi omnes observaverunt Pa- 

_„schae diem decima quarta luna ab evangelica 
traditione in nullam partem declinantes et eccle- 
siasticum sequentes canonem. Ego quoque mi- 
nimus omnium vestrum Polycrates, secundum 
doctrinam propinquorum meorum,; quos et se- 
cutus sum, septem siquidem fuerunt propinqui 
mei episcopi et ego octavus; semper Pascha 
celebravi, quando populus Judaeorum azyma 
faciebat. Itaque fratres sexaginta quinque annos 
aetatis meae natos in Doniino et a multis ex 
toto orbe fratribus eruditus, peragrata omni
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scriptura, non formidabo eos, qui nobis minan- 
tur. Dixerunt enim majores mei: «Obedire Deo 
magis oportet, quam hominibus». Haec pro- 
pterea posui, ut ingenium et auctoritatem viri 
ex parvo opusculo demonstrarem. Floruit tem- 
poribus Severi principis, eadem aetate qua Nar- 
cissus Hierosolymae. 

  

“CAPUT XLVI. 

- HERACLITUS. 

Heraclitus sub Commodi Severique imperio 
“in Apostolum comentarios composuit. 

CAPUT XLVII. 

MAXIMUS. 

. 

Maximus sub iisdem principibus famosam 
quaestionem insigni volumine ventilavit, unde 
malum et quod materia a Deo facta sit. 

CAPUT XLVIII. 

CANDIDUS. 

Candidus, regnantibus supra scriptis, în Flexae- 
eroi pulcherrimos tractatus edidit.
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CAPUT XLIX: - 

APPION. - 

Appion, sub Severo principe, similiter 7 
Flexaemeron tractatus fecit. 

CAPUT L. 

SEXTUS. 

Sextus sub imperatore Severo librum' De 
zresurreclione scripsit. : . - . - 

“ CAPUT LI. 

ARABIANUS. 

Arabianus sub eodem principe -edidit quae- 
dam opuscula ad Christianum dogma pertinentia. 

CAPUT LII. 

JUDAS.. 

„ Judas de septuaginta apud Danielem hebdo- 
madibus plenissime disputavit et c/ronographiarm 
superiorum temporum usque ad decimum Se.-. 
veri produxit annum. În qua erroris arguitur 
quod adventum Antichrist circa sua tempora 
futurum esse dixerit: sed hoc'ideo, quia ma- 
gnitudo persecutionum praesentem mundi mina- 
batur oscasum.
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CAPUT LIII. 

TERTULLIANUS. 

1. Tertullianus presbyter nunc demum primus 
post Victorem et Apollonium Latinorum ponitur 
provinciae Africae, civitatis Carthaginiensis, pa- 
tre centurione proconsulari. Hic acris et vehe- 
mentis ingenii; sub Severo principe et Anto- 
nino Caracalla maxime floruit. multaque. scripsit 
volumina quae, quia nota sunt pluribus, prae- 
termittimus. Vidi ego quemdam Paulum.Concor- 
diae, quod oppidum Italiae est, senem qui. se 

_beati Cypriani, jam grandis aetatis, notarium, 
cum ipse admodum esset adolescens, Romae vi. 
disse diceret referreque sibi solitum numquam 
Cyprianum absque Tertulliani lectione unum diem 
praeterisse ac sibi crebro dicere: Da magistru, 
Tertullianum videlicet significans. 3. Hic cum us- 
que ad mediam aetatem presbyter Ecclesiae per- 
mansisset, invidia postea et contuineliis clerico- 
rum Romanae Ecclesiae, ad. Montani dogma 
delapsus, in multis libris novae prophetiae me- 
minit, specialiter autem adverum Ecclesiam te- 
xuit volumina: e fudicitia, De.persecutione, De 
Jejuniis,: De monogamia, De exstasi libros sex 
et septimum .quem adversum Apollonium com- 
posuit. Fertur vixisse uzque ad decrepitam ae- 
tatem-et multa, quae non exstant opuscula, con- 
didisse. |
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CIPUT LIV. 

ORIGENES. 

I. Origenes, qui et Adamantinus, decimo Se- 
veri Pertinacis anno adversum Christianos per-. 
secutione commota, a Leonide patre, Christi 
martyrio coronato, cum sex fratribus et matre 
vidua, pauper relinquitur, annos natus circiter 
decem et septem. Rem enim familiarem ob con- 
fessionem Christi fiscus occupaverat. Hic, Ale- 
xandriae dispersa Ecclesia, decimo. octavo ae- 
tatis suae anno, zuonyijszwy opus aggfessus, 
postea a Demetrio, ejus urbis episcopo, in 1o- 
cum Clementis presbyteri confirmatus, per mul- 
tos annos floruit et cum jam mediae esset ae- 
tatis et propter Ecclesias Achaiae, quae pluribus 
haeresibus vexabantur, sub testimonio ecclesia- 
sticae epistulae, Athenas per Palaestinam per- 
geret, a Theoctisto et Alexandro, Caesareae et 
Hierosolymorum episcopis, presbyter ordinatus 
Demetrii offendit animum, qui tanta in eum de- 
bacchatus est insania, ut per totum mundum 
super nomine ejus scriberet. 2. Constat eum, 
antequam Caesaream migraret, fuisse Romae 
sub Zephyrino episcopo et statim Alexandriam 
reversum, Heraclan presbyterum, qui sub ha-: 
bitu philosophi perseverabat, adjutorem sibi fe- 
cisse zuzrjyîsews, qui quidem et post Demetrium 
Alexandrinam tenuit Ecclesiam. Quantae autem 

.
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gloriae fuerit, hinc apparet, quod Firmilianus 
Caesareae episcopus cum omni Cappadocia eum 
invitavit et diu tenuit et postea sub occasione 
sanctorum locorum Palaestinam veniens diu 
Caesareae in Sanctis Scripturis ab eo eruditus 
est. 3. Sed et illud, quod ad Mammeam matrem 

„Alexandri imperatoris, religiosam feminara, ro- 
gatus venit Antiochiam et summo honore ha- 
bitus est, quodque ad Philippum imperatorem, 
qui primus de regibus Romanis Christianus fuit 
et ad matrem ejus litteras fecit, quae usque ho- 
die exstant. Quis ignorat et quod tantum in Scri- 

_pturis divinis habuerit studii, ut etiam Hebraeam 
linguam contra aetatis gentisque suae naturam 
edisceret et, exceptis Septuaginta interpretibus, 
alias quoque editiones in unum congregaret vo- 
lumen: Aquilae scilicet Pontici proselyti et Theo- 
dotionis Hebionei et Symmachi ejusdem dogma- 
tis, qui in Evangelium quoque secundum Matthă- 
cum scripsit Cormentarios, de quo et suum dog- 
ma confirmare conatur. 4 Praeterea quintam et 
sextam et septimam editionem, quas etiam nos 
de ejus bibliotheca habemus, miro labore reperit 
et cum ceteris editionibus comparavit. Et quia 
indicem operum ejus in voluminibus epistularum, 
quas ad Paulam scripsimus, in guadam epistula 
contra Varronis opera conferens posui, nunc | 
omitto : illud de immortali ejus ingenio non ta- 
cens, quod dialecticam quoque et geometriam
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et arithmeticam, musicam, grammaticam et rhe- 
toricam omniumque philosophorum sectas ita 
didicit ut studiosos quoque saecularium littera- 
rum sectatores haberet et interpretaretur eis 
quotidie concursusque ad eum miri fierent: uos 
ille propterea recipiebat, ut sub occasione sae- 
cularis litteraturae in fide Christi eos institueret. 
5. De crudelitate autem persecutioni, quae ad- 
versum Christianos sub Decio consurrexit, eo 
quod in.religionem Philippi desaeviret, quen: et 
“interfecit, superfluum est dicere: cum etiam Fa- 
bianus, Romanae Ecclesiae episcopus, in ipsa 
occubuerit et Alexander Babylasque, Hieroso-' 
Ilymorum et Antiochenae Ecclesiae pontifices, 
in carcere pro confessione Christi dormierint. 
Et super Origenis statu si quis scire velit, quid 
actum sit, primum quidem de epistulis ejus, quae 
post persecutionem ad diversos missae sunt; 
deinde de sexto Eusebii Caesariensis ecclesia- 
sticae historiae libro, et pro eodem Origene in 
sex voluminibus, poterit liquido cognoscere. Vi. 
xit usque ad Gallum et Volusianum, id est, usque 
ad LXIX aetatis suae annum et mortuus est 

„Tyri, in qua urbe et sepultus est.
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CAPUT LV. 

AMMONIUS. 

Ammonius, vir disertus et valde eruditus in 
philosophia, eodem tempore Alexandriae clarus 
habitus est, qui inter multa ingenii sui et prae- 
clara monumenta etiam De consonantia Moyst 
et Jesu elegans opus composuit et evangeohcos 
canones excogitavit, quos postea secutus est Eu- 
sebius Caesariensis. Hunc falso accusat Porphy- 
rius, quod ex Christiano ethnicus fuerit, cum 
constet cum usque ad extremam vitam Chri- 

„Sstianum perseverasse. 

CAPUT LVI, 

AMBROSIUS. 

Ambrosius primum Marcionites, deinde ab 
Origene correctus, Ecclesiae diaconus et con- 
fessionis Dominicae gloria insignis fuit; cui et 
Protocteto presbytero liber Origenis de Mar- 
tyrio scribitur. Hujus industria et sumptu et in- 
stantia adjutus infinita Origenes dictavit volu- 
mina. Sed et ipse, quippe ut vir nobilis, non 
inelegantis ingenii fuit, sicut ejus ad Origenem 
epistulae indicio sunt. Obiit ante mortem Ori- 
genis et in hoc a plerisque reprehenditur, quod 
vir locuples arici sui senis et pauperis moriens 
non recordatus sit.  -- o:
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CAPUT LVII. 

TRYPHON. 

Tryphon, Origenis auditor, ad quem nonnul- 
lae ejus exstant epistulae, in Scripturis erudi- 
tissimus fuit. Quod quidem et multa ejus spar- 
Sim ostendunt opuscula, sed praecipue liber, 
quem composuit: De vacca rufa in Deuterono- 
mio et De dichotomematibus, quae cum columba 
et turţure Abraham ponuntur in Genesi. 

CAPUT LVIIL 

MINUCIUS. 

Minucius Felix, Romae insignis causidicus, 
scripsit dialogum christiani et ethnici disputan- 
tium, qui: „Octauiust inscribitur. Sed et alius 
sub nomine ejus fertur: De Jato, vel: Contra 
mathemalicos, qui cum sit et ipse diserti homi- 
nis, non mihi videtur cum superioris libri stylo 
convenire. Meminit hujus Minucii et Lactantius 
in libris Suis. 

CAPUT LIX. .. 

CAIUS, 

- Caius, sub Zephyrino Romanae urbis epi- 
scopo, id est sub Antonino Severi filio, dispu- 
tationem adversum Proculum, Montani sectato-
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rem, valde insignem habuit, arguens eum te- meritatis super nova prophetia defendenda et in eodem volumine epistulas quoque Pauli tre- decim tantum enumerans, decimam quartam, quae fertur ad Hebraeos, dicit non ejus esse sed et apud Romanos usque hodie quasi Pauli „apostoli non habetur. | | 

CAPUT LX, 

BERYLLUS. 
Beryllus, Arabiae Bostrenus episcopus, cum 

aliquanto tempore gloriose rexisset Ecclesiam, 
ad extremum lapsus in haeresim, quae Chri- 
stum ante incarnationem negat, ab Origene cor. rectus, scripsit varia opuscula et maxime epi- 
stulas, in quibus Origeni gratias agit; sed et Ori 
genis ad cum litterae sunt. Exstat dialogus Ori. genis et Beryili, in quo haereseos coarguitur. Claruit autem sub Alexandro, Mammeae filio et Maximino et Gordiano, qui ei in imperium Successerunt.: 

„CAPUT LXI, 

HYPPOLITUS. 

I. Hyppolitus, cujusdam Ecclesiae episcopus, nomen quippe urbis scire non potui, rationem Paschae temporumque canones scripsit, usque ad primum annum Alexandri imperatoris et se. 
” Hieronymi Catalogus.— 7. A. Dianu, 

7
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decim annorum circulum, quem Graeci Eruat- 

demasenpidu vocant, reperit, 'et Eusebio, qui su- 

per eodem Pascha carionem, decem et novem 

annorum circulum, .id est: Eyyerinereoripioa. 

composuit, occasionem dedit. 2. Scripsit non- 

nullos in Scripturas commentarios, e quibus hos 

reperi: zi “EEwfuepoy ef în Exodium, în Caunti- 

cum caniticorum, în Genesim et în Zaharia, 

de Psahnis, et în Isaiam, de Damiele, de Apo- 

calypsi, de Proverbiis, de - Ecclesiaste, de Saul et 

Pythonissa, de Antichristo, de resurrectione, con- - 

tra Marcionem, De Pascha, Adversum ormnes 

haereses et Ilgoasputuy de laude Domini Sal- 

vatoris, in qua praesente Origene se loqui in 

ecclesia significat. In hujus aemulationem Am- 

brosius, quem de Marcionis haeresi ad veram 

fidem correctum diximus, cohortatus est Orige- 
nem in Scripturas commentarios scribere, prae- 

bens ei septem et eo amplius notarios eorum- 
que expensas et librariorum parem. numerum 

quodque his majus est, incredibili studio quoti- 

die ab eo opus exigens. Unde in quadam epi- 
stula Eppeâvbzry eum Origenes vocat. 

CAPUT LXII, - 

ALEXANDER. 

" “z. Alexander, episcopus Cappadociae, cum de- 
siderio sanctorum locorum Hierosolymam perge- 
ret et: Narcissus episcopus ejusdem urbis jam
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senex regeret Ecclesiam et Narcisso et multis cle- ricorum jus revelatum est, altera die mane in- trare episcopum, qui adjutor sacerdotalis cathe. drae esse deberet. Itaque re ita completa, ut praedicta fuerat, cunctis in Palaestina episcopis in unum congregatis, adnitente quoque ipso vel maxime Narcisso, Hierosolymitanae Ecclesiac cum €o gubernaculum suscepit. Hic in fine cu- jusdam epistulae, quam scribit: ad Antinoitas super pace Ecclesiae ait; „Salutat vos Narcis- Sus, qui ante me hic tenuit. episcopalem locum et nunc mecum eumdem orationibus regit, an- nos natus circiter centum sedecim et vos me- „cum precatur, ut unum idemque sapiatis“, a, Scripsit et aliam ad Anttochenses, per Clemen- 
tem presbyterum Alexandriae, de quo supra diximus, nec non ad Origenem et pro Origene contra Demetrium; eo quod juxta testimonium 
Demetrii eum presbyterum constituerit. Sed et 
aliae ejus ad dversos feruntur epistulae, Se. 
ptima autem persecutione sub Decio, quo tem. 

„pore Babylas Antiochiae passus est, ductus Cae. 
saream et clausus in carcere, ob confessionem 
Christi martyrio coronatur, 

CAPUT LXIII, 

IULIUS. 
„ Iulius Africanus, cujus quinque de temporbus 
exstant volumina, sub imperatore” M. Aurelio
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Antonino, qui Macrino successerat, legationem 

pro instauratione urbis Emmaus suscepit, quae 

postea Nicopolis appellata est. Hujus est egr- 

stula ad Origenem super quaestione Susannae : 

eo quod dicat in hebraeo hanc fabulam non ha- 

beri, nec convenire cum hebraica etymologia : 

dm 205 Give Gyioa ai Um 205 pia Tpicut, 
contra quem doctam epistulam scribit Origenes. 
Exstat ejus ad Aristidem altera epistula, in qua 
super dissonantiam, quae videtur esse in genea- 
logia Salvatoris apud Matthaeum et Lucam, 

plenissime disputat. 

CAPUT LXIV. 

GEMINUS. 

Geminus, Antiochenae Ecclesiae presbyter, 
pauca ingenii sui monumenta composuit ; florens 
sub Alexandro principe et episcopo urbis suae 
Zebenno, eo vel maxime tempore, quo Heraclas 
Alexandrinae Ecclesiae pontifex ordinatus est. 

CAPUT Lăt. 

THEODORUS. 

Theodorus, qui postea Gregorius appellatus 

est Neocaesareae Ponti episcopus, admodum ado- 
lescens, ob studia graecarum et latinarum lit: 
terarum, de Cappadocia Berytum et inde Cae-
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saream Palestinae transiit, juncto sibi fratre Athe- 
'nodoro. Quorum cum egregiam indolem vidis- 
set Origenes, hortatus est eos ad philosophiam, 
in qua paulatim Christi fidem subintroducens, 
sui quoque sectatores reddidit. Quinquennio ita- 
que eruditi ab eo remittuntur ad matrem, e qui: 
bus Theodorus proficiscens, zurpoptziy edyu- 
ptozius scripsit Origeni; et convocata grandi fre- 
quentia, ipso quoque Origene praesente recitavit, 
qui usque hodie exstat. Scripsit et perie past 
in Ecclesiasten, brevem quidem, sed valde uti- 
lem. Et aliae hujus vulgo feruntur epistulae, sed 

- praecipue signa atque miracula, quae jam episco- 
pus cum multa Ecclesiarum gloria perpetravit. 

CAPUT LXVvI. 

CORNELIUS. 

Cornelius, Romanae urbis episcopus, ad quem 
octo Cypriani exstant epistulae, scripsit eprstu- 
lam ad Fabium Antiochenae Ecclesiae episco- 
pum, de synodo Romana, Italica, Africana et 
aham de Novatiano et de his, gui lapsi suul ; 
ferham de gestis synodi ; guartam ad eumdlei 
Fabium valde prolixam et Novatianae haereseos 
causas et anathema continentem. Rexit Ecclesiam 
annis duobus sub Gallo et Volusiano, cui, ob 
Christum martyrio coronato, successit Lucius.
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CAPUT LXVII. 

CYPRIANUS. 

Cyprianus Afer, primum gloriose rhetoricam 
docuit ; exinde, suadente presbytero Caecilio, a 
quo et cognomentum. sortitus est, Christianus 
factus, omnem substantiam suam pauperibus ero- 
gavit, ac. post-non multum temporis electus in 
presbyterium: etiam episcopus Carthaginiensis 

constitutus est. Hujus ingenii superfluum est in- 

dicem texere, cum sole clariora sint ejus opera. 
Passus est sub Valeriano et Galieno principibus, 
persecutione octava, eodem die, quo Romae Cor- 
_nelius,:sed. non. eodem anno... . 

CAPUT LAVIII. 

PONTIUS.. 

Pontius, diaconus Cypriani, usque ad diem 
passionis ejus cum ipso exsilium sustinens, egre- 
gium volumen vitae et passionis Cypriani reliquit, 

CAPUT LXIX. 

-- DIONYSIUS, 

1. Dionysius, Alexandrinae urbis episcopus, 
sub Heracla scholam zuzjyAs2wy prebsbyter: 
tenuit et Origenis valde insignis. auditor fuit. 
Hic in. Cypriani et Africanae synodi dogma
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consentiens, de haereticis rebaptizandis, ad di- 
versos plurimas misit epistulas, quae usque ho- 
die exstant et ad Fabium Antiochenae . urbis 
episcopum  scripsit: De paenitentia. et ad Ro- 
manos per Hippolytum. alteram; ad Xystumu, 
qui Stephano .successerat, duas epistulas | et 
ad Philemonem et 'aa, Dionysium, Romanae Ec- 
clesiae presbyteros, duas epistulas et ad CUINt- 
dem Dionysium, postea Romae „episcopum. et 
ad. Novatianum causantem, quod .invitus Ro- 
mae episcopus ordinatus, esset, cujus epistulae 
hoc exordium est: 2. «Dionysius Novatiano 

_fratri salutem. Si invitus, ut dicis, ordina: 
tus es, probabis, cum. volens secesseris. Nam 
oportuit quidvis etiani hac gratia perpeti, ne 
discinderetur Ecclesia. Dei». 3. Est „jus ad 
Dionysium et ad Diaynuum altera: epistula. et 
spcusetzai de Pascha . plurimae.. declamatorio 

sermone conscriptae et ad Alexandrinam Ec: 
clesiam De exstho. et ad Hieracam in- Aegypto 
episcopum et alia: De miorlabhtate et : De sab- 
bato et “zei. rouvasioy €t ad Flermamnonem 
et. alia De persecuttone Decii et. duo libri. ad: 
-Versum Nepolem episcopum, qui mille annorum 
corporale regnum. suis . şcriptis. asseverat,. in 
.quibus de. Apocalypsi.. Joannis diligentișsime di- 
sputat et adoersum Sabeilium_ et. ad. Amnonem 
Beronices episcopum et ad Telesphorum et ad 
Euphranorem et quatuor libri ad Dionysium 

O
e
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Romanae urbis episcopum et ad Laodicenses, 
De paenitentia ; item ad Canonem De Paeniten- 
ta et ad Origenem De martyrio, ad Armtenttos 
De paenitentia et De ordine delictorum, De na- 
fura ad Timotheum, De fentationibus ad Euphra- 
norem. Ad Basilidem quoque multae epistulae, 
in quarum una se asserit etiam 7 Fcclestasten 
coepisse scribere commentarios. Sed et ad 
versus Paulum Samosatemun, ante paucos dies 
quam tmoreretur, insignis ejus fertur epistula. 
Moritur duodecimo Galieni anno. 

CAPUT LXX. 

NOVATIANUS, 

Novatianus, Romanae urbis presbyter, ad: 
versus Cornelium cathedram sacerdotalem co- | 
natus invadere, Novatianorum, quod graece di: 
citur . Kadug&y dogma constituit, nolens apo- 
statas suscipere paenitentes. Hujus auctor No. 
vatus, Cypriani presbyter fuit. Scripsit: autem: 
De' Pascha; De Sabbato ; De circumcistone ; De 
sacerdote; De oratione; De cibis.. Judaicis; De 
înstantia; De Aitalo multaque alia et De bi- 
milate grande volumen quasi Emttepijy operis 
Tertulliani faciens, quod plerique nescientes, 
Cypriani existimant.
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CAPUT L>XI. 

MALCHION. 

Malchion, disertissimus Antiochenae Eccle- 
siae presbyter, quippe qui in eadem urbe 
rhetoricam. florentissime docuerat, adversum 
Paulum Samosatenum, qui Anti»chenae Ecele- 
siae episcopus dogma Artemonis instaurarat, 
excipientibus notariis disputavit; qui dialogus 
usque hodie exstat. Sed et alia grandis epistula, 
ex persona synodi ab eo scripta, ad Diony- 
sium et Maximum _Romanae et Alexandrinae 

„ecclesiae episcopos dirigitur. Floruit sub Claudio - 
„et Aureliano. 

CAPUT LXXII. 

ARCHELAUS. 

Archelaus, episcopus Mesopotamiae, librum 
disputationis suae, quam habuit adversum Ma- 
nichaeum, exeuntem de Perside, syro sermone 
composuit, qui translatus in graecum habetur 
a multis. Claruit sub imperatore Probo, qui 
Aureliano et Tacito successerat. 

? 

CAPUT LXXIII. 

ANATOLIUS. 

Anatolius Alexandrinus, Laodiceae Syriae 
„episcopus, sub Probo et Caro imperatoribus flo-
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Tuit; mirae doctrinae vir fuit in arithmetica, geo- 
metria, astronomia, grammatica, rhetorica, diale- 
ctica. Cujus ingenii magnitudinem de volumine, 
quod szfer Pascha composuit et. decem. libris 
de arithmelicae ustihubiomibus, intellegere pos- 
sumus. | 

CAPUT LXXIV.. 

„VIOTORINUS. 
a: 

. 

 Victorinus Petavionensis episcopus, non ae- 
:que latine ut graece .noverat. Unde opera ejus 
:grandia sensibus viliora -videntur. compositione 
verborum. Sunt autem haec: Commentarii în 
Genesiiu, în Fxodum, în Leviticuru, în Isaiam, 
an Ezechiel, in Habacuc, în Fcclestasteu, în Can: 
fica canticoru, în Apocalypsim Joaunis, Adver- 
Suit Ones haereses et multa alia. Ad extre- 
mum niartyrio coroniatus, est, 

" căeuT, LXAV, 

„PAMPRILUS. 

Pamphilus presbyter, Busebii Caesariensis 
episcopi necessarius, tanto bibliothecae divinae 
amore flagravit, ut maximam partem Origenis 
voluminun sua manu descripserit, quae usque 
hodie in Caesariensi bibliotheca habentur. Sed 
et in duodecim Prophetas viginti quinque ! 'Ez Es
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viissoy Origenis 'volumina manu ejus exarata. 
reperi, quae tanto amplector et servo gaudio, 
ut Croesi opes habere me credam. Si enim lae- 
titia est unam epistulam habere martyris, quanto 
magis tot millia versuum, quae mihi videtur sui 
sanguinis:signasse vestigiis! Scripsit, antequam 
Eusebius Caesariensis scriberet, Apologeticum 
pro Origene et passus est Caesareae Palaesti- 
nae: sub persecutione. Maximini. . | 

CAPUT LXXVI. 

PIERIUS. 

Pierius, Alexandrinae Ecclesiae presbyter, sub 
Caro et Diocletiano principibus, eo tempore quo 
cam Ecclesiam Theonas episcopiis' regebat, flo: 
reitissime docuit populos: et 'in tantara: sermo- 
nis diversorumque tractatuum, qui usque hodie 
exstant, venit elegantiam, ut 'Origenes junior 
vocaretur. Constat hunc mirae îczfczws et ap. 
petitorem voluntariae paupertatis fuisse scien- 
tissimum et dialecticae et rhetoricae artis et 
post persecutionem omne vitae suae tempus 
Romae fuisse versatum. Hujus est longissimus 
tractatus de propheta Osee, quem in vigilia 
Paschae hubitum- ipse sermo: demonstrat.
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CAPUT LXXVII, 

LUCIANUS. 

Lucianus, vir disertissimus, Antiochenae Ec- 
clesiae presbyter, tantum in Scripturarum studio 
laboravit, ut usque nunc quaedam exemplaria 
Scripturarum Lucianea nuncupentur.. Feruntur 
ejus: De fide libelli et breves ad nonnullos epi- 
stulae. Passus est Nicomediae ob confessionem 
„Christ, sub persecutione Maximini sepultusque 
Helenopoli Bithyniae. 

CAPUT LXXVIII. 

PHILEAS. 

Phileas, deurbe Aegypti,quae vocatur Thmuis, 
nobili genere et non parvis opibus, suscepto epi- 
scopatu, elegantissimum librum de Martyrum la- 
ude composuit et disputatione actorum habita 
adversum judicem, qui eum sacrificare cogebat, 
pro Christo capite truncatur, eodem in Aegyplo 
persecutionis auctore, quo Lucianus Nicomediae. 

CAPUT LXXIX. 

ARNOBIUS. 

Arnobius sub Diocletiano principe Siccae apud 
Africam florentissime rhetoricam docuit scri. 
psitque adversuin gentes, quae vulgo exstant, vo- 
lumina.
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CAPUT LXXĂ. 

LACTANTIUS. 

Firmianus, qui et Lactantius, Arnobii disci- 
pulus, sub Diocletiano principe accitus cum Fla-. 
vio grammatico, cujus De medeinalibus, versu 

compositi, exstant libri, Nicomediae rhetoricam 
docuit et penuria discipulorum, ob graecam vi- 
delicet civitatem, ad scribendum se contulit. 
Habemus ejus Sypostan, quod adolescentulus 
scripsit, 0âovacpwby de Africa Nicomediam, he- 
xametris scriptum versibus et alium librum, qui 

„inscribitur grammalicus et pulcherrimum De 
ra Dei et /ustitulionum Divinarum adversum 
gentes libros septem et "Eztceuriv ejusdem operis 
in libro suo acephalo et ad Asclepiadem libros 
duos, De persecutione librum unum, ad Proba 
epistularum libros quatuor, ad Severum epistu- 
larum libros duos, ad Deretrraniru, auditorem 
“suum, epistularum libros duos, ad eumdem De 
opificio Dei vel formatione hominis, librum unum. 
Hic extrema senectute magister Caesaris Crispi, 
filii Constantini, in Gallia fuit, qui postea a patre 

interfectus est. | 

CAPUT LXXĂI. 

EUSEBIUSȘ. 

Eusebius, Caesareae Palaestinae episcopus, in 
. Scripturis divinis .studiosissimus et Bibliothecae
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divinae cum Pamphilo martyre dilisentissimus 
. . . . > pervestigator, edidit infinita volumina. De quibus 

haec sunt: Eduepyehrie &mcsitswe libri viginti; 
Moe Eosprehzte aaieicews zarucrebris libri quinde- 

cim ; Qeuzaveias libri quinque; Fcclesiasticae. Li: 
storiae libri decem; Chronicorum CANON. 01]t- 

" nimoda historia et eorum “Eztzaut et: De Evan- 
geliorum ahaphonia ; in Isatam libri decem et 
contra Porphyrium , qui eodem tempore scribe- 
bat in «Sicilia, ut 'quidam putant, libri triginta, 
de quibus ad me-viginti tantum pervenerunt ; 
Toma» liber unus ; "Azc)oyiae pro Origene libri 
sex, de Vita Parmphili libri tres ; De martyribus 
alia opuscula et in centum quinquaguinta Psa/. 
7n0s eruditissimi Conunentarii et multa alia. Flo-: 

-ruit maxime sub Constantino imperatore et Con. 
stantio et ob amicitiam Pamphili martyris ab eo 
cognomentum sortitus est. 

CAPUT LXXXII. 

RHETICIUS. 

Rheticius, Aeduorum, id est Augustodunensis 
episcopus, sub Constantino celeberrimae famae 
habitus est in Galiis. Leguntur ejus Conmnentarii 
2 Cantica canticorum et aliud grande volumen 
adversus WNovatiamun, nec praeter haec quic- 
quam €jus operum reperi. ”
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CAPUT LXXXIII, 

o METHODIUS. 

Methodius, Olympi Lyciae et postea Tyriepi- 
scopus, nitidi compositione sermonis, adversa 
Porfhyrium confecit libros e! Symposium decem 
virginum, De resurrectione opus egregium contra: 
Origenem et adversus eumdem De Py/honissa et 
de Aulexusto ; în Genesim quoque et in Cau- 
fica canticorum Cominentarios et multa alia, quae 
vulgo lectitantur. Et ad extremum novissimae 
persecutionis ut alii affirmant, sub Decio et Va- 

„leriano in Calcide Graeciae martyrio corona-. 
tus est... AR 

CAPUT LXXXIV, 

JUVENCUS. 

Juvencus, nobilissimi generis, Hispânus pres-. 
byter, guatuor Evangelia hexametris versibus 
paene ad verbum transferens, quatuor libros- 
composuit et nonnulla eodem metro ad sacra-. 
mentorum ordinem pertinentia. Floruit sub Con-. 
stantino principe. | 

CAPUT LĂXXV. | 

EUSTATHIUS. 

„ Eustathius, genere Pamphylius, Sidetes, pri- 
_mum Beroeae Syriae, deinde Antiochiae -rexit
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Ecclesiam et adversum Arianorum: dogma com- 
ponens multa sub Constantino principe pulsus 
est in exsilium Trajanopolim Thraciarum, ubi 
usque hodie conditus est. Exstant ejus volumina : 
De anima, De eugastrimytho adversum Orige.- 
nem et infinitae 'epistulae, quas enumerare lon. 
gum est. 

CAPUT LXXXVI. 

“ MARCELLUS. 

„ Marcellus, Ancyranus episcopus, sub Constan- 
tino et Constantio principibus floruit, multaque 
diversarum ''7c(£5soy scripsit volumina. et ma: 
xime advei'suni Arianos. Feruntur contra hunc 
Asterii et Apollinarii libri, sabellianae eum hae- 
resis arguentes; sed et Hilarius, in septimo ad- . 
versum Arianos libro, nominis ejus quasi hae- 

„Tetici meminit. Porro ille defendit se non esse 
dogmatis, cujus accusatur, sed communione Julii 
et Athanasii, Romanae et Alexandrinae urbis 
pontificum, se esse munitum. 

CAPUT LXXXVII. 

ATHANASIUS. 

Athanasius, Alexandrinae urbis episcopus, 
multas arianorum perpessus insidias, ad Con- 
stantemGalliarum principem fugit, unde reversus
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cum litteris et rursum post mortem ejus fugatus, usque ad Joviani imperium Jatuit, a quo recepta Ecclesia, sub Valente moritur. Feruntur ejus Adversum gentes duo libri et contra Valentem et Uysactum unus et De Pirginitate et De Per- Seculionibus Arianorum plurimi et De Psalto- um bilulis et Flistoria Antonii monachi vitam continens et tortuoztzri epistulae eţ: multa alia, quae enumerare longum est. 

- 
CAPUT LXXXVIIL, 

ANTONIUS, 
Antonius monachus, cujus vitam Athanasius, Alexandrinae urbis episcopus, insigni volumine Prosecutus est, misit aegyptiace ad diversa mo: hasteria apostolici sensus sermonisque epistulas septem, quae in graecam linguam translatae Sunt, quarum praecipua est ad Arsenoitas. Floruit Con. stantino et filiis ejus regnantibus. Vixit annos centum quinque. | 

| CAPUT LXXXIX, 

BASILIUS. 

Basilius, Ancyranus „episcopus, artis medici- 1ae Snarus, scripsit contra Marcelhun et De irginitate librum et nonnulla alia et sub rege Zonstantio Macedoniae partis cum Eustathio ebasteno princeps fuit, |. . i Hieronymi Catalogus, — 7. W, Dianu. 
8
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CAPUT XC. 

THEODORUS, 

Theodorus, Heracliae Thraciarum episcopus, 
elegantis apertique sermonis et magis histori- 
cae intellegentiae, edidit, sub Constantio prin- 
cipe,' Comunentarios in Matthaeum et in Joan: 
nem et in -Apostolum et in Psalterium. 

CAPUT XCI. 

EUSEBIUS. 

Eusebius, Emesenus episcopus, elegantis et 

rhetorici ingenii, innumerabiles et qui ad plau- 

sum populi pertinent confecit libros magisque 

historiam secutus ab his, qui declamare volunt, 

studiosissime legitur, e quibus vel praecipui sunt 

adversum Judacos et gentes et Novahanos et ad 

Galatas libri decem et in Evangelia /onuhae 

breves sed plurimae. Floruit temporibus Con- 
stantii imperatoris, sub quo et mortuus Antio- 

chiae sepultus est.. 

CAPUT XCII. 

TRIPHILLIUS. 

Triphillius, Cypri Ledrensis sive Leucotheon 
episcopus, eloquentissimum suae aetatis: et sub 

rege Constantio celeberrimus fuit. Legi ejus in
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Cantica canticorum Comimentarios. Et multa alia composuisse fertur, quae in nostras manus mi: nime pervenerunt. | 

CAPUT XCIIL. 

DONATUS. 

Donatus, a quo Donatiani per Africam sub Constantio Constantinoque principibus pullula- verunt, asserens a nostris Scripturas in perse- cutione ethnicis traditas, totam paene Africam ct maxime Numidiam sua persuasione decepit. "Exstant ejus multa ad suam haeresim pertinen- tia opuscula et De Spiritu sancto liber, Ariano dogmati congruens, 

CAPUT XCIV, 

ASTERIUS. 

Asterius, arianae Philosophus factionis, seri- psit regnante Constantio in epistulam ad Roma- nos et in Evangelia et Psalmos Comrnentarios et multa alia, quae a suae partis hominibus stu- diosissime leguntur. 

CAPUT .XCV, 

LUCIFER, 

Lucifer, Caralitanus episcopus cum Pancratio et Hilario Romanae Ecclesiae clericis ad Con-
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stantium imperatorem a Liberio episcopo pro 
fide legatus missus, cum nollet sub nomine Atha- 
nasii Nicaenam damnare fidem, in Palaestinam 
relegatus, mirae constantiae et praeparati animi 
ad martyrium contra Constantium imperatorem 
scripsit librum, eique legendum missit ac non 
multo post, sub Juliano principe reversus Ca- 
ralis. Valentiniano regnante obiit. 

CAPUT XOVI. 

HUSEBIUS. 

Eusebius, natione Sardus, ex lectore urbis Ro- 
mae Vercellensis episcopus, ob confessionem fi- 

dei a Constantio principe Scythopolim et inde 
Cappadociam relegatus, sub Juliano imperatore 
ad Ecclesiam reversus, edidit in Psalmos Coz- 
mentarios Eusebii Caesariensis, quos de graeco 
in latinum verterat. Mortuus est Valentiniano 
et Valente regnantibus. 

CAPUT XCVII. 

FORTUNATIANUS. 

Fortunatianus, natione Afer, Aquileiensis epi- 
„_scopus, imperante Constantio, in Evangelia titu- 

lis ordinatis, brevi et rustico sermone scripsit 
:Commntentarios et in hoc habetur detestabilis, quod 

Liberium, Romanae urbis episcopum, pro fide
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ad exsilium pergeritem primus sollicitavit ac fre- 
git et ad subscriptionem haereseos compulit. 

CAPU'T XCOVIII. 

ACACIUS, 

Acacius quem, quia luscus erat, MevecOuduoy 
nuncupabant, Caesariensis Ecclesiae in Palae- 
stina episcopus, elaboravit 7 Ecclesiasten decem 
et septem volumina et Xopuptzzoy Fapăroy sex, 
et multos praeterea diversosque tractatus, În 
tantum autem sub Constantio imperatore. cla- 

ruit, ut in Liberii locum Romae Felicem epi- 
scopum constitueret. 

CAPUT XCIX, 

SERAPION. 

Serapion Thmueos episcopus,.qui ob elegan. 
 tiam ingenii cognomen scholastici meruit, carus 
Antonii monachi, edidit adversa Manichacum 
egregium librum et De Psalorum btuls alium 
et ad diversos utiles epist//as et sub Constantio 
principe etiam in confessione inclytus tuit. 

CAPUT C. 

“HILARIUS. 

- 11. Hilarius, urbis Pictavorună Aquitaniae: epi- 
“scopus, factione Saturnini Arelatensis episcopi,
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de synodo Biterrensi i in Phrygiam relegatus, duo- 
decim qdversus Arianos confecit libros et alium 
librum De Synodis, quem ad Galliarum episco- 
pos scripsit et in Psalmos Conmentarios, pri- 
mum  videlicet et secundum et a quinquagesimo 
primo usque ad sexagesimum secundum et a 
centesimo decimo octavo usque ad extremum, 
in quo.opere imitatus Origenem, nonnulla etiam 
de suo addidit. 2. Est ejus et ad Constantin 
libellus” quem viventi Constantinopoli porrexe- 
rat et alius 2 Constantin, quem post mortem 
ejus scripsit et liber adoerszm Palentem et Ur. 
saciuim, historiam Ariminensis et Seleuciensis 
synodi continens et ad praefectum Sa/ustiun, 
sive contra Dioscorum et liber Ayiorum et 
1nysteriorum alius et Cominentarii in Matthacum 

„et zractatus in Job, quos de graeco Origenis 
ad sensum transtulit et alius elegans libellus 
contra Auxentium et nonnullae ad diversos e/i- 
stulae. Aiunt quidam scripsisse eum et in Can-! 

„tica canticorum, sed a nobis hoc opus ignoratur. 
Mortuus est Pictavis, Valentiniano et Valente 
regnantibus. 

CAPUT CI. 

VICTORINUS. 

Victorinus, natione Afer, Romae sub Constan- 
tig principe rhetoricam doucit et in extrema se-
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nectute Christi .se tradens fidei, scripsit adver. 
sus Arium libros more dialectico valde obscuros, 
qui nisi ab eruditis non intelleguntur et com- 
mentarios in Apostolum. 

CAPUT CI. 

“TITUS. 

Titus, Bostrenus episcopus sub Juliano et e. 
viano principibus, fortes adoersumn Manichaeos 
scripsit libros et nonnulla volumina alia. Mo- 
ritur autem sub Valente. 

CAPUT CIII. 

DAMASUS. N 

Damasus, Romanae urbis episcopus, elegans 
in Versibus componendis ingenium habuit mul- 
taque et brevia volumina metro edidit et' prope 
octogenariussub Theodosio principe mortuus est. 

CAPUT CIv. 

APOLLINARIUS. 

 Apollinarius, Laodicenus Siriae episcopus, pa 
tre presbytero, magis grammaticis in adole- 
scentia operam dedit et postea in sactas Scri- 
pturas innumerabilia scribens volumina sub Theo- 

„_dosio imperatore obiit. Exstant ejus . adversus
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Porphyriuin triginta libri, qui inter cetera ejus 
opera vel maxime probantur. n 

CAPUT CV. 

GREGORIUS. 

Gregorius Baeticus, Eliberi episcopus, usque 
ad extremam senectutem diversos mediocri ser- 
mone tractatus composuit et De fide elegantem librum «hodieque superesse dicitur. 

CAPUT Cv, 

PACIANUS, 

Pacianus, in Pyrenaei jugis Barcelonae epi- 
scopus, castitate et eloquentia et tam vita quam 
sermone clarus, scripsit varia opuscula, de qui- 
bus est Cervus. et Contra NWovatianos. Sub 
Theodosio principe, jam ultima senectute, mor. 
tuus est, | o 

CAPUT CVII. 

PHOTINUS. 

Photinus de Gallograecia, Marcelli discipulus, 
Sirmii episcopus ordinatus, Hebionis haeresim 
instaurare conatus est, postea a Valentiniano 
principe pulsus Ecclesia, plura scripsit volumina, 
in quibus vel praecipua sunt: contra gentes. et 
ad Valentinianum libri, . |
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CAPUT CVIII. 

PHUEBADIUS. 

Phoebadius, Agenni Galliarum episcopus, e ]i- dit Contra Artanos librum. Dicuntur ejus et allia . esse opuscula, . quae : necdum legi, vivit usque 'hodie decrepita senectute, - | 

CAPUT CIX. 

DIDYMUS, 

Didymus, Alexandrinus, captus a parva aetate oculis, et ob id elementorum quoque ignarus, tantum miraculum sui omnibus praebuit, ut dia- lecticanr quoque et geometriam, quae vel ma- xime visu indiget usque ad perfectum didicerit. Is plura opera et nobilia conscripsit :-cornenta- rios- in Psalmos omnes, conmneniarios in Evan- gelium Matthaei et Joannis et De dogmabibus, et contra Artanos libros duos et De Spirtu saucto librum unum, quem ego in latinum verti, în Jsasant tomos decem et octo, 7: Osee ad me scribens 
commentariorum libros tres et în Zachariam, meo rogatu, libros quinque et commentarios 7 Job et infinita alia quae digerere proprii.indicis est. Vivit usque hodie et octogesimum tertium aetatis excessit annum,
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OPTATUS. 

. Optatus Afer, episcopus Milevitanus, ex parte 
„catholica. scripsit Valentiniano et Valente prin- 
cipibus adversa Donahianae parhs calumnan 
libros sex, in quibus asserit crimen Donatiano- 
rum in nos falso retorqueri. | 

CAPUT CAI. 

SEVENRUS. 

Aquilius Severus in Hispania de genere il- 
lius Severi ad quem Lactantii duo epistularum 
scribuntur libri, composuit volumen quasi £2+- 
mo, totius suae vitae statum continens tam 

prosa quam versibus, quod vocavit Nuzuorporți,v 
sive Ilzicuy et sub Valentiniano principe obiit. 

CAPUT CXII. 

CYRILLUS. 

Cyrillus, Hierosolimae episcopus, saepe pul- 
sus Ecclesia et receptus, ad extremum sub Theo-. 
dosio principe octo annis inconcussum episco- 
patum tenuit. Exstant ejus za niYii3ste, quas in 
adolescentia composuit. |
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CAPUT CĂXIII. 

EUZOIUS. 

Euzoius, apud Thespesium rhetorem, cum 
“Gregorio Nazianzeno episcopo adolescens Cae- 
sareae eruditus est et ejusdem postea urbis epi- 
scopus plurimo labore corruptam jam  biblio- 
thecam Origenis et Pamphili in membranis in- 
staurare conatus est. Ad extremum sub Theo. 
dosio principe Ecclesia pulsus est. Feruntur ejus 
varii multiplicesque tractatus, quos nosse per- 
facile est. | 

CAPUT CAIV, 

EPIPHANIUS. - Aa 

Epiphanius, Cypri Salaminae episcopus, scri- 
psit adversum omnes haereses libros et multa 
alia quae ab eruditis propter res, a simplici- 
oribus propter verba lectitantur. Superest us- 
que hodie-et in extrema jam senectute varia 
cudit opera. 

_CAPUT CXv. 

EPHRAEN. 

- Ephraem, I-dessenae Ecclesiae diaconus, multa 
syro sermone composuit, et ad tantani venit 
claritudinem, ut post lectionem Scripturarum
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publice in quibusdam. ecclesiis ejus scripta re- 
citentur. Legi ejus De Spirifu sancto graecum 
volumen, quod quidam de syriaca lingua ver- 
terant et acumen sublimis ingenii, etiam in tran.-. 
slatione congnovi. Decessit sub Valente principe. 

CAPUT CĂVI. 

BASILIUS. a. 

„Basilius, Caesareae Cappadociae, quae prius 
Mazaca vocabatur, episcopus egregios contra Eu- 
nomium €elaboravit libros et De Spiritu sancto 
volumen et 7 Flexaemeron homilias novem et 
aoummtay et breves. variosque tractatus. Mo- 
ritur imperante Gratiano. 

CAPUT CXVII. 

GREGORIUS. 

Gregorius, primum Sasimorum, deinde Na- 
zianzenus episcopus, vir eloquentissimus, prae- 
ceptor meus, quo Scripturas explanante didici 
ad triginta millia versuum omnia opera sua 
composuit. E quibus illa sunt: De morte fra- 
fris Caesarii; legi poozzoyiue; Laudes Macha- 
bacorum; Laudes Cypriani; Laudes Athanasii 
Laudes : Maximi philosophi post exilium reversi, 
quem falso nomine quidam Heronis superscri- 
pserunt (quia est et. alius liber vituperationem
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ejusdem Maximi continens, 'quasi non licuerit 
cumdem et laudare et vituperare pro tempore) 
et liber, hexametro versu, zirginitatis et nu- 
fliarum contra se disserentium ; aduerstan Eu- 
monium liber unus, De Spirit sancto liber 
unus, contra Julanum imperatorem. libri duo. 
Secutus est autem Polemonem dicendi chara- 
ctere vivoque se episcopum in loco suo: ordi- 
nans, ruri vitam monachi exercuit. Decessitque 
ante hoc ferme triennium sub Theodosio principe. 

CAPUT CXVIII, 

LUCIUS. - 

Lucius, post Athanasium Arianae partis epi- 
scopus, usque ad Theodosium principem, a quo 
et pulsus est, Alexandrinam Ecclesiam tenuit. 
Exstant ejus solemnes de Pascha epistulae et 
pauci variarum /yfo/heseon libelli. 

CAPUT CXIX. i, 

DIODORUS. 

Diodorus Tarsensis episcopus, dum! Antio- 
chiae esset presbyter, magis claruit. Exstant ejus 
in Apostolum Comentarii et multa alia, ad 
Eusebii magis Emiseni characterem pertinentia, 
cujus 'cum sensum secutus sit, eloquentiam imi- 
tari non potuit propter ignorantiam saecularium 
litterarum. Ie p - ..
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CAPUT CXX. 

EUNOAMIUS. 

Eunomius, Arianae partis, Cyzicenus episco- 
pus, in apertam haereseos suae prorumpens 
blasphemiam, ut, quod illi tegunt, iste publice 
fateretur, usque hodie vivere dicitur in Cappa- 

„ docia” et. multa contra Ecclesiam scribere. Re- 
sponderunt ei Apollinarius, Didymus, Basilus 
Caesariensis, Gregorius Nazianzenus et Grego- 
rius Nyssenus. 

. CAPUT CANI. 

PRISCILLIANUS, 

Priscillianus, Abilae episcopus, qui factione 
Hydatii et Ithacii Treveris a Maximo tyranno 
caesus est, edidit multa opuscula, de quibus ad 
nos aliqua pervenerunt. Hic usque hodie a 
nonnullis Gnosticae, id ist Basilidis vel Marci, 
de quibus Irenaeus scripsit, haereseos accusa- 
tur, defendentibus aliis, non ita um sensisse, 
ut arguitur. 

CAPUT CXXII, 

LATRONIANUS. 

Latronianus, provinciae Hispaniae, vir valde 
eruditus et in metrico opere veteribus com-. 

.
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parandus, caesus est et ipse Treveris cum. Pri- 
scilliano, Felicissimo, Juliano et Euchrotia, ejus- 
dem factionis. Exstant ejus ingenii opera, di- 
versis n.etris edita. 

CAPUT CAKXIII, 

TIBE ERIANUS, 

Tiberianus Baeticus scripsit, pro suspicione, 
qua cum Priscilliano accusabatur. haereseos, 
apologeticum tumenti compositoque sermone. 

CAPUT CXXIV. 

AMBROSIUS. 

Ambrosius, Mediolânensis episcopus, usque 
"în praesentem diem scribit, de quo, quia Su- 
perest, meum judicium subtraham, ne in alte- 
rutram partem aut adulatio in me reprehen- 
datur aut veritas. 

CAPUT CXXV. 

EVAGRIUS. 

: Evagrius, Antiochiae episcopus acris ac fer- 
ventis ingenii, cum adhuc esset presbiter, di: 
versarum hypotheseon tractatus mihi legit, quos 
necdum edidit;. Vifam quoque beat? Antoni 

+
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de. graeco' Athânasii in nostrum sermonem 
transtulit. 

CAPUT CXXVI. 

AMBROSIUS. 

Ambrosius Alexandrinus, auditor Didymi 
scripsit adversum Apollinarium volumen mul: 
torum versuum De dogmatibus et, ut ad me nu- 
per quodam narrante perlatum est, Conzmen- 
Zartum în Job, qui usque hodie superest. 

CAPUT CXXVII. 

“MAXIMUS. 

Maximus philosophus, natus Alexandriae, Con- 
stantinopoli episcopus ordinatus est et pulsus, 
insignem De -fide adversus' Arianos scripsit 
librum, quem, Mediolani Gratiano principi dedit. 

CAPUT CĂXVIII, 

GREGORIUS. 

Gregorius, Nyssenus episcopus, frater Basilii 
Caesariensis, ante paucos. annos mihi et Gre- 
“gorio Nazianzeno. contra Funomtum legit libros, 
qui. et E multa. alia scripsisse et scribere dicitur, 

DEP a.
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CAPUT OXXIX. 

7 JOANNES. 

Joannes, Antiochenae Ecclesiae presbyter, „_Eusebii Emiseni Diodorique sectator, multa com- ponere dicitur, de quibus Tagi tepocbvns tan- 
tum legi. 

CAPUT CXXX. 

GELASIUS. 

Gelasius, Caesareae Palestinae post Euzoium episcopus, accurati limatique sermonis fertur quaedam scribere, sed celare. | 

CAPUT CXXXI, 

THEOTINMUS. 

Theotimus, Scythiae Tomorum episcopus, in morem dialogorum et veteris eloquentiae bre- ves commaticosque tractatus edidit, Audio eum et alia scribere. 

CAPUT CXXXII, 

DEXTER. 

Dexter, Paciani, de quo Supra dixi, filius, clarus apud saeculum et Christi fidei deditus, 
Hieronymi Catalogus.— 7, DN, Dianu. 

9
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fertur ad me omnimodam historiam texuisse, 
quam necdum legi. - 

CAPUT CXXXIII. 

AMPHIILOCHIUS. 

Amphilochius, Iconii episcopus, nuper mihi 
„librum legit De Spirit sancto, quod Deus et 
quod adorandus quodque et omnipotens sit. 

CAPUT CAXĂIV. 

SOPHRONIUS. 

Sophronius, vir apprime eruditus, laudes Be- 
thleem adhuc puer et nuper de subversione - 
Serapis insignem librum composuit; De virgi. 
nitate quoque ad Eustochium et vz/a7 Zlilartonis 
monachi, Gpuscula mea in graecum eleganti 
sermone transtulit, Psalteru quoque et Pro- 
Phetas, quos nos de hebraeo i in latinum ver- 
timus. Ia 

CAPUT CXXAXV. 

HIERONYMUS. 

1. Hieronymus, natus patre Eusebio oppido 
Stridonis »quoda Gothiseversum Dalmatiae quon-
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dam Pannoniaeque confinium fuit, usque in prae- sentem annum, id est, Theodosii principis quar- tum decimum, haec scripsi: Vifam Pauli mo- nach; Epistularum ad diversos librum unum ; Ad  Îlehodorum exhorlatoriam ; Altercahonem 
Luciferiani et Or/hodoxi ; Chronicon omnimodae 
historiae; Zi Jeremtar et Ezechiel homilias Ori. Senis viginli octo, quas de Graeco 'in latinum verti; De Seraphim, De Osanna ; De frugi ef luxurioso filis; 2. De tribus Qudeshonibus legis veteris ; Honulas în Canticum canticorum duas; “ Adversus. Hehvidium de Marine virginitate Per- Petua ; ad Eustochium De virginilate servanda ; Ad Marcellam epistularum librum unum ; Con- | so/atoriam epistulam de morte filiae ad Paulam; În epistulam Pauli ad Galatas commentariorum libros tres; item J epistulam ad Ephestos com: mentariorum libros tres; /4 epistulam ad Titum librum unum; Je epistulam ad Philemoner. li: ” brum unum ; /pz Ecclesiasten commentarios; Qae- 

Sfioniin hebraicaru ru Genesim librum unum ; „De locis librum unum; Zlebraicorurm nomrnun 
librum unum; 3. De Spiritu sancto Didynui, quem 
in latinum transtuli, librum unum ; În Lucam honulias triginta novem ; În Psalmos a decimo 
usque ad sextum decimum tractatus septem; 
Captivum monachiun ; Vitam beat Ihlartonis ; 
Novum Testament grecae fidei redidi; vetus Juxta hebraicum transtuli; Epistu/arum autem
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ad Paulam et Eustochium, quia quotidie scri: 
buntur, incertus est numerus. Scripsi praete- 
rea: Ji Mhichaeam explanationum libros duos; 
Iu Sophoniam librum unum ; In Nahum librum 
unum; 2 Flabacuc libros duos; In Aggacum 

„librum unum; su/fague alia de opere prophetal, 
quae nunc habeo in manibus et necdum ex- 
pleta sunt. | |



NOTE EXPLICATIVE 

————



PROLOGUS. 

  

Ca şi, în genere, celelalte opere ale lui Hierony- mus, așă şi această scriere are o prefață (prologus) - sau introducere, în care autorul arată împrejurările, care lau determinat să o compună, felul cum a pro- cedat şi în fine scopul, pe care l'a urmărit prin scrie- rea respectivă. 

Prgr. 1. Dexter. Acestuia i-a consacrat capitolul 132 din scrierea de față. (A se vedeă nota la capitolul menționat). Scrierea: De viris illustribus este dedicată lui Dexter, pentru că după îndemnul lui a scris-o Hieronymus, cum declară dela început: Zlortaris.., 
n» Tranguilluui. C. Suetonius Tranquillus, care a trăit probabil, între anii 75 şi 160, a scris între altele: 

De vita Caesaruim (operă păstrată până azi, în care se cuprind viețele celor za impăraţi dela Caesar până la Domitianus), precum şi o scriere intitulată: De viris illustribus cuprinzând cinci categorii de bărbaţi însemnați: 1. poeți, 2. ora: tori, 3. istorici, 4. filosofi şi 5. gramatici şi re- tori. Din această scriere nu au remas de cât câtevă fragmente în citaţiile altor scriitori. La „această scriere face Hieronymus alusiune mai 
departe. 

n Centilium litterarum. Este vorba de literatura pro- fană. Adjectivul: gentilis, e, este luat ac! anume
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în accepțiunea dată de scriitorii bisericeşti de: păgân, profan. 
Prgr. 1. au. Theodosius a domnit, după cum se ştie, 

» » 

> 9 

intre anii 379 şi 395. Aci este vorba de anul 392. Flermippus .. Hermippus din Smyrna a: scris di- ferite biografii; Antigonus a scris biografiile filo- 
sofilor renumiţi; despre Satyrus ca istorie vor- 
beşte tot Hieronymus în scrierea: adversus Jovi- 
nianum (în cartea 2-a); iar despre scrierile lui Aristoxenus vorbeşte Plutarch şi Aulus Gellius. Satyrus eră originar din Tarent şi a trăit în se- 
colul 1V. Se păstrează dela dânsul o scriere dz- spre armonie și ritm în trei cărţi, 

Varro. M. Terentius Varro a trăit între anii 116 şi-27 înainte de Christos. EI a scris peste 74 de opere în mai mult de 600 de cărţi cuprinzând toate domeniile cunoştinţelor omeneşti. A fost un enciclopedist în cel mai larg înţeles al cuvântu- lui. Foarte multe din scrierile lui s'au pierdut. 
Santra. După nume se vede că nu eră de origină romană. Aparține secolului [ înainte de Christos, Aulus Gellius îl menţionează în scrierea sa: „No- ctes atticae“ (VII, 15, 5). Se citează dela dânsul o 

scriere întitulată: De antiquitate vorborum. Azi nu posedăm nici una din scrierile sale. 
- A'epos.. Cornelius Nepos, care a trăit probabil între anii 99 şi 24 inainte de Christos, a scris o istorie 

în trei cărți (azi pierdută) precum şi biografiile celor mai însemnați bărbaţi la Romani şi la cele- 
"lalte popoare (De viris illustribus). Această scriere se subimpărțeă în mai multe divisiuni ca: De ea- cellentibus ducibus Romanorum 5 De excellentibus. „ducibus exterarum gentium ; De regibus Roma- 
noruin; De regibus exterarum fentiuu » De histo- 
ricis graecis; De historicis latinis etc.. Astăzi 
avem o mică parte din această scriere, 

n» Elyginus. C. Lulius Hyginus a trăit probabil între anii 64 înainte de Christos şi 17 după Chr. Sa 
distins ca scriitor în diferite genuri. Intre altele 
a compus biografiile bărbaţilor insemnaţi din isto-
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ria romană. Despre Tranquillus vezi nota respec- tivă de mai sus. 
„Prgr, 2, Eusebius. A se vedeă cap. 8r al acestei scrieri, n Se Cicero. M. Tullius Cicero (106—43) a fost om de | Stat, orator, filosof şi scriitor însemnat. Dela dânsul avem: discursupi (între cele mai impor- tante menționăm pe cele rostite în contra lui Ca- tilina şi în contra lui Antonius); scrieri retorice (din care face parte şi scrierea menţionată aci „de Hieronymus şi care este întitulață: Brutus, sive de cluris oratoribus); scrieri filosofice şi Scrisori. 

- 
Ac Hieronymus zice: Cicero. tiius, în sensul că eră scriitorul, pentru care aveă Dexter cea mai mare admiraţiune, 

pn 2 Î10c.. angulo, adică în Bethleem, unde se afla Hieronymus, când a scris această operă, » m Celsus, Hieronymus citează aci pe trei din cei mai învierşunaţi adversari ai creştinilor. Celsus este cel dintâi dintre filosofii greci, cari au atacat * creştinismul. EI a fost combătut de către Orige.- nes (vezi cap. 54). Porphirius a fost combătut de Methodius; iar Julianus de câtre Cyrillus Alexan- drinus. 

CAP. [. 

Apostolul Petrus se numiă mai înainte, pe când eră pescar, Simon; însă, schimbându-şi menirea sa, şi-a schimbat şi numele, cum se intâmplă astăzi cu cei cari se călugăresc, aşă că după obiceiul timpului a avut două: nume: unul ebreese şi altul grecesc. EI eră originar din Bethsaida, de lângă lacul Genesaret (Joannes 1, 43 şi 45 precum şi XXI, 13). Eră fiul lui Ionas. sau Joannes (ambele nume sunt identice). Este unul din cei dintâi, cari au ascultat cuvântul "Mântuitorului. Părăsind familia (Matth. XIX, 27. Luc, AVIII, 28) fu primit între cei 12 Apostoli (Mare.
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III, r3—19) între cari era „primus.“ El a fost înte- 
meetorul Bisericii in Roma şi cel dintâi episcop al ei. 
El se dusese în Roma în anul 42 sau 43 şi a murit 
acolo ca martir în anul 67 sau 68, în acelaş timp cu 
Paulus. Nu a stat însă fără întrerupere în Roma de 
la anul 42 sau 43. Astfel pe la anul 51 ia parte la 
sinodul apostolic in Ierusalim şi după puţin timp S'a 
dus în Antiochia apoi în Bithinia, Asia, Cappadocia, “ 
Galatia şi Pont şi în fine la Roma (în tradiţie se vor- 
beşte de Babilon, interpretându-se în sensul că Roma 
eră un fel de Babilon în lumea romană), unde a murit 
pe cruce, şi aci Hieronymus arată chipul cum a fost 
crucificat. După tradiţie locul martiriului său este Va- 
ticanul, unde azi se înalţă biserica Sfinţilor Apostoli 
Petru şi Pavel, cea mai mare din lume, ca proporţiuni 
de construcţie. 

Prgr, 1. filius foannis. A se vedea: Evang. sec. Joan. |, 43 | 
şi XXI, 15. - - 

n n frater Andreae. A se vedeă: Ev. s. Matth. IV, 18. 
nm Anliocheusis Ecclesiae. Hieronymus în: Commenta- 

rius in epistulam ad Galatas (cartea []) zice de 
asemenea: frimum episcopum Anliochenae Ecole. 
siae Pelrum [uisse accepimus ct Romam exinde 
translatui, quod Lucas... omisit. 

» - m Ciaudii. Acesta a domnit între anii 41 şi 54. 
”  » Simone. Intre altele se zice că acesta—deşi unii 

îi contestă existenţa (zicând că este o confuziune 
de citire a inscripţiunii: în loc de Semo Sanco sa 
citit: Simoni sancto)— reuşise a se înălță în aer, 
-insă Petrus, prin rugăciuni, a înlăturat demonii 
şi astfel acela a căzut şi şi-a frânt gâtul. | 

n n XĂV annis. Pentrua arătă durata în timp Hierony. 
mus întrebuinţează atât ablativul cât şi acusati- 
vul, cum avem d. e. în cap. 2, parg. 5: Triginta 
annos, - 

» m eronis Acesta ştim că a domnit de la anul 54 
până la anul 68.
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“3
 

CAP. 1|. 

Unii mai discută şi astăzi în privința identităţii per- 
soanei lui Iacob. In genere se admite ceeace spune 
Hieronymus, bazându-se pe Hegesippus, în acest ca- 
pitol. 

Prgr. Î. fraler Dowini, A se vedea: Pauli ep. ad Galat. 1,19. 
n m Honnulli. Ca Eusebius şi Ambrosius, A se vedea şi 

contra Helvidium cap. 13, | 
wm matris Domini. Joann. XIX, 23. 
n 2. Fegesippus. A .se vedea: cap. 22. 
nn Vicinus, Hieronymus întrebuințează foarte des, după 

cum vom mai vedeă, acest cuvint în înțelesul de: 
vecin în privinţa timpului, care a trăit aproape 
de un altul în privința timpului. Acest înţeles nu-l 
găsim decât la scriitorii după epoca clasică, 

mp JONguint esset. În aceste expresiuni se întrebuințează 
indicativul, cum vedem d. e. Chiar şi în scrierea 
de faţă în cap. 85, 87, 88 ete, 

m 9. Josephus. Despre Josephus Flavius vezi cap. 13. 
mn Clemens. Vezi cap, 38. i 
mm QUO... esciunt. Vezi Luc. ÎXIII, 34. 
m d. Subversam esse... Azi nu se găseşte acest lucru in 

scrierile remase de la Josephus. 
mm Zestantur, |, 13 şi XV, 13, 
n» Sindonem. Cuvintul sindon, onis, luat din grecește, 

laseamnă o țesătură fină de in, din care se făceau 
îmbrăcăminte şi ciarşafuri. 

“CAP. III. 

Despre Apostolul Matei, tradiţia ne spune, că a pre- 
dicat la început printre Iudeii din Palestina, apoi în 
Etiopia (după alţii în Arabia), Siria şi Persia. El a 

„dus o vieaţă ascetică, nu a mâncat nici odată carne 
şi, după tradiţia generală a Bisericii, a murit ca mar- 
tir pe rug în Etiopia.
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Prgr. 1. ex publicano. A se vedeă: Math. IX, 9; Marc. II, 14; 
Luc. V, 27. . 

n Caesarieusi bibliotheca. Vezi cap. 73, unde se vor- 
beşte despre Pamphilus, i 

In  prolozul comentariului la evangelia lui Matei 
Hieronymus zice: Primus omnium Matthaeus est 
publicanus, cognomento Levi, qui Evangelium in 
„Judaea /iebraeo sermone edidit, ob eorum vel ma- 
xime causam, qui in Jesum crediderant ex Ju- 
daeis, et nequaquam Legis umbram, succedente 

a. Evangelii veritate, servabant. Secundus Marcus, 
interpres apostoli Petri et Alexandrinae Ecclesize 
primus episcopus, qui Dominum quidem Salva- 
torem ipse non vidit, sed ea, quae magistrum au- 
dierat praedicantem, juxta fidem magis gestorum 
narravit, quam ordinem. Tertius Lucas medicus, na- 
tione Syrus Antiochensis, cujus laus in Evange- 
lio (IL. Cor. VIII, 18), qui et ipse discipulus apo- 
stoli Pauli, in Achaiae Baeotiaeque partibus vo. 
lumen condidit, quaedam altius repetens et, ut 
ipse in proemio confitetur, audita magis, quam 
visa describens, Ultimus Joannes apostolis et 
evangelista, quem Jesus amavit' plurimum, qui 
supra pectus Domini recumbens (Joan. XIII, 23 
şi XXI, 25), purissima doctrinarum fluenta po- 
tavit...... a 

CAP. IV. 

Iudas (Luc, VI, 16 zice: "lotezs "Izz60y) Thaddaeus | 
(Dazâaios) a predicat mai întâi prin toată Palestina 
apoi în Arabia, Siria, Mesopotamia şi Persia şi se 
zice că a murit ca martir. 

Cuvintul afocryhus aparţine limbei latine ecle- 
siastice.



  

CAP. V. 

Despre apostolul Pavel găsim vnele date biografice 
chiar în scrisorile sale. S'a născut în Tarsus (în Cilicia) 
din o familie ebree din tribul Benjamin (Act. IX, 11; 
XXII, 3; Philipp. III, ş). Hieronymus spune că sa 
născut in Giscala inic oraş în Galilea. Se poate ca fa- 
milia sa-să fi plecat din Giscala la Tars înainte de na. 
şterea lui Paulus. Probabil că sa născut pe la înce- 
putul secolului I, pe la anul 10 după Chr.. Pe când 
treceă prin o pustietate, ca să meargă la Damasc, în 
urma. unei visiuni, a devenit creştin (1 Cor. IX, I; 

"XV, 3). Data acestei împrejurări este nesigură: între 
anii 35 şi 38. Activitatea apostolică a lui Pavel a durat 
aproape 30 de ani. El a fost decapitat, cum spune Hiero- 

„nymus, în timpul persecuţiunii întâmplată sub Nero. 

Prgr. 1. Sfephaui, Vezi despre minunile acestuia: Acta Apost. 
VI, 5; VII, 59 şi VIII, 1, 

„n Scribilur. În cap. IX, i 
m 2. tomen Paulus. In scrisoarea ad Philemonem, Hie. 

„ronymus zice: Ut enim Scipio, subjecta Africa, 
Africani sibi nomen assumpsit, ita et Saulus: a pri- 
mo Ecclesiae spolio proconsule... Paulo victo- 
riae sune tropaea retulit..., ut Paulus diceretur, 

n COnversalione' = conversione. ! 
n Festus. Acesta a urmat lui Felix în anul 60; iar 

Festus a fost înlocuit prin Albinus în anul 62, 
„98 iclans epistulam. Vezi II Tim. IV, 16 —17. 
m n Confortavil. Aparține limbei latine eclesiastice. 
» 

» 

s
s
.
 

4 caeleste. Il Tim. IV, 18, 
„ înstat, Il Tim. IV, 6. 

m Petrus. Vezi cap... 
5 Barnabae. Vezi cap. următor, 

n» Teriullianuu. Vezi cap. 33. 
mm Clementis. Vezi cap. 15.
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CAP. VI. 

Numele lui eră Joseph şi eră din tribul Levi. Su: 
pranumele de Barnabas (din |. arameană), i s'a dat 
de către apostoli (ef. Act., IV 6), din- causa elocinţei - 
sale şi a puterei de a convinge pe alţii, aşă că a convertit la creştinism pe foarte mulţi păgâni. A fost tovarăşul apostolului Paul, de care în urmă s'a de- spărţit şi s'a dus împreună cu Marcus, să predice cu. vântul Evangeliei în insula Cipru, patria sa, după ce mai înainte luptase foarte mult pentru . înflorirea Bisericei din - Antiochia. Scrisoarea, de care e vorba 
aci, cuprinde 21 capitole (traducerea - în latineşte a originalului cuprinde numai 17 capitole). In primele 17 capitole se caută a se demonstră, că decăderea mosaismului şi a instituţiilor sale s'a prezis în însuşi „Vechiul Testament, iar în celelalte patru se cuprind 
precepte de morală, Necunoaşterea ceremoniilor judee, 
ce se dovedeşte prin această scrisoare, neadmisibilă 
la un levit, arată singură chiar neautenticitatea acestei 
scrisori, care, după cuprins, datează dintre anii 70 
şi 150. 

E 
Cyprius. Vezi Act. Ap. IV, 36. 
ordinalus. Vezi Act, XIII, 2; Galat. II, 1, 
vocabalur. Vezi Act, AV, 37. 

CAP. VII. 

In acest capitol Hieronymus urmează tradiţiunea 
cea mai respândită despre Lucas.. 

Prgr, 1, Ecclesias, cf, II, Cor. VIII, 18. 
n» Colosseuses, IV, 14. 
mw Timolheum, Ul, Tim. IV, 11, 
pn Gu, Act, XXVIII, go. 

"2 Tertullianus. Vezi cap. 53.



143 

  

Prgr, 2. vicinus eorum femborum, După cum am spus la cap. 2 (vezi nota respectivă la prgr. 2) aceasta este o expresie foarte des întrebuințată de Hieronymus şi care nu se întâlnește în limba latină clasică. w Be Sermtonis. Vezi Luca I, 2. 
n» Vicesimo Constantii ano = anul 337. 

CAP. VIII, 

Marcus, judeu din naştere, eră fiul Mariei din leru- salim, în casa căreia obijnuiau creştinii să se adune. El eră rudă (vezi: ad Colos. IV, 10: consobrinus Bar- nabae) cu Barnaba (vezi cap. 6). Probabil că el a pri- mit botezul în casa mamei sale dela Apostolul Petru şi deaceca Petru îl numeşte fiul său (1 Petr. V, 13). „Când Paulus şi Barnaba în timpul foametei, pe când era împărat Claudius, erau la Ierusalim i-a însoțit şi Marcus la întoarcerea spre Antiochia. De asemenea. au fost împreună şi în. prima călătorie apostolică la Cypru. şi în Pamfilia, de unde apoi Marcus s'a de- . Spărţit luând calea inapoi. Marcus a fost de mare ajutor lui Petru în Roma (vezi Coloss. 1V, 10) şi după ceeace: auzise dela Petru a scris el evangelia, pentru a fixă in Scris spusele acestuia. 
Hieronymus ne spune aci că Marcus s'a dus în Egipt „Şi a fundat acolo Biserica din Alexandria. După tra- diţia curentă Marcus este numai întemeetorul Bisericii de acolo, iar primul ei episcop este Annianus. 

Prgr. 1, Clemens. Vezi cap. 38. 
n” n»: Papias. Vezi cap. 18, 
n Îe figuraliler= în înţeles figurat. Acest adverb apar- ține limbei latine eclesiastice, 
nn filius meus. Vezi 1. Petr, Vo. - 
„2. Philo. Vezi cap. ar. 
» n» Judaisanter, dela verbul judaizo—are =a trăl în
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felul cum trăesc Judeii. Acest verb aparține Iim= 
bei latine eclesiastice. Se mai întâlneşte şi forma: 
judaeidio, are. 

Pegr. 2, conversaflione = conversione, ca şi în cap. 5 par. 2 
ww Lucas, Vezi cap. precedent. 
nm Sefullus Alexandriae. După o tradiție se spune că 

ar fi murit ca martir. 
nm Anniano. Am spus mai suscă dupăo tradiție Annia- 

nus este. primul episcop. 
a. 

CAP. IX. 

Despre Joannes, Hieronymus urmează tradiţia cu- 
rentă, în punctele principale. Se ştie că loan şi Iacob, 
din cauza firei lor înflăcărate au fost supranuimiţi „fii 
tunetului“ (Marc. III, 17.). Avântul cu care a scris loan 
evangelia sa a făcut să i se dea porocla de „Vultur“. 
şi „Teolog“. El a avut mulţi discipoli renumiţi ca: 
Ignatius din Antiochia (vezi cap. 16), Polycarpus din 
Smyrna (vezi cap. 17) şi Papias din Hierapolis (vezi 
cap. 18). 

Prgr, 1. amavit plurimum. Vezi: Ev, sec. Joann. XIII, 23: 
XIX, 26; XX, 2; XXI, 7. - 

» m frater Jacobi. Vezi: Ev. sec. Matth.1V, 21 și X,3: 
Marc. X, 35 şi Luc. V, 10, 

„ decollavit, a decapitat. Acest verb nu este întrebuin- 
țat în limba latină clasică. 

„m Ebionilarum. Ebion, discipolul lui Cerinthus, a in... 
temeiat această sectă, | 

m» historiam lexuisse. După cum vom vedeă verbul 

fexere este foarte des întrebuințat de către Hierony- 
mus în înțelesul de a.compune o scriere oarecare 

8 în verilale. In limba latină de mai târziu se înlo- 
cueşte adverbul prin un substantiv însoțit ce pre- 
poziţiune. , 

n» Gfud Ephesum. In limba latină clasică prepoziţiunea 
apud nu se întrebuințează pe lângă numele proprii 
de oraşe.
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Prgr. 3. ad Papiamn, Despre Papias vezi cap. 18. 
nm movenle Domitiano. In anul 95... 
n» Justinus. Vezi cap.. 23. 
n» Jrenaeus. Vezi cap. 33. . - . 

Nerva se e ştie că a domnit Intre- -anii 96 și „98. 

CAP. x. 

n» » 

-Hermas, după cum se zice, fratele lui Pius, episcop 
în Roma (139 Sau 141—154), este — după concluziunile 
la care a ajuns critica modernă — autorul scrierei în- 
titulată: IMotpijy (Pastor) una dintre scrierile însemnate 
compuse de părinţii apostolici, care operă la început s'a 
bucurat de mare popularitate. 

Această scriere a ajuns până la noi în limba greacă 
Şi în două versiuni: latină şi etiopiană. Mult timp nu s'a 
posedat decât traducerea latină. În această carte au- 
torul expune diferite învățături morale, pe care le-a 
primit de la un înger, care i sa arătat in formă de 
păstor, după cum zice o cronică: în guo (în scrierea 
lui Hermas) 7pandatur continetur que, guod ei praccepit 
angelus, cum venit ad illum în habihi pastoris. 

Această scriere conţine 12 porunci (mandala). şi 
nouă parabole apocaliptice (Simuilitudines), după ce mai 
înainte autorul a expus unele precepte, care sunt re- 
zultatul unor viziuni (visiones), pe care le a avut el şi în 
care Biserica, sub diferite aspecte, i se arată de patru ori. 

Arianismul şi Montanismul au căutat unele puncte 
de reazăm în scrierea aceasta a lui Hermas. 

fralres sunt. Vezi: ad Romanos XVI, 14. 

CAP. XI. 

Philo, numit spre deosebire de ceilalţi bărbaţi in- 
semnaţi cu acelaş nume, cu supranumele de «Judaeus> 

Hieronymi Catalogus. — 7, N, Dianu. 10
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este representantul principal al direcţiunei 'eleniste 
judaice desvoltată mai ales in Alexandria, care este o 
îmbinare a filosofiei antice — în deosebi a filosofiei lui 
Plato—cu 'religiunea judaică. S'a născut între anii 30 şi 
20 înainte de Christos. Povestirea lui Hieronymus despre . 
o a. doua călătorie a lui Philo la Roma nu se poate 
proba. Nu .se .ştie cu siguranţă data morţei lui, poate 
că a eşit din viaţă pe la anul 5o după Chr... După 
cum vedem, activitatea lui literară -a fost: întinsă. 

“Prgre 1, Ex guo apparăt. Hieronymus se foloseşte, de: orce 
împrejurare, ca-şi în .pasagiul - de față, pentru-a 
arătă că viaţa ascetică îşi are rădăcinile ei foarte 

N _-adânci în creştinism. . 
> Lucas referi. Act. II, 4 şi IV, 32.. 
„ “2 'apud Alexandria. Vezi nota 'de 'mai sus la cap. 

"9 par. 3. 

CAP, XII 

Lucius: Annaeus Seneca, numit şi filosoful, sa niă- 
scut cu vreo doi'ani inainte de era creştină. A studiat 
cu 'mult 'zel'retorica şi filosofia, a: devenit: advocat, a 
ocupat funcțiuni mari în stat, a: fost exilat în: Corsica, 
'de unde 'a :fost rechemat după opt ani (în :anul -49) 
încredinţându-i-se educaţiunea.-viitorului impărat Nero 
în timpul domnii căruia a condus imperiul: roman: îm- 
preună cu Burrus până aproape de anul 65, când sub 
pretextul “că conspiră să ocupe locul:lui Nero este silit 
să-şi ieă singur: viaţa, 'tăindu-şi vinele. A fost cel mai 
productiv şi însemnat scriitor şi filosof din timpul lui. 
A scris atât în versuri (tragedii), cât şi în prosă. Dintre 
acestea ne-au rămas multe opere de morală, în care 
se “arată “adeptul filosofilor ' stoici” şi în care-se: tra- 
tează 'cestiuni 'anumite: ca : mânia (De ra), blândeţea
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(De clementia), binefacerile (De beneficiis), liniştea su- 
fletului (De franguilitate animi), fericirea (De vita 
beata), etc.. Cea mai însemnată operă de morală a sa: 
“sunt cele 124 scrisori către .Lucilius un .prietin ;al.său. 
EI a scris şi asupra multor cestiuni din domeniul ştiin= 
ţific cu privire -la unele fenomene din natură (Aa: 
rales gquaesliones). În scrierile lui morale el recomandă 
mai ales lupta contra viţiului, indiferența faţă de bu- 
„nurile -sau relele acestei vieţi, iubirea între toţi oa- 
-menii, stăpânirea pasiunilor şi înfrânarea dorințelor; 
învățături care, după cum vedem, au o mare .asemă- 
nare cu preceptele creştineşti. Această asemănare de 
idei afăcut să se nască tradiţiunea, după care se .ziceă 
că Seneca a fost convertit la creştinism şi că .a -fost 

-prietinul apostolului Paulus, cu care ar fi şi avut o co- 
respondenţă în scris; şi în unele ediţiuni se şi. cuprind 
aceste pretinse scrisori: opt atribuite lui Seneca, iar 
patru apostolului Petrus. Aceasta este tradiţiunea, pe 
care o urmează aci şi Hieronymus. 

Cordubensis. Seneca s'a născut în oraşul Corduba: (azi Cor- 
dova) din Hispania. 

Lucani. Dela poetul M. Annaeus Lucanus (39 după Chr.—63) 

ne-a rămas poema epică intitulată „Pharsalia“, în care 

este vorba de resboiul civil între Caesar şi Pompei, după 
cum se poate vedeă chiar din titlu. 

„în Calaloso Sauclorum. Vedem că însuşi Hieronymus a 
recunoscut ca potrivit şi acest titlu. pentru scrierea. de față. 

folentissimus. Se referă la timpul cunoscut în istorie ..sub 
„numele de: guinguennium Weronis, în care Seneca şi 
Burrus conduceau stâtul cu multă înţelepciune, 

apud Christianos. Aceste cuvinte se găsesc în scrisoarea a 

6-a din cele aşă zise ale lui Seneca adresate apostolului 
Paulus. 

ante biennium. După calculul acesta ar reeşi că moartea 
lui - Seneca -ar. îi avut jloc. în „.anul 66. Vezi .In „privinţa 

„morţii lui ;:Petrus cap.:I din această scriere,
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CAP, XIII.. 

Josephus Flavius, din părinţi judei, s'a născut în 
ferusalim în anul 37 înainte de Christos.. In anul 67 
fiind pus în. închisoare în timpul rescoalei întâmplată 

| atunci, a fost liberat în urmă de Vespasianus (căruia 
ii prezisese un viitor strălucit) şi de acea a şi primit 
supranumele de: Flavius. După ce a fost martor ocu- 
lar, în guita viitorului impărat Titus, la dărâmarea 
Ierusalimului în anul 70, sa dus in urmă la Roma 
unde s'a dat cu totul studiului până pela anul 94, 
când a murit, Dintre operile principale păstrate avem: 

- Resboiul Judaic, în care povesteşte dărâmarea leru- 
-salimului şi :: Arheologia Judaică, în care se cuprinde 
istoria Judeilor dela creaţiune şi până la anul 65 după 
Christos. | 

" Prgr. 1, gatri filiogue. Către Vespasian şi Titus. 
» p USque ad... annum. Insă, după cum am spus, nu 

ajunge decât până la anul 65. In adevăr că Jo- 
sephus promite la finele cărţii din urmă că, dacă 

_vaputeă, va merge cu povestirea sa până acolo. 
5. Jacobi. Vezi cap. 2. 

CAP. XIV, 

Nu s'a păstrat nici una din scrierile lui Justus, nici 
asupra vieţii lui nu avem alte date cu siguranţă do- 
vedite. Josephus Flavius (vezi cap. precedent) a scris 
o autobiografie, în care respundeă lui Justus asupra 
unor cestiuni şi îi arătă erorile în care rătăceă. 

CAP. XV. 

Clement numit Romanul (spre deosebire de cel din 
Alexandria, vezi cap. 38), după tradiţiunea curentă,



149 

„pe care vedem că o urmează şi Hieronymus, a fost 
episcop în Roma în timpul celui .din urmă deceniu 

al secolului |. După o tradiţiune el ar fi murit ca 
martir. 

Prgre 1. Paulus. Ad Philipp. 1V, 3. - 
>, Scripsil. “Este singura considerată ca autentică. 

După conţinut se vede că a fost scrisă prin 
anul 96. 

»p characteri, Acest. cuvânt nu este: întrebuințat în 

epoca clasică. 

mp O0biiț... anno. Corespunde cu anul 101. 

n 

CAP. XVI. 

In privinţa vieţii iui Ignatius, supranumit şi Theo- 
phorus, nu se cunosc nici astăzi multe lucruri, pentrucă 
izvoarele, din cari am puteă să avem desluşiri în pri- 
vinţa sa, nu concordă între dânsele; Ceeace ştim sigur 
este că el a fost discipolul apostolilor, că eră originar 
din Siria şi că a condus Biserica din Antiochia trei- 
zeci şi şase de ani ca episcop demn de luat ca exem- 
plu. Când Traian, pregătind în Antiochia o expediţiune 
contra Parţilor, a dat un edict prin care creştinii tre- 
buiau a sacrifică zeilor, sau în caz contrar a fi pedepsiţi 
cu moartea, Ignatius s'a dus la împărat ca să-l facă 

a retrage acest edict. Traian însă l-a condemnat. După 
cum Spun unii, Ignatius este dus la Roma şi aruncat 
inaintea animalelor selbatice ; alţii însă cred că a fost 

- sfaşiat de fiare chiar în Antiochia. Nu se cunoaşte 
sigur nici anul, în care a murit ca martir. 

In orice caz sentinţa de moarte l-a înveselit mult 
fiindcă, după cum scriă el, acesta eră drumul cel mai 
scurt spre cer. Şi a rugat pe creştini, să nu intervină 
pe lângă împărat, ca să retragă condemnarea sa. Cre-
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ştinii ortodoxi serbătoresc amintirea martiriului: suferit . 
de Ignatius la 26 Decembrie, iar Biserica din apus la 
I Februarie. .  : 
Prgr. 1, Zertius. Al doilea episcop fiind Evodius, 
"n m Polycarpus. Vezi cap. următor. . 

n m & me (ranslaluiu, A se vedea în introducere locul 
respectiv. ! 

p 2 usque ad Romar. Hieronymus afirmă că Ignatius 
a murit ca martir în Roma. 

» Trajani. Se ştie că el a domnit dela anul 98 până 
la anul 117. 

CAP. XVII. 

Polycarpus a fost unul din cei mai vestiți Părinţi ai 
Bisericii din sec, II. Din cauza martiriului, numele său 
a fost înconjurat de timpuriu de o mulţime. de legende 
aşă că azi ştim foarte puţine lucruri adevărate în pri- 
vinţa vieții lui. Probabil s'a născut în Asia Mică pe. 

la jumătatea secolului 1 'din o familie de păgini con- 
vertiţi la creştinism. A fost discipolul apostolului Ioan, 
care l-a pus în fruntea Bisericii din Smyrna. A fost 
ars pe,rug prin anul 156, pe când ajunsese la adânci 
bătrâneţe, aproape nonagenar, după cum reese din 
propriile lui cuvinte, prin care a respuns la întrebarea 
de ce crede în Christos: servesc fu Christos de 86 dle 
ani şi nu mi-a făcut nici un rău. 

Prgr. 2. sedente proconsule. Este vorba de Statius Quadratus. 
De aceea unii cred că este vorba de anul 153. 

n m ad Philippenses. Sfârşitul acestei scrisori s'a pierdut. 
De sigur că, după cum spune discipolul său Ire- 
naeus, a mai scris şi altele către diferite Biserici insă . 
numai aceasta se atribue azi lui Polycarpus, deşi 
nu în comun acord de către toţi învățații. In acest 
scurt tratat de morală se cuprind datoriile unui 
episcop, combaterea ereziilor şi o admiraţiune de- 
săvârşită pentru martiri,
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CAP. XVIII. 

Papias eră unul din prietenii lui Polycarpus. (vezi 
cap. precedent). Este considerat de unii ca discipol al 
presbiterului Ioan, iar nu al apostolului. Nu avem însă 
de ce să ne îndoim că el a fost un părinte apostolic. 
Unii scriitori zic că Papias a murit ca martir în Per- 

gămum cam în acelaş timp ca şi amicul. său Polycarpus 
în Smirna (156—160); alţii admit anul 163. 

De altfel nici din viaţa sa nu cunoaștem decât foarte 
puţin şi nici din scrierile sale nu ne a remas decât 
nişte fragmente foarte reduse. Hieronymus spune, că 
Papias însuşi în scrierile sale declară, că. a'fost di- 

“scipolul apostolilor. 

Prgr, 2. superioremo finionent. A se vedeă cap. IX. pargr. 3. 
Tertullianus. ... Despre aceştia a se vedea capito- 

lele respective. 
» » 

CAP. XIX. 

Quadratus este unul dintre primii apologişti ai Bi- 
sericii; Asupra lui însă nu se ştie în punctele princi- 
pale altcevă decât ceeace se cuprinde în capitolul de 
faţă. Unii critici sunt de părere că trebuesc deosebite 
două personagii: un Quadratus, care a scris apologia 
de care este vorba aici şi un alt Quadratus episcop 
în Atena. Despre unul vorbeşte Eusebius în cap. 3 

„(cartea IV) iar despre cellalt în cap. 23 (al aceleaşi 

cărţi). Aceşti critici susțin că Hieronymus a contopit 
ambele aceste capitole în unul singur. 

mariyrio coronalo, în anul 133. După cum am observat şi 
după cum vom mai aveă ocaziune să vedem această expre- 

siune este întrebuințată în genere de Hieronymus, pentru 
a spune că vreun personagiu a murit ca martir.
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Cumgue. In anul 126. | 
... Suae aelatis. Vechimea timpului In care a trăit Quadra- 

tus, dovedind cu aceasta că a putut. veni în contact cu unii 
„din Apostoli, cum zice la inceputul capitolului: azostolo- 
rum discigulus, ” | 

CAP. XX. 

" Despre Aristides nu se ştie in genere mai mult de 
cât ne spune Hieronymus, care, în scrisoarea către 
Magnus, mai adaogă următoarele: Abologelicum pro 
Christianis obtulit (sc. Hadriano) contestuir Philoso- 
Phorum sententiis, quien imitatus Postea Justinus (vezi 
cap. XXIII) ez fse ghilosophus. Astăzi se păstrează 
un rest din o apologie, care în genere se crede a fi 
fost apologia compusă de Aristides şi prezentată lui 
Hadrianus în anul 126. Unii îi mai atribue si aşă nu- 
mita „epistolă către Diognet“, al căreia autor nu se 
cunoaşte şi care este unul din monumentele literare 
cele mai frumoase din timpurile vechi ale creştinis- 
mului. ă 

CAP. XXI. 

Agripa Castor a trăit în timpul lui Hadrian şi a 
scris pe la anul 135 opera intitulată: Kază Baat)ei- 
dov EXeyyos, care azi este perdută. Meritul lui Agrippa 
este, că a dat pe faţă uneltirile sectei lui Basilides, 
care doriă să rămână în secret pentru cei ce nu erau 
cu el. Basilides scrisese pe la anul 123. 
Barcabau etc... In privința acestor nume a se vedea şi 

scrisoarea 83. 
„Abraxas. Literile greceşti, care compun acest cuvint, dau numărul 365 (dacă sunt luate în loc de cifre), adică zilele 

cuprinse într'un an. ” LL 
Moralus est. In unele manuscrise se citeşte: Mortuus est,
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CAP. XXII 

Până astăzi principalele i izvoare; în ceeace priveşte 
vieaţa şi - activitatea lui Hegesippus, sunt tot Euse- 
bius şi Hieronymus. Din scrierea menţionată aci nu 
au remas decât câtevă fragmente la Eusebius. Pro- 
babil că a murit pe la anul 180. 

Prgr, 1. vicinus. După cum am văzut în capitolele precedente 
acest cuvint nu este. întrebuințat, în înțeles de 
timp, în limba latină clasică. 

n» Passione, de la palior, aparține limbei latine ecle- 
„ siastice, 

m leveus historias. Iarăşi o expresiune foarte des în- 
trebuinţată de Hieronymus, cum am văzut în ca- 

 pitolele precedente. Mai jos (prgr. 2) ca variațiune 
întrebuințează un compus al verbului texere şi 
zice: subtezi/ historia. . 

» » Characterem, Acest cuvint nu este întrebuințat în 
limba latină clasică. Cicero îl intrebuințează ca 
cuvint grec, scris cu litere grecesti, 

» o» Eleutherus a murit probabil prin anul 190. 

CAP. XXIII. 

Justinus s'a născut, după cum spune el însuşi (| Apolo- 
gie 1), din părinți păgâni în oraşul Sihem (numit de Ro- 
mani: Flavia Neapolis) din Samaria, pe la anul 100 
după Chr.. In „Dialogul cu judeul Trypho“, ne spune el 
cum a ajuns la creştinism. În urma sfatului unui bătrân 

“întâlnit de el lângă ţărmul mărei, după ce cercetase 
toate şcoalele filosofice, fără ca sufletul său să aibă 
mulţumire, a început să citească Sf. Scriptură. In urma 
acestei lecturi Justin deveni creştin şi începu să pro- 
poveduiască creştinismul şi să-l apere până pela anul 
166, când a murit ca martir în Roma. El este unul 
din cei mai însemnați apologişti din sec. Îl. Avem de
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la dânsul două apologii: .cea 1 cuprinde 68 de capi- 
tole, iar a II 15 capitole. El este supranumit şi „filo- 
solul“. şi „martirul“. 

Prgr, 1. senatui librum: e vorba de prima apologic. 
n aliuni, librum : a 2-a apologie, 
n 2 Jrenaeus Vezi cap. XXXV. 
mn Morlis fimidum. Adjectivul fimidus cu genitivul, în. 

epoca clasică, este întrebuințat numai de poeţi 
ca Horatius; insă mai târziu este întrebuințat şi 

. în proză d. e. de către Seneca, iar. mai în urz:ă 
de către scriitorii ecclesiastici ca Lactantius. 

CAP. XXIV. 

„Melito sau Meliton din Asia Mică face parte dintre 
apologiştii din sec. IL. Nu se cunosc imprejurările vie- 
ţii lui. Se ştie că a fost un om foarte învăţat şi că a 
scris mult. EI a luat parte şi la discuţiunea ivită în 
privința serbării Paştelor. Din scrierile sale nu ne-a 
remas decât puţine fragmente. Apologia către Marcus 
Aurelius menţionată aci a fost scrisă pe la anul 170. 

Fronto (AI. Cornelius), din Cirta, orator distins al timpului 
a trăit cam între anii 100 şi 175 şi a fost consul in anul 143. 
Minucius Felix (vezi cap. 58) zice despre el: Cirtensis noster. 

Tertullianus vezi cap 53. 

CAP. AXV. 

Theophilus, păgân convertit, aparţine scriitorilor din 
secolul II (se crede că a murit pe la anul 180) şi a 
fost timp de 8 sau rr ani episcop în Antiochia. Au- 
tolicus eră un păgân, pe care Teofil îl cunoşteă per- 
sonal şi care luă în râs creştinismul. Din cuvintele de 
la finele capitolului acesta reese, că încă de timpuriu
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„circulau unele scrieri apocrife sub numele lui 'Theo- 
philus:. 

usque: hodie exstat, Este una din expresiunile pe care Hie: 
ronymus le întrebuințează foarte. des. 

CAP. XXVI. 

Apollinaris (Claudius) a fost episcop în Hierapolis- 
(din Frigia) după Papias (vezi cap. 18). A fost în- 
semnat atât prin învăţătură cât şi prin virtuțile sale. 
Scrierile lui sau pierdut. Principala scriere a sa eră 
Apologia adresată către împăratul Marcus Aurelius, 
Aparține secolului II. A se vedea şi cap. 41, în 
care se citează cuvintele lui Serapion în privinţa lui 
Apollinaris. 

"floruit, Este iarăşi una din expresiunile foarte des întrebuin- 
țate de Hieronymus pentru a exprimă timpul, în care un 
personagiu şi-a desfăşurat activitatea sa.' Uneori între: 
buinţează claruit ca în capitolul următor. | 

Despre Cataphrygae şi Maximilla și Priscilla vezi cap. 40. 

CAP. XXVII. 

Dionysius, care a trăit în secolul al II, eră episcop 
în Corint sub domnia lui Marcus Aurelius. Eră foarte 
învăţat şi numele său eră cunoscut în multe părţi. Nu 
ne-a remas nimic din scrierile sale. 

" Despre Pinytus vezi capitolul următor. 

CAP. XXVIIL. 

Pinytus, episcop în oraşul. Gnossus, în a 2-a jumă- 
tate a sec. II, ne este cunoscut numai din spusele lui 
Eusebius şi Hieronymus. Dionysius (vezi: cap. pre:
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cedent) în a 6-a a sa scrisoare adresată către locui- 
torii din oraşul Gnossus vorbiă, între altele, şi despre 
abţinere. In capitolul de faţă se. menţionează respun- 
sul lui Pinytus la această scrisoare. Pinytus în re- 
spunsul său recunoaşte marea înțelepciune şi erudi- 
țiune a .lui Dionysius, aşă că bunele relațiuni dintre 
ambii episcopi au continuat şi în' urma acestui schimb 
de scrisori. 

e. 

Dionysium. Vezi cap. precedent, | 
spirifalem. Adjectivul spiritalis, e (având si forma 'spiri- 

tualis, e) aparține limbei latine eclesiastice, 

CAP. XXIX. 

“ Tatianus s'a născut din părinţi păgâni pe la anul 
130i în Asiria. Ela fost în Roma şcolarul lui Justinus, 
iar el la rândul său a avut ca discipol pe Rhodon 
(vezi cap. 37). Ducându-se în Mesopotamia fondă acolo 
pe la anul 1g2 secta tatianiştilor, numiţi şi encratişti 
sau hidroparastaţi. 

Justini. Vezi cap. 23. 
infinita = innumerabilia. 
conlra genles. 'Scrierea este intitulată: dios apăs "EXânvus şi 

conţine 42 de capitole, In această scriere aratâ decăderea 
moravurilor la Greci și Romani si combate luptele gla- 
diatorilor în cire şi representațiunile teatrale. 

CAP. XXX. 

Ceeace se cuprinde în acest capitol, este tot ce se 
poate spune despre Philippus. El a fost episcop prin 
a doua jumătate a secolului ]]. 

„ Despre Dionysius vezi cap. 27.
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CAP. XĂXI.: 

Musânus a trăit tot în acelaş. timp cu  Philippus 
(vezi. capitolul precedent). Scrierea sa nu a ajuns 
până la noi. Despre intemeetorul sectei encratiştilor 
vezi cap. 29. 

CAP. XXX. 

„ Despre Modestus nu se ştie altceva decat ceeace se 
spune în acest capitol. A scris în a 2-a jumătate a se- 
colului, II. Din scrierile sale nu ne-a remas nimic. 
- perseveral. In genere. Hieronymus zice: exstat, 

CAP, XXXIII, 

« Bardesanes, gnostic valentinian, s'a născut pela anul 
153 în Edessa (din Syria). şi a trăit până în timpul 
celui din urmă împărat dintre Antonini. Eusebius ne a 
păstrat un fragment din scrierea menţionată de Hie- 

ronymus. Compusese Şi 1ro imne. Harmonius, - fiul 
său, a compus 150 de imne, menite, ca prin farmecul 

musical să propage doctrina teosofică a tatălui său 

Bardesanes. Efrem Sirul (c. f. tap. 115) în secolul al 

IV a adaptat acestor melodii, devenite populare, imne 

creştine, care au | făcut să dispară imnele lui Har- 
monius. 

CAP. XXXIV. 

Victor eră originar din Africa şi a ocupat episco- 
patul dela anul 189 până la 198 în urma lui Eleu- 

"therus, El luă parte la discuţiunea ivită în privinţa 
serbării Paştelor şi în acest scop ţină un sinod în 
„Roma, amenințând pe cei din Asia Mică cu u alungarea
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„din Biserică, dacă nu respectă usul roman în această 
privinţă, (vezi şi cap. 35). Scrierile sale s'au  perdut. 

aunis deces. Pentru exprimarea timpului cât a durat ceva 
Hieronymus întrebuinţează şi acusativul şi ablativul, 

CAP. XXAV. 

[renaeus, de origine. “greacă, :s'a născut în Asia- 
Mică «între anii 135 şi I40 şi a fost discipolul lui 
“Polycarpus (vezi despre acesta cap. 17), după cum ne 
spune Hieronymus. El a părăsit Asia-Mică aşa că'l 
vedem ca preot în Lugdunum (Lion), iar când isbuc- 
nise persecuţiunea in anul 177 e trimes la. Roma cu 
o misiune (despre care vorbeşte Hieronymus -aci) pe 
lângă episcopul de acolo Eleutherus în favoarea mon- 
taniştilor. Pothinus fiind ucis în acea persecuţiune (in 
anul 178), lrenaeus deveni episcop în locul acestuia. 
Ca atare el interveni în cearta pentru serbarea. Pa- 
ştelor, reuşind.să restabilească înţelegerea şi pacea 
„compromisă prin pretenţiunea episcopului Victor 
„(vezi cap. 34) de a impune tutulor obiceiul din Roma. 
A murit ca martir pela anul 202. Opera de căpetenie, 
care ni s'a şi păstrat, se intitulează: ."E)eyyos- za 
vapori, Tils Wevâwwbpoy yvbsews, menţionată: de Hie- 
ronymus prin cuvintele: adversus haereses. 

„Prgr. Î. fonorificas . . . li!teras. O scrisoare de recomandare. 
„mp 3Hartyriocoronalo.larăşi expresia favorită a lui Hie- 

ronymuş, după cum în par. 2 avem: vicinum,.. 
în sens temporal, altă expresiune obijnuită a lui. 

» » ad Victorem. Vezi cap. 34. 
» 'Supra. Cap. 17. 

„CAP. XXXVI. 

" Pantaenus' este cel: mai: vechiu învăţător (a: inceput 
“funcţia sa pe la anul :180) cunoscut: al-şcoalei cateche- 

,
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tice din Alexandria, şcoală destinată -a da instrucţia 
fundamentală creştinească. Pantaenus la :inceput -a 
fost păgân şi se ocupă -cu studiul filosofiei, fiind par- 
tizan al stoicismului, iar în urmă:a devenit creştin: Când. 
-a părăsit el Alexandria nu se ştie, insă după :câtvă 
timp “s'a ''reintors şi a murit acolo pe la anul :200. Nu 
ne-a remas nimic-din scrierile sale. După moartea lui 
"Pantaenus, a urmat la direcţia şcoalei :din Alexandria, 
“Clemens; (vezi cap. 38), discipolul: acestuia. 

CAB, XXXVIL 

Ceeace se cuprinde aci este aproape tot ce: se ştie. 

despre .Rhodon, care aparţine, după cum vedem, se-. 
colului al:doilea şi dela care.nu ne-a remas nimic. 

supra diximus. Vezi cap. 29. | | 
Apelles a fost conteimporan cu Rhodon şi eră şeful sectei, 

gnostice a apelleienilor. Cuvintele, ce se citează ca ale lui, 
» Apelles, sunt acestea: nescire gua rafione unus esset iînge-. 

"nilus Deus, sed lamen ila credere. . 

aducrsum. Phrygas==în contra montaniştilor. 
" Commodus a do:nnit între anii 180 şi 192 iar Septimius Se-. 

verus între 192 şi 211. 

Poruit. După cum am spus mai sus este expresiunea obijnuită. 
a lui Hieronymus pentru a exprimă ideea, că un scrii- 
tor a trăit.în un anumit timp. Când voeşte să adauge și, 
ideea că s'a distins, atunci în genere intrebuințează cuvântul, 
claruit, cum ne intâmpină d. ex. la finele cap. 27. 

„CAP. XXXVIIL. 

Clement Alexandrinul (Titus Flavius Clemens) a fost. 
-la început.păgân ocupându-se cu filosofia, apoi a.de-- 
venit - creştin şi şcolar al lui. Pantaenus şi apoi con. 
ducătorul şcoalei catechetice din Alexandria (pe la 1go--- 
202). Cel mai ilustru-şcolar al său afost Orignes (cf..
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cap. 54). A murit pe la anul 215. El s'a silit a com- 
bină teologia cu filosofia, voind ca, prin desvoltarea 
filosofică a religiunei creştine, să: o facă a fi mai bine! 
„primită de păgâni, dar din cauza aceasta a şi căzut 
în: unele rătăciri. El a scris foarte mult dar astăzi nu 

ni S'a păstrat decât o parte din scrierile lui anume: 
Stromata, (explicarea filosofiei creştine în raport cu 
a. Grecilor şi. Romanilor, o țesătura de filosofie teo- 
logie şi istorie), adversus gentes (titlul grec este: Ilps 

xo05s “E)imvas; ca şi în cap. 29, Hieronymus traduce 
în acelaş fel), Pacdagogus (o introducere în creştinism, 
în care el desvoltă morala Mântuitorului, marele peda 

gog al omenirii) şi: Ouisnanz îlle dives sit, qui salvelur: 
(in care arată între altele cum trebue să se folosească 
bogatul de averea sa pentru a se mântui). | 

Prgr. 1. Clemens. Este supranumit Alexandrinul spre deo- 

sebire de Clement Romanul. 

n» Pantaeni. Vezi cap. 36. 
instrumente. Cuvântul instrumentum e luat acl în 

înțelesul de scriere, document literar, cum d. ex. 

ne întâmpină şi la alţi scriitori bisericeşti. Aşă 
- d. ex. la Tertullianus (in Apologeticum cap. X, 

Prgr. 33). . 
Despre: saecularis lilteralura ştim că însemnează 

” literatura profană, In prolog, am întâlnit în acest 
sens: gențilium lillerae (A se vedeă nota respec: - 

tivă la prgr. 1). Adjectivul saecularis; luat în acest 
înteles, aparţine limbei latine eclesiastice. 

- mn Alexandro. A se vedeă cap. 62; tot despre else 

vorbeşte şi în prgr. 2. - 
Pi Tatiano. Vezi cap. 29. : 
m m Casiani. Este vorba de Iulius Casianus, discipolul 

gnosticului Valentinus din Alexandria. 
“m O9e Aristobulum. Era un filosof peripatetic şi scrisese 

o interpretare a legilor lui Moise. Ceilalţi doi au 
scris comentarii asupra regilor judei. 

mw Josefhi. A se vedeă cap. 13.
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“CAP. XXXIA. 

Asupra lui Miltiades, care face parte dintre apolo- 
giştii secolului II, ştim foarte puţin, pentru că de altfel 
nici una din scrierile lui nu a ajuns până la noi. El 
s'a ocupat la inceput cu retorica în Atena. El este 
cunoscut numai din mărturiile altor scriitori eclesia- 

_stici din secolul III despre dânsul. 

adversus gentes Judaeosque. Eusebius spune că a scris două 
„contra gentes* şi două „contra Judaeosă, 

Brincipibus illius temporis. Se înțelege Commodus. | 

Antonini. Adică M. Aurelius Antoninus, care a domnit dela 

161 până la 180. 
Comimodique. Acesta a domnit între anii 180 şi 192. 

CAP. XL. 
Nu se cunosc alte date asupra lui Apollonius. In ori 

şi ce caz atacurile lui în contra montaniştilor şi în 
contra profeţiilor Maximilei şi Priscilei au avut mare 
resunet, ceeace se vede şi din faptul că Tertullianus 
sa crezut obligat a-i respunde prin o scriere anume. 
Apollonius a scris pe la anul 200. El a întrebuințat 
deseori ironia în scrierile lui contra adversarilor. 

Prgr, 1, Prisca. Hieronymus, ca şi în capitolul precedent dă 
numele: Prisca în loc de Priscilla. Se ințelege că 

__a doua formă este diminutivul din Prisca; însă 

numele acestei femei eră Priscilla. 
m însanasvates=—Priscam et Maximillam. 

n» Prophetes. După cum vedem Hieronymus întrebu- 

inţează ambele forme: propheta (ac, forma latină) 
şi prophetes (ae, forma greacă). Cuvântul vechiu 

- este: vafes. 

„2 Cataphrygaruin. Montaniştii erau numiţi după ş şeful 
lor Montanus ; se mai numiau însă şi Frigieni, după 

locul de căpetenie al lor, de unde a provenit exe: 

presia: oi xacă Ppiţas, din care s'a format Cata- 
phrygae, arum. . 

Hieronymi Catalogus.— 1]. A. Dianu, i ui
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CAP. XLI. 

"Asupra lui Serapion nu se cunosc multe date. După 
cum spune Hieronymus, a fost contimporan cu Rhodon 
şi Apollonius şi a conbătut montanismul cu toată ener- 
gia. Din scrierile sale nu s'a păstrat nimic. 
Creştinii din Rhosus (în Cilicia) se despărţiseră în două . 
părţi, dintre care unii susțineau autenticitatea acelei 
evangglii, iar alţii o considerau ca apocrifă. Serapion, 
când eră acolo, a fost rugat să lămurească această 
cestiune. Durata episcopatului său se socoteşte între 
anii 1go şi 209. 

CAP, XLII. 
Apollonius se distingeă prin erudiţiuneă şi pietatea 

sa. Fiind denunţat că este creştin, judecătorul Peren- 
nius şi-a dat toată silința, ca să-l facă să tăgăduiască 
dar a fost în- zadar. Ziua, în care a murit ca martir, 
este: 18 Aprilie, anul insă nu se ştie cu siguranță. 

oblinenie lege. Acelaş lucru Pa respuns şi Trajanus guver- 
natorului provinciei Bithynia, Plinius, când acesta Pa in- 
trebat cum să procedeze cu cei denunţaţi că sunt creştini 
(a se vedea Plinius, scrisoarea 97, cartea X; a se vedeă de 
asemenea şi 'Tertullianus, Apologeticum, cap. 2, pargr. 6 şi 
cap. 5 pargr, 20), Scrisoarea, prin care Trajanus respunde 
lui Plinius şi pecare o rezumă şi 'Tertullianus în pargr. 6, 
a fost numită cu drept cuvint grima apoloşie a cresti- 
nismului. 

CAP. XLIII. 
Asupra lui Theophilus nu avem alte date. Scrierile 

lui nu s'au păstrat,
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CAP. XLIV. 

Nu avem alte ştiinţe despre Bacchylus. Scrierile lui 
S'au perdut. 

. Paseha. Este un cuvint de origină ebraică. In limba latină 
„acest cuvint are trei forme, dintre care două forme sunt 

declinabile şi anume: Pascha, ae (de genul femenin) şi 
Pascha, ătis (de genul neutru), cum se găseşte d. e, între 
alții, la Ambrosius, şi o a treia formă indeclinabilă: Pascha 
(ca în limba greacă). 

CAP. XLV. 

Polycrates, episcop în Efes, a susținut învăţătura 
Bisericei din Asia Mică în controversa pascală, care se 
ivi între aceasta şi episcopul din Roma, Victor (vezi 
cap. 34), pe lă anul go. 

Asupra vieţei sale nu ştim aproape nimic. Frag- 
mentul acesta, păstrat de Eusebius, face parte din 
scrisoarea, ce a adresat el în numele Bisericei din 
Asia Mică spre respuns enciclicei episcopului Victor, 

Prgr. 2, inviolabilem. Acest cuvânt nu este întrebuințat în 
- prosa clasică. IN : 
n Quream laminan. Trebue înțeles în sens figurat. 
» m Soforafur. Soporare (neintrebuinţat în limba latină 

clasică)inseamnă propriu zis: a dormi. Aci e vorba 
de somnul de veci. Hieronymus întrebuințează 
forma deponentă, 

CAP. XLVI. 

Heraclitus a scris pe la finele secolului 11, 
in Apostolum commenlarios, id est in Pauli epistulas, Această 

scriere s'a pierdut astăzi.
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CAP. XLVII. 

Nu se cunosc împrejurările viţii lui Maximus, Scrie- 
rile lui s'au pierdut. 

famosam. Acest adjectiv este întrebuințat de scriitori cla- 
sici mai ales cu înțeles rău. Aici însă este luat în sens 
bun == însemnată, vestită, 

CAP. XLVIII. 
LE 

Scrierile lui Candidus s'au perdut. Nu se ştie nimic 
în privinţa vieţii lui. 

supra scriptis, scilicet: Commodo et Severo. 

CAP. XLIX. 

Appion a scris pe timpul lui Septimius Severus, bu- 
curându-se de o mare trecere printre creştini. Scrie 
rile sale s'au pierdut. 

CAP. L. 

„Sextus a fost contemporan cu Appion. Scrierile lui 
nu au ajuns până la noi. Pi 

CAP. LI. 

Arabianus este cunoscut numai din Eusebius şi din 
aceste rânduri ale lui Hieronymus, Nu avem nimic 
de la el astăzi. 

CAP. LII. - 

Judas, despre împrejurările vieţii căruia nu ştim ni- 
mic, a scris între altele şi o cronică; din toate scrie- 
rile -lui însă nu ne-a remas nimic.
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CAP. LIII. 

Tertullianus (Quintus Septimius Florens) a trăit, pro- 
„babil, între anii 160 şi 250. Studiind dreptul, la înce- 

put a fost avocat. Curagiul dovedit de martirii creştini 
impresionează aşă de mult pe tânărul Tertullianus, în 
cât nu întârzie a se face creştin devenind şi preot în 
Cartagina. Pe când eră în etate de aproape 45 de ani 

însă, din cauza firei sale neîngăduitoare, trece la mon- 
tanism (în anul 202). Scrierile lui, foarte numeroase 
de altfel, se împart în mod firesc în scrieri compuse 
înainte de anul 202 —când trece la montanism — 

_ şi scrieri posterioare acestui an. După conţinut însă, 
se pot împărţi în scrieri: apologetico-polemice, morale 
şi folemico-dogmatice - (contra ereziilor, contra Judei- 
lor etc.). Opera de căpetenie este A4o/ogeticum ad prae- 
sides (către guvernatorii provinciilor romane). In acea- 
stă scriere el se bazează pe terenul juridic, arătând 
cât de nedreaptă este purtarea păgânilor faţă de cre- 
ştini. Aci în cap. 4 spune: Nu//a lex sibi soli conscien- 
liam justitiae suae debet, sed eis a quibus obsegquium 

"exspectat. Alte scrieri sunt: De fatientia, De testimo- 
nio animae, De praescriptione haerelicorum (a cărei 
concluzie este: caz credinus uihil desideramus ultra 
credere). Tertulian a scris şi în limba elină. Cel mai 
insemnat şcolar al său a fost Cyprianus. 

Prgr. 2, specialiler. Acest adverb -nu este întrebuințat în 
„limba latină clasică, . 

CAP. LIV. 

Origenes sa născut în anul 185 în Alexandria. A. 
fost discipolul lui Pantaenus şi Clemens. In. timpul lui. 
Caracalla s'a dus la Roma (unde eră episcop Zephirinus)
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însă după puţin timp s'a reîntors, A fost a:utat în studiile sale de către Ambrosius, despre care Hierony- mus vorbeşte în cap. 56. Din cauza persistenţei, cu care studiă, a fost supranumit , Adamantinus“, după cum Didymius (cel orb) fusese numit „Chalkenterus“. El a mu- rit în oraşul Tir în anul 254 în urma răului trata: ment, la care fusese supus în închisoare, în timpul per- secuţiunei lui Decius. EI a fost cel mai insemnat co- mentatar al Sf. Scripturi şi a fost întemeetorul exe- gezei biblice. Una din scrierile lui principale este: „Tlepi px, în care se cuprind învăţăturile fundamen- tale ale religiunii creştine. De asemenea o altă scriere însemnată este în contra lui Celsus, 
Scrierea lui Celsus: A6ycs âAmbis, în care acesta combăteâ creştinismul, nu a ajuns până la noi. 
Operile lui Origenes au fost foarte numeroase, multe însă s'au pierdut. De asemenea a compus o mulţime de omilii şi scrisori. a 
După cum vedem Hieronymus îi consacră unul din cele mai desvoltate capitole din scrierea de faţă, 
Prgr. 3, în unum congregarel, Este vorba de <itinha». „4 bibliotheca. Id est: Caesariensi, 

n de Suferfluum, de prisos. Acest cuvânt nu este între- 
buinţat în epoca clasică, : 

Alexander. Vezi cap. 62, unde, în paragraful 2, men- 
ționează de asemenea şi pe Babylas. 

CAP. LV. 

Ammonius sau Amonius a fost intemeetorul şcoalei filosofice neoplatonice în. Alexandria. Eră supranumit „Saccas“ fiindcă se spune, că mult timp şi-a câştigat hrana descărcând sacii cu grâu din corăbii. - 
Nu.s'a păstrat nici una din scrierile sale.
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A murit pela anul 243. 
L.ecţiunile acestui filosof au fost ascultate şi de că: 

tre Origenes. 

CAP. LVI. 

Cele cuprinse în acest capitol sunt ceeace se ştie 
despre diaconul Ambrosius. Scrierile lui nu. sau 
păstrat, 

4 

infinita = innumerabila, 
Obiit. Probabil în anul a3r. 

CAP. LVII. 
Tryphon eră după origină Judeu. Acesta, în timpul, 

resboiului, a plecat din patria sa şi s'a dus în Grecia, 
unde s'a ocupat cu filosofia. _ 

Către acest Tryphon a adresat Justinus scrierea 
menţionată în cap. 23. 

Scrierile sale s'au pierdut. 

vacea rufa. Vezi Numeri cap. XIX. 
în Genesi. Vezi cap. XV, 10. 

CAP. LVIII. 

„In privinţa lui Minucius Felix nu avem date si- 
gure. Mulţi consideră pe Tertullianus ca anterior 
acestuia. Aparține secolului II. Scrierea ce ni se 'pă- 
strează este intitulată Oc/avius, o apologie în formă de 
„dialog între un “păgân şi creştinul Octavius. 

Despre Lactantius a se vedea cap. 8o, 

CAP. LIX. 
* Caius se află în Roma pe timpul episcopatului lui 
Zephyrinus (198—217) şi a dovedit .un talent şi un



168 

zel deosebit in apărarea creştinismului. El a murit 
pela anul 220. Din scrierile lui au remas numai unele 
fragmente citate în operile altor scriitori. 

CAP. LX. 

Beryllus a trăit în secolul al III. Nici o scriere a 
sa nu a ajuns până la noi. Erâ antitrinitar. Pentru 
condemnarea ideilor acestuia a fost convocat un sinod, 
pela anul 244, unde a fost învitat şi Origenes. Ace- 
sta la convins a se întoarce la adevărata învăţătură, 

Astăzi nu mai există nici o scriere de a lui Beryllus. 

CAP. LXI. 

In scrisoarea 7o (cap. 4) Hieronymus zice: LHippo- 
Îytus Quogue et Apollonius, Romanae urbis senator 
Propria opuscula condideruut. 

Hyppolytus a fost discipolul lui Irenaeus (vezi cap. 
35) şi contemporan cu Origenes (cf. cap. 54) şi cu 
Beryllus (vezi cap. precedent). EI' eră preot în Roma. 
După tradiţie a murit ca martir. Opera de căpetenie 
a lui este etocopobueva (in 10 cărţi), în care se com- 
bat toate eresiile. Cartea II şi III lipsesc azi. Scrie: 
rea menţionată de Hieronymus: De Autichristo este 
cea mai veche în această privință. 
correclum diximus. A se vedeă cap. ş6. 

CAP. LXIL 

Alexander, episcop în lerusalem, şcolar al lui Cle- 
„mens Alexandrinul (vezi cap. 38), a murit ca martir 

* în timpul persecuţiunei de sub impăratul Decius. A
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fost prieten cu Origines. La începutul secolului III a fost 
episcop în oraşul Flavia din Capadocia. In timpul 
persecuţiunei de sub împăratul Septimius Severus a 
stat mult timp în. închisoare. In anul 213, ducându-se: 
în Palestina, a fost ales ca ajutor al bătrânului (de 
I16 ani) episcop Narcisus din lerusalim—cel dintâi 
exemplu de acest fel de funcţie, ce ne întâmpină în 
această privinţă—(vezi şi cap. 38 par. 2 cuvintele lui . 
Hieronymus) şi în urmă a devenit el insuşi episcop acolo. 
In Ierusalim a fondat o bibliotecă destul de mare 
pentru acel timp. Din scrierile lui avem numai câtevă 
fragmente. 

Prgr. 2, supra diximus. A se vedea cap. 38. 

CAP. LXIII. 

Sextus Iulius Africanus, născut pe la anul 170, proba- 
bil in Libia, a trăit în urmă în Emmaus din Palestina. A 
scris o cronografie în 5 cărţi— de la crearea lumii 
până la anul 221 — din care ne-a remas numai frag- : 
mente. In o scrisoare către Origen (vezi cap. 54) puneă 
la îndoială istorisirea despre Susana în cartea lui Da- 
niel (cap. 13). A murit pe la:anul 237. 

CAP, LXIV. 

Asupra lui Geminus nu se cunoaşte nimic sigur. 
Scrierile lui s'au pierdut, 

Alexandro principe, e vorba de Alexandru Sever, care a 
domnit de la anul 222 până la anul 233. 

CAP. LXV.. 

Gregorius s'a născut pe la anul 210 în Neocaesa- 
rea (din Pont) din părinți păgâni, numindu-se Theo-
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dorus. Împreună cu fratele său Athenodorus, ducân- 
du-se în Caesarea (din Palestina), din cauza unor afa- 
ceri familiare, a avut ocaziune să asculte lecţiunile lui 
Origenes, în urma cărora Gregorius deveni creştin. 
In anul 238 sau 229, Gregorius îşi luă remas bun 
prin o cuvintare (păstrată până azi) în public dela 
învățătorul său Origenes şi se întoarse în patrie im- 
preună cu fratele său. In anul 240 deveni episcop în 
Neocaesarea, în care calitate a murit pe la anul 270. 
Grigorie din Nissa, după cum vedem că face şi Hie- 
ronymus, povesteşte despre puterea lui de a face 
minuni, din cauza cărei imprejurări s'a supranumit 
Thaumaturgul. | 

subintroducens. După cum a zis şi în cap. 54 (la sfârşitul 
pargr. 4) ut sub occasione saecularis litleraturae în fide 
Christi eos institueret. 

Origeni. Vezi cap. 54. Această cuvântare se păstrează până 
azi şi este un model de elocință. 

CAP. LXVI, 

Cornelius. a devenit episcop în anul 251 în urma 
lui Fabianus. Aci e vorba de sinodul ținut de Cor- 
nelius în anul 231. A murit ca martir în timpul per- 
secuţiunii de sub împăratul „Gallus (251—253). 

A se vedea de asemenea şi cap. 70. 

CAP. LXVII. 

Cyprianus (Thascius Caecilius) aparţine secolului III. 
S'a născut probabil în Cartagina şi a fost profesor 
de retorică. Creştinându-se a devenit preot, iar în 
anul 248 sau 249 a .devenit episcop, ceeace dove- 
deşte cât de repede s'a impus el prin talentul şi vir-
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tuţile sale. In timpul persecuţiunei de sub Decius a 
fost silit să fugă. El moare ca martir (prin decapi- 

tare) în Cartagina, în anul 258. Scrierile lui Cypria- 
nus, cel mai de seamă discipol al lui Tertullianus, se 
pot impărţi în aceleaşi clase ca ale acestuia. (A se 
-vedeă capitolul despre Tertulian). Multe din scrierile 
sale au ajuns până la noi cum d. e.: De gratia Dei, 
De mortalitate (scrisă cu ocazia pestei, care a decimat 

"imperiul Roman în anul 253), De unitate Ecclesiae. Intre 
scrierile, care se apropie mai mult de ale lui Ter-. 
tullianus, se pot numără: De oratione dominica, De 
habitu virginum. De idolorum vanitate şi mai ales: 
-De bono patientiae. Dela el au remas şi multe scrisori. 

CAP. LXVIII 

Pontius însoţise pe Cyprianus (vezi cap. precedent în 
fuga sa în timpul persecuţiunii, care a avut loc sub 
Decius în anul 250 (a 7-a). Astăzi avem o biografie a 
lui Cyprianus sub numele lui Pontius, dar este departe 
de original prin falşificări. 

CAP. LXIX. 

„ Dionysius, supranumit de contemporanii săi „Cel 
Mare“ s'a născut din părinţi păgâni, pe la anul 1go 
în Alexandria. Devenind şcolarul lui Origenes se cre- 
ştină şi urmă lui Origenes (vezi cap. 54), când acesta 
părăsi Alexandria, ca învăţător în şcoala catehetică 
de acolo. In anul 248 deveni episcop şi ca atare muri 
în anul 265. In anul 25o trebui să fugă în. timpul per- 
secuţiei de sub Decius. Din numeroasele sale scrieri 
nu S'au păstrat decât câtevă fragmente şi 2 scrisori.
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CAP. LXX. 

Novatianus eră contemporan cu Cyprianus (vezi cap- 

67) şi se pare că a venit la Roma din Asia Mică. Fiind 

"făcut preot de episcopul Fabianus (vezi cap. 66) mulţi 

protestară, de oarece primise botezul pe când eră bol: 
nav, aşă că se zicea că a făcut aceasta de frică. La 
moartea lui Fabianus ca martir, fu ales de partizanii 
săi ca, episcop în contra lui Cornelius (vezi cap. 66). 

Novatianus acuză pe Cornelius,că prea este blând faţă 
de cei trecuţi la păgânism (/a4sz) în timpul persecu- 

țiunii lui Decius. Totuşi Novatianus a fost recunoscut 
numai de 3 episcopi din Italia şi în curând a fost 
excomunicat de sinodul ţinut la Roma de către epi- 
scopul Cornelius. -Novatianii îşi dădeau numele de: oţ 
uafiazol = cei curaţi. Fundatorul acestei secte eră, cum 

spune Hieronymus, Novatus. 

Hieronymus consideră scrierea despre Trinitate ca 
o prescurtare a scrierii lui Tertullianus: adversum 
Praxean. 

CAP. LXXI. 

Asupra lui Malchion nu ştim decât ceeace se cuprinde 
in acest capitol. Din scrierile lui nu au remas decât 
numai puţine fragmente. 

Artemon, antemergătorul lui Paulus din Samosata, 
eră antitrinitar (vezi şi cap. 73). 

Din acest dialog au remas câtevă citate pe la alţi 
scriitori. 

Claudio, adică al Il (268—269). 

CAP. LXĂXII. 

Archelaus, episcop în oraşul Cascar din Mesopota- 
mia, a trăit în secolul al III (pe la 278) şi eră cel mai
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„convins adversar al manicheismului. Când Mani (numit 
"de greci Manes, iar de Romani Manichaeus) întemee- 
torul manicheismului a venit din Persia în Mesopota- 
mia a fost provocat de. Archelaus la o discuţie pu- 
blică în faţa învăţaţilor păgâni ca arbitrii şi a fost 
învins aşă că în urma acestei întâmplări a trebuit să 
plece. Această scriere a fost tradusă de timpuriu din 
limba siriacă în limba greacă. 

CAP. LXXIII. 

Anatolius, care a trăit în secolul al III, avea o cultură 

foarte variată şi eră originar din Alexandria. Pe la 

anul 263, făcând o călătorie în Siria, fu chemat ca ajutor 
la episcopat de către Theotecnus, episcop în Cesarea 
din Palestina.: Voind să se ducă în Antiochia, pentru 
a participă la sinodul contra lui Paulus din Samosata 
(vezi şi cap. 71) în anul 269, când a sosit în Laodicea 
a fost ales ca episcop al acestui oraş, unde a remas 

până la finele vieţii. 
Scrierile sale nu s'au păstrat. În scrierea: x2y6vss 

meg z05 Iloya combăteă uzul din Asia Mică in pri- 
vinţa datei. serbării Paştelor. 

CAP. LXXIV. 

Victorinus, după cum arată inscripţiile găsite în 

Ungaria, se născuse în Pettau şi eră grec de origină. 

A fost mult timp episcop, iar în anul 3o3 sau 3o4a 

murit ca martir sub Diocletian. El este primul exeget 

latin în sensul ştiinţific, având ca model pe Origenes 

(ef. cap. 54). 
Din scrierile sale s'au păstrat numai cătevă frag- 

mente.
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CAP. LXXV. 

Pamphilus, preot şi martir (în Cesarea din Pale- 
stina), şi-a căpătat un mare renume între altele şi prin 
faptul că a contribuit foarte mult, ca studiul teologiei 
să ia un mare avânt. S'a născut din o familie bună 
din Berytus în Fenicia. S'a dus în Alexandria, unde 
a luaţ. lecţiuni dela Pierius (vezi cap. 76), un mare 
admirator al lui Origenes (vezi cap. 54), iar în urmă 
a trăit restul vieţii la Cesarea, unde episcopul Aga- 
pius l-a făcut presbyter. In timpul persecuţiunii de sub 
împăratul Maximin fu dus în temniţă (în anul 307) şi 
torturat, iar după doi ani fu decapitat. După Eusebius, 
care 'şi făceă o mare onoare dea se numi: Eusebius 
Pamphili (Eusebius fiul spiritual al lui Pamphilus), se 
zice că eră foarte renumit prin cunoştinţele şi virtu- 
țile sale. EI este intemeetorul bibliotecii din Cesarea 
(vezi cap. 113), pe care a mărit-o copiind el însuşi -. 
scrieri de ale Părinților Bisericii şi mai ales de ale 
lui Origenes. Aci se află un exemplar din „Hexapla“ 
lui Origenes (vezi biografia lui Hieronymus şi a lui 
Origenes). El a fundat şi şcoala catechetică din Cesarea. 

Din scrierile sale nu ni s'au păstrat decât câtevă 
fragmente. 

bibliolhecae divina = Sanctae Scripturae. De asemenea se 
zice: utra bibliotheca = Vetus et Novum testamentum. 

- CAP. LXXVI. 

Preot în Alexandria, profesor al lui Pamphilus (vezi 
cap. precedent) Pierius şi a desfăşurat activitatea sa 
sub împărații Carus şi Diocletianus, fiind supranumit 
„Origenes cel tânăr“ din cauza erudiţiunii sale. Către
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finele vieţii s'a dus la Roma, unde a stat până la eşirea lui din viaţă, | 
Din scrierile sale ne-au remas foarte puţine frag- 

mente. 

CAP. LXXVII. 

Lucianus, martirul, s'a născut în Samosata şi s'a distins ca preot in Antiochia. El este de fapt şi înte- meetorul şcoalei de acolo. A murit ca martir pe la anul 3rr. EI şi-a făcut un nume deosebit şi prin fap- tul că a întreprins, pe la finele secolului III, o reviziune „critică a textului Septuagintei, cunoscută sub numele lui, după cum spune Hieronymus în acest capitol. 

CAP. LXXVIII. 

Phileas, născut din o familie însemnată şi având o cultură foarte întinsă, a ajuns la cele mai mari dem- nităţi în oraşul său natal Thmuis. In timpul persecu- țiunei de sub împăratul Maxim muri ca martir în Alexandria (pe la anul 306). 
Avem astăzi unele fragmente din scrieri!e sale în traducere latină. 
Thmuis. Acest oraş este aşezat aprope de gura Damieta a Nilului. Ca în tot Egiptul, se adoră şi acolo un animal şi "anume: un țap. Iată ce zice Hieronymus (în capitolul 46 al comentariului: în Isaiany : Nam et Pleraque eorum (sci- licet: Aegyptiorum) oppida ex bestiis et jumentis habent 
nomina : IKinon, a cane; Leon, a leone; Ti Anuuis, lingua ae- &ybtia, ab hirco. .... - 

CAP. LXXIX.. 
 Arnobius eră originar din Africa şi sub Diocletian 
a” fost profesor-renumit de retorică. Convertit la cre-.
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ştinism a scris: Adversus nationes libri septem, operă 
compusă în urma persecuţiunei, care a avut loc sub 
Diocletian. Primele două cărţi au un conţinut apolo- 
getic, iar restul se distinge prin caracterul polemic. 

CAP. LĂXXĂX. 

Firmianus Lactantius era probabil originar din Ita- 
lia. Ela studiat retorica în Cartagina şi, fiind chemat 
-de Diocletian, s'a dus ca profesor de elocinţă latină în 
Nicomedia, unde a trecut la creştinism, căruia şi-a 
„consacrat în urmă toată activitatea sa. Nu se ştie când 
a murit. Prima sa scriere, ca creştin, este probabil: 
De opificio Dei. Cea mai importantă :scriere a lui, 
însă, este: Divmarum instilulionunm libri septem. Fon- 

-dul acestei scrieri este apologetic, însă mai cuprinde 
„şi substanţa întregei doctrine creştine, cum spune el 
însuşi (|, 4). O altă scriere este: De zra De, apoi: 
De mortibuş perseculorum, care serveşte ca un docu- 
ment istoric în privinţa persecuţiunei din timpul lui 
Diocletianus. | | 

CAP. LXXAI. 

Eusebius din Cesarea a trăit probabil intre anii 265 
:şi 340. El a fost discipolul lui Pamphilus în Cesarea, 
-care, la rândul său fusese şcolarul lui Origenes. Lui 
Eusebius insuşi îi plăceă să se numiască: Fusebius 
Pamphili adică fiul spiritual al acestuiă. În anul 3o9 Pam- 
philus murind ca martir, Eusebius a scris vieaţa lui în 
trei cărţi, din care azi nu mai avem decât fragmente. 

"Prin anul 313 Eusebius devine episcop în Cesarea. Prin 
„anul 330 a luat parte activă în sinodul care a: condem- 

-.nat pe episcopul Eustathius, un înfocat adversar al
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arianismului. A stat. neincetat în bune relaţiuni cu 
impăratul Constantin până la.moartea acestuia, în anul 
337. De la Eusebius ne-au remas: scrieri istorice, apo-. 
Jogii, scricri dogmatico-polemice, scrieri de exegeză şi 
scrisori. Intre scrierile istorice avem: 1) istoria bise- 
ricească în 5 cărţi, cea mai veche compunere de acest 
fel, cu alte cuvinte el este părintele istoriei bisericeşti. 
2) Cronica în două cărţi, de la crearea lumii şi până la 
anul 325 (a se vedeă şi introducerea, pagina 30). 3) Vieaţa 
lui Constantin cel Mare şi 4) Despre martirii Palesti- 
nei. Între scrierile apologetice însemnate sunt : Brac- 
Paratio şi demonstratio evangelica. Intre scrierile din 
a treia categorie numărăm pe acelea îndreptate con: 
tra lui Marcellus, despre care Hieronymus vorbeşte 
în capitolul 86, Intre scrierile exegetice menţionăm : 
cestiuni evangelice şi comentarii asupra Psalmilor. 

CAP. LXXXII. 

Despre Rheticius nu avem multe date. Hieronymus 
mai vorbeşte despre el şi în scrisoarea 37. 

Din scrierile lui nu avem nimic astăzi. 

CAP. LXXXIII. e 
Methodius, scriitor: bisericesc grec din a doua ju- 

mătate a sec. III, este foarte puţin cunoscut. Nu se 
ştie sigur dacă a fost episcop în Licia, iar pretinsul 
său episcopat în Tyr este astăzi înlăturat ca necon- 
form cu realitatea. El a murit ca martir pe la anul 
311. Ni s'a păstrat numai scrierea: Xuuzâatoy, în formă 

. de dialog; din celelalte nu avem decât fragmente. 
ul alii affirmant. Dacă este adevărat că el a respuns lui Por- 

phirius (în anul 268), după cum spune la începutul capi- 
Hieronymi Catalogus, — 7. W. Dianu. 12
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tolului, atunci de sigur, că el trebuiă să fie în vieaţă în 
anul 254. 

CAP. LXXXIV. 

"Caius Vettius Aquilinus Juvencus, preot în Ispania, 
cu o cultură îngrijită, a publicat prin anul 33o o operă 
intitulată: F;sforiae evangelicae libri IV. Din acestea, 

trei cărţi conţin mai mult de 8oo versuri, cealaltă mai 
puţin de 8oo. În regulă generală, în privința fondului, 
urmează pe evangelistul Matthaeus, utilizând în unele 
locuri şi originalul grec, iar în privinţa formei imitează 
Georgicele şi mai ales Eneida marelui poet roman P. 
Vergilius Maro, voind să facă pentru creştinism, ceeace 
făcuse Homer la Greci şi Vergilius la Romani, adică 
să creeze o epopee creştină. 

El a ales ca subiect faptele mântuitorului aşă cum 
rees 'din evangelii. 

CAP. LXXXV. 

Eustathius, episcop in Antiochia (pela anul 323), nă- 
scut la Sida în Pamphylia, mort în Macedonia către 
anul 337, fusese la inceput episcop în Beroea. A asistat - 
în anvl 325 la conciliul din Nicea, unde se distinsese. 
prin combaterea arianismului. In anul 331, în urma 

„unor acuzaţii nedrepte, a fost exilat în Tracia, unde 
a şi murit în oraşul Trajanopolis. El a combătut me- 
toda interpretării alegorice. 

În scrisoarea 72, Hieronymus zice: Eus/hatius, gi 
primus antiochenae Ecclesiae episcopus contra Arium 
clarissima tuba bellicum cecinit. 

In privinţa caracteristicei lui ca scriitor a se vedea 
scrisoarea 7o a lui Hieronymus. 

in finitae=innumerabiles, cum zice de altfel la inceputul cap. 9,
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* CAP. LXXXVI. « 

Marcellus a luat parte la primul conciliu ecumenic 
în Nicea, (325) distingându-se prin energia cu care a 
combătut arianismul. A fost silit să părăsească epi- 
scopatul de 2 ori, fiind înlocuit cu Basilius (despre care 
vezi cap. 89) în ambele rânduri. (In anul 347 sau 349 
a fost silit să părăsească episcopatul pentru a 2-a oară). 
A murit la adânci bătrâneţe pe la anul 372. 

CAP. LXXXVII. 

„ Athanasius, supranumit „cel Mare“, născut în Alexan- 
dria la finele secolului II din părinţi creştini bine văzuţi, 
a fost crescut de către Alexandru, episcop in Alexan- 
dria, arătându-se foarte doritor de învăţătură. Eră în-. 
clinat spre ascetism şi a vizitat de multe ori. pe er- 

-mitul Antonius în pustietate şi din causa vieţii sale 
cumpătate mulţi îl numărau printre asceţi. Făcut dia- 
con în anul 319, luă parte la primul conciliu în anul 
325 în Nicea. In anul 328, murind Alexandru, a deve. : 
nit episcop. Principala luptă a dus-o contra arianis- 
mului. În urma unor acuzaţii nedrepte fu silit a pă- 
răsi episcopatul în 5 rânduri, până când împăratul Va- 
lens îl lăsă în linişte. El a murit în anul 373- | 

În genere numeroasele sale scrieri au de scop apă- 
rarea creştinismului şi întărirea “credinţei, | 
În privinţa pustnicului Antonius, a se vedea şi in- 
troducerea, la pagina 25. 

CAP. LXXXVIII. 

Antonius a fost născut pe la anul 251 din părinți 
pioşi şi avuţi în oraşul Koman, lângă Eraclea din Egip-
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„tul de sus. In etate de 20 de ani, perzând pe părinţii 
săi 'şi puse ca țintă a vieţii implinirea cuvintelor Mân- 
tuitorului din evangelia lui Matthaeus: XIX, 21. Astfel, 
deşi eră avut, se retrase în pustie şi acolo duse viaţa 
cea mai cumpătată, 

„ Scrisorile sale au fost scrise in limba egipteană. 
Unele din ele au ajuns la noi în traducere. " 

Despre vieaţa, lui Antonius scrisă de Athanasius 
vezie şi introducerea, pagina 25, precum şi capitolul 
precedent. 

vixit annos cenlunt guinque. Aceste cuvinte'sunt considerate, - 

si poate cu drept cuvânt, că au fost adăogate de vre-o per- 
soană, care citise viața lui Antonius şi ştiă cât a trăit, pen- 
trucă, după cum am văzut până acum, Hieronymus nu 

obijnueşte să deă vârsta exactă, ci spune 'numai, din când 
în când, despre vreun scriitor, că a ajuns-până la adânci 
bătrâneţe, cum face d. e., când vorbeşte despre Tertullianus 
(cap. 53) şi alţii. 

CAP. LAXXIX. 

Basilius, medic, a fost ales în anul 336 episcop în 
Ancyra de către prietenii lui Eusebius din Nicomedia. 
A fost conducătorul semiarienilor, pe care i-a şi apă- 
rat în anul 358 în sinodul din Ancyra, apoi în anul 
359 în cel din Seleucia şi în fine în anul 360 în cel 
de la Constantinopol. In acest din urmă conciliu însă, 

fiind acuzat de inimicii săi, a fost condemnat şi exilat. 

Scrierile lui s'au perdut. Vezi şi cap. 86. 

CAP. XC. 

Theodorus, numit spre deosebire. de alţii cu acelaş 
nume, Theodorus din Heraclea, după oraşul în care 
s'a născut, a murit pe la anul 355, aparţine prin ur-
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„mare secolului IV. In timpul împăratului Constantin, 
a devenit episcop în Heraclea şi a fost conducătorul 
arienilor. In urmă a fost trimis în Egipt pentru a 

"luptă contra lui Athanasius (336)—'vezi şi cap. 87—iar 
în anul 342 presentă împăratului Constantius consti- 
tuţia Antiochiei. In anul 347 luă parte la conciliul din 
Sardes, însă se retrase împreună cu alţi prelați arieni, 
pentru a formă conciliul din Philippopolis. Eră un om 
foarte instruit şi a scris mult; însă astăzi nu ne-a remas 
de la dânsul de cât comentariul asupra psalmilor, din 

celelalte scrieri nu avem decât citaţii pe la alţi scrii- 
tori. Aşa d. e. chiar şi Hieronymus în scrisoarea 119 
(ad Minervium et Alexandrum) citează unele părţi 
din „Commentarius în Apostolum“. 

CAP. XCI. 

" Eusebius supranumit, spre deosebire de 'ceilalţi cu 
acelaş nume, Emisenus, din causă că a fost episcop 
în Emisa din Syria, sa născut la Edessa şi a murit 
în Antiochia pela anul 360. S'a distins ca exeget şi 
orator. 

Astăzi nu mai posedăm din scrierile menţionate 
de Hieronymus decât numai fragmente. 

CAP. XCII. 

În scrisoarea 7o (cap. 4) Hieronymus zice: exstant 
libri Triphyilii Cypri. 

Astăzi noi nu cunoaştem vieaţa acestui scriitor şi 
nici nu avem operile lui. 

CAP. XCIII. 

Nu se cunoaşte nici data naşterii nici a morţii lui 
Donatus şi nici din scrierile sale nu s'a păstrat nimic
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până astăzi. Se cunosc ideile lui dela cei cari lau 
urmat. 

CAP. XCIV. 

Asterius aparţine secolului IV şi eră cunoscut ca 
sofist. Nici una din scrierile sale nu a ajuns până 
la noi. 

multa alia. Vezi cap. 85, unde se menţionează scrierea lui 
Asterius contra lui Marcellus, pe care'] acuză de erezie. 
Asupra lui Marcellus vezi capitolul 86, 

CAP. XCV. 

Lucifer, episcop în Calaris (Cagliari: în insula Sar- 
dinia), a avut un rol însemnat în neînțelegerile ivite 
in Biserică, în timpul împăratului Constantius. In anul 
354 fu trimes de către Papa Liberius la împărat, la 
Arles, pentru a mijloci ţinerea unui sinod, care Şi 
avă loc în Milan in anul următor şi la care au luat 
parte impreună cu dânsul şi Pancratius (presbyter) 
şi Hilarius (diaconus). Cu această împrejurare, opu- 
nându-se propunerei împăratului, care cerea ca Atha- 
nasius să fie judecat în lipsă, a fost exilat în Pale- 
stina, unde a .stat până la edictul 'lui Julianus, prin 
care se permitea reîntoarcerea episcopilor goniţi, când 
s'a intors in Sardinia şi a murit în anul 37o sau 371. 
Toate scrierile lui datează din timpul exilului şi sunt 
adresate către împăratul Constantius. 

lată aceste scrieri în ordinea cronologică: 1) De 
non coveniendo cum hacreticis. 2) De regibus apo- 
staticis. 3) De sancto Athanasio (în introducerea acestei 
scrieri el zice: cogis nos, Coustanti, absentem danmt- 
nare consacerdotem nostrum religiosum Athanasiu,
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sed divina id facere prohibemur lege). 4) De non par. 
cendo în Deum deliguentibus. 5) Moriendum esse fro 

„Dei filio lin care scriere el exclamă : guousgue tandem 
abuteris Dei patientia, Constanti 1). Se mai păstrează 
dela Lucifer şi câtevă scrisori, iar unii îi atribue, 
însă fără dovezi temeinice, scrierea: ex/horfatio ad. 
neopihylos. 

CAP. ACVI. 

Eusebius, episcop în oraşul Vercellae (din ţinutul 
Piemont, azi Vercelli), s'a născut pe la finele secolu- 
lui al III în insula Sardinia şi a murit în ânul 371, 
după cum se spune, aproape nonagenar. A fost /zcfoy 
la Roma în timpul papei Silvestru, în care cali- 
tate distigându-se prin zelul şi pietatea sa a fost 
chemat în Vercelli şi făcut episcop, în anul 340. Ela 
luat parte la sinodul din Milan (anul 355; a se vedea 
şi cap. 95 paragr. 1), distigându-se cu această oca- 
ziune prin tăria, cu care a combătut pe împăratul 
Constantius, susținătorul arienilor. Eusehius a fost exi- 
lat în Palestina la Scythopolis, apoi în Cappadocia. şi 
în fine la Thebaida, dând pretutindeni creştinătăței 
exemplul tăriei sale de caracter cu toate neajunsurile 
suferite, Fiind grațiat de Julianus Apostata, s'a reîn- 
tors în Italia, continuând lupta contra arianismului. 
Ambrosius ne spune că Eusebius a fost cel dintâi în 
Occident, care a unit viaţa monastică cu viaţa clericală. . 
Ni s'a păstrat de la el numai patru scrisori, celelalte 
opere menţionate de Hieronymus s'au pierdut. 

După o tradiţiune se zice că el a murit lapidat de 
către arienii înfuriaţi contra lui.
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CAP. ACVII. 

Despre Fortunatianus nu avem date sigure. Scrie- 
rile lui nu sunt cunoscute decăt din citaţiuni în scrierile 
altora. 

Hitulis = capitulis. : 
rustico sermone..In acelaş sens, în scrierea: Contra Rufinum 

(cartea II, cap 2) Hieronymus zice: nisi forte parentes, 
militari vulgarique sermone, cognatos et a'fines nominat. „... 

a. i | 

CAP. XCVIII. 

Acacius a devenit episcop în anul 340. El a fost 
şcolarul şi succesorul lui Eusebius (vezi cap. 81). Eră ŞI 
şeful unei secte ce purtă numele său. A avut discuţiuni 
cu Cyrillus din Ierusalim (vezi cap. 112), pe care nu 
voia să'l recunoască de episcop. A murit în anul 366. 
A scris între altele şi o biografie a lui Eusebius. Din 
scrierile sale avem numai fragmente. 

In rândurile din urmă, Hieronymus ne dă un exem- 
plu de marea trecere, de care se bucură el nu numai 
in Palestina, ci şi în alte ţinuturi. 

“CAP. XCIX. 

Serapion, episcop în oraşul Thmuis din Egiptul de 
jos, a trăit în secolul IV. A fost supranumit „Scola- 
sticul“ din causa talentului său deosebit de vorbire. Ru- 
finus ne spune că conducea aproape zece mii de oa- 
meni la cultura câmpului, pentru ca cu cerealele 
recoltate să poată susţine pe creştinii săraci din 
Alexandria şi din împrejurimi. A devenit episcop pe 
la anul 340. Ni s'a păstrat numai scrierea contra 
manicheismului. A murit pela anul 358.
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Thmueos. In privința numelui acestui oraş, vezi nota dela 
cap. 88. ! ă 

„Antonii. Despre Antonius ermitul vezi cap. 88 precum şi 
pagina 25 din introducere. 

titulis = capitulis, cum a zis şi în cap. 97. 

CAP. C. : 

Hilarius s'a născut în orașul numit azi: Poitiers, 
iar în vechime: Pictavium (ii) sau Pictavi (orum), 

„ probabil pela anul 320 din o familie păgână. EL, mai 
târziu, devenit creştin, se urcă repede până la cele 
mai mari demnități în cler, ajungând episcop. El insuşi 

„povesteşte convertirea sa în scrierea: De trinitate (|, 
cap. 1 şi următoarele). Nemulțumit de filosofia păgână, 
sufletul său a găsit liniştea căutată în creştinism. In 
anul 356 fu exilat de Constantius in Asia Mică. Această 
imprejurare i-a folosit mult, pentru că în Orient începi * 
să studieze scrierile eclesiastice greceşti. In anul 359 
aflându-se în Constantinopol scrie: Contra Constasi- 

"Aum imperatorem, combătând semiarianismul acestuia, 
însă această scriere nu a fost publicată decât după 
moartea lui Constantius. Întorcându-se în patrie în 
anul 360 continuă lupta pentru susţinerea hotăririlor 
conciliului din Nicea, aşă că, după cum spune Sul- 
picius Severus, mulţumită lui Hilarius, Biserica din - 
Galia a fost apărată de erezii, și din această cauză 
a şi fost numit „Athanasius al Apusului“. El a murit 
pela anul 366. Având o cultură profană foarte îngri- 
jită, el a dat scrierilor lui o formă aleasă. EI cel dintâi - 
a compus şi imne, însă toate sunt pierdute astăzi. 
EI se distinge prin avântul cugetării şi prin întinseie 

„cunoştinţe ce posedă. Cea mai insemnată operă a 
sa este scrierea intitulată: De trinitate, în i2 cărţi.
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Viaţa. sa a fost o continuă luptă pentru apărarea 
Bisericei creştine. 

CAP. CI. 

“Pe Cajus Marius Victorinus, retor şi scriitor bise- 
ricesc, numit şi Afer, din causă că eră originar din 
Africa, il vedem in Roma prin anul 353 ca profesor 
de ratorică. Şcolarii săi ajungând în urmă în locuri 
insemnate ca senatori etc, i-au ridicat o coloană, încă 

în timpul când el trăia; în forul lui Traian. La bă- 
trâneţe Victorinus a devenit creştin, după cum ne 
spune Augustinus în Confessiones (cartea VIII, 2, 3) 

şi atunci a început să scrie opere teologice, după ce 
mai înainte publicase scrieri filosofice, retorice şi gra- 

maticale. Opera lui de căpetenie este: Adoersus Arium 
libri IV. A mai scris şi contra Manicheilor: Ad Ju: 
stimun Manichacunm, precum şi comentarii la scrisorile 
Apostolului Pavel. | 
„Se ştie că a ajuns la adânci bătrânete. 

CAP. CII. 

„Titus a fost unul din episcopii, cari au avut să su: 
fere multe neajunsuri din partea împăratului Julianus, 
care '] fâcuse responsabil de orce neorândueli s'ar fi 
intâmplat în Bostra. In anul 363 ?] găsim printre epi- 

„seopii adunaţi în sinod la Antiochia. Ca scriitor s'a 
ilustrat prin o scriere contra” manicheismului, după 
cum spune Hieronymus în acest capitol. 
„Valens se ştie că a domnit între anii 364 şi 378.
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CAP. CIII. 

Damasus face parte din cei mai vechi poeţi creştini din 
Occident. A trăit între anii 303 şi 384. A devenit episcop 
în anul 366. În biografia lui Hieronymus (pagina 19) 
se găsesc menţionate strânsele raporturi ce au existat 
între Damasus şi Hieronymus: s'a văzut că după în- 
demnul lui Damasus, Hieronymus a intreprins revi- 
zuirea şi traducerea Sf. Scripturi, lucrare cunoscută 
sub numele „Vulgata“. În epistola 22 (cap. 22), Hie- 
ronymus mai menţionează incă o scriere de a lui Da- 
masus întitulată De virgiiaitate, despre care zice: versu 
prosaque composita volumina. Cele mai multe poeme 
ale lui Damasus sunt scrise în versuri exametre da- 
ctilice, unele insă în exametre, alternând cu pantametre 
dactilice (versuri elegiace). Apostoli, martiri, unii dintre 
episcopi şi diferiţi creștini însemnați, trecuţi la Domnul, 
formează subiectul poeziilor lui Damasus. 

Săpăturile practicate în timpul nostru au scos la lu- 
mină o mulţime de inscrij.ţii în versuri datorite lui 
Damasus şi scrise pe mormintele martirilor, 

El a fost unul din papii însemnați şi continuu s'a 
luptat contra eresiilor, ţinând în acest scop mai multe 
sinoade, dintre care cel mai însemnat este cel din anul 
381, la care au luat parte şi Hieronymus, Ambrosius, 
şi Epiphanius. 

CAP. CIV. 

Apollinaris a fost episcop în Laodicea, de la anul 
362 până pela anul 380, când a eşit din viaţă. Din scrie- 
rile sale nu ne-au remas decât diferite citate pe la alţi 
autori. La inceput fusese prieten cu Athanasius (c. f. 
cap. 87) şi cu Epiphanius (vezi capitolul 144) şi alături
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de ei combăteă arianismul. A căzut insă în extremi- 
tatea opusă şi a devenit el însuşi eretic, şeful aşă 
zişilor: apolinarişti. 

lată ce cetim în cronică relativ la anul 378: Apo/li- 

naris laodicenus, jactatione ingenii, quosdam errores 
fertinaciter asseveraus, haeresim Sui nominis suscilavit, 

guam Damasus, habito Romae concilio, damnavit. 

a CAP. CV. 

Până astăzi nu s'a stabilit cu certitudine scrierile, 
care aparţin acestui episcop. Probabil că el este au- 

torul scrierei: de fde orthodoxa contra Arianos, care 

Sa păstrat până astăzi şi care se atribuia de către 
unii episcopului Phoebadius din Agennum (vezi şi 

cap. 108). ” 

CAP. CVI. 

Pacianus- aparţine secolului al IV. A murit pe la 
anul 391, după ce ajunsese la adânci bătrânețe. S'a 
păstrat dela dânsul: Paraenesis, sive adhortatorius 

libellus ad paenitenliam (în care a utilizat pe Cypria- 
nus şi Tertullianus), Sero de baptismo şi trei scrisori 
către Sempronianus contra novatienilor. ' Prefectul 
pretoriului, Dexter, cel care—după cum am văzut— 
a îndemnat pe Hieronymus, să compue această scriere, 
eră fiul lui Pacianus (vezi şi cap. 132 in care Hie- 
ronymus vorbeşte despre Dexter). 

In scrisoarea 2-a (cap. 2)' Pacianus menţionează o 
scriere a sa intitulată: De caf/olico nomine, prin cu- 
vintele: de cafholico nomine multa respondi placide, 
iar în scrisoarea 1 cap. 4 zice: Christianus mihi no-
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en est, catholicus vero cognomen. În primul capitol 
din: Sermo de baptismo resumă conţinutul acestei 
scrieri astfel: aperire desidero gualiter în baptismo 
nascamur et gualiter înovemur ... aperian qui fuerit 
ante gentihitas, quid fides praestet, guid baptismus in- 
dulgeat. 

În scrisoarea III contra novatianilor, cap. 1, resumă 
astfel punctele, 'la care respunde : zractatus omis no- 
datianoruin, guem ad me confertis... hoc continet: 
guod post baptismum poenitere non liceat; Quod ior- 
tale peccatum Ecclesia donare non possit, înmo guod 
ipsa pereat recipiendo peccantes. 

Ela mai compus şi scrierea întitulată Cervulus. Titlul 
nu este Cervus cum se găseşte în toate manuscrisele 
cărţei: De viris illustribus. Este o greşeală a -copişti- 
lor sau o interpretare greşită a acestui titlu, pentrucă 
din alte citaţiuni şi din chiar propriile cuvinte ale 
lui Pacianus se ştie că titlul eră Cervulus. In această 
scriere el condemnă cu deosebire dezordinile morale, 
ce aveau loc cu prilejul serbătorilor Kalendelor lui 
Januar: în Palendis Januariis et contra alios ludos pa- 
ganos.: In timpul acestor serbători, oamenii umblau 
mascaţi ca diferite animale: lupi, cerbi, etc., de aci, 
după cum zic unii, a provenit titlul: Cervulus. 

„CAP. CVII. 

Photinus aparţine de asemenea secolului 1V. A mu: 
rit în anul 376. | 

Valentinianus se ştie că a domnit între anii 364 
şi 375. 

Optatus (vezi cap. 110) vorbind despre Photinus în 
scrierea sa contra donatiştilor (LV, 5) il numeşte: 
Braesentis temporis hacreticus.
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CAP. CVIII. 

Phoebadius, episcop în Agennum (din Aquitania) 
S'a distins prin energia, cu care a combătut arianis- 
mul. Posedăm şi astăzi scrierea sa: //ber contra Aria- 
sos, care datează probabil de pela_anul 337. Unii 
scriitori îi mai atribue şi alte scrieri, însă pe nedrept 
(vezi nota la cap. 105). După cum spune Hieronymus, 
el se află incă în vieaţă in anul 392 şi ajunsese la 
adânci bătrânețe. 

CAP. CIX. 

Didymus din Alexandria, un foarte învăţat teolog, 
a trăit între anii 308 şi 395. Deşi, ca copil de 4 până 
la 5 ani, a pierdut vederea, totuşi, după cum ne spune 
şi Hieronymus, discipolul său, a ajuns să-şi însuşească 
o cultură foarte întinsă. Afară de Hieronymus mulţi 
alți bărbaţi însemnați ai Bisericei au fost şcolarii săi. 
Adversar al arienilor, pe care i-a combătut cu toată 
energia, a fost el insuşi condemnat de al 2-lea con- 
ciliu dela Nicea, din causă că susţineă vederile lui. 
Origenes, expuse în principala sa scriere dogmatică : 
zepi apxă» == de principis, cu privire la vejnicia pe- 
depselor şi preexistența sufletelor. -: 

Din numeroasele sale scrieri nu ni se păstrează azi 
decât: 1) traducerea lui Hieronymus (probabil din anul 
386) a scrierii intitulată: De Spiritu saucto; 2) Breves 
enarrationes în epistulas canonicas (traduse în limba | 
latină de către Epiphanius scolasticul; 3) /iber ad- 

- versus Manichacos; 4) De trinitate libri.tres. 

infinita = innumerabilia. | | 
Din ultimele randuri ale acestui capitol resultă că, In anul 

392, Didymus eră de peste 83 de ani.
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CAP. CX. 

Optatus, episcop în Mileve, s'a distins prin scrie- 
rea sa contra donatiştilor, adresată episcopului Par- 
menianus, care urmase lui Donatus în episcopatul din 
Cartagina. Această operă, scrisă pe la anul 370, se 
“compuneă la început din 6 cărţi, în urmă insă, după 
15 ani, Optatus a mai adăogat încă o carte, în care 
se adresează către toţi donatiştii. In cele 6 cărţi el 
combate o scriere—azi pierdută —a lui Parmenianus. 
Titlul scrierei lui Optatus este : conzra Parmenianum 
Donatistam. Se citează însă şi sub titlul: /ibyi Optati. 

_ Valentinianus a domnit între anii 364 şi 375, iar 
Valens dela 364 până în. anul 378. 

infinila = innumerabilia. 

CAP. CAL. 
Hieronymus menţionează trei scriitori originari din 

Hispania, cari au scris în versuri: Aquilius Severus, 
apoi în cap. 122 pe Latronianus şi în cap. 123 pe. 
Tiberianus. E 

Aquilius Severus a murit, după cum resultă din 
cuvintele lui Hieronymus, între anii 364 şi 375. 

illius Severi. Vezi Cap. 8. 

CAP. CXII. 

Anul şi locul naşterei lui Ciryllus nu se cunosc cu 
siguranţă. Se admite ca dată a naşterei anul 314 sau 
315. A studiat la Ierusalim şi pela anul 335 a fost 
făcut diacon, iar după 10 ani fu hirotonit preot şi în 
anul 351 deveni episcop; însă, din cauza unor acuzaţii
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neîntemeiate de altfel, mai ales din cauza intrigilor epi- 
scopului Accacius din Cesarea [vezi şi cap. 130), fu silit să 

părăsească această înaltă demnitate, până când în anul 
362 împăratul Julianus prin edictul său i-a făcut posi- 
bilă reinstalarea sa pe scaunul episcopal. Sub Valens 
a stat un an iarăşi în exil, iar în anul 378, murind 

Valens, reiă din nou episcopatul din Ierusalim, pe care 

"1 păstrează până la finele vieţii (anul 386). 
Afară de opera sa principală, menţionată de Hiero- 

nymus, ne-a mai remas dela dânsul şi câtevă scrisori. 

CAP. CXIII. . 

Euzoius, episcop în Cesarea, fusese coleg de studii 
cu Grigore din Nazianz (vezi cap. 117) în Cesarea 
din Palestina, ascultând ambii pe retorul Thespesius. 
Sub împăratul Valens, în anul 376, Gelasius, episcop 
în Cesarea, fiind silit de arieni să părăsească episco- 

patul, locul său fu ocupat de Euzoius. Bărbat învăţat 
şi activ el puse iarăşi în ordine biblioteca adunată 
cu multă străduință in Cesarea de către Pamphilus “ 
(vezi. cap. 75), însă în urmă risipită. La venirea lui - 
Theodosius pe tronul imperial, Euzoius, ca arian, fu - 
silit să părăsească episcopatul (pe la anul 380) fiind 
reinstalat Gelasius (vezi şi cap. 130). Din scrierile lui 
Euzoius nu posedăm astăzi nici-una. 

CAP. CXIV. 

- Epiphanius s'a născut pe la anul 3ro în apropiere 
de Eleutheropolis în Palestina din părinţi judei, după 
cum se zice. Convertit de Hilarion, imbrățişă mona- 
chismul la vârsta de 20 de ani şi după ce. vizită mă- 
năstirile din Egipt se întoarse, şi fondă în locul natal
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o mânăstire, pe care o conduse însuşi timp de peste 
30 de ani. În anul 367 devine episcop în Constanţa 
(Salamina), în care calitate a condus pe creştini 36 de 
ani, până la finele vieţei sale (403). Reputaţiunea lui 
a crescut fără întrerupere. In anul 382 se duse la Roma 
pentru a luă parte la conciliul de acolo, având astfel 
ocazie să se întâlnească cu Hieronymus. Principala sa 
activitate s'a desfăşurat contra ereticilor. Cea mai 
importantă scriere a sa este intitulată: „Tavăzetoyi * 
(sau cutie cu medicamente contra muşcăturei şerpilor 
—ereticii fiind comparaţi cu şerpii veninoşi—), în care 
descrie şi combate 8o de eresii. Dela dânsul mai 
avem şi: două scrisori, între care una către Hiero- 
nymus. | 

CAP, CXV, 
Efrem Sirul s'a născut la Nisibe în Mesopotamia 

pe la anul 306 sau ara. Iacob, episcop în Nisibe, îl 
crescu, îl instrui şi în urmă îi încredinţă conducerea 
şcoalei înfiinţată de el. In anul 363 oraşul Nisibe că- 
zând în stăpânirea Perşilor, Efrem se duse pe teri- 
toriul roman la Edesa, în Siria, unde întemee o şcoală, 
în care se distinse ca profesor. În acelaş timp, el se 
deosebi ca predicator, ascet şi protector al săracilor. 
Murind Iacob, poporul voia să-l facă episcop, el însă 
nu a primit şi ca să poată să scape, s'a prefăcut că 
e nebun, după cum șe zice. In urmă atras de renu: 
mele lui Vasile cel Mare se duse la Cesarea şi acolo 
fu făcut diacon şi apoi se reintoarse la Edesa. El a 
predicat foarte mult şi a scris de asemenea mult şi 
totdeauna in limba siriacă. | 

„Mare parte din scrierile sale sunt pierdute şi anume 
mare parte din imnele (vezi şi cap. 33), din poesiile, din 

Hieronymi Catalogus.— 7. W. Dian. 13



194 

vieţele patriarchilor şi din comentariile sale biblice, care 
îmbrăţişeau —se zice — Vechiul şi Noul Testament. 

Printre cele remase avem: tractate dogmatice, ho- 
milii şi scrieri pentru fortificarea morală a creştinilor. 
Vanitatea lucrurilor omeneşti, nemernicia omului faţă 
de Dumnezeu, meritul unei vieţi ascetice, acestea sunt 
subiectele tratate de el. El eră supranumit: «Profe- 
tul Siriei,» « Flarpa siriacă» a Sf. Spirit, « Azilul virtuți- 
lor> Şi < Columna» Bisericii din Siria. Incă de când 
trăiă, “unele scrieri au fost traduse în limba greacă și 
chiar în limba latină. 

CAP. CXVI. 

Vasile cel Mare, unul din cei trei doctori ai Biseri- 
cii din Cappadocia împreună cu Grigorie din Nissa şi 
Grigorie din Nazianz, s'a născut în anul 330 în Cesarea 
(din Cappadocia) din o familie creştină însemnată. A 
primit o educaţiune foarte îngrijită, dovedind el însuși 
o mare dragoste pentru învăţătură. Se duse în urmă 
la Constantinopol, unde se aflau profesori vestiți pen- 
tru retorică, apoi la Atena, unde legă o prietenie din 
cele mai sincere cu Grigorie din Nazianz şi avu ca 
coleg de studii pe viitorul impărat Julianus Apostata. 
Murind tatăl său se întoarse în Cesarea, pledă câtvă 
timp cu mare succes, însă. dorind a se retrage din 
sgomotul lumesc îşi vândă averea, împărțind banii la 
săraci şi fondând mai în urmă un azil pentru săracii din 
Cesarea numit: fondaţiunea Vasiliană, şi călători în 
Siria, Egipt şi Palestina, vizitând pe Athanasius, care 
se află in exil. In anul 361 se reintoarse şi se retrase 
în singurătate în provincia Pontului în apropiere de 
satul Anesi. Aci veni în curind şi prietinul său Gri- 
gorie. În acest timp Vasile scrise in contra lui Euno-
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mius episcop arian în Cizic (Mysia, vezi cap. 120): gtioza)ia în care erau pasagii din scrierile cele mai insemnate ale lui Origenes. In anul 364 fu chemat ca preot in Cesarea de către bătrânul episcop Eusebius, căruia îi şi urmă în anul 370. El conduse Biserica în mijlocul lupte'or de partide, a pericolelor şi dificultă- ţilor de tot felul până la moartea sa (1 Ianuar 379). Cu deosebire a avut să se lupte contra împăratului Valens susținătorul hotărit al arianismului. Scrierile sale, afară de cea menţionată. mai sus, sunt: "Er EEa- 7juegov cuprinzând 9 omilii relative la cele 6 zile ale facerii. 2) Omilii asupra psalmilor. 3) Comentarii asu- pra primelor 16 capitole din Isaia. Dintre scrierile dogmatico-polemice cea mai însemnată este: meg! rob dylov zvebuatoş =— de spiritu sancto. Dintre cuvintări pri- mul loc il ţine: dâtos npâs Tobe vEows, în care arată folosul cetirii autorilor profani. A mai scris opere cu conţinut moral în privinţa vieții ascetice, precum şi un mare număr de scrisori (azi posedăm 366), foarte importante pentru istoria Bisericii din acel timp. : 

CAP. CXVIL. 

Grigorie din Nazianz s'a născut în Arianz în apro- piere de Nazianz pe la anul 326, Mama sa pioasa Nonna, cum s'a întâmplat şi în privinţa altor părinţi ai Bisericii, a avut o înriurire decisivă asupra sa. Tatăl său numit Grigorie, care fusese convertit în urma unei visiuni la creştinism şi care devenise episcop în Nazianz, a dat fiu. lui său o educaţie foarte îngrijită. Doritor de a-şi mări cunoştinţele, tinărul Grigorie, care simţiă multă atra- ere spre ascetism, Sa dus la Cesarea (în Cappado- cia) unde sa ataşat cu o prietenie adevărată de Va- sile cel Mare (vezi cap. precedent precum şi cap. II3),
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apoi se duse în Alexandria şi în urmă la Atena, unde 
regăsi pe prietenul său Vasile, studiind impreună mu: 
zica, matematica, retorica, filosofia şi teologia. In anul 
360 se duse. în singurătate în Pont, fiind chemat de 
scumpul său prietin Vasile. In anul 361 întorcându-se - 
în Nazianz fu hirotonit — prin surprindere— preot de 
către tatăl său. In anul 374 Grigorie, după moartea 
tatălui şi a mamei sale, s'a retras în Seleucia, de unde 
a fosta chemat ca episcop de credincioşii din Constan- 
tinopol. Hieronymus a venit atunci la Constantino- 
pol cu scopul de a ascultă lecţiunile sale de exegesă. * 
In anul 381 luă parte, ca patriarh al Constantinopo- 
lului, la lucrările celui de al treilea conciliu ecumenic 
(al doilea ţinut în Constantinopol), în care fură con- 
demnaţi Apollinaris, Macedonius şi Maximus. In ace- 
laş an Grigorie, doritor de linişte, se retrase la ţară, 
după ce a pronunţat un discurs celebru, pentru a-şi 
luă bun remas de la ai săi. El a murit in anul 389. 
Din cauza marilor lui calităţi el a fost supranumit 
„Teologul“, supranume rezervat până atunci numai 

evangelistului loan. El a fost de asemenea un mare 
„orator şi poet. Dela dânsul ne-au remas 45 de cuvân: 
tări Sau tratate dogmatice polemice despre divinita- 
tea Fiului şi a Sf. Spirit şi relațiunea lor cu Tatăl. 
Din acestea fac parte şi cele 2 cuvântări contra lui 
Julianus Apostata : în Julianum Apostalam invectiua 
duo. Grigorie a făcut şi panegiricul scumpului său 
prieten Vasile cel Mare. Nea mai remas de aseme- 
nea şi 242 epistole foarte însemnate. Dintre scrierile 
în versuri avem: 38 de poeme cu conţinut dogmatic; 
40 poeme cu conţinut moral ascetic; 99 poeme pasto- 
rale; 7 epistole; 127 epitafe şi 94 epigrame. 
"Brinuun Sasimovrum,.. episcopus. In anul 370 Vasile 'cel 

- Mare, episcop în Cesarea, numi prin surprindere pe prie-
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tenul său episcop în micul orăşel: Sasima (că Scatua) în 
Cappadocia, dar nu a funcţionat decât foarte puțin. 

Polemonem. Acesta eră un sofist din Laodicea. 

CAP. CXVIIL. 

Lucius aparţine secolului IV ; scrierile sale s'au 
pierdut. 

Despre Athanasius a se vedea cap. 87 

CAP. CXIX. 

Diodorus, unul din şefii şcoalei din Antiochia, s'a 
născut pe la inceputul sec. IV şi a fost presbyter până 
în anul 378, când deveni episcop în Tars. A asistat 
la conciliul ecumenic din Constantinopol, în anul 381 
şi a murit în anul 394. El s'a bucurat de un mare 
renume ca ascet, ca bărbat învățat şi ca zelos or- 
todox. Impăratul Julianus îl numeă, din cauza extre- 
mei sale slăbiciuni, un schelet ambulant. A scris foarte 
mult, se citează peste 6o de scrieri ale lui, dar azi nu 
ne-a remas aproape nimic. Cele mai multe erau scrieri 
polemice, indreptate contra păgânilor, a Judeilor, şi a 
ereticilor. Comentariile lui imbrățişau întreaga Biblie, 
metoda sa eră interpretarea gramaticală-istorică, com- 
bătând metoda alegorică a şcoalei din Alexandria. 
El a fost unul din iluştrii discipoli ai lui Teodor din 
Mopsuestia şi ai lui loan Chrisostomul. 
Despre Eusebius Emtisenus vezi cap. gr. 

CAP. CXX. 

Eunomius, reprezentantul arianismului riguros, s'a 
născut in Dacora din Cappadocia în prima jumătate
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a secolului IV. A fost educat de tatăl său şi în urmă 
s'a dus în Alexandria, unde a fost iniţiat în arianism 
de către diaconul Aetius. După ce a fost exilat în 
multe rânduri în diferite ţări, a murit pe la anul 395. 
El a avut mulţi aderenţi — numiţi după nurele său: 
-eunomieni—,în contra cărora s'au luat măsurile cele 
mai severe în unele timpuri. Astfel în anul 383, prin un 
edict, li s'au luat drepturile cetăţeneşti. | 

Despre Apollinaris, Didymus, etc., a se vedea ca: 
pitolele respective. 

blasfhemiam. Mai avem şi forma: Blasfhemium, ii, precum 
şi dlasfhematio, onis, toate aparţinând limbei latine ecle- 
siastice. 

CAP. CXXI. 

Priscillianus, episcop câtvă timp în' Abila (din I- 
spania), aparţineă unei familii nobile, care i-a dat o 
instrucţiune şi educaţiune îngrijită. El a fost şcolarul 
unui anume Marcus, care l'a iniţiat în manicheism. 
Acest Marcus, originar din Memfis şi discipol al lui Ma- 
nes, venise în spania, ca să respundească învă- 
țătura sa, pe la mijlocul secolului IV. Priscillian a 
întemeiat o sectă, care a luat numele său. Sub îm- 
păratul Maximus, care domnia peste Britania, Galia 
şi Ispania, s'a convocat un sinod în oraşul Bordeaux 
la anul 385, înaintea căruia trebuiau să .se prezinte 
toţi cei acuzaţi de erezie. Priscillianus însă se adresă 
direct împăratului, care îl chemă la Trier şi în urma * 
cercetării prefectului Evodius, fiind declarat vinovat, 
îl condemnă la moarte împreună cu partizanii săi, în- 
văţătura şi practica lor fiind considerate ca criminale. 

Abia în anul 1885 s'au găsit unele din scrierile lui 
Priscillianus, în care el se apără de atacurile îndrep-
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tate în contra sa; de asemenea s'au mai păstrat şi 
unele predici. ! 

/lydalius eră episcop în Emerita iar Ithacius în Ossonoba, 
Despre lrenaeus a se vedea Cap. 35. 

CAP. CXXII. 

Despre Latronianus nu avem nici o altă ştire. 
Operile lui nu sau păstrat. In orice caz, ceeace 

spune Hieronymus în capitolele z22 şi 123, dovedeşte - 
că în această sectă s'au găsit și scriitori de talent, ca 
să o apere. 

CAP. CXXIII. 

Tiberianus, deşi eră în foarte strânse legături cu 
Priscillianus, totuşi a putut evită pedeapsa cu moarte, 
dictată în contra prietenilor săi. Averea sa însă a fost 
confiscată, iar el a fost exilat, ” 

Scrierea, despre care se vorbeşte în acest capitol, 
s'a pierdut. | 

CAP. CXXIV. 

Ambrosius este una din figurile cele mai însemnate 
din secolul IV în Biserica de Occident. S'a născut în 
Trier (Augusta Treverorum) probabil pe la anul 340 
şi a trăit până la 4 Aprilie anul 397. El este descen- 
dentul unei familii foarte însemnate, de mult creşti- 
nată. A fost pregătit pentru funcțiunile publice, mai 
ales.că dovedise un deosebit talent oratoric. In anul 
374, pe când se află în biserică (în Milan), unde se 
făceă alegere de episcop şi eră mare discuţie, cine
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să fie ales, se aude glasul unui copil: „Ambrosius să 
fie episcop“ şi aşă s'a și întâmplat, pentru că toţi au - 
considerat cuvintele copilului ca o manifestare a vo- 
inţei divine. A întrebuințat averea sa în folosul Bise- 
ricei şi al săracilor, el însuşi ducând o viață foarte 
cumpătată. Preocuparea sa de căpetenie eră înălţarea 
Bisericii. Foarte pe drept a fost supranumit Cicero al 
creştinilor, 

Cu ţoate că a fost foarte mult ocupat cu conducerea 
afacerilor episcopatului, totuşi a găsit timp să scrie 

" foarte mult. Majoritatea scrierilor lui au ca fond 
vre-o predică, relativă mai ales la Vechiul Testament. 
Prima scriere, in ordine cronologică este: De Paradiso 
(din anul 375), care nu are însă un caracter omiletic. 
Apoi De opificio mundi; De Carn et Abel; De Woe 
et arca; De Abraham; De Isaac et anima; De bono 
mortis; De Iacob et vita beata; De Josefh patriarcha; 
De interpellatione Iob et David; De Elia ct Țejuiito; De Na- 
buthe Isratlita; De Tobia; Hexatneron (în şease cărţi: 
pentru fiecare zi câte o carte); Enarrationes in Psal- 
mos XII; Exposilio în Psalnum CX VIII; Expositio 
Evangelii secunduni Lucam; De virginibus; De viduis; 
De officiis ministrorum (una din cele mai însemnate). 

Ca dovadă de strălucitul său talent oratoric men- 
ționăm următoarele discursuri funebre : la moartea (în 
anul 379) iubitului său frate Satyrus (De excessu Pra 
iris sui Satyri), la moartea lui Palentinianus II (392) 
şi a lui Theodosius (395). Tot dela dânsul a remas 
şi o însemnată colecţiune de scrisori, din care vedem 
şi mai bine rolul preponderant, ce a jucat Ambrosius 
în timpul episcopatului său. Tot ela compus şi imne, 
respectând în totul regulile prosodice şi metrice din 
vechime.
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CAP. CAXXV. 

Evagrius a fost episcop pe la anul 388. Asupra 
vieţii şi activităţii sale avem foarte puţine date sigure. 
După-cuni vedem, din cele spuse în acest capitol a 
stat în strânse legături de prietinie cu Hieronymus. 

Scrierile sale nu s'au păstrat. 
Viaţa lui Antonius nu a ajuns la noi în forma pri- 

mitivă, cum a tradus-o el. 

CAP. CXXVI. 

Din scrierile acestui Ambrosius nu mai avem nimic 
" astăzi. 

CAP. CXĂVII. 

Maximus fusese filosof cinic. Scrierea menţionată 
aci numai există. 

CAP. CXXVIII. 

Grigorie episcop in Nyssa, fratvle lui Vasile cel Mare 
(vezi cap. 116), s'a născut pe la anul 335 sau 336. Fiind 
de o natură delicată având o sănătate care lăsă mult 
de dorit, s'a ţinut retras până când fratele său, deve- 
nind episcop în Cesarea, Pa făcut şi pe el episcop în 
micul oraş Nyssa din Cappadocia. In timpul lui Valens 
fu silit să părăsească această demnitate, pe care o re- 
luă în anul 328. A murit în anul 303. Ela avut 6 
înrâurire foarte mare în al doilea conciliu ecumenic 
(381), cu care ocazie a fost numit „Părintele Părinților“. 

„In timpul acestui conciliu, întâmplându-se să moară 
Meletie din Antiochiz, a pronunţat un admirabil di- 
scurs funebru.
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În teologie Grigorie înclină mai mult spre Ori- 
genes, fără a adoptă insă erorile acestuiă. De la dân- 
sul avem: cuvântări, epistole, scrieri morale-ascetice, 
şi dogmatice-polemice, precum Şi scrisori. 

EI se distinge prin adâncimea cugetări, prin avântul 
speculativ şi prin expoziţiunea sistematică şi riguroasă 
a dogmelor creştine. 

CAP. CXXIX. 

Ioan, supranumit: „Gură de aur“ din cauza elocinţei 
sale s'a născut în anul 347 în Antiochia. A studiat 
retorica şi s'a distins ca orator. In anul 369, primind 
botezul, deveni lector al bisericii din Antiochia. După 
cinci ani se retrase în singurătate în apropiere de 
Antiochia, unde a compus scrierea menţionată aci de 
Hieronymus. In această operă el arată şi motivele, 
care lau făcut să nu primească episcopatul. Intorcân- 
du-se în Antiochia, în anul 381, a devenit diacon, iar 
în anul 386 fu hirotonit preot, făcându-se renumit prin 
predicile sale. Impăratul Arcadius, în urma interve- 
nirei favoritului său Eutropius, a chemat pe Ioan, ca . 
să conducă episcopatul din Constantinopol, în anul 397. 
Eutropius credeă, că se va puteă servi. de elocinţa 
lui loan în planurile sale. Acesta însă, om de caracter 
in toată puterea cuvântului, a început să combată tot 
ceeace eră rău în clerul și la curtea din Constantino- 
pol. Din această cauză şi-a atras ura celor puternici, 
câri convocară un conciliu la Calcedon, în urma că- 
ruia' Ioan este condemnat. El este ridicat în timpul 
nopței, dus în o corabie şi trimes departe. În urma unui 
cutremur de pământ, ceeace eră ca un semn al mâniei 
lui. Dumnezeu, loan se întoarce repede la .episcopat,
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Gonit a doua oară, el a murit în anul 407 în apro- 
piere de Comana în Pont. 

Activatea s'a a fost întinsă şi foarte rodnică. Dela 
el ne-a remas: omilii cu privire la Vechiul şi Noul 
Testament; apoi scrieri asupra Naturei lui Dumnezeu, 
asupra Trinității şi Providenţii ; diferite discursuri oca- 
sionale; elogii cu privire la sfinţi şi martiri, şi o co- 
lecţiune de scrisori, de o foarte mare importanță pen: 
tru cunoaşterea timpului, în care a trăit. 

CAP. CXXX. 

„ Gelasius fu adus la episcopatul din Cesarea după 
anul 365 de cătreCyrillus din Ierusalim (vezi Cap. 112) 

"al cărui nepot eră, în urma morţei lui Accacius (în 
anul 365), după ale căruia intrigi Ciryllus avusese să 
sufere aşă de mult. In anul 376, sub împăratul Valens, 
unchiul său fiind gonit iarăşi din episcopat, Gelasius 
fu silit să cedeze locul lui Euzoius până la venirea lui 
Theodosius la tronul împărătesc (vezi cap. 113), când 
Euzoius, ca arian, fu silit să părăsească locul său 
prin anul 380. 

Astăzi nu avem nimic din scrierile sale. 

CAP. CXXĂXI. 

“Theotimus eră foarte virtos şi învățat. A apărat 
pe Origenes contra lui Epiphanius (e. f. cap. 114) 

Scrierile lui s'au perdut. ' 

cominaticosque. Acest cuvint, luat din limba elină, nu se gă- 
seşte în scrierile autorilor latini înainte de Hieronymus. 
Adjectivul acesta are înțelesul: frescurta!; prin urmare: 

* commaticus traclatus == epilome.
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CAP. CXXXII. 

- Flavius Lucius Dexter, fiul episcopului Pacianus al 
Barcelonei (vezi cap. 106), eră în anul 387 admini- 
strator: al domeniilor, fiind împărat Theodosius, iar 
dela anul 395 a devenit prefect al Italiei. 

Opera menţionată de Hieronymus, care, după cu- 
vintele lui, trebuia să fie un fel de istorie universală, 
probabil că nu a fost terminată. In orce caz noi nu 
o posedăm astăzi. 

CXXXIII. 

Amphilochius eră originar din Cappadocia, înclinase 
la început spre advocatură, însă s'a retras curând în - 
o pustietate din Cappadocia, unde şi-a dobândit un 
mare renume ca ascet, aşă că în anul 375 a devenit 
episcop în oraşul Iconium. In această calitate a luat 
parte la al doilea conciliu din Constantinopol. A stat în 
legături de prietenie cu Vasile cel Mare şi Grigorie 
din Nazianz. Data morţii lui nu se cunoaşte, în orce 
caz el trăiă în timpul când Hieronymus a scris opera 

"de faţă. E 
Din scrierile lui au remas numai unele fragmente. 

CAP. CXXXIV. 
Asupra lui Sophroniuis se cunosc foarte puţine lu- 

cruri. Nu ştim sigur nici când s'a născut nici când a 
eşit din viaţă. In orce caz el trăiă încă în anul 392 
când Hieronymus compune: De viris lustribus ; 
Aparține scriitorilor sec. IV. EL eră grec de origină 
şi trăiă în Palestina, poate în Bethleem. Erâ un' bărbat 
instruit şi a compus unele scrieri foarte de timpuriu.
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Hieronymus, care eră: prietin cu dânsul, ne spune 
că după indemnul lui: Sophronius a tradus el psalmii 
în limba latină. Astăzi s'a renunţat .la părerea că 
traducerea in limba greacă a scrierei de față sar 
datori lui Sophronius. Probabil că această traducere 
a fost făcută cu mult mai târziu, poate în secolul 
al şaptelea. 

Din scrierile lui Sophronius nu ne a remas nimic. 
- Serapis. Dărâmarea acestui templu din Alexandria a avut 

loc probabil în anul 389. ” 

CAP. CXXXV. 

Ca o completare a catalogului propriilor scrieri 
dat de Hieronymus aci poate servi prefața comen-: 
tariului referitor la Iona, unde cetim: triennium cir- 
citer fluxit postquam quinque prophetas interpretatus 
sum: Michaeam, Nahum, Abacuc, Sophonianm et Ag- 
acum ct, alio opere detentus, non folui împlere, guod 
coeperam. Scripsi enim librum De illustribus vivis et 
Adversum Jovinianum duo volumina, Apologeticum 
guoque et De optimo genere interpretandi ad Pamina- 
chium et ad Nepotianum vel De Nepotiano duos libros 
et alia, guae enumerare longum est. 

Aceste rânduri le-a scris el înainte de a compune 
scrierile contra lui Rufin, a lui loan din Ierusalim, a 
lui Vigilantius şi în contra Pelagienilor. 

Prgr. 1, epistularum ad diversos librum unum, Se cuprind * 
scrisorile datate înainte de anul 392. 

n n Ad Heliodorum. E vorba de scrisoarea 14, scrisă 
pe la anul 373. Este citată adesea ca un tratat 
despre viața ascetică. 

» » De Osana. Sunt două scrisori către Damasus: a 
18 (din anul 381) şi a 20 (din anul 383),
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Prgr, 1. De iribus guaestionibus. Tot o scrisoare către Da- 
s 

masus, a 36 din anul 384; 
2, Ad Eustochiun. Scrisoarea 22, 
» Ad Marcellam. In totul 16 scrisori, datând toate 

din anul 384. 
3. Captivum Monachum. Este vorba de viaţa pustni- 

cului Malchus, 
» Wovum Testamentum ... reddidi. Iată ce zice el 

însuși despre această lucrare în prefața co-" 
mentariului asupra evangeliilor către Damasus: 
Praeseus praefatiuncula Zollicetur gquatuor tantum 
evangelia, guorum ordo est iste: Matlhaeus, Mar- 
cus, Lucas, Joannes, codicum graecorun emen- 
dala collatione, sed veteruin. Quae, ue a lectionis 
latinae consueludine discreparent, ila calaio tesu- 
Peravimus, ut his tantum, guae sensum videbantur 
mutare correcis, religua manere pateremur ut 
fiteraut, 

„dle opere prophetali. Se înțelege comentarul asupra 
celor patru mari şi celor za mici proteţi. 
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