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"INTRODUCERE.
„Niața

omului se manifesteaz

în patru feliuri: |.

în. sto pentru interesul public, în: fapte pentru intevesul priv at, în producţii artistice şi: în cunoștinți ASu-

pra naturei.
In v iaţa
„omul

i
publică

le! face pentru

a

întră i toate-acele fapte, pe care |

satisface

dorinţele provocate

în

el .d e natură, cînd faptele sînt; astfel. încît aduc un fo-.
los imediat mai mult : societăţei,: decit

individului

care

Increază. N
In viaţa privată se cuprind toate faptele, pe.
care omul le face pentru a satisface dorințele provocate în el de natusă, cînd faptele. acele aduc un folos.
imediat mai mult individului decit societăței.
|
La viaţa artistică se numără. acele fapte omenești, prin care individul, tot sub impulsiunea unor
dorinţi, imitează, sculptind și boind, obiectelede la care:
a căpătat cunoştinţe prin contactul său cu natura.

a
La viaţa de cunoștinți sau intelectuală
"se cuprind toate cunoștințele pe care mintea, omului le.
capătă

de la natura

exterioară şi interioară

cu ajutorul

simţurilor_externe și al simțului intim..
|
9. _ Cunoştinţele omului sint de tr eii feliuri, cunoscute, ele împreună cu subdiviziunile lor, sub numele de.
genuri

literare.

”

Mai întiiu se găsesc în mintea noastră cunoştinți
de acele care reproduce exact obiectele realităței, întocmai asttel . adecă precum au fost ele în momentul observirei.

Puterea

de

reproducere

este

diferită la di-

-feriţi oameni, şi. pentru toți în. general ea este mărginită, îu acel-sens că de la 0 bucată
se şterg Şi “mintea, nu- Și mai aduce

de vreme urmele
aminte. Asemine

cunoştinți se numesc istorice, Istorie.
|
In al doile loc se găsesc în mintea omenească cu-

noștinți. de acele, care—fără să
element,

inventeze. vre-un nou

ce n'ar fi exisțat deja în: curioştinţele istorice

—adună la un lo6 pirțile comune ale acestor “din urmă.
Obiectele, cu alte vorbe, de la care noi căpătăm. cunoștinţi istorice, fiind din aceiaş natură, şi avind între
“dînsele, chiar cele mai îndepărtate în aparenţă, mari,
înrudiri, cunoştinţele cele, de-al .doile fel li adună în

diverse

centruri caracterele comune

şi le grupează, le”

clasifică în grupuri mai mari sau mai mici, după cum
samiînă între dinsele mai puțin sau mai mult. Asemene
cunoștinţi,- numite idei generale, constituese cunoștințile ştiențifice
ori filosofice ale omului, Știința.
In al tveile rang, în sinșit, sint acele cunoștinți,
aa
|
ÎN
|

care pe baza

cunoştinţelor istorice și știențifice, și fără

ca să se inventeze vre-un nou element ce iar. fi exis-

tat. deja în Istorie, reproduc în mod schimbat realitatea. prin aceia că separă elemente care în natură sînt

împreunate
' și impreunează elemente care în natură
sint _separate.
Aceste cunoștinți 'se numese poetice,

Poezie.

i

-. Baza Ştiinţei
„Cunoștinţele

-

|

o

și.a Poeziei o formează Istoria:

Ia

istorice și poetice se produt mai în- -

. tiiu, și numai tirziu, încetul cu încetul, capătă omul cu" noştințele” sale știențifice, servindu-se mintea la aceasta

de o procedare,
„decât în mic

simbure comun
istorice.

de care animalele celelalte nu sint apte

grad,

anume de adunareă

la „un loc înti”un

a caracterelor comune

din cunoştinţele

|

a

ă

trețese între

ele astiel,

neral. că este

o viaţă

„tistică

_

Cele patru feliuri. de vi iaţă. omenească
încit, dacă

|

se în--

putem

hotări în geși alta privată, una ar-:
în special,. atunci cînd tre- |

publică

şi. alta - întelectuală,

bue să hotărim asupra unei fapte oare-care clasa, din
care face parte, simțim greutăţi adese “cu -neputinți de

învins.

Numai

vreuna

eseluziv

rareori se întîmplă să. putem
la

un

singur

fel. de activitate:

clasifica
astfel

este, poate, fapta soldatului care moare întrun războiu;
ca sar pute grupa” nuniai la viața publică, deoarece
folosește negreşit societăţei, dar nici decun individului

care moare,

In. generalitatea cazurilor lucrarile astfel

se petrec, că una Și . aceiași faptă întră în mai multe
din cele-patru grupe de activitate, că adică ea se poate,

—
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considera ca făcind în acealaşi timp parte Şi din viața
“publică, de: pildă, şi din' cea privată, sau şi din viaţa
artistică

și. din

cea intelectuală,

etc.

,

In ce privește în special: viața, inteleătuală, apoi
ea, adeseori se amestecă cu celelalte: trei feliuri de
viață : cugetătorul, care clasifică, de pildă, obicetele sau

le înşiră în mintea sa în” mod -istoric, face acest lucru
adese pentru a satisface vreunor: nevoi de viaţă privată, ori pentru a folosi societăței.
„Din cauza amestecului între diversele stări de
viață, noi nu putem vorbi de: dinsele -în mod escluziv
decit cînd le cercetăm în general, și nu putem grupa

7

faptele într'o clasă sau în alta decit numai după masimumși minimum de viață publică, privată, artistică și
intelectuală, pe care-l observăm la dinsele. Şi tot din
aceiași pricină noi nu trebue să nădăjduim că am pute
face obiet al studielor noastre numai activitatea "publică,
ori numai activitatea privată, etc.; căci totdeauna, oricît ne-am sili de mult, va trebui. să strecurim printre
faptele intelectuale, de pildă, macar unele publice ori

private, şi așa mai departe.
4.

Același amestec,

A
care se observă între feluri-

tele activităţi, are loc între diversele cunoștinți la viața
intelectuală, în special: a
Fiindcă, după cum an zis, Poezia şi Știința îşi au
ambele baza în Istorie, și fiindcă o minte omenească,
oricare ar fi, ate cite trei feliurile de cunoştinți de odată,
de aceia

cind

cineva

nor obiecte oarecare,

are „Cunoştinți

are. numai

istorice

asupra

decît, macar

u-

întrun!

grad îmai
urmare

mic,

şi pe cele

nu -putem

vorbi

șticnțifice “şi

în mod

eseluziv

poetice.

,

Prin

N

în unul sau în

"altul din aceste trei genuri literare, ci. trebue să ne
„așteptăm numai decît să le întîlnim tustrele, unele lingă

altele, “chiar atunci cînd cineva ar ave cea mai mare
"dorință de. a-și separa munca, înti”0 direcție sau, în alta,
„Şi aici, ca și atunci cînd

hotărim

din

manifestare! a vieței noastre,

cutare sau. din

cutare

ci faptele fac parte

va trebui să hotărim după maximum şi minimum numai
dacă o vorbire oarecare sau 0 scriere este istorică, ori.
știenţifieii, ori poetică.
Adeseori

amestecul

între

cele

trei cunoștinți este

în aşa de egale proporţii, încit nu putem otări, nici .
chiar judecind după maximum şi minimum, dacă avem
“a face cu Istoria, cu Știința ori cu Poezia. Atunci re
zultă genul literar mixt numit retorice, la care apaține Religia şi Discursul or atoric,
predomnitoi odată în mintea omului, iar

şi care
a fost
acum merge

spre decădere.
5. Acea parte a Istoriei, 'care are ca obiect de:
expunere viața omenească în toate manifestiirile sale,
se numește I: ilologie.
Filologia cuprinde dar istoria vieţei publice (Isto-'
rla politică, așa. numită de obiceiu Istorie), private (Istoria socială), artistice (storia tă
și intelectuală (Istoria literar ă) a omului” (ef. 7
Acea pante a Filologici, care -are ca abac de
6
|
i expunere viaţa
literară.

intelectuală, poantii

numele

de Istorie

—'s
.,

-

—
.

a
-

Viaţa intelectuală — adică Istoria, Ştiinţa și Poezia
.-- manifestată

prin scris, se numește Literatură.

“Fiindcă cea mâi mare parte din cunoștințele omeneşti, pe care am voi să -le istorisim, se cunosc din
scris,

se poate zice că o Istorie

-zumatul! literaturei

unui

literară

popor,

făcut

este:rs-

fiind a-

cost rezumat pe/ baza, cunoașterei prealabile a limbei
în care sînt scrise operele literare (Interpretarea
gramaticală), a cuprinsului lor (Interpretarea
istorică), a stilului genului literar din care fac parte
(Interpretarea generică) şi a stilului particular
autorilor cărora, se atribuesc (Interpretarea individuală), precum și pe baza 'cercetărei prealabile dacă
o operă oarecare este scrisă în limba poporului căruia
se atribue (Cr itica gramaticală), dacă, cuprinde
cunoștinţile poporului aceluia (Critica istorică) ori
caracterele specifice ale genului literar din care face
parte (Critica generică sau estetică)ori caratterele specifice ale autorului căruia. este atribuită (Critica individuală), dacă în sfirșit literile serisorei
și materialul cu” care_s'a executat, serisoarea. se potrivesc cu aceleași . elemente din serierile autentice ale
-cutărui timp, -cutărui popor, cutărui autor, ete. (Cri-

tica extetnă).
|
o
tezumatul “unei literaturi se. poate face: în două
feliuri : sau astfel că se “urmărește de istoric fiecare
din cele trei feliuri de cunoştinți, cu subdiviziunile lor,
fără. întrerupere de lao epocă la alta, adică «de Ja timnul cind. începe istorisirea piină la timpul cind se sfir-

—9
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șește, sau astfel că rind. pe vind se istorisese în „perioade succesive toate „genurile literare deodată.> La.
modul întiiu

de

expunere . istoricul

ține

mai

mult so-.:

coteală de mersul genurilor literare, de “stilurile generice, la. cel “de al doile mai mult de stilurile indivi-.
duale; Adică în cazul întîiu - individul, care a participat. la dezvoltarea unui gen literar oarecare, este pentru istoric indiferent, căci aceia ce: urmărește istoricul
este genul literar însuși; în cazul al doile, din contra,
individul în toate manifestările sale intelectuale: este
partea cea principală, iar genul literar cutare, pe al că'vui fir istoricul: veșnic

îl taie

și iat

îl leagă,

este teva

Modul întiiu-de expunere, se nu„mai puţin important.
.
. .
meşte idografic, al doile sineronistic.
ă
amestec
niciun
O procedare: idogarafică curată, fără
Să
' de procedare sineronistică, este imposibilă, șşi vice versa.
din
unul
,
introducere
că
bază,
Totdeauna se îa ca
moduri” de expunere şi apoi vestul narațiunei
două
cele
Procedarea mai recoman„urmează, după “al doile mod.
sumară sincroexpunere
data astăzi este să se facă o
pistică

la început

Şi. apoi

să urmeze

po estirea „Pe larg

idografică.
”
Intre. disciplinele Alologicey alături” cu istoria
7.
în| vieţei publice, private; intelectuale şi artistice, s'a
trodus, de pe vremea încă a celor d- întiiu clasificatori
ai filologiei (inceputul veacului nostru * ) Istoria lim-.
-

ări de sistematizare a disciplinelor filologice au în-

Incere
u, De po_ceput din veac. AY IM (lohann van der Womcere
studiis vely msthia trac tatic, integri operis de

—
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„bei, dar întrun grad mai mic de importanță. -Au fost

însă multă vreme de atunci în coace învăţaţi de accia
care au esclus din filologie istoria limbei, ca pe una
ce nu ar istorisi vreo faptă omenească, ci niște obiecte
_date de a gata omului de natură, in mod independent

de. voință : limba s'a considerat

de acei învățați ca un

organ înnăscut, care se dezvoaltăîn mod fivese ca oricare
alt: organ al nostru; fără intervenirea voinței (Schleicher,

Die Darwinsche Theorie und
wissenschaft, III Aufl. Weimar.
Incetul cu încetul însă
„bei,

care

s'a introdus

la

această

început

die Sprach-:
1873).
istorie

cam

a lim-

pe furiş în filo-

logie, a căpătat o așa de mare importanță, încit nu numai că a ocupat ea singură activitateaa foarte mulți
barbaţi,

mai:

ales

Germani,

de-la,

îneâputul

nostru pănă astăzi, dar clasificatori mai

veacului :

noi ai filologiei

(Gustav Kârting, Eneyclopădie und Metliodolo-

gie

der

romanischen

Philologie,

Heilbronn.

" terum
Roza
Ăztev, Hamburg, 1704). Cel dintiiu însă
care a făcuto lucrare de samă a fost Ir. „lug. Wolf. Incepind- de Ja an. 1786 a ţinnt Wolf la Ilalle lecţii sub titlul de lineyelopădie und Methadologie der Studien des Alterthums, iar la 1807 a publicat o schiţă :
A enciclopediei sale sub titlul de Darstellune der AJterthumswissenschafe în IPolf und Puttmanns Museum der Alterthumswisscusehatt, Berlin.— Capo
dopera “lucrărilor
de acest fel o formează rezumatul leețielor asupra enciclopodiei ştiinţelor filologice, pe care le-a

ținut la Berlin între anii 1809 și 1865 August

Boechh, şi

care s'a publicat după moartea! autorului sub titlul Ene
yelopădie und Methodolagie
der philologischen
Wissenschaften. von August
DBoeckh, Leipzig,
1877, a doua ediţie Lcipzig, 1886

-

—

1$53-1)

consideră

chiar

11
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ca studii filologice numai

isto-

ria literară şi istoria limbei.
„Istoria limbei. eoprinde ea însăşi mai multe discipline. Mai întiiu istorisivea unei limbi se poate face în
două chipuri: orise cercetează adică limba precum este
întrun

moment

dat, ori se cercetează

prin

toate trans=

formivile sale de la un moment dat în timp pănă laun
altul. Apoi și întrun caz şi în altul se pot studia la
o limbă: 1) sunetele (l'onoloia). 2) formele (Morfologia), 3) înţălesul formelor (Sintuxa). 4) cuvintele
și înțălesul cuvintelor (Dicţionarul

cu subdiviziunile

sale Etimologia şi Semasiolosia), 3) caracterele
cu care este scrisă limba (Urafia, Paleogratia).
Raportul
uramaticei

nu

de corelație. dintre diferitele discipline ale
este

intre

toate

acelaşi.

Anume,

istorii

caracterelor cu care este scrisă limba formează faţă cu
fonologia, morfologia, sintaxa și dicționarul un grup aparte, pentru că scrisoarea este o fapti.la care voinţa omului nu poate fi pusă în îndoială, în vreme ce
dependența sunetelor, formelor, cuvintelor de voință
este mai

puțin

pentrucă

vădită,

dintre păr-

prin urmare

țile gramaticei mai mult drept are de a face parte din
filologie grafia decit sintaxa, de pildă, ori dicţionarul,
:
ori altă parte a gramaticei,.

Istoria
întrun

numai

care

limbei.
moment

dat,

tică;

iar acea istoricu

biectul

său - într'o scurgere

de vreme,se numeşte
mele
7
7

de

gramatică

cercetează

poartă numele
mai

lungă

compa rată

de

său

Grama-

care cercetează 0-

limbei,

Gramatică

obiectul

sau

mai

scurtă

comparată.
vine «le acolo

Nucă

— 12 —
istoricui care înșiră fenomenele limbistice dela un moment dat pănă la altul chiar fără voie trebue "să compare diversele. stări ale limbei între dinsele, întinzînd :
comparația chiar asupra limbelor “străine, atunci “cînd
urmărește

prea

departe

în trecut viaţa unci

limbi, pănă

la acel punct adică (dincolo de care de altfel observa“rea sa se poate întinde) unde o limbă oarecare se desface împreună cu alte limbi dintr'un trunehiu comun
(limba mamă). La gramatica ecomparată, alături
cu compararea, se impune de altfel istoricului tot atît
„de mult clasificarea diferitelor schimbări ale-sunetelor
şi înțălesurilor, prin urmare o “bună doză. de tratare

ştiențifică, împreună cu. descrierea caracterelor specifice și

a

împrejurărilor

(mai

ales

de

cauză)

grup.

ale

fiecărui

|

a
$. Raportindune la cele ce am n spus mai sus sub
3 și 4 despre amestecul întrec cele patru feliuri de viață
pe de 'o parte și. între cele trei feliuri de . cunoștinți
pe de alta, va trebui să „recunoaștem că. dupăcum în
general .nu poate exista niciun gen literar curat fără
amestec cu: elemente disparate din altele, tot astfel în
special la filologie nu putem nădăjdui să cultivăm
vreuna din “disciplinele ei în 'chip cu totul separat de
- elemente

. eterogene luate dir disciplinele” surori, ori
chiar din ştiinţă și din poezie...
A
Cu toate: acâste, separarea. cit se: poate mai com-

plectă, între

diferitele ramuri

ral între. oricare

genuri

filologice, ca şi în gene-

literare,

trebue

să ste înaintea -

noastră ca un ideal la care să tindem, și trebue
să dăm
1

18 —/
«

preferința

totdeauna

acelor

parte bine

țărmurită

a naturei. și: coprind,

numai un gen de
In

adevăr,

studii care

exploătează

o

cit 'se poate,

cunoştinți. .”
puterea

minei

noastre: este

mărginită

şi se “poate scurge complect numai asupra unei minime.
părți a lumei:

tine

caută

să cuprindă. cu

a sa înțăle-

gere prea multe lucruri nu înțelege la urmă
- trinsele,

și cu

cît cercul

de: cercetare

nimic din-

al. său se lăr-

gește, tot cu “atît creşte și superficialitatea. - “Fiindcă
dar fiecare în parte nu putem şti decît foarte încurcat prea multe de odată, ar trebui ssă procedăm astfel ca
macar cu toții la un loc să pricepem limpede cît se.
omenirea

Jume:

din

mult

„poate mai

poseda. macar ea aceia ce ficcare om
Sar

sili

cazat

în parte zadarnic *
o asemene

este. dreaptă

Și dacă

cîştige.

să

în asemene

dorință, apoi putem pune ca, datorie pentru acel ce se
devotează muncei intelectuale ca să-și aleagă un cere
cît se poate mai staimt de activitate.. Diletantizmul lieste

terar

riozitatea

cu mintea

inevitabil

negreșit
ne.

împinge

fără

oricare
voea noastră si
pentru

om,

Şi cu-

cuprindem

cit se poate mai mult; o' cultură encielope-:

„dică, este poate

chiar necesară pentru fiecare

specialist:

însă o privire limpede în natură nu ni este permisă
decit într'o mică parte a aceşteia, și tot omul este da-

tor să aducă

său. de cunoștinţi precize

'obolul

moara de știință a omeniri...

la co-

-

Odată admis că “trebue să ne mărginim cercul de. -

activitate,
.

urmează
acea

este

bună
Î

ă

sine că

de la
după

genurile
-

,

ţărmurirea

litezare;

cea mai

pentrucă

noi,

—

tocmai diu
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cauza. slăbăciunei

—

inteligenţei

noastre,

tre-

- bue să fim economi. în cheltuirea aceșteia şi să, căutăm
să tragem din ca cele mai mari profite posibile, .ssă putem îmbrățoșa clar! cit se: “poate mai multe lucruri,—
iar mulțimea. obiectelor ştiute „stă în raport drept: cu
înlesnirea cu care cineva le pricepe,. şi înlesnirea creşte

în acelaşi raport eu deprindeiea : cine “cunoaște

ceva

„din istoria literară a unui popor, de pildă, va căpăta
„mai cu înlesnire cunoștințele următoare în aceiași ma- .
“terie! decit acel care nu știe încă nimie dintr'însa; filo-soful deprins deja

cu generalizările

va: pute mai cu înlos- |

nire extrage idei din faptele istorice decit chiar istoricul
care le-a'adunat,: și a „cărui! înțălegere a. căpătat deprinderea de-a cerceta Și a descrie numai fiecare in-

„ divid a parte,

ete.

”

Alegerea,. deci,

întrun

_

moment

„vităței noastre-a unui material

oarecare

al” acti-

preciz şi cit se poate

mai puţin “amestecat cu elemente eterogene va fi tot"denuna o. garanție pentiu succesul întreprinderei noas-

tre, oricât de vast ar fi materialul acela, oricît de deo-

sehiti materie am alege noi. întrun alt moment oare-'care, și oricît de puţină aplecare am ave în general de
ani sacrifica munca Ja unul și acelaş lucru: mărgini-,
râa, întrun cuvînt, la un singur gen literar trebue numai decit preferită. amestecului fără unitate a tot feliul
de materii. disparate Juate, din tot: feliul de genuri literare. *
Di

9.

Prin urmâre într'o istorie literari i nu pot ave

"loe Diografiele

autoriior, căci biografiele

nu

+
,

sînt alt-

—
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ceva decît istoria. publică și privată “a unor individe,
prin urmare istoie publică şi privată în cel mai mare

“rad al cuvîntului.

“Dacă. un istorie literar şi-ar pute

permite la urma urmelor, din cauza strînselor legături.
- între diversele ramuri ale cilologiei, să amesticeîn is- |
torisirea

sa

societăți

cutare,

ceva

din

viața publică şi privată a întregei. .

niciodată

n'ar pute

să-și

permită. un :

“amestec de acest fel-cu istoria publicăşi privată a.
“unor izolate individe, căci această din urmă formează
"un capitol dintr'o istorie politicăși socială foarte pe
larg, prin urmare
chiar cu

niciun

un capitol de acele care nu se poate
chip

vii

ca

ceva

erare de altă natură
|
|
Cu toate aceste biografiele
trebuitoare

pent

înțălegerea

accidental întw'o lu-.

autorilor

istoriei

|
|
sînt foaite

literare.

Munca,

„intelectuală a cutăvui sau 'cutărui barbat este în așa
de strinsă legătură cu viața lui publică și privată, încit nici istoricul,

care

cercetează,

el însuşi

lucrurile, nu

poate înţelege bine pe cea d-intiiu fără celelalte, nici
Jectorii ori ascultătorii care primese: de -a gata rezultatele. istoricului, nu pot să înțăleagă pe aceste din urmă
- fără cunoştinţa prealabilă a biografielor - autorilor.
10,
Mai puțin încă, daci se poate, decit biografiele trebue să între în cadrul unei istorii literare Cu. moştinţele Bibliografice, care “Înşiră în mod isde cuprintoric titlurile serierilor, abstracție făcînd
“sul lor, apoi locurile unde say tipărit ori. sau scris,

“locurile: unde

autorilor și al

se-piitrează, numele

editorilor, anul tipărirei ori scrierei, formatul
A

|

.

,

cărței,-

—
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prețul ei, feliul hirtiei, greutatea, legătura;
căci tote aceste elemente sint negreșit lucruri ce nui fac
parte

din

viaţa

intelectuală

a omului,

cel

mult

se pot.

considera ca produete ale vieţei private,. şi în consecință ca, material al „unei istorii sociale. i
Tot-atit de trebuitoare. însă, pentru priceperea isto- |
viei literare, atit cu privire la istoric cit și la cetitori, ca şi biografiele, sint aceste. date bibliografice, cu: “deo-.
sebire

că cunoştinţele

bibliografice

le putem

considera

mai mult ca-un element din metoada ştienţifică decit
din cea pedagogică, ca mai trebuitoare adecă «pentru îstoric, care cercetează el însuși, decât pentru ascultător,
care primește de a gata istoria făcută de un altul.
11. Dupăcun în istoria literară nu pot intra biografiele, tot astfel în biografii -nn poate întra critica
estetică a lucrărilor diferiților

autori

şi: cu. atit mai pu-

țin încă poezia lirică, provocată de entuziasmul mostru.
“pentru cutare sau cutare persoană. Biograful trebue
să se mărginească la înşirarea evenimentelor din viaţa
publică ori privată a. cutărui autor, oricit de sec ar fi
materialul, și să se stăpineaseă de la orice apretiareîn
bine sau în rău a lucrărilor lui, căci aceasta întră în
sarcina istoricului literar, precum și— încă mai mult—
de la orice exploziune lirică, pentrucă pe de o parte .
aceasta

întră

dacă
nu este

în

sarcina

poetului. liric,

permis a amesteca

iar pe

ramurile

de alta, -

filologiei u-

nele cu altele, nai puţin permis, Da chiar. ridicol este |
a ne lăsa. pradă, cu ocazia: unor biografii, entuziasmului.
celui adese provocat de considerații foarte personale.

N
12.

Condus

de niște

asemene

principii, precum

sînt cele înșirate sub: Nr. $, și dorind ca, în lipsa unei
istorii literare romine, care: după a mea judecată nu
Sa scris încă de nimeni, să . dau lectovilor mei macar
mijloacele de a se întroduce prin ci însîşi în cetirea
literaturei vomineşti, am hotărit de a scrie această
| materie mixtă, compusă de trei fragmente din filolo-:
«5 gic, anume de istoria limbei rominești de la
cOal XVI secol (decînd . adecă . încep. să. apară monu- -

ca, mente

literare

rominești)

pănă

la 1521,

de da-

ptele biografice asupraautorilorromini care
“Oau scris în această scurgâre de vreme, şi de
datele bibliografice asupra. cărților ms. şi
tipărite din același timp. Prin istoria limbei procur lectorilor putinţa interpretărei și a criticei gramaticale, posedarea adică a unuia dintre cele mai putermice ,
instrumente în cetirea

şi rezumarea unei literâturi,

iar

cu datele biografice și bibliograficeli dau mijloacele de
a giisi

literatura

romincască

La “înşirarea

și de

acestui triplu

a o ceti

sistematic.

material am

procedat

așa feliu ca fiecare din părţile lui să poată, fi urmărită
izolat: de la început, pănă. la sfirșit, dupăcum chiar firea lucrului cere; iar datele biografice și biblioorafice
le-am

muri

aşizat, pecit

literare

am

și în mod

putut,

după

cele

trei

mari

ge--

sineronistic, ceia, ce se și po-

trivea cu un Curs întroducător în istoria literaturei şi. limbei romineș it
E
C
crarea de faţă.
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Fiindcă, precum s'a spus sub
este in raport de periectă corelație

ticale, discuţia

7 ul.

+, istoria scrierei nu

cu celelalte discipline grama-

acestei părți a studiului nostru

Sa

făcut întrun

capitol a parte (11), răminind în istorisirea limbei de la al XVI
- secol pănă la 1821—care urmează, conform planului nostru, alături cu datele bibliografice şi biografice din aceiaşi perioadă—numai fonologia, morfologia, sintaxa şi dicţionarul. —Apoi, deoarece

o istorie a limbei romineşti de la al XVI secol încoace ar fi fără
folos (îni caz! cînd ea ar trebui să servească—dupăcum dorim—
ca o întroducere în istoria limbei romine) dacă nu sar.

da

cunoștințe

sumare

asupra

istorici

aceleiaşi

limbi

dinainte,

de veac. XVI, s'a pus în cap. I o privire generală asupra istoriei limbei noastre dinainte de veac. XVI, -unde nu sa studiat lucrul după părțile gramaticei, pentrucă atunci el mar fi,
putut păstra proporţiele strimte pe care am-vrut să i le dăm, ci
„după acele chestiuni, care trebuesc, ele mai întiiu, dezlegate cu
ocazia discuţiti oricărei discipiine din istoria limbei, anume, originea, influinţele străine, izvoarele.-*-Iu sfirşit, fiindcă a trebuit
astfel, . în -mod preliminar, să dezbatem (lutroducere şi cap. I)
„multe « hestiuni, care 'într'un cadru mai larg de, cercetări ar ave
cuală importanţă cu cele ce pe noi ne preocupă, şi cărora, ca la
nişte întroduceri, li-am dat foarte mici proporţii, de aceia para-.
gratele din Introducere şi cap. ] sînt foarte mici, invremere acele
". din capitolele următoare sint, relativ, foarte mari.

_:

"PRIVIRE GENERALA ASUPRA ISTORIEI LIMBEI ROMÎNEȘTI
pi

dinainte de veacul XVI.

13.
formările

Limba
pe

care

romincască este “provenită din transle-a suferit în Dacia

lui Traian

și în

peninsula balcanică limba latină populară vorbită ' de
coloniștii aduşi de împăratul Traian la an. 107 p. Cr,
din Italia, Galia, Ispania, Asia. Mică și. Siria, din care
o parte au fost strămutați în Mesia de Aurelian la 274,
şi care s'au amestecat cu populaţiunile indigene de origine tracă și s'au influințat de popoarele barbare, mai. ales slave, cîte au cutrierat și locuit ţările romineşti
între veacurile VI și XIIL

“Cum ă a fost la baza formaţiunei limbei romi„neşti o influință din partea unci populaţii „autohtone,
care a transformat întrun mod propriu limba latini, de
aceasta numai

puțini

s'au

îndoit.

“Cei dintiiu care au agitat chestiunea au fost tot
„ odată şi acei care au dat-mai multă importanţă celementuliti autohton al. limbei noastre;

Thamman (Untersuchungen iiber die Geschichte der dstlichen europiiischen Volker,
Halle,1774) şi după el „Kopitar (Wiener Iahrbiicher, 1829,
Aprilie —Iunie, cu ocazia recensiunei dicţionarelor de Cluj
şi de Buda) au considerat limba, romînă ca formată cu mult
mai înainte de colonizarea Daciei de cătră Traian, anume prin coloniştii cei dințiiu ai. Iliricului : Rominii
după acești învăţaţi sint:frați buni cu Albanejii și limba lor este limba latină populară, vorbită în liric încă
de la an. 220 a. Chr, decind Romanii au pus întiiaşi .
dată piciorul în acea provincie, și transformată cu
vremea.
.
_„Hasdeu în Foiţa de istorie şi literatură,
Iaşi, 1860, susținind că Dacii n'au perit, susține indirect că limba rominească este pe baza elementului dac
formată. In scrierile sale istorice ulterioare (Columna
lui

Traian,

ziar, București,

anii

1873,

74,

75, 76,

17, 82, 83; Principii de filologie comparativă,
Bucureşti, 1875; Cuvinte din bătrîni, Bucu„reşti I. 1878, Il. .1S80: “scrierea din urmă în parte,
iar celelalte: ale lui

Ilijdău

Columna) acest învăţat,
veşte

înrudireă,

noastră

în totul

urmînd
cu

sînt

extrase

din

lui Kopitar în ce pri-

Albanejii,

caută

a proba

că

limba, romînească, este limba latină populară vorbită de
poporul dac,
Roesler (Dacier
und
Tom âinen, din
Si-:
tzungsberichte der Wien. Akademie, philosophisch-historisehe'klasse, III, 9—92;
lomănische Studien, Leipzig, 1871) susține din potrivă că Dacii nu s'au contopit cu Rominii şi că elementele albaneze ale limbei noastre sînt ori imprumuturi recente ori resturi vechi indogermanice. Aiklosich (Die slav ischen Elemente îm Rumunisechen, din Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, philosophiseh-historisehe klasse, XII, Wien, 1862,
p. 5sqq.; Beitrizge zur Lautlehre der rumu=
a

aj

nischen

Dialekte, Wien, 1881—83. din Sitzungs-

ber.

Wien.

der

Ropitar cum
. nizarea
Daciei.

,

Akad..

passim)

combate

părerea lui:

că originea limbei rominești ar fi în colo-

Iliriei și

pune

această

origine în

colonizarea

De această din urmă părere este și lugo Sela
„charge În Vokalismus des Vulgi: îrlateins, Leip-.
„1568, III, 41.sqq.
7
D-l Gr. “Zocileseu în Istoria romînă pentru
clasele primare şi secundare, parteall, Bu- curești, 1885, p. 74 sqq. se pare că inclină în spre
părerea lui Roesler în .ce privește neparticiparea ele:
mentului

autohton

la formarea

limbei

noastre.

_" Acei care uu' “ admis participarea elementului au_tohton la producerea limbei romine au căutat să afle în
ce anume consistă acest element. Primul .pas în această privință la făcut tot Kopilar .], e., care a găsit.
urmele dace în- aşăzarea articolului la sfirşit și în cîteva cuvinte.
Țlasdeu în deosebite locuri ale scrierilor

sale a căutat să găsească” cuvinte dace și, mai ales, în
Il.

609—687,

să probeze

că

așăzarea

articolului

N—19
BE

La pa
ci.

Cuv.

la .sfirșit şi formarea cu suf-uiei a genitivo-dativului.. pronominal este un rest dacie. Un material mai
„ abundant a dat Schuchardt op.e. III, 49 sqq.: a) schimbarea lui « neaccentuat din prototipe' în ă; b) în-,îm-=—
in=, îm- din prototipe; c)rş=s; d) pt, ft=ct,; e)
yă Eli, ili; £) guturala păstrată înainte de vocalele
palatate Ja multe cuvinte : chelariu, chilie, chin:
'gă; g) identitatea genitivului cu dativul la declinarea
pronominală ; h) așăzarea articolului în urma .substantivului ; i) căderea” lui d neaccentuat înainte de a; ])
sufixul -uri; k) am=habeo;
1) formarea futurului
cu auxiliarul a voi; m). formarea - numeralelor de la
„7
Prin y însemnăm
„Sonoră.

pe. i” - consonant

. şi

spiranta

palatală -

Rezultatele foarte problematice ale acestor învățați sint bazate pe compararea limbei noastre cu cea.

albaneză și .pe admiterea, prealabilă
același

neam

cu Albanejii.

că Dacii

erau de.

14: Limba autohtonilor era indogermanică, fără
ca să. se poată „preciza anume grupul din care făcea,
| parte.

„Millosich, Kopitar, Schuchardt, Hasdeu, |. e. susțin că limba autohtonilor a fost. albaneza antică.
Gr.
Tocilescu (Dacia înainte de Romani, Bucureşti,
1880, p. 509—615), dupăce înşiră părerile deosebite

ale altor autori care au susținut căi limba autohtonă era .
ori germană, ori celtă; ori slavăi, conchide că ea nu era
nici germană, nici celtă, nici slavă, ci tracă, adică din.

grupul. &reco- “italic.

15.

Din limba Dacilor şi a Geţilor se cunosc ur-

mătoarele elemente lexice: a) numede persoane la serii- torii greci și latini Appianus; Aurelius Victor, Dio
Cassius, 'Diodorus, Florus, Frontinus, Ilerodiunus, Ilovatius, Iustinus, Iorucoudes, Orosius, Plutarcus,
Pausanîas, Polyaenus, Plinius ja Photius, Strabo, Suetonius,
Trevellius Pollio, Thaeydides, Xenophon, precum şi în."y

„
„„.

inscripţii;

b) nume

de cetăți,

munţi,

riuri, popoare

la

.
"pe
Ptolemacus, Plinius, tabula peutinge
riana*), Aminiicuus
larcellinus, inscripții ; c) numiri de plaute (36) la Pe-

|

E
*)
Tabula Peutingeriana, numită, astteliu după învățatul de
- ăi
la Augsburg, Conrad Peutinger, an. 1540, care a posedat-o,
=
, f- „este o copie! scoasă în sec. XIII după o hartă
geoaratică a
Di,
imperiului roman făcută sub împăratul Septimius, Sever
us ri
au

m

PA
3

pg

(092—285 p. Chr).

N

"Zn

—

93
1

*

—
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.

ana

a.

ft

iu
n
iri

-

.

.

.

aa

danius
Dioscorides, Apulejus, Galienus.
Lista com- plectă a acestor elemente limbistice împreună cu arătarea
exactă
- a isvoarelor .la Zocil.. Ist. Dac. 427 sqq. 526
_sqq. „În privinţa: celor 35 de plante din Dioscorides
şi Apulejus a, scris şi Papadopol Calimahîn Analele
Academiei

romine,

35 saq.

|

„16,

M,

partea

administrativă,

,

Limba „latină

p.

:

populară

adusti „de

|

colonişti

în Dacia nu . prezintă: nimic caracteristic prin care să
“se. poată deosebi de limba latină contemporană vorbită
în alte provincii ale imperiului, iar "monumentele unde o

putem studia sînt de două feliuri ::a) table cerate, con-.
tracturi scrise pe trei tabie de lemn. în ceara neagră
- cu. care - era uns lemnul; b) inscripţii. "Locurile unde "se pot ceti sînt mai cu seamă Corpus inseriptio-

num

latinarum.Berolini, LII, 1873; O. Jhersehfeld,.

Epigraphiscehe Nachlese zum Corpus inserip-:-:
tionum latinarum aus Dacien und Moesien,
„în Sitzgsber. d. Wien. Akad. LXXYII; 1. „Cipaiu, Arhiv pentru filologie și istorit, Blaș,
1867; Mussmunn, Libellus aurarius sive tabu- |
lae ceratae, Lipsiae; Revista pentru istorie,
arheologie și filologie sub. direcțiunea lui:
Gr. G. Tocilescu, iucureşti, I; 97 sq. 293 saq. |
“

II, 249 sa

„Ca
tină de
Corssen

să găsească. deosebiri dialectale în limba ]ape vremea imperiului s'a încercat mai întiiu
(Ueber

Betonung

der

Aussprache,

Vokalismus

lateinisehen Sprache

und

Leip-

-

—
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g, 1858, 1, 297, 302), apoi, după

Corssen și cu mai

suita rezultat încă, Cavl Sit (Die lokalen Versehiedenheiten der lateinischen Sprache,
Erlangen,

1882).

Schuchardt

însă,

cel mai

profund

cunoscător al'limbei latine populare, mărturiseşte că
despre vreo deosebire dialectală între diversele pLovincii ale imperiului nici pomenire nu trebue să se facă,
judecind după mijloacele pe care le avem, op. e.l.
16—103.

-

17.
cea

DI

Limba

a

.

latină populari,

scrisă în fonetisme,

seamă

în - lexicon,

voare:

a) mărturiile

care se deosebia de

forme,

se poate

sintaxă,

studia

gramaticilor

|

dar

mai

cu

în următoarele.

îs-

latini; b) inscripțiile;

€) Operile scriitorilor latini mai vechi decit” veacul I a.
- Chr, adică din acel timp pecînd Jatina serisă de mai
„tirziu era

numai

o particularitate

scriitori sint. Plautus (254—184)
_(185—159)
rustica,

6 comedii,
pe lingă

cre

Cuto
se pot

stilistică:

asecmine

21 comedii, Terentius

major (234—149) de-re
adăosi fragmentele păs-

trate din operile celoilaltor autori vechi latini ; d) acei
scriitori din timpul imperiului și pănă la începutul * vea
cului IX p. Chr. care'au scris în o limbă amestecată,
cu multe elemente populare, precum Petronius Avbiter
(sub Nero) Saty ricon liber, Pitruzius (sub Aagustus) De architeetura libri X, Apulejus (mijlocul
"veac. IL p. Chr.) Apologia—Florida—Metamor-.
phoseon libri XI—De deo Socratis—De dog„mate Platonis, Anthimus, (sec. VI): De medicina, Seriptores rei rusticac și Agrimensores (timpul
nehotărit), apoi toți scriitorii creștini de tot feliul şi

-

— 25 —
din toate veacurile pănă la al IX: lista complectă Ia,
W. S. Teufel, Geschichte der râmischen Lit“teratur, Leipzia, 1875; Ziibner, Grundriss zu
Vorlesungeniiberdie lateinische Grammatik

Beslin,

1881; . Engelmann, Bibliotheca scripto-

- rum latinorum, Leipzig, 18S0—81; e) manuseriptele coprinzătoare de operile clasicităței “latine, care ni

Sau păstrat cele

mai vechi

de la-al IV

şi cuprind totdeauna fonetisme populare
cînd datează; f) comparaţia limbelor

dinsele. - .

secol încoace
-din timpul deneolatine între

Se

ă

Nijlocul din urmă de investigaţie al limbei latine
populare este puţin recomandat.de cei competenţi. Singurul care s'a încercat în acest chip a afla forme la„ tineşti populare este 1. Jfeyer, Beitrige zur: romanischen Laut—und Formenlehre, II: Zum
sehwachen
Perfectum, în Zeitschrift fiir ro-

manische

Philologie,

IX, Halle, 18$5,p.223 sqq. :

Elemente lexice și fonologice au cercetat mai mulți, între alții Grâber în Vulgirlateinische Substrate
romanischer Wârteriîn.Archiv fiir lateinische
Lexicographie: und Grammatik: mit
Einschluss des ilteren Mittellateins, hga. von
Eduard Wăâlflin, Leipzig, 1884—85, 1,35—68, 204—

255, '539—557; IL, 100—108, 276—289, 424—444. Pe
baza însă a manuseriptelor: şi a inscripțielor a făcut Schachardt în opera deja citată, Vokalismus des Vulgirlateins,

cea mai

complectă

pănă

acum

cercetare

asupra deosebirilor dintre limba, latină populară și cea

clasică: a luat în considerare numai fonetismul, și anu-

me vocalele, dar în treacăt a cercetat (mai cu seamă
în întrodudere, volumul întîiu) aproape toate părţile gramatiegi.

.

DE

IN

18. De la an..253 încetează, inscripțiile in .Dacia lui Traian și. istoria poporului rominesc este nesigură, și puţin documentată pănă în veacul XIII.
“Rominii, - după retragerea. legiunilor din Dacia la

an. 274, au trăit prin munții

Transilvaniei o parte, de

“unde au împănat Carpaţii pănă în Moravia, iar cei mai
mulți în peninsula balcanică, de unde 'mulţi s'au întors
înapoi, de-a stinga Dunărei, atunci cînd au încetat invaziele barbarilor, iar alţii. “au întins prin Dalmația
și insula Veglia pănă în Istria (veac. XIV şi apoi
veac. XVI).
„ Separarea cu toate aceste a Rominilor din penin-

sula balcanică de cei din

Istria, și din Dacia traiană- a

trebuit să aibă loc înti”un timp relativ recent, deoarece
deosebirile între cele trei dialecte, istrian, macedonean
și dacoroman, mai ales între cele . două „din urmă sint
puțin

importante.

"

-

-

E

La faptul că deosebirile. între dialectele. romineşti,
„sint mici a contribuit probabil aceea că alături cu lim"Da

romînă

în peninsula

balcanică

a existat pănă

tirziu

(secol. XVI) o altă limbă romanică în Niric, a cărei exis_tenţă se probează. prin mărturii contemporane (Constantinus Porplyprogenetes din sec.X, De administratione
impeţii

XAI, XXXII, XXIII, XXIV în Corpus:
seriptorum
historiae: byzantinae, Bonnae:

Guiliclmus Tyrius din sec. XII, Delli sacri istoria
IL, Svui Thomas arclidiaconus din see. XIII, Historia Salonae, NXI; Lucius, De regno Dalmatiae
et Croatiae, Amstelodami, 1667, VI, u,în I. G.

|
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Sehueandiner, Seriptores
Vindobonas, III, 1745,
Schuchardt

sa

op.

e. III, 52

rerum hungaricarum,
Pentru detalii
p. 1—465,
mijlocirea căreia,

Și prin

sad.)

.

stabilit o punte de trecere între "diferitele regiuni

ale limbei

romîneşti.

a

„Asupra locului unde s'a aciuat limba. romînească
pănă când s'au constituit domniatele- romînești învățații
nu

s'au înţăles încă -pănă astăzi
Roeşler cel dintiiu, op. €.. a bănuit

că Rominii mar

fi mai trăit de feliu în Dacia: lui Traian de la 274 pănă
în veac.

XIII,

ci ar fi trecut

cu

toţii împreună cu le-

gionarii în Mesia şi că de acolo, din veac. XIII începînd, sar fi întors iarăși în țările de. dincoace de Du„năre.
Afară de redactorii de la Romania,
trimestriel consacră ă Pâtude des

et, des

litt6ratures. romanes

roccnil
langues

publi

par

N

P..

Meyer et G. “Paris, Paris. anii.1$78, 1881, 18$5, cu:
ocazia rccensiunilor operilor lui «Jeg, Budins szlii, Xe

'nopol (G.

Paris),

nu cunosc

alți

susţiitori

ai acestei -

“teorii care să nu fie Unguri:
VW. “Tomaschek, zur
Hunde der Haemus-—Halbinsel) Gratz—Wie

1882;

Iunfaley,

Die

Rumănen

und

ihre : An

spriichg Wien und Tesehen, 1883.
InN contra
teoriei Ul
lui Roesler au scris, “ susţinind
contra Leone
că Rominii au continuat de a trăi în Dacia! Şi între
“veac, II—XIII,
Jang, Roemer und_ "Romanen in.

den Doiău li ndsri; lăisbrucik, 1877; același, Dic
voia
i scie

"Landsehaften des

ReichesyInnsbruck1881;

romisehei

A; Bidiiiszlp Die Aus-

breiting der lateinischen' Sjracie iiber Italieii-und die: -Provinzendles romischen heicles, Berlin, 1881; Jos, Lad. Pic, Uber die Abstammung der. Rumiien, Leipzig, 1880; d: Aenopol,; Teoria lui Roesler, laşi, 1885,
Paris,

N

2

ăi

i

Da

>

a

Y

ao

N

pi

Papi
ui

a

7

VE

bazat a

1885,
202

extras

din Rev.

Asupra

; îi

Toc. 1,409

sqq. III, ni sqq. 259

aia

7

(o?

te

PE

m.

sqa- II, s, sqd.

sgq. IV, 545 sqq.

emigrărei_Rominilor_

înîn Istria și prin

Car-

pați ascris” Dl: losich, Ueber die W anderungen
der Rumuncii in den Dalmatisehen
Alpen
und den Karpathen,
Wien,-1879, din Denk-

schrift. der kais.: Akad.

!

Dacă
. facem abstracție de dicţionar, apoi în pri-..
vina celorlaltor părți ale gramaticei -particularităţile
dialectelor inacedonean şi istrian se pot rezuma în următoarele puncte, pe care în parte le avea încă limba
romînă din Dacia în veac. XVIși XVII(vezi III B, IV B).
Pentru cel macedonean: 2) â inițial înainte de 1
z

a

m

cade,

neartsi,

ncăldzescu,

2 cotu,

mvăleşti,

“mpartu; b) muiat păstrat.m elyu "(meiu), hilyu(fiu),ma lyvu (maiu), Yemelyu (temeiu), lyep ur e (iepure), oclyu
(ochiu), găly ină (găină); c) 2 muiat păstrat, gutunye
gutuie), viny e (viie, vinea); d) sunetele greceşti MQderne 9 și 2 în cuvintele grece şi albaneze, Zascalu.
a“ru; i i q înainte de vocală palatală Sau prefăcut
nu în africatele tș. di, ca la Rominii de a stînga Dunărei, ci în africatele ts, dz,

(zece),

dzinere

(ginere) : 0

nutsi,

dutse,

diftongii

dzatse

ea, ia

accen-

tuaţi, cind în silaba următoare este. sunet palatal, nu
Sau. “prefăcut în e, îe, leane, leamne, chiaptine;
&) u îinal -se păstrează.
stogu, stomahu, stupu;
h) după o consonantă simplă au şi / finali cad înaintea

articolului, - cucelu (cucul), ezivi (ezii); i) perfectele
forte latinești în -si au în dialectul macedonean forma
șiu-seş și-S c,-semu- -setu,-seră, forma adică pe. care

au avut-o aceleaşi perfecte Şi în Dacia traiană pănă la
sfirşitul veacului XV II, arupșiu, arupseși, arupse,
arupscuu.

ar upsetu,

în dialectul acesta

arupseră

indicativul are.o

-rimu,-ri, -ri,-rimu,-ritu,-ri,
N

(rupseiu, etc.);. j)

formă
care

de futur în

a existat

pănă

—

la sfirșitul veac.
rimu,

XVI

arupseri,

29—

şi. dincoace de Dunăre, arupse-

arupseri,

arupserimu,

arup-:

seritu, 'arupseri (voiu rupe, etc.).
„
Pentru celistrian: a)Zmuiat s a păstrat; galyiră
(găină),

glyaţă

centuat

uimat

Iyau (iau), lyepur

(ghiață),

tiepure);

-b) nmuiat păstrat, cunyu (cuiu); c) e înainte de vocală palatală s'a prefăcut în africata 'ts, tser (cer),
tserbitse (cerbice); d) n între vocale s'a prefăcut în
”, adur (adun), albiră (albină), asir (asin); e) o acdacoroman,

între

nu

labiale” și

de e şi. de e mut. corespunzător lui «

s'a diitongat, coje,

cose,

se 'intercalează /, ceia

omiri; f).

ce este un

împrumut de la Slavi, flyer (fier), mlyare (miere),
miyel (miel), plyerde (pierde), lyerm=—* vlyerm
(vierme); g) . vocalele « și î lipsesc, în locul corespunzător lor se găsește o vocală asemănătoare cu e mut
francez; h) pluscaperfectul- indicativului. se formează
din inpexfectul auxiliarului am și din participiul trecut:
veâvu,

vâvi, vâve,

(purtasem,

etc);

vevân,'vevits,

auxiliar pentru

î) ca

vâvu

portatu

condițional ser-

vește rez, rei, re; ren, rets, re (Obscur, e este co-.
respunzător
lui &), rez fatse (aş face). .. .

Izvoarele. unde se pot studia - dialectele macedomai principale. .
nean şi istrian sint următoarele
Pentru cel macedonean: a) llgozezetgiz zasă 303,
Rogiz

Ozclogeu

"Avazzazizo Kazhitbzc 303 MozpezSNÂIzI,

ee

“Evzstraw, UTTO (un dicţionar de 1070 de cuvinte în rominește, grecește și albanezeşte) ; b) Eiozpeorrira, BITI INI2.
apă 305,
mai lungi

Rugieo Azi 303 î4, MozposihE0s, + 1802 (fraze
sau mai ssurte cu coprins foarte variat în

cele patru limbi principale din peninsula balcanică, romîna, greaca, bulgara și albaneza) ; €) Bojeudlschi A. Gu

Romanische

lehre,

Jui Luca,

Wien,

oder macedo-vlachische

1813;

publicat

de

»

d)

un fragment din

Kopitar |. c.: e) Mostre

dialectul macedo-romanu
Bucureşti, '1S$1 (îndoios).
.

Sprach-.

evanghelia

e

de,

de, Vangeliu Petrescu, .

—

30—

Numerelea şi b sau. reprodus de 2//los:cl sub
titlal Rumunische Untersuchungen, |. Istround Macedo-rumunische Sprachdenkmiiler,
zweite

Abtheilung,

schrift.

XNĂII.

A

Wien,

1882,:

a s'a eprodus

din

Denk-

de” Zhiumanu

op. €.; şi 48 b de Martin W. uueale, Researches
„in Greece, London, 1814.
_ Pentru cel istrian: 2) Aufzeichnungen des
-Herrn Dr. Antonio Ive (rugăciuni şi fraze div serse ); b)
Materialien zum Studium
des rumănischen
in Istrien von Dr. Zheodor- Gartner (dicționar, declinare, conjugare); €) Ioan Maiorescu, Itinerar în
Istria

șşi

vocabular

istriano- romir,

laşi, 1874.

Numerele a și b au fost publicate de JM/iflosich
sub titlul Rumuniche Untersuchungen, I,Istround.;Macedo-rumunische Sprachdenkmâler,.

Wien, 1581, din Denksehrift. XXXII.

'

aa, „Dupăce în țările romineşti din Dacia au trecut vind pe rînd Goţii (250-—5376, Basarabia, Moldova,
Muntenia pănă la Argeş), Hunii (374—453 toată Dacia), Slavii (mijlocul sec. V—?, Basarabia, -Moldova, Muntenia), Bulgarii (660—679, Bugeacul), Ungurii (încep. sec. IĂ—iîncep. sec. X, Basarabia şi Moldova, pănă
la Siret ; încep. sec. X- pănă astăzi, Crișana, Temișana,
Te 'ansilvania),

Pecenegii

(894—1122,

Basarabia, -Moldo-

va, Muntenia pănă la Argeș), Cumanii (încep. sec. NI—
1241, Dasarabia, Moldova, Muntenia), Mongolii (sec.
XIII, toată Dacia), au început Rominii ase constitui
în state independente la Birlad (1134, nu se știe însă
dacă principatul Birladului era romînese ori slav). în
Moldova. de sus (1160), în Oltenia (1233, 1247), Mun"tenia (1247), Făgăraş (1222, 1 251), Maramureş (încep.
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sec. XIII), pănă ce în sfirşit au format .două state mai .
mari din: Moldova cu Basarabia unite sub un principe
maramureșan, Bogdan (1355) și din Muntenia și Oltenia unite: sub

un

principe

de la

Făgăraș, Radu Negru

-

(1290).
De la al XIV pănă la al XVI veac Rominii din
Muntenia şi din Moldova şi-au: consolidat din ce în ce
mai tare organizarea politică și cu războaele au atins
marginele

acele peste

care

n'au

mai

trecut.

de atunci

încoace. In peninsul a, balcanică Rominii au “trăit i independenți prin munții 'Lesaliei, Epirului și Macedoniei deja
de pe vremea lui Coustantin Porfirogenitul, ecare mărturiseşte

aceasta,

apoi

un -restimp : sub! jugul

regilor

serbi (1200—1574), după aceia independenţi (1974—
1450), apoi parte supuşi Tureilor
-cu privilegii şi parte,
Suliaţii, independenţi
până la 1804.
De la 1400, daci
nu şi de mai înainte încă, Rominii au împănat Pelopo- nezul, unde. s'au luptat contra Turcilor cu. Veneţianii |
pănă la părăsirea Poloponezului de acești din urmă (Joan
Cavagiani,: Studii istorice asupra Romînilor
din Peninsula balcanică; Bucureşti, “sub presă).
Istori ia Rominilor din Mesia se confundă: cu a Bulgarilor.
2

De la popoarele cu care au venit Rominii în con
tact au

împrumutat

felurite

fenomene limbistice,

mai

„ales cuvinte și -sufixe derivative. Au împrumutat cuvinte de la Slavi, Unguri, Albaneji, Greci, Turci, şi su,

.

|

[3]
119

|
re

e mere
e at

fixe

derivative de la Slavi,

(-aczsl. -acil:

ortac, 'ete,; -niczsl. -inii-+- ici:
ete.; -ug=sl. -ugii: beteșug, etc.;

ginsac,

darnic, pacinie,
-iţaz=sl. -iţa:

văcăriță: —Chelt ăriță, porumbiţă, ete.; -ean=sl. &nini:
bivlădean, , moldoveân, etc.; -enie şi Sanie=sl. -eni
Şi -ani: videnie, dispărțenie sie; ;3 LI sl-avi: gîngav, jilay, etc.; = găzpsl:- - cit: ursoaică,puică, ete.: ete ),
Albaneji -(-işte: “liniște, oiște, pajiște, . mirişte, ete.) Și
Uuguri (-ău: mîncat, etc.; -aş: pungaș, slujbaş, etc.).
i
Asupra
fenomenelor limbistice. împrumutate de
tomini de la străini au seris Mihlosich, Die slavischen Elementeim Rumuii schen, Wien, 1S61,

din Denkschr.
slavische

d. Kais: Akad,;

llementin der

W. Schmidt,

ramunischen

Das
Spra-

che, în Analele muzeului transilvan, Cluj, 1567;
Roesler,
Die
griechischen
und tivkischen:
“Bestandtheile
im romănischen, Wien, 1865;
acelaşi, Das magyarische
îm romiănischen, în
„Român. Stud. p. 317 sqq.; AA. de Cihac, Diction- .
naire
d'6tymologic dacoromane,
6lâments
slaves, magyars, tures, grecs-moderne etalbanaiş, Francfort s. M., 1879; L. Șăineunu, Elementele: tur ecști în limba romînă, în Rev. |
Toc. IV, 646 sqq-, v, 193 sqd.
|
20. Cum că au scris Rominii în tot timpul inva"ziunei barbarilor, este probabil, dar nu ni s'a păstrat...
nimic rominese scris de cătră Rominii din acel timp,
și nici macar nu putem Lănui de ce fel de caractere ne
serviam

pe atunci.

,

o

|

Cum că au scris“ Rominii de la fundarea principatelor pănă în veac. XVI, este sigur, dar nu ni s'au păstrat decit scrieri în limba veche slovenească, consistind
în a) hrisoave “(cel mai vechiu de la 11834, Diploma
lui Ivancu Rostislavotici,

în Arhiva

principele Birladului
; publicate

istorică a Romîniei

de PB. P. Ilas-

deu, Bucureşti, 1865—67; Col. Tr. 1876 p. 300, 1877
p. 153, 1885; Rev. Poe. V, 392,1, 369,378, 1V,700);—

-D) cărți bisericeşti,

și anume 2) manuscripte:

,) două

evangeliave din veac. NIL (unul la Reims, biblioteca
municipală (?) şi altul la Moscva, biblioteca sinodală),
2) 'Tetravanshel. din 1436 (Mănăstirea Neamţului),--3)
Sbornie 1157 (ibid), „) Mărgărint
14143 (ibid),
3)
Mineiu 1445 (ibid.), 4) Învățăturile lui Sf. loan Scărariul 1446
(ibid.), 3) Mineiu 1447 (ibid.), ș) Sbornie
1462 (ibid), 9») Evangeliar 1473 (Măn. Ilomor, Ducovina), sa) Evangeliar de pe. vremea lui Stefan cel Mare
(Viena, biblioteca împărătească), „.) Evangeliar 1-92
(Miinchen, biblioteca regală), 2) Evangeliar 1455 (Măn.
- Putna), ş) Evangeliar anterior anului 1496 (Aăn. Neamțului), „,) Evangeliar pe la 1497 (comuna Feleac lingi Cluj), ,-) Tetravanghel 1500 (ăn, Neamţului), +6)
îvangeliar 1507 (ăn. Putna), 7) Evangeliar 1512—21
(Măn. Suceviţa, Pucovina), 1ș) Evangeliar 1315 (Miclăușeni, biblioteca D-lui D. Sturza. și Măn. Neamţului),
13) 'Lipicul slujbei bisericeşti 1523 (Aăn. Neamţ.) az)
Tetravanghel,- veac. XVI (ibid.); 2) tipărite: ,) Leturghia, 1507, Veneţia? (Măn. Bistriţa Olt.), 3) Evangeliar

1512,

Veneţia?

E

(Muzeul.
din Bucureşti), ş) Faptele

3

—
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Apostolilor. 1547, Tirgovişte 5), „) Penticostariul, încep.
veac. XVI, 3 (Biblioteca Seminariului din București), ș)
Molitvenie

1560—67,?

D-lui A. Odobescu),

(O

singură

filă

g) Octoihul, veac.

în

posesiunea

VXĂI,?,

-) Cias-

-lovul, veac. XVI,? (Min. Bistriţa Olt.) ;—c) alte serieri
religioase diveise,și anume:

2) două cărți manuseripte,

una din 1519 și alta din 1521 la Min, Bistrița Olt.;
PD scrierile lui Grigorie Țamblae, care sînt: ,) opt discursuri rostite -la Mitropolii Sucevei, „) nouă discursuri:
“de pe cînd era Mitropolit al Litvei, „) Stih la adormi„rea. prea sfintei născătoarei de Dumnezeu, ,) Panegiricul
celui dintru sfinți părintelui nostru "Eftimie, $) Po- :
vestire despre sfinta Paraschiva, 4) Povestire despre

țarul sîrbesc Ştefan Dușan,

+)” şese discursuri, (toate în

manuscript la Mă in. “Ne samţului : unul din discursurile de
sub -), anume Mucenicia S-lui Ioan Cel Nou sa tradus
rominește de mitropolitul Varlaam în Cazania de la
1645, apoi in V iețile sfinților Xeeamț, 18 13 precum

*)

Cărţile, pentru care
sint. date după Safarik,
zestvu istorii, 1846,
deu, Col. Tr. 1876, p.

**)

unu se arată locul unde se găsesc,
Cztenia Moskovskago ObscNr, 8, secţ, 3, pag, 23. (după Ilas196).

Pe Grigorie Țamblac cronicarii îl numesc 'Țam-

-blie, Ruşii citeodată Samvlah. Sa născut la Tirnova. pe la 1360 și a venit întiiași dată în Moldova la 1101,

nești

cînd-a ținut

opt discursuri romi-.

în mitropolia 'de la Suceava,

care

ni sau

păstrat în traducere sîrbească, In Biserică a fost
„multă vreme tradiţia despre 'Țamblac, ca despre

— d) legendele de. pe monezile Domnilor Moldovei și
“Munteniei, care au fost îîn latinește,cele mai- multe, şiș în

slavonește, cele mai puţine: cele mai. vechi monezi
minești, cu legendă slavă, sint citeva de-la Asan,
gele. Romîno-Bulgarilor, '1186—95;—e) iinseripțiele
voneşti, pe biserici și pe obiectele bisericeşti de

soiul.

ro
resla- tot

)

;

Despre cărțile: manuseripte slavoneşti au scris;
Hasdeu, Limba slavică la Romîni pănă la an.
1400 în Traian, ziar, București, 1869 şi 1870;
același în Col. Tr. 1882, p. 115sqq. 183 5qd. și în Cuv.
- II, 268 sqq.; 2, Melhisedee, Memoriu despre două
manuseripte slavoneşti în Analele Academici

romîne,

seria

lași, Biblioteca
brimul

D-lui

dascal

II, tom.

IV,

D. Sturza

secţia

I;-ace-:

de la. Miclău-

al bisericei rominești:

„aici este și

mucenicia lui Sviati Ioan Novi, scrisă de Sviatii
Grigorie 'Pamblac, ce a fost dascal întiiu din ceput în Moldova“ se spune într'o: notită de 'pe la
inceputul veac, XVIII. a episcopului din. Roman
Pahomie într'o carte sirbească din Măn. Neamțului. Mitropolit: de Litva 1415—19. Pe timpul
sinodului
de la Florenţa era. la Iași, 1438—39,

„Intre anii 1420 şi 1431 a stat în Serbia la cu-.

i

tea lui Despot Ștefan; după aceea a venit în Moldova, unde a fost ales mitropolit la moartea mi-

tropolitului

Macarie

1431. Mort cătră 1450 ca e-

cumen al Măn. Neamţului
tropolit al Moldovei.

şi în aceeași vreme Mi-

-

—
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şeni în Rev. Toc. IV, 700 sqq. V, 149 sqq.;
O

vizită

la cîteva

mănăstiri

același,

şi biserici

an-

tice din Bucovina, în Rev. Toc. I, 245 sqq. II, 47.
sdq.; acelaşi, Catalog de cărţile ruseşti şi sirbești... ce seraflă în biblioteca sfintei Mănăstiri Neamţului, ibid. III, 129 sqq.; Ioan Bianu,
Note din o escursiune în.Moldova, Col. Tr.

1882, p.. 107 sqq.; A. Odobescu, Despre

unele

ma-

.

nuscripte ș cărţi tipărite aflate în mănăstirea Bistriţa, în Revista romînă, București,
“1, 1861, p.703 sqq.; Analele Acad. rom. ser. II,

„î. III, secţ. 1, 41.— Despre cărțile tipărite: Hasdeu,O
“pagină

dinistoria

tipariului

la Romîni

în.

sec. XVI, în Col. Tr. 1876,p. 193 sqq.; A: Odobescu,
Despre

unele

aflate în

manuscripte

mănăstirea

şi cărţi

Bistriţa,

tipărite

Rev.. rom. |,

807 sqq.; Gr. Crețu, Intiiul Praxiw sau Apostol
rominesc,în Rev. Toc. V, 29 sqq.— Despre ȚPamblac:
Ep. AMelhisedec; Mitropolitul
Grigorie Țainblac, viața
și operele sale,în Anal. Acad. rom.
ser. II, tom. VI, secţ. II, 3 sqq. Rev. Toe. INI,-1
sqq.— Despre

inscripții:

Ep.

Melhisedec,

Notiţe

|

is-

torice și archeologice adunate depe la +8
mănăstiri şi biserici antice din Moldova,
București, 1885; același, Inscripţia slavoneas:
că a marelui Ştefan de la biserica din Răz- :
boeni, An. Ac. rom. ser. II, tom. VII, secţ. II,

172 sqq.; același,O vizită la cîteva mân.,ete.le;;
T. Burada, Inscripţia de la biserica S-l Ioan

—
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o

din Vasluiuw 1490, Rev. Toc. I, 419; "același,
seripția de la biserica Sfinţii Apostoli

Huși,

1494, ibid. 1], 191; Gr.

ludin

Zocileseu, Raporturi

asupracitorva mănăstiri, schituri şi biserici.
din ţară în An. Ac, rom. ser. II, t. VIII, secț. II.—
Despre monezi: Dim. Sturza, Memoriu asupra numizmaticei rominești, Col. Tr.:1877,p. 493 sqq.;
aceleași,
N ouă descoperiri numizmatţice romiî-

nești, în An. Ac, rom. ser, II, t. VIII, secț. II; Ias- -.
deu, Limb.

sl. 1. Rom.

le,

za

21. Cunoştinţe asupra limbei . rominești din timpul care se întinde între epoca încetărei inscripțiilor
- în Dacia (255) și veac. XVI căpătăm din mărturiile
străinilor și din cuvintele vomîneşti .răzleţite prin ac-.
tele publice slavoneşti.
Mărturii

asupra limbei

“scriitori bizantini
Și citeva forme:
“în

și serbi

xomine. ni

care

dau

următorii

citează citeva cuvinte
ă

Priscus, mijlocul sec. YV, Histori ia byz antina,
Corpus scriptorum historiae.byzantinae,

Bonnae, 1829, p. 183, spune că autohtonii
din țara
care. se întindea între Dunăre şi capitala lui Atila beau
o băutură -numită ves (mied? cf. Biolă, D-l Paul.
Hunfalyy
și-teoria lui Roesler, în Rev. Toc.:
„II, 283 saq., “ur, 89 saq. Se poate . ca cuvîntul să fi
„fost al Romanilor din Panonia).
nac,

Procopius, 527—565, De aedificiis,ibid. Bon1838, D. 284, 288, 307, 308 dă următoarele nu-.
7
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miri de castele, parte restaurate și parte zidite de Iustinian în Dardania (Serbia sudică), 2 Loga “Peg estavzsia
(Serbia răsăriteană), î /oșz Avozzia (poziţie nchotărită,
dar în apropiere de cele două de mai sus, (probabil
, și în Mesia, care
la Istru
- partea Serbiei despre Dunăre)
cuprind elemente romane, probabil rominești, de pe

vremea, seriitorului. Asemene

numiri sint în Dardania:

"A psa (arsa?) "Agia (aria ?), Kazâuarfa (capn nalba ?); în /ooza
"Aosziz:

"E z5s5).2029 (castel nou),

Phogenizya

(Horentius

suf, în), “Pzoonizya (romulus + -în), Nuzzsardaas (şepte
case?), 'Agrzrcagzs (argintari 2), Adaraizvz (aurelius-t- -în),
Tgszezmihizus (treizeci tei?) Braieze (vicus nou 2); în ga
S=zirtes

(strungă?, . cuvint

slav *),. Acyzo-

gănaa (lup. fintină?); -la Istru: Vzwzrhopobize (gemen
munte ?), (osszizov (fossatum ?),. Novozarzvă (Constantin-+-:

-în), “Pevgcăzza (robusta,
?), Mowzegefirz (munte regina?),
Mawzidardz
(-— vale 2), Năkaz (nouă 2); în Mesia: Bippivalo”
(virgin —?) Baherzvă (valentinus + -în), zazzzvă (Șratia
+ -în), MaohinzBzi (pavel mîndra? mindru este cuvint

slav),

NodzBcvzsenzvă

(nou-iustinius
4- -în) gest

(praesidium), Ilz54gz Osc3azz (pulehra: theodora)..
Theophanes,

sec.

VI,

Chronograp nia,

ibid. -

Bonnae, 1839, 1, 397, 398, povesteşte că un militar
din oastea adunată la Anchial (astăzi turcește Achioljii,
pe marea neagră, aproape de graniță “dintre Bulgaria
şi Rumelia) de cătră generalul bizantin Commentiolus și
cu. care acest general voia să atăce în muntele. Haemus
*) .. “Trebue să ni aducem aminte că pe vremea lui Proeopius Slavii erau deja de o sută de ani în Mesia,
s

-
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pe chaganul : Avarilor,
“Tracia, a strigat cătră
zuse sarcina de pe cal,
armata a repetat-apoi

cel ce se întorcea cu prăzi din
un camar ad al său, căruia-i căsîzvz, zâzvz, gedsse, și că toată,
spăimintată acelaşi. cuvint, sîgz,

erezînd că dușmanul a căzut asupra. ei fără, veste,
Theophylactus Simocata, a înflorit între anii 612
şi 640, Nistor inc, ibid. Boninae. 1$34,p.9%, povestește

aceiaşi întâmplare

în același” chip, smutind

numai

că soldatul a strigat fesezyz.
Impăratul sirbese Ştefan Dușan, “înti?un hissov dat.
mănăstirei- Arhanghelilor de la Prizren (nordul Albaniei)
pela 1948, şi publicat în Arh. ist. Jlasd. III, S5 sqd
citează

urmțitoarele

nume

proprii - rominești :

Baagovan,

“Tpagovan, Apatoyan, Aonan, Aapan, Apazsovan,
Pagovas, Pamoyan, Pana, Granoyan, Grain,
Xpanan, Gspaovan, Oypcoaogutn, Onapuroyat,
aaa, MpBMHNA FPBATANB, (EMOP, HOBABARA

Ilbrayan,
Xpanoyan,
Bpaain,
(nao vacă

în dialect. maced. înseamnă juncă) BUNUL Op MHARHULO,
”
pă, ete.

In actele publice bizantine şi veneţiane din veacul
de

mijloc,

privitoare

la

istoria

Greciei,

0. N. Sathas sub titlul Documents
tifs

ă Phistoire

Paris,

1880—s85,

de-la-Grâce
“6

volume

publicate

de.

incdits relaau

apărute,

moyenâze,
se găsesc multe

nume proprii vominești (care anume, vezi Caragiani,
Stud. asupr. Rom. din penins. balc.)
| “Insfirșit prin acțele publice - slavonești anterioare.
veacului XVI, emanate de la Romini, se găsesc de ase-

"mene cuvinte romîneşti intercalate, mai ales nume pr oprii,
-

.

.

,

-
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abstracţie făcînd de aceea că asemene acte sint . scrise
înti'o

slavonească

foarte. impură

tocmai

pentrucă

serii-

„torii, romini și necunoscători profunzi ai limbei aceşteia,
au schimbat înțălesu! formelor slavone și așăzarea rela-:

„tivă a vorbelor
“bei romine.

Asupra
XVI

au

unele față cu altele

istoriei limbei

scris, unii nai

romîne

după spiritul lim“

dinainte de veacul

direct, alții mâi

indirect,

de autorii deja citați la diferitele paragrafe
capitol,

Zr.

Diez,

Sprachen.

Bonn,

Grammatik

der

în afară

ale acestui

romanischen

V ed. 1882; acelaşi, Etymolo-

gisches Worterbuch der romanisechen Spra“chen, Bonn, Ved. 1887; 7. Cipaviu. Principii de
limbă și de seriptură, Blaş, 1 ed. în Organul
„luminărei, Januar 1847—Martie 1848, lled.
_1866; acelaşi, De latinitate linguae valachicat,
“Blaș, 1855, în Analele gimnaziului; întru citva,
același, Gramatica limbei romîne, București,.
partea I (Analitica) 1869, partea II.(Sintetiea)
1577;A. Ch. Quintescu, De deminutivis linguae
romanicac,

Berolini,

mănischen

Vocalisation,

“ber.

d.

Wien.

1866;

Akad.;

Ad. Mussafia, fur

ru-

Wicn,1868,din Sitzgs-

același,

Zur

rumâni-

» schen Formenlehre,
din Iahrbuch -fiir romanische und
englische
Litteratur, Leipzig,
1869; acelaşi. fur Praesensbildung im roma„nischen, Wien
1883, din Sitzgber. d. Wien.
Akad; E. Boehmer, fur Lautwandlung der romanischen Sprachen, în Jahrb. fiir rom.und
engl. Litt. Leipzig, 1869; A. de Cihac, Dictionnaire d'6tymologie dacoromane, Frankfort

s.

slaves

M.:

ete,

Elâments

1879;

latins

A: Fo,

Die

1870,

Elcments

Verschiebuns

41.
tateinischer Tempora in den romanischen
Sprachen, în Romanische Studien hgg. von E.
Boehmer, Il, Halle; Ch. Joret, Du c dans les
langues romanes, Paris. 1874; 0. D. Georgian,
Essai sur le vocalisme roumain. Bucarest,
1876; A. Lambrior, Du traitement
des labiales p,d,2,f dans le roumain populaire, în.Romania, 1877; același, ,'e bref latin en roumain,
ibid. 1878; același, Essaide phonâtiquce'roumaine: voyvelles toniques, A, ibid. 1880, 1881; acelaşi, Carte de cetire, lași, 1882; același,
In drep-tariu, în Convorbiri literare, XV, lași; acelaşi,

-

Ceva despre conjunctivul romînesc, în Rev.
Toc. 1; Dr. Gaster, fur rumiănischen Laut- geschichte: Î, Die gutturale Tenuis, Halle,
1878, din Zeitschr. fiir rom. Phil.; același, Stratiticarea elementului latin în limba romînă,
în Rev. Toc. ];. WP..Forrster, Beitrăge zur roma-:

_nisechen

Lautlehre:Umlautim

Romanischen,

în Zeitschr. fir rom. Phil. III; V. ML. Bulă, Stu-.

-

dii filologice, Iaşi, 1880, din Conv. liter.; 7.
Schuchardt în Suplement la tomul 1 din Cuvin:
te

din

bătrîni,

fenomen

București,

morfologic

1880;

II. Tihtin, Un

în limba romînă,

liter. XIII; același, Studien
Philologie,
erster Theil,

în Conv.

zur rumănischen
Leipzig, .1884; ace-

lași, Der Vocalismus des ruminischen: Vokal
A, E. 1,0, în feitseh. fiir rom. Phil. XXI; Mi
llosich, Beitrige zur Lautlehre der rumunischen

Dialekte,

Wien,

1881--83, din

Sitzesber,

der Wien. Akad.; Hornng, Ein vulgirlateinisches -Betonungsgesetz. în Zeitsehr. f.rom;

-

Phil. VII;

-

VW.

Meyer, Beitrăge

zur

romanischen

LautundFormenlehre,in Zeitschr. f. rom.Phil.
VII, IX; Ioan Nădejde, Gramatica limbei romi-

ne, lași, 1884; același, Istoria

turei romine,

lași,

1887;

limbei

şi-litera-

B. P. Jlasdeu, Etymo-

— 43 —

“logicum magnum Romaniae, Dicţionarul lim-!
bei istorice și poporune a. Romînilor, Bucuroști, |, 1855—87; L. Şăineanu, Incercare asu“pra semasiologiei limbei romîne, Bucureşti,
"1887, în Rev. Loc. VI; ete. Idei sumare asupra tuturor
„disciplinelor gramaticei în Enciclopedii, şi anume în
Gustav Korting, Eneyklopădie und Methodolo-!
sie der romanischen: Philolozgie
, 3 Heilbronn 3
>
1, II și III 188S4—1586; Gustav Grăber, Grundriss der.
romanischen
Philologie, unter
Mitwirkung

von

fiinfundzwanzig

burg,

1886.—Revistele

Facheenossen,

Stras-

în carese serie din cind în cînd

asupra istoriei limbei romineşti sint mai cu seamă Con„vorbiri literare, director Iacob Negruzzi. .Ducu-„vești, Socec
1867—Mantie

,

Revista
logie

(pănă
1585;

pentru

sub

București

astăzi 21 -volume de li Maitie
18 volume au “apărut
în Iaşi);

istorie,

direcţiunea

(6

Heitschrift

ausgegeben

volume

fiir

archeologie

lui

Giregoriu

apărute,

romanische

von

Gustav

de

şi

filo-

Tocilescu,

la 1882—1557);

Philologie,

Grăber,

yer (pănă acum
11 volume—al
de la Octombre 1876 începînd);

G.

Halle,

her-

Nieme-

XI. încă necomplect—
Romania, receuil

tiimestriel consacrâ ă l'6tude des langues:
et des littâratures romanes, publit par P.
Meyer 'et Gaston Paris, Paris, Vieweg (16 volume:

„apărute,

de

la

1872

începînd).

Reviste

censiunei operelor apărute pe terenul
nice sînt mai ales Bovue-critique

de littcrature,

publice

sous

destinate re- :

filologiei romad'histoire et

la direction de

MM. J. Darmesteter, -î.. Iavet, (. Monod, G. Paris
(iar cu începere
de la Ianuar 1888 sub direcția fostului.
secretar al redacţiei Revistei, 4. Chaquet), Paris, (de la
„1867 incepind); Litterarischoes Centralblatt,hgs.
von F£. Zarnche, Leipzig (de la 1856 începînd). Date
bibliografice în Suplementele la Zeitserift fiir
romanische Philologie (pănă acum 7 suplementeapărute, coprinzind bibliografia anilor 1$76—1653 incluziv). ”

Io

A

a

ISTORIA SCRIEREI CU CHIRILIC ŞI

“CU LITERE LATINE LA ROMINI.
de la al: XVI

veac pănă “astăzi.

A.

Scrierea cu
CU chirilic.

22. Scrisoarea chirilică (ehirilița) a fost inventată pe la sfirșitul veacului IX,pe baza uncialelor pie
cești, de discipulii sfinţilor Chiril şi Metodiu, pentru a,
„înce accesibilă Slavilor . din Mesia ectirea . evangheliei. |
şi a leturghiei, pe care pomeniții sfinţi. le tradusese în!
limba veche slovenească - (altirehenslavisch, altslovenisch, altbulgarisch) vorbită de Slavii din Moravia, şi
le scrisese cu caracterele glagolitice (glagoliţa).
Caracterele

chirilice s'au

răspîndit

de-la

Slavii -

din Mesia la toți Slavii de rit grecesc, învremece acei.
de rit catolic, ciţi n'au (ca Leşii, Cehii și Lusacianii)
cărţile sfinte scrise în limba. latină ori n'au adoptat'acm“ mai de: curînd (ca -Slovenii, Croaţii şi o parte din

a
Serbi) caracterele latin, au păstrat pănă “în timpul de
față scrisoarea mai veche a lui S-l Chiril, glagolitica

(malurile Adriaticei).

LS

23, Scrisoarea chirilică este de două. feliuri, uncială și cursivă. Caracterele unciale (de la uncia=
12-a. parte a piciorului roman, pentrucă numele. acesta
s'a aplicat caracterelor slavoneşti de la uncialele latine,
care se găsesc în inscripţii de ordinar de mărimea unei uncia) sînt caracterizate prin linii curbe și prin direcție verticală, iar mărimea lor variează de la acea a
unui dezit (numai în cărțile: tipărite) pănă la acea de
2 milimetri (minuscule). Caracterele cursive, rezultate
din scrierea cu răpeziciune a celor unciale, sînt caracterizate prin linii mai” puţin regulat curbe şi prin direcţie oblică. „Separarea

unciaielor de

cursive' este

adeseori

a-

nevoioasă.
7
.
Im scrierea chirilică, mai ales cea. cursivă, de
„multe ori: literele sînt așăzate unele de-asupra altora
“(scriere cu cerdacuri, cu scaun, columnară), şşi” la sfirșitul cuvintului, dacă. consonanta, * cea, din-urmă este
scrisă de-asupra, vocala finală rămîne nescrisă,
Caracterele

- loarea
todiu,

A

chirilice

unciale,

cu

numele

sînt următoarele

43:

a

(azi), BR (buci), B G SE), nr. (e lagoli),

“a.
b
Y
e (iesti), în (jivkte) s DE
e

și: cu va-"

pe care li-le au dat discipulii S-lor Chiril şi Me-

j

dz

A (dobro),

d.
(Zemlia), n Go
z

se

5.

î OR
i

(eaco),

e.

9 (onii),
0

A. (Qiuaiie), M „nislite),, " aș)
1.
m
n
n „(pocol), p Ceţi) c (los), 'T Ceszudo),
p

o

Tr:

-S

t

(uci), | (friită), x (eri) w (otâi), ui

_u

4 ,
ţ

oh.

0

N (&rivi), WI (Şa),
2)
ş

4 (ieri),
ii

şt

bt (ieri),

h (ieri),
i

4 (tu) n (ius), 1 (ia),1 (0) A 0,3 6)
e,ca,ia

iu

ia.

ie -

0)

Ia (8), 5, (3), 8 (est), Vi (ps), 0 ta), +
- ie

i

es

ps

0

i

-

24, Rominii au primit de la. Slavii alfabâtul chi| vilic—cînd, nu se ştie—, Tau complectat cu două semne,
U și Î, destinate a reprezenta sunetele specifice limbet
noastre, gi se şi î, şi au lepădat caracterele 14,

|

tă şi IE. -

Valoarea alfabetului chirilic faţă cu sunetele limbei rominești- este următoarea:
“

A (az)=—a, E (buchi)=b,
-A (dobru)=—d, £ (iest)=e,

E (vide)=v, r (elagole) =,
n (jivito)=j, 5 (dzelo)-=dz,

„3 (zemle)=z, n (ij)=i,1î ()=i,
E (cacn)==c,

A (liude)=],

-M (meslite)=—m, H (nașu)==n,'9 (0n)=0, n (pocoi)=p,
p (iţi)==r, € (slovă)=—s, T. (tferdu)=t,
0% (ucu)==u,
| (fert)=f, x (Die), Ww (09=0, Yi (şte)==şt,
4 (ți), 1 (cervu)=6 ui (Şa)=ș, 2 (o)=ă,î, îi,
-*)
**)
***)

Cu reprezentăm. sunetul dublu (africata) iş.
Cu semnul. - însemnăm nazalizarea vocalelor,
Cu: & reprezentăm africata d).

— 46 =
BR Guin,

Pi

i

(iaj=ia,î%),.

“(eacu)=—ea,

6,

h

UD

a

(eaj=—ca,&, îă,

iă,

În

i (ius)=ă, î, 5 (esi)=es, Y. on

V (ijita)=i, UV =,
95.

A

(=,

Cu acest alfabet
anume, pănă

î,

0 (ftita)=ft, 0,

n, î,

au scris.

Rominii

“tă Dacia pănă la anul 1860,
Şi

(iori)=,

din toa-

o

la an. 1528 s'au

întrebuintaţ, toate

cele 42 de caractere înşirate- sub Nr. precedent. De la
1528 încoace, decînd-adică s'a publicat Gramatica
romîneastă a lui Fliude Rădulescu, unde “întiiaşi
dată s'a întrebuințat sistematic noul alfabet chirilic,
Sau

lăsat la o

purte

ca

de

prisos

5-4,

formînduse

0 3 Vf.

Ea

Wu,

bb,

așa- numitul

alfabet nou chirilic, După anul 1828 a inceput
„a se întrebuința, mai ales în scrierile laice, alături cu
alfabetul nou chirilic, un altul compus din - caractere
"chirilice amestecate cu cavactere latinești, de feliul următor:
Bă

h,.

a, b,v,
4,

%,

sd,
ui,

7,

e,j,z
d,

3

ni

E,

l,

ID,

n, 0,

B,

1

5.

t, WU,

W.

Rominii din Macedonia, pănă mai acum vreo cîțiva
ani au “scris “cu caractere. grecești. : Astăzi au început
a se servi de alfabetul latin.
Tot alfabetul latin serveşte şi Rominilor din Istria.
Ortografia cu chirilic a “prezentat multe variatii;
dupăcum a fost aplicată la limba populară ori la,
limba

"scrisă,

și a variat chiar de la un autor la altul.
In privința aceasta avem următoarele de: "observa
t.
————

*)

Cu&

insemnăm

pe e deschis.

Vezi

39 a z,

—

a)

4

—

Pentru limba scrisă:

2) Până la 1683 carac-

terele 4 şi A “se întrebuințau amestecat pentin a reprezenta sunetele ă şi î. In Sinaxariul mitropolitului
Dosstriu publicat. la Iaşi în 16S3 se găseşte. pentru în“ticaşi dată întrebuințat 4 numai pentru d și & numai!
pentru î;. Cinci ani mat tirziu (1688) Biblia tipărită
în Bucureşti adoptează, această ortografie; dar mult
- timp încă-şi după aceea au continuat de a se întrebu-_înța ori numai singur caracterul 4 ori numai singur

caracterul

ăi pentru ambele sunete ă şi î. £) Până la

-1673-semnele'k, A, şi 14 serveau, cele două dintiiu pen--.
„tru a reprezenta diftongul ea și cel de al treile pentru
a reprezenta diftogul ia în mod independent de vocala
silabei

De

următoare:

lu 1673 însă

versuri

a

Psaltirea
turghia

Ikgă, Ikge,

prară,

încoace (precum

mitropolitului.

de înțăles,

prare

Dosoteiu,

Uniev,

a aceluiași, Iaşi,

romino- -slavonească

(€f..39 ax),

în Psaltirea
a

în

1673;

1680; Le-

aceluiași, “ibid,

1679) a început a stăpini pe scriitori tendința de a
deosebi în seris diftongii pomeniţi dupăcuri erau urmaţi
sau nu în silaba următoare de sunet palatal (e, i sau
consonantă muiată) prin aceea că s'a întrebuințat de unii
caracterul A pentrua reprezenta numai pe ea şi ia urmațide sunet palatal, ca în cuvintele

1788 (de la Gramatica
“ceput

să

. se întrebuinţeze

vaşi diftongi

lage

pare; iar de la

lui: Văcărescu, hîmnic)a
pentru

în-

reprezentarea acelo-

din, aceeași poziţie caracterul E. Cu toate

- aceste pănă tirziu încă în veac. XIX au continuat semnele 'k, ai şi IA să reprezinte, cele două dintiiu pe dif- .
tonsul e și cel de al treile pe diftongul ia, în „mod
independent; de vocala silabei următoare.
b) După cum se seria limba romină scrisă sau
- cea populară, (ef. 41), varia şi ortografia. Astfel, cînd
se scria limba populară: 2) mu se “întvebuințau. toate
cele 42 de caractere, ci, pe de o parte, se lăsau afară

—
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x

"cu

totul

V 0, bi, 5, iar, pe de alta, se întrebuința pen-

tu ambele

numi

ori

4

sunete îi şi & ori numai

&

“ori numai h. 6) Semnul care servea pentru a reprezenta pe dă servia și pentru &, observinduse din acest

punct de vedere următoarele variante:
ăia
ăi—
4
ăi
— za
-

ă,Î—

!

ăi

“7) Caracterul 4

-

a,b

A

dp
U—
4, n
in
+

i

—

n.

dn

se întrebuința

foarte

rar şi citeodată

avea valoare de ea. Cind se scria limba, serisă din potrivă : a) Se întrebuinţau toate cele 42 de caractere, Pentru d și î se întrebuințau tustrele caracterele
3, hp:
%, de odată, şi de la 1683 încoace a, început-a se face
chiar deosebire în scriere între 4 şi î, întrebuinținduse
pentru sunetul întiiu semnul 4 și pentru sunetul al

- doile

semnul

„_ă și ă,

ă.

5) Totdeauna. se

întrebuinținduse

deosebea

în. scriere

pentru cel. dintiiu ori semnul

h, care atunci nu mai putea :servi și pentru &, ori $
(monogramă pentru 0Y) ori nimie. *2) Caracterul ă&. se

întrebuința, tot așa de des ca si-a.

|

„26.
Cu caracterele „chirilice Rominii au scris în
două limbi, în limba maternă (cele mai vechi monumente
scrise în limba vominească sînt de la începutul secolului XVI) și în limba veche slovenică, (cf. 20). -

Și nu numai cit. au scris, dar au și tipărit cu chi-.
rilic în aceleași două limbi pomenite pină la anul 1$80.

Cele mai vechi

tipirituri în: limba

rominească

sint de

i

-

fo

E

no

la mijlocul veacului -XVI; în-limba, veche slovenică se
"giisesc tipărituri și mai vechi (of. 2 0).
Rominii au: continuat de a tipări în limba vecie
slovenică “chiar.

vomină.

dupăce

Aşa, de

au! început'“a

exemplu, . Coresi,

tipări

renumit

în limba.

editor. de

cărţi vomiîneşti din veacul XVI, a tipărit la 1577 o Psaltire slavonă la Stibeș. și la 1579 Tetrayanghelul slavon. la Braşov.

. -

|

Sa

:

Ă

„Cele dintiiu litere chirilice de tipar. de care s'au
servit Romînii semănau întocmai cu. cele de mină unciale. Deosebirea, . s'a făcut treptat, în acel sens că la

„tipar. caracterele au

devenit

mai mici și mai write şi

- Saw îndesat mai tare unele în altele... Piblia de la
“București (1688) este cea dintiiu carte în care deo-

_sebirea: dintre tipariu și scrierea de mînă, este Dită- toare la ochi,
-

.

.

Pi

a.

„=

Pa

Auseris: 7. Sbiera, Ort ograiiă limbei
în dezvoltăciunea:

cietăţei

sa istorică,

pentru cultura

vina, Cernăuţi,

romine

în Foaca

romînă

so-

din Buco-

1867; IL. Zihtin, Studien, 19 sqq.

Asupra alfabetului chirilic, Adolphe a Aurul, Mâmoire
sur la langue, l' alphabet et le mite attribu€

aux apâtres

slaves du IXe
z

-

Pi

sisele, Paris,1877,
a

“Serierea cu litere latine. ..
* 27. -Coloniştii
romani din Dacia pănă la invazi“unea barbarilor în aceste țări cum că sau servit la

scris de

literele latine_este lucru.sigur, dupăcum pro-

pează inscripțiile.
inscripțiile

(255)

limbii rominească

După

timpul însă cînd încetează

pănă în timpul

cînd “aflăm “urme de

scrisă de Romini nu putem şti dece

fel de caractere. se vor fi servit. Cind încep monumentele limbistice romineşti, aflăm numai decît întrebuințat
alfabetul chirilic atât pentru limba serisă cit şi pentru
cea populară. după. ortografia făcută mai sus cunoscută.

"Alături cu serierea chirilică însă,. de. la sfirșitul
- secolului XVI încoace, .aflim și pe cea. latineăscăi; Şi în
"ce priveşte mersul. treptat al scrierei. cu caractere - la
„tine pănă la an. 1860, cînd. scrisoarea - chirilică. a fost
aproape cu desăvirşire părăsită, vom -nota, următoarele,
"Cea dintiiu încercare de a serie cu litere la- |
tine a “test făcută de marele logofăt “al Moldovei, Luca
Stroici, care, între anii 1591 şi 1595, cînd se afla exilat
" în țara leşască îîmpreună cu Ieremia Moghilă, a scris în
mod fonetic, parte după sistemul leşesc, parte după cel
“italienesc, tatăl nostru, publicat la 1597 de Sta-

nislau Sarnicli în Statuta. y Metrica Prywilejow
Koronnyeh,
1lasdeu.

Crâcoria,

Acelaşi mare

unde

la descoperiţ

logofăt s'a iscălit cu

D-l.

litere Iatine în

mai multe nirisoave, şşi îscăliturile lui din două hrisoave -. -

de „la Jâncu Sasul din 1580 Sau „publicat, în „Has,
Arhi. istor. I.. 127, III, 198;
“ Despre Luca

a

Sioici,

Hasdeu, Luca Stroiei,:

ziar, Sep-

ro min,

Bucureşti: 1864. din Ateneul

„tembre- Octombre, lași, 1861

- Pe o scară mai: intins i-a scris. cu litere. latinești |
eatehismul câlvinesc un popă romîn din Lugoş;
- Stefan Foggras, care şi-a publicat scrierea la. Belgrad
ai
la 1648.

D-l Neculai Densușanii a descoperit această. carte

în biblioteca colegiului reformat din Tir cul Mureșului : şi -a

N

împărtăşit bucăţi din ea D-lui Hasdeu, care: le-a publi-

cat în Cuv. Il, 724 sad.
- sistemul ungur esc.

Ortografia este fonetică după

”

Domnița inca, ncoată lui Miau Viteazul, .

|

îscălit Ja. 1660 .cu. litere latinești: într un act de. danire
„scris

|

ca

de altfel cu „chirilic. N

-D.

Sturza, Incercări de ortografie romî-

no- Matint

„Col. Tr.

raționată

ale

Ilinca,

domniţei

în

RR

N

871, p. SI. -

La 1674: Mihail Haliciu din Caransebeş a publi- |
cat la Basel

o elegie

metri. alternînd

cu

compusă

pentametti,

din 10 versuri, hesaromînești

și

scrise

cu

litere latine, care s'a „retipărit. în Succincta medicorum. Hungariae: et Transylvaniae biographia, Leipzig 1714, p. 127 SqA-

52
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r-

ă

LT

Elegia ui “Haliciu s'a - repiddus din ediția de la
1974 în Pumnul, Lepturariu rominesc, Viena..
III, 67—68; Cipariu, Eleniente' de: poetică, Blaș,
1859, p. 185; „Hasdeu, Col. Ir 1884, p. 415 sq.
Călugărul italian - Vito Piluzio a+ publicat la Roma an. 1677 un catehismu catolice în limba rominească cu litere” latine Şi +„ortografie italiană,
Me
N

_ Cipari iu a tipărit fragmânte în Analecte, Biaş,
1858. Despre Vito Piluzio, Papiu Ilarian în Tezaur

de

monumente

istorice

pentru.homînia,

Bu-

„curești, I, 1862.p. 105 sqq.; 7. Bianu, Documente inedite din arhivul propagandei, în „Col
Tr. 1883 De. 142 sdd» 257 Sad.
Să
In a doua jurniitate a secolului: xvn S'a scris de
un bănăţean un dicționar i:omînese- latinesc cu. litere latine. In. ms. la. esta, biblioteca Univessităţei.
|

8; P. Fasdeu, Anonymus
Col. Tr, 1884, p. 406 sq4.:

La
psalmi

Lugosliiensis în
Ls

DIN

1697. predicatorul reformat Ioan
în limba romînească cu litere

Viski a 'scris

latine. Ms.

în bi-

blioteca colegiului” reformat din Cu.

Husdeu, în Col. "Tr, 1884; p. aia,

se

„29.
Cu toăte aceste încercări izolate de a scrie.
limba romînă cu „caractere latinești, “nu se poate zice
că am fi avut un sistem ortografic pănă la" gramatica
lui ein (Elementa linguae dacori omanâe. sive
2

|

38
valachicae,
Vindobonae, 1780), pentrucă şi di_ versitatea”-serierei la unul şi: același. din autorii citați
mai. sus,

şi întrebuințarea” unei 'ortografii străine pentru

.

a seric romînește, „cît și mai ales lăsarea fără semn
propriu a sunetelor specifice ale limbei noastre, & î,.
ne autorizează negreşit să dim ca pricină a întrebuințărei
caracterelor latine, 0 alegere. arbitrară a unor

mult decit dorința, de a fisa. pentr

tătdeauna

semne mai

unn „mod

de scriere.

“Această tendință

sa născut intiiași dată la stire

şitul secolului tvecut, în -“Transilvania, și împreună cu
“dinsa s'a dat pe față și. cea dintiiu ortografie. cu litere
latine

socială

anume făcută

pentru limba romînească.

Tendința de a scăpa de sub dovă oprimări, una:
începută după răscoala. lui Doja (1514) și “alta. -

religioasă

începută

după. împăcarea

calvinilor cu lute-

-

ranii și. unitarii pe la sfirșitul” secolului a XVI. 1570)
Sa manifestat în "Transilvania mai întiiu prin unirea
cu biserica catolică (1700); apoi, dupăce” figăduințele
_ catolicilor n'au' înduleit de fel. soarta. Rominilor, prin
răscoala

lui

Horea (1784),

șŞi în sfirşit, sub

auspiciile

guvernămintului liberal al Mariei Terezei și Iosef II,
prin “cultivarea istoriei romine și a, limbei, naţionale. Cu
istoria, (Klein, Șincai, Petru Maior, Budai Deleanul)
voiau Romînii să probeze înaintea celor trei naţiuni din .
| Transilvania drepturile. lor istorice asupra pământului
rominese; iar cu cultivarea limbei (Klein, Șincai, Petru Daior, Budai Deleanul, 0 ișanud, Timpea, Iorgovici)
- voiau să arăte înrudirea, limbei noastre cu cea latină,
7

7

/

,

Si

e

ri

a.

şi prin urmare să scoată la iveală proba cea mai. puternică(?) cum că noi am fi drepţi moştenitori ai „celor
dintiiu -stăpinitori ai “Daciei.
Cu'ciît mai mare Var fi
putut proba, «că este înrudirea limbei latine cu. cea TOmînească, cu atit mai mult, după promotorii studiilor
limbistice din Transilvania, trebuia să strălucească a- . devărul probat prin fapte istorice. De aici pe de o

parte toţi istoricii transilvani de la sfirşitul secolulul
“XVIII şi începutul celuial XIX sînt în aceiași vreme
Şi- gramatici, iar pe de altă parte toţi sau împăcat între dînșii în ce. priveşte modul

de scriere al limbi ro- .

mînești, ortografia: toți au voit

ca să fie

scrisă limba

noastră cu caractere latine, iar în scriere să se păs- treze sub sunetul de astăzi sunetul originar, să se serie

"“ adecă,

limba, în mod

etimologic,. pentrucă au nădăjduit

că prin acest mijloc, cel puţin pentru ochi, înrudirea
limbei vomineşti . cu cea latinească . „va eși mai în evi| denţii.
Se înțălege: de aici lesne cum. nu atit studiul limbei romine cît mai ales fixarea ortografiei a format
punctul 'de căpitenie al dezbaterilor celor dintiiu _ gramatici transilvani, și cum “alături “cu gramaticele lui

Klein (latineşte şi romineşte cu caractere latine), Jolnar (Deutsch-walachische Sprachlehre, Wien,
1788, nemțeşte şi rominește cu chirilic), Zimpea (G ramatica rominească, Sibiiu, 1797, cu chirilic), cu
fragmentele de gramatică ale lui Petru Maior (scrise
cu caractere latine și tipărite
de Cipariu după moar-

tea autorului în Arh. p. fil. 1867, 68) se gisese atitea

“lucrări ortografice de: Șincai (Epistola ad. Lipszki,
-Buda,. 1804, - reprodusă; în.Tez. d. mon. ist. I, 87), .
Budai (epistolă cătră Petru Maior, cu litere latine, mS,.
la Muzeul din București), Iorgovici.: (Obser vații asupra. limbei romînești, Buda; 1789), Samuel .
Rorosi (Kirăsi==Orişan, Or thogr aphia latinovalachica, Ciaudiopoli, 1805), Petru. Maior (Orthographia romana sive: latinovalachica una
cum elavi- qua penetralia:0r riginationis vo-.
cum reserantu r, la începutul dicționarului de Buda),
“la care se! poate” alipi. și cartea macedoneanului * Roja, .
Tora, îs

Zogortils

FIXȚISz0ş

ATU

e

ăla

X3%, Buda

1809, în care: autorul susține un sistem ortografic ase* mănător. cu acel al lui Kărăsi.7. Cipariu în. Princip. “a, limb.
tografice

și script.-a

dat uitima

expresie sistemei or-

adecă, . sistemei - etimologice, ” care

transilvane,

“consistă în rezumat îu aceea că serie cineva, într” un fel

şi ceteşte altfel. Iar ' deosebirile de. videre. între: diteriţii
„seriitori pomeniți - au fost foarte “mici: uniia, (toţi adecă,

“afară de Irăsi, Budai, Cipariu). au întrebuințat, numai”

““prototipele sunetelor existente, iar! „ceilalţi au întrebuinţat . chiar sunete căzute sau -care nu se mai găsesc

decit în. dialectele macedonean Și istrian, “precum l iu- -

“iat, N. muiat,

ete,

|

30.. Faţă “cu ortografia

SE

-

-

etimologiei susţinută de .

scriitorii transilvani, pucovineanul Aron Pumnul. apus
înainte ortografia fonetică caracterizată prin întrebuin- ţarea,, unui

anumit semn: pentru

“independent. de. sunetul originar

un anumit

din «câre

sunet în mod

provine

cel .

— 56 —:
rominesc

Si

(Binescriința -limbei

litere romane,

rominești.cu

adaus de D. Arune Pimnul, pro-

tesor, în Gramatică 'limbei. romîneşti, compusă de Vasiliu Joanorici, Viena, 1851. p. 212 sqq.;
Lepturariul: rominesc, Viena, 1862; Gramma-

tik der rumănischen
"31, -La
"compromis

Sprache, Wien, 1864).

1867 Junimea

între

din laşi a propus

un

ctimologismu și fonctisniu-—care a fost

de la început și este pănă astăzi ortografia Convorbirilor

literare—caracterizat

„area unuia
şi î (7.

mine,

Daiorescu,

I

mai ales prin întrebuin-

și. aceluiași
semn. pentru ambele sunete ă ed. Iași,

Despre

scrierea limbei

1866, “IL. ed. Bucureşti 1874

ro-

în

Critice, p. 71 sa)
E
a
- 82. Scrierea cu litere latine, inceput: în “mod
sistematic, după cum am zis, - pe la, 1780, s'a. întrebu-.
ințat mai întiiu sporadice (Alen, Elem. ling. dac.
rom.: același, Acaftist, Sibiiu, 1801; “acelaşi, Dictionarium

valachico- latinum, ms. bibl. seminariu-

lui: de'] la Oradea Mare; G.- Șincai, Istoria prinților
țărei * omîneşști de la 1629—1724, ms. eopiatîn Vie-"
-na la 1780, bibl. seminariului de la Oradea, Mare; același,

„Gramatica

latină- romînă,

Blaș, 1783;

Iordsi,

Orth. lat. val; Budai, ep. €.P. M.; GQ. Lazăr, Ver:
suri de laud
în limba
ă
dacorominească la l0godirea preaînălţatului nostru milostiv împărat; stăpin şşi taică, Franţ, Viena, 1808; Petru

"Maior,

pentru

Orth.

rom. siv. lat:-val.; “același, Dialog

începutul limbei. romine,

între-nepot..

și unchiu,
ai

Îi

în

două coloane, de

E

şi de alta cu

-

o'parte cu litere latine

le

o.

-

._

|

.

chirilic, la, începutul dicționarului de Duda;

Petru „Purduiu, Versul cotr oanţei, Abrud, 1818;
Joan "Bod, Dicţionar romînesc, latinege și un-.
guresc,

Cluj,

1822;

"nesc, ubguresc,

Lexicon. romînesc,

lati-

neințese, Buda,“1895) și numai

în Transilvania : 5), alături cu scrierea chirilică, care s'a
întrebuințat
coace

de

fără

întrerupere

Carpaţi! pănă la

“le-am aratat la Nr. 25,
In “întâia

în- ţțările

1860, cu

romîne de. din- ..

variațiile

pe “care

-

jumătate a

desăvirşire ! chirilicăl de

anului

1860 s'a lepădat cu

ziarele “de. la Brașov,“ și cam

“tot” atunci același lucru Sa întîmplat și la publicaţiile romînești din Muntenia. In-acest an s'au dat-și ordine --

oficiale în acest. sens de ministeriul D.-I. Ghica. - Mol- dovenii: însă
1862,

au

continuat a “tipări cu: chirilic „Dănă la

=
0 singură carte “s'a “publicat cu literc Îatine în Rominia
“- liberă înainte de 1880, anume Catihis sau învățături
"de căpitenie ale bisericei răsăritene de Sing. N.

Scriban, - laşi, 1838.

E

i

.

ERE

-

„VEACUL

XVI

Aa

Date bibliografice.=

„33.

Din. veacul-al

XVI ni s'au

păstrat următoa-

“rele scrieri în limba rominească, unele. tipărite și altele
manuscrise.
i
Aa
o
a)

Cărţi

religioase, dintre -care cele

fost date la lumină

tipărite
au

de Luteranii: Saşiîn Transilvania

la, Braşov, Săbeș, Sibiu,

Orăștia,

cu gindul . de-a

trage.

„pe Romini la luteranismu.
a

tipărite;

e.

1) -Catehismul, Sibiu,

1544. .

Acest Catehismu nu-ni s'a păstaat.: Numai un -fragment poate.
că avem dintr'insul, copiat exact pe la în-:
ceputul sec.XVII de un preot de la Măhaci și păstrat.
“în sbornicul (cf. 43 II b notă) cunoscut sub numele de
codex. sturdzanus.

Fragmentul
în

chestie

s'a publicat.

sub. numele de O predică, 1619,în Cuv. II, 115.-A
fost în adevăr copiat la anul 1619;.limba-l arată pe
>

59
La

de o pazte din veacul XVI, iar- -pe de altă ca mai i vechiu

- decît

oricare alt monument

|

literar din acel “secol (ex-" -

- ceptînduse poate numai Apostolul de la Voroneţ (33 a ş).
Asupra existenţei acestui catehismu, Bz. O car- te-rominească tipăr ită în Sibiu în. an. 1544, în.

„Telegraful romin,

ziar, Sibiu, Nr. 21 -an. 1880;

. acelaşi, : O scrisoare
ibid, Nr. 23 an. 1880.
2

ardeleană
|

din

an. 1546,
a
a

Oatehismul, Braşov, 1809,

Ni sa piisurat într? o copie a aceluiaşi” preot dela
Mianaci 1. t. Cuv. IL, 59. Dă

4)

n: "Tetravanghelul, “Braşov, 1562.
Cazania, Brașov, 1570—1580,

nia înttia

i
Coresi? (Caza-

|

a lui “Coresi.

3) Praxiul, Braşov, 1569 9—1576.
-s) Psaltirea, Sas-Sâbeş,: 157% Coresi Psaltir ea.

„lui

Coresi. A doua - ediţie, a Academiei Romine, Bu-

îi

o

„curești, 1881). -

“Rap ME CE REa. BAIE „8 ÎN UAITSpă,.
1)
A_CE "THNZpu MW.
Â HpauoBn- um CES: ÎNNENSTR.
“MIE pn. În ASHA A5, AEKEMBpIE AL Attn. ului CES ca-.
MIE pna. . În ASHA AS Rule. .
Epir AOVKpSAb Aa
KI Atih, 1580, Coresi (Căzania a doua a lui Coresi)...

:5)

Cartea I și IL: din: Pentateuc,- Orăștia, 1581, Di

“mai mulți autori (Biblia

|

Crnţile de. sub

“pe la particulari şi

romîne. —La. aceeași

de la Orăştia).

33-a: 40

da co za sa SE BăSese

(în parte) la Biblioteca Academiei
bibliotecă

<4

Academiei

vomine se

60

E

găsește “și sbornicul “cunoscut sub

A

numele de codex

| “„sturdzanus, în care se cuprind Nr. , (în parte, poa= 6), as sa ŞI care s'a publicat de. „Hasdeu cu „comentarii.
în Cuv. 1.
A
a
-

-

8) mânuserise,
A
9) Apostol, “ începutul” + ve acului XI, glsit: in mă
năstirea Voroneț. din Bucovina.
:
-

Acest Apostol este “cea mai veche cârte scrisă, în
limba romînească care ni s'a păstrat, dupăcum se constată prin critica gramaticală, - Manuscriptul este cunoscut sub numele de manuscriptul voronețan, se găseşte la biblioteca Academiei romiîne, și “Gisitorul lui a
fost: D. Creţu, profesor. de limba vomină la liceul Sf. Sava din București. După original s'a tipărit Aposto- lui de la Voroneţ cu diferite comentarii. și cu-un- dic- ționar de Joan: Sbiera, Bucureşti, 1885.
i

- „DP saltirea; numiti

La: Biioteca

de la Șeleea, pe la 1550 o.

Academiei Tomine

» Tetravangiell, copiat după
la an.
1574 de Radul! Grămăticul,
„Petru Gertal
- Originalul

tracte

a publicat

171 sqq. 239
p. 310 Sad.

a)
turgice,

la

Muzeul.

J/asdeu

Pa
altul 1mai vechiu
om de casa, lui

britanic. din

Col. Tr.

sqq. „358 saa- 459

1882,

sad 624

Londra.

Es-

p. 78 sgq:

SQq.; an. 1883

Legende religioase apocrife și feazmente liparte scrise Au, Și copiate de« preotul Grigorie

„din Măhaci între anii 1583. şi 1619, iar. parte mai vechi " decit-an.. 1583; şi

anume,

mai vechi

decît an. 1583:

Rugiicitine de. scoatereă dracului ; Călătoria, maicei domnului la iad; „Apocalipsul apostolului: Pavel;

Cugetăriîîn

oara morței ;—scrise de. preotul Grigorie: Legenda, Du“minicei; Incercări de traducerâ din slavoneşte; Legen-:..
da Sf. Vineri; Fragment „dintro conjurație; Legenda lui
Avram; Fragmeni liturgic; O predici,

n

codes sturdzanus, Cuv. 1], 245—497 și 1—936.

-D) acts publice, ms.

|

“

„) Notiţă pe o carte, 1571.
“2 Memorandum despre, facerea, unui iaz de moară, 1573;
_
”

3)

Zapis, 1577.

|

i

3) Zapis, 1577. Da
-.
i
5) O subscriere a lui: Petru “Podă (Şeniopu),. 1583,
6) Sentinţă judecătorească, 1583—1585.
”
>) Sentinţă judecătorească, 1588...
s) Catastihul averei mănăstirei Galata, 1588.
N

2) Istoria, unui proces, 1591.
10) Zapis; 1595. _ E
a) Zapis,: 1596. a

Ea
De

2) Zapis, 1596.

“

| 3) Intărire „pe un act slavon de: Mihaiu Viteazul,
1596.
se
.
.
a
1)

zapis, 1597. Da

15) Zapis, 1897.

:

pi

-

e

2

pi

PR

"_15): Serisoare

1598;
%

_

,

autografă

a

|
5) -Zapis, 15995),
Dăm

“
-

m

lui Mihaiu. Viteazal,

aici inţălesul pe- scurt al diferitelor categorii de

cărţi religioase şi de

acte publice,

înşirate în acest capitol

“şi pe carele vom.mai înşira în capitolele următoare. ”.
+ -8) Biblia sau Palia (Istoria omului pănă la Avraany, isto“zia poporului” Evreu, poezia lirică a Evreilor):

b) Noul

'Testament

(Colecţia a 27 de

cârți—4 evanghe-

lii, 21 epistole ale apostolilor, faptele apostolilor, apoca„lipsul Sf. Ioan Evanghelistul—serisede ciţiva apostoli şi
în căre se cuprinde pe larg doctrina creştinismului.
i
„€) Evanghelia (Istoria faptelor şi a învățăturilor lui Isus
Cristos).
Da
pe
IN:
d) Catehismul (Expunerea pe scurt a credinţei creştine).

e) Cazania, sau Evanghelia invățătoare, sau Chiriacodromion (Colecţia, fragmentelor de evanghelie care se citesc
la: Duminici şi sărbători, inşirate în ordinea în care: se ci- .

tesc iar nu în care au fost scrise de evangheliști, şi insoțite de cnvîntările pe care preotul le ţine înaintea credin-

"cioşilor asupra celor cuprinse
în fragmentul

vanghelie). -

-

i

.

respectiv de e-

i

f) Leturghia (o parte a slujbei dumnezeeşti, în care se
face sfinţirea darurilor—pinea şi vinul—în însuşi trupul şi:
singele Domnului.
A
i
Ss

8) Psaltirea (Poezia lirică a Evreilor).

.

"h) Praxiul, sau Faptele apostolilor (Istoria celor ce au.
„făcut apostolii după înălțarea la cer a mintuitorului).
i) Apostol (Bucăţi alese din epistolele apostolilor pentru
cetire în biserică).
-..
,
4) Minee -(Cărţile lunare ce cuprind cântări și. cetiri zilnice în onoarea sfinţilor)
,
!
Ie
_
.
k) Triod (Cartea cetirilor şi -cîntărilor în postul cel mare).
1) Catavasieriu (Cintări despre pogorirea lui Isus în Iad).
m) Acaftist (Cintări şi rugăciuni în timpul cărora nu se

„șede jos.

n) Evhologhiu, sau Ceasloy (Rugăciuni Ja diferite ceasuri
zilei).
0) Paremiariu: (Bucăţi alese din proverbele: lui Solomon).
p) Penticostariu (slujba pe 50 de zile de la Paști pănă
“la pogorirea -Sf. Spirit).
q) Octoih (Colecţia cîntărilar pe cele S: glasuri).

"ale

a

“2

Nr.

33

bu,

29

49 3

„--

60 7-89

9

100

1

18:

asa uz ÎN Cuv. Î, 18—82; Nr. în Rev. Toc V.
„549; Nr. se în. An.- Ac, rom. ser, II, t. VIII, secţ.
JI, p. 262.—Originalele în Arhiva statului, Muzeul din

Bucureşti și Biblioteca

po

Academiei. Romine.. - Asemene

„acte publice din veac. XVI-se găsese probabil: mai
-multe, dar nu s'au publicat pănă acum altele autentice

|

- afară de 'cele înșirate mai sus. .
Din-veac.
mineşști,

XVI sau.perdut
ci

următoarele scrieri 'ro,
Sa

r) Molitrenic: (Carte de rugăciuni
-

la

diferite

întimplări,

precum naştere, botez, boală, moarte, etc.)
- E
s) Tipicul „Leturghiei (Regulele după care se slujeşte lca
.
Su
|
--turghia).

t) Lirisov sau Uric (Orice hirtie emanată de la Vodă pen-

tru un Singur particular, pentru o corporație ori pentru
.-vreon aşăzămint public, în care se. cuprind hotăriri dom-,
neşti asupra intereselor de orice fel-ale acelora) - .u) Zapis (Contract şi în general orice hirtie emanată de .

la un simplu cetăţean cătră un altul, privitoare:la interese —
individusle). e
De
Dă

v) Scrisoare administrativă (Scrisoare de la Vodă cătră
slujbaşii publici, de la slujbaşi- cătră Vodă, ori de la sluj-

başi cătră „alți slujbaşi, privitoare la administraţia de ori
Di
Se
-.".„ce fel).
x) dirisoare-(O scrisoare: privitoare la interesele acelor
"care-şi

a

i

,

scriu)...

y) Procese verbale (0 hirtie în care autorităţile-ori par-

_

: scriu
ticularii

trunit).

-

de dinșii într'un

cunoscute

faptele

moment

"oarecare, privitoare sau la interese publice sau la interese
private, şi pentru -a căror constatare cu dinadinsul s'au în!

„a

E

PN

7) Oi tastin (Cind procesul verbal. este încheiat de o sin-

E
gură persoană, se numeşte catastih),
a') Carte arhierească, (cuprinde. dispoziţii de

Ea
administra=

_

ţie bisericească de ale 'episcopilor, mitropoliţilor).
b') Testament

(Insemnarea

celor ce yoeşte 'cinera

intimple cu âverea sa după moarte).

-

să

se

SI

a ae

a

—

-:)0 exonică scrisă nu “mult după anul 1450 şi.
relatînd evenimentele petrecute în curs de * vre. 0 20 de
ani anteriori: în Moldova. „NS.
A
2) Un memoriu asupra exilului lui Petuu Rareş
dintre anii 1538 şi: 1541, scris: de. un: casnic al princi.
pelui în an. 1541. ms,
E
Nr. 19 2» Se constati din - critica, textului cronicei |

A

lui Ureche făcută de Hasdeu în Arh, ist, III, 22. sq.

/

„o.

“34,

Stut apocrife. următoarele

trei. scrieri MS. ;

HWACTpE PUS Anu pana
a) IzBo4 Ak Min
a
MARIE, 2. REM A IWanocE. UI KSA NZABASHi. ... . NTp8p-

MA WR MApi A Hoerpă pAMAEHHAWp
EPSAA PWAVA . jI3EAHZCE “ut atu AAK'E

pnzpzuta anu
mark un pars

NS" nSTkpz.... scriptu de Huru mare. canțălar a Vodă.
Dragoș, (în latineşte)... „ERWES ATORĂA MI nu Mai n3EWA
- CKpUNT

MD

MI

Xsps

AZTIun

BEA CNATAPSA.

Apa

saTpaus

mn

ĂSmeaz8

cepun'TS

(de).....

Î TZPTS A Bacasu

NOMIACEZA.

Ilerps Riaures
A auw. isr. "MAcUA

ir (7003 [1495] Aprilie 13). b) Ordin cătră pir-.

călabul de Vasluiu Cărăbăţ, ca să mărginească pe străini de. a-şi agonisi proprietăţi în Vasluiu.. ... de Ștefăniță Vodă, an. 1526; c). Hrisov de la același Ștefăniță
Vodă, Topliceni, 1525; pentrucă nu sînț serise în lim„ba rominească de- la începutul veacului al XVI, precum
0 cunoaștem din monumentele autentice

înşirate

1mai

Sus,

Ms, a s'a perdut, Fântastiea. istorie a Rominilor
=

—

65 =

din Dacia de Ia retragerea

legiunilor din această pro-

vincie pănă la Dragoș (?) a tipărit'o după pretinsul original G. Asachi, Fragment istoric scris în vechea limbă romînă din 1495, Iași, 1856. După

ediția lui Asachi a, retipărit'o
cu
hovary în Rev.

rom.

a făcut'o Gr. G.

Tocilescu

găsește în arhiva

în Rev.

episcopiei

Ep. Melhisedec în Cronica
piei

cu

asemene

Ms. c. sa publicat

comentarii: Gr. 7. Lu-

]. Critica externăa acestui apocrif
Toc.

IV.—Ms.

b se.

de Huşi

și s'a tipăritde

Hușului

şi.a episco-

numire,

București,

în Flasd. Arh,

'1369.—

ist. |, 1, 57.

B,

Fenomene -limbistice proprii limbei romi„2

neşti din veac, XVI.

2

„35. Limba rominească din veacul XVI se caracterizează prin următoarele fenomene.
DN

2) Articolul femeesc

-ei

o

de iu genitivul

și dati-

vul singular se găseşte pus, arareori însă, lingă _termiDați 44 a substantivului ori adiectivului de declinarea
I, îâră ca aceastii terminaţie să se. “schimbe în e sub
influința articolului, precum:

VII dup. P.;

we

ăpzwEcrăti

Caz.

II, Dum.

Capzen Bibl. Or. Fac. VIII, 14; crpămoa-

Caz. II, Dum. Tom.

i
5

mire
îs e

a) Morfologice.

7

-

—

2)

66

—-.

Se găsesc, însă foarte rar, « şie ca terminaţii

ap. Il

pl. pf. indicat. : sps Caz. L, Botez.;

Or. Fac.

V,

8,

14,

27, 31;

AAASCEDE,

spe

Pibl.

Tetr. Ir. Luc. 110.

7) In propoziţiile condiţionale “începătoare cu să
(dacă), atunci cînd în propoziţia principală se găsea un

viitor de indicativ ori un imperativ, se întrebuința totdeauna, în veac.. XVI ua timp-viitor” de - indicativ (ori
"de conjunetiv
2). terminat în -re, -ri, -re, -rem, -ret,
-ve, care astăzi se mai află numai în dialectul macedonean sub forma -rimu, -ri, -ri, -rimu, -ritu, -ri,
(ef. 18 obs), și a cărui. origine, dacă judecăm după

formă, trebue căutată in perfectul conjunctivului latinesc:
I p..s. -re,: €4 ÎTpApE Î cATOVA ace Avkae Ps.
ps. OXXXI, 3; ca Avkpeepe Npe MH:RAORh AE CKpABH Î-

„Binmă,

ID. ps: CXXXVII,

34

7;

CA (PABAAHBHpE.
HOY „BOW

vie, Ib, ps. XLIX, 13; —II p.s. -ri, ca enpe dpa-:

pRAEUN

KaSTApr

Aoamue,

Ib.

ps.

CXXIX,

3; —III

p.s:

-re, Win €& "TE ACKSATAPE, A(PAaBEpu dppaTeAe TAS, £ că
NS

THE

Ip.

ACROVATAPE

pl. -rem,

A

KS “Tue, Tetr. Tr. Mat.

75p—

Wu ace IAPA MA BOB “TSPUA AA THHE,

ca.

KSCTApEM

(dacă, vom trăi), Bibl. Or. Fac. XVIII, 10;—.
II p. pl. -retu, AERA AOVPMUPETB NpE AWRAOR AE XO-

apt,
MIES

Ps. ps. LXVII, 14;—III p. pl. -re, CA KSBAUTOVA
WuuSpe

MIN

-AAE

BOACTPE

Bwp url,

Caz. 1], 1. 52,

[i

„ Printre celelalte limbi neolatine un timp analog
acestui viitor rominesc din sec. XVI se găseşte numai
în limbile spaniolă și: portugheză, unde așa. numitul
futur al conjunctivului are terminaţiile sp: -re, -res,
N

-

„—

67 —

”

Bu

-re, -remos, -reis,-ren, port. -1, -res, -r, -xmos, -rdes, -rem, şi se întrebuințează exact în: aceleași
împregiurări în care se întrebuințează și timpul romînesc.
Originea, futurului. conjunctivului - spaniol: şi portughez se pune în futurul II: indic. latin de Diez
(Gramm. V ed.

528,

1007

nota),

care . se bazează pe.

terminația. veche spaniolă ap. ls. -ro -pro-re precum
și pe întrebuințarea, acestui timp în aceleaşi împregiuări în care se întrebuința și futurul II indic. latin.
impregiurarea însă că terminația, -vre de la prima persoană a timpului romînesc, pe care: Diez nu-l cunoștea,
este cu totul

contrarie 'analogiei

nele I singulare

provocate

de la toate celelalte

și aceea că terminația mai

vechea

de persoa-

timpuri, precum

timpului

spaniol --r0

apare numai sporadic şi a putut: lesne proveni prin analogia aceleeași persoane de la prezentul indicativului,
ni dau puternice bănueli că forma, de timp spaniolă, DOrtugheză și rominească - care ne preocupă își are origi-

nea în perfectul
cu cit

futurul

conjunctivului latin, cu atit mai
II

indic. şi perfectul

după cum la, formă
„înţăles se confandau

conjunct.

mult

latinești,

erau. mai "identice, tot astfel la
în propoziţiile condiționale.
S

b) Sintactice, a
3) In vreme ce în timba de astăzi articolul” se
întrebuinţează, totdeauna, la sfirșitul substantivului, exceptinduse

numai

genitivul

şi

dativul

numelor proprii +

“masculine,

unde se întrebuinţează articolul

totdeauna,

înainte (omul, omului; casa, casei; etc.; Petru, lui Pe:
tru), în sec. XVI se găsesc. exemple -de întrebuințarea
| articolului înaintea numelor proprii feminine de geni- |

tiv- dativ;

TARA

MBEpieH "Tae

_Bibl. Or. Fac.XVIII,
X
10; engcEpă

(.
-

în Gapa

(pna

(pevops,

Apă ini TANMAp IARăTĂ

—

68—

W'BpUE „sc CokpST25, DD, IXXVIII,
apE 'kanoasn en

cewren

Renepni

13; ru (pocrad Ta-

Î ASHA

ASI ROVIErepR,

Cuv. II, 156; și chiar înaintea numelor comune feminine
la aceleași

cazuri:

AEpENTh. awk

n5

un

ce

KANE: CA

HE.

AAMS HO RS BOAtE A Henri, KA MCIITEAE CAI'TS AAE
EN HOACTpE RpEeanuiţe, Cuv. II, 124; A EH HOACTpE KpEMuz, Ap. Vor. LXXIV, S; CSNSHUASCE “A ASP Cai
: B&PRAUII, Ib. CL,
CE
In urma,

5; şi. tot aşa, mai multe iîn Ap. Vor.

acestora putem

lesne

presupune

că înt?o

vristă a limbei -romiîneşti mai veche. decit, veac. XVI,
"şi nu prea îndepărtată: 'de dinsul, articolul se putea întrebuinţa la genitiv şi dativ tot așa de bine înaintea „ca şi în: urma substantivelor, și avem dreptul: să ne

* așteptiini a găsi, întrun monument

al limbei

noastre:

din veac. XIV de pildă, întrebuințate în mod indiferent
- şi alternativ axticolele de genitiv-dativ cînd la urina. cînd
la

inceputul

substantivelor

bunul plac al vorbitorului
Dacă

ne gîndim

comune

sau

proprii,

după

de pe vremea aceea.

acum

că,

precum

s'a

arătat

la

35 a a, se găsesc ici colea prin cărţile veac. XVI exem-

ple, ca nişte vechi rămășițe, de articol femeesc gen.dat. singular. -ei pus pe lingă terminația ă a substantivelor şi adiectivelor de declinarea; |, ne von explica
terminația, e pe care o aula genitivul- dativul singular în
limba de astăzi aceleași adiective și substantive, cînd
sint. precedate de un pronume atribut ori urmate de
articol (aceştei case; casei [==caseci, vezi mai jos])
prin

aceea că s'a, prefăcut

în e sub
precum

de

de

obiceiu

e neaccentuat se

pene,

«-neaceentuat: al

infiuința lui e neaceentuat
în

romineşte

schimbă

d

neaccentuat

urmat

în e (ef. cumpănă—cum-

apăr—apere, cumpăr— cumpere,

bete), și a rezultat “forma

termninației

din anticolul final,

caseei,

îmbarbăt—îmbar-

cu articolul bine se-

—
patat - de

69—

terminație,. care

se

giiseşte' pretutindeni în

“texturile veacului SVI-şi AVIIL (ef. 39 b 2),pe atunci
pecînd se. întrebuința în mod indiferent articolul de genitiv-dativ, ba la. urma, ba la începutul numelui, pe
cînd se zicea în mod indiferent şi alternativ ei cre-

dință, și „credinţăei,

ei drăcească și

drăceascăei; căci

odată, ce s'a deprins urechea -a lega terminația: e cu
_axticolul de genitiv-dativ sing. feminin” final, a păstrat
această terminaţie şi cu articolul inițial, considerind'o |
ca ceva, necesar, ca ceva formal al genitivului. îndată
ce a zis cinova

caseei, n'a

mai

putut zice

ei :casă,ci

nu-

mai decit. ci case,-—şi apoi, fiindeă articolul după înțăles este un, pronume determinativ iar după formă samină întocmai cu toate pronumele,. transforinarea terminației < la, genitiv-dativ a rămas şi atunci cînd în
“Iocul articolului se întrebuința uu alt! pronume, cînd de
pildă în loc de ei. case se zieca celei case.
e. Lexice.
țime

.

ie

o

|

In limba noastră din veac. XVI se găsesc o mulde cuvinte 'care astăzi nu se mai întrebuințează,

şi anuine ' substantive
trecute,

precum:

derivate

AASHATSAR,

imediat

din

participii

AiSuATăAn, anzparrSAb

(cer-..

tarea) anponiar8An (aproapele), AnoyiiTSAn. (mirosul),
ascuns (seeret), acă8ATa'rSAn, akonepiiiu (faţarnici), RO=

nepwrSa
TSAn

(acoperemint), KpEaSUjiu

(statura);

AATOVA

(credincioșii), HpEckoy-

(sfîrșit),

KoypeSan | (curgerea),

(prinsoare, așăzămint, datorie, dar),

(deschiderea),
(vorba),

RBAIANT A

MEUIRHCBAR

AEcnoyesab » (stăpinire, putere).

EUITOVAb

AMIHATSAn (lumina)
RATRAh (umilinţa),

(eşirea), MUTpATSAn

aucSAR

(întvarea), „AOY-

menit (menire), HzcRSTSAn (2), nAePAWA.c5Ab
(rămășița), CAPOVTATBAL

:

—.70—

“(închinăciunea), rio (cunoscuţi, cunoscători), cnAMăi'TaTrBAn, '(spaima), “TENSuiu (cei ce se tem), Iptus'Tăân (sprijinul),

BunTb

(mîncare,

roadă);
— AcKSIica (se-

„eret), agonisită (avere), MENSIMA (începutul), ABcATA(așăză-

mint, lăsatul), HAck5Tă (naştere), NAcKSTA (pășunea), InSTA (știința),

HEwIuSTA

AEp'n'reae- (dreptățile),

(neştiinţa); — anoyce - (apusul),
„MMENSTEAE (inceperile, faptele),

Îtppukare (fapte înfricoșate), MIPATEAE (minunile), pACăpirTe (răsărit), CKANATATE (apusul), OVpan'TEAE (uvzirea)36. In afară. de fenomenele limbistice înşirate,
“care sint: comune tuturor monumentelor limbei romt-

„nești

din veac. XVI, mai “sint altele

care aparțin unor

” anumite localități. Anume:
a. n intre vocale se găseşte prefăe ut în nn Apostolul de la. Voroneţ: (33 a 4), în o. parte din legen:. dele

religioase

din codex sturdzanus

Duminicei; Incercări de traducere
genda

lui Avraam;

Fragment

din catehismul de.la Sibiu
bure, ete.
.

D.

a sa: Legenda

liturgic)

şi în fragmentul

(83 a ,'0bs.), de ex.

feminine

se

prezintă. urmă-

2) după numeralele
articulează,

mire,
|

'Texturile de la Brașov- -Săbeş

toarele particularități:
stantivele

(33

din slavonește; L.e-

a doua

2) adiectivul articulat cu cel se mai
dată cu -], omul cel bunul (tot așa și
se întrebuința cuvîntul opt (c=opus est,
şi astăzi există pe la Brașov, însă. cu
să) și cu însemnarea de doară, poate,

ordinale suboara, ete.;

articula încă, 0-:
în Ap. Vor); +)
trebue) care încă
forma, ops (=—opt
WwnTn.ca 'Koy-

— 11—
HOALUTEM NEphp'E

poacTpă

Caz. 1, D. XII după anul

nou (Acest cuvînt se. găseşte și în Ap. Vor. cu forma
mai aproape de cea latină. Onovracre XII, 5—6, etc.);
e) | muiat exista încă în. cuvintul-ult (—oblito, uit),

„Ka OVATAN

ca

MAN&H

nănuk

avk

Ps, ps. CI, 5; că

„OVATAPEM HOVMEAE AomuSabui uocrps, Ib. ps. XIII, 3.
cf. 18 obs. “(Tot aşași în Ap. Vor, cu deosebire că
pe lîngă cuvîntul uit [precum ovâra OCXV, 4; OVATA-

Topk, OXV, S] se mai găsesc și altele.
cu 1 muiat, prec.
roi, VI, 1; kAkmace, LĂXII, 6, 7; ete); e) nu exista sunetul

dz, „precum

se constată

întrebuințat numai caracterul

a sunetului

din

aceea, că .se găsește -

3 pentru reprezentarea Şi

z (de ex. din cuvintul zălog) și a sunetului

dz (=—d Jat.-pi, din cuvîntul- dziuă, de ex., pronunțat
moldovineşte), în vreme ce în texturile originare din alte
localităţi „ale 'T ransilvaniei precum şi în Apost.. Vor. se
găsesc - amîndouă

caracterele

întrebuințate,

şi

5

şi

5;

cel dintiiu pentru sunetul simplu z înr cel deal doile”
pentru sunetul dublu dz.
c.. Ii Tetravanghelul lui Radu Gr rămăticul (33 210)
încă lipsește sunetul dz.:
|

Este

în Moldova

de obser vat că astăzi

acest

sunet

se găseşte

de sus, îri Transilvânia vestică și Macedonia.

d. In Biblia Orăşt.. (33 aş) se găseşte imperativul vă (lat. pop. va pro vade, Schuchardt Vok. II,
398) cu însemnarea de mergi, dute *).
*)

Fără

să mai vobira de aceea că în dialectul macedonean

şi istrian (18

obs.) se găsese
sa

încă unele din fenomenele lim-

|

Date

bivgrafice. :

87. Scriitori romini din veac. XVI
mătorii: |.
|
| e

a) In Transilvania.
2) Diaconul . Coresi.

se cunosc u-

|
se ştie locul și timpul

Nu

bistice care la Rominii din Dacia au. dispărut de la înce"putul see. XVII, “chiar în-Dacia se mai păstrează pe ici pe
colea urme dintminsele.
.
.
.
a) Rotacizmul (36 a) care în al XVI veac era răspîndit
în mai multe localitâţi din Dacia—nn se poate şti în care

anume—se, mai

adăposteşte astăzi în

comunele Albac-A-

rada, Lăpuşul şi Scărişoara din munţii apuseni
-ai Transilvaniei (G. Candrea, Rotacizmul la Moţi şi Istriani,
Bucureşti, 1836, p. 27 sqq).
DI
b) In Culegere
de proverburi
sau povestea
-vorhei de Anton Pan, Bucureşti 18383, p. 47, găsim:
Zise

ai

sale

neveste

(35

b a):

.
Dragă, o zicală este:
Bogatul minîncă cind ie foame

|

Și săracul cind găseşte,

Anton

Pan

era din Bulgaria, şi a scris în București.

c) - In Muntenia (mai ales în districtul. 1lfov?) se găseşte
fenomenul cel special al texturilor de la Braşov (56 b 4),
"articularea dublă a adiectivului: ochii ăia marii, o înmormintare alea
împărăteştile, lovituri
d'alea
îndesatele,
codrul acela năprasnicul, ete. (Legende
sau basmele
Rominilor, adunate din gura poporuluide P ZsDirescu, Bucureşti, 1882, p. 20, 31, 39, 181, 188, etc.).
d) In Șteiu „un sătişor din: valea, Crişului Negru, pe
aproape de poalele munţilor Biharea“ (Orişana ostică) se
păstrează încă imperativul vă (36 d) care caracteriza în veac.

AVI

limba

rominească

Conv. lit., Martie,

1887).

de la

Orăștia
:

(Airon
-

Pompiliu.

|

03

Si|

m

nici al naşterei nici al morței. Din cărțile lui tipărite
atita rezultă numai că a trăit în veac. XVI, că era diacon şi se numea Emanuel. Era probabil de neam grec,
judecind după numele Coresi.
Acest nume se găsește
prin actele publice muntenești încă: din ve ac. XV.
A
tipărit in Transilvania, la Braşov Și "Săbeş, cele două, |
cazanii şi psaltirea (33 a ş, a 3).
5) Mihail Tordaş. A tradus Biblia Orăş. (33 a RR
împreună cu Fierce Ştefan preot, în Caransăbeș, cu Peştișel

- Moise preot în Lugoş şi «chirie protopopul Tlunia" doarei. In prologul Bibliei, singurul izvor de unde putem ști ceva. asupra autorilor pomeniți, Ilihail Zordaș se numește episcop al Rominilor şi după toată pro“babilitatea a. fost un episcop. impus de principele cal- vin: al Transilvaniei
“căiri

nu

se mai

şi nerecunoscut

găsește

vreunui, episcop vomin

numire.

|

de. Romini, căci ni-

ceva

pomenit

despre

din

Transilvania

existența

cu

asemine

|

= Preotul Grigorie din Măhaci (Transilvania) a
scris(?) și copiat între 1583 şi 1619 în sbornitul numit codex sturdzanus 33 a 1, «e see
|
b. In -Muntenia.
z) Radul Grămălicul. A coniat după un alt ms,:
mai vechiu Tetravanghelul de sub 33 a.

o

IV

" VEACUL XVII.

E

Ă

Date bibliografice.
38...
scrieri în

scrise. .

Din veac. XVII ni s'au păstrat următoarele
limba romînă, unele tipărite, altele manu-

a

I. In original. :
a. Cărţi relivioase

”
|
și istorice.

|
dintre 'care

cele

tipărite în “Transilvania au. fost: date-la lumină de Calvini cu
scop | de a trage pe Romini.la Calvinismu.
7) Tipărite.
a
In Transilvania :

1) Cazania, Belgrad,

1641.

S

2) Iosăt "TECTAMENTA CAS „Pakap'k AS A lib HOAW A
asu Ic Xe AOAMISASI MocTpS . eee MEN HSBOA FPEMECKS
MIN CAORENECKS . e A METATR TIzArpAsSASI: e AAN
Ă
ip!
(1648).

„2)

Catechismus,

și a jredinciej

summa

christinaszkoe

szau meduha
de Stefan

â uluitej

Fogarași,

Băl-

a) Y Aarupr Î ME CA SHE EAWTAp Ea depuneri

nppi

grad, 16418 (cf. 2 s).
Ca

Iun qnzparr AEAh kS haiirapiae ASH Alone . . At MSEOA,
_ 7HSOBECKh „p MErrarT"l “HEATPASSASU . .
AXIA (4651):
4)
Catehismu,: „calvinese, Bălgrad,,L ed... 1642; II
ed. 1657 (A treia editie, a Academiei Romine, Sibiu,
'1879)..
,
|

a... a

5) Curproit AE A5p. tape AE NpONIOBEAAMIE AA Mopty
Gacmegeui . . ;- Axur (1673).

33)

Elegia lui Haliciu, Basel, 1674

(cf. 28).

ID Carare pe scurt, Belgrad, 1685.
|
3) Pranastaaa NsoneTeeAopr! AHNpE ANAMRA CAOBENIACKA
aa ID CRASHSAn Mr eponoatii - Iiearpa SAS ea
AXIS.

(1687).

|

|

5) acaoBeuţb KAPE Ape TPS CME CASBEAE AE IIDAN'TE
UI AE SH CKOACE NpE pSMHIE A£ PPE CAOBENIE . : . A M*rponoaia LizarpaASA5H . . . 108.2
|
5) XLOAMUTABUHKh HSBOANT MII CAOBEHIE. . -*. „PAIITPO-,
“moaia Hearpaasasii . .% ax (1689).
Ceaslov, Belgrad. 1696?
“)
11) Rypiaxogpomiou CAS SSVAIE PEZIVATOARE . . -. -D

TIzArpAAb. PANSA
In- Moldova:
=)

AXA (1699).
5

hapre poz kcnă XE IEAU4zTSpă NSAVILENEA. II pEc-

TE AM UI AA NpASHLIME „MIGPATELJI UI AA CEAI MAIL...
TANAVAMITAE AH D AHÂIBA CACBENIACKA IIpE AHMBA POMI
... d fiapaaaai

Murr ponorrSt

AE. Iapa Moase...
4

— 16 —

Î

lim. ... Agar (1648.

Cazania lui Varlaam).

135) Ilanre 'rantie a BiecEpevin 'rurapitre .

A "N Iuiu... SI:spur

(645
(645

).

ic

2

„N TPar

date. sami tale

14) Rap TE poată |A£ pezuz: rSpă AEAMA îIpABIiAEAE
Ya.
-NAPATEII
e "TBAMZMTA ĂN A ANMBA MAEHSckă Apă

AGA” poavaturactăă +. ID lam. . . ayms (1646. Pravilele
lui Vasile

Lupu.
1

A

ediție,
ţ Botoşani,
şani,

doua

ediție. în Iiuijoreanu, Colecţiune de
Rominigi vechi şi nouă,“o Bucureşti,
% stie en

pi

mi ao "Protoe

1875;
187

a treia

legiuirile
t III, 1885).

îi Ta

Pie.
a.

ET

13) Nasr AA eBirTBASti IIpopore ati EU a
A
Air
sto
pisi
PSuneăs
A if Ai,
p ME CAEDIITSĂ
N
NA Astazi ÂV |
ss
TpONOMIT:SA AE Apă

zpria' (4673.

ANS saită .. % Moiicrupă Oy
€ NEB.-s e

Psaltireea -în

versuri

a lui Dosoteiu;

tivea lui: Dosoteiu. A doua ediție, a Academiei
Ducur cşti).az. a

216)

Romine,

Î

Dol

FÎRABIIETA,, Unev,

1673.

U PE

ont.

erat u

Psal-

a

:

„tâna

re fr

casa A

prealuminatului

..

loan

2). A Satie Arspris, ARMS razii iiAphi Fă pSAACivlsipe A
Au . :.. spnis (1679).
i
15) Molitvenie de-nţiiles acmu tipărit întru bla
„goslovite

zilele măriei sale

„Duca Voevoda, în tiparnița Sfintei Mitropolii, 1681.
|
2)
aarupts
SAPAanEe
e
HS
NocASuIANiA
CMEpEHUN
Vb SUI e
tai

IBACTE “OEI

d

1 “birrjrpoiioărerSai o

1680). ). Dica
“ zen tile

best

Bau

NUL

eu

eta

e

R

e SPIN

aSatu
Ape

auto) DIposie, NpECTE An... . KS JISCASIUATIiA CAMEpIt:
aa
leE a
madeat *
"TSASII A SCGAziT Ari pehNiSi
.. „YiNM Am... “Spnu
(1680).
2) IIPSADAVEAE *rS"rSpopn Cpuniţaoph, de pre izvoa-

.

-

dele

grecești de

smeritul. Dosoteiu

1683, (Sinaxariul

Mitropolitul,

mitropolitului, Dosoteiu).

Iași,

|

2) „ÎszuyarSpa cHTA AAERA cureii un “ ASâvies zen
AVPSpriii PAAKBHpE AE [IE MIMBA TpEMACKA NE AMABA PSMA-

mac AE Bpemita BARABEAA pACRAAh +. e LA
“unita aoaităcră, 1696.
23)

“mpi

A Tunapcu

A, HBAUBAb CAS PRMMABA „NUEXEITSASII RS ASMA . . .

anii

Dv.

Ammurpie

Rwucratirituib

tmdă,..

Divanul lumei. A doua
A lau, av (1698.
Academiei Romine, Bucureşti, 1878).
In Muntenia. .
Ravi
AE A le,
2) IIpABHAA . a... Aero

ediție, a

“TORAVEAE |

cptitsuiaop “sIncani “TORAW'TE NE 3 CABOAPĂ - - i | AAUZCTHP.
ToBopa
e. AM (1640. Pravila cea “mică. - A doua

ediție, a Academiei

romine,

Bucureşti, : 1884; a treia

|
ed. în Bujoreanu, Col. d. leg. tom. t. III).
ABMENEMEAE
IIpECTE
2) Syraie” ABIA" “sape cat GASANIE
AISASui 008. AA NPASANIE PITAR IN AA DANII CELȚII MAţII
Togopa, AMB (1642 Cazama I de la Govora).
+5) Cazanie, tipărită la Govora sub Mateiu Basarab Can
II de la Govora). alee
|
|
AE
NpENSCE
+
SMAEAE
"TOATE
IIpEC'rE
) “Îeauarspn
m
FIRE AMMBA FPEMACKĂ -. e. e. pe atasa pSArkeiă 8 Ma-

roanoai (Cimpulung) . . . Axe
BE AIE aegroape ASA

i 2)

an XA EIpAZINE
(1644).

avădieyut .

i

0

|

(1642).
tEAop NIpECITE "POT ASA

Sein) E ARA ee
„a

dur ea

AA
ast Laz

2) „Îaepenrap' E AEWiH, AS IEgĂS sp "l: îăpe “POATA

IRSĂERATA

Apyiep [că

unt
L

Dud

Li

apare

AE

“POATE

a .

1

sade

BMIMAE

—

TIPEVWUEIJII

UI

78 '—

AMIDENEII:

A

TApPTOBIUIIE . . + 5pă

(1652. Pravila cea mare; Pravila lui Mateiu Basarab.
A doua ediție în “Bujoreanu, Col.d. leg. rom.t: II).

30) Bolsta puyeaeeSasu . . ÎiSSpergrii . . axon (1678),
ai)

GBITA

UI A, AMIEZATACHA Avrsprie

î.... BENIpE HS=

BOASAA TPEMECKA . .. „A CASHSA Auirponoaiii EseSoetinop

„+ AY (1680).

_

22) Gănra um A avrsaraea Syaureaie. . . AUNgE WpAn- ABTAAA _FpEMEAjiiii „Oyriii . .Po.. = Hekspeyi ce AXIB
(16$2).
Sa
“33) ÎN9cToaSA.. -AEIIpEWpaHIA STA34 rpEvEcaSASii AT cPA

e

e e TIBRSpetin

= = avar (1683).

3) Tiusaia AERă ASMHEZETACKA CRPHITSpA AAE MEH BEHIL
“1006: AAE MEN HOAW' Ale...
A

CRASHSA _ AU 'TpoNoAiEii

ÂSNpE

AIMBA” eAn'bcka .

i Se Speljutaoph

..

AH

(1688.

Biblia de la Bucureşti). |
35) ALAprApWTApE, -AAERZA KSBHIVTE ae SATE b aropri
AMEASĂĂ „prrpă cun nzputreasii Hocrp8 Ioa APRHENIIERO= NSA MApHTPAABASIĂ
A i SSperii - + Spa, (1691).
as) IIpacoesaua MpTSpriepe a... ASnpe rpEMAcLA
„= 5528. ... se (169,.
2) Gihura un Ă AMIESIATACRA Geaurzale exc tun

"pSman'keka . . București ., . Ay45 (1696).
09)
a)

0)
OB...
“

Evanghelie, Sneagov,
Triod, Buzău, 1697.

1697.

-..

|

BApTE cas AVIZ kS apr nr ARES
Ayo, (1699).
Molitvenic, Buzău,

A Guk-

169.

) «Nezuperspu EpEIIHHELIN

|

ARSAA. NT

,

COACE

DE

NE PE AMABA

19

pEMACKA NpE AMR

apr

+3) (paoapk AAPSpiIAOpA

PSMBIE

pSAVAIECEA Lut CAS TY-

A Gu'bros (1700,

DANSA a...

„2

2 NENE peiE CKOACA 1IpE

CAS TYINBPHT - - = "Cukreg

e

+ Zen

.

i

ie

(1100).

"Tpuwavuti ME c4 SHME "rpu [sctunya „e

9)

+5) Mince,

P ChUTA

a

1700.

emeronie je AA 85.

Buzău. ] ed. 1695,

II ed.

1700.

35) Catavasieriu, “Bucureşti, 1700.
47) Xe amul țărei Moldovei
rează, de Miron Costin, în versuri.

de unde

du-.

Ver suripentr u prea luminaţii: şi slă-

a)

vit pomeniţii Domni, de Dosoteiu Mitropolitul:
(Pomelnicul Doinnilor - “Moldovei de Mitu ppolital Dosoteiu),
_— 5) Bamanaap ME CB RAMA (PWAETSA HOREA AE MISA
AMP: KApEAE. A6NpE: ANATEA - (ppzumaca pu pSmanlcka
CAS" MiropeS AE in67IZHISA "MOI POMANSA, 1693 (Muntenia)...

ÎIporsCTHIME

în)

ME ASA aie,

Calendar,

sa)

———

1695

ASNpE KAAHIAAPEAE (hprauteijiti ckoace

(Muntenia)
„694

auto).

a)
, —caton)
e

53)

1699,
Calendar,
a
Calendar,

auto,
Nr, 38

12 ag

(Aluntenia,

probabil

acelaşi

"probabil acelaşi
(Muntenia,
Di

1703 * (Muntenia,

probabil . același

a
SE > găsesc la, Bibliotecele Centrale

_

din Iaşi și din București, la Biblioteca Academiei Și la

-

— 80 —.-

particulari. . T. Cipariu singur
3

9;

107

299 907

ua

123

317 322 98

139

149

159

LG?

349 353 301 32

172

avea Nr. 1» 3 sn so ss ast

182

jn3

209

919

359 sud 423 ae

939

NI, +=

949

259

072

19

în Psaltirea

în versuri a mitropolitului Dosoteiu.—Nr. aa în Molitvenicul şi Paremiaviul mitropolitului Dosoteiu (Nr. js şi
30), precum și în Letopiseţele țărei Moldovei de
ih. Cogălniceanu, ed. II, t. III, București, 1874
p. 526 sqq.—Nr, s5—sp în familia Brincovanu, Bucu-

reşti (Rev. rom. I, 65

==

2)

manuscrise.

„sa 2)

„Pe

e

Verseturile

două

3—41

|

Si

din cap.

NXVI

foi de pergament în Biblioteca naţională

» din capitala Serbiei. D-l Zlasdeu (Cuv.

„cel mai vechiu
la an. 1560;
veac. XVII.

din Levitie

text biblic în

critica
-

1, 5) îl numeşte

limba

gramaticală
n

romină

însă îl arată
a

și-l pune
ca

din

34) -Sbornic, scris de popa Ioan din satul Simpetru |
(Transilvania) pe la 1620: Alexăndria, Floarea daruri- lor, Rojdanicul (Col. Tr. 1883p. 323 saq. 445 sqq).

aa 1 îs5)
ÎN

|

Cronograf, de Mihail Boza, Oltenia,

sa 2) Palia, pe la

„ao.
AEUN'TPS

ÎEPABNA&
MSA'TE

catre

16259

AREA.

1620.

.

coace

ckpun'rSpn

LUI

MEPRATA

|

"ORANIA" Ut
LH

r2CHTă,

de Eustratie Logofătul (ef. Col Tr. 1882 p. 210 sqq-).
5) Sboraic: Begeniiiae Mani NIp'MECTE ; cîntări

„bisericești ; "TaTAA INCTPS RS TAR; RATABACAE AE AA RSHA
"BECTHPE ; NOB'kCTE AE MIAAA ; Tita napuirexSu

*

fragment

Bacuaie;

de geografia 'Transilvaniei ; veac. XVII. !

MR

—

81 —

ss) Sbornic:: CABSBA
XII visuri ale lui Mamer;

CBHTEAOp CTpACTE ; FpOMOBHHE ș
MOAMHTBE ; „ABIRSA Arponzpin ;

veac. XVII.:

50) Sbornic: "fragmente de octoih ; Apostolul şi Evanghelia pe - unele -zile și: sărbători;

cASmEA

erpacriun; fragment de leturghie;

XVII,

0)

veac.

CBHTEAOp

“ÎazuzTSpii an'kce 014 'ToRMW'TE neH'Tp8. NE'rpis-

" MEPIIAE Cpitţiiaop E4Tpătit epmonaun 1 nSc'runin ; fragment
de apocalips ;

fragment de

virtuți

şi răutăţi;

comenta-

rii asupra apocalipsului; veac. XVII.
:
su) - „Evangheliile Duminicelor, veac. XVII, Muntenia.
52) Leturghia, siuheaseă- xomineascti-grecească, veac.
XVII, Muntenia.
sa) Sbornic: Rug Aciuni pe zilele săptămîni; „IStoria, lui Achirie; veac. XVII. |
“s)

Sbornic:

Apostoli

și evanghelii ; nz8veuie - pe

duminicele anului; Pascalia, filosofului Damaschin; Invățături la, sărbători ;. veac. XVII, Transilvania.

NATEMII; cea mai

a)
ss)

Cronogat, pe la 1650 (9)
Molitvenic, între anii 1650—1675.

e) A: lui
său

Teodosie.;..

Neagoe Voerodul învăţătură cătră fiul
cum

se

cade

Domnilor

să

şadă

masă, 1654.

g
„

la

1)

+55) Sbornit: CAB:BBA CPUTEAOpb

mare parte a Molitvenicului ; veac. XVII, Transilvania.
- ss) Audi
Cronoaraf,
XVII, ? M. Gaster, Litea
aveac.
râtura populară
romînă, București, 1883,

2
-

20)

Invăţătura

a

lui Neagoe

Voevod

cătră

iubitul

"său cocon... cum şi în ce chip vor cinsti pe boiari şi
"pe slugi, 1654.
|
7) Inviţătura lui Neagoe Vocrod câtă fiul său

Teodosie Vodă şi cătră, alți Domni cătră toți, ca să fie
milostivi și

odihnitori,

1654.

72) Viaţa şi traiul
Nifon,

|

sfinţiei sale părintelui nostru

patriarhul Țarigradului,

care a strălucit în multe

spatime şi ispite în Țarigrad și î nţara muntenească, seriă de Kyr Gavriil, protul adecă mai marele Svetagorii
Biografia patriarhului. Nifon). 1654...

.

15) Molitvenic, 1679.

.-

7%) O geografie a Ardealului, între 1660.—1680 ()
za) Dicţionar rominesc- slavonese, veac. XVII.
25) Dicţionar romînese- -latinesc, “scris - de un. bă-

năţean (din-Lugoș? cf, 28).
as)
":21)

o

Glosar slavo -romîn, veac. XVII.
Glosar slavo-romîn, veac. XVII.

75) Alte manuscrise, scrise rominește
de la XV (22)—XVII veac.
„3
Sbornie, 1692,
00)
Triod, scris de Alezandru
Transilvania...

sa) Isirruoerapit,

în Rominia -

Dascăi,

1694 ()

scris de Alezandru Dascalul,

1694, Transilvania.
——s2)
Cronograf, pe la 1695 Q).
|
a) A luj szvent David kraj si prorokul. o 'szutye
- si csines dzees de soltari, cari au szhrisz cu menile lui

- Viski Janos en Boldogfalva, 1697 (cf. 28).

.
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a)

Psaltirea, în versuri,

de

Zeodor

1700, Transivania.

Corbea pe

“Nr. 38 a şa" s'a publicat în Cuv. ], p.
Nr. s, este al D-lui Șt. Neagoe, profesor în
Ne. si publicat în Cuv. L—Nr. 5eș'57 58 59
ss 6-65: ga ÎN biblioteca lui 7. Cipariu. —Nr.

blioteca

la

-

tra]Bucureşti.—Nr.

emiei romine.—Nr.

5 sqq.—
Birlad.—
60 61 Ga
ss în Bi

sg în Bibliotecă Aca-

as 20 za: șa întrun

sbornic de la

1654 din. Biblioteca Centrali București; sau tipărit în.
Invăţăturile D-lui Neagoe Basarab cătră fiul
său Teodosie, București, 1843 și în Hasd., Arh.
ist. La 111 sqqg.:120 sqq. Părerea obicinuită este că,

însuși “Neagoe

Vodă le-arfi scris. Intwun asemene caz “

ms. de la 1654 ar fi numai o copie în limba, veacului XVII
după originalul perdut de la începutul veacului al XVI.
Critica istorică singură ar pute hotărî dacă se pot atribui, Invăţăturileşi Biografia lui Nifon, lui

"Neagoe Basarab, ori ba.—Nr.: 3, al D-lui
-s2" la biblioteca

Crestomatia,

Gaster—Nr.

centrală din: Bucureşti, după

citat de

V. A..

Ureche

Gaster, -

în Ist. lit.

rom. p. 150.—Nr. 3, al D-lui D. Sturza; sa tipărit în
parte în Cuv. I, 259 sqq—Nr. 260 a ze ÎN Biblioteca:
Imperială 'din Petersburg, în Biblioteca Universităţei,
Biblioteca. Sinodală, bibliotecele - contelui Uvarof şi a
D-lui Gludov

din

Moseva:

După

Gr.

Tocilescu,

în An.

Ac. Rom. ser. II, t. XI, secţ. Lp. 71 sqq.— Nr. apa:

„D-lui M. Eminescu.—
Nr. so Și si în biblioteca biseri- .
cei S-lui Neculaiu din Braşov.—Nr. şe în - Biblioteca,
Hohenzollern 'din Siegmaringen.
a7
b) Acte publice.
|
tipărite.
a
Scutire de bir, de la Șerban Cantacuzin (Pr Nr.
”
2 din 29 Iuniu 1869).

2) ms.

-

-

—04—.

Publicate exact.
.). Act

de

|

scutire .de

|

la Banul Craiovei,

1600.

Publ, în Qol. Tr. 1883 p. 235,
2)

"Testament,

3)

Zapis de vinzare, 1600.

a—a)

1601-—1602.
9)
10)
a)
12)
43)

1600.

Cinci hrisoave

de la Simeon Vodă Moghilă,

_

Zapis de zălog, 1603.
Zapis de vinzare, 1604.
Zăpis de vînzare, 1605—1608.
O mărturie, 1606,
Notiţă de cumpărătoare, 1606. -

ij

1:) O delimitaţie, 1608:

35) Notiţă de cumpărături, 1608.
15) O scrisoare de fimee, 1609.
1:) Poruncă domnească, 1621.
15) -Zapis de vinzare,
Ni. 1

1636.

Sau publicat în Cuy. I, 92—299..

15) Hrisov de la Leon Vodă, 1631.
2) Hrisov de-la Mihaiu Bravul.

NI. 195 eo ÎN Arh p. fil. 1868, p. 19 și 20.
00) 114 acte publice
teneșşti din veac. VII.
Ta Arh.

molăorineşti și mun-

ist. ], 7. S—140, III,

214—266,
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12) O foaie de zestre din 1669.
13) Act de danie, 1622.
157) Hrisov,

3)

1623,

Măxturie, 1629.

133) Hrisov,

1636.

Nr 135-—139 în Rev. Toc. 1, 337 ; IV, 708, TU,
112, 713.

1)
Costin

|

o

|

a

Poveste mai “aleasă: oristeşitor de Zion
(Insemnare de pinţile din moşia, Cristeștilor

cite erau ale lui Miron

Costin).

“In VA. Ureche, Miron Costin, Opere
plecte, î I; București, 1886, La 197.
1)

Notiţe

autobiografice

scrise. cu propria mină,

a lui Constantin Brâncoreanul, în
38

a

499

In

B09

Rev.

Bia

529

rom.

D3e

com-

Calendaxele

de sub

i

e

ÎN

I, 663 sqa.

„«) Condica de rinduiala” visteriei de la Ianuar
1 an. 1694 pănă la Decembre 31 an. 1705.-

Aviva, statului, București.
| - Publicate neexact,
Diverse acte publice în:

Magazin

dacția lui A.

istorie

red.

pentru.

Laurian şi N.

Dacia

sub

Bălcescu,

re-

5 to-

is
„muri,

București,

Codrescu,

1845—1848;

Uricariul de

6 vol., Iaşi, 1851—1887;

Foaea

de

ÎI,

isto-

rie romînă sub redacţia lui B. P. Hasdeu, laşi,
anul unirei 1; Romania, revistă ebdomadară
sub redacţia luiB. P. Hasdeu,
Iaşi, 1859; Foiţa
de istorie şi literatură sub redacţia lui B.
_P. Masdeu, laşi, 1860; Pap. 1. Tez.-d. mon. ist.
1; Ep. Melhisedec, Cron. Huş.; acelaşi, Cronica
Romanului şi a episcopiei cu asemenea nu:
“mire,

București,

1874;

„Col. Tr. 1876; V.
compl. |; An. Ac.
248

'sgq.

același, Not.

E

i

arh;

a

c. Inseripţii.
a)

ist. ş;

A. Ureche,
Mir.
Cost. 0p.
Rom. ser, II, î.. VIII, secţ. II, p.

A

Pe mormîntul lui Mihaiu
. Viteazul, încep. sec,

XVII, Mân. Dealul.
Pap. Il. ez.

:
de. mon. ist. I, 394.

„) Pe mormintul lui
„Col.

-

Stroea Buzescul,

1602.

Tr. 1873,p. 207.

3) Pe mormîntul călugăriţei 'Teofana,
Mihaiu Viteazul, 1606, 'Măn. Cozia.

mama,

lui.

Pap. DB, Pez. d. mon. ist. 1, 295.
*

«)

Pe legătura unei Evanghelii,

„Iași, 1642.

biserica 'Dancul,

|

Ep. Me. Not. ist.şi arh. p. 258,

-

Ta
3)
|

Pe o cruce, măn. Bistriţa Olt., 1642.

Gr. Tocilescu, Raporturi asupra cîtorva mănăstiri, biserici şi schituri din țară,în An.
Ac. Rom. ser. II, t. VIII, secţ. II, p. 194.
s) Pe "0 candelă, 1642, ară, Tismana,

„Gr. Tocil, ibid. p. 216,
7

Po o eristelniță, 1647, Min. Tismana.

Gr. Tocilescu, ibid, p. 220,
- Pe an

mormint,

1649,

|

Măn. Bistriţa Olt.

Gr. Tooi, îbid p 206
„) Pe o candelă, 1650, Man. Tismana.

G. Tocil, ibid.p. 214.

ii

10)

Mân. Tismana.

pe

un sfeşnie, 1653,

Gr. "“Tocil.,. ibid. p. 214.

|

o

1) Peo căiţue, 1655, Măn. Tismana.

Gri 'Tocil, îbid., p. 219.
2)

Pe o_eruce, 1669, Măn.

Bistriţa Olt.

Gr. Tocil, ibid p 204.

7
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i

13) Pe o căţue, 1670, Măn. Bistriţa Olt.

Gr. Tocil., îbid., p. 203,
1.)

Pe un

chivot,

1671, Mn.

Tismana.

Gr, Tocil, Did, p. 211, 212,
1 2)

Pe un sicriu,

_

1671, Mân. “Tismana.

Gr. Tocil. ibid. p. 212.
15). Pe un mormînt,

Ep. aelisedea

|

Mân. năducan,

Not.

ist, şi arh. p. 127.

15) Pe o cruce; 1678, Mn.
Gr. Tocil,. Raport.
17)

1672

Bistriţa Olt.

as, cît Măn., p. 194.

Pe un epitaf, 1681, Măn. Tismana.

Gr. “Tocil,, ibid, pu
15) Pe” biserica,

Sf. Ioan

Gură

de aur din „Beilic,

1683.

Ep.

:

Medh. Not. ist. și arh. p.
258, |

19) Pe o cadelniță, 1683,

Măn. Tismana.

Gr. Tocil, Raport. as, cît, Măn. p. 221
20) Inscripţie din an.

1684

pee ferecătura, Evan-

—

89

—

gheliei de la 1682 unde se găsesc însemnările: lui Brincoveanul: de sub Nr. următor.
“Rex. Rom. "I, 662.

|
2) Trei însemnări din an. “1685 ale lui -Constan-tin Brâncoveanul pe un' exemplar al Evangheliei de. la

“ Bucureşti din 1682. La Mân. Dintrun lemn.
“Rev. Rom. IL "662.

|

|

| 2) Pe o anaforniţă

1685,

„Gr. Zocil. Raport.

as. cît. Mân.

23) Pe

un

disc,

1685,. Mân.

Măn. " Bistaiţa Olt,

Bistriţa

p..196,
Olt.

| Gr. Tocil, „ibid, p. 203.
d Pe ripide,
er

1685, ]Mn.

Zocil, ibid. p

| 5) Pe o cadelniă,
Gr.

Bistriţa Olt.

195, Tismana.
Ti

1080, An.

Tocil , ibid.; p. 291;

|

|

|

26) Pe două sfeşnice, 1686, Mn. Bistriţa” Olt.
Gr. Tocil, ibid. 'p. 195.

2) Pe zipide, 1689, Mn, Tismana.

Gr. Tocil, Did p. 24.

a

,
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25) Pe
dana.

un

mormiînt, în versuri, 1692, Măn. Bog-

i

Ep. Mel Noi ist. și arh, p- 120.
25) Inseripţii

pe. biserica

portretele și -icoanele' din
1692

de la Min.

aceeași

Horezu, pe

biserică,

din anii

sqqg.

Gr. Tocil. Raport. 'as. cit
„180 sqq.

Mn,

p. 177 Sqq-,

i

20) Pe ferecătura unui Totravanghel,

1693,

Măn. |

Bistriţa Olt.
Gr. Tocil, ibid.'p. 197.

ghelie

21) Inscripţie. â lui Neculaiu Costin pe 0. Bvande la biserica Sf: Ioan; Iaşi (strada Primă-

viei), 1694.

a

N

vă, U, Mir. Cost, Op. Compl, 228.
22) Pe o finttnă, Măn. Bistriţa Olt.
„ Tocil.; Raport,

|

as. cît. Măn. p. 207.

33) Pe o copie pentru luat anafora, Măn. „Bistriţa

Olt,» Sfirșicul see. XVII.
Gr. „Tocil., ibia., 2

|

|
204.

.

a

i

S

—

IL.

Ie

-In. copii din veac. XVIII. Ms. istorice și're-

torice* ).

|

i

Oxonica lui

-)

şi viaţa

vei

91—

lor, de

la 6807

Moldo-

ţărei

Ureche (Domnii

6867

6821 sau

sau

”

(1299, 1313, 1359]—1590).
_13 ms, existente+2 transilvănene care nu se mai
găsesc.—9 din aceste ms. sînt ale D-lui Mihail Cogălniceanu - (astăzi la muzeul din Bucureşti?); 3 sint la
Oradea Mare, biblioteca seminarului, şi 1: a servit la tidecătră

părirea

Joanide

cărței

a

Moldo-

Istoria

Romîniei, București, 1858. Cele 2 care nu maiexistă,
der Moldau und
“au servit lui Zngel, Geschichte
Cogălniceanu . sint
D-lui
Ms.
1801.
Halle,
Walachei,
din anii 1650 (?), 1711, 1716, 1777, 1835...
,
Cronica lui Ureche s'a publicatde D. JM. Cogălmiceanu în Letop. ed.1 şi II t.1 şi în Fm. Picot,.
Chronique de Moldavie: depuisle milieu du
“ guatorziăme sitele jusqu'ă l'an 1594; texte.
roumain en caracttres slaves avec traducfrangaise,

tion

- - Foarte

Paris,

1878—18S3.

Sa

multe variante.

2) Operele lui: Miron Costin (a!) Carte pentru.
descălecatul

piseţul

ţărei.

lucrurile

De

dintiiual Moldovei;

de

Moldovei

b!)

Leto-

1594—1662;

la

ţărei ungurești-și

c!)

cum au cu-

prins Turcii țara ungurească; di) Viaţa lumei (poezie lirico-didactică); e!) Stihuri inpotriva
zavistiei (satiră); f! Epigramă, cătră Mitropolitul Do-

_

“

soteiu
să ÎN

(asupra trebuinței

de

a

Subliniem cărțile cu titlul exact.

se îmbogăţi
-

omul,în

—

92 —

„credință, iar nu în bani);-s!) Inţălesul stihurilor
- cum

trebue

să se citească

(Inviţătură asupra chi-

pului în care trebuesc cetite vesrsurile din Viaţa lumei;
„însoţeşte ca întroducere această: mică poezie); n): Epitaf la mormîntul unui fiu al lui Solomon Bivlădeanul).
|

35 ms. din anii 1696(9), 1710,

1713, 1726,

1740,

„+ 1748, 1746, 1753, 1765, 1766, 1770, 1775, 1181, 1782,
11784, 1785, 1805, la Biblioteca Academiei Romîne, Muzeul București, Biblioteca Centrală Iaşi, Oradea Mare
biblioteca Seminariului, particulari.
„Nr al, bi! el.în Cogăl, Letop. ed. Işi Il,t.1
(e! s'a atribuit de Cogdlniceanu. lui Neculaiu Costin)—
Nr.a!, bi în V. 4. U. Mir. Cost. Op. compl.—Nr.

„di, e! în

Convy,

Lit. Aprilie

1886

și în- V. A. Ure-

che, Schițe “de “istoria
literaturei
București, 1885, p. 125 sgq.—Nr. fl,gi în

Ist. Lit.

127 şi 120 nota.—Nr.

a) Operele lui

n!

inedit.

romine,
VP. A.U.

Weculaiu Costin (a!) Carte

tru descălecatul.dintiiu

al Moldovei;

pen-

b!) 1s-

toria Domnilor Moldovei de la Despot Vodă piină la
Ieremia Vodă Moghilă inelus. (1561—1601); cl) O sumă de: adause la cronica lui. Ureche şi a tatălui său,
Miron Costin, pe care le-a compilat, anume: Despre

Ludovic,

craiu

unguresc.și leșesc—Pentru

. enejiea Litvoi,cum s'au unit cu crăia leșască—Despre Vasilie, cneazul Moscului—Pentru Crijaţi, ce neam au fost—Pe ce: vreme

sau arătat acești
și

cînd

le-a

vod—Războiul

Crijaci

neprietini

Leşilor

trimes

ajutor

Alexandru

voe-

lui

Vladislav,

craiul

ungu-

.

—

93 —

resc'și leşesc, ce a avut

cu Sultan Murat

la

Varna—Războiullui Ștefan Vodă cu Albrehi
craiul leșesc—Despre obiceiele Leșilor cînd:
fac craiu nou; d!) Istoria Moldovei în timpul domniei

.
|

dintiiu alui Neculaiu Mavrocordat, a lui Dimitrie Cantemir pănă la a doua

domnie a lui N: Mavrocordat
es-

clus.

e!) Ceasornicul.domnilor-

(carte

(1709—1711);
de

filosofie morală);

£)

Tracturile prin

care s' auu închinat țara de cătră
evod domn'al Moldovei)
N

Ms. la bibliotecele

Bogdan

Vo-:

centrale din Iaşi şi București,

la, biblioteca Academiei roimine, la D-l Cogăluiceanu (astăzi, Le Muzeul din Bucureşti 2, şi la, alți particulari.
a, bi, cl, d! în Cogdl. Letop. ed. 1 și II, t.
I şi E si e! este inedit; un exemplar la biblioteca
centrală Iași. Un fragment s'a publicat în 1. Gaster
Literatura populară romînă, Bucureşti,1883 p. 559 sqgq.—Nr. f! în Cogăl. Letop. ed. II î. III şi—
în MM. Cogălniceanu, Arhiva romînească, lași
1845, t. 1], p. 347. sgq..

d Cronica, lui Vasile

Dămian şi Tudosie

Dubău

(Istoria Moldovei de la Dabija Vodă până la intiia, domnie a lui. N. Mavrocordat, 1662—1709)..

În Cogăl. Letop. ed. I şi II, 4 Ia p. 1 sqqg. Numai în compilația lui Neculau Costin.

5. Cronica, lui Joan Xeculeea, (Letopiseţul țărei Moldovei de la Dabija V. V. pănă la Ioan
Mavrocor dat V.V, 1662-1743, precedat de O'sa-:

—

mă de cuvinte
Costineştilor).

94.

ce.nu

se află în letopiseţele

In Cp. cd. Ii
a)

tu

„Cronica lui Radu

i

Greceanu

(Istoria

Munteniei

de la 1689 —1700).
In Mag.

ist. t. Il

5) Cronica

lui Constantin

Cripitanul

(Istoriile

domnilor țărei.rominești dela descăl6catul întiiu—16$$8). Cuprinde istoria Rominilor.. din
toată Dacia. Constantin Căpitanul este numele
rului tirziu, de la 1796, al acestei cronice.

copieto-

ID. II.
") Cronică anonimă (Istoria Moldovei de la 1352
——1559),
Si
După o traducere leşască ms. a acestei cronite
a tradus'o din nou în romineşte D-l Hasdeu sub nu“mele de Cronica cea mai vechea Moldotei
sau Cronica putneană şi a tipărit-o în Arh, ist.
III, 5 sqqg.
__») Cronică anonimă (Istoria ţărei-romîneşti
decînd au descălecat Romiînii: partea de la început pănă la Grigore Ghica, 1660, este compilată în

cronica lui Constantin Căpitan;
du

cel

mare,

Mihnea,

Vlad

iar domniile lui Ra-

şi Neagoe
S

Vodă

nu sînt

=

altceva

Biografia | patriarhului

decit. aşa numita

38 a (+2). Merge

95 —

Xifon

pănă la anul 1688.

In Mag. ist. IV, V.
x)
Cronică anonimă (Un fragment
pe scurt despre începutul Rominilor.. De

dinti”o istorie
la colonizarea

.

Daciei pănă la Atila).
|

In G. Joanide, Istoria ţărei

ms. aflat
nul

în

orașul

Daniil, București,

ed. II, t. 1...

romineşti, vechiu

Chişinău

de

ierodiaco:

1859; WM. „Cogăl.

o

1) Compilaţia cronicei

Letop.

o

lui

,

|

U eche de Pastrati

|
Logofătul.
12) Compilaţia cronicei lui Ureche. de Simeon
.
Dasealul.-.
de Mihail
VYreche
13) Compilaţia cronicei ui
.
Călugărul.”
1). Compilaţia Nr. „a de la Scrieri . perdute din .
„veac, XVI (33) de Ureche. -:
+5) Compilaţia cronicei lui Ureche de Iivon .
|
Costin. Cos6) Compilaţia, cronicelor lui Ureche, Miron
|
tin, Dămian,.. Tudosie Dubău, de N. Costin.

12) Compilaţia

lui

eronicelor

de Joan Neculcea.
13) Compilaţia, :anonimă.
“sub 3S-1r o.
Costin,

a

Ureche

Ma
cronicei

și iron
e

anonime
-z

de

— 56 —
15) Compilaţia, anonimă

a compilației. lui Neculaiu

Costin (38 11 +) şi a cronicei lui Radu Grictanu,
(38 nu se).
2) Compilaţia "anonimă din cronica anonimă 38

II e şi din cronica lui Radu Greceanu
(38 II «) pini la
„an. 1696.

|

2) Viaţa,
vioși părinţii

a

i

și petrecerea. a celor dintru' sfinți cunoștri, “Varlaam

și Ioasaf,

Indianilor,
de

Udriște Năsturel,pe la 1648. *
Nr.

top.

38

II-

129

15

149

1169175

ed. 1 și II, unde se găsesc grupate

dausele . compilatorilor.—Nr.
de

103

|

sub-Nr..,

numită

a lui

în

Cogăl.

Le-

de o parte a-

ss formează baza cronicei
Constantin. Căpitanul.—

Nr. » în Trompeta Carpaţilor, - ziar, București, 1871,
sub numele de Cronica inedită a lui Ștefan Logofătul.—NY. so se găsește în traducere nemţească sub .
titlul Historie von der crsten Hereinkunft der
“Râmer

und

dem

von ihnen

richteten walachischen

nachmals

Reiche,

aufge-

welche

anno

1727.d. 5 September aus eines Anonymi ms.
valachico zur Nachricht von uns in die deutsche Sprache iibersetzt angefangen worden,
„întrun “ms. corectat de mina lui Johann Filstich din

Biblioteca Gimnaziului evangelic din Braşov.—Nr.
o copie de la 1814 a D-lui M. Eminescu. III. Scrieri perdute.

a în

|

1) Cronografia de la Verşeţ (Banat) ms. („vorbia
cu de amăruntul despre întemeiarea Banatului Craiovei
şi cele dintiiu timpuri ale întemeierei principatelor“).
2) Cronografia Iancului Vodă Huniade, ms. (acelaşi

„cuprins

ca şi în Cronografia de la Verșeţ). -

N

|

op

—:

s) Răspunsuri la Catehismul calvinesc (38 1a ,j),:
Suceava,
1645,
de Varlaam Ditropolitul Moldovei.
Tipăr.
a
i
e
„)
Catehisniu catolic, Tirnavia - din. Ungaria, an.
1696.

NI.

a:

sînt mărturisite

de DNaum

Clococeanul

(43 II a ) şi apoi, după Naum Clococeanul, de W. Bălcescu în Mag. ist. |, 10.— Asupra Nr., "mărturiseşte
- prefața Catehismului calvinesc ed. II ui Șincai, Cru 0=
nica Romînilor, Il, 45.—Asupra Nr. 4,mărturiseşte N, ANilles, în Symbolae ad illustr adndam his- toriam ecelesiae orientalisinterris coronae
S. Stephani, Qeniponte (Innsbruck), 1885, t. 1.
p. 372

BI
Fenomene limbistice proprii limbei
neşti din veac. XVI şi XVII.

39.

Limba -romînească

din veac.

"se caracterizează prin următoarele

a) Fonologice.

romi-

XVI

şi XVII

fenomene.

Pa

a) Diftongii ea și ia. accentuați, cînd în silaba
„următoare . este un sunet palatal, nu se prefăcuse încă
E

,

o

7

—98—

în e „ie, ca astăzi, ci se pronunțau ca &, ie deschis
(ca. a din franț,” madame, pronunțat după jargonul

parizian).

|

„Aceasta se probează

i
în modul următor.

„Sint în limba romînească, doi diftongi, cu greu
- de deosebit în pronunțare unul de altul, ea:şi ia, şi

aceşti diftongi au origini
care mai însemnate
“slavoneşti,

turceşti,

sînt:

de mai

multe feliuri, dintre

1) Imprumutaţi cu -cuvinte

greceşti,

ete.:

mreajă=sl.

mrEja,

treabi=—sl. trkba, toiag=—sl. totagii, şiiac==ture,. chaiak,
aiazmă==gr,

“apăzaz, ete.;

2) proveniţi prin contopirea

într'o silabi a vocalelor constitutive: men==lat. mea,
rea==lat. rea, meseriiaș= meserie ---aș, unchiaş=—unchiu
--aş; 3) prin diftongarea lui &, ie, accentuaţi, din
toate prototipele latine și din unele străine, cînd în silaba următoare este ă sau e: fereastă=-fenestra, tea- .

că =theca,

piatră=—* pietra=—pătra,

iarbă=* hierba=

hărba, * besearecă *)=—baseleca, (Schuch. Vok.
flare==* file, etc.; 4). prin

penteza

catapiteazmi=—sl. catapetazma,

*)

II, -16),

lui e şi i în. de a:

ghiață=—glacies. -

Cum că a fost diftong în besearecă la Rominii din Dacia în. de veac. XVI, precum şi în toate cuvintele analoage
unde a fost e ace. urmat de e, se probează prin prezenţa
încă a diftongului în dialectul macedonean (cf. 18 obs.) şi
prin transformarea,în limba veac. XVI şi XVII, în e deschis
—adecă în sunetul pe care-l avea în adevăr „besirecă în
veac. XVi—a diftongului ea din cuvintele străine împrumutate, care au avut. acest diftong de la bâştină,

"Diftongii ca, ia, împrumutaţi sau dezvoltați în
limba noastră în mod propriu, s'au prefăcut, astăzi la
tominii din Dacia în e şi ic în poziţiile aceleîn care sînt

urmaţi în silaba următoare de e,

sau consonantă în-

muiată: mreje, trebi, toiege, rele, fereste, tece, pietre,
biserecă, fiere, catapitezme, uncheș (ș în limba moldovinească veche cra muiat), etc.; în limba veac. XVI şi
XVII însă semnele 4, "RI serve au pentru exprima
“rea lor în mod indiforent dacă în silaba următoare era

sunet palatal”
ori ba, şi anume A, 'k serve au pentu ea

și 14 pentru ia (ef. 25 obs): prateă şi ptâtre, Isi

şi

lise, ete. : Şi faptul cum că aceleași semne serveau în
limba, veac, Svr, XVII pentru exprimarea pomeniților
diftongi şi cînd erau în poziţia—e
(ne servim de această
formulă, pentru a-scurta vorba) şi cînd erau în. poziția—ă ar proba că pe atunci ei, în prima poziţie, nu
se schimbase

în e ca astăzi, ci

aveau exact acecași pro->

nunțare ca în a doua poziţie.

”

a

_Cu toate aceste, consideraţii altele ne fac să conchidem' că chiar în veac. XVI:şi XVII era deosebire de
pronunțare dupăcum diftongii ea şi ia crau sau nuurmai în silaba următoare de sunet. palatal. Anume: - 1)

Mitropolitul Dosoteiu în Psaltirea în versuri, Psaltirea de înţăles, Leturghia
romîno- -slavoncască,:face deosebire în întrebuințarea caracterelor
pentru ia şi ca, dupăcum diftongii sint în
A BA
poziția—ă

sau

în—e,

pentru ă reprezenta

întrebuințează

adecă

semnul

4

pe ca și ia din poziţia a doua, iar.

—
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“semnele 'k şi 14 pentru a reprezenta pe ea şi ia din
poziția întiia (cf.25 obs.); 2) același. mitropolit în Psal-

tirea în versuri face să rimeze diftongii ea şi ia
cu a numai cind sint în poziția—d: sitălă cu năvală,
însă niciodată vade,

diftongii

ea și ia, dacă

totdeauna

-

de pildă, cu cade;

înmuiate”

sint precedați

de. africatele

vocala

iniţială, astfel

perd

&, 5,

3) e şi î din

îmeât pronunţarea lui.tea, tia, ea, sia devine iden_tică cu pronunţarea &a, &a, ceea ce “esteo necesitate
_ fisiologică

unde

în toate: limbile

există diftongi

ea, ia

precedaţi de africate înmuiate &; &: ei bine, scriitorii
romini din sec. XVI şi XVII, care “au constatat și ei
acest lucru, scriu tot, atit de des Mapa ca și vwEră, pe
- cuvintul WAHE
ba următoare
„altfel

decit

însă, unde diftongul este urmat în silade sunet palatal, nu-l scriu niciodată

JANE sau

WE

sau

VIA,

cu caracterul a-

decă

care exprimă 'diftongul, niciodată nu-l seriu cu 4,

WAHE

de pildă, ceea” ce ar fi: făcut

racterele a,

ori

E ori

1ă ar

de sigur

dacă ca-

exprimat „în. cuvintul

MAME un" sunet exact analog cu cel exprimat de % în
cuvîntul Eră; 4) pe de altă parte în actele publice
adeseori şi în cărţile: scrise cu litere latine totdeauna

diftongii

ea şi.ia din

poziţia—e-se

găsesc scriși cu

E (6): beserecii, actle,— ledzce, ensilege (V. Piluzio),
—Medelniczeri, Codreni, ete (D. Cantemir, Descriptio
Moldaviae); 5) apoi” mitropolitul Dosoteiu in Psal-

„7

|

—

tirea în versuri
cu E: primejde” cu
Fiind astfel
ea, ia urmaţi de
ca diftongi, că nu
iar pe de alta că
osebită de âcea

101
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i

face să rimeze

pe

..

A(=—e a, ia—e)

nedajde (foarte des).
|
semne,.pe de o parte că diftongii
sunet palatal se pronunțau în adevăr
se prefăcuse încă în e, ie ca astăzi ;
aveau în poziţia—e o pronunțare de-

din

poziţia—d, și

anume

0 pronunțare

care bătea spre. e; sîntem împinși să hotărim ceea ce
am spus în fruntea paragrafului, anume că pomeniţii
diftongi cînd erau urmaţi de e, £ sau consonantă înmuiată nu se prefăcuse încă în e, îe,- ca astăzi, dar nici
nu se pronunțau curat ca diftongi, ea, ia, ci aveau.0
valoare intermediară, o valoare de altfel pe care și astăzi o au la Rominii din Ungaria, Transilvania și vestul
Moldovei (7ilitin. Stud. 79, sqq).

E) e şi 0 neaccentuaţi din prototipele latinești nu
se schimbase așa de des în își uca astăzi: Apeurinme,
so; fila 28 verso; a, ps. XVII, 14 ;—ackmeue,, ps. LIV,
14;

a, Î. 29:

2,

pe 13;

r.; 2, Dent, XXIII,

af.

14

recto,

29; etc.; —ASMEHERA,

î. 44,

2

f. 56

totdea-

ana; îs;p. 106 bis, ete.;—rphiaene, Ps. ps. XVIL. 13;
Bibl. Or. Ex.

X, 5;

a,fî.91

Vs —MAPUEUE, +, PS. LX, 35.

p. 388; aa, Mat. XXIX, 34; ete. —AWwAese8, Bibl. Or. |
Gen. IL 1 af.4 y.;—nenomună, Caz. II, Dum. V
dup. Rusal.; 2, Luc. XII, 11, Fapt. XXVIII, 9, cătră Rom.

VIII,
Mitr.;

3;—pomznrkeiăi, s2, în titlu, pref.' Vas. Lup., pret.
ss, în titlu;

ete., ete.
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E:

e ace. precedat de labialăşi urmat de'a

prefăcuse

astăzi în

ca

an. nou; Bibl. Or.

3:

„2 mene, Ps. ps. XVII; 51, ps. XXXVI,

NV

Dum.

1.

Caz.

REHE,

Ex. XXXIV,-7; a

nu se.
dup.

"Tob. III, 12;—

1;

sf r.y, și

pretutindenea; +a, p. 35, 39, ote.;—Belit, eh “Tr, Aare,
Nr. 733, ps: XX, 13; aa £ 47 v. ;—Beue (verb), +, f. 82
+, ;— Piepsenne; his En, 193 În ou T. 3 3 ps. VII, 14;
si, Deut,. XXVII, 22;--MenIns, Ps. ps. XXXI, 11, ps,

XXXYII, 5; «, Dum. curv.: de la Luca, Nr. 79; um;

f. 10 vf

12 rs a D. 78, 105, ote.;. =, p. 435, ete,
ete. ;— și tot asemene AMENIIIIE,, ester,
„DRPAKAMEN“ME, WzAgaeume, WSpaimeurre, MOpMenrme, PSLAMENTE:
BEUĂNEUME,

ete.

o.

_ Sint. insă “Şi - exemple de ce. în asemene
-.
i
prafăcut în î..

poziţie
|

a

2)

a'

din

radicalul

substantivelor „de

I şi. III cite au la” plural ter minația
în d: “parți,

declinarea

i nu se prefiicuse

carți, Gte,!

-) La pronumele: scurtate de dativ. p. III,
sare

și de acuz,

p. II

singulară

și plural,

III sin-îmi,

îţi,

își, îl îi- lipsea î. de - la, început: A5 -NNpERApăi, A
„pe 414 1 ACME pun, =, £. 95 V.; N BWPh AESFpONA,.
i f..103. r.; 4 MpERSAIE, ih. £ us vV, 3 etc, ete;.
--b. Morfologice. CICI
2) Era o rămășiță dina patra declinare atincască

-— 103 —:
în cuvintul

mînu

sing,

mînu

pluru foarte des întrebuințat: Bibl. Or. XXVII, 2: 124 f. 104 v.; sep CMpACU..
î. 26 1; ete. ete. -

__B) Asticolul de gen.-„dat. sing. fem. -ci nu see contrăgea în

limba veac. XVI,

-ă, cf. 35 D.

obs.)a

XVII

cu terminația -e (=

substantivelor

de declinarea .] ori

cu terminația -î (0) a substantivelor de deglinarea
III: caseei, parţiei, etc. Pretutindenea. .
„_..%) Numeralele 'ordinale la plural nu schimbau. nu-

mai articolul: de la început ci

și pe cel: de. la sfirșit :-

astăzi, sing. al treile, a treia, plur. ai treile, cele deal.
„treile; veac. XVI și XVII însă, al treile, a treia, -plur.

BEput. meta

ai treii, 2: au Boul
Bop. AMECMERA,
îb. £.

MApH,
„vs

80

2,

f.

17,

v. An

ete.

CAS An INpEHt

v- bis; an
mpen

BEP

MpENH

czurmStut,

BE

AECE
NpE-

îb, Î.133

a

3) Articolul final de la numeralele ordinale,. invariabil. astăzi după cazuri, varia la genitiv şi dativ plur.,
aşa încit, în vreme ce astizi” genitivul la acest pro“nume se face cu prepoziția de, în veac. XVI: şi XVII
se făcea, la plural, cu sufixul obicinuit declinaţiei pronominale -0r: A n. AonaopSasii BEPUI, îs. £..1835, r. Rar:
„2) In locul formelor de analogie de astăzi ale-verbului sînt p. II, II plur. prez. indie. sîntem, sînteţi, evau formele sem (=—simus),. seţi. (e—sitis), set (2): ceas,

Ps.

ps.

CII,

14;

Caz.

|, Dum.

V-din post.; Caz. II,

Dum.- V din post, Dum. XI dup. Rusal.; Bibl. Or. Fac, .
XXAVIII, 23, XLIV, 16; 2 a doua corint, IV, 9; —- cet,

.
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„Ps.

ps. LXXV, 15, CXSXVIII, 20;

Dum. Il dup. anul nou;
Dum.

XXVIII dup.

Caz. [. Joia înălţ,

Caz. II, Dum. XVI! dup. Rusal.,

Rusal.; “Bibl. Or. Fac.

Ex, XSXIIL, .5;— cems, Bibl.

XLII,

14,

Or. Fac. XXIX,

V, 17.

34,

4, Ex.

ă

() Verbul am făcea p. 1. s. pr. conj. Ani&n, Tetr.
Tr. Mat. Nr. 79; Caz. II, Dum. XII dup. Rusal.; ș, Mat.
XIX, 16, Fapt. XXVIII, 16, Rom. I, 13; n, f. U6r;;

a D. 764, 855;

25, f. 119 Vf.

ete. ; şi participiul prezent ABE
Ni. 2.
n

Iar. auxiliarul

aș avea

179 vii

f 214 v.;

gh (rar), Tete. Tr. Mat.
a, III pers, ApE și Apă,

XI 23, 24; s,ps. LII, 5, ps. CĂAV, 15,
În 129 v, ; Bibl. Or. Fac. XLIV, 22; ete.
1) Nu se făcea deosebire

lui voiu

şi între

f.

17

între formele auxiliaru-

formele . verbului

voiesc,

şi

pe: de

altă parte nu erau pentru acest verb forme atit de nu-:
meroase ca astăzi. Pentru prez. și imperf. indie. se
întrebuințau numai următoarele: voiu, “veri, va, vom: Şi
vrem, veți și vreți, vor; vrea (v ezi maijos), vrezi, vrea,
-Yrean, vreaţi, vrea.
|
|
9) Intiia persoană sing. imperf. nu era terminată
în m, ci în locul formei de analogie de astăzi lăudam,:
tăceam, auzeam se găsea, forma lăuda (>laudabam), ttă

cea, auzea. Pretutindenea.
|
) Intiia persoană sing. pe.

vea

terminația -ai, nu

mincai, „etc. ;.Şi tot

analogica

asemene

o
indie. conjug. 1 a-ăi

de astăzi:

a doua,

pers. sing.

lăudai,

de

la

N
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-

același timp suna -a şi, nu -ăși, cum sună, astăzi după
i
analogia pers. III sing.: lăudași, mîncaşi, etc:
mai
indic.
perfectului
2) Din conjugarea forte*) a
avem astăzi.0o singură rămăşiţă în pers. | singul., |,
II; IL plur. de.la perfectele în -sei: zise, ziserăm, zi-

In: veac. XVI şi XVII însă-se mai con-

serăţi, ziseră.
jugau forte

AEuI, ABE,

încă

trei perfecte

paem,

(în

a'yem,

-î): SEA şi

AEsepz;

SEAP, AE-

pesint şi. (pe,

Geveuin, (prtue, p'Euew, dp'uem, ('Euepz ; vini, vin6și,
BHHE, vinem, sHuem, BHuepă ; poate că și steti, steteși,

stikte, st'Stem, stiktet, stEteră,
Pretutindene.
încă.
)

(<lat.

Persoana

întiia

care
|

sing. de la

nu

este

probat
-

perfectul în -sei

- si “navea accentul pe ultima şi nici termi-

naţia analogică de astăzi -sei, ci era terminată în -şi
sau. -șiu neacc.:. al6și, aprinşi, cerişi, ete. Pretu-

5

tindene.

n) Persoanele I1-şi II plur. -perf.. indic. nu erau,
ca astăzi, cu forme analogice, date după persoana III
plur., ci păstrau formele latinești: lăudăm (==laudavi=)

Conjugare forte a perfectului se numeşte aceea la care
accentul cade pe radical, iar conjugare slabă a aceluiaşi
timp se numeşte acea la care accentul cade pe terminaţie.
prin
In limba:latinâ conjugarea forte era bine reprezentată
în şi, -1 şi -ui, alături eu conjugarea slabă din .
" perfeetele
Din cele 6 forme de
periectele în -vi (- vi, 6vi, -ivi)
5, -avi, -ivi
perfect latineşti noi Rominii am moştenit
-ui, -şi, zi, iar pe cele forte le-am prefăcut cu vremea
prin analogie în slabe, ori i-am strămutat accentul pe ter-

minaţie, procedind de “altfel în
mină cu 'toate'limbile romanice

această privinţi mină
a:

în.

-

—
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mus), liudat (=laudavistis?): auzim, auzit; tăctim, tăcit; disem, duset. Pretutindenea.
”) Persoanele 1 şi II plur. pluscaperfect. nu erau,
ca astăzi, cu forme de analogie date după persoanele”
corespunzătoare ale. perfectului, ci păstrau formele la-

tineşti:

lăudăsem (=—*laudăssemus=—laudass6mus), lău-

„dăseţi (=="laudăssetis=—laudassctis); auziser, auziseţi;
tăcusem, tăetiseţi; dusâsem, dusâscți. Pretutindenea.
2) Pe linggi forma pluscaperfectului de astăzi (==
pluscaperfectul conjunctivului latinesc) se- mai întrebuința o formă perifrastică, compusă din auxiliarul.
sînt la timpul imperfect şi din participiul trecut : par„ticipiul adese se acorda, cu subiectul ori cu obiectul
drept

al verbului:

BENI,

ovuiu AMS AE A

Caz. ], Dum. II după

WpRII EPA AS3nupni AE Bkemk
4; NpE
A

0vpMă

ramnicu,

Tetr.

AVRpCEpă
Tr.

EN -AE AENAPME

Rusal.;

AS Te
AVSEPIIAE

Laue. Nr.

111;

Epă.

ME AMEIȚIII WAMENII

Bibl. Or. Fac. XIX,
ME

EPA. BENMIME
pacnSiaepk

ŞE
ANS

ASAN EPA Gimewin, Caz. II, a doua Dum. Februar.; ete, |
Toarte des.

=) Pe lingă forma condiționaiului de astăzi se întrebuința și.o altă formă, perifrastică, compusă din imperfectul si perfectul auxiliarului voiu și -din înfinitivul verbului: cu imperfectul lui voiu” se forma pre_zentul condiționalului, şi cu perfectul lui voiu se forma perfectul condiţionalului.
lar perfectul condiționalului (în acest chip format) de la auxiliarul sînt combinat

în

mod

perifrastic

cu

participiul “trecut

al verbului,

=

Pa

“forma în: veac. XVI: şi XVII un

timp trecut. de con-.

diţional, pentru care nu este. corespondent în limba de

“astăzi:

E AMECMA US

CME,

AMECMA

CAMERĂ,

KA ME, Bpk- pu a
Hs „Bpk n makSmb

“BHUgEBAD6,

AE AIECMA cyYrEAuemS46, unt gEH apa BOpOABă (puspk.
Bibl.

= mb

Or. Fac.

pin koVi

XXIX, 22; ME OVIIAE Ho

EZ. BA ANMACINA

ALIII, 7; 3 KOYA. AM
AE- AMA

BACA

Ah

RpSMn .N8-

HoAW “SHE, Bibl.

Or. Fac.

&pSImh pu (PSpamu AEPEDIE A Ea

AoMuSmIA8

Apuntimh

CAS

a0vph,

Bibl.

Or.

Fac. XLIV, 8. Şi tot „aşa și i în cărţile din veac, XVII,
Foaxte des..
2). Persoana a două lut. imperativ. "negativ suna lăudareţi, tăcereți, ruimpereţi, auzireți. Formele;aceste,

întrebuințate pretutindeni, își-au originea în alipirea
sufixului -ţi, ce se găsește la “toate: persoanele II. plu-

-zale,. cătră infinitiv, care servea, “ca și astăzi, ca per-!
Ia

soană T singul. a imperativului. .
9)

- rumpere,

Infinitivul

avea

forma intreagă, Jăudare,

tăcere,

auzire,. “învremece . astăzi el a perdut

silaba

Pretutinderiea,

-re.

“

ea

2) In veac. XVI,

mai

XVII erau două participii în -t* o
mult . decît astăzi, fapt şi tort: tun KS. mopul

NToapHEmEBEȘII, | Ps. pă. XVII, 29; KA Me ui „Mnop=
*) 5

In limba rominească sint cinci forme de participiu “tre- .
cut; -ât. zitp dt, -8, şi -i, toate moştenite din latineşte.
Forma -t a fost înlocuită în mare parte prin una din celelalte patru, -iar vechile participii în -t au devenit. substantive: fapt, faptă - făcut; tort, toartă —tors; unt—uns etc.
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m

AcmE, 34, Deuter. XXXII, 20;— SHE, w, MApE na

Katb AS

(Danmb

AMECMA

HApoat, Bibi. Or.Ex. IXXKII,
" 81; MAAE BEXEPOACE IIIH MAME HEBEAEPOACE RSHAMAĂLh KA-

„pinE pui ou

cas (anms,

az, Ioan Cris- f. 21 v-etc.

„
v) La numeralele ordinaleal optule,al patrule, care sint formate, ca toate numeralele -ordinale, din
cardinalele. corespunzătoare prin alipirea pronumelui al

| la îuceput

și le la

sfirșit,

articolul

de la sfirșit nu

- era le, ci SA AA NAMpOVA sau AA NAMpSAs, Tetr. Tr.
Mat. Nr,'57; 25 f. 17 v. bis; a, Apoc. VIII, 12 ; 2189 fi
171 ri
n ms, Ps. ps. VI,
2 a doua Petr. II, 5; a, f. 135.
€) Sintactice.

15

25, f. 18, r. bis;

N

x) Articolul cel.se putea pune pelingă substan“tiv, și anume înaintea substantivului, chiar atunci cind
substantivul
" lingă

p'avea - un

dinsul: cele

adiectiv

cuvintele

ori

un participiu pe-.

cu nebunie

cine le-ar Spu-

ne, Caz. 11, XX, 14;să răsipim cEle păcate ce-s legate.
întru sufletene, îb. XXIX, 5; se ivi atunci cea, stea comit.ca o sabie, ss Cuv, |, 374. Rar,
-

£) Cind adiectivul se' întrebuința, singur, subinţăleginduse substantivul,
numai articolul

cel,

- =) Pronumele

putea - primi şi articolul

ca astăzi:

scurtate

mai

tarele,

Î, nu

ete.

de: genitiv-dativ

se între-

buinţau tot așa de bine în urma ca şi înaintea verbului;
Ps.

RASINĂ

CPE

ps. CIII, 32;

MAMĂHMb
dzpa

wink

Un

AueAn
MIOAEUSASH

A MpEMApACE,
BA

CKOAMEAN,

—

14, f. 30 v. Nr. 203;

109—

WIRAELSA

MEA

MHpENECKh

RA VEp-

MAAb ASNZ BOA ASH, îb. f. LU vi ete.
2) Participiul -trecut întrebuințat, în diferite timpuri perifrastice se putea acorda. cu subiectul ori cu
obiectul drept. Cu deosebire acordul participiului avea,
loc la perfectul perifrastic-al indicativului
cel compus din
perfectul auxialiarului sînt și . participiul trecut (cf. și

39 bc, 2).

|

- d) Lexice.

a) Se întrebuințau cuvintele următoare:

|

adevără-

-tate (adevăr), deșărtate: (deșărtăciune), îndurătate (în-.
durare), întregătate (întregime), mesărătate (nenorocire),
pănătate
(ticăloșie, chin, tinguire); adevericiune (adevăr), albiciune (albeaţă), asupriciune (asuprire), cumenecăciune (împărtăşire), cumpliciune .(grozăvie), descumpărăciune (rescumpărare), fătăciune (pămînt țălină),
impăcăciune (împăcare), împutăciune (ponos), verb a se
împuta (a, se certa), întregăciune (faptul de a fi întreg
“şi nevătămat), întunecăciume (orbire), lăsăciune. (iertare), luminăciune (luminare), mirăciune (mirare), orbiciune -(orbire), periciune (peire), plinăciune (culme),
“părăsiciurie (părăsire), peregrinăciune (călătorie), răpiciu-

ne (hrăpire), ruşinăciune (ruşine), secerăciune (sece'vare), seteciune (arşiţă), uniciune (unire), vindecăciune
(vindecare); adăpostitură, adăusătură, adevărătură și adeveritură, adormitură, ajutătură, apărătură, arătătură,
armătură, ascultătură, asupritură, alergătură (misiune),
batjocoritură, chemătură, contenitură, cugetătură, cu-
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noscăturiă, dereptătură, descoperitură, descumpărătură,
despuetură, descusătură, (îmboldire), fericitură, împăcătură, împărechetură, împetritură, închegătură, îndemnătură, îndereptătură, îndulcitură, îndurătură, însoțitură,
înțălegătură, _neînţelegătură;
întrebătură, ” întregătură,
învărtoșătură, învincătură, întorcătură, luciătură, luminătură, luptătură, mingiietură, născătură, necătură,
nodătură, orbitură, precepătură, pierzătură, purtătură,
privighetură, puntură, 'răpitură, rătăcitură, răfrecătură
(petică), răsfățătură, . sfințitură,. sărutătură, schimbătură,

șiruitură, scăldătură, știutură, neștiutură, sculătură, sim-țitură, spurcătură, stătătură, temătură, turnătură, ucisătură, văzătură, nevăzătură, zicătură, ete; cursură, întorsură,

prinsură,

unsură,

ete.;

căsătoriu

|

(casnic), . dator (dătă- .

„tor), dhtoriu pl. diitoare şi. datoriu plur. . “datoare
(datorie), despuietoriu (biruitor), fiptoriu (făcător), luminător „(corp luminos), muncitor (tiran), protectoriu, ospătătoriu (stăpinul ospătăriei), sărbătătoriu (prăznuitor),
strigător (diacon), ștergătoriu (ştergar iu); cursoare (scursură), fătătoare (locul unde fată oile), giudecătoare (locul unde-se face judecata), întinsoare (aşternut), mulgătoare (locul unde se mulg oile), pusoare (punere),
răposătoare (sălaș), sculătoare (sculare), sfințitoare (10- _
- cul unde se fac lucruri sfinte), tăctoare (săcure); a. (la,
pentru, spre), adepreună (companie), adevărare (adevăr),
“agru (pămînt), acmu (acuni), albugine (albeaţă, boală
de ochi), auă (poamă, strugure), astruc "(înmormiîntez),
auilm (adulmec), brudel: (tinăr), blem (haidem), blemi
(Gino), blăimaţi (mergeţi), balan (baie, “din acelaşi Ta-

mu

"dical Basz- al cuvintului .v.

slov.

BAN&MINIA= lacuna,

stagnum, de unde: a eşit Şi vorba - vomineascii” baltă),
bușii (pumnii), . cunoştinți, (eunoscnţi, prietini), cur 'inf.:
curere perf. curși (alerg), cost inf. custare (==constare,
trăese), cătelin (încet), cobuz: (psaltirej, contininți (cum- . ia
pătare), . cuminicare (împărtăşire), câreași dinse. (fiecare - dintre dinsele), ciocotniță “(lingău), ciovlică. (cucuvaie),
colun (asin: sălbatic), . cucurii=tolbă pentru săgeți, deşerție (părăsire), deştind Şi deșting înf. deştindere perf.
„deștinși: (==descendo, mă cobor), desting inf.: destingere; perf.. destinși (destinguo, deosebesc) ; dodeială, do-. :

decese; dodeitor (aogbrămu,,

supărare, ' supăr, : supă-.

rător); delung (mă-—, mă despart), draci - (ugmani)
_ dorire (dorință), deszie (mă—, îmi iau ziua bună), dă- _ năoar: i (odinioară), decinde (= de-+-hic--inde, de ceea par". te), destătut (depus), | dărstă ȘI. dărștină (sac), dezgrăesc (lăg iduesc)
„dezvoalbere „(măestrie), : dichis (unealtă);
. e
„drob . (măruntaie), -dudă. (tub); duvalmă (harmasar),
(==et, Și), funicel (ulcer), fărecare (a înșela), fugire (refugiu),. fiecarelecine - - (oricine), fruncea, (=fronticella,
frunte), formuese (închipuesc),. figură, faeşă (=foaeşi,
stufoasă), fecioriță " (fecioară), - făr lucru (fără. folos), . o
|
„foişor (sală . de . recepție), „: fringhie “(stofă prețioasă),
gaică (corb), godinac ' (plăcintă), giurule . (pantalon), .
ăi gruiu (deal), siune (tînăr), giudeț (judecător și jude--,
cată),. greață (greutate), gint |(meam), gătat- (gătit), hi-rișa (cauza), heieghie. (==* heredie, “clironomie),- hăolit

mingiiat), iu şi iu

şi î0o =!

ui: unde), ilustru şi i

—

02 —

lustriu şi ilustrat, întort (indărătnic), în zălud (în :zădar), încărese (încălzesc), încind sau încing inf. încindere' perf.. încinşi (aprind), învăsc .penf. învăscui sau înveștiiu III conjug. (==investio, îmbrac),: învîne perf. învîncuiu

III conjug.

(==*invinco,

înving), întun'krece

(zeci

de mii), învăluială (nevoie), înhireși (în sine), insufietat
(insufleţit), înfricat (înfricozat), învit, înfrămșat (—*infiu„moșat, înfrumusețat), învîrvomat (cu virt), lostun (guzgan), ,

linged (bolnav), lucrăreț (harnic), măciucaș (calu), mițele
(—corăbiei, ancora), mese (scot, d. p. apă), mojren (frasin), mozavir (denunțător), mozaviresc (calomniez), mursec (devorez), m'kser (nenorocit), -meserese (sărăcesc,
neutru), meserez (sărăcesc, trans.), mesererie (îndurare),
mai (mai mult), mitnic (ama), moșnean (clironom),
mișelniță (nenorocire), nalsusul (de sus în jos), nișchițel (puţin), netare: (slab), nusul (==*nisul, însul, din-.
sul), niceleac (nici o leacă), nenevestită (fecioară), 0a-

met (mulțime de oameui), oblicese (==oRAniumu, aflu), i

ofer, ocină, (moșie), ocinător (partaș la moșie), orariu
(plasea diaconului), orşinic plur. orșinice (catifea), păinichiu (păring), pestire (întirzivere), plocad (cergă), prăstură (apă), pre (prin), prespre (peste), partnic (părtaş);
popor, .prăviriște. (priveliște), privitiş (=npug'Emnii, comis, humanns,—iertăciune), pătuese _(măcăjese), plintă
(talpă), poetie (poet), propriu, - pănătai perf. (prez. in-

dicat. și infinitivul

nu

sint probate, suferiiu),

(seamân),

rubă

rost

Yepaos, -somar

(față),

(cîrpă,

petică),

răduc -

răsuflet:

(răsuflare),

(==mediolotinul

saumarium,

-onus—sartina, sarcină), sahaidac (săgeată), sămărit
(ve-.
-

— 118 —
sel), scărăndivese (mă—, mă dezgust); slomn (vestibulul
bisericei), stăvar (harmasar), sălduş (mlaștină), săvai că
(macar că),să (si, dacă), slobozie” (libertate), stlip
(turn), sufruncea (==sub--fronticella; sprinceană), strălucoare . (strălucire),

sedar

(=—sed-rdar,

însă),

spată

(sabie), smiîntă (sminteală), șerb (sclav), tămbar (un fel
de haină), tar (sarcină), tivknă (cârpă, petică), teamăt (temere), trufă (trufie), teorie (?), ticăițese (ticăesc),
trezvie (trezi), țohiă (haină femeeasci), unulcinescu (fie- care), viu perf. viși inf.? (e=vivo, trăesc), virtejese (mă
—, :
mă răpăd), verșuri (versuri), zgarbură "(ciubotă), zilese

(petrec

zilele), zgău (trup), zbor (sobor), zborese, (mă

__zborese, mă adun), zboriște (==*soborişte,
nare),

„me

etc. etc.;

de

cuvinte

pe lingă care

se

pot

întrebuinițate numai

cești, toate imprumutate

teatru. adu:

adăogi

în

o

cărțile

mulți- i

biseri-

dini limba veche slovenică, pra-

cum: blagorodnie (BAAropoannig, distincție),

bogonosnic :

(= Boronocuz, purtător de Dumnezeu), cinonacialnie
„(>> noutati, şef), ciudese (= vorgo plur. Moy“ AECA, minuni), dvorese (==ABopumu, servesc), d'kistruese
” (=sBiicmgosamn, lucrez), iscutenie (=nenoymann, curti-

țenie), ogodnic

(== ovroahiinka, îngrijitor), prkpodobnic

„(onpnogoBbtiiă, sfint), proizvolerie (== riponzeoanuiz,
spontaneu), pamenţile (nana, praznicele), pirvu —
d. e, pirvudiacon' (=—npzto, mai întiiu), plaștaniţă (nAa-

watt,

pînză), pristoese (npuiematAmul, sosesc, sînt de

față), spăsenie (mintuire), stepenă (==cmenent, rad), silță
-

7

.

7

3

.

4
(=cnAana plur. cazu,
“ator'),

tărsin

=

laţ), tvoreţ (== mBopuimut, cre-

(== mpaentia, matasă),

upovăință

TABANIN, nădejde), upovăesc (nădăjduesc),

“ milință), ete., ete,

(=oy-

uinilenie

-

(u- ”

Pi

5) Adiectivele în-oriu, derivate din participi trecute, aveau

toare: ui

citeodată, valoare

Rata BEL DUIDPA

de

"AMAINOpR | Boaw

AwmtiSaB, - Bibl.

CIDAUĂL, Wii BENE

„ASkpoypnae MAH

pescu “(pzkăsmopb “MI SHWA
MpHMHCE

ESTE

A0H

UISA

AOBSA

OVHAE

IM

participii - active vii- -

„pu WBMĂUMSAR

AE

puanturnk

ME

Or. Ex. XII,

22;

AAE

KA-

AWMHSASII

Acmssu, ib. Ex. XIV, 13;
dkuen

ASH Îunom

EPA EA MEPTAIMOPI,,

Bop BECMII- AEPENMAMA

MEWIAOpA. tackamopui

kapE

ASH Wa-

AOAMISAb, 3 DS. XXI,

WRpBAtătui
n SAb. .. . “KApEAEA pură pu ASu lakoRb cma- ”

MAMOpR, 3, ps. CIV,
mMope?,
„care.

âs

wpa-

ŞI aa, Luc.

X, 1; BEtimBOpE „Mu
32;

tAcmE

10;

MR

s, Luc. VII,19;

Esini „AMEAA

ete,

ve

EPA BEHuA

40.

In afară de fenomenele

sînt,

comune . tuturor

limbistice

monumentelor

înşirate,

limbei” YOmi-

neşti din veac. XVI, XVII, mai sînt. altele 'care aparțin
unor anumite localităţi: Anume:
—

:

a) In Transilvania şi Muntenia 7 "de ta p.I și Il

singul. prez. indic, p. II: singul.. şi p. III singul. plut.
prez. conjunct. de ia verbele a peri; a păre, a dure,a
sări, a cere, nu căzuse ci se

NE (poante, Tetr. : Tr,

păstra

înmuiat : E8

niepn

Caz. I, Caz. II, Luc. Nr. 19 $dEAĂ
?

— n5 —.
MuuE

Mepni

AM

BENI

CApE

un

ca

R'bH, îb. Ioan,

CA BI

NAME, a,

Cn Rp'lekă

Nr. G; CA HS BA
Mat: N, 34;

AEPENMIANIIE,

după Rusal.; ete.

Caz. II,

NÂpERA

BA ca ph-

Dum.

NXIII

Ia

“ Immuiarea lui-r se constată dela p. plur. ale conjunctivului, unde ă nu sar fi prefăcut în e (ca în exemplele de mai sus. pare, răsare, sau ca în ex.
limbei de azi paie, răsaic) dacă n'ar fi fost d precedat de un sunet palatal. ..
a
, ») In Muntenia ș.Ș j, sunau în veac. XVI, XVII
sutura), iar în Moldova palatal, pe cind astăzi din contra sunetele ș, j sint muiate în Oitenia, iar în Moldova şi. Muntenia pănă la Milcov sint guturale (Zictin,

Stud. 99 sqq.%).
*)

” In Dacia se mai păstrează încă pe ici pe colea rămă- :
şiţe din fenomenele Jimbistice care caracterizează limba,“
romină din veac. XVI şi XVIE (Despre dialectul macedonean 'vezi 18 obs.).
a) în Muntenia se -intrebuințează

e
încă (rarj pluscaper-

fectul indicatirnlui perifrastic ; era plecat în peţit (Ispirescu,

Leg. p. 35). .
b) In valea Hațegului “există
dedeşi, d'kde,
d'Edem, a'kdet,

încă perfectul forte.
a'kderă „(Col. Tr.

,
dedi,
1883,

p. 229, nota. Mărturia D-lui dr Densușanu).
"c) In Transilvania se găseşte perfectul” forte steti, steteşi, site, st'ktem, st'ktet, st'ikteră
“limb. p. 157. Mărturia lui Cipariu).

d) In Şteiu (ef. 3ii nota,

participiului din
le

perifrastice

ra) vrea

d) se păstrează încă

timpurile perifrastice
ale

(39 b 2).

(Cipar.

condiţionalului

cele

(39 e. 2)
formate

Princ.

d.
,

acordarea.
şi timpuricu

auxilia-

a

IN

|

41.

ou

—

In veac. XVI şi XVII erau în limba

romi-

_nească, ca şi astăzi, două dialecte stilistice (precum de
altfel la toate popoarele. cu oarecare cultură au fost

și sînt, față în fată,

aceste două

dialecte stilistice: la

"Greci, Latini, .etc., printre popoarele cele vechi, la Ita-

lieni,

Francezi, - Germani,

Turci, Armeni, etc., printre |

cele nouă): unul vorbit în afacerile de toate zilele, altul vorbit numai în ocazii “solemne; unul seris în” sericrile destinate a fi cetite numai: de puțini, iar altul în

cărțile destinate pentru marea publicitate.

Pe cel din-

tiiu îl numim, dupăcum este obiceiul, limbă vorbită sau
populară şi pe cel de-al doilea limbă scrisă.
Limba rominească vorbită din. veac. XVI, XVII se

găseşte în actele publiceşi se deosebeşte de limba rominească

scrisă din acelaşi timp în următoarele

puncte.

a) Toate fenomenele -limbistice înşirate sub III B
ca aparţinind excluziv limbei romineşti din veac. XVI
lipsesc -limbei populare din acest secol, astfel încit lim_ba romînă vorbită din al AVI secol este identică cu cea
din veacul următor.
O:
D)

Fenomenele

limbistice inştrate sub

Iv B.ca

a-

parținind limbei romineşti din sec. XVI și XVII se găsese cu mult mai rare în limba rominească populară decât în cea scrisă. Adeseori se întimplă chiar ca un act
public oarecare din veac. XVII. să nu se deosebească
întru nimic din punct de videre al limbei de limba romincască vorbită, de astăzi.
'

—n7

=.

„.. Date biografice.

42,. Scriitorii romini din veac. XVII sint următorii, dintre care de la unii se cunosc numai numele. a) In Transilvania.
3) Ieromonahul Silvestru. A tradus Noul testament
din Bălgrad (38 La») şi Cazania | de la Govora (38
Ia

25).

:

.

6) Popa, Ioan din Vinţi, A taadus Secriul. de
aur și Carare pe scurt (38 1 as, s)e
“0 Ştefan. Fogarași. A seris Catehismus (38 I a,,).
8) Preotul Ioan din Simpetru. A scris sbornicul
-de'sub 381 a,,.
a
a
<) Alexandru Dascalu. A scris un Triod şi un
Penticostariu (38 ÎL a so, m).
$) Teodor

Co rbea.

(38 1 a 32).

E

Ba

Ă tradus în
IE

e

versuri Psaltirea

N

m) Ioan Vishi. A radas 150 “de. soltari

i

din “Psal:

tire (38 Lam),
„b)
In Moldova.
|
'
a) Aitropolitul Variaam. De neam Moţoc. Mitro"- polit'al Moldovei de la 1632 pănă la 1652. La 1642a
luat parte însemnată la sinodul, compus din călugări
„greci, ruși, moldoveni și munteni (?), care s'a ţinut la

laşi pentru

a lua măsuri

patriarhului

de

contra

Constantinopole

ereziilor calvine „ale Chiril Lucasis

şi con-

—
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LL

tra “propagandei: calvineşti printre creștinii ortodoxi din
Trausilvania.
A scris. Răspunsuri la 'catehismul câlvi- nesc (38:

„Din
“urmă

III .) și

documentele

Eva inghelia

ai vicței Și „i-a petrecut

mănăstire,

învi ățătoare.

mănăstirei Sicul se vede

unde se

găseşte

in

retragere

subscris

ca

(55 Ia

+)

că anii din
la

această

pivmitropolit

până pe la an, 1657, cind şi-a făcut ultimul testament. &
&) Mitropolitul

Dosoteiu.

_Călugăr. de la mănăs-

tirea Pobrata, pe” care a reparat-o Şi inchinat- -0 S-lui .
“Mormint la an. 1677, pecînd era mitropolit. de a. doua

oară în Moldova. Dupăce a fost întiiu episcop de Huși
(pe la 1658)şi

apoi de Roman. (pe

la 1659), a fost”

în două rinduri mitropolit în Moldova, mai întiiu pănă
la an. 1675 (căci anul suirei'sale pe tronul mitropolitan nu se “cunoaşte) Şi apoi între anii: 1676 şi 1687.
La 1673 a fugit împreună cu Petriceicu: Vodă în Polonia, de . unde s'a întors în ţară, la 1674. Dumitrașcu
Vodă Cantacuzin Pa ținut închis în Măn. S-lui- Sata
(lași) timp de. doi “ani, pănă la 1676, cind Pa reintearat în scaunul mitropoliei. In anul 167, persecutat fiind de Vodă . Constantin Cantemir, care căpătase: con- |
tra lui afurisenie- de la patrarhie, a profitat de invazia
- Leşiloe în Moldova sub Ioan Sobiețki, a luat cu sine
odoarele mitropoliei şi moaştele S-lui Ioan . cel Nou de
la Suceava și -a părăsit ţara pentru totdeauna retrăgin„duse la tirgul Jolcfa (Zolkiew). Cit a stat la Zolkiew,a
fost în mare, cinste Ja curtea Poloniei și regele Sobiețki
„Îl punea. „de se îmbrăca cu veștmintele cele scumpe
„Şi odoarele mitropolici ţărei noastre și slujea leturghia

ou
în zilele . mari și Iordan la

Bobotează

după
- obiceiul

țărei noastre și se

„domnii leşeşti,:

La, 1701 Petru

piscop-la

Azov. La

1711

lui, era neam

limbi „știa,

și deplin

ciaiul și toți

cel mare la numit e-

â murit la Tayanroe

Era om învățat și trecea de. sfint:
de feliu!

cu ceremoniile

mira

(Rusia).

„nu era oi prost -

de

mazil, prea învățat,

multe

călugăr

şi cucernie, şi blind

ca un

miel. In țara noastrăp6 acele: vremi nu se afia om ca
acela ..... Cantemir Vodă, Sau fost mîniat foarte răupe
acel mitropolit. și i-au fost făcut afurisenie de la Pa-triarhi,

dar

nimic

de

dinsul

nn S'au

atins, că zic oa-

mâuii că-i sfint. A scris Psaltirea în versuri,
= Acaftistul, Dumnezeeasca leturghie, : Molitvenicul de- nțăles,
Psaltireea de înţăles, Parimiile, Sinaxariul (38 la us
165 179 183 129 an, 21),
Ia

Pomelnicul

domnilor

Moldovei.
(38

48).

-*7) Tustratic” Logofătul, Mare logofăt

“lui Vasile

pe. vremea

Lupul. - A scris Şapte. taine și Pravilele lui .

Vasile Lupul (38 Ia a, a... Manuscrisul lucrărei din
urmă lam însemnat sub 38 I a se. Fustratie” logofătul a compilaţ; cronicele Moldovei (3S IL n).
i

3) Nestor şi Grigigore Ureche. Cel mai vechiu cronicar: moldovan

a cărui pomenire

s'a păstrat este ui U-

reche, vornic mare, care parte a compilat parte a scris
ca cronicar Domnii. țărei Moldovei și viața lor (38 I[,).
Care însă a fost acest vornic Ureche, nu se știe cu si-

guranță, căci au. fost doi vornici mari în „Moldova cu
acest nume, părintele și ficiorul, și amindoi au tot atita
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drept să, fie consideraţi ca autori ai "cronicei pomenite,
pentrucă, dacă pe de o pante în prefața ei, astfel precum
ni S'a păstrat în copii tirzii din al- XVIII secol, Grigore -

Ureche se iscăleşte de. desupt, dinduse în modul acesta
el de autor, și dacă cronicarii următori Neculau Costin

și Neculcea pominesc întradevărcă Grigore
scris Domnii Moldovei și viaţa lor; pe de
” evenimentele dintre 1560 şi 1594 sînt scrise
de un contemporan, iar Grigore Ureche pe
bia, se născuse, şi în ce priveşte iscălitura

față, ea a putut fi odată numai
bată
tin,
ceea
cam

Uiiechea
altă pante
de autor ca
la 1594 ade: sub pre-

Ureche și apoi schim-

cu.timpul de compilatori care, ca și Neculaiu. Cosse vor fi înșălat asupra adevăratului autor prin acă amindoi Ureche au fost vornici mari, că au trăit
mult inâintea lor și că despre dreptul lor de pa-

ternitate asupra

cronicei n'au

aflat, decit din tradiţie .

Și. din predoslovia. cea iscălită. numai cu „Ureche,
-De

aceea

vom

spune “cite date mai

„cunosc și din viața. lui Nestor.
cea a lui Grigore
menim

întiiu că

că Grigore

Ureche,

importante se

Ureche, tatăl, şi din a-

fiul.

Dar

va trebui să _Do-

părerea predomnitoare

până, astăzi este

Ureche a scris.
,

|

,

A

Nestor Ureche. Din neam boeresc vechiu, pomenit
prin acte publice incă de pe vremea lui Alexandru cel
bun. La, 1572 uricariu la logofeţia cea mare. La 1592

Aron Vodă Pa numit

mare logofăt

şi cînd (în „acelaşi

an) a fost mazilit, Va lăsat să păzească scaunul domniei pănă la întoarcerea sa, cu domnia de a doua, care
1

|

-

i

a

a avut loc la an.

1593.

—
Nestor

Ureche,

cu

toate

că

în favoare la acest domn, m'a voit să execute omorurile.
pe care Aron.Vodăi le poruncea printi”un trimes al
său de la Constantinopole, şi a preferit să fugă în țara
leșascăla alți boieri, fugiţi încă mai de înainte acolo.
La

1595 s'a

întors

în

țară

împreună

cu. leremia

Mo-

ghilă, care a pus mina pe domnie cu. ajutorul Leşilor,
“şi în tot timpul domniei acestuia: (1595—1607) precum

şi a succesorilor lui Moghilești. (1607-1612)

el a fost

strins legat de soarta familiei, domnitoare, de. la, care
a primit funcția de mare vornic al țărei de jos. De la 1612 pănă la 1615; cit a ținut domnia. dintiiu a lui -

Ştefan Tomşa, a, trăit exilat împreună cu Moghileştii în
Polonia, de unde sa întors 'cu doamna lui Ieremia
"Vodă și cu ajutor leşesc pentru-a pune în scaun pe

|

Bogdan, ficiorul cel mai tînăral lui Ieremia, şi în timp

de un an (1615—1616), cit a ţinut donania, acestuia, el
a administrat toate afacerile țărei. - Eră, om foarte priceput în afacerile
domnit succesorii
rul principal şi cel
odată cu căderea

publice, şi, mai ales în timpul cît au
:
lui Ieremia Moghilă, a fost .consilie= mai priceput al tronului. De la 1616,
din domnie a familiei Moghilă, s'a re-

"tras şi el în viața privată, din care n'a mai eșit pănă la
: moarte, a cărei an nu-l cunoaștem. Nestor Ureche a zidit

biserica, actuală de la mănăstirea Săcul la an. 1602,
Grigore. Ureche. Ficior al lui Nestor
credintios

casei Moghileștilor

Ureche şi

întocmai ca şi tatăl său.

Cind a fost exilat Moise Moghilă în întiia domnie (1631),
Grigore

Ureche, „deja

spatar mare, și care

poate mai
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întiiu de la Moise Moghilăi. „primise această diregiitorie,
a fost unul din fruntașii boieri care au plecat: la Cons„tantinopole să. protesţeze încontra -numirei ca domn a
lui. Alexandru Iliaş și cate apoi au sculat țara contra,
lui şi Pau s.lit să părăsească: domnia. Vasile Lupu. Pa |
- făcut vornic mare de ţara de sus. De la an. 1645 în
gios nu se mai pominește nimic despre dinsul.

=) Miron. Costin.

„Mort. 1692.

A fost cel dintiiu

Moldovan cu învățătură sistematică și de aceea, în
| „diferitele înalte slujbe, publice pe care le-a avut (vornicia de țara “de jos 1674—1680; logofeţia cea mare
1680—1684, stărostia de Putna. 1685) a jucat rol prepoderant printre colegii săi de divan, și: sub un şir întreg
„de domni (Vasile Lupu, George Ştefan, Ghica, Peticeicu, Dimitrie Cantacuzin, Antonie Ruset, Duca cel bătiîn, Constantin Cantemir) în timp de 30 și mai bine
de ani, de în 1653—1686, de pe cind-era tînăr şi mavea încă înalte. slujbe pănă aproape de. moarte, el a.

fost considerat ca omul cel învățat şi meşter pe care
țara și: Vodă îl puneau înainte la vremuri grele: Vasile

Lupul

s'a servit de dinsul pentru

toţi,

starostele

ghe

care

venea

nul (1653);

de

a se înțălege

cu Po-

Camenița,

contra lui Ştefan „Gheorcu oaste ungurească să-i răpească tro-

succesorul

și

duşmanul

lui

Vasile - Lupul,

„George Ștefan, tot pe el Va trimes la Bucureşti 'să îmbărbeteze pe Constantin. Basarab în alianţa proiectată
cu Racoți al

Transilvaniei

sul a trimes
tea turcească

Petriceicu
dinaintea

în

contra Turcilor: ; pe din-

Vodă la vizir (1672) în 0asCameniţei, cînd vizirul, Ducu-..

13
ros ci a'luat
ceici

să-i

—

Camenița de la Leşi, a cerut
lui Petri-

trimeată un boier „care

a fi mai de

treabă“

.
|

pentru casă 1 intrebe.dacă li place ori nu Moldoveni-. :
lor să se întindă Turcul prea mult pe lingă Moldova;
și în timpul lui Dimitrie, Cantacuzin de două ori a fost
_trimes în țara leșască să pregăteașcă tractatele dintre
Turcia şi Polonia- (1675) ;—iar pentru “a: vide cit de

mare a fost influința lui ca om de stat în afacerile
“publice, va fi de ajuns să ne gîndim.că el a pricinuit
căderea-a

trei domni,

cuzin și Antonie

a lui Petriceicu,

Ruset, și că a

Dimitrie

Canta.

hotărât . el singur în-

- treaga purtare â lui Constantin Duca cel - bătrin, cînd
Sa întors din. expediţia de la Viena-contra Aastriei,

și cînd numai după sfaturile lui iron Costin n'a. primit acest domnu ospitalitatea principilor Transilvaniei şi

. Munteniei, . Apafi şi Şerban

Cantacuzin,

a dreptul peste munți în Moldova,

ci a trecut “de

la Domnești, unde-l

.

aștepta învingerea decătră Leşi și exiliul. Pe la 1686
a părăsit viața publică din cauza intrigelor unor boieri
“în favoure la Constantin Cantatuzin; anume Cupăreștii.
Un frate al său, Velicico, care fusese “hatman pe vremea cînd Miron Costin era.staroste de Putna; dizgra-

țiat şi el de Vodă

Cantemir

boieri, şi “dezgustat “ împreună

prin intrigele
cu

toată “țara

aceloraşi
de mincă-"

toriile Cupăreştilor, s'a făcut atunci capul unui complot
contra lui Vodă :- compiotul însă a fost descoperit, Velicico .
"a fost bătut: cu buzduganul de Cantemir și apoi ucis, şi
Miron Costin, care, nici nu luase parte la conspirație,
atras, în peirea fratelui - său de insinuările Cupăreştilor,
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care

ziceau

lui Cantemir „acum,

morit pe Velicico, trimete
von

logofătul

de vreme

'că

ai 0-

de prinde şi pe fratesău Mi-

de-l omoară;

vinovat

ori nevinovat

să nu

“scape, că apoi încă a fi mai răuşi de tine și de noi,“
a fost luat de slujitori de Ja moşia sa Bărboșii, unde

tocmai își înmorminta,

soţia, -și dus la Roman, undei

Su tăiat capul—Era franc, viteazşi cavaleresc: cînd
Pa întrebat vizirul li pare bine sau nu Moldovenilor că
au luat Turcii Camenița, a răspuns „sîntem noi AMol-

dovenii bucuroşi să se lățească împărăţia în toate părțile cît de mult,

iar peste țara noastră nu ni pare bine

să se lițeasca;* în
Constantin

mijlocul

Cantemir,

destrăbălărei. domniei lui

care bătrin

trebile pe mina lingușitorilor,.

și simplu

lăsa toate

numai 'JMiron Costin în-

drăznea să spună lui Vodă la masă „mai des cu paharele
„măria ta, şi mai rar cu orînduelile, că birul țărei este

iertat de Poartă, și-i vrea să-ţi dai măria ta seamă o0dată și nu-i pute;*

cînd a, venit veste lui Duca Vodă.

la Domnești că vin Leșii să-l prindă,
dupăcuni era şi folositor, să se retragă

Focşani, unde era
oaste,

căci erau

numai

Miron

acesta

este

pănă va
slujitori

strigind

cam dată spre

mai prinde la
pelingă

diusul,

„să nu dăm

frămintat cu

noștri (21).“—J/irou

şcoale leşeşti, la Bar în
1640);

140. de

Costin s'a opus

cul, că pămîntul

şi strămoşilor

și Doamna,

numai

toţi îl sfătueau,
deo

lo-

sîngele moșilor

Costin

învățase la

Ucraina (unde se găsea pe la:

era om învăţat, mai ales în istorie și cunoscător de

literatura greacă și latină. A scris 38 II, și 38 [a ««, apoi
Opisanie

ziemi

Moldawskiej

i Multanskiej

—
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przez Mirona Costyna. (Despre poporul Moldovei şi al"
țărei romineşti de Jfiron Costin), Daszow, 1684. Serie- :
rea din. urmă este ms., în versuri leșeşti şi dedicată
regelui Poloniei Ioan Sobieţki, în original la Bibliote- :
ca Centrală din “Bucureşti, publicată după original de .
- Dunin Borkowshi în Pisma, Lwow, 1856, t. [ p. 239.
—914
şi apoi, în traducere romînească, de /lasdeu,
Arh. ist. 1, 1,:159 sqq. și de Mih. Cogălniceaniu în
Letop. ed. II], t. III; 471 sqq:
Ă
3) Neculaiu Costin. Mort Septembre 1712, Ficior

al lui Miron Costin. Invăţatura pe care, mai multă încă

decît tatăl său, o căpătase la universitatea din Cracovia, apoi. imensa, sa avere și căsătoria lui cu o fată de
„domn, cu fata lui, Duca Vodă cel bătrîn, au asigurat decurînd acestui barbat pe de o parte funcţiile cele mari
şi pe dealta influința: începînd -de la moartea lui Constantin Cantemir, care a avut loc la 1693, pănă la moartea :sa, Weculaiu Costin a fost aproape neîntrevupt în

afacerile publice și a ocupat una după alta funcțiile de.

hatman (1693—1696 și 1701—1704), vornie de ţara de
sus (1705—1707), vornic de țara de jos (1709—1710),
mare logofăt (1710—1712), sub 5 domni, cumnatul său
Constantin Duca, Antioh Cantemir, Mihaiu Racoviţă, Ne-

“culaiu Mavrocordat. şi D. Cantemir. Intocmai ca şi tatăl său, era pe vremea lui omul cel mai învăţat, din
ţară şi la care se adresau toți în împrejurări delicate:
pe timpul cînd se pregătea războiul intre Petru cel

mare și Turcii chemaţi în ajutor de Carol-al XII, şi
“pecînd ţara noastră era vizitată de străini însemnafi,

II

e

Aeculaiu Costi era, însărcinat . să -vorbeasciă €cu dinșii
şi să-i primească: „așa el fu trimes să primească pe
marchizul * Dâsalleurs, ambasador al Franţei la ConsE tantinopole, tot el fu însărcinat să complimenteze pe .
losef. Potoţki palatin de Halici şi partizan al lui Stanislau- -Lecinski, ce din Ardeal trecu în ;Moldova cu
'3000 de oșteni; tot el fu numit indecător la tribunalul
- mixt ce se orîndui în Iași spre a hotări pricinile din|
tre pămînteni şi oștenii străini. cantonați în țară:
a
cestea pe vremea lui “Neculaiu - Mavrocordat; iar iuflu-

ința lui. se va pute" cunoaşte după aceea că el
a “con„dus întreaga “administraţie a” cumnatului său Constantin Duca în ambele domnii ale acestuia (1693—1696,
1701—1704), că la 1709, înainte de- sosirea lui
Neculaiu Movrocordat, pe. cind ţara nu știa pe
care Domn
“ÎL va trimete Poarta, boierii lui. i-au
încredinţat căimăcămia, și că - domnii se întreceau care mai
de care să-l
înalțe în boierie, indiferent, dacă erau
_Bacoriţeşti ori Canteniireşti ori alții oarecare. A scris
38 II...
-$1) Zudosie Dubău. . Mare visternic pe
vremea lui.

“Antonie Ruset (1675—1678), la mazilirea căruiă
a con-

„tribuit împreună .cu 1/i»on Costin.
Mare spatar sub
Duca Vodă, cel bătrîn în â, treia domnie
(1678—1653):
pănă

la an.

1681,

cînd, în urma

persecuțiilor

lui .Duca -

Vodă, care agiunsese să bată pe boieri
cu buzduganul
(între alții pe. Zudosie “Dudău) a.
fugit: în ţara leșască,
unde a stat pănă la venirea lui
Petriceicu Vodă cu a
doua domnie (1683—168-).
Mare logofăt: sub. Vodă
Constantin: Cantemir (4650-1693),
şŞi sub Constantin

—
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Duc:

în timpul căruia a fost

mai întiiu

mare ban,

„iară dupăce

a

murit

Dimitraşco

-

Ceaurul, Pa pus iar pe Tudosie Dubău vel logofăt, și
fiind om de treabă, era dvoreală după. vel logofăt.“
Caimacam după mazilirea lui Cunstantin Duca, pănă la
venirea în Iași a Domnului: Antioh. Cantemir (an 1696),
"A scris 38 IL, fâră să se poată hotări ce trebueşte atribuit în această lucrare lui Tudosie Dubiu şi ca lui:
V asile Dămian, despre. care. nu ştim nimic.
1) Ioun Neculcea. Mort 17 43 la moșia sa Prigorenii, delingă

"Tirgul

frumos,

proprietatea cronicarului

care fusese. mai

Ureche. Amestecat

de

înainte

curind,

ca și ceilalţi cronicari ai Moldovei, în afacerile publice,
agă și sulger în timpui domiei, dintiiu a lui Antioh.

Cantemir
aceluia

-(1696—1701),
(1705—1507),

spatar în
caimacam

a. doua" domnie

împreună

cu

a

vornicul

- Tordache Roset, visternicul
Ilie Cantacuzino şi visternicul. [lie Catargiu
sa domnie

â mers

pe timpul: cînd Antioh Vodă
cu boieri

şi

cu salahori

în a doua
să ajute

la,

prefacerea
Benderului, fugit în ţara leşască de răul
lui Mihaiu Racoviţă o bucată de vreme din domnia a“cestuia, Neculcia a trăit retras în viața privată sub
Mihaiu Racoviţă şi Neculaiu Mavrocordat (1708—1110)
„ȘI a jucat printre boierii Moldovei rolul cel mai imporNumit mare
tant sub domnia lui. Dimitrie Cantemir.

hatman de acest domn şi în cea

mai mare favoare

la

dînsul, precum singur spune: „iar mai cu credinţă și
“mai ales toate trebile domniei era după mine Ioa .Ac-
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culcea vel spatar,*' Neculcea a trecut prin toate peripeţiile domniei celei aventuroase a lui Cantemir: s'a
„Tuptat în fruntea Moldovenilor aliați cu Rușii la Stăni-

4

lești contra Turcilor, a fost în primejdie de a căde în
minele 'Turcilor împreună cu Vodă și-a trecut cu alţi
23 de boieri în Rusia la Harcov (1712). Dupăce a stat
„exilat în Rusia.2 ani (1712—1714) şi în Polonia 7 (1714
—1721), în care vreme moşiile îi fusese confiscate,
Neculcea' s'a întors în țară la 1721, şi-a căpătat av6rea înapoi prin judecată, și restul vieței și l'a, petrecut
mai fără întrerupere la moșia. Prigorenii, ocupat -cu
scrierea: interesantei sale cronice și izolat de viața, publică, la care: Pau mai ademenit numai pentru: scurtă
vreme . Grigorie Ghica,scare Pa numit vornic de țara

de sus (1730), și Constantin Mavrocordat, care Va nu-

mit membru extraordinar în divanul judecătoresc (1741).
— loan Neculcea nu eră om- învățat, ca Costineştii, day.
deștept în nod firesc: Bun ostaș, precum se probează,

prin hătmănia dată lui de Dimitrie “Cantemir,

care știa

foarte bine să aleagă, și prin încrederea lui Petru cel.
mare, care în primejdie de a fi prins de Turci a alergat la priceperea, lui Joan. Neculcea: „atuncia m'au
chemat: pe mine, fiind hatman, și mi-au zis, cutezavoiu eu

cu 200 de dragoni. şi cu o sută de Moldoveni să-l scot

pre

măria

sa și pre împărăteasa,

că va „pute merge

ca-

are, să-i scot în - țara ungurească, —că în. țara leşască
nu cuteza,. că-i scria împăratului cneazul Dolgoruki că
„. Leșii îi sînt neprietini şi au strîns oaste nu--ca
să-i
dea ajutor, ci ca să-i stee împotrivă,—și să lese
pe Şe-

vemet şi pe Dimitraşco Vodă în urmă cu obuzul să se
bată: cu Turcii?4
Mai presus de toate iubitor de patie: ca cu boii îl trăgea Dimitrie Cantemir în ţaxa, ru-

sască,

căci.de

cepuse'

abia ajunsese

numai decit

7
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la Kiev și Neculcea în-

să deie înapoi.

spre

Moldova.

„Cind

au vrut să purceadă din IKiov mulţi Moldoveni au vrut

să rămiie acolo,

și încă şi eu, Joan

Neculeca, nu vro-

eam să mai merg cu dinsul, gindind că doar ne-or lăsa
din Kiov de -ne-om întoarce la pămîntul nostru. Iar
Dimitraşeu Vodă ma vrut să ne lesc să rămîne, ce
au

mers

la comandantul

pe mina

de Kiov

zicînd

că -sintem

daţi

lui, şi că ela vre să dea samă la împăratul!

pentru noi.

Deci

comandantul văzind aşa i-an dat pe

toți pe mîna lui Dimitrașco Vodă, şi i-au dus cu vartă
pănă la Harcov.* Dorul de ţară allui Neculcea.a ajuns
pănă a urechea împăratului: „iar împăratul au 'răspuns lui Damitrașeo Vodă, dacă nu va sășşază, Dumnezeu

să-i

ajute

rob. Iar cînd
Vodă
să

mai

de

am

să

meargă unde

i voea, că nu-mi

este

ni-am luat ziua bună de la Dimitrașco

din Harcov,

de

m'am

despărțit,

şăd, dar eu eram bucuros
găsit vreme

să ies dintracel

mult mă

îmbia”

că a venit acel ceas
norod....

Și avea

nare jale și Dionitr dşco Vodă şi Doamna lui și boierii
„şi toți Moldovenii, şi-mi zicea că nu mi-oiu pute face,
„ce voiu peri de Turci. . Dar cu am pus nădejdea mea
la Dumnezeu şi din toate m'a scos“. Stărninţa cu care
țineau toți la dinsul ni-l probeazăîn de ajuns, precum
a şi trebuit să fie în adevăr, ca bun prietin, A scris

38 II ș.

o
e

ă
9
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9)

Y. zeulaiu Spatar Milescu. . Pe timpul lui Şte-

fâniţă Vodă Lupul (1660—1662) „era,. spune: Neculcea,
un boier Weculaiu Milescu Spatar (născut pe la 1625),

de la Vasluiu

de moșia

lui, prea

învățat și cărturar,

şi ştia multe limbi, elinește, slavonește, greceşte și turcește, şi era mîndru şi bogat, și îmbla cu povodnici
înaite domnești,
-

cu buzdugane. şi en paloşe,

cu

soltare,.

tot sîrmă, la cai; și lui

Ștefăniță -Vodă-i era

drag,

și tot

se

și-l

giuca

ţinea prea

bine,

în cărți cu dinsul,

“orămătie la

dinsul.

la masă-l

şi la sfaturi,

Iară cînd au

prea.

punea,

că era

fost odată,

și

atunci

nu s'au:

“săturat de bine şi de cinstea, lui Ștefiniţă Vodă, ce au.
şizut şi au scris niște cărți viclene, şi le-au pus întun

băț

sfredelit şi le-au trimes la

Constantin Vodă

cel bătrin Basarab, în țara leșască, ca să se ridice de
acolo cu oști, să vie să scoată pe Ștefăniță Vodă din
domnie. Iară Constantin Vodă, nu au vrut să se apuce

de acele lucruri ce-i seriea, ce s'au sculat şi au trimes -.

bățul acel sfredelit cu

cărţi cu tot înapoi la Ștefăniță

Vodă de le-au dat. Deci, Ștefăniță Vodă, cum au văzut băţul cu cărţile, s'au prea miniat şi Pau și adus!
pre

acel

Neculau

Iilescu

înaintea

lui,

în casa cea.

„mică,şi au pus pre calu
de i-au tăiat nasul; scoțind
" Ștefăniță Vodă în grabă hangerul lui din briu, au dat de

i-au tăiat caliul nasul, și nu au vrut să-l lase pre calău
„Să-i taie nasul cu cuțitul lui caliu, ce cu

hângerul lui

Ștefăniță, Vodă i-au tăiat- nasul. După aceea Neculaiu
Cirnul a, tugit în ţara nenițască, şi au găsit acolo un
„doftor de-i tot slobozea singele din obraz

şi-l boţeala

=
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nas; și așa, din zi în zi,

sîngele

se

închega, de i-au

crescut nasul la loc, de sau tămăduit ; iară cînd au
„venit aici în ţară, la domnia lui Ilieş. Vodă (1668), nu-

mai de abia s'au fost cunoscînd nasul că-i tăiat, Numai tot n'au șăzut în țară mult, de rușine, ce s'au dus
la Mose, la marele împărat, la Alecsie Mihailovici, la tatăl marelui Petru împărat - carele au venit la noi aice
“în Moldova; şi pentru învățătura, lui au fost tergiman
împăratului, şi învăţa și pre fiul împăratului, 'pre Petru Aleesievici, carte, și era la mare cinste și bogăţie;
şi Pau trimes. împăratul Aleesie Mihailovici sol la ma"rele împărat al Chitailor (China), de au zăbovit la Chi-

tai vreo doi trei ani; și au avut acolo multă cinste Și
dar de la marele împărat al .Chitailor, și multe lu- “cruri de mirat au văzut la acea împărăție a Chitailor,
şi i-au dăruit un blid plin de pietre scumpe și un diamant

ca

un ou

de

porumb.

Şi întorcîndu-se

pe drum

- înapoi s'au timplat de au murit împăratul Moscului, pre
anume Alecsie Mihailovici ; iară senatorii de la Mose

i-au eşit întru întimpinare, și i-au luat acele daruri. și
tot ce-au avut, și l-au făcut surgun la Sibir, și au şăzut ciţiva ani surgun la Sibir.—lară mai pre urmă ridicînduse Petru împărat, fiul lui Alecsie Mihailovici,

carele au venit aice în ţară în Moldova de s'au bătut
cu Turcii la Prut, la Stănilești din gios de Huşi, înţinutul Fălciului,

agiunsau

Cirnul

din Sibir'cu cărți la

dînsul, la împăratul Petru Alecsievici, de i-au fiicut știre
de toate ce au făcut, și cum este surgun. Atunce Petu Alecsievici împărat îndată au chemat senatorii.

|

a
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şi au întrebat zicînd: „unde este” dascalul meu cel „ce m'a învățat carte?
acum curînd să-l aduceți,“
și îndată au răpezit de olac şi. Dau adus la Petru: Alâc- sievici,

bat

împăratul

ce-au

văzut

Moscului,

și ce-au

în

Stoliță,

păţit;

vile acele toate de. la senatori,

şi l-au . între-

și i-au plătit lucru-

ce-i luase, pănă

la un

cap de aţă; și diamantul cel mare, împăratul, dupiice
l-au văzut, s'au mirat și l-au. dat în haznaua cea împărătească, iară Cirnului” i-au dat optzeci de pungi de
bani, şi 1--au luat iar în dragoste și în milă, și l-au pus
iar sfetnic, Și cînd âu ras barbele împăratul -Moscalilor,
atunce “cînd şi-au schimbat portul, atunce singur împă-

ratul i-au «ras: barba cu mîna lui.Și au trăit Cirnul)
pănă la a doua domnie a lui Mihaiu: Racoviţă (1707—

1709) şi atunce au murit, care mare. cinste i-au făcut
împăratul

“vut după

la moartea lui, și mare

dinsul, că

masau acelui

părere

de rău

au a-

era trebuitor la acele vremi. Ră-

Cirn ficiori și nepoți, şi au agiuns

unii.

de au fost polcovnici spre slujba oștirei, că se însurase:
el acolo de luase Moscalcă, şi s'au mai dus după dinsul de aici din. Moldova trei: nepoți de frate, de se a=

şezase şi ei pelingă

unchiul 'său, și acei avea milă de

la împărăție, şi acolo au murit.“
.
E
Pentru a ave o complectă și exactă cunoştinţă asupra vieţei acestui 'remareabil barbat, care, mai mult.
încă decit Ștefan Gheorghe Vodă, ar fi avut dreptul ssă

facă pe: Jliron
oameni“

Costin să zică, „că. nasc și în Moldova

Cogăl. Letop.

ed. I.I

p. 356, trebue nu-

mai să micșorăm ceva din minunata, biografie făcută de

|
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Ioan Neculcea şi să adiogim încă puține. Neculaiu Spatar na tost profesorul lui Petru. Cel Mare înaintede a
pleca în China, căci, născut la 10 Iunie 1672, numitul
împărat nu putea primi lecţiile lui Spatar, care şi-a,
făcut călătoria în “China, de la 4 Martie 1675, cînd a
plecat din Moscva, pănă la 5 Ianuarie 1678, cînd s'a.

întors la Moscva; surgunul de la. Sibir n'a avut depricină lăcomia „sevatorilor de la Mose“ și poate n'a avut loc de fel: sisur este numai că în an: 167$, - sub -

domnia, lui. Teodor. Alexievici, îndată

după întoarcerea

sa din China, Spatar a fost implicat întrun proces al
protectorului său, boierului Matveev, acuzat de vrăjitorie, din care proces a scăpat în scurță vreme; în sfirșit poate că nu tocmai Petru împărat chiar cu mîna lui
i-a fi vas barba... Mai înainte de domnia lui Ștefă- .
niţă Vodă Lupul Necudaiu Spatar a învățat la Constan-

" tinopole, a fost om de înczedere al lui Ștefan Gheorghe
(1655), a comandat un corp de oaste moldovinească în-.
„contra

lui

Racoți

în. Transilvania

subG. Ghica,

suc-

cesorul lui Ştefan Gheorghe .(1657) ; după tăierea na“sului de Ștefăniță Vodă n'a fugit dea dreptul în țara
nemțească,

ci în Muntenia

mai

întîiu, la, Grigorie

Ghi-

ca Vodă, care Pa numit capi-chehaia - la poartă și în
„contra căruia a conspirat cu Cantacuzenii la 1664;
după căderea lui Grigorie Ghica și dupăce Cantacuzenii nau

reușit

s ă domnească,

pole în Brandeburg,

s'a dus

din

Constantino -

de unde a fost alungat de ălector

cînd s'a aflat că este un veșnic conspirator, apoi în Pomerania,

unde

trăea exilat vechiul

său

stăpin, Ștefan

—

"Gheorghe

Vodă,

șiica
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delegat

al

„Suedia, la Stockholm, de unde

acestuia

a trecut

în

sa întorsîn Moldova

sub Iliaș (1668). Tocmai în 1669, după atitea peripeții
pe la cuițile Europei, "sa refugit Spatar la curtea lui
" Alexis Mihailovici (1645—1676), unde cu siguranță se
ştie că se afla în an. 1672. La Curtea Rusiei Spatar
a servit, în afară de misiunea cu care a fost însărcinat .
la curtea împăratului Chinei, ca interpret sub. patru
țari, Alexis Mihailovici, Feodor

Alexievici (t676—1682),

Ivan Il (1682—1689) și Petru Cel Mare (1689—1725),
pănă la, moarte, care a avut loc poate, pe la 1714, pu-:
țin mai în urmă de terminul fixat de ou Neculce.
N
Operile lui: Neculaiu Spatar Milescu, unele tipă=.
tite, altele

|

-

manuserise,

- :) A tradus

sint următoarele.-

din grecește, pe cînd era la Constan-

tinopole;-Biblia de la Bucureşti (38 1 aa).
ID
E Enchiridion sive stella orientalis oc"cidentali splendens, id est sensus ecelesiae
orientalis, scilicet graecae, de transsubstantione corporis Domini aliisque controversiis
a Nicolao Spadario.... barone ac olim generali
Wallachiae conseriptun, Holmiae, anno 1667,
mense

Febr.

S'a

l'&glise

tipărit

în La

deffendue

contre

(par Antoine Arnauld
II, 50—54.

perpâtuit6

catholique

touchant

ae

le

livre

et

Pierre A icole),

|

du

a

la

foy

de

|! eucharistie,
sieur

Claude

Paris

1669,

.

—
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2) LpEko- Anrnuno-Pşceru Gaogaph (Dicţionar greclatin-rusesc), ms. Unde?
„)
Slpuoaoaoria, cupa MIICAEHOCAOBGHAA Ruura
(Aritmetica,

2)

sau cartea științei numerelor), an. 1672, ms.

Xpuemoaorioiz,

cuip'Eun Biinra npepeMEeHocAoBHAA

(lrismologhiu, sau cartea; profeţiilor), Moseva,

0 carte de apocalipse apoerife,
gită din grecește,

1673, ms.

tradusă. și adto-

5) Buuru. rocăgapermBe noii w BEPYOBHIZIA& NpAFH=
meAaya Poccin n APSruA CMpANA APEBUNYA Hi HOBZINA
BPEMENZ

(Cărţi

de

stat

ale

țări vechi

și moderne), ms.

suveranilor

şi

ale

altor

2) Bunra Bacnaiwaornuz, CE Ecmh Gomncaeuiie HAN
COnucaie „BCRNG WApEii, ME BAS - No. BCEMZ mip't, wma
SCENA - HApOACRA “goRneemetmrkiuuin n umeunmkiiuin,
WMA HAMAAA MipA pocevk (Carte numită * Vasiliologhin:
adecă -Cronologia sau Istoria tuturor împăraților care
în lumea întreagă și la toate națiile au fost cei mai vi-

teji şi mai renumiţi, de la începutul lumei pănă astăzi), ns,
A

ii
Runra

i

ASEPANHAA,

cupa

W

peekemu

Ais-

CAZ N W CEAMI CBOROAHZINA YSAOMECMBAA (Carte
„compusă din scurte estracte privitoare la cele -nouă
„muze și cele şepte arte liberale). ms.
|
|

2) AlSapoemi

man

COnneanie

ceaMH

cBOROAUZIVA
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ES jo:necmea (Intuiţia sau descrierea celor sente
berale), an. 1613. ms.
„Traducere

..)
1674,

ate li

din grecește.

Ruură. w GusnAaayă

(Cartea,

Sivilelon)

ms.

an.

ă

Traducere.
1.)

COnucanie”

NPECAABHNIA

Hi

NpEREANKIA

LJEPKBE

umenogantizla Gearaa Goia Ba Boncrmaninunonoa't,
ARE MERAS CEMAUI MSAECA BCEAEHHZIA
NOAOCINOHUICINES
comncâaetiica

(Descrierea

prea

vestitei

şi prea marei

biserici numită S-ta Sofia, la Constantinopole, care cu
drept cuvint este socotită printre cele şepte minuni ale
lumei), ms.
12) Traducerea (în vechea slovenică) a discursului

pronunțat

înaintea. marelui

domn,

ţar şi

prinţ,

Alexis Mihailovici,.... de ambasadorul Poloniei, Samuel
„Veneslavkoj, la sosirea sa, a'18* zi a lui Septembre
1674.

ms.

.

Ii

-

15) Bunra
eperanțnea
(Carte de ieroglifică, ieratică). ms.

eBAjIenIioBAAMEANAI

Un tratat asupra.scrierei ieroglifice.
26) BHNTA BA AUAXZ N Că pEMENIEMA, COMHuEHUAA .
Matapieaa, nampiapyoatz fumiwyiiicinmz (Carte în figuri, cu un text, compusă

de, Macarie

ohici), an. 1674, ms. Unde?

patriarhul Anti-

|

—
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Traducere.

,
-N

7

15) Krnra, a Ba Heil nuante nSmbtuecmsie tapemsă
Gusnpexorw wma ropoga TOBOACKA HI A0 CAArW PSEEIRA
rocSăapemea
Bumaiickorw, AMA, 7183, avcaua "ala
Bă

S-ii' petih (Carte în care este descrisă călătoria în

” împărăția - Siberiei, de la orașul, 'Tobolse pănă la marginile regatului. Chinei, 3. Maiu 1675). ms.
.s)- Descrierea (în. rusește)” a marelui. fluviu A-

mur, care formează limita. între coloniile ruseşti și China. Is.
3). GOnneanie wma NOAOBEHIN, zu, ecmecms'E
n npocmpanems'k n Npov, kumoiikorw rocSAApemBA * (Descrierea, .poziţiei,. vămilor, climei, întinderei, ete,, a împărăţiei Chini). ms. .
1) . Traducerea (în vechea slovenică) . a cărţei lui
Simeon Macarios, intitulată Xvuzov 305 Mazagiey ăgyre=
mionăao) Dezozhovizns ază aiptczwy nai meg! sis pâvs
6

Ngiezzvâhv

T.67 miereus;

2795

Iaşi, 1683, ms.

19). Traducerea, (în vechea, slovenică) a descrierei
pe care secretarul de ambasadă, austriac la curtea Rusiei Johann "Georg Rob a făcut-o despre cei dintiiu ani
ai domniei. lui. Petru Cel Mare, Diarium itineris in ..
Moscoviam perillustris ac magnifici Domini

Ignatii Christophori... de GuarientetRall...
ab.... imperatore Leopoldo [..:.. ad Tzarum......
“Petrum.... anno MDCXOVIII ablegati.... deScriptum a Ioanne Gcorgio Rorb kk... Viennae,
1700. ms.
-

|
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Nr.

în biblioteca

în biblioteca,
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mănăstirei de la Ciudov.—NTr..

mănăstirei

Antoniev

Sijski,

în Biblioteca

- Imperială din S-t Petersburg şi în. biblioteca sinodală de
la Moseva.—Nr.. s Bibl. imp. Petersburg.—Nr. « în bibl,
măn Sijski.—Nr. , şi, în Bibl. imp. Petersburg.
— Nr.

we Bibl, imp. Petersburg. —Nr

„a bibl. măn. Sijski.—Nr. . a2

bibl. măn. Sijski.—Nr. as Dibl. măn. Sijski.—Nr. as în
_ Arhiva ministeriului afacerilor străine, Moscva. S'a publicat,

cu

o întroducere

şi note

de

J.

V. Arscujev,

la,

Petersburg, 1882. O traducere grecească manuscriptă la
Constantinopole în Mănăstirea S-lui Mormint.—Nr. ac.

s'a publicat (ms. unde?) în

B'EctuilkE Iun.

Teorp.

II p. 15 sgq—Nr. + Bibl.

Os,

VII (1853),

Pyeck.

imp.. Petersburg, un exemplar la D-l M. Petrovschi,
profesor la Universitatea din Kazan, un altul la Biblioteca națională din Paris. După o traducere grecească
a acestei opere, aflătoare în ms. la biblioteca centrală
din Jași, D-l G. Sion a întreprins, după iniţiativa Academici romine, o traducerea ei în romineşte.—Nr, aa

în Dibl. arh. min.

afac.

imp. Peterşburg.

str.

Moseva,—Nr,

a» în Bibl,
a

9) Mitropolitul Petru Moghilă.
Incă un Romin
are a adus mari senvicii civilizației rusești în al XVII
secol şi care pe de altă partea jucat un rol important—poate cel mai important—în istoria creștinismului

ortodox din acelaşi timp. A trăit însă departe de țară
şi a scris numai în limba slavonească. Născut 21 Decembre

meon

1596

şi mort

Movilă

Vodă

22

Decembre

(domnul

țărei

1644,

fiu al lui Si-

muntenești

1601,

1602 și al țărei Moldovei -1607—1608) şi al doamnei:
* Margareta (Marghita). La 1612, după căderea Moghileştilor de la tronul țărei Moldovei, Margareta cu doi

„fii ai săi, Moise (domn în Muntenia 1629 și -în Moldo-
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va 1630—1631, 1633—1634) şi Petru (hitropolitul Petru Dloghilă

şi-a păstrat în călugărie numele

din bo-

tez) s'a retras în Polonia. Petru Moghilă, dupăce şi a
comp (oala învățătura la, o' universitate leșească—poate |
la şcoala, mănăstirei ortodoxe din Lemberg— s'a alipit,

“de

hatmanul

şi cancelarul coroanei Stanislau Jolkew-

ski, vechiu prietin - al tatălui său, “şi a petrecut multă
vreme în domniatul acestui nobil, Jolefa, în apropiere
de care (în provincia Bielsca) erau mai multe din MoO-

şiile sale. După moartea

lui Jolkewski (1620) a trecut

sub. protecţia

Hotkievici,

hatmanului

sub care s'a lup-

tat contra, “Tureilor la Hotin (1622) și sub tutela, căruia
a. rămas timp, de 7 ani (1620—1627). Cită vreme a;
trăit pelingă hatmanul Hotkievici, a vizitat în 5.rînduri (1622, 1624, 1625, 1626, 1627) lavra Pecersca
de
la Kiev, pănăce în an. 1627, sub influinţa mitropoli-

tului de Kiov, Iov Borețki, s'a fixat în acest oraș, -.
_unde a fost ales egumen al lavrei Peceista, fără să fie .
călugăr încă, la 6 Septembre an. 1627. Sa călugărit la
8 Septembre acelaşi an şi. s'a ridicat la treapta de arhi-

|

mandrit (protecţia regelui Poloniei şi înrudirea sa cu
nobilimea leșească nau fost probabil străine la această
răpide înălțare) pănă la 29 Noembre 1629, cînd a primit.
confirmarea regelui Sigismund. La 28 Aprilie 1633 a
fost ales şi hirotonit Mitropolit al Kievului la Lemberg,

și a păstrat în aceeași vreme egumenia, lavrei Pecersea.
—]n tot timpul arhipăstoriei ' sale Petru DMoghilă s'a în-

grijit cu foarte mult zel—despre care mărturisesc contemporanii—de două lucruri, mai întîiu de apărarea 0i-

|

|
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todoxiei contra propagandei catolice şi al doile- de înființarea, de şcoli unde să se poată forma-un cler rusesc mai luminat decit cel ce fusese inainte de dinsul.
- Încă pe cînd era numai arhimandrit al lavrei, Petru
-Moghilă a înființat—pe baza de altfel a dispoziţiilor .
_testamentare ale fostului mitropolit Iov. Boreţki- -0 şcoală,
cea,. dintiiu regulată, în mănăstirea Braţea din Kiev (an.
1631) și după alegerea sa ca mitropolit pănă la moarte
- atît de mult s'a îngrijit de prosperarea acestei şcoli, în-

“cât

strămutată în Academie

(Academia

din

Kiev! de

astăzi nu este altăceva decit şcoala lui. Petru Moghili),
adecă în' şcoală superioară,.contra, voinței guvernului le- .
şesc, a ajuns curind să, întreacă chiar școalele catolice

din- regatul -Polonici și a putut trimete

elevi de, ai săi

ca profesori la, şcoala pe care Vasile Lupu şi mitropolitul
Moldovei

Va laam

au înfiinţat-o în Iași ?a- an. 1642 în.

- mănăstirea - Trei Ierarhi (Sofronie Pociațki, elev al şcoa-

lei din Kiev, a fost, organizatorul și directorul șeoalei

biserică ortodoxă ca un
acestei

fel de simbol

biserice, prin care

ea

își

de credință al

lămureşte

,

rominești (9). a lui Vasile Lupu).—Ca autor! al Catehis- .
mului (așa numitei Mărturisire ortodoxă) însemnat de
noi sub "Nr. 3, adoptat cu puține modificări de întreaga
credinţa,

proprie față cu celelalte secte ereștineşti, Petru Moghilă
a meritat numele de părinte” al ortoiloxiei moderne—
” Serierile saie, unele tipărite, altele manuscrise. sînt:

„) FaaBugtbi noyuimeabtibi aiakottA SIrAntmA BAarovecmuBoMS tape 'IscmiuniauS (Capitulele instructive a-
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”

,

-

Îă

Agapet cătră binecredinciosul împărat Ius-

- le diaconului

tinian), traducere din grecește, Kiev, 1628.
2)

Sluoooriona

MoAHmBni

cupih

NOAnzS CNSAcoBz

UIENOAEZHAA BA . ABUIEBHSI
BAATOMECMHBhIXZ

APBO MOAHMBEHHIRA,

AS—

Hi noSuenta.

n ECEY&

Kiev, 1636

(Anto-:

logion, adecă molitvele și învățăturile duhovniceşti pentru folosul sufletului elevilor și tuturor binecinstitori-

Sa

lor iubitorilor de rugăciuni).

-) Catehismu, numit mai tirziu Mărtutisirea, orto-

|

o

Scris în limba-latină de Petru JMoghilă; cetit în-

e, s'a ținut |
- tiiaşi dată în sinodul Rusiei meridionalcare
la Niev. de la S—1S Septembre 1640; :aprobat de si„nodul de la Iaşi cel ţinut cu prelați şi călugări Moldo“veni, Munteni (7), Rușiși Greci de. la Decembre 1641..
pănă la Septembre 1642, în timpul cărui sinod. Meletie
„Sirigul, unul din delegaţii bisericei. grecești de lu Constantinopole, ieromonah predicator al patriarhiei, - a -pri- mit însărcinarea: de a-l traduce -în limba grecească;
ținut în” cartoanele patriarhiei pănă la an. 1662, cînd
în traducerea

grecească

a lui

Meletie

și: ca

Sirigul,

un. fel de product propriu: al Grecilor, a fost tipă-,
vit întiiași dată la Amsterdam. După ediţia grecească
s'a tradus şi tipărit în romineşte (38 1 a 25) de logofătul
„. Radu Greceanu şi stolnicul Constantin Cantacuzin (42 cc);
,

„) Geonpanie
PI

Hopomkoii

HaSHHi o ApIRHRBAAyA

BE.

TpABOCAABHIO-RAGOAHMECKORI Xpuicniatickoii "BEMASrA BbI5-

_HAHA m HASH
* Moabkoii

wepkEe GE. BOCMOMIIOII, coBopHioii Hi anoc-

(Adunarea, ştiinţei scurte

despre

articulele

— 42—
credinței ortodoxe, caţolice creştine; adecă cunoașterea
și știința sfintei biserice a răsăritului celei universale
5)

Anocz

HA

1643

şi 1645.

RAMEUHb,

Bpowatiiii

cz pap

HCTRNHUbI

CB. NpABOCAABUOII pSCeKOII WEpkan CAMpEHIIGIAZ OMUEMA

cegieAzA Îlumenoma

S8-

7

şi apostolice), Kiev,

HA COKpSUIEHIE ARHBOMEAMHBIi NEPENEK-

muHsh (Litos sau piatră, aruncată din praștia adevăru„lui S-tei biserice ortodoxe. ruse de smeritul părintele
"Piosul Păstor. spre sfărmarea perspectivei "celei întunecate şii false), Kiev, 1644.
Perspectiva

era numele

unei cărți schismatice pu-

blicate în 1642 de călugărul renegat "Casian Sacovici.
s). Evhoioghiu, adecă Molitvenie. sau Necesariu, în
slavonește, Iiev, 1646.

1) Notiţe istorice şi autobiografice,
Serise în lavra Pecersea 1627. Ms.

în slavoneşte:

x

Ms. la Kiev? oii la Ep. Ghenadie?
c) In Muntenia, a) Meletie Macedoneanul. A. tradus: Cazania Il de
la Govora (38 La 25). Era egumen la Govora.
6) Melhisedec, egumenul mănăstirei din Cimpu„lung. A tradus Invățături peste toate zilele (38 1 a 22).
“9 Daniel Andreiu Panonianul, monah, în . cola
borare cu trei Greci, Ignaţiu Patride, Panteleimon Li-

— 1432.
-garide,
Basarab
1)
1679) a,
a

Paisie Ligaride a tradus Pravila lui Mateiu
(38 Ia 2)...
ritropolitul Ungro- Vlahiei Varlaam (1673—
tradus din slavoneşte Cheia, înţelesului (38 1

30).

.

2)

Zeromonahul

Inochentie.

A

tradus

Sfinta Și

-

"dumnezeiasca Leturghie (38 La a),
|
2) Mitropolitul Teodosie Vestemianul, Ă scris 0 e-

pistolă dedicatoare cătră Şerban . Basarab ca prefaţă a
„ pomenitei Leturghii (38 1 a =).
|
() Iordache Cantacuzin.. A tradus sfinta, şi dum- |
_

nezeiasea, Evanghelie (38 Ia ș). Ucis de, Grigore Ghica la 1664. Era frate cu. Vodă Şerban Cantacuzin.
1) - - Radu Greceanul. -A colaborat împreună cu fratele său Şerban Giveceanul, cu axhiereul Gherman Nisis
şi cu

Jitrofan, - fost cu

puțin

mai

înainte

episcop de

Huşi (pe la: 1683) -și episcop al Buzeului 1690—1702,

la publicarea Bibliei de Bucureşti (38 IL. a 4) cea tradusă de Weculaiu Spatar. Iilescu, a tradus împreună cu
fratele său Șerban Mărgăritare (38 I a a), a tradus împreună “cu stolnicul Constantin - Cantacuzin Pravoslav-.
nica mărturisire (38 Ia -) şi a scris pentru . trebuința
lui Vodă. Constantin Brincoveanul cronica sa (58 II o),
pe care a şi dedicat-o pomenitului principe.

9) Șerban Greceanul. Fi ratele lui Radu Gr eceanul,
„In afaxă de lucrările înșirate sub +) a tradus Sfinta, şi
dumnezeiasca
“La

a ),

evanghelie
”

elinească

şi: rominească i

68

!

ID) Filoteiu s, taggoreţă,

monah, A tradus dia gre=.
7

-

—

ceşte Floarea

144
—

a

darurilor (38 La 4) şi Invăţături

tinești (3S Lan)
7)

o.

creş-

a

Udr iște Năsturel Herescu. Cumnatul

lui Mateiu

- Basarab (Doamna lui Mateiu era sora lui Udriște Năsturel). Om învăţat.El a atras atenția mitropolitului
Vavlaam,

pe cind acesta

era în. Tirgoviște (în. de an.

1642) „cu trebi: domnești şi ale norodului“ asupra Ca-"

i

A tehismului (38 I a .), ceea ce a provocat din partea lui
Varlaam. scrierea Răspunsurilor (38 III 2)” și convocaxea sinodului de la lași. Udrişte Neisturelă tradus Toasaf

și Varlaam 38

_?

IL)

E

Izvoarele pentru datele. biografice
ale scriitorilor:
din acest capitol sint? Scriitorii de cărți religioase, de
la care se cunosc. numai îumele, sînt cunoscuţi din
titlurile şi proloagele cărților înseși; Mitropolitul Do-

soteiu

(Cronicele lui Aceulaiu

Costin şi Joan Neculcea .

la anii respeitivi—Bclairci ssements surla question des monasttres: grecs situts dans les
principautâs danubicnnes, o btoşură pe care a.
cetit-o la D-l Odobescu P. 8. 8. "Episcopul -Melhisedec, :
cuprinde

actul

de

închinare 'al mănăstirei Pobrata. căi-

tură S-l Mormint făcută de mitropolitu: Dosoteiu..
Originalul rominesc al actului acestuia s'a publicat întiiu
în Candela, ziar, Cernăuţi, 1885 Nr. 3 şi din Can_ dela sa reprodus întocmai de "Ep Aclhisedec în N ot.

"ist.
* Ep.

p. 162, unde sînt date și detaliele.de

Melhisedec,

vespectivi.—E.
istoriei

Cron.

Huş.

Golulinshi,

bisericei

și

mai sus.—

Cron. Rom.

Privire

la

anii

scurtă

asupra

romino- ortodoxe,

tradu-

cere de Joan Caracicoreanu, Iaşi, 1819 p. 40, citat
după Ar. Densușeanu, Istoria limbei şi litera-

-
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turei.romîne,

laşi,

1885, p. 143, nota,

de undeam

şi aflat că "mitropolitul Dosoteiu a fost numit. de Petru
Cel Mare episcop la Azov şi că a murit la Taganroc, Lill [așa zice poate Golubinshi 9].—In Has. Arh,
ist. ] 1, 118, sub numele de Cercări de condeiu
ale mitropolitului Dosoteiu, s'au publicat niște iscălituri din 1649 făcute, pe dosul. unui hrisov mai vechiu,

de un călugăr Dosoteiu de la Pobrata, care se numește pe sine fiu al lui Bărilă și al Misirei. Nu se poate însă ști dacă acel care a scris iscăliturile.a fost în ade- văr mitropolitul Dosoteiu -ori ba); Dfitropolitul Varlaam
(Filaret Seriban, Viața mitropolitului Petru JMo- . |
vilă, în Foaea pentru minte, ziar, Braşov,1851.—
.
7, Cipariu, Prince. d. limb. p. 113—/fasd. Arh. ist.
1
n $0.— Ep. Melhisedec Not. ist. p. 21); Nestorşi

Grigore

Miron

Ureche

Costin,

(Izvoarele

şi în

în

Cronicele lui

actele publice

Ureche şi

—Biograf,

Joan

al

lui Sbiera, Contribuiri pentru o biografie a
lui Gr. Ureche, în An. Ac. rom. seria Il t. V secţ.
II); Miron Costin (Izvoarele în Cronicele lui: Neculaiu
Costin şi Ioan Neculcea, şi în actele publice.—Biografi,
Mih. Cogălniceanu în Prefaţa ed. 1 a Cronicelor Moldovei;
VP. A. Ureche, în Conv. Lit. 1886; același,
Biografia
lui Miron, în. Mir. Cost. Op. compl. p.
282 sqq.); Neculaiu Costin (Izvoarele în Cronicele lui
Neculaiu Costin, zcsenti Uricariul. şi Ioan Neculcea, şi
„în actele publice.—-Biograf, Mih. Cogdl. |. c,); Tudosie

Dubău (Izvoarele în Cronica lui Vasile Dămianși Tu-

_“dosie

Dubău

şi

în

acea a

lui Joan

Neculcea);

Joan

„ Aeculcea (Izvoarele în Cronicele .lui Neculaiu Costin şi
Joan Neculcea şi în actele publice.—Biograf, Mih. Cogăl. 1. c.); Neculaiu Spatar Milescu (Biografi, Joan DNeculcea, în O samă de cuvinte cenu se află în.

letopiseţele

„Jlasdeu,

în

Costineştilor

foiletonul Satirului,

[Nr. 38 I1-.]; B. P.
ziar,

Bucureşti,

Nr, 12, 13, 14 an.'1866; același, Viaţa, faptele şi
ideile lui Neculaiu Spatar din Mileşti, în Tr. 1870,
10 .

—
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a

Nr.7, 8, 9,11, 19; 14,16; acelasi, în Arh.

Col. Tr, an. 1872;

137 ; acelaşi, în

menii mari
- Emile

Picot,

ai Rominilor,

Notice

ist. Il

G. Miseail, Ga.

în Pr Nr. 33 an. 1869;

biographique

ct

biblio-

graphique
sur Nicolas Spatar : Milescu, Paris,
1883, extrait des M6langâs 'orientaux, publi6s
par. p âcole

des

langues orientales

vivantes

„lo admirabilă monografie, de unde am luat datele biblio- grafice asupra
lui Neeculaiu Spatas Milescu, dar care citea--

ză opera Bierunkib
Haur. Pyeek. Peorp. Onu15. fără titlu

complect și fără loc, şi nu 'spune unde s'a fi găsind
mănăstirea “Antonie. Sijsli].— Izvoarele -la Tlasdeu - Și
Picoi. op. cit); Petru Moghilă (Biografi, Filaret Seribăn, Viaţ. mitr.

Petr. Mov.

în Foaca

pentru

minte;

Ghenadie "Enăceanu, Din istoria bisericească a
Romînilor: Meşterul
1Manole și Petru Movilă,
Bucureşti, 1883, extras din ziarul Biserica ortodoxă romînă an. VIL.—lzvo arele acolo); Radu
Greceanu (Izvoarele în Cronicele muntenești şi operele
proprii.—Biograf, Șef. D. Greceanu, Scrierile lui
Radu

logofătul

sqq., II,

cronicarul,

245 sqq.);

în

Rev.

Rom.

Udriște "Năsturel Ierescu

vele în Cronicele munteneşti şi

|,:

575

:

(Izvoa-.

în Prefaţa; de la Răs-.

punsurile “lui Varlaam Mitropolitul + [38 TI =] bubli„cată de inc în Cron. Rom. III, 15).

-

Y.

1700-—1821
A. Date bibliografice).
43. . Din

perioada de la 1700— 1821 ni s'au păs-

trat următoarele

scrieri provenite

de la Romini, unele

tipărite, altele manuscrise:

n

1. Cărţi tipărite *%),

|

a) Religioase
Me
Cărţile. religioase din veacul XVIII au același con-ținut aproape ca și cele din timpul precedent,
'dar sint .
cu mult mai multe la număr şi tipărite, împreună,cu
cărțile cele cu cuprins știențifie, istorie, ori poetic, 'la
Buzău, Bălgrad. (Alba-Iulia), București, Braşov, Blaș,
Buda, Cluj, Carloviţ, Chișnău, Iași, Mohilău, Mân. Neamţ,
Petersburg, Rădăuţi, Rimnic, Sneagov, Simbita “mare,
Sibiu, Tîrgovişte, Temișoara, Viena, Veneţia, etc.
|

„Vom însemna
*)

numai pe, cele -care au fost

Cărţile romineşti

„1700—1821
„la datele

serise

de

Romini

în perioada

desti- .
de la

sint cu mult mai numeroase decit cele inșirate

bibliografice ale capitulelor

III. şi IV, ceea ce ne-

" cesitează o nouă procedare la înşirarea lor: mai întiiu nu
se vor însemna

se pot

.

*?)

inscripţiile şi actele publice, care de

ceti în aceleaşi

colecţii unde

altfel

se găsesc şi inserip-

ţiile şi actele publice din seculele precedente; apoi, fiind"că scrierile manuscrise sint prea numeroase pentru a pute
fi catalogate toate, s'a făcut pentru ele o secţie a parte.
" Cărţile tipărite subliniate sint cele eu titlurile copiate:
exact. .
.
e
o

Mai toate cărţile aceste. au fost tipărite cu chirilie,

li vom

transcrie titlurile cu litere latine.

a

Noi.

,
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nate învățătusei în şcoli.
) Adunare de rugăciuni, laşi, 1750.
2) Invăţătura creștinească pentru cei
care voesca lua vreun cin din cele sfințite!

slujbe.

și dumnezeeşti

. Iași, 1770.

2) Catehismu, .de G. Sincai, Blaş, 1783.

Sibiu,

28) Catehismus,

1789 (test "xomin

-

Ş

i
german).
2) Gramatica “teologhicească, scousă în limba moldovenească de pe bogoslovia lui!
Platon, arhiepiscopul de Moseva, şi de pe

pentru învăţătura pre-

alte cărți bisericeşti
oţilor:șia

tuturor

de

obşte

pr avoslavnici

creştini... „ Iaşi, 1795.
i) Teologia. morală, Blaş, 1796.
4) Teologia, dogmatică Și morală de San. Klein).

Blaș, 1804.
5)

Teologia

dogmatică.

. de „Joan „Ba

Biaș, 1804.
s) Carte de învățături creştineşti
„spre deșărtăciunea lumei, de episcopul
E
Bob, Blaș, 1805.

deJoan

„) Teologia dogmatică de Gherontie și Gri-

gorie; Iaşi,

1806.

s) Teologia dogmatică de Ioan Bob, Blaș, ISI.
3)

Catihis

„ Chișnău,

pentru slujitori ii bisericeşti

1816.

Da

10) Teologia, pastorală sau datoriile preoților, Bu- |

„da, 1817.

-

—.
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„) Invățătură teologhicească despre
menilor,

de episcopul

Vasile Moga,

b) Cărţi ştienţifice.

datoriile

oa-

Sibiu, 1820.

|

1) Floarea, darurilor, Sneagov, 1703.

2) Pilde
„)
)
„)
sa)

E

filosofești, Tirgovişte,

1713.

Floarea adevărului, Blaș, 1750.
Multe învățături, București, 1753.
Aritmetica (rominească-nemţească), Viena, 1777.
Ducere de mînă'cătră aritmetică (ro-

“ mineşte şi nemţeşte), Viena, 1782.

|

s) Pilde filosoficeşti, Rimnic, 1783.
„) Aritmetica, Blaș, 1875.
,
„) Oarecari secreturi ale lucrărei pămîntului şi ale meptesugului sădirei Rîm-.
nic, 1796.
-

'») Elemente ar itmetice arătate firești
. (de Amfilohie Hotiniul) .. „Iași... 1795.
1») Invăţături
Bucureşti,

i

pentru măsurarea

buţilor cu cotul,

1795.

-

1.) Pilde filosoteşti și. secretul luerărei pămîntului,
Bucureşti, 1796. . .
) Loghica, adecă partea cea cuvintă-

“toare a filosofici....
122)

Dreptul

de: Sum. Klein,

firei” sau legile firești,

Bu da, 1799..
Sibiu,

1800;

13) Oglinda arătată omului inţălept de e ec. Ilorea,
Buda,

1801:
1.) Sfaturile înțălegerei
- Țichindeal, Buda, 1802.

celei stnătonse, de Dim.

. :

180 —
|

15) Invăţături de multe ştiinţi pentru formarea Tă-.

vaşelor, Sibiu, 1803.
_as) Infruntarea
rilor lor, Iaşi,

Jidovilor: asupra legei şi obiceiu-

1803.

.

.

|

11) Cuvinte asupra altoirei vtirsatului, Sibiu, 1804.
:s) Povățuire cătră aritmetică sau învă-

ţătura numerelor.
5%) Regule

„Buda,

1806.

scolasticeşti..

.»
„pentru

ține- ,

reaşi procopseala scoalelor romineşti, Buda, -1806.
De
ae
19)

limba

Cărticică..

„după

romînească, care

multe

lucruri

spre

limba

cuprinde

folosul

leșască

întru

pe

sine

a toată . obgtea

atit oamenilor cît şi dobitoacelor.

„SL.

1806.

20) Povăţuire cătră economica
Buda, -1806.

2)
Dim.

de cimp..
|

Adunare de” lucruri. moralicoşti, traducere de

Țichindeal, Buda, 1808;
22) Pentru
sporirea, stupilor

1508.

.

povăţuiri,

.
Sibiu,

ă

”

2) Forma “clerului, și a. păstorului bun,. de Joan
Bob, Blaș, 1809.
- 20) Invăţături pentru dascali normali din școalele
- unite, Sibiu, 1809.
|
Ci
i
-„) Invăţături de multe ştiinţe. folosi-

toare. cu

întrebări

și

scriptură

de Nicodim

Greceanul,

răspunsuri

din

Sibiu, 1811.

S-ta'"
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2) ÎNV iţătură

pentru prăşire a pomilor

" serisă de IMainti Franţisc....” Buda,
27): Despre

zahar

din

cucuruz

1812
şi jugastru, Buda,

1813.
15) Floarea darurilor, Sibiu, 1814.
2%) Instrucție pentru șeoalele romînești
din Banat, Buda, 1815...
îi
20) Invăţătură despre agonisirea viței
de vie...

Buda,

1516.

”

s) Invăţătvură pentru ferirea şi doftoria boalelor celor ce se încing prin țară...

Buda, 1816.

[|

.) Floarea adevărului
de obște, Blaș, 1816.

Scurtă învățătură

3)

scrisă
îi

cel mîntuitor,
1817.
3)

pentru pacea și dragostea
|

Pedasogia

de

Frăţilă

Benea, Buda.
|

şi Metodica, traducere din neimțeşte

de Naum Petrovici, s..|. 1818
-a) Cărticica moravurilor. bune
7
din nemţește

vărsatul

pentru

de Moise

|

,
pentru

tinerime,

Fulea, Sibiu, 1819,

e) Istorice.

„) Pravila lui

Ne culaiu

Mavrocordat (Muntenia),

„1128,

2 Bucoavnă cu deprindere de cetire, Cluj 1744
dă
.) Bucoavnă, Rimnic, 1749.
) Bucvariu sau începere de invăţătură
celor

ce

vor

să

înveţe carte

cu

slove

slo-'

—

veneşti

(de

11754.

mitropolitul
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Tacob Stamate)...

i

- Anul

greşit. In

lași

îi

realitate cartea

sa tipărit între

anii 1791 şi 1803.

-

3) Pravilă (Alantenia,

sub Scirlat Ghica), între a-

„mii 1758şi 1761 sau între anii 1765 şi 1766.
5)

Ilgozozetpiz,....

(de) Oz2ugos Avascazicy Ragaa-

„îmocw, Veneţia, 1770, (et 18 obs.).
-) Pravelniceasca condică a lui: Alexandru
lant, București, 1779. (A doua, ed. în Bujoreanu,
4. leg. rom. t. II, 1875).
5): Elementa linguae dacoromanae
„valachicae.. .. Vindobonae, 1780, (cf. 29; a
ediţie, Buda, 1505; sramatiea lui Klein).
5) Buchiariu, Viena, 1781.
Ea „,) Cronograf, s. |. înainte de 1782.
-.) Alfavita, Blaş (G. Șincai) 1783.
"s2) Gramatică latină- vomină (Şincai),

IpsiCol.
sive
doua

Blaș,

1783,

A

3) Anticulele de legi ale „împăratului Germaniei
losef II, s. |. 1786,

13) Observaţii.... asupra
maticei

romînești....

nic şi Viena, .1787.
15) Pravila de obşte
-depsirei lor, Viena, 1788.

o)

regulelor

gra-

de Ienache Văcărescul, Rim-

i

asupra

-

faptelor

rele

şi pe-

Deutsch- -walachische Sprachlehre (de
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Joan

Bolan),

Viena,

1788

(A

doua - iiţie,

Sibiu,

| 1810),
) De obște geografie pe limba moldovenească, scoasă de pe geografia lui Bufier
(de: Amfilohie Hotiniul) .. „Iaşi, 1795,
15) Alfavit sau bucoavnă. pentru folosul.
și procopseala scoalelor neamului rominesc,

Blaş, 96.
15) Gr amatica romîncască....
pea, Sibiu, 1797. ,
|

) Retorică....

de Radu Tino
|

Buda (de Joan, Molnar),
1198.

2) Diu cere de mînă, adecă spre cetire
rinduită car te, tipografia Universităţei (Buda?) 1798.
IE
aa) Observaţii de limba românească prin
| Paul Iorgotiei făcute, Buda, 1799.
-) Atlante cu 30 de hărţi de: Radu Golescu, s.

sp)

Istorie

Si

,

.

1.1800,

universală..

. ae Ioan

Buda, 1800.
i

25) Eizzpospră

Molnar,

.
ABaorahia

(de)

Axă

o
=05 Ex Mosys-

zizoz, (Veneţia?), 1802 (cf. 18 obs. ).
„a) Bucoavnă, Buda, 1802. .
24) Alfavita, Sibiu,

--) Epistola
Ioannem

/,

1803.

Georgii Sinkai de. Eădem ad...

de Lipszki,

Budae,

1804 (ef. 29).

1) Orthogr aphia latino-valachica (de K6-răsi.), “Claudiopoli,
-) Datoriile
107, Buda, 1806.

1805 (cf. 29).
supușilor cătră

monarhul

|.

|
N

DE
30)

Tera

|

zis ponrorits

dnepig 2005 UZ Aastitză “pă

piazzz : (de). Posz, Buda, 1809 (ef. 29).
|
a) Cartea de pravilă, ce cuprinde. legile
asupra faptelor rele şi a căleărilor grele de
poliție, Cernăuţi, 1807.

sa)! Gramatica
Marli,

Cernăuţi,

romineaseti-nemțeascăi

1810.

de

i

5) Istorie pentru

începutul

Anton
e

Rominilor

în Dacia.... de Petru Mâior, Buda,:1812.
|
) Cartea legilor de obşte pirgăreşti..Cernăuţi, 1812.
i
-) Asupra înființărei scoalei

pedagocice

în Ara-

dul „Vechiu, de Dim. Țichindeal, s. ]. 1813.
ss) Romanische oder macedonovlachische Sprachlehre de Îi. Boiagi,
Viena, 1ȘI3.
(cf. 18. obs.). .
|
a) Geografia:

.

sau: scrierea Dămintului.

(de) Nicola Nicolau, Buda, 1514.
sa) Pravile, Iași, 1814 (Pravila
IN ed. Iași, 1862; IV ed. în Bujoreanu,
rom.

lui Calimah.
Col. d. leg.

t. ÎI, 1873).

29) Intimplările

războiului

Fi ranţojilor

„Şi întoarcerea lor de la Moscva, Buda, 1814.
4) Scurtă arătare despre luarea Parizului.
— Tristă întîmplare cetăței Dresda,
Buda, 1514.
a
E
a
«) Semne de biruială sau piramida cea
de tunuri înălţată în marea cetate Moscva,
Buda, 1815.

|
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—.

>) Scrisoarea, Moldovei de. D. Danteir,
Man: “Neamțului, 1815.
15) Bucoavnă,

Sibiu,

1815.

42) Condica civilă, Iași, 1816.
5) Pravilă, Bucureşti, 1817 (Pravila lui Caragia.
II ed. Bucureşti, 1862; “TIL ed: în Bujoreanu, Col:d.
”
Da
leg. rom. t.1)
sau dreapta scriere de Constantin

15%) Ortografia

Diaconovici Loga, Buda, 1818.

-

45) Orthographia romana
lachica'(de Petru Maior), Buda,
17) Plutare

-

nou... ; de :Xicola Nicolau, Buda,

nău,

Gramatică
1819,

Sa

a

rusască.

. Ghiş-

|

1819.
28)

scurtă
”

1) Bucoavnă cu slove romineşti
- neşti de Moise Fulca, Sibiu, 1820.
50) Istoria

E

lor

bisericei

dincoace precum

Dunăre,

_

sive latinova1819 (cf. 29), ree-

ditată la, începutul dicționarului de Buda din 1825.

|

*

și

Romînilor,

atit ace-

dincolo

acelor

de Petru: Maior, Buda,

şi latia

1821.

de

|

“ s) Despre apele minerale de la Artapac, Bodoc
i
şi Covasna de Dr. Pop, Sibiu, 1821.
sa) Gramatica teoretică şi practică a limbei germane, de Zaharia Columb, Buda, 1821.
a) Gramatica latină, Buda. 1821.
La care se pot. adăogi, ca foarte
carcă sau „tipărit după an. 1821:

importante, Ma

:
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sa) Dictionariu rumanesc, lateinescesiunguresc dein orenduiala excellentiisalepre-

osfintitului Ioan Bob; vladeicul Fagarasului
asediat,

-)

In Clus,

1822

(cf. 32. Dicţionariul de Cluj).

Lesicon romănescu-lătineseu-ungu--.

rescu-nemțescu quarede mai multi autori
in cursul a tridecisi mai multoru ani s'au
lucratu, Budae, 1825 (cf. 32. Dicţionarul de Buda).
'4) Scrieri poetice:
ă
.
„) Alexăndria, s. |. înainte de 1782.
12) Diferite poezii lirice publicate de Rominii din |
Transilvania cu ocazia morței Mariei Terezei,. s, |. înainte de 1782..
») Critilşi Andronius, Iaşi, 1794.
ic) Poezii de Alexandru Văcăv escu, Bucureşti,
1796.
2) Achilefs la Schio de Melastasie, tr aducere de
- Slătineanu, Sibiu, 1797.
E
|
A Alexăndria, Mohilău, 4797...
) Beitoldo, Bertoldino fiul său și Casino nepotul
său, Sibiu, 1799,
_
SE

„) Istorie despre Arghir cel frumos şi Elena cea frumoasă.... de: Joan Barac, Sibiu,
1801.

) Sindipa filosoful, din

„()

Leonat

olinește, Sibiu, 1802,

bețţivul şi Dorofata

soția

sa,

Sibiu,

- 1808,
-) Telemac, din talienește, de Patru a Maior, Buda, 1807.

-
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5)

Versuri | înveselitoare la. instalarea

eiseopului

Ioan Bob, IL ed. Sibiu, 1807.
3)

Piram şi Tisbe, de Vasile Aaron, Sibiu,

1808.

>) Patimele domnului nostru Isus Hristos, în ver_ N
suri, de Vasile Aaron,. Sibiu, 1808.
1)

Versury

de

laude

in limba

dacoroma-

| neaske la logodirea prea eneltzatuluy nos._tru milostivimper at, stepen shi taike Franitzi de George Lazăr, Viena, 1308.
.

22) Alexăndria,! s, l. 1810,

o

|

| 120), Viaţa. şi” pildels, prea: înţeleptului

"Esop,

s. 1. 1812.
1) Fabule filosofeşti. și moralicești de Dim. Ţi-a

chindeal, Buda, 1814.

| 1

Leonat beţivul şi Dorofata, „soţia sa, de Vas.

- Aaron, Sibiu, 1815.
15) Jucăria norocului

sau istoria lui Mencicot,

de

“ Lazăr Asachi, Iaşi, 1816.
„s2) Viaţa şi pildele lui Esop, ași, 1816.

usb) Viaţa şi pildele lui Esop, Sibiu, 1816.
5) Culegere de poezii, de Paris Momuleanu, Bucureşti,

1817.

.

-

-

-

11) Moartea lui Avel, traducere din. limba franceză
m) Anul

- Aaron,
9)

Buda 1820.
de Alex. Beldiman....
cel măn os, în stihuri, prin Vasile.

Sibiu, 1820.
Culegere

de poezii, de Negruf, Iaşi, 1820..

5) Numa - Pompiliu,
de Alez. „Beldiman, Buda,

roman de Florian, traducere:
1820..

A
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1) Trasodia lui Orest de... Alez, “ BeldiMan,
„ Buda, 1$20.
|
) Risipirea cea ;Qin urmă a Tertsaliaului, în
versuri,

de Joan

Barac.

s. |. 18921.

25) Sofronim și Hariti, În verșuri, . de Vas. Aaron,
Sibiu, 1821.
“aa Bordeiul indienese. .. tradus de prea

cuviosul Leon Asachi, lași, 1821.
ă
25) Chemare la tipărirea cărţilor -romîneşti, şi versuri pentru îndr eptarea tinerilor... de Const. Diaconocici Loga, Buda, 1821.
e); Scrieri periodice:

d Călindar'pe

112 ani, lași, 1789.

-„) Calendar s. l. 1795.-=)

Pa 3)
—
8)
5)

i)

a

Calendar,

Sibiu,

|

1803.

Calendar, de Sam. Klein, Buda, 1806.
Calendar, Buda, 1807.
Calendar, Buda, 1808.
Călindariu pe an. 1809, Buda; 1809.

Călindariu....pe 100 de ani de la 1814!

la 1914.. „ Buda, 1814.

m)
Călindariu, laşi, 1814
2-50), Calendariu, Buda, 1815,
_...s) Calendar, Buda, 1816.

PT

e8) Călindar. „.. cuprinde

“de la 1816
3
9

„=

e

140 de ani.

și pănă la 1956, Iaşi, 1816.

.s) Diariu sau zioariu. (calendar),
'a*) Calendar, Buda, 1819.

3a) Calendar, s. Î. 1821,

Buda,

1817.
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21) Biblioteca rominească în 12 părți: partea I,
XYanuarie, Buda, 1821 (Mai departe n'a: apărut).
IL.
Cărți manuseripte. .
Cărţile manuscripte din veacul XVIII sînt foarte
numeroase

şi au tot feliul de

conținuturi, religios,

is.

toric, știențific, poetic. O înşirare complectă a. lor ar trece peste masginele lucrăreide față. Pentru aceea
vom. cataloga numai două, categorii dintwînsele, pe cele
mai importante, şi anume eronicele şi literatura populară.
a). Cronice.
3 Cronica lui Acsenti Uricariul (De a doua i
' domnie-a lui Neculai Alexandru Mavrocordat voevod în Moldova, 1711-—1716).
„) Cronica lui Ioan Cant (Letopisețul țăr ei
Moldovei de laa doua și-pănă la. a patra

“domnie

a lui

Constantin. Mavrocordat

Voe-.-.

vod,

1741—1769).
s) Cronica lui Znache Cogălniceianuu (a!) Letopisețul. țărei Moldovei de la domnia întîiu
şi pănă laa patra domnie a.lui Constantin
"Mavrocordat Voevod, :1733—1774; b!) Stihuri -

asupra Domnului

țărai

Grigorie

Moldovei;.c!)

Ghica

Stihuri

Voevodal

asupra

peirei

lui:Manolachi Bogdan vel vornic și a lui I-:
oan Cuza bivvel spatar carii cu urgie împărătească și de sabie domnească sau săvirșşit

- [în anul) 1778).

a
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„4

Cronica lui Radu

.

Popescu (Cronica țărei romi-'

nești de la 1700—1720). .
d

Cronica

lui

|

Neculaiu

Roset

(Prea

slăvita

viţă a lui. Neculaiu Mavrocordat cuo pre“doslavie, [scris la an.] 1727).
|
o) Cronica lui Dihail,. Cantacuzino (Genealogia familiei

Cantacuzino,

1787,

„cu

amăvunturi

asupra

Dom-

| nilor fanarioți și cu multe documente istorice interesante.* N. Bălcescu în Mag. ist. 1,-10 sgq).
1) Cronica, - Cluceriuluji Dumitrache (Cronologia

Domnilor
cu, ib.).

ţărei rominești
-

după hrisoave...

aa

|

Bălces-

:

+) Cronica lui Pircul Cantacuzino (Cronialogia Dom-

nilor țărei vomineşti. N, Bălcescu, îb.).:
2) Cronicalui Ierodiacomul Naum Clococeanul (Oro
nologia Domnilor ţărei rominești. N. Bălcescu, îb.).
- 10) Cronica lui Dionisie eclesiarhul (Istoria Munteniei de la. 1764—1815, serisă de craioveeanul Dioni- i
sie Ecleşiarhul între 1814 și 1815.
n)
Cronica, lui C. Isvoranu (a!) Istoria 'lui Tudor
„ Vladimirescu ; b!) Istoria: lui Iancu Jianu. Ambele scrise după an. 1821 de un autor contemporan cu faptele).
2) Cronica lui Zilot Rominul (a!) Istoria țărei

„muntenești

de la 1796—1821;

b!) A treia: domnie a

lui Alexandru Vodă Suţul,; cl) Istoria "zaverei [de la
1821, perdută]; d!) - Descoperirea, tragedie alegorică

[perdută] ; e!)Un caet de poezii politice, scris la, 1829,

Januarie ; f!) Istoria. vevoluției

de-la

1848,

scrisă

în
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luna lui Maiu 1850. Cronica întreagă a lui Zilot Rominul este în proză și În versuri).
„) - Cronică, anonimă, numită a lui Austea după
numele copietoralui (Istoria Moldovei de la 1662 pănă |

la 1730). :
4)

a

Cronică

a
anonimă

(Istoria țăvei munteneşti: de.

la 1669—1716).
«5)

Cronică

ME

|

anonimă „(storia

„Munteniei

de. la

1700-1707);
|
5) Cronică anonimă, i (0 cronică rimată din veacul
trecut, scrisă peste Carpaţi de un călugăr de la Pris-

lop. despre S- 1 Nicodim)..
rei

Ie

1) Cronică, anonimă . (Stinuri asupra veni-!
Nemţilor în Bucureşti și asupra peirei

voevodului Hangearli;--sfirșitul veacului XVIII)
13) Cronică . anonimă (Domnia lui George „Hoangearli).

|

15) Gronică anonimă (Istoria jăfuitorilor ţărei romînești,

cînd

ficiorii lui Ipsilant s'au

pornit din părţile Basarabiei

ca să-și facă,

oaste din grecime, i de arnăuţime și de ori“ce adunare rea, cîţi voia'a se uni voinței
lor,

la

an.

1821; Muntenia).

i) Compilaţia lui Jenache Cooptica (Ureche,.
Iiron Costin și “Neculaiu Costin, 38 Il 1,2)
2) Compilaţia - lui Radu Lupescu (Cronicele lui

Radu Greceanu şi Radu Popescu, 38 IL s şi 43 II a +).
»)

Compilaţia
lui Vasile

Ma

Cămărașul (care

|

a

a pre-

*
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ţărei Moldovei

scurtat la 1733 Istoriile

şi ale

ţărei romînești din mulţi autori; Muntenia).
25) Compilaţia lui - Ștefan Stircea (Letopiseţul
Moldovei de la an. 1710 pănă la'al zecelea
"an al domniei a doua a lui Neculaiu'Mavro-

cordat;

Istoria

oştirei. sultanului

asupra

Moreei.
Serise în anul 1791)...
Logojt (s2) Compilaţia, lui Ioniță Șoimescu Lo
la Ioan
pănă
Negru
la
de
,
romînești
toria ţărei

Vodă Mavrocordat.

Scrisă în an. 1792).

15) Compilaţia lui

“lor Moldovei

descălecat

s'au

(Letopiseţul. ţări-

Miron

Muntenești

și al ţărei

la: domnia

pănă

lui

de cînd
Mihaiu

Racoviţă.
Scris la 1806).
25) Compilaţia anonimă (Ureche, Diron Costin şi
Compilaţia. anonimă, "de: sub 48 ILa 2. Ajunge pănă la

|

anul 1729).

27) Compilaţia: anonimă, “(Cronica “lui: Radu
Gre„ccanu 38 II s și Cronica anonimă de sub 43 Il a 15)2) Compilaţia anonimă (din Compilaţia, lui Neculaiu Costin 38 II +, Cronica lui Radu Greceanu 38 II
s; Cronica

anonimă

38 II se Şi. Cronica

_pescu 43 II a 4).
„2») Compilaţia

anonimă

tin Căpitanul 38 II + şi din

cap.

1733).

8 pănă la. cap.

lui Radu Po-

15.

(din Oronica
Cronica

Cuprinde

lui. Constan-

anonimă,

anii de

43 Ilas

la 1662—

Ia

Nr. 43 Ia 3, 2 a În Cogăl. Letop. t. 11 şi III, ed. |

. |
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și IL—Nr,:în Mag, ist. t. IV.—Nr. ; în biblioteca

D-lui D. Stawvza de la .Miclăuşeni.—Nr,.,, în Pap. JI,
Tez. d. mon.
II, 397

ist. Il,

sqq.—Nr. 2

490'şi an. 1883

Rev.

Toc.

159 sgq.—Nr.,,

a! în

p. 89,

Col.

121,

Zr.

348.—Nr.

V.—Nr. as în Cogăl.

în Rev.

1882

p.

„bi,

Letop.

Toc.

266,

elf!

321,

în

t. UI, ed.1

ŞI IL—Nr. a în Mag.-ist.t. V.—Nr.,, se găseştenumai în Compilaţia de sub Nr.
27. —Nr. as în Buciumul,
ziar al lui Cezar Boliac. Bucureşti, 1863.—Nr. „în Rev.
Toc. III, 327 sqq.—Nr. «e în Albina Pindului,
ziar redactat «de Ilaralamb Grundea, Bucureşti, 1869.— - :
Nr
in Rev. Poc. II, 383 sgq.—Nr. a, în Calendar.pe an. 1857, București. —Nr. 23, a: es în biblioteca D-lui

"D. Sturza de la'Miclăuşeni.— Nr. „, în

ceastă de marele
1199,
manuscript

traducere

sluger Alexandru
Amiras din
la biblioteca statului din Paris

gre-

an.
Cf.

Notice dun ms. de.la bibliothtque
du roi.....parM.
IMase în V. A, U: Mir. Cost. Op. Compl p. 269.—
Nr. 2 se găseşte în traducere germană sub titlul An-:
fans des Lebens und der Historie des durchlauchtigesten alichristlichen Herrn von dem
walachischen
Lande 10 Constantin Brancovan
Voyvod. întrun ms, din- biblioteca gimnaziului evanselic din Braşov.—ANr. «a în două volume publicate
la București an: 1858, 1859 de librăria Ioanide sub
titlul (vol. |) Istoria Moldo-Rominiei, ms. vechiu
pe

limba

Cozia

și

romînă,

găsit

Șărbăneşti

și

în

S-ta

Mănăstire

(vol. [I[) Istoria ţărei

romînești, vechiu ms. aflat în orașul Chișnău de ierodiaconul Daniil—Nr. a» în Cogă.:
Letop. t. IMI, ed. 1 și Il.
D) In

perioada

sesc o mulțime de
Şi munteneşti,

de la, 1700

pănăla 1821 se gă-

manuscripte, mai ales moldovineşti

cuprinzătoare ! de o literatură religioasă,

ştiențifică, poetică şi istorică, ai căreia autori nu se cu-

—

nosc,

16t—

care este foarte: răspîndită

foarte cetită de popor, şi care

în toată

Europa

poartă numele

și

de lite-

ratură populară sau, cu un termin tehnic (inglizesc),
de folklore. Acest folklore, care de pe la jumătatea
„veacului

trecut încoace,

întrucit

priveşte

țările

străine,

a început a fi studiat cu foarte mult zel de învățați,
mai -cu samă Nemţi şi Ruși, cuprinde, pentru literatura

religioasă,” istorisiri despre diferite întîmplări din viața
sfinților, îngerilor, - patriarhilor, mucenicilor (apocrite religioase), la care se pot. adăogi prezicerile de,
tot feliul și din tot feliul de Tucruri; ca literatură is„torică cuprinde istoria unive rsală—anume istoria poporului evreu pănă la luarea Ierusalimului: de Titus, după
biblie;

istoria Romanilor

pănă

la căderea

Romei

Și i5-

toria Bizantinilor pănă la căderea Constantinopolului
sub Turci, după cronicarii bizantini—foarte împodobită cu
legende apocrife (cronogr aî);-ca literatură ştienţifică
cuprinde observaţii generale asupra voinţei omineşti și
asupra raportului oamenilor între dinşii; ca literatură
poctică. cuprinde- romane

asupra, unor persoane

istorice

Sau închipuite,
:
7
Originea aceștei literaturi populare, care se gă„seşte răspîndită peste toată, Europa, și peste o mare :

parte a celorlalte continente şi care se preface

zilnic

în literatură populară nscrisă răspîndită de la om la
om numai prin viul graiu, trebue căutată la Greci, la :
Evrei şi la Indieni. La noi, la Romini, a venit mai -ales

|

prin mijlocirea

Slavilor.

Din veac. XVI și XVII: se găsese

numai

puţine
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cărţi

cuprinzătoare de

Ar.

33

veacul

a

un;

38

la

al XVIII însă

- pulare manuscrise,
Cao;

la,

ss,

o asemene
193: 34

559

sc găsesc”

şi unele

5912) 10

Dia Dh9 'Gi9' 69

foarte

ua »:- apoi

populară,
cos

multe

tipărite (Nr.

ast

lași 1812 sub titlul Pentru

literatură

43

57).

In

cărți -po-

Lbu,z;

Melhisedec la

Melhisedec,

istorie şi

„tilcuire foărte minunâtă;
Minunile maicei
domnului,- s. 1. înainte de 1782; Gromovnicul, s.

|. înainte de 1782 și București 1795) și 61 dintwinsele aflătoave la biblioteca centrală din Bucureşti, la cea din

Iași, la D-ii Eminescu,

Gr. Tocilescu și MM. Gaster. au

fost clasificate de acest din urmă şi publicate în extract în Literatura populară romînă de Dr.
IL. Gastey, Bucureşti, 1883*).
e
z) religioase.
_*)

. TDăm
”

aici

E

înţălesul

cărți. populare,

_
pe scurt, al» diferitelor

care nu: au

cuprinsul

exprimat în titlu.

N

categorii de

lor destul de - Tâmurit

-

Avestiţa aripa satanei.
Despre intilnirea ar" hanghelului Mihail cu un duh necurat numit Avestiţa aripa
satanei, care' spune de . frică, arhanghelului secretul răutăților sale „şi upoi este trimes de acela în iad.
i
Deseoperirea
sfintei leturghii. Cum iîmpăpatul Arabiei Amfilog, care a asistat lu leturghie” în bise-

viea S-lui mormint de la Ierusalim, a, văzat întocmai înaintea ochilor lucrurile .pe care le eetea preotul şi cum, lovit

deo

așa

minune,

a trecut

la, creştinismu.

Simbolizarea
hisericei.
Arătarea” prin întrebări şi răspunsuri a însemnărilor simbolice pe care le au
„diferitele lucrari din biserică, precum că, de pildă, cadel-,
niţa este maica a precista, etc,
”
-

”

„—
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—

) Zidirea. lumei, Adam
) Lemnul

și Eva.

crucei.

*

|

3) Cain şi Avel şi Lameh.
,) Melhisedec.

) Avraam.
Ciitece

de

stea.

Cintece

epice

despre

diferite

e-

"venimente
din biblie şi din evanghelie, precum, despre Canu
Galileei, trei crai de Ja răsărit, Adam,—apoi despre moarte, iad, raiu, a doua judecată, —apoi psalmi versificaţi. Sint
„scurte şi fără să reflecteze “spiritul poporului: n'au fost
niciodată literatură populară, nescrisă.
Colinde.
Balade
populare compuse
sub 'infiuința
sentimentului şi a superstiţiilor religioase şi cuprinzind tot”
feliul de materialuri, citeodată religioase, altădată laice.
_Irozi.
Scene teatrale asupra celor petrecute la. curtea
lui irod pe vremea naşterei mintuitorului. . Ed
"Astrologhie.
Preziceri asupra fenomenelor” atmosferice din timpul anului, lunelor, săptăminilor, zilelor.
Gromovnic.
Prevestiri după tunet, fulger, cutremur.
Obrociri de zile.
Arătarea zilelor bune şi rele, în
"care adecă trebue să se. apuce cineva de o treabă sau nu.
Prognosticon. Preziceri asupra fenomenelor atmosferice, asupra culturei vitelor şi pămintului, asupra faptelor publice şi private ale oamenilor, după planete combinate cu zodiacul şi după diferite evenimente din timpul
zilelor.
Coliadnic.
Preziceri asupra. aceloraşi lucruri, după
cele ce se vor intimpla în zilele Crăciunului.
Trepetnic,
Preziceri după clătirile membrilor corpului.
-

Zodiile
în care

s'a

Preziceri
născut.

asupra soartei omului

după luna
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„) Moise.

|

„) Solomon

.

şi regina Saaba.

s) Dărimarea

Ierusalimului

și

legenda

proorocului Leremia.
„) Hristos şi Pilat,
Roata

Solomon.

Preziceri după locul unde se

opreşte! un grăunte aruncat

pe un cerc pe care se găsesc

o sumă

lui

|

de

subdivizii

verse.

prevăzute

cu

numere

i

şi numiri

-

di-

i

Floarea darurilor. . „Vorbe şi pilde scoase din
autorii vechi greci şi români precnm şi din Biblie“ asupra,
diferitelor virtuţi şi viţii.

Alexăndria.

Istoria lui, Alexandra Machedon..

Varlaam şi loasaf.
Istoria unui pusnic din pustia,
Senaarului, numit Varlaam, şi a unui ficior de împărat

"din India, numit loasaf; cum a creștinat Varlaam
saf. şi cum

acest „din urmă

a

părăsit impărăția

|

pe loa-:
și s'a dus

„în pusnicie cu preceptorul său,
Sindipa.

văţat carte un

Istoria unui fiu de împărat, pe care

filosof numit Sindipa:

cum, cind

l'a în-

a sfirșit

cartea, de învăţat, i-a spus Sindipa, să tacă 7 zile, 'pentrucă
altfel este amenințat. de soartă rea, cum mama vitrigă a
băiatului a vrut să-l peardă profitind de muţirea acestuia,
şi: cum a scăpat băiatul prin aceea că 7 filosofi ai curței au
spuspe fiecare zi citeo pildă prin care probau împăratu=
lui că. nu este bine să se potrivească vorbelor fimeeşti,

pănăce
de

„la a şeptea zi, cind

s'a

dezlegat

limba ficiorului

împărat, s'a probat şiretlicul împărătesei.
Bertoldo. : Istorisire despre năzdrăvăniile unui măscă-

riciu, numit Bertoldo, de la curtea unui impărat.,*

,

Halima sau O mie şi una de nopți. Poveştile pe.
„care le-a spus în 1001 de nepți unui împărat al Indiei so-
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5) Apocalipsul apostolului Pavel
n) Călătoria maicei domnului la iad.
=) Visul maicei domnului.
15) Legenda sfintei Duminici.
1) Legenda

sfintei

Vineri

sau

a
a sfintei

Par aschiva..
ţia sa, numită Ilalima.

|

"Arbhir şi Anadam. Istoria unui sfetnic impărătese, numit Arhir, care prin intrigile nepotului său, Anadam, a fost
=

condamnat

la

moarte

de

impărat:

cum

a scăpat

ascuns;

cum a scos împărăţia din :0 mare nevoie ce avea de la
împăratul Egiptului ș cum a „reiatrat în favoarea de ma
„înainte.

.

Ghenoveva

de

Br abant. “Istoria

ş

soţiei unai

nobil

de Franţa: cum, Vupă plecarea barbatului său la un războiu, a suferit mari neroi din partea servitorilor castelului,
de care a scăpat numai fugind în păduri, și cum a fost
răzbunată şi s'a îutors acasă, cind a venit soţul ei înapoi.
Iliodor.
Istoria întimplărilor a doi tineri, Teaghene .

şi Hariclia,

E

Filerot. şi Antusa sau “jerotocrit.
Istoria intimplărilor a doi tineri, numiţi Filerot şi Antusa sau Ierotocrit

și Areti,

.

Dracul şi Fimeea. Cum
nui drac, care a avut gust să
- vreme :şi să se Însoare.

.

IN

o

o fimee a „scos peri albi n=
vie pe pămint o bucată de

Este apoi de observat că diferitele genuri de literatură
populară nu se "găsesc decit rareori în manuscripte apar„te: de cele mei multe ori, mai multe din ele se găsesc
scrise in unul și acelaşi manuscript, numit mixt, sbornic.

— 169 —
5)

Avestiţa aripa

15) Minunile

12) Cele

)

satanei.

S -lui

Sizoe.

72 de nume

.

ale lui Isus Hristos.

De scîntece.

is) Minunile maicei domnului,
2) Legenda lui Vasile cel nou.
=) Anticrist.

=) Descoperirea sfintei leturghii.
35) Simbolizarea bisericei.:
-

2) Cîntece de stea.
5) Colinde.
|
2) Irozi.
aa) Astrologhiea.
--7)
2)
3)
si)
-a2)
-s)

|

Gromovnic.
Obrociri
de zile.
Coliadnic.
Trepetnic.
Zodii.
Roată lui Solomon.

|
a

|
-

8) ştienţifice.

ii

aa) Floarea darurilor (tipărit. cf, Nr. 38 1a.
ȘI 43 Lb).
:35) Pilde filosofeşti (tipărit. cf. Nr. 151
-:sa)

Intrebări şi
de

doftorii.

| 2 istorice.
35)
Cronografe.
Na

a dife-

răspunsuri, (asupra

o

rite chestii morale)
as) Carte

b DI

|

'3)- Proverbe.

-

E

—

170 —

3) poetice.
)
a)
„.)
+a)

Alexăndria.
Varlaam şi Ioasaf,
Sindipa.
Bertoldo.

a)

Halima.

+) Arhir şi Anadam.

45) Iliodor.

o

=) Filerot şi Antusa.
«) Isopia..:
|

B.
„Fenomene limbistice proprii limbei romiCI
neşti: din „perioada 1700—1524,

44; Dacă trecem cu viderea influințele sintactice provenite de la cărțile străine din care se făceau
traducerile, apoi se poate zice că limba. rominească
„scrisă din perioada de.la 1700 la 1821 nu posede,
" comparată cu limba de astăzi, fenomene caracteristice

fonologice, morfologice și sintactice, și că singur numai
dicţionarul cel plin „de cuvinte slavoneşti, și citeodată
grecești. ori rusești, dă o importantă

notă caracteristică

limbei aceșteia.
“Dintre

toate

cărțile din

veacul al XVIII

cele

bi-

.

- sericești sînt cele mai pline de cuvinte străine, şi ahu“me slavone. Şi chiar, în lipsa cuvintelor curat romineşti, . dispărute astăzi, care formau. una, din trăsătu- rile cele mai remarcabile: ale limbei din sec. XVI,
XVII, numeroasele cuvinte slavone din cărţile bisericești ale perioadei 1700—1821, pe care de altfel le a„veau și cărţile . din perioadele precedente, par încă și
“mai numeroase . și dau limbeiîn care sînt scrise căr- .
țile aceste o fisionomie specială, încît i-au procurat 0.
riumire a, parte, aceea de limbă bisericească.
Limba bisericească a continuat pănă tirziu după
anul 1821, cu întreagă avuţia sa in cuvinte slavoneşti,
„fără schimbare, învremece limba scrisă laică a trecut
“între anii 1700 și 1821 prin diferite faze după
educaţia greacă sau rusească” sau latinească a scriitorilor,
“astfel încît în sec. XVIII nu mai este o singură limbă
“scrisă,ci două: limba cărţilor bisericeşti, neschimbată
şi foarte influințată de dicționarul slavonesc, și limba
“scrisă. laică,” care în locul. cuvintelor slavone păstrate
de limba bisericească ori . alături cu ele a întrodus.
"treptat Şi variat cuvinte grecești ori vuseşti.
45. Dupăcum în limba de astăzi (cf. 36 nota Şi
p

40 nota) se mai păstrează urme: izolate de fenomene -.
care aparţineau în veac. XVI, XVII întregei limbi'ro„mineşti, tot astfel în perioada 1700—1821 se găsesc
_pe ici pe “colea păstrate rămășițe dintrinsele. Limba
Munteniei de dincoace de Olt se pare că a fost cea
mai

conservătoare

luăm decit-un

din

exemplu,

toate,

în

căci, învremece,

ca să nu.

cronica lui Dionisie

Lele-

sări,

de pildă

(43 IL „,),—un craiovean

acela—nu

găseşte un Singur fapt din cele: înșiratede noi ca _>proprii veacurilor XVI, XVII, în! Cronica lui Zilot Românul (43 II 12) întilnim „des mai multe din ele:
=

Nu crez să fi fost vreodată acest fel de mari nevoi
Ca aceste ce acuma petrecum și văzum noi (39 b 4)

1

Col Tr. 1882, p. 275.

Și nu-i fu numai atâta, numai a se mazili,
.
.
e
a
»
i”
.
.
Ci peste puţine Zile îl văzum că şi peri.
„Ib. p. 276.:
"_.Şi aşa saraca de omenire
Era

"Cînd

ajunsă mai la peire,

|

deodată o deşteptare

Văzum

ivităla

mic și mare,

„Să năzuească, maică, la tine...
Groaznica rană so-întorei
în bine,
Cum și urmarăn, căci lăsînd morţii,

“Drept la biserici mersem
Rev.
-

Toc.

eu toții, -

V, 348.

a

Perind holera, încetă peirea,
Şi noi rămasem cu pomenirea.
Ib. 349.

De odată mai multă parte "Văzum

din ţară că se desparte.

Ib. 350.

|

:
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Ci nu întraltfel cerum

dreptate,

Ci fără cuget de răutate.

”

Ib, 351.

Și

Ins

avum

parte

că pașa

fuse

Cu o fire blindă.
Ib.,

3352.

“Și văzum că şi aduse pre taină pre un călugăr”
ce se afla schimnicind la mănăstirea Sinaei.
Ib. 75.
„ pănă

„spune

2

atunci încă

nu

adevărul (39 b 9).
Col. Tr. 18$2 D

mă

avea notărit

a

281.

Veniea lui (Ipsilant) în scaun stinică. de Rusia
de -unde era fugit și cu oștiri ruseşti (39 b o).Col. Ir. 1883 p. 92.
|

.

. pentru

sorba

împăciuirei ce era adecă, între

Pazvantoglu cu Poarta nu avea Pazvantoglu voia -dată oamenilor săi a supăra peste orînduială (39 e 3.
„Col. Tr. 1882 p. 325.
!

_ Gaută îndreptoază .

Cura ştii ca- un stpîn:

Din case-ţi depărtează
„=

Neam întort și păgin (39 d 2).

|

Col. Tr. 1883 p. 124.
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46. . Limba rominească vorbită din perioada 1600
—1821,

care

se poate

ceti

mai

cu seamă

în actele

pu-

blice şi în literatura populară, cu greu se poate deosebi de limba romînească.. vorbită de astăzi.

|

|

QC...
Date

biografice...

47. Scriitorii romini mai însemnați din perioada
de la 1700 la 1821 sint următorii.
a) In Transilvania,
|
sa
2) Episcopul Ioa Bob. Născut 1739, mort 1830.
Preot de' mir în mănăstirea: de.la Blaș pănă la 1779,
protopop la Tirgul Mureșului pănă la 21 Octombre
1782, cînd fu numit episcop al Rominilor uniți din Transilvania. - A scris Nr.

6) Samuel

43

1

Riu sa

săsesc al Sibiului, la an.

as, o, 55 Cosi

născut

1745.

|

în Sad, în scaunul.

Dupăcea

învățat

în

seminariul din Blaş, sa călugărit la 1762, a petrecut
în mănăstirea din Blaş pănă la an. 1766 şi în acest un

a fost trimes

cu cheltueala statului la Viena pentru a

” învăţa teologia în colegiul pazmanian. La, întoarcere
a fost. numit profesor de matematică şi etică la; semiminariul
oraș,

din

Blaș;

el a însoţit în

însă,

după

scurtă

primăvara anului

petrecere
1773

în acest

pe. episco

—

pul de

Blaş,. Grigorie

175 —

Maior,

la Viena,și de

atunci

pănă în an.-1782 a funcționat ca praefectus studiorum - în. seminatiul
grecocatolie. din Viena. nu-

mit al S-tei Varvara.
De la 1783 pănă la 1803 a
trăit ca călugăr și în diferite slujbe călugărești la mănăstirea
- din Blaş, ocupat cu traducerea, scrierea și -

- publicarea de cărți, fâră altă turburare

în cursul liniș-

Di

tit al vieței unui om pacinic și slăbănog fizicește decit
că vizita din cînd în cînd pe episcopul de Oradea Mare
și că a fost tras la judecată înaintea. capitolului mMă-.
năstirei la an 1798 sub cuvint că voea să treacă - la
veligia ortodoxă neunită. De la 1803 pănă la moarte
(1808) a petrecut la Buda ca revizor de cărți a tipo-

"grafia, universităței (cf. 29).
Klein a fost unul dintre cei mai productivi seriitori romini. din perioada: 1700—1821 şi operele sale,.
cunoscute pănă astăzi, unele tipărite iar altele manu|
scrise, sînt următoarele.
) Blementa linguae daco-romanae sive
valachicae, Vindobonac, 1750 (în colaborare : cu

Sincai

43 1 cs, cÎ..32).

)

Dissertatio

juxta disciplinam

siae, Vindobonae,
3) Dissertatio

canonica

de matrimonio

graecae orientalis eccle- :

e

1181.
.de

jejuniis

entalis ecclesiae, Vindobonae,

graecae

1782

ediţie, în traducere rominească, Buda, 1828).
«) Propovedanii la îngropăciunea
nilor morţi, Blaș, 1784. |
„z

ori-

(a doua
oame-

— Ii —
-.) Biblia, Blaș 1795 și Petersburg 1819.
s) Teologia moralicească, Blaș, 1796 (43 Ia»).
să) Loghica, Buda, 1799 da Ib
Traducere
din Baumeister).
2) Dreptul firei sau legile firești, Blaș, 1787,
„Tipărită Sibiu, 1800; „(43 I b as&. Traducere din mau.
meister).
-

„) Acaftist, Sibiu, 1801
») Dissertatio
„giosorum

de

(et 39).
statu

et monachorum.

a

et

politia

orientalis

xeliecele-

siae,

ms.
1) Practica consistorială.. ms.
3) Peculiaris: tractatus
philosophicotheologicus de revelată! religione christi-

ana.

ms,

„.2)
13)
aa)
15)

Indreptarea păcătoşilor. MS. +
,
Cartea de căsătorie. ms.
Conciones. ms. .
«
Lacianus, De veris: narrationibus,

tra-

ducere din grecește în latinește. ms.
16) Segneri Instructio

re. ms...

poenitentis, traduc-

|

17) Thomas de Zen pis, Imitatio
ducere. ms.

15) Omiliile S-lui

Cnristi, tra-

Vasile, traducere

din greceș-

te. ms.
19) Invăţături cătră: cei ce_vin la botez ale S- lui
Chiril de la, Lerusalim, traducere. MS.
2) Operele S-lui Dosoteia, traducere. ms.

2) Invăţături ascheticeşti ale S-lor Pahomie şi Ifrem
”

Sirul, traducere. ms.
22) Omiliile S-lui Joan gură de aur,
+3) Citeva omilii ale S-lui Grigorie
traducere. ms.
a) Ioasaf, şi Varlaam și credința
S-lui Joan Damaschenul, traducere. ms.
-=5) Citeva omilii ale S-lor Bpi/anie,

amaschin,
2)

traducere. MS.
Cartea cătră păstor

traducere. ms.
de Nazianz,
ortodoxă

ale

Efrem şi Da-

și citeva cuvintări ale S-lui

Ioan

Climax;
|
“
.:) Canoanele tutoror soboarelor în biserica, riisitvitului primite. ms.
.
2) Brevis notiria historiae Valachorum
“ab origine gentisusqucad sacculum XVIII. ms.
20) Istoria lucrurilor
şi întîmplărilor
Romi nilor. Ins. (extrase publicate în Calendar, Buda,
1806).
a) Istoria bisericească a Rominilor din Transil-.
vania. ms, (extrase în Cipariu, Acte şi îrasmente,
Blaş, 1855 p. 79 sqq:).

) Istoria. conciliului de la Florența. ms.
=) Istoria împărecherei între biserica răsăritului
şi acea a apusului.. ins.
3) De
3) De

origine Daco- Romanorum. ms
metropoli transilvanica. ms.

„)- Istoria bisericească universală pe scurt.
35) Annales principum
et moldavicorum. ms. -

transalpinorum
18

— 178 —.

37)
- aa)
25)
„)
„)
)
(et. 32).

Fleury, Istori ia biser icească, traducere, ms.
DMarmontel, Belisariu, traducere. ms.
Baumeister, Metafisica, traducere. ms.
Aritmetica, traducere. ms,
Viaţa şi faptele. lui Esop, “traducere. ms.
Dictionarium valachico- latinun, ms.

23) Istoria Domnilor barei Mvldovei. ms.
Manuscriptele sese

găsesc

în

Bibliotecele

semina-

„iilor din Oradea Mare și Blaș.
“George

* Mureșului,

Şincai.

Născut în Șamșud,

la 28 Fevruarie

1753

lui se trăgea din Șinca veche,

“numele Șincai.
în şcoala din

sau

în scaunul

1754.

Familia

în țara Oltului, de unde

Dupăce a învățat cele dintiiu elemente
Sabed,

sat locuit de Secui

unitari, Șin-

cai îşi continuă învățătura, la. Reformaţi în Oșorheiu |
(1766-—1768) și la Catolicii Iesuiți în Cluj (17681712) şi la Gimnazitil Catolicilor Piariţi din Bistrița
săsească (1772—1773).

La

an. 1773

a fost primit ca

profesor de retorică și poetică în. şeoalele vominești din
Blaș. Mitropolitul Grigorie Maior la trimes în anul
următor (1774) împreună cu Pețru Maior în şcoala de

propaganda fide din Roma.

„Cinci ani stete Șincai

în

Roma, doi pentru filosofie, trei pentru teologie în colegiul de propaganda. La 28 Ianuarie 1779 primi lau-

„rea de doctor în filosofie și în teologie. In Roma puse
fundamentul studiilor sale istorice..EI ajunse a fi numit
,

=

9

=

custode al bibliotecei colegiului de propaganda.
Mulțămită cu deosebire cardinalului Ștefan Borgia, secretarul

colegiului,

toate bibliotecele

Romei erau

deschise -

lui Şincai, și anume: biblioteca vaticana, biblioteca s0pra la Minerva, biblioteca benedictina,

afară de biblio-

teca colegiului, al cărei custode era el însuși. - Culegea :
zi şi noapte cu o ardoare fără de exemplu din cărți și
Borgia îi ciştigase de la -'papa Piu VI
“manuseripte.
voia, formală de a ceti: toate cărțile, și cele oprite și

Ce e
pănă

mai -mult,
acolo

de

acest cardinal

a-i tocmi,

bunăvoința

cu

merse

cu banii

săi proprii,

a

damnate,. și de a: cerceta! și consulta toate bibliotecele.
un preot

învăţat ca să-l ducă, oricînd:ar cere, prin bibliotecele
publice, și să-l poarteși să-l întroducă în societăţile. evudiţilor Romei. "De multe ori Borgia singur îi căuta
şi-i arăta,

diferite cărți, pănă

aici necunostute,

ce. cu-

prindeau câva, despre Romini. -Ades îl poftea la rasa
“sa, încunjurată pururea, de. erudiţi ai. Romei și străini,
din ale căror convorbiri profita in toate privirile.“ La
întoarcere din Roma (1779), dupăce a stat o bucată
de vreme în seminariul S-ta Varvara, din Viena, pentru
a se deprinde: cu pedagogia, și dupiice a legat în acest

oraș relații de prietenie. cu învățații Cornides, Benkă,
Sulzer, care i-au împrumutat cărţi și manuseripte, Șincai a fost numit

şeoalelor

vominești

între

anii

1780

și '1782 director

din. “Transilvania,

cu

al

reședința,în

Blaș, şi puțin în urmă, la 1784, se lăsă de călugărie,
în care întrase la 1774. Dupăce administră școalele
romînești

de

peste

Carpaţi

(300 pe

vremea lui) în timp

,
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„de 12 ani, a fost datîn judecată lu 1794 şi destituit
sub cuvint 'că ar conspira contra liniştei publice: în
realitate” Șincai și cu prietinii lui, Klein, Petru Maior,
şi alți Romini luminaţi de pe vremea. aceea prea luase
“la. serios reformele lui Iosef II, începuse a, crede înta”o
protecție

permanentă

a

guvernului

austriac,

înminase

|

dietei transilvane în: Cluj o suplică - „prin care pretin= deau restabilirea Rominilor, vechilor coloni ai lui Traian, în uzul tuturor drepturilor naționale, deopotrivă! cu
celelalte" națiuni ale Transilvaniei,“ răspunsese prin an“ticritice energice la criticele pe care învățatul sas E"der le făcuse pretențiunilor lor, întrun cuvînt devenise
nesuferiți pentru

reacţia

aristocratică

care

a urmat

încă

“înainte de moartea lui Iosef II (1790). Şincai a căutat
întiiu cu suplici la guvern să-și dreagă lucrurile (1796),
apoi a fost: instructor al copiilor unui nobil ungur, comtele Danicl Vass: de Cega (pănă -la 1803) şi restul vieţei pănă la- moarte (a murit la elevii săi, comiții Vass,
în 2 Noembre 1816) Pa. petrecut în călătorii neîntre'zupte pe la veședințele prietinilor săi, Episcopii Doro-

- bant și Vulcan de la Oradea Mare, comtele Vass în
Sinea comitatul Abauivar, istoricul ungur Kovachich de la Pesta,şi pe la Blaş și Alba Iulia, unde-și supunea
cronica

a

cenzură,

publice (cf. 29).

tot nădăjduind că va

pute

să

o

|

Scrierile lui Șincai, unele. ipănite şi altele manuscrise sint următoarele:
0) Gramatica latino- -vomină, Blaş, -1783 (431 C
a

cf,

32),

4

i
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2) Catehismu, Blaș, 1783 (43 Ia ).

|

„) Aritmetica, Blaș, 1785 (43 1b').
unul

abecedare,

Două

4)
„gară,

germană

şi

în 4 limbi (latină,

şi altul

romină)

un-

numai

în limba

vaniac, cum
diopoli, 1791.

|

o

9 Elegia nobilis Transylvani
Nagy

kai de Fade,în Ladislai
Epistola

ad

Georgi; Sin-

Orodias,

Magno-

Buda,

Lipszki,

le).
o
"ș) Ilronica Rominilor.

-

ai

E

Varadini, 1804 p.:189 sdq.
)

Clau-

historico-criticis,

notis

-

Transil-

libeilus Valachorum

Supplex

)

ro-

Ni

mină, Blaş; 1783 şi 1796 (43 Lc 1).

1804

(43

Pi

Opera, ceâ mai importantă, a lui Șincai. Cuprinde
anii de la Hristos S$6—1741 și îmbrățoşează istoria tuA început, să se publice de autor în
“turor Rominilor.

-

Calendarele de Buda pe 1808 și 1809 (pănă la an. 264).
“Pănă la an. 1383 s'a publicat Cronica lui Șincai în

Pănă la an. 1000 sa.
“Buda, 2- de Alexandru Gavra.
Gherasim Vida,
arhimandritul
1843,.de:
Iași,
în
- publicat
- care

avea

un

manuscris

zat al unor librari.

cumpărat

în

Viena la un

me-

După manuscrisul lui Vida sa fă-

cut publicarea întregei cronice de Lauvian, Iaşi, 3 VOL.
1853—1854, cu cheltucala lui Grigorie Ghica Vodă,

care a dărnit manuscrisul bibliotecei din Iași.

„) Responsum ad crisim Josephi Caro_]i Bder in supplicem libellum Valachorum
Transilvaniae.

ms.

|

-

-

|
)
na
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Vocabularium

naturac.

pertinens

adtria

reg-

ms,

_ Vocabularul este latin-romîn-german-mashiar despre numirile pantelor, mineralelor și animalelor.

1) Scara I sau
care
1493.

se

află

în

arătarea

cronica

ms.
2)

numelor și a

Rominilor,

pentru

lucrurilor
anii

S6—

|
Index

in

tomum

l ehronici.

ms.

13) Istoria naturei sau a firei. ms.
24) Scrisori cătră guvernul Transilvaniei și inspectorul Martonfi. ms.
„5) O scrisoare cătră „inclytum regiae typosraphiae
officium“ în care se apără contra acuzărilor
lui George
Obradovici din Banat că nu ar traduce bine cărţile rominești.

ms.

15) O strisoare
Vulcan. ms.

cătră episcopul de

Oradea

Mare,

Manuscrisele se găsesc la bibliotecele Muzeului
transilvan Cluj, Seminariului din Oradea Mare.

2) Petru

Maior.

Născut, în jCăpuşul

de 'cimpic,

comitatul Turdei, fiu al lui George Maior nobil de
Dicio Szent Mârten şi protopopul din ținutul Căpușului de cîmpie. Nu se ştie anul nașterei. Probabil s'a

născut 1760—1761 sau

1753—1754.

A studiat în O-

şorheiu, Cluj, blaș. La 1774 a fost trimes împreună
cu Șinca: în instituiul de propaganda fide din Roma

—
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decătră episcopul Grigorie Maior, unchiul său.

sa întors la Blaș, s'a

călugărit sub

Dupăce

numele Paul și a,

petrecut în mănăstire pănă la 1784. cînd a părăsit mănăstirea și s'a făcut paroh Reghinului şi protopop al
Gurghiului.
La 1809 s'a dus la Buda ca revizor de
cărți al tipografiei universităței, post pe care-l avusese
Klein şi pe care la păstrat şi Pefru Jlaior pănă la
moarte (1821). Petru “Maior a avut norocul să-şi vadă publicate, încă fiind în viață, mare parte din ope-

rile sale—lueru la care

n'au reușit și ceilalți învățați

transilvăneni, prictini și contemporani cu dinsul—și prin
el sau răspîndit mai întiiu printre Rominii din celelalte părți “ale Daciei ideile asupra limbei, naționalităței și drepturilor Rominilor, care au agitat pe Romiînii din Transilvania de la mijlocul veacului al XVIII
încoace (cf. 29).
| Operele lui Petru 3laior, unele tipărite "ȘI altele
manuscrise, sint următoarele:
1) Intimplările lui 'Telemac, din talieneşte, Buda,
1807 (43 Id).
2) Didahii sau predice pentru creşterea pruncilor,
Buda, 1809.
".) Propovedanii sau predice la morţi, Buda, 1809.
+) Predice de duminici şi sărbători, Buda, 1811.
s) Istorie pentru începutul Rominilor
în Dacia, Buda, 1812 (43 1Ic,,).
„
s) Animadversiones in recensionem historiae de origine Valachorum in Dacia, Bu-

da, 1814.

—
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-) Reflexiones in responsum domini recensentis viennensis (opitar) a Animadversiones, Pesta, 1815.
a) Contemplatio recensionis in valachi- ,
cam anticriticam, Buda, 1816.
„) Orthographia romana, sive latino-va-

lachica, Budae,

1819 (13 leu).

10) Istoria bisericei Romînilor, atit a-cestor dincoace precum şi acelor dincolo
de Dunăre, Buda, 1821 (48 1Ic,,).
) Dialoa pentru începutul litubei vomine între

nepot şi unchiu, tipărit

la începutul dicționarului „de

Buda (ef. 32).
12) In mare parte Dicționariul de Buda (43 Ic).
13) Fragmente din o istorie pisonieeaseă. ms,
4) Protopopadihia.. ins.
|
.
s) Animadversiones in recensionem histori iae
de origine
Valachorum.
in Dacia
1814 (2), ca răspuns la recensiunea anonimă din gazeta, literară din Viena Nr. 98 din 7 Decembre 1813
(aceeaşi cu: cea de sub ș 2). ms.
,
5)

Reflexiones

in responsum

domini

re-

censentis viennensis,
1815 (aceeași cu cea de
sub „ 2). ms,
|
.
12) Contemplatiorecensionis in valachi"cam

anticriticam

viennensibus
s 2). ms.

litterariis

divulgatae

ephemeridibus

(aceeași cu cea de sub
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„) Fragmente de gramatică rominească.
publicat în parte Cip. Arh. p. fil.).
Manuseriptele se găsesc
Transilvania.

ms. (Sau

în bihliotecele publice din
S

2) Joan Budai Deleanu. Se ştie despre el numai
că era Transilvănean, că a ocupat la Lemberg multă

vreme 0 funcţie a statului şi că se intitula

„consilia-:-

rius fori nobilium de reguo Galiciae“ (cf. 29).
“Operele lui Budai Deleanu, toate manuscrise,

următoarele.
1) Lexicon

rominese-nemţesc

și hemţesc-rominesc,

cu o întroducere istorică.
2) Temeiurile,

a

gramaticei

exemplare.
3) Dascalul vominese
gramaticei

romînești,

2

pentru temeiurile

romîneşti.

) Fundamenta
manicae,

sint

e

in latineşte.

grammatices

linguae

ro-

|

s) Kurz gefasste Bemerkungen iber die
Bukowina.
s) De originibus populorum
Transylvaniae.
2) De unione trium nationum Transilvaniăe.
-s) Hungaros ita describerem.
2) Hungari vi armorum
Ir ansylvaniam
non occuparunt.
-

|

—
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w) O scrisoare cătră Lugel împreună cu o traducere a lui Simeon Dascalul, în latineşte.
'13) O scrisoare. cătră Petru Jaior asupra ortografiei (cf. 32). +
12) O scrisoare cătră Petru Maior, caprinzină
un
extract

de

gramatică

1) Țiganiada

rominească,

.

sau tabăra Țiganilor, pii

mation iroicomico-satiricon,ulcătuită în 12
cîntece de măestrul cîntăreţ Leonache Dianeu,

îmbogăţită

cu

multe

însemnăriși

bă-

„gări de samă mitice, filosofice,istorice, filologice și teologice, de Mitru Perea (Publi'cată în Buciumul
romîn, ziar, Iaşi, 1877 Și
fragmente în Ar Densușeanu, Cercetări literare
Iași,

1887,

p. 245

sqq.)..

1) Trei viteji, poem în versuri (în legătură cu
Țiganiada).
15) Muntenii sau fraţii gemeni, dramă.

Manuscrisele

la Biblioteca centrală din București.

€) Dimitrie Țichindeal. Născut în Banat, la B6cicherecul mic în cel de pe urmă șfert al secolului trecut. Preot în comuna sa“ natală mai întîiu, apoi, de la
1812—1813, profesor la şcoala normală romînească din
Arad, iar de la 1818 pănă la moarte (puţin după 1814)
„a petrecut în oraşul său natal, ca preot, şi în Temi-

șoara.
fichindealui a fost, împreună cu Paul Jorgozici, Rominii Dănăţeni care în al XVIII secol au adop-
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tat mai

cu mult foc ideile de patriotismu rominesc ale

Rominilor din Transilvania. _
Operele sale, unele tipărite, altele manuscrise, sint |
următoarele :
2) Sfaturile înțălegerei celei sănătoase, Buda, 1802
(43 1 b 4).
2) Adunare: de lucruri moraliceşti, traducere, Buda, 1808 (13 1b,,),
5) Epitomul (9), Buda, 1808.
„) Asupra înfiiinţărei școalei pedagogice în Aradul vechiu, s. ]., 1813 (43 1 c s).5
|
|
,
s) Fabule filosofeşti și moraliceşti, Duda, 1814
(43 I d as. A doua ediție, Bucureşti, 1538).
.) Teologia. ms.
2) Dogmatica şi pastorala: ms.
"2) Istoria bisericească. ms.
3). Tilcul faptelor sfinţilor apostoli. ms.
1) Filosofia. ms.

1)

Istoria naturală. ms.

"12) Canoanele soboarelor. ms.
1) Cristianismul cum este şi cum ar “trebui şi pute
a după glasul Evangheliei, MS,
Manuscrisele sint mărturisite
vintarea Epitomului. Unde sînt?
7) Paul

an. 1764.

Iorgovici. Născut

A învăţat

- aceea la Segedin,

la Varadia
)
în 'Temişava,

pănă la 12

Posov

și

de autor în precu-

Pesta,

ani la Verșeţ, după
unde

a studiat

filo-

—
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“sofia și dreptul. A fost apoi la învățături în Viena și
în Roma, unde a petrecut doi ani. La 1790 s'a dus la
Paris, și de la Paris la Londra, unde a trăit 11 luni.
La întoarcere a trăit întiiu la Verşeţ ca prolesor privat și advocat, apoi, dupăce a stat închis o bucată de
vreme pentrucă publicase Observaţii asupra limbei romîneşti, a fost numit profesor la gimnaziul
din Verseţ, an. 1805. A murit la 1S08 (el. 29).
Operele sale sint:
„) Observaţii

de

limba

rominească, “Bu-,

da,

1799 (43 Ic»).
+) Un glosar în 4 limbi (perdut).
9) [. Molnar de Miillersheim, doctor oculist şi părtaş
ca împăciuitorîn revoluţia Rominilor: de la 1784, a scris,
) Deutsceh-walachische Sprachlehr e, viena, 1788 (45 1cu).
_-) Retorică, Buda, 1798 (43 lc.).
s) Istorie universală, Buda, 1800 (431Ic,,).
5) Samuel HKorisi.
Profesor in colegiul reformat
din „Cluj şi M. Ozorheiu (cf. 29). A scris:
Or thographia latino-valachica(131c,,).
2)
Lexicon
valachico-latino-hungari-

cum. Ins.
3) Gram

matica.

Manuscrisele

unde

ms,
sint ?

k) George Lazăr. “Sa născut în Transilvania, la
satul Avrig lingă Olt in an. 1779. A învăţat în școalele din Sibiu și din

Cluj şi apoi,

cu

ajutorul

bănese
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al- baronului
Viena, unde

sas de Bruckenthal la universitatea din
a luat licenţa în teologie și a urmat la

cursurile de fizică și de

matematică.

La întoarcere, în

1814, Lazăr a servit citva timp ca predicator şi catihet la episcopia romină neunită din Sibiu cu gînd ca
să se facă episcop. atunci cînd ar rămîne vreun scaun
vacant. Ocazia s'a Și prezentat îndată, la "1815, dar a:
fost vespins de la concurs pe motivul că era prea în-

vățat pentru. Romini: în realitate: Lazăr,
Transilvăneni contemporani

cu

dinsul,

cu și ceilalți
trecuse

margi-

nile hotăritede dezpotizmul austriac în libertatea cugetărei şi îndrăznise chiar, la o predică din episcopie, să.
acuze pe însuşi împăratul că în schimbul serviciilor pe
care i le-au

făcut Rominii totdeauna

ma

vrut să

recu-

noască egalitâtea Rominilor cu celelalte naţii din 'Transilvania. Văzind că mu poate să fie episcop, Luzăr s'a

hotărit să fie profesor

şi a trecut la 1816

Muntenia, unde, după îndelungate
şcoalelor

(g receşti, susținute

cu

banii

munții în

stăruințe la etoria:
rominești),

reuși

a deschide. în Bucureşti, în încăperile mănăstirei S- lui
"Sava, o școală rominească, în care el singur era “profesor
de toate cele, de gramatică, geografie, matematică, desen,

filosofie, - inginerie.

In timp

de cinci ani el a învățat,

singur și de la o vreme ajutat de elevul său, Eliade
Rădulescu, pănă cindla 1821 s'a închis şcoala lui Lazăr,
din cauza turburărilor politice din acel timp, pentru.a

„se redeschide

mai.

tirziu, sub. Grigorie Ghica (1822) .

cu numele de Gimnaziul S-l Sava..
Dacă ne gindim că școalele în țările

rominești
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de dincoace

una,

de Carpaţi

înainte de

1821

au fost totdea-

chiar: cele de sub Vasile Lupuşi Șerban” Canta-.

cuzin, cu tendințe străine, cu profesori străini şi cu
învățături în limbi străine, şi că -mai ales în şcoalele

de la sfirșitul perioadei
înrădăcinat spiritul
boierilor. păminteni
pute

învăța

care

ne preocupă atit era de

grecesc,
cu greu

încit Domnului și chiar
li întra în cap că sar

ceva şi în limba

priveşte : Muntenia—George
considera
|

romînească,

ca fundatorul școalelor

Operele

apoi—întrucit

Lazăr cu drept se poate!

sale, parte tipărite,

naționale.

|

"următoarele:

-

.) Versuri

de

laudă da

|

încoronarea

împăratului.

Franz, Viena, 1808 (43 Id).
2)

|

parte manuscrise, sint

Apel cătră publicul

|

romînese pentru publicarea

de cărți vomiînești, București (2) 1822.
) Povăţuitorul

tinerimei

|
cătră

rata și dreapta cetire, Buda, 1826
lui George Lazăr,
„) Aritmetica
tă

G.

acum

întiiu

Lazăr, întru

)
matematicească,

pe

politului

alcătui-

rominească,

-prin

rostit

Dionisie

rostit

din

ms. In Biblioteca” de la Bu-.
Ia
la înscăunarea mitroLupu,

1819,

ms.

An. Ac. rom. ser. |, t. IV, p. 111 sqq.
's) Cuvint

(Abecedarul

folosul 'şcolarilor “Săi

şcoala din S-l Sava,
- curești,
5) Cuvint

limba

adevă-

de

proieşorul
S

Publicat

în

i
Lazăr,

30

|

—
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lulie 1822 la suirea pe tron a lui Gr. “Ghica,
ms. Publicat în Rev. Toc. 1 360. sqq.
2) Filosofia, ms. Perdut.

«) Matematica, ms. Perdut.
5) Geografia, ms. Perdut.
+) Istoria universală, ms. Perdut,
Nr. 33 sp 9 ep sînt, mărturisite de Lazăr în Apel
cătră publicul vomiînesc, carte însemnată sub Nr. 2.:
) Vasile Aa on. ! Sa născut, “la Glagovăţ, un sat
aproape de Blaș, cam pe la anul 1770..A învăţat în.
Blaș, Cluj şi Oşorheiu. Advocat la Sibiu, unde a murit
la an: 1892. A prelucrat Şi tipărit cărți “populare din
genul poetic. El și cu Ioa» Barac, compatriotul. şi contemporanul său, au fost cei dintiiu scriitori care au întreprins pe o scară mai întinsă publicarea, literaturei
populare romine. A scris :
„) Piram şi Tisbe, Sibiu, 1808 (43 1 4 .).
2) Patimele Domnului

Isus

Cristos,

în versuri,

Si-

biu, 1808 431.)
|

3). Leonat beţivul şi Dorofata soţia sa, Sibiu, 1803

şi 1815 43 1da, 2)
|

„) Anul cel mânos, în stihuri Sibiu, 1820
(43 1 d 1e).
ș) Sofronim Şi Hariti în versuri, Sibiu, 1821 a

"Id

23).

c) Eneida lui Virgiliu, traducere. MS, (Unde ?).

pu) Joan Barac. A scris:

.

„) Istorie

despre

Arghir

cel

frumos

şi

Elena cea frumoasă, Sibiu, 1801 (431 ds). 4) Risipirea cea din urmă a Ierusalimului, în ver- suri, s.
|.'1821 (43 Id »).
s) "O mie și una de nopţi,. Braşov, „1836-1835

Sol

|

.) Tilu Buh-Oglindă, în Foaea. Duuminicei,
Braşov, 1837.
|
s) Cei trei frați eheboși, istorie comică

Braşov, 1843.
b) In Moldova.

ziar,
|

în versuri,

a
E

a) Dimitrie Cantemir.

mir” Sa născutla 26

i

Principele Dimitrie Cante-

Octombre

1673.

Tatăl său, vodă

Constantin _Cantemir -(1685—1693), era pe acel timp
numai sărdar. Pe.la 16857, sub domnia tatălui său, a
fost trimes ostatic la Constantinopole, unde a statpănă " la 1691, în care vreme a pus, sub profesori greci, baza
marei erudiţii pe care a făcut-o apoi cunoscută în scri-

„erile

sale.

“(Domn

"—1107)

La .1691

al Moldovei

veni

in

fratele -său

în două rînduri:

locul său

mai

mare, Antioh

1697—1701,

ca ostatic,

iară

1705.

el se în-

toarse acasă, la Iași. Cinda murit Constantin Cantemir
(1693),
nu i-a
urma
Domn

boierii au ales Domn . pe Dimitrie, dar domnia
ţinut decit trei săptămîni, pentrucă Poarta, în.
stăruințelor lui Constantin, Brîncoveanu,: întări în locu-i pe Constantin Duca, ginerele Domnului

Munteniei,

și-l sili prin “urmare să

părăsească

să se ducă

la Constantinopole. Pănă

la

țara și

1710. a stat

a-"

proape neîntrerupt în capitala: Turciei, unde Şi-a con-

“tinuat şi complectat studiile incepute tot acolo depecind

era copil: numai între anii 1700—-1701,:sub domnia
dintiiu a fratelui său Antioh, a mai -venit în Moldova
pentru a se căsătoricu Casandra, fiica lui Şerban Cantacuzin, fostul Domn al Munteniei. —In anul 1710 a fost .
nevoit prin stăruințele Vezirului să “primească domnia .
Moldovei:

credeauTurcii,

în împrejurările grele în care

se aflau din cauza amenințărilor „lui Petru Cel Mare,
învingătorul
Suedezilor la. Pultava, că nimeni mai
bine decit Dimitrie Cantemir, - cel crescut în mijlocul
Turcilor, nu “va pute să li apere interesele în Moldova.-. „De abia ajuns la Iasi însă, Dimitrie, nedumerit asupra
puterilor - Celor doi dușmani, şi bine hotărit de a ave
în videre numai, interesele țărei, își puse în.minte de
a se lua cu binele și pelingă Turci și pelingă Ruși,
pănăcînd va vide cum se aleg. lucrurile, şi deci pe de

o. parte
- denţă

întreținea
cu armata

regulată

şi prietenească

turcească. căreia

îi procura

corespon-.
tot ce cra

dator, ca un Domn supus, săi procure, iar pe de alta
trimetea sol la. impăratul Rusiei, la Jaroslav, pe Luca
Vistiernicul, care încheiă cu Petru Cel: Mare cunoscutul tractat : „Țara Moldovei cu Nistrul să-i fie hotarul,
și Bugeacul, Și cu toate cetățile, tot a Moldovei să fe;
numai, de odată prin cetăți să aşeze Moscalii oșteni, “pănă

s'a

întemeia

țara;

iară. apoi

să lipsească

oastea

moschicească.—Bir să nu deie țara niciun ban.— Pre
Domn să nu-l mazilească împăratul pănă la moarte; și
pre urmă" din fiii lui să “fie, pre carele și-ar alege ţara.—Neamul lui să nu casă din domnie; numai, cînd
13
”
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Sar

IN

haini, sau

—

pe

:

i

,

-

cind și-ar lepăda, legea, atunci acela să

lipsească și să puie din fraţii. lui.—Pre boieri să nu-i
mazilească Domnul din boierie pănă la moarte, sau cu
“mare vină să-i scoată.— Vama ocnei și altor tirguri să
„fie venitul Domriilor; iară altă dare să nu fe.—Mazilii
Și mănăstirile să-și stăpînească ocinele, moşiile și vecinii săi; și- să-și iee și desetină de stupi și de mas-

curi și goștină de oi de pe moșiile sale.—Zece mii de
oaste să fie tot-gata în țară, și împărăția, să li. deie
lefe. din visteria - împărătească, din Ștoliţă.—
Din "Moscali să nu se amestece la boieriile Moldovei, nici să se
însoare în țară, nici moșii să. nu. cumpere.—Domnul
pre boieri să nu. fie volnie a-i perde, orice gveșală ar

face, fără sfatul tuturor și fără 'iscălitura mitropolitului.— Cătră, aceste i-au dat şi tituluș de domnie să se
serie mai de cinste şi mai

sus dupăcum se scriu Dom-

nii acum; iară, aşa era „Seninatul

Domn al țărei Mol- .

„dovei, Samoderjeţ (adecă singur stăpinitor) şi volega„tor (adecă prietin) țărei Moskiceşti.
(Ioan Neculcea).
Purtarea echivocă a lui Cantemir. n'a putut însă con-tinua din două pricini, mai întiiu din cauza lui Petru
cel mare, care, simțind. șiretenia Domnului Moldovei,
i-a pus ca o condiţie « îndeplinirei tractatului încheiat,
întrarea imediată a Moldovenilor în acțiune,—iar apoi,
“şi mai ales, din cauză că Dimitrie Cantemir s'a grăbit
a ucide un agă-și nişte soldaţi. Turci, despre care au„zise că au poposit lingă Iași,

socotind .că poate

vin Să-]

„mazilească, învremece Turcii aceia veneau la ași cu
totul pentru alte interese. Neavind prin urmare încotro,

o

=

la 3 Maiu - 1711 Canteniir a înștiințat pe boieri (care
probabil fusese partași la facerea tractătului, celui atit de favorabil. boierilor) şi pe ţară despre leggăturile
sale cu Petru Cel Mare, care și sosi în lași în luna
“lui Iunie. La 19. ale aceleiași” luni Turcii tree Dunărea. In Iulie avu loc la Stănilești, lingă Prut, în ținu-

tul Fălciului, lupta între Moldoveni uniți cu Rușii de o
parte

și

Turcii de alta:

după perder ea bătăliei decă-

tri Creștini, Cantemir împreună cu boierii ciţi se unise
cu dinsul fugiră în Rusia, unde petrecură la Harcov,
mai întiiu, pănă la 1713, apoila Moscva și la Petersburg.—Pără isit încetul : cu încetul de mulţi din boierii
care fugise împreună

cu

el, și care

apoi

unul

cîte

u-

nuj se întoarseră în patrie, și legat cu recunoștință re„ciprocă

de împăratul

rusesc, pentru care-și părăsise ţțara

și. domnia, și prin care fusese scăpat de urgia Turcilor
celor înverşunaţi contra

hainului

Domn,

Dimitrie

temir se alipi cu totul, el şi copiii 'săi, de familia
“părătească,

şi de noua

Can-

îm--

sa patrie, se căsători; după moar-

tea primei sale soții, cu o principesă Trubeţeoi, îmbrăcă straie curopeneşti atunci cînd ţarul schimbă cu sila
portul Rușilor, fu consilier împărătesc. şi în mare favoa- .
re la curte, însoți pe ţar în călătoria din Persia dela 1720,.... dar nu uită pănă la -moarte Moldova și pe

Romini, precum „probează numeroasele. serieri din exi-.
liu, în' care 'cu iubire adeșeori orbitoare povesteşte istorin Rominilor.—A muritla 21 August 1723 de oboală.
de rărunchi, pe care o căpătase în timpul călătoriei din -

Persia, — Dimitrie

Cantemiv a fost cel mai învățat Ro-

.

Da
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o.

min de pe timpul său şi Sar fi putut chiar compara,
fâră ruşine, cu învățații contemporani ai apusului. . Is-

toria i-a fost ocupaţia de predilecție, iar operele sale
le-a scris în latineşte, în romineşte şi în rusește. Limbi
ştia foarte multe: vorbea şi seria limbole turcească,
persiană, arabă, greacă modernă, latină, italiană, rusească; înțălegea bine limbele greacă antică, „veche slovenică și franceză. Era membru al Academici din Berlin.
Sericrile

sale,

parte

sint următoarele: !

tiărite

şi: parte manuscrise,

|

î) Divanul sau gilceava inţăleptului cu
lu mea, lași, 1098 (381 a =).
“) Sistemul sau condiţiile religiei mahomedane,
în rusește, Petersburg,

1722.

.

-

|

a

-) Cartea cîntărilor după musichia tur_ccască, în romineşte, tipărită Moscva încă de petimpul autorului (perdută).
.) istoria incr ementorum

atquce

decre-

“mentorum aulae othmanicae. ms. 4 vo]. fol.
s) Annotationes ad historiae othmanicae librum primumn. ms. 266 pag. in fol.
5) Annotationes
ad decrementa
aulae
othmanicac. ms. 105 pag. fol.:

-) Descriptio Moldaviae. ms. unul de 184
pag. fol., altul de 269 pag. in 40,
=) Vita Constantini Cantemirii cognomente

D.

senis.

Cuntemirio,

pag. fol.

Moldaviae

-principe

Ă

principis,

Moldaviac;

a

auctore

ms.

179

— 197 —.
„) Principis D. Cantemisii variae sehedae
et excerpta. e autographo descripta. ms. 54
foi (De la fonea 1—7 viaţa Ii D. Cantemir și indicavea scrierilor sale. La fonea vecto diploma lui Cantemir

de

membru

al

Academiei

berlineze.

De

la 7—15

D. Cantemirii. prineipis. Moldaviae schedis
ia geaiis: De la l5—â4- hegione es quae ab -Dacu circa littus caspium usque ad Czir„ C0SS0s extenduntun)..
1.) Istoria Cantacuzinilor Şi Prâncovenilor,, în -ru-

sește, ms. (Opera originală a fost. scrișă în romînește.
MS, -rominesc nu s'a, descoperit. încă).
aa) Ironicul
vechimei Romtno-AMoldoVlahilor. ms. (Opera originară, care cuprindea istoria „Rominilor

pănă în timpul

autorului,

a fost serisă în

lâtineşte. Autorul însuși a tradus în rominește o jumă-

„tate din ea—de la întiiul' descălecat pănă -la al doile
la

an. 1717.

Traducerea, s'a, păstrat,

jar scrierea

la-

tină cea complectă s'a perdut întrun naufragiu pe marea caspică pe vremea călătoriei autorului în Persia).

|

=) Tlistoria: Moldovlahica, (2). ms.

|

=) Istoria ieroglifică, în vominește, ms. (0pera a fost scrisă de. autor la 1704).
,
|
_

14) Compendiolum

stuti onis.

universae

logites in-

MS...

15)- Ioannis

Baptistae. Van

IIeimont

phy sives

univeârsalis
doctrina et'christianae fidei
congrua et necessaria philosophia, ris.4% (0„peră scrisă de Cantemir înainte de a se face Domn).

198
-s) Loca

obscura

—
in

Catechisi,
quae ab

anonymo- authore
slaveno
idiomate
edita
MEPBOE oY MEWIE. wrporwma intitulata est, dilucidata,auctore principe » Demelrio Cantemirio, anno
1720. ms, în 4.
N
IE
.12) Sacrosanctac. seientiae îndepingibi-.
„is ima go. Tomus primus, quo- „comprehenduntur theologophysices -principia
sacra,
auctore: Demetrio. principe Moldavo, cu o serisoare 'cătră profesorul său, Ieremia Cucavela. ms., in 4.
(Scrisă în Constantinopole înainte de domnie).
e.
15) Curanus (9). ms.
.

w)

De

statu

politico

'aulae

othmanicae,

sau,. după alţii, Istoria Mahometanilor din “remea: minciunosului prooroc Mahomet pănă
la primul împărat al Turciei. ms. (Această scriere

-latinească,

începută

la. Constantinopole

şi: termi-

-_ nată la Petersburg în an. 1716, a perit în Marea Caspică cu ocazia expediției din Persia).

„)

Moldaviae

.

ms. (despre

nobilitatis genealogia.

care voibeşte

sloviei Hronicului

Cantemir. la sfirşitul predo-

Romîno-] Moldo-Y lahilor

LĂX). Perdut,
o) Monachiarum
“Perdut.

ÎN
physica

p.

”
examinatio, ms,

22) Catehismu, în limba persană, - din care s'a și
tipărit—pe vremea autorului—o. coală. „ms. „Perdut în
naufragiul de pe. Marea Caspică, | Sa

—

199 —

2) 12 scrisori cătră Țar, Sinod, seeretarul Țarului.

2) 29 scrisori cătră aceiaşi.
Nr. „- la

Biblioteca

-

Muzeului

asiatic

din .Peters-

burg. S'a tradus şi tipărit, inglizește de Tindal, Londra, 1734,—franțuzeşte. de Jonquiăres, Paris, 1743,—.
nemţeşte la Hamburg,
1745,.—sa tradus italieneşte
(numai partea I, 1360—1672; 2 ms; unul la Bibl.."
Muz.

as. Petersb,

şi altul la. biblioteca "arhivelor minis- .

teriului de - externe din' Moseva) de Antiol; Cantemir,
ficiorul principelui Dimitrie.
După. ediția nemțeascăi
S'a tradus în romineşte și tipărit cu cheltueala 'Acade„miei Romine de Hodoș, “Bucureşti, 1876-—78,:2 vol—
Ne. s în -Bibl. Muz. as. Petersb. “și în Dbibl, “arh. min.
ext. Moseva.—Nr.: s îbid.—Nr. „în Bibl. Muz. as. Petersb. Sa tradus și tipărit, nemţeşte la Francfurt și
Leipzig, 1771 —ruseşte, după ediția. germană, la 1789.
După ediţia nemţească sa tradus şi tipărit rominește

în Mănăstirea Neamţului

(L ed.. 1815; IL ed. 1825) sub

titlul de Scrisoarea Moldovei,

și la Iași (Il ed.)

1851, sub. numele “de Descrierea Moldor ei, apoi
(IV ed.) la 1868 sub titlul de Serisoârea Moldovei, „După cele -două 'manuscripte de la Bibl. Muz. as.
Petersb. s'a tradus romineşte de Papiu Ilarian şi s'a
tipărit—textul latin şi traducerea—cu cheltueala Academiei Romine.la București, 1875—76, 2 vol.—NI. « ibid.
“Sa tradus şi tipărit în rusește, Moseva, 1783, După
ms. sa tipărit cu cheltueala Academiei Romine. RBucu„rești, 1879.—Nr. , îbid. După ms. sa tipărit, la un loc

eu Nr. s, cu cheltueala Academiei Romine, Bucureşti,
1879.—Nr.: „ibid. După o ediție grecească sa tradus
în romineşte” de G. Sion şi sa tipărit cu cheltueala Academiei Romine,

București,

1878

(la un loc-cu Nr. .)-

—Nr. „i; în bibl. arh. min. ext. Moscva.
După IS. S'a.
tipărit de Siulescu, cu cheltueala mitropolitului Ț'eniamin

Costache

la

Iași, 1835,

2

vol—Nr-sa „ibid, —Nr.

200

—

13 Îbid. După ms. sa tipărit cu cheltueala Academiei
_Romine la un loc cu Nr. s.—Nr. aa îbid.— Nr. as în bi- blioteca Academiei teologice din lavra S-lui Sergie,
Moseva.-—Nr. ss ibid —Nr. sa ibid.—Nr. as în bibl. arh.
min. ext. Moseva—Nr. 2 în Arhiva: ministeriului de
"externe din Moseva.—Nr. = în Arhiva ministeriului
de externe din Petersburg.

2) Antioh Cantemir.
„bre

Sta: născut la 10

1709, fiu al: principelui

Septem-

Dimitrie “Cantemir

și al

Casandrei -Cantacuzin ; era -prin urmare numai . de doi
ani cînd a
totdeauna.
„_pătat-o de
Academia
Mare

părăsit; împreună cu tată] său, țara pentru
! Cultura literară, pe care mai întiiua căla învățatul său părinte, a complectat-o
de la Petersburg, înființată .de Petru “Cal

la 1725,

studii în

precum

și—mai

timpul cit a petrecut

cu: seamă—prin

in Anglia

proprii

și în Franța

ca ambasador al împărăției rusești: căci la 1732 Antioh Cantemir a fost numit ministru plenipotenţiar al
Rusiei la Londra și. apoi, după şese ani de petrecerea
în Anglia, la 1743 ministru plenipotenţiar la Paris, unde 'a murit de idropisie de pept la an. 1745 Aprilie
> 11. N'a cunoscut pe Romini şi:a lucrat toată viața numai pentru patria sa adoptivă, Rusia, câreia, în. afară
de serviciile publice: pe care i Je- a adus, a făcut: marele |
bine că prin scrierile sale, toate în rusește, a contri-,
buit “printre cei - dintiiu. la începerea literaturei ruse
artistice; căci, deşi ca cuprins operele lui „Antioh, - Canteniir sînt produetul unei inteligențe.- rominieşti; eca lim-

2

— 201 —

“bă ele au făcut inceputul —mai ales în poezia cultivată.
—unei literaturi scrisă în limba rusească.
|

Scrierile

sale, toate

ms., sint următoarele: .

1) Simfonia DSsalmilor ).
|
“2 O colecţie de poezii (S satire, 4 ode, 2 epistole,.6 fabule şi 9 epigrame) dedicată împărătesei -Ru“siei” Elisabeta.
,
2) O epopee,

numită

Petr eida,

în

onoarea

lui

Petru Cel Mare, rămasă, nesfirșită. ”
a) Un tuactat de Algebră. ;) Reflexii asupra prosodiei.
«) Cintece,

care

se cîntă

și astăzi

7) Despre piuralitatea umelor,
din Fontenelle.
«) Istoria, lui Justinars, traduce,

în Rusia.

traducere

| eu note

2) Epistolele lui Jloratius, traduse în versuri

ne-

rimate (Cea dintiiu scriere rusească, în versuri albe).
1) Odele lui Anacreon, traduse în versuri neri-

mate.

a.
a
a
,) Cornelii Nepotis Opera, traducere.
1) Tabloul lui Cebes (7), traducere.
|

15) Scrisori persane, traducere “din - Montesquieu.
1) Morala lui Epictet,. traducere.
|
15) Dialogurile “asupra luminei ale lui - Algarotii
"(Ne apoli, 1739), traducere: din italienește. -

16) “Traducerea, în italieneşte
Historia

incrementor um

rum aulae othmanicae
mm

same

-

pm

onaee

a£ operei tatălui său,

atque “decremento-

(cf. 37 b z + obs)

- 2
Ni

Sa

tradus

Constantin Negruzzi

—

în

D

romineşte

și s'a tipărit de

şi Alexandru! “Donici,

Jaşi,

1844,

a doua ediție la Bucureşti, 1873, în Scrierile. lui
Constantin "Negruzei, vol. II, p. 159: :Sqq.
59) Aesenli Uricariul. „Neculaiu -Costin lăsă mai
multe fragmente spre urmareă, cronicei sale. Acestele
întrebuință Acsenti. Uricariul la cronica Dea doua

domnie:a

lui Neculaiu

Alexandru

Mavro-

cordat Voevod în Moldova (43 l-a).
Despre
Acsenti Uricariul ştim numai că era -casnie al lui Ne-

culaiu Costin şi uricariu al logofeţiei celei mari, adecă
preseriitor al actelor domneşti.
Mai toate hrisoavele
.de la începutul. secolului al XVIII sint scrise de dinsul.*
Di. Coggăln. în Prefaţa ed. I a Cronicelor Moldovei.
2) Ioan Canta.
Spatarul. loan Canta, ”contempovan epocei despre care- serie, este autorul eronicei Le-

topisețul țărei-Moldovei

nă

la a patra

domnie

a

dela
lui

vrocordat Voevod (43 II
<) Fhache Cogălniceani..

tombre

_

1730..

La 1746 a

a»).
Sa

întrat

a doua și pă-

Constantin

născut

ii
la: 10 Oc-

în Slujba. domnului

Moldovei, Ioan Mavrocordat, . ca copil
care a rămas sub domniile următoare
„lui Constantin. Racoviţă (1749—1753),
mit 'comis al.treile. Sub acest domn.

doinnii. din Moldova şi Muntenia

Ma-

de casă, post în
pănă la, domnia
cînd a fost. nu-:
în diversele lui

(1753 —1757), a ser-

„vit apoi ca comis al. doile, vatav de copii, vatav
de
“aprozi.
De la 1757—17 74 a. petrecut la Constantino
pole pelingă exilatul domn Constantin Racoviţă,
în care

-

|
vreme a scris
“Moldova

903
şi cronica

cu noul

Domn,

sa,

La

Grigorie

1774:se
Ghica,

întoarse
care-l.

în

numi

medelnicer.
La 1782 fu numit stolnic și apoi se retrase la satul Ripele, moşia sa, din judeţul Fălciului,
unde trăi pănă la sfirșitul vieței, care avu loc la 1795.

A scris Letopiseţul țărei Moldovei de la domnia întiiu şi pănă la..a patra domnie a lui
"Constantin Mavrocordat Voevod; Stihuri asupra Domnului Grigorie Ghica Voevodal -

ţărei Moldovei;:Stihuri asupra lui Manolache Bogdan vel vornic șia lui Ion Cuza biv

vel spatar (43 Il.a 5).
9) Ditropolitul Iacob Stâmate. Născut la. an. 1748 |
în Transilvania, fiu de porcar.: La 17 ani s'a. călugărit la Mănăstirea Neamțului. Protosinghel al mitropoliei.
«dle la 1774—1784. La 1784 €piscop. al Hușului. -Mitro_polit al Moldovei de la 1791 'pănă la- moarte, 21 Mar-

tie 1803. -Insemnat prin: direcția rominească, ce s'a si“Sit
să dea şcoalei domnești "din Iași, cea care dela
Vasile Lupu pănă la 1821 a. fost- inai numai 0 școală
grecească susținută cu banii Rominilor, prin conștiința
ce a.avut—el
ciunea

unul

pedanticelor

dintre cei dintiiu—despre deşărtăstudii din

acea, şcoală,

gurarea publicației de cărţi scolastice
_mească în țările de dincoac6.de Carpaţi
Hotiniul, 47 b x). A scris Bucvariu
re de învățătură celor ce vor să
te

cu

slove

Ge

s1ov eneș ști,

a

Taşi,

și prin inau-

în limba romi(cf. Amfilohie
sau începeînveţe car-

între 1791

şi :1803

e

2
Ti): Amfilohie

Holiniul,

E

Ca episcop

al Hotinului i

găsim pomenit întfiași dată la anul. 1782 Decembre y,
în actele: publice. - A trăit mai. mult la. mănăstirea fagavia, lingă IHirlău, unde era, și. egumen. „Era un bar-

bat erudit. Iși făcuse
. studiile în Italia şi.în Polonia: ;
“teologia, limbile elenă, slavonă, latină, şi italiană îi
erau adînc cunoscute; el era încă geometru. și învățat
în ştiinţele matematice ;. pelingă aceste era un filolog . distins.* A fost mina, dreaptă a mitropolitului Jacob. :
Stamate în scopul. de înfiinţare” a unei instrucții în limba romineastă, pe care-l urmărea acesta.
Serierile sale, toate didactice, unele tipărite şi al- |
tele: manuserise; sint, urinătoarele:
|
.) Gramatica teologhicească scoasă în

limba moldovenească de pa bogosloviea lui
Platou, arhiepiscopul de Moscva,

și de pe

alte.

cărţi bisericești, pentru învățătura “preoţilor şi a tuturor deobştopravoslavnici creş|

tini. ... Iaşi, 1795 (43 Lap)
') Elemente aritmetice

arătate. fireşti

a... Iași, 1795 (43.1 b..).
_
.
) De obşte gheografie-pe limba moldovencască scrisă de. pe. geografia lui
(Claude Buffer), după orîndueala care

mai

Butier
accum

pre urmă. s'au.așezat în Academia. de la

Paris...

Iaşi, 1795

(45 1e n)

,

ă

e

„Intr un scop util: elevilor „săi- “episcopul „i mfilohie
pune la: sfirșitul geografiei. sale: a) O€ tablă4 pentru nu=
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mărul arăpesc care se întrebuințează. acum, impreună
cu numărul moldovinese, adecă cu. numărul exprimat
prin litere chirilice, pănă la un milion de milioane; b!)O însemnare de Domnii Moldovei, la ce ani au fost
şi ciți ani au. domnit fiecare, incepinde
d la Dragoş
Voevod, adecă de la 1352, şi pănă la 1795, data tipă-

rirei cărței,. cînd

domnea

Alexandru Calimah ; și în sfir-

şit cl) Amfilohie adaugă .cătră geografia sa o notiţă
“Specială pentu orașul Iaşi, pe care a scos-o, adecă'a
tradus-o, cum însuși ni spune, din Geografia scrisă în
limba: germană ' și tipăr
în ită
orașul 'Tirnovei din Ungaria la an. 1704 de T'rancisc Șmideg (Schmiedicg) aco|

ia

graful.

N,

et

4) Ar

aa "Epra (Cuvinte

ms. Unde

LL

|

şi fapte), pe la 1752.

a

Cuprindea Istoria Moldovei. |
9) DBlitropolitul Veniamin - Costache. Născut 1716$, |
mort 1846.

întiiu de

De

două

ori mitropolit al - Moldovei,

la:1803—1806 şi apoi

mai

de la: 1812--1842,

dupăce mai întiiu fusese episcop de Iluşi (1792—1'796)
și de Roman (1796—-1803).-A murit la: mănăstirea Sla-

tina, exilat de Vodă Mihail. Sturza. “EI a înființat se- _
minarul de la Socola (Seminarul Veniamin) la 1803, care a funcționat
în răstimpuri pănă -la- domnia lui Mihail
Sturza (1834), cînd a început a funcționa regulat, cu,
profesori mai

mulți

și cu învățături mai

nat, ca şi mitropolitul
stăruințele

Iacob Stamate,

multe.

Inisem-

prin dorinţa și

sale de a. înființa școale rominești,

dar,

mai

fericit. decit acela, a reușit să înființeze chiar una, cuEi

/

|

— 206 —..

rat. romîneascăși cu totul diferită
de școala, cea greacă
domnească, anume seminarul dela Socola, în mijlocul înflorirei elenizmului în țara Moldovei, și a fost astfel, pentru

_Rominia de dincoace de "Milcov, inauguratorul şeoalelor
naţionale, “dupăcum Georgge. Lazăr a fost al celor din
“Muntenia, Om. blind, caritabil şi iubitor de patrie pre- |

cum. n'a mai fost altul, trecea, întocmai ca şi mitropo=
litul Dos oteiu, de sfint, precum mărturisesc - contempovanii, dintre care mai trăesc încă mulți. Pelingă aceste
“neobosit traducător și tipăritor de cărţi: bisericeşti în
limba

rominească:

la Mănăstirea

țată de

dinsul

la Iași, în tipografia

Neamţului,

mitropoliei, și -

unde tipografia a fost înfiin-

la ânul 1609, s'au tipărit, la începutul

secolului nostru, mai multe cărți bisericeşti decit în tot
„vestul țărei, şi în Moldova, chiar pănă, astăzi, cărțile pe
care se ceteşte slujba sînt în -mare parte cele tipărite,
pe vremea lui Veniamin Costache. |
“Scrierile sale, toate traduceri, parte tipărite și
parte

manuscrise, sint. următoarele

:

_

) Explicarea, celor şepte taine, Iași, 1807.
2) Chiriacodromion, Măn. Ne amțului, 1811.
3) Octoihul, Iaşi, 1814.4) Explicarea dogmelor credinţei, Mân. Necamțului;
1816.

») Ciaslov, Iaşi, 1817.
“s) Nouă cintări -din psaltire;- Mânăst:
1818.

o

2) Leturghia, lași, 1818.

„) Apostolul, Iași, 1819.

-

”

Neamţului,
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) Istoria

seriptunei

vechiului

testament,

3 „xol.

Iaşi, 1824,
1). Istoria noului testament, Iași, 1736.
11)

Funia

întreită: sau :trataţie

Dumnezeu, lași, 1831.
12)" Leturghiile
Iaşi, 1834.

despre existența lui

sfinților Ioa,
|

13). Predice, Iaşi, 1837.

Grigorie și Vasitie,

_ :

24) Hronograf sau - numerare
țului, 1837.
-

ae
de. ani,

Man. Neam=

15) Tedlogia lui Platon, Iaşi, 1839,

-

„5) Istoria bisericească, 4 vol, Iaşi; 1841—1843.

2) Piatra

scandelei snu

istoria schismei, Iași,

1844.

-

-

E

18) Pravila cea mare sauu Pidalionul, ?, 1844.
=) Indeletnicire despre buna murire, Iași, 1845,

2) Tilcuirea, psaltirei, Iaşi, 1850—1862.

2) Indeletnicirea iubitoare de Dumnezeu, 2, pe la

1S13—1816.
-2)

|

_

Antologia cărților bisericeşti,

în versuri, ?, p6

la 1822—1898
25) Indianul

și filosoful, ?, pe la 1522-1898.

-2, Meditaţiile S-lui Augustin, ?, pe la, 1822-—1828;
25) Predice,

20)

Cărticele

2, pe la

.

_

1822—1828.

de rugăciuni - Şi învățături, ?, pe la

- 1899—1898.
27) Broşuri (asupra. datoriei preoților),
1822-1828,
--

?2 pe

la
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25) Analele istoriei pisericeşti din primul veac al
creștinismului, MS,
aa
Să
2), Tractatul: patriarhului Nectarie asupra papis--

mului, ms.
„.)

-

-

Omiliile

S-lui

|

Ioan

ivisostomul,

ce face la faptele apostolilor, şi la
vel, ms.
_a)
tul, ms.
32)
33)
cei mari,

în tilcuirea

epistolele s- lui Pa-

de „Dicodim- Aqhiorii
”
Tilcuirea Psaltirei, "de acelaşi, ms.
Din "cuvintele lui . Cornilie, „ierochiricul -biserims.
Tilcuirea

Apostolului

Ms. la biblioteca Seminarului Socola:
1)

"liman

Alezandr a Beldiman.

Vornicul Alerandr u Bel-

a tiăit pe la 1821. A: seris.
) Moartea lui Avel, traducere din limba fran-

ceză, Buda, 1820 (43 1 d -7).
=) Numa

Pompiliu,

|

roman,

de Dorian,

1520 (43 1 d.:o).
„) Lragodia lui Orest, Buda,
+) Tragodia sau, mai bine a
ca "Moldovei
întimplare
după
Grecilor, 1821. In versuri. “Tipărită

traducere,

Buda,

autorului Iași, 1861,
ed. II t: III.

II "ed.

Ca anexe ale aceştei

în: Mih.

scrieri

sint: a?) Tălmăcirea caimelei

1520 (43 1.)
zice, Jalnirăzvrătirea
după moartea. .

Cogăln.

(tipărite: tot

Letopo

acolo)

lui V ogoride. ce
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o

scria la Silistra, şi b!) Jurnalul”
boierilor

deputați

în

mergerei.

Țarigrad, 1822.

_

ISI Milostivirea lui Te traducere, ms. Unde ? _
-7) Costache Conache. * Născut 14 Octombre 1777.
A învăţat în şcoala grecească de la Iaşi și la profesori
particulari. Din veche familie_boierească. Mare logofăt.

Era om învăţat: cunoștea bine limbile greacă, franceză,
şi turcească, apoi literatura

franceză, mai ales ceafiloso-

fică din veac. XVIII; inginer și jurisconsult. Mort la 4
Februarie 1849. Celebru poet. A scris: -.
Poezii, alcătuiri şi tălmăciri, publicate

întiia

ediţie,

după

moartea

autorului,

şi în a doua ediţie la Iași, 1888.

i
în

la Iaşi, 1856,

e

3) George Asachi. Născut la, Herţa anul 1788,
mort anul 1871. A învățat atit pe socoteala lui cât” şi pe
cea.a mitropolitului Veniamin Costache la mai ' multe . *
'şcoale străin; la Lemberg, la Viena; şi la Roma, la care
a căpătat cunoştinţe enciclopedice în filosofie, in matematice şi în istorie. După întoarcerea sa în ţară la
1812,

Asachi a jucat pănă, la sfirşitul domniei

lui Mi-

hail Sturza (1848) un rol preponderant în literatura Moldovei şi în dezvoltarea școalelor naţionale. In ce privește punctul din urmă, apoi numai puţin drept decît
Veniamin Costache are G.: Asachi de a fi considerat
ca acel care-a inaugurat școalele rominești în Moldova,
căci dacă mitropolitul Veniamin a înființat seminarul
de la

Socola

„de Lazăr

_

la

(1813),

1803, Asachi,

a deschis

cu cinci ani mai înainte

un curs

-

de inginerie

4

în:

—
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limba romînă în însăși şcoala grecească” de la Iaşi, curs
care

se poate

- au eșit rind

socoti

ca simburele

cel dintiiu

pe rind şcoala romînă

a lui loan

de

unde

Sandu

-

Sturza (1828) şi Academia Mihăileană (1834); iar cînd
S'au înființat şcoalele prevăzute în Regulamentul Organic, Asachi a fost referendar al Eforiei
în tot timpul domniei lui Mihail Sturzu
şi ca, referendar a fost conducătorul lor
cipal. Ca scriitor, a fost neobosit în tot

sale

vieţe şi activitatea

acestor -şcoale
(1834—1848)
cel mai princursul lungei

lui literară s'a întins asupra .

istoriei, științei și a poeziei.

Remarcabil barbat, de la

care însă
— contrariu de ceea, ce s'a, întimplat cu alții—:
S'au luat în considerare mai mult defectele.
Scrierile sale sînt;:
a

") Albina

romînească,

1850, continuată de.
2) Gazeta de

.Şi de

Moldova,

ziar,
laşi,

lași,

1829—

1850—1859,

|
s) Patria, ziar, Iaşi, '1859—1860.
|
5) Istoria Rusiei, după Joan Caidanov,

| aşi, 1832-—1833.
A

|

5) Harpa

romînă,

Iaşi,

.
2 vol.

1832,

e) Aritmetica, Iași, 1836.

1) Algebra, Iaşi, 1837.
s) Geometria, Iași, 1838.

2) Poezii, Iaşi, 1836; II ed. ibid. 1854.
10) Lapsirus,

dramă cu cîntece prelucrată după

“a lui Koizebue, Iaşi, 1837.
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„) Privigherea ostaşului Moldovei, ver„suri, Iași, 1837. La, sfirșit muzica de doamna Asachi.
tragedie

12) Norma,
Iași, 1838.

de F. Romani,

lirică
|

15) Emisferul păimintului Și sistema. soarelui, laşi, 1938.

1)
«)
-x)
17)
i)

Fiul perdut, dramă, Taşi, 1839,
Pedagogul, comedie, Iași, 1839.
Icoana lumei, revistă, Iaşi, 1840-1841.
Spicuitorul, ziar, lași, 1841—1842.
Lexicon de conversație, Iaşi, 1842.

1» 'Labloul sinoptie al istoriei Moldovei, Iași, 1842.
2) Diferite raporturi

şi discursuri în chestii. şeo- E

lare, Iași, 1823-1842.
versuite, Iași, 1008; I

.) Fabule

ed. ib.,

|

1862.
-) Lupta Moldovenilor cu

cavalerii Grucieri, laşi,

-

1845.
23)

Albinei

Arhiva

1844—1846,

Ro mineşti

2 vol.

24) P istoriţa Carpâţilor,
25) Țiganii.,

2) Elena

22)
“

1863.

ziar, Iași,

idilă, 1 ași, 1830.

idilă cu cîntece, Iaşi, 1856.

Dragoș, dramă originală, Iași, 1863.

Petru Rareș, dramă originală, Iaşi, 1863.

28) Turnul

lui

Butu,

dramă

originală,

Iași,

29) Voicniţa, melodiazmă originali, Iaşi, 1863.
.
30) Poezii, laşi, 1863.

|

—

919
sis

—

o

a) Balo in Maschera, operă în 3 acte, Iaşi, 1864.

3) Nuvele istorice ale Rominiei, Iaşi, 1867.

:=) Calendare, pe. fiecare an de. 1840-1867.
€) In Muntenia.

.

2) Bitropolitul Daniel. (4720-1739). A tradus şi
|

tipărit cărți religioase.
£) Damaschin, episcop. de Buzeu, (703), de Rim.
nic (1710—1726),„0m învăţat, carele cunoștea limbile

elenă, latină și slavonă ; a lucrat poate mai: mult şi mai
bine decit oricare altul la. traducerea şi tipărirea, cărți"lor eclesiastice în limba romînă. Urmașii lui de la Rimmnic, Inochentie (1726) şi Climent (173 5—1148) au tipărit

mereu

operele sale. postume.“

5 Mitropolitul Grigorie 1 (după A. Odobescu, II
după ep. Melhisedec), 1760—1787. „Acest barbat, de națiune romînă, foarte erudit și profund cunoscător de
limba, elenă, şi. cu o viață cuvioasă și plină de rivnă
pentru

ridicarea bisericei

împrejurul căraia

bisericească.

naţionale,

era ca un

se aduna. toată inteligența,

centru

profană

și

Mitropolia era o. şcoală, de cuvioșie şi de

învățătură ; el ţinea pelingă sine dascăli, oameni învățați “adunați de prin diferite locuri Şi ucenici de ase-.
mene învățați şi. doritori a, se, învăța. Intre ucenicii
mitropolitului Grigorie vom însemna pe. Cosma episcopul-de Buzeu şi mai apoi ]Mitropolit, pe Chesarie și pe
Filuret, episcopii de Rimnic.
Ucenicii mitropolitului
Grigorie, sub conducerea lui și împreună -cu dinsul,

traduceau: din
care 'nu erau

elineşte cărți
încă

traduse

în

bisericeşti

de

tot feliul,

romineşte,

sau

revizueau
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pe cele
lici sau
cărțile
ma?

anterioare, :și le tipăreau în tipografia mitropoa Rimnicului, ori a Buzăului. Vom cita unele din
tipărite şi corese de mitropolitul Gragorie: E
Evangheliea, 1760. .
i
i

_+)-Triodul,

1761. .

3

3) Apostolul, Invăţături” pentru ispovedanie, 1764.
+) Cazania, Cuvintele S-lui Simeon Tesalonicul,

|

1765. :

e

i

3). Mineiu; 1766.

|

+). Psaltire, 1767.

:) Penticostariu, Triod,. 1768,
«) Liturghie, Penticostariu, "1780.
„) Mine, Rimnic, 1776—1780, 12 volume.
z

„- Cea mai însemnată lucrare a lui Grigorie mitropolitul.” Pănă atunci. erau tiaduse, tot în veacul XVIII,
numai
serviciile sărbătorilor anuale, întiiu rominește
“amestecat “cu slavoneşte, apoi numai „romînește. Ele
-compuneau două cărți mari sub numire de Antolosiu,
„sau flori alese, :și sînt pănă astăzi în întrebuințare, pe .
la multe biserici, mai cu seamă pela bisericile de țară,
-unde nu se. face serviciul divin în toate zilele, ci nu-

mai Duminicele şi sărbătorile. In cele 12 Minee, traduse de mitropolitul Grigovie cu ucenicii lui, se cu“prind, pelingă serviciile sărbătorilor, şi cele ale sfinților
din toate zilele anului. Ele cuprind imnurile și cetirile
. de Vecernie, de la Utrenie şi Liturghie,. precum și

“ sinaxarele sau -prescurtări
ceasta a fost: o lucrare

din biografiile sfinților. —A-

colosală,

ce formează

12

volu-

muri mari în folio,și s'au tipărit toate... de episcopii
Chesarie şi Filaret, care însiși au fost ucenici şi favo-

- iți

ai mitropolitului

.

.

.

Grigorie.“
-

.
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3) Chesarie, episcop de Rimnic (1773—1780). Traducătorși tipăritor de cărți religioase. Despre. el spune

F. J. Sulzer, Gesch:

des. transalp. Dac. III, 36:

„Cu toate aceste trebue:să exceptez (în ce priveşte neîn- :
grijirea de a predica în biserici) bisericile episcopilor,

care au

puțin

mai în îngrijire

cultura

sufletească şi

din timp în timp le ajută, cu cite un îndemn spiritual;
precum episcopul de pe atunci (de pe cînd era Sulzer.
în Muntenia) al Rimnicului, Caesarius, un demn prelat
atit prin aerulși afabilitatea sa cit și printr'o îndestu-

lătoare cultură în literatura franceză şi greacă, a ţinut
în prezența mea un discurs în limba grecească, din care
„putea presupune cineva în de ajuns naturala sa predispunere pentru a deveni un distins orator.“ .
=) Filaret, arhimandrit al mitropoliei din Bucu| reşti sub mitropolitul Grigorie 1 (1760—1787), episcop
de Rimnic (1780—1792), mitropolit al : Ungrovlahiei
„(792 1784), Traducător şi tipăritor
'de cărți religioa„Amicul bânului Zendchițe Văcărescu, a fost un om
instruit “înțălept

și iubitor

de

neamul

romînesc,

căruia,

“numitul scriitor îi aduce căzutele laude în precuvintarea gramaticei sale, tipărită: în „episcopia de Rimnic
în anul 1787.% A scris între altele:
1) Precuvintările de la Mineele (vezi Mitropolitul
„Grigorie I, mai sus) de pe lunile Aprilie— Septembrie
(Precuvintările de la Mincele de pe lunile Octombre— .
Aprilie

exelus;: au

fost

mai sus).
2)
Cazania, Rimnic,

scrise

1781.

de

ep.

Chesarie ;

vezi
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3) Molitvenicul, ip. 1782.
.) Cuvintele S-lui .Zeodor Studitul, ib. 1784.
'5) Catavasieriul, ib., 1784.
a)- Psaltirea, ib. 1784,

1

-.=)

Cazania,

ib. 1784.

s) Evanghelia, iîb. 1784,

|

2) Penticostariul, îb. 1785._
1) Triodul, ib. 1786.
a) Liturghia, ib: 1787.

|

N
-

;=) Slujba S-lui Stilian, iîb. 1787.

„>
$) Josif, întiiul episcop de Argeș (1798-1820),
” Traducător şi tipăritor de cărți religioase.
1) Ditropolitul Grigorie IL (după A. Odobescu, al
IV 6) după ep. „DMelhisedec), 1823—1834. Traducător
și tipăritor de cărți religioase, care au apărut la București și la Mănăstirea Neamţului între. anii 1801—
1832.

.

A)

La

scriitorii

de cărți religioase

se poate a-

dăogi—macarcă n'a fost Romîn de naștere—Antim Ivireanul, din Caucazia, venit în București la anul 1690 |
“ca tipograf. Om învăţat, cunoștea . limbile georgiană,
-gveacă, turcă, arabă, slavonă, romină. La an. 1705 episcop

de

Rimnie,

unde a înființat

1709 mitropolit al Ungrovlahiei.

tipografia.

din scaun de Neculaiu Mavrocordat,

degradat de. patriarhie, și apoi

La

anul

La 1716 a fost scos |
dat

în judecată şi

exilat, ca mirean,

pe

viaţă la muntele Sinai. Pe drum a fost ucis de Turci pe:
malul Mariţei. A tradus și tipărit cărţi religioase. Apoi
a Scris

Predice făcute

pe

la praznice

mari, pu-..
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'Dlicate

după

teriului

o copie de

la 1781 cu cheltueala

cultelor, -București, 1886; altă ediţie,

hiile

ținute în. Mitropolia

publicate

după

ms. - original de

din

minis-

Dida-

Bucureşti,

Constantin „Erbiceanu,

„Bucureşti, 1888.
+) Jenache Văcărescu. Banul Ienăchiţă Văciirescu,
"din vechiu neam boieresc, s'a născut pe la 1740. „E-| - ducaţia, lui fu de la inceput] prea îngrijită : Neofit cel
bătrin, Cavsocalivi
profesor la școala ' grecească - din

București între

anii 1768 și 1780) îl inițiă la__tezau-

rele limbei, retoricei şi istoriei elene; un german, anu-..
me_YWeber, îi explică regulele limbei latine; alți: profe„sori îl învățară italienește, franţuzeşte, şi hogii turci îl
familiarizară cu limbaşi literatura otomană, pe care le

cunoştea. foarte bine.“ Cămăraş sub Scirlat Ghica Vodă,
an. 1760. După uciderea, £tatălui său, Ștefan Văcărescu,
decătră Constantin Racoviţă (1763) el
el fugi la Constan“tinopole, unde a petrecut pănă la an. 1767, cind a fost
==

chemat de Alexandru Ghica în ţară şi numit mare vis-!
tiernic. De la sfirșitul anului 1769, 'sub domnia lui Gri-

.

gorie Ghica (1768—1769), cînd Ruşiiau ocupat Muntenia, pănă la 1774, cînd au părăsit-o încheind cu Tur-.
cii tractatul de la Cuciuc-Cainargi, a petrecut pe la:
Braşov

şi prin "Turcia,

exilat

de bună

voie, ca unul ce.

era cu puţină încredere” în puterea. și făgăduințele Ruşilor.: Sub domnia lui Alexandru Ipsilanti (1774—1781)
“el a servit ca mare “vistiernic, apoi ca: spatar de la

anul 1778—1781.
mazilit

-Caimacam în anul 1781, cînd a fost

Alexandru: Ipsilanti.

Mare

Spatar sub” domnia

-

—

lui Neculaiu
„una

Caragea
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(1781—1783),

din, fiicele sale în căsătorie

ecare i-a şi dat pe

la an.

1783.. Mare vis-

tiernic sub Mihail Suţu (1783—1786). Vornic mare sub
Neculaiu Mavrogheni, de la 1786—1788, cînd a început

„războiul

între

Turcia

de

o parte

„Austria, de altă parte,- şi cind
- xilat la Nicopole,

„domnia

pentrucă
nu

pomenitului principe.

_cărescu a fost

trimes surgun

şi Rusia

de bună
putea

aliată cu

voes lui sa 6-

suferi

Prin pirele

persoana

şi

acestuia Vă-

de cătră vezir la insula-

Rodos, unde a stat doi ani, pănă la an. 1791. Cind s'a
'sfirşit războiul şi Vodă Mavrogheni a perit (1791), Vă-

_cărescu s'a întors

din exiliu

și, pănăcind a venit în”

scaun Mihail Suţu (1791—1792) a fost funcţionarul.
principal al Tarcilor în ţară. Sub domnia lui Alexandru Moruz cea dintiiu (1792-1796) a trăit retras din:
slujbele publice și în dușmănie cu Vodă, A murit în-

tre anii 1796 și 1799.—In viaţa publică, în

diferitele

înalte -funcţii pe care le-a avut mai fără întrerupere,
Jenache' Văcăvescu a arătat o admirabilă pricepere în
afaceri şi mult tact „diplomatic, precum. o “probează. în
de ajuns între altele deplina -sa reușită în misiunea la.
curtea lui Iosef II, cu care Pa însăicinat Domuul Ale=.
xandru Ipsilanti la 1781, cînd cei doi fii ai Domnului, în:
flăcăraţi de liberalismu, au părăsit ţara fără voea părin- telui lor şi au fugit peste .munți în Transilvania: după
_pațru luni de ospitalitate
„în statele sale, împăratul a
trimes, conform

Văcărescu,

figăduinței

pe ambii

principi

verbale

date lui.

enache

la Constantinopole.—ln

viața privată era, iubitor de sgomotoase şi destrăbălate

—2a8—
- petreceri.—Nota, principală a caracterului său a fost iubirea de patrie. Celebru

multe.

poet,

macarcă-poezii

n'a scris

Ia

Scrierile. sale, unele tipărite, altele manuscrise sînt: .
) Observaţii sau băgări de seamă asu:
pra regulelor și orînduielelor gramaticei
- “romineșşti, L'ed. Rimnie 1787, II - ed. . Viena - 1787
(43

Le

1),

MR

”

a

2) Istoria a prea puternicilor

|

împărăţi

mid I (1788).... și s'a săvirșit în zilele prea

puternicului

(1794). ms.
„De
1792.

Cu

împărat.

|

la Mahomet,
istoria

sultan

St
fundatorul

Turcilor

de

Selim

islamismului, pănă la

la 1740

pină

mestecată povestirea propriei sale vieţe.

„) Poezii.

III,

ae
la 1792

a-

i

La sfirşitul gramaticei sale Ienache Văcărescu a
„ adăugit “un scurt tractat de prosodie, în care a publicat citeva din poeziile sale ca modele. Multe însă din
„„ poeziile acestui scriitor, împreună cu poeziile ficiorilor:
săi Alecuși Neculaiu, şi cu unele din ale nepotului

său de fiu, Jancu—căci toți

Văcăreşti au fost poeți—

se păstrează, inedite, în manuscriptele scriitolor Văcăreşti. a căror listă o dăm aici: „21) Ms.
gramaticei; b!) O cărţulie mică. legată cu roş, în care
se cuprind poezii de ale lui Alecu Văcărescu,
atît în

7

otomani, adunată şi alcătuită pe scurt de
...+ Zenache Văcărescu, începiînduse în vremea
"prea luminatului împărat sultan Abdul Ha-

-
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limba romînă, cît și în cea greacă, însoțite de precuvintări-de Neculaiu Văcărescu—pe o coală deosebită o
scrisoare originală a lui Neculaiu Văcărescu cătră ne-

potul său Tancu . Văcărescu ; ec!) O cărtieică legată cu

roş, cuprizind copia după Britannicus tradus în ver-.
suri de Iancu Văcărescu, exemplar. care a, 'servit pentru ediţia de la 1860; d!) Optsprezece caete, cusute,
cuprinzind copii după. poeziile tuturor” poeţilor Văcă- .
“veşti, şi anume, &!) o mică adunare de cite sau putut
găsi din

poeziile

banului

enache

Văcărescu, —f!)

o

mică adunare, idem, de poeziile clucerului. Alecu Văcărescu,—y!) o mică adunare, idem, de poeziile vorni. cului Neculai Văcărescu, —â ') poezii ale marelui logofăt
Zancu Văcărescu—s1) î), ml, 9, i, idem—ul, îl, ul
vw, Şi, ol, și, ei, ci, alte "nouă caste) cuprinzind. o copie | mai veche de poeziile. lui Iancu Văcărescu cu corecturi de > propria

mină

a acestuia.“

Nr.
Sa publicat de Papiu JNarian in Tez. d.
mon. ist. II, 245 sgq.—Ms. Văcăreștilor la Biblioteca
Academiei Romine.

2) Alecu Văcărescu... Cluceriul Alecu Văcărescu .
a fost fiul cel mai mare al lui Jenache Văcărescu. Mort,
pe la 1795. Remarcabil poet. Poeziile sale s'au publicat la Bucureşti, 1796 (43 1 d «e. cf. şi supra, observ.).

3)

Neculaiu

Văcărescu.

Vornicul Neculaiu

vescu a fost fiul mai mic al lui enache

(cf. supra, observ.).
n) Ioan Văcărescu.

Văcă-

Văcărescu. Poet.

|
|
Marele logofăt Iancu Văcă-

rescu a fost: fiul lui. Alecu' Văcărescu.
Celebru poet,
care a început: a scrie înainte de 1821, dar ale cărui

compuneri s'au tipărit numai după acest an. A. sctis:
-

.

.

„) Colecţie din poeziile D-lui marelui
logofăt Ianciu Văcărescu,
feareşti, 1830, II ed.

„ibid. 1848,

|

-

2) ĂNapoleon la Schănbrunn

|
şi S-ta Elena, dramă

Bucureşti, 1847.

-

5) Din operele
gedie

îu cinci

acte,

i

lui Racine Britannicus, tuatradusă

București, 1861.
3) Zilot Românul.

de I.

Văcărescu

Zilot Românul

(1829),

o
este. un pseudo-

“nim. Numele adevărat al autorului a fost Ştefan Moru..
“Născut pe la 1780,

mort

după

1850, Om

de casa clu-

ceriului Ştetan Conduratu. Din neam de boieri, fancţionari şi clerici. A scris:
1) Istoria ţărei munteneşti
2)

A

treia domnie a

i
de la

1796-—1827.

lui Alexandru Vodă

Suţul. -

2) Istoria Zaverei (de la 1821).
a.) „Descoperirea,

tragedie: alegorică.

5) Vn caet de poezii politice.
5) Istoria revoluţiei de Ia 1848...
' 'Toate scrierile lui Zilot Româna, lăsate de
tor în ms; sînt insemnate. sub 43 Ul 12

au- .

5) Paris Aomuleanut Născut pe la 1794, mort pe
la 1837..De la Slatina. Om de casa Filipeștilor. Cunoscut poet. A

1)
1)

scris:

Culegere

de poezii, Bucureşti,

Il ed. ibid. 1837.

|

1817

(43 I d-

|

-.

— 21—
|
„) Caracterele barbaţilor și
E București,- 1825.
2) Plingerea şi tnguirea
“ mirei străinilor

ce:

au

muierilor, in versuri,
2

Valahiei asupra nemulță-

dărăpinat- -0,

în

1825.'(2)

versuri,. Buda,

|

d) Scriitori Macedoneni:
2) Teodor Anastasiu . Cavaliote.

|

|

Profesor şi preot

“în Moshopole. A scris:
Ilgozeze:piz, Veneţia, 1770 (43 Ico).
8) Daniel: Profesor și preot în Moshopole. A scris:
Bicanponperă, ADozraiz, s. |. 1802 (43 Ic
+5).
7) Doe a
“Pota „A scris:
+
,

- ptutov

Dada

Za

ză

“Pop, io

vazotaoăste

voma

"d zei

+

v

a

2voualo=

303 Act Bsoş (de)

Pet:a, Viena, 1807 (a. doua ed. în traducere, vominească
de Sergiu. Hagiade, Craiova, 1867).
|

N)

Ter

îs

popii,

vei bsews ue azeră edu

033 , (de) Pota, Buda, 1809 (43 Ic).
3). Mihail Doiagi. A scris:
i

Romanische

Sprachlehre,

oder

Viena,

macedonovlachische,

1813 (43 1 c 3).

-

Izvoarele pentru datele biografice ale scriitorilor din

acest capitol sînt: Joan Bob (Notitia autobiogra- .
phica exmi. quondam Ioannis Bob) episcopi gr.
cath.

în

Fogarasiensis,

7. Cipariu,

Acta

în

Calendar pe. 1803 Sibiu,

et fragmenta, Blaş,

şi

1855

p. 21 -sqq.——Sam. Klein, Ioan Bob, al optule . episcop
_ unit, după „Potru Maior, |în Cip. Ac. et Fr.p. 132

.
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sqq.); Samuel Klein (7. Bianu,: Viaţa şi activita„tea lui Maniu Samuel
Micul, alias Klein de:
Sad, în An. Ac. rom. t. IX, ser. |, p. 79 sqg: Izvoa=
rele acolo); George Șincai (Papiu Ilarian, Biografia lui G.
Şincai, în An. Ac. rom. ser. IL t.I]. Izvoarele acolo); Petru
„= Maior (Atanasie Marian Marienescu, Viaţa și operele'lui Petru Maior, în An. Ac.rom. ser. II], t. VII,
secț. II p. 32 sqq. Izvoarele acolo); Budai Deleanu :
(Cip. Princ, d. limb. p. 322 şi A. Papiu Ilarian,
Relaţiune asupra manuscriptelor lui Budai,

Deleanu în An. Ac. rom. ser. It. II p. 105), D. Ţi-

chindealu (Eliade Rădulescu, în prefața ediţiei Fabulelor de la 1838.—V. A. Ureche, Despre fabule
în genere și în special despre fichindealu, în" Ateneul romiu, ziar, Iaşi 1861, AMaiu și luniu, şi
in Buletinul instrucției publice, Bucureştii,

Martie 1866.—G.

Missail,

Oamenii

mari

ai Romî-

_nilor, în Tr. 13 Iuliu 1869); Paul Jorgovici (G. Aissail, Oam. mar. a. Rom.. în Tr. 13 Iuliu 1869. Izvoarele: acolo) ; Molnar

(Cip.

Princ.-d.

limb.

p. 307.

—Nec, Densuşeanu, Revoluţiunea lui Horea, București, 1884 p..26S sqq.); Fărdsi (Cip. Prince. q..
lim b..p. 317); G. Lazir (P; Poenariu, George Lazăr
şi școala romînă, în An. Ac. rom. ser.], t.1YV,
p- 111 sgq.); Vasile Aaron (Pumnul, Leptur. III,
382 și 383), Dimitrie Cantemir (Viaţa lui Dimitrie Cantemir în Principis D. Cantemirii variae schedae et excerpta: [47 ba]
şi în prefața operei
Historia incrementorum atque decremento- |
rum aulac othmanicae. [47 b a +), prefață atribuită lui însuși Antioh, Cantemir, ficiorul autorului.— Cro-

nicele lui

Neculaiu

Costin și Ioan

Neculcea.— Datele

bibliografice sînt scoase din lista, operelor lui Cantemir
făcută cunoscută în cele două biografii ale autorului de la
operele

47

ba,

şi 47ba

„

Citate

mai

sus,

precum

şi din An, Ac. Rom. ser: 1, t..X, secţ. I p. 15 sqq.;
ser, I, t. XI secţ. 1 p.54sqq.[G>. Togilescu]) ; Antioh Can-

-

—
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temir (C. Negruzzi, Viaţa
air,

la începutul

ambelor

prinţului
ediții

ale

Antioh

Cante-

traducerei

Satire-

lor.. Datele bibliogratice tot acolo); Enache Cogăluiceanau (Mih. Cogăln. în Prefaţa ed. IL a Cronicelor Moldovei); Mitropolitul Iacob Stamate (Mih. Cogălniceanu,
Jacob Stamate, în Romînia literară,

şi (I ediţie) în Ateneul

ziar, lași,

1855,

romîn, ziar, Iași, luliu—

„August, 1861); Amfilohie IHotiniul (A. Papadopul-Ca“Limah, Amfilohie Hotiniul, în Rev. Toc. V); DlitropoHitul Veniamin Costache (Andreiu Vizanti, Fragment
„din istoria civilizaţiunei Romînilor: Venia-"

„min

„Yei,

Costuche, mitropolitul
epoca, viaţa

și

Moldovei

operele

sale

şi Suce-

1763—1846,

Iași, 1881); Costache Conache (K. N., C. Conache,
cîteva date biografice, în Rominia literară,
ziar,
la și, 1855; Papadopul-Calimal, Scrisoare despre Tecuciu, în Conv. lit. 1886; Vogoride Conache, Schițe din viaţa logofătului Conacke, i"bid.; același, Schițe din viaţa și familia logofătului Conache, ca prefață la ed. II a Poeziilor);

G.

Asachi

(Notiţă

biografică

asupra

lui

GQ.

Asachi, Iași, 1863; Ioan Negre, G. Asachi, viaţa, :
lucrările şi scrierile sale, Piatra, 1882); Pre-.
“laţii munteni, scriitori
de cărţi religioase (1. Odobescu,

"“ Mișcarea

literară din ţara rominească

în se-

colulĂ VIII, în An. Ac.Rom.ser.I,t. Il, 1869,—a led.
în A. Odobescu, Scrieri literare şi istorice, vol.
II, Bucureşti, 1887; Ep. Melhisedec, Schițe din
viaţa Mitropolitului Ungro-Vlahiei Filaret
II, 1792, şi ale altor persoane bisericești cu
„ care el u fost în relaţiuni de aproape, în An. .
Ac. rom. Ser. II, t. VIII, secţ. Il); Antim Ivireanu
- (Ip. Melhisedec, în Prefaţa ediţiei Predicelor.— Emile.
Picot, Notice biographique et bibliographique
sur l'imprimeur Anthime. d? Iviv, Mâtropolitain
de Valachie, în Nouveaux:Mslanges orientau, Mâmoires, textes.et traductions pu-

*

—
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bli6s par les professeurs de l'6cole spâciale des langues orientales vivantesâ l'oc-

“casion

du

septieme

congrâs

international

des. orientalistes rcuni i Vienne [Septembre
1886], Paris, 1886; Văcăreștii (A. Odobescu, Poeţii
Văcăreşti,

Ser.

in

lit. ş

Rev.

Rom

1—Il

ist. vol. I.—Despre

ed.

în-A.

Odobescu,

manuscriptele

Văcă-

„veștilor, același în An. Ac. Rom. ser. |, t. X, secţ.I p.
21 sqq.); Zilot Rominul (Gr. Tocilescu,
V.—lzvoare sînt propriile sale scrieri).

-

"Von

Au

scris:

-

Pentru datele

-

SR

bibliografice: Pranz Joseph

der Gelehrsamkeit

len Fuchen

în Rev.

der Walachen

der Wissenschaften,

Toc.

Iu

Sulzer,
in al-

în Geschich-

te des transalpinischen Daciens; III B. Wien,
1782, p. 1 sq9q;—7.-Cipariu, Principiide limbă şi
de scriptură, I ed. în Organul luminărei, ziar, . .
"Blaş, 1847-—1848; II ed. Blaș, 1866;—D. arcu,
Bibliografia cronologică romînă..1550—1873,
București,.1873;—Gr. Tocilescu, Studii istorice
asupra cronicelor romîne, în Col. Tr. 1876 p.
385; II ed. în Rev. Toc. III;—A. D. Xenopol şi-Q-

LErbiceanu, Serbarea

248

sqq.—Asupra

scolară de la Iași, 1885, p.-.

timpului

de la

Jareu, op. e.;—[. G. Popescu, Trei

1821

încoace:

].

anidinliteratura

|

romînă,
indice bibliografic-al cărţilor pu- .
blicate romîneşte în Romînia și străinătate.
în anii 1874, 1875, 1876, precedate de schi-i
țele biografice ale literaţilor romîni din

* Macedonia,

Bucureşti,

1877;—același. Şese ani

— 925 —.
din

literatura

romină,

catalog

general

de

“cărțile romîne publicate în țară și străinătate de la 1 Ianuarie: 1874 pănă la ultima
Iulie 1879, București, 1879;—A. /:egenmann, Bibliografia romînă, buletin mensualallibrăriei generale din Romiînia şi al librăriei ro- mine din străinătate, Bucureşti, 1879—1887inclus. (Continuă).
“și

Pentru istoria limbei: 7 Cipariu, Prince. d. limb.
d. seript;—B. P. Iasdeu, Cuvinte din bă-

trini; t.-]

Limba

romînă

vorbită

între

1550—.

1600, Bucureşti, 1878,—t. II Cărţile poporane
ale Romînilorîn sec. XVI, București şi Leipzis, 1880;—4.- Lambrior, Carte de cetire, laşi,
1882 (Introducerea);— Joan Nădejde, Istoria limbei
şi literaturei romîne, laşi, 1886. .
rariu

Pentru datele biografice: Aron Pumnul, Leptu-"
rominesc, Viena, 1862—1865, 6 vol.; G.

Alissuil, Oamenii mari ai Rominilor,in Tr. 1869;
„—Gr. Pop, Conspect
asupra literaturei romi-

ne și scriitorilor

ei, București,

v01.;—J.:GQ. Popescu,

Curs

literaturei
zăriciu, Istoria

romine,

elementar

Bucureşti,.

literaturei

—Ar. Densușanu, Istoria

romîne,

limbei

1875—1876,
de

2

istoria

1818;—J.

Lă-

Sibiu,.1884;.

și literaturei

tomîne, Iaşi, 1885;—V. A. Ureche, Schițe de istoria literaturei romine, partea, București,
1885;—/oan Nădejde,
op. e.;—. G.. Arbore, Noţiuni

-de “istoria
1886.

literaturei

rominești,. Galaţi,
a

Crestomatii: 7. Cipariu, Analecte, Blaş, 1858;
— Pumnul, 0p. 6.;—A. Lambrior, 0p. c.;—loan Nădejde; op. 6.;—M. Gaster, Orestomatia, Leipzig,
Brockhaus (sub presă)
=

..

-
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