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Copilul se mişci, fără astâmpără din instinetiva pornire de a i întări niscânda vig6re prin gimnastică.
Giunele se încrede orbesce în totu ce”! esse înainte, căci altu- [eliă n'art câştiga
recea ispită cu preţului desamăgirii.
Sossesce apol o vrâstă cândă omului, maturi la corpi, la ânimă şi la minte, se con-

centri în sine,

devenindi elli însuşi o mică lume, basată în relaţiunile selle cu lumea |

cea mare pe principiului conservaţiunii şi desvoltării individuale,
Aşa sunt şi popârele.
Pruncia lori se manifestă printr”o sgomotâsă: dinamică; tinoreţea, prin , velleitaţi fe-.
derative; bărbăţia, prin naţionalismuă.
Secolulă XIV a fosti pentru Români demânâţa acestel din urmă. fase, a căril auroră resărise cu puţină înainte.
„Pe ambil ţermi al Dunării, differite mollecule alle ginţit latine dintre Balcani ŞI
Carpaţi desnoda,una câte una, precipitatele căsătorie” cu felii de felii de viţe străine.
In loci de amalgame româno-bulgare,

româno-cumane,

româno- -vutene,

româno-

serbe, româno-maghiare, scu celli puţinii alaturi ecu donsele, apparii licărindi vro

„căte- -va stături esclusivamente române,

ma

Până la concepţiunea unităţii genetice mai este departe,

dârii aglunge do- -cam- „data: |

că Românulii voesce a fi Românii.
Si
Acâstă virilă epocă gace până acumu în“cellă mai adânci întunereci.
Cu facla criticei în mână, vomi cuteda noi s'0 străbattemii în tote direcţiunile, studiând”o passii la passă într'o strinsă legătură cu peri6dele anteridre, căci biografia
bărbatului nu trebui să uite ceia-ce fusese giunele şi copilluli.
Mat multi decăt atăta, copilăria şi giuuia sunt singurele chizie pentru deslegarea,
numer6slorii enigme alle bărbăţiei, fie într ună individi, fe i într'o naţiune, fie în
totalitatea umană.

o

Ni place anticului Erodotii cândi rouşesee
a.copprinde istoria lu mil

|

ea pai

Ni-ami înţellesi missiunea pe o seară colossalii. a

.-
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În narrațiunea
une! scurte espediţiuni a Persului Darii contr
a Sciţilori, şi ni place ŞI mai multi modernulă

A

Dore

Buchkle cândi resumă legile universale în Gadru
li civilisaţiunit anglese.
Luând

litterarii şi artistică,

Ă

me

re

dreptă ţintă secolalu XIV, opera nâstră
va fi totuşi până la uni &radi o
prismă generală a Rominiţăţii şi chiară
a Europei orientale, cătră istoria cărora
vomu
appliea complessulu sciinţelorii bio-sociologice
.
a
Totu ce ne'ngrozesce, este ca nu cumi
-va munca și voinţa, să fie covârşite
prin sărăcia puteri).
|
o
|
Nesicuni: de diua de.mâni, ne-ami
credutii datori a da fie-cării porţiuni
mar Substanţiale a vastului întregi atâta,
obiectiva rotundâllă, încătă-să pota
fi considerată ca
0 cămăruţă gata de locuiti, pe cându
celle-Palte se mai lucrâz d încă
şi — cine scie
dci Meșterulă Manole nu va câde
de pe schelle!
Olferimii de astă- dată Zstoriq zervi
lorială a errey- Românescy.
Ca parte, este abia unu capitolă;
şi totuşi, prin fondiă și prin
form ă, ellu constitui
în acelaşi timpi unii corpi separ
ată şi nedependinte, analisândi
în dou! volum! de
cite patru-deci de colle de tipar
i ună luogă şirit de probleme
omogene.
Nu numai volumit, dâru pene
şi paragrafit acestei opere
Sari pute deslipi unula
de altuli, privindu-se ca o
monografii assupru unui punti
isolată.
Cexa-ce I6gă înse într*o intimă,
unitate împrăştiatele elemente
alle acestei procedure
analitice, sunt; nesce sintese
din ce în ce maj vaste, resu
mândi successivamente
care episodi, fie-care studii,
fiefie-care secţiune. :
Planului nostru îmbrăţişeză
ie
tote ramificaţiunile ambeloru
Dac
ie, începândă. prin
Muntenia, unde la Puntea.
lui- Traianu fusese ar unc
ată
:
în
bra
sdă brima fecundă. semână a Latinitaţii în Ori
inte,
Ori-ce fracțiune a nâmului r
omănescui va fi approfunda
ti sub tâte rapporturile
ritoriala, etnografieu, din
: terasticu » NObilitară, ost
ăşescu, religiosă, elurid
ică, econoinicii,

Differitele bibliotece
din străinătate, Parisu,
a
Petorsburgi, Viena etc
,
înti”o mare, parte
.
.. it-aă procurat
massa material
i
a
2
Ă
uluy uti.].
.
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t
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i
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=
ată scriere,
Suntem mat cu S6mă
.
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alfabilulă concurst pe
natii dela d, biblioteca
care Pamnti întîmpir Foringer din Muni
eu, d. dr. Iancu Şafa
d. comite Mauriciu Dz
rik din Bielsradu,
ieduszyeki ȘI. d. archiv
istu hasp. din Lember
Gustavu YVenze] şi
g, dd, professori
Fe anciseit 'Poldy. din
Pesta; q. predicătorii
Braşovii ete,
Frederică Haupt din
Se
a
S

e
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Nu. puţini înse nI- ai serviti. chiarii-în Buccuresci Biblioteca centrală, Biblioteca
Axchivului Statului, Biblioteca Seminariului, Bibliotesa Ateneului, precum şi bibliotecele particulare alle d-lorii Alessandru Odobescu, Gr: N. Manu ŞI Gr. Bengescu TI,
câtră cari vomi mal adăuga şi pe a d-lui d-r. V. Glodarii din Braşov.
Aşa d6ră rare-ori ne:vomi plânge de lipsa materialului, grămăditi printr'o labore
de doue-deci de anni; înse limpedirea

acestei avuţie de fontâne fiindi o munca

de

titani, ami fi fericiţi dcă ne-ari agiuta din cândi în cântă şi alţii prin căte o critică luminată, completândii lacunele sâu corregândi errorile ce ni voru fi scăpatii din
vedere.
Acei ce ari fi dispuşi să facă sciinţel acesti serviciu de associaţiune, să nu uite unii
singuri momenti următorele

“sulă operei de faţă:

căte-va criterie cari n-ai condusi pe no! în boii

cur-

„1. Nu e permisă istoricului a-şi întemeia asserţiunile decâta numa! pe date sincronice evenimentelorii ;
e
2. Chiară o. sorginte în înţellesulă de mai susă, nu-e suticiinte dea este
e
URG, D8susținută printi”o seriă de mai multe alte consideraţiuni;
3. O mărturia mai nouă atunci numai capătă caracterulu de fontână, decă see pâte
demonstra că a fostii.f6rte aprâpe de loci şi de timpu, sa cella puţini avusese la
disposiţiune nesce adevărate sorginți în virtutea cărora se pronunță;

—

4. Sănu se citezenici-o- data cela-ce nu s'a citită, 6ră în casu de a fi împrumutată de
aiui! yr?0 citațiune să se pună modestulii apud, fâră care nu se pote seci pe a cul responsabilitate se vorbesce;

|

5. Affară de fontâne, scuturate de ori-ce dubii, nu essistă niel o autoritate îîn îsto-

riă, şi cu atâtu mal puţini nici o nefallibilitate;
6. O sorginte trebui. studiată în testi şi în contest, cunnoscându-se într'unii mod
| filologie limba, originalului;
"1. Nu este iertati a sacrifica eterna veritate; trecătorului interessii, fie acesta de
„orl-ce natură, căci falsificându-se o singură verigă nu vomu mai pute înțelege totalitatea catenei;
8. Cine-va se nasce 'Transsilvanu, Moldovâniă, Muntsnu,

Bessarabiani

ete: A6rit

istoricul pâte fi numai Românii prin simţimântă şi trebui să fie numa! Omit prin raiune: provincialismulă şi fanatismului uccidu sciinţa;
9. Cexa-ce'1 communi nature umane întregi, formândii o nestrămutată lege . uni-

versală, se applică cătră tâte casurile concrete, supplenindă chiarii Lipsa fontâneloru
proprii dise;

|

!

x

10. Istoria fiindu partea cea mai supra-ordinată

în. classificațiunea positivistă a

sciinţeloră, nu este nici o ramură a cunnoscinţelori care să nu p6tă respăndi cate-o-dată,

o viuă lumină assupra une! cestiuni istorice.
IE
N
|
Ami dori ca aceste puţine criterie fundamentale: să petrundăla not în spiritulu acellora ce se asvărlă cu prâ-multă frivolitate în cea mai grea din t6te sciinţele.
Acumi căte-va cuvinte assupra ediţiunii de faţă.
Successuli operei a întrecutu așteptările autorului. .
EX
SE
IE
Publicânda prima ediţiuneîn făscidre, înainte de a fi începutii volumulu II se cerea.

degia o a doua ediţiune a volumului I.

A:

Parlamentuli, în şedinţa din 16 februariu 1873, vota unu premii «pentru continuarea Istorie! Critice a Româniloru».
|
|
e
i
Suntemu datori în acâsta privință a mulțumi mai cu s6mă principelui. Demetriu
Ghica, d. B. Boerescu, d. C. Grădiştânu, d. Guna. Vernescu, d. G. Chițu, d. T. L. Maio-.

rescu, d. C. Aninoşianu etc.
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Domnitorulii se prenumără la mar multe :essemplare, şi. a, bine-voiti:a.ni esprime
dorinţa de a ved6 o ediţiune francesă sub auspiciele Măriei Selle. . . .
Afară de acâsta, printr'unu decreti din 3 februariu

1874, Domnitorul a decer-

nută autorului marea medalliă de aură pentru «istoria naţionali.»

-
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DD. E. Caligari,
Dr. Davila, N. Cretzulescu, Augustu Pișacovu din Craiova, N. Man-:

)

dea, Dr. V. Vladescu şi alţii au concursu multi la-respândirea operei, âru
d. libraru

Socecu s'a grăbită din propria iniţiativa a ni offeri. chartia în: condiţiunile celle
mai.

înlesnitâre.

|
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Suntemu recunnosettori d-lui Ionu Brătianu de a fi concepută ideia înfiinţării
uet

societăţi pentru susținerea întreprinderii n6stre,

deşi proverbiulu

despre copillu

cu:

doue m6şe ne facuse, conservândi simţimântulu: de
gratitudine, a declina propunerea.
D. primu-ministru Laseari Catargiu a încuviințatu
a se tipări a : doua, ediţiune la.

Imprimeria Statului, Gri d. Generalii Tell, âtuner ministru”
de Culte, luă, prin prenumeraţiune uni numări însemnată de essemplare pentru
a fi distribuite la essamene :
scolastice.
i
PR
Sa
In fine, ceta-ce ne-a miscati nu mai puţinii, Donsiliulu
Permaninte alt Instrue- țiunir
Publice admise. ca obligatâria în învăţământului
. primari cartea. de istoriă, 'TOQ-.!
mână a d-lui M.C, Florentii, basată până la
annulă. 1400 pe:resultatele cercetăriloriu

n6stre, pe cari le-amu vădutii adoptate de assemenea în manualului
collegialii de geografia a

d-lui Angelu Demetrescu, în «I/annuai
re gândral de.la Roumanie» a d-lui Fre.
dericii Dam6, ete.

:-

x)”

Totu pe atât de caldurâsă a fost ŞI £appr obaţiunea pressei periodice de tte culorile. (1).
In acesti concerti de.bună primire s'a găssitii înse.0 notă discordantă, represintată”
de uni G. Panu dela «Convorbiri Litterare>,

autori alla. ingeni6selorii teorie că <gra-

niţa nu e graniţă», că «Moldova se afla d'a-stânga Moldovei», că «hotarele trebui să
mârgă în linie drepte», că <«Niebuhr traducea pe bizantini cu mai mulți anni şi chiarii:
secoli înainte de a se fi născutu pe lume», ete. ete. (2) în cari t6tă absoluta nescie de
carte şi puţinătatea de giudecată sănttâsă serbâză O intimă căsătoriă cu cea mai desple-

tită, rea-credință, falsificându pretutindeni demonstiaţiunea. nâstră, chiarii acolo unde
ponă la uni punti arii fi pututi s'o înţellega.
Inchipuindu-şi 'că pâte fi cine-va istorici în lipsă de ori-ce studii! preparatoriii în

sciinţele biologice şi sociologice; fără să cunnâscă măcarii o limbă dintre acellea ce:
deschidu fontânele trecutului nostru naţională ; fară să. fi citită unii singuri buchinii
aflară de Şincai, Magazinu Istorică şi unii calendarii de alle reposatului Assaki; fără
st'şi fi dati ostendla de a restoi, dâcă nu volumulii întregu, cell puţinii midu-loculi
şi sferşitulu unei făsci6re în momentul cândiu îi venita polta, de a vorbi despre. înce-

putulu ei; acesti domni

6ccă allu douilea anni de cândii. serie, serie, serie. despre

< Istoria critică a Românilorii»,

ba în celle din urmă sa apucati

a şi zugrăvi! nesce.

charte geografice imaginare ce nu se sfiesce a ni le attribui noue.
O patodiă de critică de acâstă natură arti fi la locului sei în belletristica ercolă dela San-Domingo, unde înse ari trebui să se publice în f6ie volante, căci nici chiarii
în patria: lur Mayacă nu credemu să se găss6scă, o revistă seri6să care să petrâcă a înşira în cursii de doui anni unii assemenea mixtum- -compositun de fantasiă, nelealitate
şi ignoranță.
Ceta-ce?1 mal comici decat tote, este aerul castillanii all acestur deu
exc- smachina

de a se erige la totii passulă în apărătorul unorii drepturi istorice, în puterea cărora
„Moldova arii fi possedatii hotarele selle actuale chiară atuner cândiu nu -essista încă
nică măcarii unii grăunte de 'domniă moldovenâscă, si pe cându ea abia se desbăttea

în scutece în aşteptarea unui capii ca Alessandru cellu Buni şi a unui braţii ca Ste--

| fani cellă Mare.

“Este o norocire pentru noi de a fi prin origine cela puţinii toti atât de Moldo-

„Y6nă ca şi dilleriţi A şi Y dela «Convorbiri Litterare», căci altu-mintrea sară fi
găssită până acumi-mulţi alți de același calibru ca să ne accuse, cu vre-unii calendarii
() Românul, 1872, 15 apr. maiii etc.; Transacţiuni Litterarie, 1872, 15 iuniii; Trompetta Carpaţilorii, 1872,
23 apr.; ATbita, 1872, 22 iun.; Journal de Bucarest, î872, 18 apr; Transilvania, 1872, 1 maiti; Pressa ete,
(2) Vegi studiulii d- lui Gr. G. Tocilescu, Cumii se scrie la noi istoria, în «Columna lui. Traiani», 1873.

xij

vanităţi proîn mână, că amit sacrificată «scumpa ţârră şi frumos» pe altaruli unei

faţă, graţiă moldovinciale de Oltânu sâii de cine mal scie ce; pe cându în casuli de
pe d-loru de a
venismului nostru de nascere, no! suntemi aceia ce putemi mustra

istorică unorii meschine pretensiuni
+
subordina, în modul cell ma! puerilu, veritatea

de cătun.
numai
Dâcă”1 facemii ondre disului domui de alu menţiona, în acâstă prefaţă, este

şi numai în consideraţiunea unei reviste în care s "a cititi căte-o-dată unit Alessandri
“şi a serisu une-ori cu resunetu d. T. L. Maiorescu.
O adevărată critică, basată pe minte matură și pe cunnoscinţe solide,

ari fi desco-

peritii destule neagiunsurt în prima ediţiune a acestui volumii; fiind înse că tocmai
defectele reale nu le-a observati nemini, ami fostii siliţi noi înşi-ne a ne face pro- .
priulu nostru criticii, îndreptândi şi completându cu stăruință totă ce ni s'a păruti a
|
|
fi necorrecti sâii nesufficiinte în urme unor noue cercetări.
Trăssurele principale ati remasu acellea-şi; resistândi verificării la care le-ami suppusii pentru a doua 6ră; dâri printr”o revisiune din puntă în punti a totalităţii ami
reuşitii a constata unele errori secundare în fondu, unele lacune sâă pr issosuri în di-

stribuţiune, unele viciositaţi în forma.

|

|

Sub rapportulu filologicii mai cu sâmă, prima, ediţiune

remâne

de acumit

înainte

ca unii simplu specime, faţă cu bog ateleo mg -l6ce de infor maţiune de cari amu pua
OO.
tută dispune mai în urmă,
rționat
în prima edispropo
- Partea curati polemică, care giuca unu rollu adessea
diţiune, ami creguta de cuviinţă a o supprime cu totulii în celle mai multe casuri, reducând'o peaiuri la marginile stricter necessitaţi, acolo unde ea concurge întru cătă- va la limpedirea vre-unei probleme. . Ami sub-divisă materia într'o mulţime de scurte paragrafuri, alle cărora titluri,

reproduse întruni singurii corpu, servă drepti tablă analitică a copprinsului, pe cându
prima ediţiune era împărţită numal în trei lungi rubrice forte incommode. !
Lernivâmi printr”o observaţiune a naturalistului Agassiz, pe care n'0 vomi com-!

menta
«De căte ori sciinţa constată unu faptu noi, vulgulu

strigă

în primele momente

«că nu este adevărată; apoi mal tărdiu, că nu e conformii cu teologia;
în fine, la urma
ca

4

..

Ă

|

<urmeloru, ca să'şi împace conseiinţa, dice că nu esto ce-va noi.»

gr

STUDIULU 1.
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„ HOTARULU MUNTENESCU PÂNE LA MAREA=NEGRA.

In secolulti XIV, şi chiarii până la a doua otumătate a secolului XV, pământul

vei era micii și săracii în allăturare

cu mărimea şi avuţia Munteniet.

...

Moldo-

-

Totii lungulii Dunării, dela Pârta-de-ferrti penă la Pontii, apparținea Bassarabilorii..
Acestii faptii se probeză printr'o 'seriă de fontâne,în care primulii loci occupă
doue

tractate commerciale între Moldova şi Polonia,

din Lemberg.

.

.-

conservate ambele în Archivulii Municipalti

In actulii din 8 octobre 1407, Alessandru cellit Bunii dice: «Lembergenii, mergend
ii la
Brăila după pesce, vorii plăti vamă la fruntariă în Bacăi stă în Berladi» ?.
e
Astii-felrii Berladulii spre sudii şi Bacâulii spre occidinte erati ultimele oraşe
alle Moldovei în
direcțiuuea “Țerrei-Românesci.
„ Cellu-Paltii documentă,-din 3 iuliă 1460, este şi mai clarti.:

„* Stefani celli mare dice: «Lembergenit,

i

mergendi la Braila scă la Kilia după pesce,

să plătescă vamă la graniță în Bacâii sei în Berladă»

?, |

e

ÎN

RR

o

A

Prin urmare, Bacâuli şi Berladulii nu încetaserăa forma hotarulii Moldove
i despre Mun-

tenia penă pe la 1460.
In speciă despre vama dela Berladii şi Bacâi, ca doue oraşe de margine,
not mai
vemii
încă,- pe lângă 'celle doiie tractate commerciale, mai multe alte crisâve moldov a=
ene:
ij
.
1.:Din 20 augustii 1422;
Ă
2. Din 6 februariii 1431;

Să

|
3. Din 8 septembre 1456;
„4. Din 2 aprile 1460, etc. 3.
Bizantinulti Calcocondila , alle căruta cuvinte vădescii totii-d'a-un
a o solidă şi amănuntă cunnoscinţă de cela-cese petrecea în Romănia în
secolit
XIV.
şi
XV, ni: offeră aceDe:
pg
Ta
.
Ya-şi stare de lucruri: :. „+.

Vorbindu despre Mircea cell Marpee la anhil 1396-1398,
cil dice.
n

- DA

mea “Archivă

Istorică a Romiănie
nici, ; t.1,. Bucurese!,

1865, în-4, p. 131.—'TPestulăziavicii
în AKty Zapadnoi Rossii,

t. ], Petersb., 1846, in-4,p. 31: „A Lyovezane szto imut poili

do Brailora na ryby, na krainee myto îli
Balovie diu Berladie, tam iraut dati...& — Of. zuBnzvcr, Kronika miasti

Lwowa, Lw6w, 1834, în-8, p. 75—16, unde actulii este'resu-

mată, d6rii într'unii modii forte neessactii,

*) Ordinatio

:

Stephani Palatini Aoldavia de theloneis per

îter Valachicum a Mercatoribus Leopoliensibus eztorqu
Anno hundi 6968, Xti 1160, în Arehirulii Municipalendis,
din

Lemberg, fascie. 517,nr. 16.— Archiva Istorică,
t.2,p. 174:
n Livovezane sezo imut choditi do Brail
iliado Beleipo ribu,
na krainych mita u Bakovie li u Berlud imaiut
dati... — CI,
ZUBRZYCKI, p. 113, unde actulii este numaj mențion
ati.

3) Archiva Istorică, t.[, part, I, p. 122, 182, 154; part. 2,
pGete mc
RE
=
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« Terra OMunteniloră se întinde dela Transilvania pent la Marea- AN cgră, da drepta avendi Duanărea penă la ţermulă marină şi da stânga loldova» *.
,
,

Insu-şi numele, pe care cronicarulii grecii îlli dă Munteniei, este «ţerra dela Dunăre»,
pe cândii Moldovei îi dice «ţerra lui. Bogdanii» *.
A
,
Calcocondila, mat multi scii mai puţinii, a fostii cunnoscutii tuturorii istoricilorii nostri,
Inţellesu-l'a vre-unulă dintr'înşii? :
!
Cantemirii îlli traduce pe dosii:
«A Dacilorii sei a Vlachilorii nemi de viteză vestitii este. Țerrele lori începândi -

dela muntele Orbali şi Peucinii, carit din Pannonia începi și dela Ardelti pent

la Marea-.

Negră se întinde, din drepta pre lângă Dunăre stă Dacia Pannonilorii, ţ&rra muntenescă înțellege, €ro din stânga este ţerra, pre care o chiamă Bogdania» €,
,
.
Mai ântăiit în Calcocondila nu se află nicăiri «muntele Orbalti şi Peucinii», ci numa!
ză 'Apăedleu sti Ilotywov Azalas, cătră care commentatoruli latinii modernii a adaustt la marginc,

din _propriulii-seii-capii, o absurditate fără nici o legătură cu însu-şi testuli: «A monte
Orbalo ac Peucinis initium sumens» 7. DR
|
Allă douilea , din modulii de a se esprime alli lui Cantemir e peste putință
a decide,
decă «ţerrele Dacilorii»,
seii decă «Pânnonia», scii decă «muntele Orbalii şi Peucinii», scii
în fine. decă «Ardelulii», care anume din acestea «până la Marea-Negră
se întinde»?
"Allu treilea, pe «Dacia Pannoniloră, adecă Transilvania sei Ardelii,
Apăăov, după cumii

o numesce

însu-și Calcocondila

*,

Cantemirii o confundă cu «ţerra muntenescă».

Și totu-și elli lesne starii fi pututii dumeri assupra înţellesului,
de nu după testulti grecescii, încai- cu agtutorulii traducerii latine litterale, care
este aci destulă de limurită: «Extenditur eorum (Dacorum Myrxae ducis) regio,. ab
Pannonum -Ardelio (hoc est) a
«Pannonum Dacia (quae et Transsylvania) initium sumens
,
usque ad Pontum. A dextra,
«qua vergit ad mare, Istro fluvio alluitur ; a sinistra
regionem Bogdaniam. (Moldaviam)
«appellatam habet» ?. .
|
|
Cantemiră a fostii mat fericitii cu cellii-l'altii passagiii
geografici din Calcocondila : ză Boydavlav xai adriv map? "Iospov pbpay, pe. care li traduce f6rte
bine: Bogdania şi Istria sc țerra de
lângă Dunăre, adecă firra muntentscă» 20,
Engel este şi mai puţinii p&trundătorii.
.
Ell esplică «până la Marea-negră» a lui Calcocondila
prin resbdiele transdanubiane alle
lut Mircea cellii Mare, carele cucerise littorarulii
bulgarii alui Dunărit pentla Pontii 1,

:
că scriitorulii bizantinii vorbesce esclusivamente
despre
malulă
«Muntenia

Derii cine 6re nu vede,

nordici

all

Istrului:

se întinde penă la Marea-ncgră,

«nărea până la ţermulii marină şi d'a-stânga
Soldova»?

d'a-drâpta, avendi Du-

e
Decă era în cestiune Bulgaria, Calcocondila arii
fi disii: ! « V'a-drepta 'avândii: munții
«Balcani şi d'a-stânga Dunărea.»
|
Da
Să
3) LAONICI:

CHALCOCONNDYLAE,
i
ace:
Jlistoriarnm
libri
-I 3
decem,
:
A
rec. Bekker,
y
N.
Bonnae, 1843, in-8,p.'77,
lib. Il: „Vezjeee
Sadziv
7 Zig, izzo "Apdeltov zis IIa0swv Aaziae
dozontvn,
toare

ei ceterron

400

mapa

Tov

nâvror, Eee di îi 0eteci uiv uadaezai

2

Da

JoTpov zzoraudv em'ăgroregri i Boydavicv
zdgav

opta.

Veţi despre testulii luf Caleoe

ordilao adBia sis anale în TociLESscu, Cumii se serie
la noi istoria, |
5) 15 :949» IN-8.
!
. p. î8.
—

Cf, mai giosii

nota

16,

”

9+1, Chron
iculi Romano-Aoldo-Vlachilorii, ași, 1835, în-8,
p. 126.
-

Aa
) STRITTER, Memorii Dopulorum ad
Danubium incolentium, Petropoli, 1774
-80,
in-4inl-dy t. t. 2,2 part, 2,
p. 903, nota m.—Este şime
chicia,
maiacludatii,
că i acestii Vala
non-sensit

3

DTD

e desnaturatii
în traducerea, lut Cantemirii, cite
d
Peucini
d
cint este
unii nume de poporii, nu de munte!:
,
-.
8) Lib. V, p. 253: „ezi ITarovodaxi
i
p
>
Ag0îlc09 zi
ia
>?
„oo
eoeicev ere Apdehcov Zog
9) Rec. Belih:er, 1. e. — STRITTER, |. e

10) Chroniculii, LI12%,

Si

„_ 1) Geschichte der SIoldau und Walac
hey, Halle, 18:
in-4,t.], p. 157: „Seheint es, dass Myrxa in
den Jahren 1383:
1387 mit
Sisman

(First

der Bulgarey)

Krieg

gefihrt:

habe

Muss der Auegang des iege sliteldieh fur in gowesen seyn,
,
î
venigstens im
J. 1390 einen

Despoten von Dobrutsehe und Herrn von
Sili stria
:
denn Chalcocondylas mit gutem Grund
Vericliten, dizss opnte
"1Palachey zu ÎCipa?e Piri
habe.“ Y
n $ fiola ansscneax rze ee
eogedelmt

..
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Singurulii Şincat precepuse cumii se cuvine relațiunea annalistului grecii.

După ce reproduce preţiosa definițiune a. teritoriului muntenii, ellii o resumă:
«Bassarabia ma! "nainte s'a ţinutii de Valachia». *
Scriândii pe la finea secolului trecutii, Șinca! înşellegea prin Bassarabiă îîntrega parte de glosii a provinciei actuale de acestti nume, adecă regiunea de lângă Kilia, Ismailii, Cetatea.
albă ŞI Tighinea ** » care se gicea Bassarabiă până la 1812 14,

EX “bine, observațiunea lui Șincai, deşi forte apropiată de adeverii, totuşi nu este încă
pe deplinii rigurosă.
*
Ni
o.
Munteniă se întindea numar penă la gurele Dunării, nu până. la Nistru.
Calcocondila în doue locuri numesce “Kilia oraști muntenescii 15. pe cândă totii dânsulii
califică de urbe 'moldovenescă Cetatea-albă sti Akkermanulii de astă-qi *€.
Celle doue tractate commereiale din. 1407 Şi din 1460, pe lângă Cetatea-albă mat lassă
Moldovei Tighinea scii Benderulii actualii și orășellulii Lăpuşna, arrătândi astii-feliui . cu
destullă precisiune, cumi-că territoriulii muntenii copprindea peste Prut numai gurele

Dunării şi littoraluli marinii alti Kiliey.
În speciă despre:Cetatea-albă şi Tighinea, ca orașe curatii moldovene din vechime, se
Pi
mai potii consulta, între mat multe alte fontâne:,
11, Căllătoria Russului Zosima din 1420 *

2. Căllătoria Francesului Larinoy din 1421

718

'Mareantgri ăpparținea Moldovei şi Munteniei totii-d'o-dată.

“Moldova o avea ce-va

mai

giosti de Cetatea-albă.

“Muntenia o avea ce-va mai susti de Kilia.

Moldovenii

şi Munteni! se măndriaii d'o potrivă cu acestă dominaţiune maritimă.

"Romanii-vodă, în crisovulă seti din 1392, păstrată în originală în Archivuli Statului din
Buccuresci, își. dă titlului: « stăpânii țerrei moldovenesci dela munte până la Alare» **, a

Marele Mircea, într'unii actii din 1387, afflătorii de assemenea în originali în Archivulii
Statului din Buccuresci, se: întituleză: « domnulii tâtel țerre ungro-române, allii părțilorii
de peste Carpaţi şi alai țerrelorii tătăresci, ducele Amlașului şi Făgărașului, stăpânulii
.banatului de Severinii şi allii orașului
Silistria > ŞI.i Pepe aăibele fermuri. alle Dunării P pretutindeni.
3

_—penă la Marea cea mare *

Mat pe scurtă, datuliii istorică decisivii este, că estrema limită a Munteniei despre oriinte

se opria lângă Kilia, dincollo de care mergea pent la Nistru pământulii moldovenescii, în-

tervallulii Mărit-negre dela Dunăre penă la Cetatea-albă fiindii suppusi parte Moldovei
şi parte Muntenilorii.
Să revenimii acumii assupra titlului princiarii, după cumii ami găssitii cu câte-va
ronduri mat susti în diploma din 1387.

Marele Mircea dice: astăpânii pe ambele fermuri alle Dunării pretutindeni până la. Itare.. »
Observaţi bine: « ambele.»

„12 Cronica, t. 1, p. 370, an. 1398.
- 13)

Geschichte

des transalpinischen Daciens,

1781—82, in-8,t. 1, p. 376, 456—64.

Wien,

14) ZASCzVE, Etnografla 'Bessarabskoi Oplasti, în Zapiski .

O eskago Opsezestva Istorii, t. 5, Odessa, 1863, p. 492-3.

15) Lib. IX, p. 506: „ro Keitov 26149 vito xc)ovuâvuv Toi
Biadowr&—Cf, ih,p. 514, —In ambele passage traducerea la-

tină sună: „Celium arena Bladi,“ adecă alui Vladii-Țepeșii,

principele munteni între 1456—62.
E
15) Lib. III, p. 134: xaj j pelacavee Ioydavic, j 1 2 ri tvzonoAga alovulov Ta fecoiheca Ezovoa, do daziv Tiăv 2zagci
Tov" Iozgov îxi “Aerovcvuv sai Ze
n oo emnea 4 —In acestii

importantii passagiu Dacii de lOngă vu...

* ant Muntenil,

17) SACHAROV, Skizaniia Ruskago naroda, Peters., 1849,
în-8. t, 2, cartea 8, p. 60.— Archiva Istorică, î. 2, p. 49.
18) Voyages et ambassades de Messire Gaillebert de

Lannoyen 1899-1450, Mons, 1840, in-8.—Archiva istorică,

t. 1, part. I,p, 130.
19) Arcu. istorică, t.I, part. |, p, 18: nobladaia, zemleiu

moldav'skoiu 6t planiny do MOria.

2) Archirulii Statului, Documentele Coziei, legătura 40:
„obladai i gospodstruşi v'sei zemi uggrorlachiiskoi, i zaplaninskym esezezse i k tatarskym stranam, i Amlaszu iFaSraszu chertzeg, i sieverinskomu banstvu gospodin, iobu pol

DO v'senu 0 Dunaviu
gradu vladaletz,&

dazse i do telilaago mdria i Dr stru
|
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Prin urmare, amândoue mallurile fuviului, cell bulgăresciă ca şi cellti moldovenescii,Silistria ca şi Galaţulii, Dobrogea ca şi Anghiuliu. bassarabianii dintre Prutii şi Ponti, eraii
atunci în aceta-și măsură sub sceptrulii voevodului munteni,
Acella-şi titlu ne întîmpină într'o altă diplomă mirciană din 1393
» De assemenea într'una din 1399 *?.

|

|

Idem din 1406 *,
i
SII
II
|
--- Aa
Avemii dero patru daturi cronologice: 1387, 1393, 1399, 1406...
La 8 septembre 1439, unulii dintre fiii lui Mircea, celebrulii Vladii-vodă, supranumitii
Draculii, accârdă neguţitorilorii din Polonia şi din Moldova uni privilegiii doganiarii, în care
se întituleză: «stăpânii şi domnii allii tâtei ţerre ungro-române pânt la Marea cea mare»
î*,
Elli nu dice ca tată-seui: «pe ambele ţermuri», căci littoralulii danubianii all Bulga-

riei căduse de-multii în mânele

e

Ottomanilorii **,

o

|

|

Acestii documentii ni arrâtă tot-d'o-dată că -Moldova nu disputa atunci Munteniei! possessiunea Kiliet, căci copprinsulii actului manifestă o. relaţiune amicală între curţile din
Suceva şi din Tărgoviste,
i
Aşa dero probele despre dominaţiunea Bassarabilorii penă la” Pontti 'sunt în ordinea
“

cronologică:

|

1. Crisovuli mirciani din 1387;
2. Idem din 1393:
3. dem

din 1399;

E

din

:

5.
6.
7.
8.
9.
10.

a

a
aa

4. Idem

1406;

i

i
a

A

a

a
.

Tractatuli moldo-polonii din 1407; Crisovulii moldovenii din iq22;
|
Idem din 1431;
|
5
Crisovuli munteni din 1439;.
Celli moldoveni din 1456; Idem din 1460;
|

.:::

a

a

*

SR

11. Tractatuli moldo-polonii din acella-și
anni;
12. Bizantinulti Calcocondila, ete.
SI
a

i

a

a

e

picemii «et caeteraa, căci în cursul operei de faţă
vomi mat. înşira alte
puţinii decisive, dintre cari indicămi aci numai
pe una, datorită eruditului
d. Alessandru Papadopuli-Callimahii: vechtulii
sigilli municipală. 'allii
portă pe vulturi cu crucea în clocă, rii partea
sudică” a oraşului se chiamă

_Îlunteni,

.

deși nu essistă acollo nict măcarii o movilă, necum
iă

.

SE

probe nu mai
nostru

amicii

urbir Berladu
penă astă-di

unii munte, . „D'o cam dată celle de mat susi agiungă,
Dela 1387 până la 1460, Alessandru cellii
fanii şi Mircea cei. Mari, autoritățile autoritățilo Buni, Vladii Draculi, Calcocondila, Sterii în acestă materiă,: descriti! într'o voce
hotarulii orientali all țerrei Bassarabilori.
i
DEN
ca II
a.ae 7
Mai remân

ii înse de resolvitii doue “cestiuni
cronologice :
I. Fost'a partea moldovenescă a Dunăr
ii în possessiunea Muntenilorii şi”
pent la 1387,
adecă înainte de primuli crisovii
allă marelui Mircea?.
p
a
2. Cândi anume încetat'a acestă stare
7 E
de lucruri în urma annulut 1460, datul
lut commercialii şi all unui crisovii
tract
atudin partea lui Stefani. cellu Mare?
|
Sa

21

3
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a
n
) For INO, Jorogia
ris nalai darias, Viena,18+9aaa
, in-8, î.

,

Vlacnho-bolgarskiia j
ko-sla ianskita
Peter sb.,
1810, în5g De ili dako
slarianskiia
23) Iid,, 22
73) Originalul
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ini se află în Archivalii Municipalii
din Lem=

PE

ae

berg, faseie. 519, de unde lamii repredusii noi! în Archiva
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p. 84; »v'sei i zemliUI uggrovlach
la

i

iiskoi i dazse 1'do
velikago nora.& — Of. zupRzveRi, p. 101: pJan
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EPOCA LAȚIRII MUNTENIEI PENE LA MAREA-NEGRA,

|

Intre 1375—1390_domni în Moldova Petru'Muşatii *,

De nicăiri nu se vede, ca elli să fi fosti vre-o dată în luptăcu Muntenii, încâtii ace-

stifa să-Ifi pututi răpi cea mat frumâsă parte ațerrei.

cc

a

Cu Mircea cellu Mar&, mat cu deosebire, Pâtru Mușatii trăia în cea mal bună vecinătate,
La 1389, numa! cu duoi arin! în urma diplomei .muntene. cu formula pe ambele fermuri

alle Dunării pretutindeni pent la Mare,

ameEndoui

trămittii'o singură

ambassadă in Polonia

pentru a închiăia acollo unii tractatii solidarii cu regele Vladislavii Iagello.
|
„In acea soliă boterulii: moldovenescii: aMagnifici Principis Domini Petri “Voievodae:Muldanensis m-rschalcus» negoţiazăși conclude, tiu în numele propriului sei domnii Petru
Muşatiă,

carele

fusese legatii 'mar

de

'nainte
cu Curtea din “Cracovia ?, încâținu
i

may

avea nevoiă de o nouă allianţă, ci în numele lui Mircea celli' Mâre: 'anomine et pro parte
Domini Miricii 3
pg
ae

Cu alte cuvinte, din prieteniă pentru Munteni Moldova lua assupră'şi de a-i încumetri,
cu' regatulti.polonii, erti Muntenit la rândul lori » din prieteniă pentru Moldova, primiaii

cu încredere acestă mid-locire!“,

|

A

Aaaa

Peste unii annii marele Mircea țenouesce alianța, trămittândii de astă dată o ambassadă

curatii muntenescă, care înse nu merge dreptii în Polonia,ci se opresce în capitala Moldovei,
unde convine cu mandatari! regelui Vladislavă Iagelcalo,
într'o localitate
'd'6 potrivă simipatică şi 'sicură pentru ambele părți contractante *. -

|

i,

„ Faţă cu acestea nu se pâte admitte vre-o duşmăniă prâspătă, seii măcarii o suvenire
de
ostilitate, între Moldova şi Muntenia, cellii priţinii pe căt timpii domnise Petru
Muşatii
în cea de'nteiii din elle.
Di
„Scopulii triple! convenţiun! internaţionale din 1 389 era de a combatte cu forţele commune

Ungaria

$.

Ne

N

CI

aa

a

Decă Țerra-Românescă arii fi smulsii mat de ?nainte o buccată de pământi din corpulii
Moldovei, Petru Muşati nu se putea uni cu Muntenii assupra Maghiarilorii,ci ară
fi căutatii din contra a se. înțellege cu Maghiarii” assupra Muntenilori,. punândii "pe
aceştila
între doue focuri, o armată moldovenă la Șiretii şi o armată ungară la Oltii, ceta=ce
Y-arii fi
„ înlesnitii redobăndirea înstrăinatulut territoriă
,
În studiuli II not ne vomii încredința că până: și tronulii Moldovei Petru Muşatii
îllă
datoria lui Radu Bassarabii, tatălii marelui Mircea, cela-ce întăresce celle
dise,
» » ” Astii-feltă derose demonstră, cu faptele și cu logica în mână, cumit-că între
1375-1390
nu s'a pututii schimba rapportulii geografici constatatii “may susii în crisâve
le din'1 387;
1393, 1399, 1406, 1422, 1431, 1439, 1456, 1460 etc,, în celle doue tractate
din 1407 şi
1) Ne apropiămii aci de eomputulii eronologieit allii tul SINCAI;

Rykaezewaki, Paris, 1862, in-8, resumă actulii în următorulii

1, 357, difieritii de allă lu ExcEL, Geseh, de Dold., II, 110,

modă: „Mainus et Romanus Herieki comites Miricii woiewo-

thums Moldau, Hermannstadt, 1805, in-8, t.2, p. 214.—In
Istoria critică a loldovei vomii suppune unei nous analise

marschaleus, oratores, foedus nomine Mirieii cum Vladislao
rege Poloriaeet societatem belli contra, regem ' Hungăriae

şi mal cu sâmă deallă luiwoLr, Besehreibung des Filrsten.

acestii puntii cronologiei.

2) pociL, Codex Diplomaticus Regni Poloniat.I, Vil„Dâe, 158, in-f.,

dae Transalpini, et Dugoyus Petri acoiewodae Aoldatiensis

o

p, 597, an.
Archiva istorică, I, 1,
177.—Akty Zapadnoi Rossii,1387.—
1, 22.
„+

2) poiet, |, 597;an. 1369.—Inventarium omnium privi.

legtorum ; quzccunque în Archiro Regni continentur, ed.

SamciuntE

ei

- 4) ENGEL, II, 110, înţelege totii așa,

ate

,
ERE
6) DOGIEL, L, 598, an,:1390.——Inventariam.—0f.
observa- -

fiunea lut srxcar, [359

. 6). Veţi mai susii nota 3.
+

A

pai

şi?n cronica bizantină a lui Calcocondila sub

anni 1396— 1398; adecă spaţiul

întregii dela Brăila pen&la Kilia, între Bacâii și Berladii d'o parte şi între

altă, apparţinea Bassarabilorii.

.

A

3

Să sgăndărimii Gre datulii cuceririt muntene într o epocă anterioră:
|
Perdut'a Moldova țermulii dunărenii sub predecessori! lui Petru Muşatii ? |
Timpuli fundării principatului moldovenescii este cunnoscutii cu O deplină certitudine.
Trei mărturie contimpurane, cronica Ungurului Ionii de Kiikiillo Și doue diplome
dela

regele maghiarii

Ludovicii cellii

Mare,

una din

1 360

și cea-l altă

din

1365,

affirmă întruni glasii, cumii=că pe la 1355, ce-va mat multi seii ce-va ma! puținii, voevoduli
Românilorii din Maramurăşii, numitii Bogdanii, se scâllă contra corânei Sântulur Stefani,
adună o c&tă, trece peste munte în ţerra moldovenescăşi înfiinţeză acollo o nouă domniă.—
Prima"! aşedare avusese loci, după însă-şi firea lucrurilorii, anume în acea parte a Mol-

dovel care este mai apropiată de Maramurășii, fiindii despărțite numai, prin crescetuli
Carpaţilorii, adecă în Bucovina de astă-qi, unde ne întîmpină în adevăr cea mat vechiă capitală a ţerrei: Suceva.
a
|
Dela 1355 până la 1375, dela Bogdanii pănă la Petru Mușatii, avemiă abia vr'o douegeci de anni.
|
|
In acestă glumă de timpii Moldovenii, atât de curândii descăllecați, eraii copleșiți cu următorele trei băttăi de capii:
a
1, A prinde rădăcină întruni cutbuleții restrinsi, a se organisa bine-reii, a se întări
printr'uni simbure de administraţiune;
2. A cresce la numării și la forţă, înaintândii cu încetulii totii mai glosii ;
|
3. A. resiste într'una, aprâpe în fie-care annii, pretensiunilorii Ungariei, care nu înceta cu
revendicarea, prin arme a suveranității selle assupra Moldovei 10. .
Cândii Gre mai puteaii e! a-şi lăţi dominaţiunea departe la Dunăte, perdând'o apoi! în
dată prin ctfocnire cu Muntenir?
|
Este o impossibilitate cronologică.
De
Aşa deră dela 1355 până la 1460 littoralulii danubianii dintre Braila şi Kilia i
apparținea totii Țerrer-Românesci.
E
Inainte de 1270 acestă porţiune a Dunării avusese duo stăpâni: până la Prutii se întindea bellicsa republică a Berladului, &ri dincollo de Prutii dominiulii Cumanilorii avândii
Kilia drepti capitală +,
ae
N
Prin urmare, epoca cuceririi muntene.pe mallulti moldovenescă | ali Danubiului o
până
la Marea-n€gră
trebui căutată între 1270-1350.

e

.

o

Ne vomii incerca a o face ma! la valle:
Ie
Aci înregistrâmii numai că Țerra-Românescă din secolul XIV copprindea
în sine,
o parte integrantă a territoriului sei, totii ţermulii nordici alti
fuviulur rege,
7) THWROCZ, Chronica Nangarorum, inserta simul
clronica Joannis Archidiaconi de Kikulloy, în scuwANDTNER,
.
Scriptores Rerum Hungaricarumy t. ], Vindobo
nae, 1766,
in-4, p. 245.—Chronicon Dudense ; ed. Poâhradezky,
Budae,

1838, in-8, p. 337,

|

|

8) FEJER, Codex Diplomaticus Rogni Hungariz, Budae
1825-31, in-8, t.9, vol. 2, p. 1 59.—Reprodusii întreată în La?
URIANU, Istoria Românilorii, ed. 2, Bucur, 1862. p. 263

nota,

,
pe
Ş
a
9) Ap.ipră
srmoxcu
eri, Noctium Mar
mausbz
ivi
ara
a ziiuiearum Vigilte, - 1603,
,
d,
ză
ALI
sta, p. 165: »brofugi în MoldaviaID.
Bogdani Voivodae Marnua-

7usiensis, una cum infidelibus filiis suis. —
sertatio de Comauia nr. 4, MS. ap. SINCAI,
10) 10ANNES DE KIKULLEW, p. 241: „( Rex
singulis annis, vel in quolibet anno, movit

ca

Cî. wacxen, Dise

Î, 326. Lodovicus) fera
exereitum contra

aemulos et rebelles et sqepius contra Ruchenosct Moldar
os.«

— Chronicon Budense, p. 331: „In guolibet tertio anno, saePius contra Dacenses et Moldavanos.“—Regele Ludovieii cellii
Mare domni patru-deci de annt dela 1342 până la 1383:
faceți dero soeotăll

Vei

a invasiunilorii selle în Moldova!

:

studiuli
înîn diaruli
afară Tralani i meii: Diploma Berladână din- 1134 55,
i, 1869, nr. 52.—Despre statulii berlad
i Oumania
între 1170—127
criţică a Aoldovei0,
,

toni

,

not

vomi

vomu Yorbi i în mai

enu
iă, în
î

Speciă

.

a

de ce

7

Aşa a fostii dela 1375 încâce.

Dunărea

-

1460,
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SCADERII

HOTARULUI

ORIENTALU

ALLU

MUNTENIEI,

Dela 1400 încâce Kilia devine visulii de aurii allii Moldovei, care începe a înţellege
„ importanța strategică şi commercială a gurelorii Dunărit.
Puţinii după 1407 Alessandru cellii Bunii pune mâna pe Kilia *.

Vladii Draculii o fea înapor ?.

_

|

,

Sub Petru-vodă, fiul lui Alessandru celli Bunii, o vedemii din noii în possessiunea Moldovenilorii,

cari o

cedeză

pe unii

momentii

Ungariei ?, de unde

înse ea se întârce la

Munteni sub famosuli 'Țepeşii, fiiulii lut Vladii Draculi *.
Cu t6tă acestă perpetuă șovăire a Kiliet în prima giumătate a secolului XV, să se noteze bine că principii moldoveni, chtarii cândii o apucaii, profitândi din timpi în timpi de

vr'o. resmeriţă în Muntenia, totii încă o considerat mal multi ca unii ce precariii, încâtii
numa! cronicele și documentele internaţionale ni vorbescii despre faptul possessiunit moldovene, pe cândii nu se găsesce din acea epocă nici unii actii civilii sci administrativii,
donaţiune, vamă, etc., privitorii la pămenturile de lângă gurele Dunării, precumii avemii
atâtea diplome despre Tighinea, Cetatea-albă, Berladii și Bacâi î.
Așaa fostii până la Stefani cellii Mare. .
|
In.1462 acestii principe re'nnouesce periodica tentativă a predecessorilorii sei de a cop=
prinde Kilia, derii nu reuşesce €.
Cu trei anni în urmă armele moldovene
Cronicarulii dice:

sunt mat norocâse. |

«În aanulii 1465, în luna lut genariii 23, adunândi Stefanii-vodă multă 6ste de țerră,
«pogorita cu t6tă puterea sea spre cetatea Kiliet, şi sossindii miercurițpre gtorla medi-

«n6pte, a încungiuratii cetatea, înse got nu s'a apucatii de harţă, €rii A si de dimineță
„«a începutii a batte cetatea, şi aşa tâtă diua s'a hărăţitii pân&n seră, criNsâmbăta se în-

«chinară cel din cetate, și a întratii Stefanii-vodă în cetatea Kiliet» 7. *
Căderea Kiliei sub dominaţiunea lui Stefani cellii Mare trase după sine suppunerea
întregei regiunt limitrofe pe ambele malu:i alle Prutului. .
|
|
Deaci înainte gurele Dunărit înceteză pentru totii-d'a-una a mai fi alle Țerret-Romănesci.
Dela Moldoveni elle trecă la Turci, dela Turci la Tătari, dela Tătari la Muscal.

1) In actulii seeretii de alianţă între Polonia și Ungaria,
din 1412 Kilia figureză între orașele Moldovel.—Veqi pLucossi [istoria Poloniea, Francof, 1711, în-f, t. |, p.
„323, lib. XI.—OCf. pay, Annales Regum Hungaria, Viennae,

4) Mal susii $ 1, nota 15.
5) $ 1, notele 3, 17, 18.

„

:

6) unecuia, Letope, T, 118.—Cronica cea vechiă, III, 6, dice

că Stefanii cellii Mare assediase pe Unguri, înţellepândă rtit
1164, in-f,.2,p.233-234.—Idem, Dissertationes historiconumele slavicii ali Auntenilorii: Ungro-vlachi. — Toti așa
critica, Vindob,, 1775, în-f., p. 146.—KATONA, Historia criCronica moldo-slavică din KARAMzIA,
loco citato.—CHALCOtica Hangariz,t. 12,p. 91-93 ete.
— In tractatulii eommer"cialii all lu! Mircea celli Mare cu Lembergenii, lipsitii de - CONDYLAS, rec. Becler, lib. IX, p. 514,ni spune în modulă esllă
mal positivii, cumii-că marele Ştefanii înconglurase Kilia, o“datii cronologiei, dârii închiatii anume în 1409, dură cumii
se cunnâsce din dupplicatuliă latinii conservatii în Archivulii . rașuli muntenescii allii lui Vladă Țepeșii, carele s'a și grăbitii

municipalii din Leopole, fasc. 518, nr. 4, arată că Muntenia
posseda atunci Dunărea numa! până la Braila. Veq! Archiva

istorică, I, 1, p.3.

2) Mai sușii $1, nota 24, 5) unecuia în Letopisiţele ţerrei Moldorel, ed. Cogalni-

cenu, t. 1, Iași, 1852, în-4, p. 111: „Acestii Petru-vodă, dacă,

a pribegitii în țerra ungurescă la lctulă 1449, n'a făcutii zăbavă multă, ci a dată cetatea Chiliei Unguriloriii,— Cronica

moldo-slavică din 1504, ap. caRAMZIy, Istoria Gosudarstva

Rossiiskago, ed. Einerling, Petersb., 1842, 4, nota 338, p.
157, —Croniea moldovenescă coa vechiă, în Archivă isto=
rică, III, 6, diee în traducere polonă: „Dal Kilia &rolowi Wegiershiemu aby bronil ja od Turkâw“,

pe dată a alerga în agiutorulă acestei cotăți: „auzos utv (6

" Blidoc) erpăzero ai Tov Mehaiyns IloyVavias 1ytudva, 710jtogroivra, ic ay ptllero aurii, TO Kelllov ete“, — Cf. eontimporânulă mecuowskr, Chonica Polonorum ; Cracoviue,

- 1521, în-f., p. 333,
7) uREcuIA, ], 119.— Cronica cea vechiă, III, 7, și Cronica
moldo-slavică, 1. e., unde €râși Muntenil, adecă Ungro-ro-

mânii, sunt numiţi Unguri, ca şi'n nota de mal susi.. Urechiă
committe cu acâstă oceasiune o enormă errdre, care nu essistă
în celle-lalte doue cronice, și anume alături eu Kilia ellii
vorbesce despre luarea Cetăţii
- albe, cela-ce constituă unii

non-sensii, căci ţermulii occidentalii allă Nistrului nu încetase
nică o dată până atuncl de a fi ali Moldove,
2
2

N
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Cu tote astea o viuă adducere a-minte a primitivet situaţiunt a spartii cinci! secol! și s'a
conservată până astă-d! în numele provinciali “Bassarabiă, adecă ţerra Bassarabiloră, pe care
partea de giosii a Moldovei de peste Prutii Pa purtati până la 1812, şi care se părea tuturoră a fi o enigmă, pe câtii timpii nimeni nu putea să ghicescă vechia dominaţiune a Mun„tenilorii, a lui Alessandru Bassarabii, Vladislavi Bassarabii, Radu Bassarabii, Danii Bassarabu, Mircea Bassarabii, Dracu-Bassarabi, Țepeșii-Bassarabi, spuma nemului bassarabesci, pe toti lunguli Danubiului pen la Marea-nâgră *.
Peste uni decenniii după cucerirea Kiliet, care împlica în sine împingerea hotarului moldovenescă dela Berladi până la Dunăre, Stefanii cell Mare şi-a întorsii de astă
dată privirile în direcțiunea Bacâului, tindându a strămuta marginea țerrei dela
Siretu la Milcovii.
Sub
annuliă 1475 cronicarul sună:

«Şi a luatii Stefanii-vodă cetatea Crăciuna cu ținutii cu totii, ce se chiamă
ținutulii Putnei,
aşi ba lipită de Moldova» *,
o
cc& dero tre! daturi rădicate mat pe susii de controversă:
.
a.
1. Inainte de 1465 Muntenia stăpânja totii littoralulii moldoven
escii
ali
Dunărit penăla
Berladă
și Kia,
o
e
|
2. Inainte de 1473 Muntenia stăpânia t6tă laturea occidenta
lă a Moldovei până la Bacâi;
3. Între 1350-1400 hotarul

muntenescă pEnă la Berladă, Kilia și Bacâi n'a
fostii .nict
măcarii pusii in dubii de cătră: Moldova, alle
cărir încercări de a-l surprinde se referă
tote la epoca posteribră dintre 1407-1475.
a
ae
a
Inălțarea' Moldovet și scăderea Munteniei
este opera lui Stefani cella Mare.
.
Scuturaţi de medi-di și de oriinte,, vomii
specifica fruntaria Țer
rei
Romănesc
i
despre
crivății în cursulii secolului XIV,
i
|

Ş

4,

DUCATULU- FAGARASULUI...
:

-

”

:

| Avendu Sibitulii ja appusti și Braşovul
ti la resăritii, rădemată spre sudi de zăpe
pațiloră și spre nordii de mallurile Oltu
dele Cara
lui, se întinde aşa numita ferră a
Făgăraşului, în:

Pi

Transilvania,

NS

.

„_“Ourbe și peste șesse-deci de
sate formeză acestă lungureţă teg
iună, uâa din celie mat
frum
.prin varietatea siturilorii,
un 6se Prin
i
» Prinpri mulțimea
peraelorii. “oriprin esti şi
plai
i
tate.
ŞI vigore, prin suflare romănâscă,
„poa
En Bei
i plai
E sângtate
Intr'o diplomă din 25 noembre
1369. domnulii muntenescti Vla
dislavii, Bassarabi se în: |
» anume la. 414 iuliii 1272
E;Da
,
.-e]el i]. dăruesce unei .ram
3723
1uil
ure an6 Emului “ass
ba. arai.Sa
”

i A in-jerra u Jăgă
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ircea
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ILnci +cmi rese

iipe largi assu
topograficii Base
e
Jirg
pră, numelui
tes error sarabil, sub care se înţel
egea de'ntciii totali
9) ukecuiA, ], 125,
>

ii de Ca

Se

SR
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217: „Waywreda, 'Transalţinus.
pă
nus de Zewerinc, nec non Dux de Fogirasă, — esa,
Ia
118.— LAURIANU, 2 270.

2

2) FRIDV

-

EI

IESE

ALDSZEI D
Vic „1775
, în-4, p.80- 0 2 ozes Pusarioi Marivianiani,

Caan

IX, 4 nr, 270.— KATONA, an. 1312.—BExx6, Milco
via

A

te,

3) Mal susă Ş1,nota 20. * --

-:

4) ocie, I, 598, 599.—vEN
ELIN, 22,

pe
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1

„appare ca-i duce ali -țerrei de peste munţi a ăgărașului», şi ceta-ce % şi mai remarcabili,
„o face până şi 'n transacţiunile diplomatice dintre Muntenia şi Ungaria$,
Vladi Draculi, printr'o diplomă din' 20 genarii 1432, hărăzesce boiarilorii ser Stefani
'şi Romanii trei sate, unii del și o apă
în ferra Răgărașulu $.|
„Ne poprimiă aci, fără a ne pogori mat glosii în annalele secolului XV, cari ne interesseză, în scrierea de față, numat întru câtii elle potii arranca vre-o lumină retrospectivă aşsupra epocei anteri6re.

Intre 1369-1432 întrega ţerră a Făgăraşului era a Bassarabiloră .

“ Cumiă şi de cândi?

AX Eccă doue cestiuni a-nevoiă de limpeditii, .
1

85

*

EPOCA

CUPPRINDERIL

FAGARASULUI

DE

CATRA

MUNTENI.

Cea mal vechiă menţiune despre Făgăraşii ne întimpină într'o diplomă din 1231 £,
„ Primulă puntii, care ne isbesce într'însa, este că Jaturea făgărăşciăse nunita totii-d'a-

una, chiară cu multii înainte de secolului XIII, «ţerra Românilorit» : terra Blacorum?,

„Acesti datii, espressii în modulii cell mat clar, se ctocnesce cu o altă indicaţiune de
totii obscură, care nu pste fi descurcată fără agtutorulii unet labori6se critice,
- Actulă povestesce, în ce chipii satulii Bora, deși primitivamente
nu făcea parte din giurisdicţiunea Făgăraşului, totuși mat la urmă i s'a suppusti prin: forţă: «a. temporibus jam;
«quibus ipsa terra Blacorum terra Bulgarorum extitisse fertur».
SI
Adecă:

.

i

«DV umal de'cândii se fice cai veniti Bulgarii în acistă ţirră a Românilor»...

Eu

Bulgarii năvălliți în Făgărașii și annessândii cătră elli unii sătuleţii dela margine, carele

ținuse mai "nainte de unii altii scaunii, 6ccă o adevărată cimilitură!
Ș'apol să se bage de scmă o împregturare.
Intre annuliă diplome!

şi între

annulii acellei

cuceriri

|

bulgare cată să fi trecutii cellii

puţini vr'o cinci-deci de anni, de 6ră-ce narratorulii preciseză timpulii evenimentului
numay

printr'unii se dice, ca nesce lucruri depărtate, afilate dela bătrâni, nu văqute și audite.
„Ar urma dero că Bulgarii voră fi copprinsti Făgăraşului pe la 1160—1180,
Inse tocmai atunci ei zăceaii în sclavia

—

1200,

Greciloră,de unde S'aii smulsii abia între 1 190

Este învederatii că Bulgari din diplomă însemneză altii ce-va.
|
Să arruncămii o cătătură assupra geografiei din evulii-mediii, şi totulii se va împaca,
Bizantinulii Leone Grammaticii din secolulă XI, vorbindii despre transportarea unori
compatrioți al sei pe mallulii nordici alti Dunărit în Țerra-Românescă, dice: «în
Bulgaria
«de peste Istru» 2,
5) PRAY, Dissert., 144,

_

- 6) BENKS, II, 283.
E
EI
ID KEMENY în KURZ, Magazin file Geschichte Siebonbir=
gons, Kronstadt, 1846, in-8, t.2, p. 261.—TEUTSCH U, FIRNHA=

Ohoru possessa, et a temporibhus jam duibus ipsa terra Blaco-

rum terra Bulgarorum extitisse fertur, ad terram Fugros
tenta, fuerit, qualiter id dietus Trulh flius Choru quampluri= |
morum

hominum elogiis afirmare adnisus fuit, hinc nejurgia,
tempurum În processu enaseerentur, fraterne mutueque chari1857, in-8, t.1, p. 50: „Capitulum ecelesie transilvane, Ad om-. - tatis, quam christian
a, eidem svadet re:igio, aflectu duetus dienium presentes inspecturorum notitiam volumus harum serie
tam terram Boje terre Zumbuthel conterminam eidem Trulh
pervenire, Quod aeccedens nostri in presentiam Gallus filius
filio Choru, aceepta ejus recompensa în pecuniarum.'solutione
Vydh de Bord, eonfessus est coram nobis, retulitque taliter,
st refusione, remisit coram nobis presentium testimoni
o literaquod licet terram Boje, terre Zumbuthel conterminarm, et de
rum. Anno millesimo ducentesimo tricesimo at primo€.
presenti în ipsa terra Blacorum ezistentem habitam propriis
- 2) Acâsta o întrevăquse degia eoeR, Observationes critică,
suis justisque impensis ab homine Bujul Alio Stoje coemerit,
ad historiam Transsilvani, Cibinii, 1803,

BER; Urkundenbuch zur Geschichte Siebenbiirgens, Wien,

jurique suo subjectam reddiderit, considerans tamen et animo
revolvens suo qualiter eadem terra, a tempore humanam

memo-

riam transeunte per majores, avos, atavosqueipsius Trulh filii
Pi

in-8, p. 52, inse
cu obi:inuita sea rea-voință,
,
e
9) Ap. STRITTER, II; 558: pete Bovipapiav îzecaty Tod” Iorgov
zorăpoșă.-—C[. ie, 553,
,
|
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Carta catalană din 1375 dă Romăniet danubjane numele corruptii de Burgaria, pe cândii

€.

forma cea correctă: Bulgaria
- Bulgarie propriii dise îi reservă

Cronicarulti orientalii Raşid, carele trăia în Persia între 1250 —1300 şi lucra după fon- /
tâne officiale, cândii descrie o invasiune mongolă din 1240, numesce Bulgarii, „Yip „acea regi
une unde se afla «ţerra Karavlachilori şi a lui Bassarabi-bani» *, şi să se observe că 'n
acea espediţiune Tătarii nu trecuseră de locii peste Dunăre.
|
Acestă confusiune nominală avea în vedere mat allesii banatuli Severinului, despre care
la 1237, numai şesse anni după datulii documentului de mal susii, regele maghiarii Bela
IV scriea cătră papa Gregoriii IX: «terram Zemram circa partes Bulgariae iu &rii într'o diplomă din 1239: «'Girca partes Bulgariae in terra quae Zeuren nominatur? *, ,
N
Cu alte cuvinte, Oltenii pentru 'Transilvani erai «Bulgari» prin vecinătate cu Bulgaria, întocmai precumii pentru Românii cis-carpatini sunt pent astă-di «Ungureni!» fraţii nostr
din Transilvania prin vecinătate cu Ungaria: «circa parțes Hungariae».
Până 'n timpit mat nuci Ardelenii ne botezati pe no! câte o dată cu epitetulii de Bulgari,
încât suburbiulii muntenescii dela Braşovii, remarcabili prin biserica luy Negoiă Bassarabii şi unde nu veţi audi o singură vorbă bulgărescă, se poroclesce în limba maghiară
«Bolgărszek» sei scaunulii Bulgarilori £, 6rii romănesce se dice «Schet» *, precumii cronicele n6stre celle vechi numiaii pe Bulgari *€.
Sassulu Reichersdorfer, scriendii în prima giumătate a secolului XVI, se rostesce despre suburbiele Braşovului: cunum încolunt Bulgari, alterum Hungari, Saxones agricolae
tertium» **,
|
e
|
Cine 6re nu recunn6sce aci sintesa cellori treY naţionalităţi alle Ardelului?
„Cu câte-va rânduri mai giosii însu-şi Reichersdorfer pune în locii. de Bulgari
pe « Valachi» *?,

Derii de ce să mat- vorbimii despre Brașovii; cândi avemi o mărturi
ă totii atătii de
positivă chiariiîn privinţa Făgăraşului? .
.
Unii poeti săssescă
de pe la 13 50 îlli descrie în următorulii modă ;
„Arx iacet ad ripas piscosae dives Alutae,

„Cui Fogaras prisei nomen tribuere coloni, *

-

„Undique cum fostis valido cireumdata muro . .
nlane habitant circum fodientes rura Triballi
»Iinumeri, quibus arx leges et iura ministrat,«

Adecă:

«Pe mallurile pescosului Oltii stă vestita cetate,
căria vechiy locuitori îi împuseră nu"amele de Făgăraşii, încunglurată de pretutindeni
cu șanturi şi cu puterniculii zidii, unde
N

4) Un atlas en langue catalane în Notice
des mannserits, î.4, Paris, 1843, in-4, Țart.s et extraits
planehe 4 —LeLEwEL, Gcographie du moyen-ise,2,p. 1—148,
Bruxelles,
1852,in-8, t. 3,p. 142, nota 55.—Idem, Atlas;
Bruxelles, 1851,
planche 29.

in. d 4p, POprssoN, Jistoire des Mongols; La, Tlaye,
1834, .
În
pe
$

?

.

PRAY, A Annal,
A6) PRAY,
Au FN L 218.
18
1859, în n 17 amenta

[3

pistorica

!

his or ica

II

.
Hungaria, t,1, Romae,

8) ExcEL, Gesch, d. Bulg., 385, nota fi: „FZeis
sen die Walachen bey den meueru, Siebenbiirgern
auch, Bulgaren, weil die
in neuern Zeiten dem Tărkisehen Joche
icherden Wala
chen aus der Bulgarey nach Siebenbiirgenentfl
kamen“. — Prima-,

Tarte înuzasel constată ună faptă adevărații;
cena dova
De eausă, cru nu demors

Pe

.

,

tră prin nemicii re dog-

,

:
,
*) GIPA,
a Cronologia
o bisericei2 din Schei ce se dico Nol
garsegiul, în cocaLxicEnu,
Dac'a litterară, ea, 2, lași, 1859,

. in-8, p.45-6.—Fâia pentru minte, 1840, nr.4.
— Despre îmaginara origine bulgarăa Romăniloră din Schei nu
ossistă nick
oprobă. Totă istoria lorii civilă, şi ecelesiastie
ă
este
curatii ro* mănâscă. Patrontatlorii ati fostă totii-d'a-una
Domni! din Mnntenia.
a
"
:

1%) Cronica, universală în limba

.

de pe la începutulă
secolului XVII, descoperită de cătră romănă
professorulii russii Grigoiez îîn călătstori
roviez
oria sea prin Turcia, ap.

nAxovskr, Nielolko
rieczi o Asieniu b'Tvomu, Bielgrad,
1860, in-4, p.19 : „Calidanii „ Domnul

Seheiloriă, “rupulii lut sveti Toanii Ryekii
Vaii
5
Iu
. 11) Tpanssylvanio ac Moldavie descr
in-f., d gram one Moldavie; Î iptio
, Colonniao
i
Dio;
1595,

12). as: „Suburbia autem
ent quicquid est extra muros vallium, ubi ipsi Saxones compl
Cieulique mixtim habita; nt
reli- |
vam loci istius partem
intra,
îns
s
iu

;
?Valaciui
Pană.
Ji SU IPaSm Ueque
fere
im ârgus
habeen montit
sacrifi
culumă,
p oceupant,
i tias
a hic templu
p
cetei i praesident
em
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ulocuescă impregturii dedafţi plugăriel, nenumeraţit A riball, zuopuși legilorii și dreptuliii dictate
« din acellii casteilii. »
Celebrul Sassii Eder, editândii poema lu! Schesaeus, observă:
aSub epitetulă de Xriballi, sinonimă cu Bulgară, sunt ingelleşt Români de lângă Jăgăraşă, pre=
«cumă totă “Bulgari se numesc Români! dela Braşovul» *?,

Aşa deră assupra 1 numelui “Bulgari în înşellesu de «Români danubiant» noi avemii maţo

turt:

1. Leone, scriitorii grecti de pe la annulii 1010;

|

-

2. Raşid, annalistă orientalii din secolulii XIII;

3.
- 4.
i 5,
6.

Mappa catalană din secolului XIV ;
Reichersdorfer, autori transilvanii din secolulii XVI;
Schesaeus, compatriotă şi contimpurenii allii acestula din urmă ;
Accepţiunea actuală a vorbei «Bolgârszek» la Braşovii.

,

Primele trei mărturie sunt preţiGse prin epoca lorii dintre secolii XI—XIV ; ultimele trei
sunt nu mat puţinii importante prin aceia că emană tocmai! din nesce sorginți transilvane,

&rii Schesaeus mat cu semă se referă anume la Făgăraşii.
In cursulii operei de faţă noi vomii ma! întimpina nu o dată pe Românii dela Dunăre,
maj cu deosebire pe Olteni, sub acella-şi nepropriii nume de « Bulgari», bună-6ră în famâsa
cronică maghiară din secolul XIII, scrisă de notarulii anonimii altu regelut Bela şi pe care

nu ne rădemâimti d'o cam dată, căci voimii'a o suppune mai ănteii analisei :,
Ne resumâmii :

|

„

Braşovul, ca şi Făgărașulii, d'o potrivă aședate la marginea Munteniei,
cursulii evului mediti" din porţiunea danubiană a Dacief uni noii continginte
; romănescii, pe care Saşii, Unguri! și chiari fraţi! nostri de peste Carpaţi nu
"să-l distingă decâtii numat attribuindu-i porecla de “Bulgari, fiindii că veniaii

primiseră în
de elementi
scieaii cumii
din regiunea

«circa partes Bulgariae», pe cândii Românilorii transcarpatini li se reserva mâl cu preferinţă, precumii vedemii în documentul din 1231, epitetulii de Blachi.
Şi totuşi

în puţine regiuni

alle Provinciei Traiane vița română e mat

neamestecată cu

elemente străine, mai pură ca în țerra Făgăraşului.
Făgărăşenit-— dice d. Bariţii—nu se încuscrescii nici o dată cu ne-Români **.

Essegesea unul singurii cuvântii, assupra căruta noi nl-amii datii osten€lla de a grămădi
probe peste probe, imprăștiă t6tă negura,
Termenul «Bulgari» din actul dela, 12 31 capătă o deplină chfaritate. Erati Românii dela Dunăre.

Epoca approssimativă a, stabilirii dominaţiunil Bassarabilorii . în țerra Făgărașului cade
derii între anni 1160—1 180.
Inse cumii?
Prin cucerire?
Prin concessiune?

|

Pe callea păci! seii cu arme?

Eccă& o nouă cestiune.

18; scuesAEuUs, Rain Pannoniă,, În EDER, Seriptores Re:

rum Traussylvanicarum ş-î. 1, Cibinii, 197, în-4, p. 34:
n'Triballi hodiernae Rulgariae populi fuere. Atque hoc tocabulo
saepe nostri scriptores, ab idem hoc loco Schesaeus, Valachos
adpellant. Nec fortasse abs re Coronense suburbium, Valachis

abitatum, hodiegue Bolgarszk appellatur“,

14) Degia, PODHIRADGZEY, “Chronicon Pudense, Budae, in-s,

p.67, adnoteză pe Anonimuli notariila annulii 1003: „IIaec
Bulgaria fuit, ubi nune Valachia“. Să se observe în trâcătii, că

acestă dată cronologică coincidă, essactamente eu epoca Bizantinului Leone Grammatieulă, |

15) F6ia pentru minte, 1846, p. 61,
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MODALITATEA

- Tonă Cinnamii, biografulii

COPPRINDERII

FAGARASULUI

DE

CATRA

BASSARABI.

contimpurenă all împăratului Manoilii Comnenii, cu care'l

lega o strînsă”ămiciă personală și pe care'lii însoțise mai în tâte int&mplă
rile viueţey

reză ca marturii ocularii o espedițiune bizantină contra regelui. maghiarii

"

anni! 1161—1173.
a
Vomii începe prin a traduce întregulii passagtu.
o

|
e

, nar-

Stefani dintre

î
SIR

|
După ce attinge causele ostilitățir între Ungaria și Bizanţii, Cinnamă
urmeză înainte:
«Pe Alessiă dero,- căruia'w logodise pe fiiă-sea, împeratulii
Va trămisii cu multă oștire
«spre Dunăre, prefăcendu-se a attaca din noii pe Unguri
din locuri
celle -obictnui
lete. Lu

«Leone, numitii

Batatze, cu o oştire totii atătii de numărosă,

&ră may alles cu o'mare
«mulțime de Vlachi, cari se dicui a fi fostii o coloniă italică, I-a poruncit
ă să attace Unga«ria într'o altă direcţiune, din locurile despre -Marea-ntgră,
de
unde
în
veci nemin! încă
«nu '! attacase. In conformitate cu acestii planii,
Alessiă agiunse la Dunăre și totii speria
«pe Unguri prin apparinţa de a trece fluviulii, pe
cândii Batatze, attacându-i despre Marea«negră, a snopită tâte în calle-t, uccidendii o
mulţime de Gmeni, robindii nu ma! puțini,
«şi cu turme de vite, de car şi de alte dobitâce
«ditândă a mat da Ungurilori o a treta lovitură, întorcendu-se înapol. Impă&ratulii înse mea ma! trămisti o nouă oştire, care să înaainteze ma! în susi, 'attacându-i din direcțiu
nea Tauro-sciţiey şi avendi de capi
pe An«dronicii Lamparda şi Niceforii Petralifa...»
?.
|
|
“Pentru ca să ni putem forma o imagine
geografică sicură despre tâte aceste
strategice alle Greciloră, primulti passii
mişcări
de făcutii este a constata, că întrega forţă
a lut Manoilti Comnenii a lucrati în
armată
trei
nerali: peste unulu Alessiti, peste cellii corpuri separate, fie-care din elle având alți geall douilea Batatze, peste cell allă
parda și Petralifa.
treilea Lam- .
a
|
Corpulii lut Alessiii occupa o margine;
gine; la midi-locii între ambele margini corpul luf Lamparda și Petralifa cea-l'altă marEste învederatii că definirea cellori se afla corpulii lux Batatze, adecă all Plachiloră.
doue punturi estreme ni va permitte
spaţiului intermediarii, în care
a descoperi
se mişcati Românii.
Să ne întrebămit deri ;

a

1. De unde lovia pe Unguri Alessii?

Cinnamii respunde : din locurile
celle obicinuite,
2. De unde loviaii pe Unguri
Lamparda şi Petralifa?
Cinnami respunde: de lângă
7 auro-sciţia,

„3. Unde

să fi fostii «locurile celle obicinui
te»,
Şi ce însemneză în autorulii
bizantină

|

.
Se

A

|

de pe unde Grec i attacati
pe Unguri,
cuventulii « Tauro-sciţia»
?

Inainte de acestă espediţiune

lui Manoilii Comnenii, Cinnamii
deci alte resbelle anteri6re între a Grect
descrie vro cincY- spreşi Unguri,
ae
Tâte fără escepţiune se petrecus
i
eră la Dunăre în actuala
Temeşiană şi în Sirmia 2.
]
.
TI n e
2 CciNxamt Epi
tome, ree. Mein. eke,. Bonnae,
.
1836, in-8
,], 1,

„5.
aVs,

Bodiu

p. 900.
260: 4 e Tov

diovra

di -

PE
niv,

.

,

.

.

.
u Tv 2vyariga 77ua, dtpa
-

Emizhnaw îrtondez

Orpatevua erapouerov d1lo Te ovyro
v xai Biczuv zokiy 9-

- „pecdov, ote. râv
vw
et “Icaliag mor
o: ndihai elvas HEpovra,
Evte
24 7ăv
2 trop ralo
za vuir
tvaw 770 vruWU Yop 4

F ro00
7
goc
ze

ei zav Ouvvaxrv, dev
oudeis
extdpapne Touzoas, ete. . .

2

iwv€, Gaiei
avdinore zo U zavros Entilevev
alivoş

9) D.11,
14, 119,
13. 139 33, sasi
97 19, 104,1a
119, 131,1
213,

|

217, 222, 226, 239,
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Pria urmare, . alocurile! cele obicinuite»,

.

Ă

.

de unde: Grecii lovfati pe Unguri,

-

15

erai pe

malul fluviulut Temeşii.
Sub numele 'de Tauro-sciţia, de altă parte, Cinnamii înţellege porțiunea de gfosii a
Galliţiei, aședată între Moldova și Ungaria şi-unde este orașulii Haliciu : rasă Taste popas Tavposrudiiis?

4

*.

Generalulii Alessiii attaca pe Unguri la appusii despre Temeşiana, eri generalii Lamparda
şi Petralifa la resăritii despre Moldova.
Territoriuli, prin care-t-a attacatii generalulii Batatze avândă cu dânsulti «o mare mulțime de Vlachtn, se affla între celle-Palte doue, adecă între Temeșiana şi Moldova.
Este derii erra-Romănescă.
O particularitate e fârte interessantă.

„« Marea mulțime a Vlachilorii», Bazyuov mov âuov a lui Cinnami, este pe deplinti identică

cu espressiunea

din tre! bulle

papale de pe la 1236—1239,

vr'o glumătate secolu, îîn cari se dice:
Severinului » 5

adecă

posteridre numa! cu

« mulțimea poporului crescută peste măsură în ferra

. Arruncândii acumii o cătătură assupra.: mappet, noi ne încredințămti dela prima vedere
că invasiunea Vlachilorii, descrisă de autoruli bizantinii, a fostii operată anume assupra
Ardelului între Făgăraşii şi Braşovii, căci spre oriinte! de acestă liniă crescetuli Carpațilorii apucă susi spre

Galliţia, încătii pe acolo,

Emoreldas doi

z00zv 26 mos

mposetusăvrag iv "Lau-

poonvburiăv âuBaheto Odwove, - fusese îndreptată cea-l'altă oştire a Grecilorii sub. poveţa lui Lamparda şi Petralifa.
Actuli maghiarii din 12 31 ne înzestrase cu annulit I 170 ca datulu approssimativi allii
stabilirii dominațiunii Bassarabilorii în țerra Făgăraşului.
Bizantinuli Cinnami, confirmândiă acellii datii cronologicii cu tâtă autoritatea contimpura-;
nității selle, ni mat împărtășesce modalitatea evenimentului,
Certitudinea e perfectă€,
„
Pela
1170 Olteni dela Severinii, proficândti de dușmănia dintre imperiulii bizantinii şi
7
regatulii maghiarii, se alliază cua cellă de ntelu, năvăllescii în Ardelii şi copprindit ducatulii
F agărașulul.
a

33
" FĂGARAŞULU

- Delia 110 până Îa. 360,

ÎNTRE

MUNTENI

ŞI „UNGURI.

precumii Kilia între :1400.— 1460. trecea din mână în mână,

cândii la Munteni, cândă la Moldoveni, totii aşa Făgăraşulii se pare a fi şovăitii între Manteni şi Maghiari.
În 1231 cell era all Ungariet, derii nu de-multăi, căci actul din acesti annii îndreptă în
favârea unui Maghiarii o strămbătate commisă în întervulluli stăpănirii muntene.

In 1291 elli este din noii ungurescii, înse' croşi de puţinii timpii, precumii se vede din”
famâsa diplome, mereii citată şi nici o dată caplicată prin care regele maghiarii Andrelu
4) Libre. III, e. ai, „p- 116,0, lib. Ve. 10, p. 292,
- 5) THEINER, op. cit. 150-51, din 1236:

„ntultitudo genti

terrae Ceurin.“—IDbid,; 165, din 1238: „terram, quae Zemram
- nominatur, in qua dudum desolata exerevit populi multitudo...*
—Ibid,; 171, din 1239: „cirea partes Bulgariae in terra, que
Zeuren nominatur, que dudum fuerat desolata, populi multi-

tudo,supercreverit.“—Esplicaţiunea, statistică a acestori trel

Passage se va da în Studiulă |].

.:

6) Să se veqă acumii modulă cu care ENGEL,.Gesch d. Bale,

391, şi maieu semă năsLea, Rom. Stud., 85, deslipindii din narraţiunea lui Cinnamit numai passagiuli despre corpuli isolatii

allă lui Batatze și lăssândii contestulă cu totulu la o parte, se
. sbuciumă a dovedi, e ă Biayoc de iOngă Marea-ndgră eraii de

peste Dunăre! Nu mal puţini retăcitii, derii nu din rea, voinţă,
este THUNMANN, Untersuchungen iiber die Geschichte der
Ostlichen Volker, Leipzig, 1514, în-8,p. 344, pretăcândii pe

Românii lul Cinnamii în Moldoveni. Toti aȘa GEBHARDI, Gesche

deWal., 268.:Adevtratulii simţi, atâtii deelarii, allă curinte-

lorii seriitorului bizantinii, nu-lii precepuse până acumii nimeni,
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III accârdă oraşulii Făgăraşti și unii sati din aceYa-șt ferră Ungurului numitii
Ugrin,
fiindii-că: «i s'aii fostii răpită pe nedreptii» 1,
:
e
Ceila-ce caracteriză d'o potrivă ambele aceste documente, din
1231 și din 1291, este
tendința lorii commună de a desființa pe t&rr&muli proprietăţii consecin
țele successivelorii
occupaţiuni muntene.
|
,
Sa
|
De câte ori Bassarabit apucaii Făgărașului, boiarit lori luai
acollo prin donaţiun! princiare, precumii vEdurămii” mai susii în diplomele din
1372 și din 1432, pămenturi, sate,
munţi şi ape, confiscate cu drepti sei fără drepti pe
sema fiscului dela possessorir un-.
guri, cari înse profitaii şi ei de cea: de'ntefu occasiune
pentru a revindeca moșiele lori, din
dată ce autoritatea maghiară reuşia a înlocui pe
cea română. .
|
Pe la 1300 Făgărașulii depindea încă de Ungaria,
căci
voevodu
li
transilva
nii Ladislau
îlli fortifică atunct ?, negreşitii contra vre-uneia
din celle desse tentative din partea MuntenieY,
Dela 1300 până la 1369 nict unii actti maghiar
ă, întru câtii ni adducemii a- minte, nu
menţion&ză ţerra Făgăraşului, deși essistă
sute de pergamene pentru aprâpe tâte localitățile Transilvaniei, ceia-ce probeză că noua
'cetate n'a pututi resiste Bassarabilorii,
chtarii de pe la începutulii secolulur XIV,
încătii
regiunea întregă redeveni muntenă.
observată cu mirare 5,
Nemini înse n'a voitii să ghicescă
adevăr

ata sorginte a ctudatulu! fenomeni
„ Maghiari! nu puteai regula adessea
i, a
afac
erile unef provincie, carea li appa
cândii în cândii numa! în trecătu,
rţinea din
|
Toti astii-feliu
|
noi constatarămii mai susii, dintr'o
causă analogă, lipsa actelorii mold
vene despre Kilia,
o|
-“8 Ss.

DUCATULU AMLAŞULUI,

_ În toti cursul secolului XIV,
affară dâră de vr'o căte-va înt
Bassarabir au stăpănitii cu titl
rerumpert momentane,
ul ducal regiunea Făgărașului,
„Deri unde 6re se va fi afflândi
E
i cellu-Paltii ducată transalpinii
riosuli Amlaşii, carele figureză
all
Mun
ten
iei
,
miste
mal toții-d'a-una allături cu Făg
iară &,
ăraşulu în titulatura prino
|
Statistica Transilvanie ni oferă
pest
e
tret
-dec
i
de
localităţi, preserate icr-collea
de feltu de direcţiunt, purtândiă
în feltu
tâte acella-și nume: aimlași,
meșii, 'Omnaşi, Halmaşii,
Almaş, Umlaşi, mnaşii, Ol
ilmășelli etc, ?, .
In ce modii eși-vomii din
|
labiri
Benk5, commentândii diplom ntul uney nomenclature atâtu de confuse?
a lui

E

Vladi Draculiu din 1432,
crisâvele muntene se referă
afirmă că Amlașulii din
la uni satii de IOngă Sibilu,
resce 'Omlas şi romănesce iml
numita săssesce /lamlesch,
unguaşii sei Omnașă €,
LS
- 1) FEJER,R VI, 1; , 118. 1 8,— — TEU
re TSCH U. . FIRNH ADER, 167.—LAUR
I-

1 50:
„Și

na 33 în după
999
CT

dona
«T3It

ceea, Geseh.d, Wales
cei-lalţi, dicii că
2 fosti Româna: ncin gebohrne
r
WVal
achi
, deril absolutamentUgrin
âri probă. Unii documentii
a
din 1281, TEUTSCH, u. FIR
NHABER
122, constată din contra, în mcduliă 'celă
rismulii lui
Ugri
in n.—C— f, RUSLER, 289-90 Mimal positivii, ungu:
at » SZEG
regEDI,
Sino
um Ung
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a, vita
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pa.
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p. 229.—EDER, ete.-
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Si
,ER, 278, înregistreză, acesac ta,
dâiii fără, a precepe
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a) Mal susii Ş 1 nota 20, ete... a

b) TREUEN
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|
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- Gebhardi preface acesti sati
raşului.

:*..

Engel bănuesce
făgărăşenu. -

.

Ş

1, ş8.

într'o provinciă

.

pc

că «dominiulii

|

-

.

aşedată
II

la marginea

i

a

Omlaşului se affa în însuşi

ţerrey

i

Făgă-.

e

interiorulti districtului;
-

Pe de altă parte, este f6rte certi că până în secolulu XVII Românii
din
numiat «ținută allu Amlaşulur» o porţiune învecinată din Temeş
iana. ?
Faţă
probe

17

Muntenia

cu astă din urmă -consideraţiune
:şi faţă totii-o-dată: cu.o lipsă absolută de
în fav6rea posiţiunii ardelene a ducatului de Amlaşi, „căci
Benk5, Gebhardi

şi Engel pe de c' parte se contradici
unit cu alţii în amănunte, ri pe de alta nuni
oferii decătii o nudă affirmaţiune; ma! avândii în vedere depărtarea!
satului Hamlesch'
de hotarele Munteniet,! impossibilitatea 1 de a constitui unii «
ducatii
»,
diverse necompatibilități cronologice şi mar multe altele, “noi inși-ne,
în prima ediţiune a operei!
de faţă, ne pronunţarămii contra părerii. generalmente admis
e
a căuta deslegarea problemei affară din Transilvania pe territ şi ne-amii încercatii
oriulu Temeşianer.
„Acâstă soluţiune.
era cea'mai conformă cu următ6rele trer: criterie menite a - “
în“
lesni “descoperirea ducatului de Amlaşi:
o
a
„N
"19. Trebue să fie nu uni satii'sci o urbe isolată, ci o ţerră “de
o întindere Gre-care;
2". Trebue să fie limitrofă cu Muntenia;
|
po
>
3. Trebue să nu fi fostii într'o possessiune străină în acea epocă în
care
ni
appare
sub'
sceptrulu Bassarabilorii.
e
A
“ «Ținutulu Amlaşulur»' di Temeșiana, că unii districtii întregii la: a
hotarul
ii
Țerrei
-Romănesci, correspunde pe, deplinti _primelorii: doue criterie, cu
cart! din contra nu'
se potrivesce de locii Hamleschulii din “Transilv
unii
ani
“simpl
a,u sati! situatu de:
'ncollo de Sibiiii.
|
e
5
A
„Câtn despre criteriulti alti treilea, ambele posiţiun!, acea transi
lvană
ca
şi acea
temeşiană, presin
condiț
tă
iuni egale,
ii
Aa
,
„Aveamiu dero pentru nor doue din trey.
a
e
NE
ia
“Şi totuşi resultatuli nu ne satisfăcea.
- i
Ii
Chiari în prima ediţiune, a acester opere, turmentaţi mat cu scmă
de diploma:
regelui Mateiti Corvini din 1467, all cărir înțellesti directi
nu se înipacă, cu strămu-.
tarea ducatului de Amlaşi în Temeşiana, căci ea îlli numesce alături
Făgărașului:
şi cu Rodna, doue localităţi curatii transsilvane, ? no! ne grăbirămi acu întroduce
îni.——-appendicele dela finea volumului unele modificațiuni 'şi reserve.
|
că
„Nemulţumiţi înse 'cu atâta, amii agiunsti în. celle dia urmă â întrepr
riă ad-hoc pentru a consulta archivele ardelene;și ami fostu: fericiţiinde o' căllătozi
'de a' strînge:
numerbse probe inedite că;
e
oo
e
1*. Ducatulii
de

cellii accreditatăi ;

Amlaşi

se

afla în

adevării

|

in

Transilvania,

|

2%. «Ținutulti Amlaşului» din

deşi

nu în modului

Temeşiana, mat corectii, avallea“ Almașului»,
Hi
o
parte. integrantădin
” aşa' numitulti faszază d Sedi
i; n pa făcea!
30, “Realitatea'remâne întocmai, așa după .cumii amii stabilit'o not în prima
ediţiune,
ti,

EI

i

a

I

A

:

!
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1) Gieschichte der îYalachey, în Allgemeine , „.9). Natoria.
Kerrei-Momănesci
WYeltgeschichte; Leipzig,
1782, în-8,t. 35, p, 294,

nota: „Das Gebiet Omlas, jetzt Hamlesch, liegt
Hermannstadt în Sisbenbiirgen, . und: stăsaţ. an. den. bey
jetzigea '
„Biebenbiirgischen Distrikt Fogaraseh“, -.!

„2 Gesch. d, Tal: 174 :",Die Herzschaft Oralis
im Fogarascher Distriktă,
i

ta

16859 incâce, in. Magazinu Kstorică, t. 5,p.
101: „Lugoșulă, Cavarană-Sebeşă, Mehedia, Lipova cu!

ținutul Amlauuiă

Costrsla

raita

CD

"4) Epiatolne irina! coavar, î.'8; p, 11,'ap;

Pat, Annale
IV, s,
38, — xarosa, XV, 240,.: up
4

DISLIOTECA

za
a
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de Ia anni
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ISTORIA

TERRITORIALA,

adecă o parte învecinată a Temeşianel şi o parte estra-făgărăşenă a Transilv
aniei
apparținându Bassarabilorii, derii se schimbă între aceste doue Părți
relaţiunea

nominală.
Să vedemii,

i

$9,
DUCATULU

DE AMLASIU

DIN

PUNCTULU

DE VEDERE

CRONOLOGICUs

i, Ori-unde se va,fi aflatii territoriulu amlășenii, până la
1370 elli nu purta în
titulatura principilorii munteni nicy uni nume, separati.
i
“Lăssandi la o parte până la ;paragrafuli următori
cesti
unea
geogra
fică,
să
ne
mărginimii aci a limpedi puntulii cronologicti, :
pa
N
„Sub fratele lut Vladislavă Bassarabi şi tatălu marelu
i Mircea, acellu Radu-Negru
pe care letopiseţele, n6stre îllă tărrescti din, veci
in veci şi din locu în locb sub

aureola de fundatorii allu Muntenier, deşi în reali
tate ellti a domniti
șeptelea decenniti

abla în allu
din secolulii XIV, appare pentru prima 6ră
ducar
ulii
de Amlaşă,
„Astădr nu se. mai află, întru câtă scimi, not,
nicr ună, crisovii dela acesti principe;

densulii, , conservate

altă, dată

Ellu seîntitula:

şi actualmente perdute 'scu retăcite. *

e

„aIn, Cristi Dumnedei bine-cred

po

iosulti și de Cristi rubitoruli autocrati Io.
Radu
«Negrulti. voevodii, din graţia luiincDu
mnedeu domnulti, t6ter ţerre ungro-rom
aducele țerrelorii „trans-carpatine. Amla
âne și
şii şi Făgărașu,»2
Acesta se petrecea

pe la annulu

az
PE
Sub : Vladislavi Bassarabii, predecV
e
ess
orulu lui Radu-Negru,.
no! găssiriii primulă
vestigiu alui acestur Zcază amlaşinii,
Ari îmbr
0

oboditii sub, o formă atâta de bizarră,
incatii nemini n'a fostii în stare
de a'lu recunnâsce;
N
Pentru a constata faptulu, cată să
i
enumerâmii, mar ânteii diversele
acestur priacipe,,.,.
titlu
rr
ri
pi
ale
TD
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a
Dee alle
Oa
PI
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e după > a probabilitatea. finte-romănie,tot
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1387.
si to
VENELIN,,9,13..,,;
ll
taste i ovi de a Danii-vodă din
chiară une-ori ommise; dâră tocmal
1424 în Archiva
acâsta dovedesce, pe
.
din 1576 în pe Li * —
Uni crisovă dela Alessaridru-vodă “355 “de altă parte; cuimi-că. îllă “n'a invântatii” ceiu-ce' spune,
"încâtă
“însăşi
errârea garaut6zi ă
p. 138 ete. otumna luă, Fraianiă
aci . autenticitatea, —' Of,
1871, nr. 35, -.. .. fragmentulă cronicei
.
în ExGEL, Gesch.'a. %Wal., |,
195;
„Radu
Negru Vojevoda,' et Princeps in Almas
st Fogaras,
cu 16550 ip Kerrel-Itomănesci, ed,
Ioanid
ă,
Bu3)
MUSCELENU, AKonumentele
nom bla oezeativa, toi SEA, Christa Boga
stră
blagoviardin Komănia, Bucur., 1873, în-8, p. buniloră
5. Ra a5i Neera
i a. 940 iubivom Bamoderzsavnomu
35. — Desi
38ia zeita SSE
| cartea este fârte
roeroă,

|
me

Fagarasza

"erisâve
ueieri

înoiana:
mirciane

cl g RY achskiia

scrise întruniAU

a
„din

.
în

ozsiiu milostiia gospodariu
zaplanitakii i'ot Amlaszu i.

bgi eroziti
a PrSBO
SȘItU,
mai

t5te
ele
:
allesă guvint
în finaluri, sunt
ce-,
deo aaa în cară pai i prS-sciea să citeac
ă cris6,
nte ultimele sillabe
aruncate d'assn
sunt
pra rondului,eralme
câte o dată presour
tate, s6ă :
9

necritică şi deşi însuși monumentulii
na mai essistă, totuşi 'inscripți
unea
- în „fondiă “e ' autantică, precumă vomă arăta aiuri
cândă va fi'-să desbaţ=:

temiă originile Bucuresciloră;:. -. +: “it
4) vexeLry,
5:

„ici,

Şă desb

niz
„gospodin v'sei Vygrovlachi; «i
„.:
5) Collecţiunea” îi 4 ononzage” si aohii,e
i
'6) pEsen, IX, 4 nr. 757
ii
;Ladi
|
i
.
:
pica et Bnus do Zeurino.&
adis laus Vajvoda-Transal-,

STUDIULU' 1 ş 9.:-:

-La „1369; avoevodi

19

allii Țerrei-Romănescr, bani

de “Severini şi duce de Fagă-

raşii».

- In fine la 1372, cătră “Perra-Romănescă, cătră banatulti de Severină şi cătră ducatulii- de Făgărașii se mat adaogă pe neaşteptate unii attributu, pe care. nu-lii vomii pute înţellege iără o scrupul6să- analisă.
|
5
ME
Testul

originală

s'a cititi aşa:

«Ladislaus Vajvoda Transalpinus, Banus de Zeurino et Dux nova Plantationis

ter-

rae Fogaras.»
Aa
Top istoricii nostri Pati tradusă in următoruli modi:
« Vladislavii, voevodi all Țerrei-Romănesci, banii de Severinii Şi. aduce all monueă
aplantațiună a Jarre de Făgăraş.»
Derii ce însemneză oua plantaţiune
„Eccă basea. desbatteriy.
” Atâtu generalmente în limba latină din evului medii, precumă înî speciă în diplomatica ungară, f/anfatio este sinonimi cu fundaţiune, cu eficare, cu colouză.8

Ducele maghraru
ard6rea

Geisa şi filulii seii regele Sântu-Stefanii, amânduoi renumiți prih

cu care ademeniaii

în Pannonia

numerâse

Bisseni, ba până și de Saracint, erati «plantatores».
Sarii: pute

induce

la

prima

vedere

că

cărduri

de Sași, delltaliani, de

* ,

Vladislavi Bassarabii, /anzator la

dulii sei în acella-şt înțellesă, arii fi colonisatii cu Român!

rân=

erra' Făgăraşului.

J

—

Scriitorii sași s'au şi grăbitii a profita de acesti simți aşa dicândii Zzpăpz% ali
diplomei, affirmândii că până la 1372 regiunea transcarpatină a Oltului nu era
romănescă. **
Actuli maghiari din 1231 şi Bizantinulii Cinnami ni-aă demonstratii mai sustii că sta-

bilirea

Românilorii

dela Severini în Făgăraşii se

întîmplase

pe-la .1160—1180,

adecă tocmai! cu doui secoli înainte de Vladislavii Bassarabii, €rii cu multi mat
de "nainte, a /zmfore kumantam memoriam transeuule , întrega regiune fusese curatii

română, fra Blacorum, deşi nu muntenescă. "
i,
Rea)
"Prin urmare zo0va plautatio nu se potrivesce în privinţa Fagătrașulu
Faţă cu acestă impossibilitate avemii dreptul de'a bănui vr'o ne 'nţellegere. :
Autenticitatea

documentului din 1372, după

tâte prescripţiunile

criticei interne ,

nu

pâte fipusă la cea ma! mică înduo€lă. * * Remâne derii
a se cerceta, decă nu cumi-va itestuli , anume în pascagiul «Novae
plantationis terrae Fogaras», a fostii reti desciffratii şi ret editati. :
dă
“Unu singurii omi, iesuitulii maghiarii Fridvaldszkj, văguse originalul, pe care li
"descrie cu' destulle amănunte. ?
I
SA

.

fr

a

7) Zbid,, IS, nr, 118,

8) pvoanae, V, 290: „Plantatio, adificatio, erectio, Charta

PE

pre

_ROESLER,

aa

2

302, —

BALMANK,

' Quartalscheifi,

aa

E

Siebeabiirgische

t. 6, Hermannstadt,

1798, în-8, p..

Ludovici Ducis . Brandenburg : Appropriavimus altari ecclesiw parocbhialis în villa Borchagen de novo plantande
duos mansos.,. Stat. ord. Cartus. ann. 1261: pro nova

333: „Sollte diesar Ausdruck (nova plantatio) nicht fr
eine Bekrăiftigang der Auswanderung der Walachen gelten.
kinnen2%

Dlaniila

„1149

construenda.& — Cf. MAIGNE D'ARNIB, Lexicon

ad

Supra

$ 5, nota

1.

scriptores mediane IUntinitatis, Paris, 1866, in-4,
p. 1715.
9) peria, IV, 3, 103-6. — CE, Box DE EEZA, Gesta
Innanoram, ap. ENDLICHER, 127: „Intraverunt quoque
temporibus tam ducis Geichse,: quam 'aliorum regum,: Poloni, Greci, Bessi, Armeni, et fere ex omni extera nacione,

12) Xtezes TMariani, 80: „Diploma hoc în rnem-.
" brana, caractere stati congruo, filo violacei coloris, e quo.
sigillam depsndebat, munito, exaratum, ex anthographo
ingenue isthue transfero.i — Despre viusța și operele lui
Pridvaldszkj vedi nogaxyr, Memoria Ilungarorum
scriptis notornm, Vienne, 1775, in-8, t, 1, p. 721

„ 10) pEeR, 44: „Astate regis Ludovici nova Valachorum coloniam in regionem Fagarasiensem commigravisse ,

1716, in-8, t.1, part. 1,p. 132. — roage, Scriptores
proviaciae 'nusteiacae 8.1. Ratisbune, 1866, în-8,

que sub celo eat.

-|

satia aperte proditum est litteris anno 1372 editis,4 —

—

DE: LUCA,

p. 88,

Mas

gelehete

Îsterreich,

Wien,

-20

a

ISTORIA:

TERRITORIACA.

» „La casti de a fi copprinsă în desciffrare seci în ediţiune

putea s'o

corregă

prin

vulgara

procedură

de

vre-o

collaţionare.

!

errâre, nemint nu

|

N
Si
“Să propunemii: ipotesa că în test ari fi fostti:: „dux
Novae
Planta
tionis
e/
dz
Fogaras»,- ri nu: „dux novae: plantationis Zzrrae Fogar
pute gtustifica acestă lecțiune. pe callea demonstrat as», şi să vedemii decă nu vomi
ivă, recurgândii la metoda. admisă în recensiunea autoriloră classicr.
a
i

"1." Plantătio tervae este: unti pleonasmiă, căci idera

4/a74a44 implică în sine idera
Zerra, încătii era f6rtede agrunsti a dice: „dux novae
Plauta
tionis de F ogaras», fără a mal
vări la midă-locii pe tautologiculi „terrae»,
aa
,
"2: In diploma din 1369, cu tref ânni
may vechiă, Vladislavii Bassarabise mărginesce cu: „dux de Fogaras» fără zerra,
încătu subita întroducere'a uner' formule
atătii de anormale devine suspectă.
a
a
_
,'Penă aci amu -dobăndităi probabilitat
ea, care ni spune,că dela 1369
până
la
întruni timpii mat..multii decătă. scurt
ii,, Vladislavii Bassarabii „nu avea pici 1372, |
ţiune de a modifica “întruni mod cruda
tii, primitiva denumire a Făgărașulut, o raAVova-Plantatio. cată să se;;refere
încâtii
la alti 'ce-va.
|
o
Paleografia din evului medi
o
certitudine...

i

i ne va. conduce ma! departe la unii
înalt gradi de
|

N

3
a
_
o azardâmii noi. în diploma din:1372 i
, se reduce unicamente
la înlocuirea , cuvântului. Zervae prin
o:
Să începemi prin a constata că particulele: 27 d,
|
în locti de ae este una din propriet în documentii nu putea fi Zerrae,ci. terve, căci e
ăţile celle' mar caracteristice alle
tine din secolul XIV €2,mar cu
deosebire în; Ungaria, pe ortografiei. la„»"Inse .Nicl, fe77e nu se; scriea pe
pa
atunci în cursiva actelorii, ci numa
o. codiţă; d'assupra litterey
y
tre,
punându-se
2.1.
NI
N

Correcţiunea, pe care

Ie
Eec& dero faţă. "n făţa: „e4 dz
Da
a
FZ, scurtată în monogrammă, Şi bre.
Pa
A PEEa
de celle;;mar .multe ori nu.
semă cândă ni:vomii adduce
differă de.2, mat..cu
-a-minte că vorb

ji.

ele nu. se: pre separai prin,
rea unul, spații, încâtii 27 ae
intercalase lega împreună, cela-ce.se.
Siune:fede sc 2.
pute
a;
citi
prin
confuui
iri
Mai remâne differinţa de
a
o singură litteră,

între fade,şi Pre...
aci/:6roși, ca;0o ultimă instanță
- ro, i, A | EP
,
-pal
eogr
afia
, din;evulii medii ni.
nusculele d şi 7..Se; asse
.arrâtcă
ă mimenaii în scriere, mal
allesii fiindi înnodate cu
si In. acesti ;chipu: însă-și
alte
ditt
ere.:7
:;-fir
ea + lucruluy. permittealujiFridy
novae plantationis zz7rae
aldszkj a,vede:. «Dux
Fogaras»
-Inse

acollo
tationis e de Fogaras»,
:
> Restaurândii littera, să
restabilimu și
„Avemii formula :cea
„correctă ; „ducele
a.
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ee

le archivii transilvană - dela "Clus-monost
ra. pentru n
desc operi originalul
acestui doeumenti, ni
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.
catalog
“a - dată de > “dios
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€
u

gonaționalelo
1825

ati

protestute, sub titlulă:
și a și ersistată

„de atunci
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a_despărațăs,.

14) CHASSANT , Walcog
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Xadus
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Ă

Meister

p8aă pe jla

a
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Pa-
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spiritul testului,
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rașului».
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ae
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„Ul
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$
professorii. la Univi ersitate
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Dr.
gorită:
a ! din Clugi
ă,
după ce făcu
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Plan-
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; 16) DE warzur, XI Ements de; Pal

Paris,

* „1
117)

1836, int, 1,:.p. 145.
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Despre

"assemenarea

cozrabilig.
cae
săi
da
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in-8,-t. 1,"pladehă
lui d ea n în

me
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îş. Diplo:

:

paleczcue Pe
edi lumi
“observațiuni
GEIBLER,
pa
XDe "Itora
tu:
1
e tia1 nemindsel
e
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“alle lui
iefyaținni
Btque indole, 'Ber
"i

turoră' :popâreloriă,

dlini,! 1858, 'în:4, pd

*rigine

„STUDIULU:1, $.10,.!

2

. Doue ducaturi: deosebite,
crii :nu'.totii una, după cumă: se credea până astădr'din
causa unui guz-fro-guo paleograficii:
fârte innocinte, : î.en
HO)
i
n,
» Acollo unde Vladislavii Bassarabii: aştdă „ducatul: :Nouei Plantaţiunt», adecă
înaintea. Făgăraşului,: Râdu-Negru'.și. successorit - ambiloră „frați punti:

«ducatulu

Amlaşulure

„Întru

câtă: nici. unii: allă . treilea

princiară din

Muntenia,

identitatea

ducati

n'a .figuratii

vre-o

dât
în titulatura
ă:

între Mouâ-Plantaţruine- şi Amlaşii e perfectă.

:;

„- Străbunit nostri, cândi funda vre-o commună 'rurală, îi dedeati adessti:numele
“de «Satii-noii».1
e! i
Ni
„- In alte. Staturi aceta-şi :origine: avuseseră: suteşi mile de localităţi, cunnoscute
sub denumirile de Neapolis, - Neuburg, Neufchâtel, Nova-castra, Noviodunum, Newcastle, Novigrad, 'New-forest; New-land, Novi-gentumiete. : ....
our
In apropiarea României. Serbil

ati oraşului Novi-sadii,

numităenemţesce

Neusatz

şi latinesce MWeo-z/ania,o formă nominală f6rte instructivă prin assemă&narea sea. cu!
«Nova-Plantatio»:
eta
Unuli dintre vechile regaturt france din periodulii Merovingilorii se chiăma Neustria, -

adecă

Neust-reich,:pe;.romanesce:

Regafi-noăi.

*..

i

si

„». Aceste essemple sarii pute îmmilți până''la infinită. 9 is
Dn
In titlulă lut Vladislavi Bassarabă termenulii «Nova plantatio» indică dero stabilirea

pe 'la annuli

1370 a uhef:colânie oltene scii din Țerra-Romănâscă
pe o porţiune 6re-

care destullii de importantă din :territoriulii trănsilvanii, nu: îns€. în. regiunea Făgăra-

Şului,ce

io

io

Pa

„ Ac&sta: era “aducatuli Amlașulur.»
Derii unde anume se affla ellui?
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DE AMLAȘY DIN PUNTULU DE VEDERE GEOGRAFICU.

tra

“la primulu, pătrară. allu. secolului XIV ună

Ec

i

întinsi- territorii jtransilvanii,
înveci=

natii spre sudă cu munţii districtului actuală -alli;Vălcii,
și. spre resăritii cu țerra
Făgăraşului, apparţinea une! puternice: famillie săssesci.ca „Şi „suverane, ,care;la'an-

nulă 1322 a concesii o însemnată porțiune din ellii cornel! ungare, printrunii actii,con-

servatii astăgi în Archivuli

Cameralii din Buda

şi resumatii în următoruli

modii

în

diplomatariulă săssescii manuscript all luy -Trausch:. ... ..
a
- " «Donaţiunea regelui Carolti pentru: magistrulă. Nicolai fiiuli lui Conradiide Tal«mesch şi pentru mostenitorii lui; "decă vorii remân€ nestrănmiutaţi în „fidelitate, în puaterea. căril : donațiunt “Nicolati” de -Talmesch, în consideraţiunea differitelorii
. cre
adinci6se servicie, . mar. allesi contra :rebellului Ladislai
şi a fraţilorii set, fii a!
alui Ladifosti
slau
ivoevodii allii - Transilvanier, precumi şi. dreptii: resplată pen=
atru
că a restituitii regelui castellulu Salgo cii: sătele „Zazzekes , Omlas, Feketeviz;
«Varolyafalu: şi alte; cincY.sate'românesci, se: primesce: în graţia regelui, -atâtii dân«sul precumi' și „moștenitorii lu, confirmându-se.în „tre celle-alte bunuri şi
SA
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4
em

pret
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ei
zi

:

mi

?
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mat a cepe

i

pote

ip
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ep

:18) Endicele.communeloriă, 11, 43,.72, ete;—
Cî..o diplomă din -1487 .ap. .EDER,; Schesaeus,:198:
„Qoosdam Valachos de-alpibus in quemdam locuni .Transilvanie
dixere.&

ad
-

incolendum

descendisse,

quem

Novam

ia

Dore

Villam

te

pin e
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-_:19) BaLveRTE, Essai sur les noms d'homrmes
de.penples et de lieux, Paris, 1824,-in-8, I-L
+ passim,
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ISTORIA

«drepturi: alle

lori.şi.: alle

«ceptându-se numa!

castelluli

TERRITORIALA.

fratelui. sei Ionii, fie ereditare, fie de acuisițiune, es-

şi satele de

maj sustii.»

Sa

_
E
+ Affară' de castelluli Salgo; pe care not'nu scimii a'lăi precisa
,
cellePalte
Iocalit
ă
enumerate în acestti documentii essistă pentîn momentulii de
faţă:
Omlas,
Zekesch
dorf,
Feketeviz şi Varalya, romănesce Amlaşi, Concea, Săcelli
i și Orlatu,2 tâte spre apdusii de Sibiiii, €ri spre ost-sudii de acesta, lOngă Turnuroșu, orășellulii Tălmaciu,

unde

reședea

însăși! famillia - Konrad. 3

“In aceia-și regiune

gele

Caroli nu

!

a

cată -să fi fosti şi «celle cincr

le specifică.

.

E

a

sate romănesci»,

pe cari re-

„ Mal pe scurti, Bassarabit puteaii stăpăni
atunci numai țerra făgărăşenă, căci
de cea-l'altă parte a Oltului se întindea dela
Talmaciti spre Amlaşii și mar încollo
unii territoriii apparținândă într'o mare parte
de'nteiii case! 'semi-suverane a Konradilori până la 1322, ri dela 1322 încâce
sceptru
lui maghiari.
In a doua giumătate a secolului XIV
situațiunea se schimbă.
La 1366 regele Ludovici, fiiuli şi succes
sorulă lut Caroli, trămitte vice-voevo=
dului transilvan următârea ordine ;
|
«Penă a nute mișca spre a veni aice
la noi, îţi poruncimii cu tăriă să procedi
«de 'naintea delegaţiunii Capitolului
,
Biseric
atrămittă spre acestii scopi, a delimit escii din' Alba-lulia, pe care va ave sp
a după dreptate satele numite
« Thyliche alle: lui Ionii disu Tompă,
Echellew şi
comitelui plaiurilorii n6stre din
părțile Tranasilvaniei, precumii şi satele ce se
chiamă Feketeviz şi Varaliafalu
afitulii lui Petru de Cisnădiă, rectifi
alle lut Ionii
cândii prin cercetare la fața
«acestori sate de căfră pământul
locului hotarele
ce aparține domnului - Vlaaislaviz
aHostru ali Munteni» 4.
> Voevodulul
Si
a
Doue din celle patru sate le-amu
v&dutii degia menţionate în actulii
cellult (Feketeviz) şi Oclatulu
(Varalya); &rii Echellew şi Thyliche din 1 322 : SăTeliska de astădi, săssesce Tetsch
sunt. Ecsellă şi
ele şi Tilisch, romănesce
patru în vecinătate de Sibiiu, Icilâu şi Tilișcă, câte„ Vladislavi Bassarabi ani appare ua
aci stăpănindi territoriulu transi
făgărăşenu până la Icilâu, Tilişcă,
lvan estra=
Săcelu
şi Orlati, adecă o vastă buccată
stele possessiunY alle familliei Konrad.
din f6Pa
INDI
E
„ Acâstă stare de lucruri este
o
ia
inse f6rte pr6spetă, de Gră-ce
“tea. unei delimitări,
ea
provâc
ă
necessi
tao
ne
|
e
ee

„D TRAUSCH, XMiplomatari
in-4 în secţiunea trauschiană urn Saxonicum, M,
din: Biblioteca Gimnasiului
Evangelică diu Braşovii, t.
„donntio pro Magistro Nico 1, ad ann. 1322: „Caroli Regis
lao Âlio Corrardi de Talm
nejaaque heredibus, si în
âts,
"
fidelitate constanter peratiteri
nelargita, vi cojus Nicolaus
nt,
de
Talm
âts „0b varia et fidelia
apervitia, Bignanter_ cont
ra rebelles Ladislaum
| ejus
2 rares , filios Ladislai.
condam “Vayvoda Transsil que
pexhi ia, nec non ob
vani
-. .
restitutionem

avillis

nzzekes,

Omlas,

Feketeviz,

Castri

Salgo

cum.

Varolyafa, ao aliis!
Pcipitie, Ville aaebicia Regi
factara, in gratiam Regis
,
„bus aliis
ibonis et jJuribus propriis es ejus, a
i
et notâti
aloannis tam haereditjurib
ariis quam acquisititiis, fratia sui
excepto
2) ) Assupr.
pra

acestei i

vegi i MARIENBURG,
Dezuieichtizana nomenclature
Verei iei seve cinizger alturiundlichen
n
ea im Arehiv des

e

RE
£
“iappă
z . Kronstaăt, 1871, in-8, p. 202 sg, unda ei
,

E

3) Cf. scHuLLER, Umrisse
zur Geschichte von
Siebenbirgen, Hermanns
tadt, 1851, in-8 :t.2, p.
144,
4) TRAvscă, loco Cit. ad
ann. (366:
„Nos Lodovicu
„Dei gratin Rex Hungarie,
vobis Petro vicevoyvode Tran s
„silvauo, firmiter precipie
sndo
ntestimonio Capituli Ecelesia mandamus quatenus coram
Albe
nsis
Tran
ssilvane, quod
„per ipsum Capitulum
ad
»Possessionum Ioannis diotiîd transmittere iubemus, metas
Tomp
a
comi
tis
Alpium nos„ptrarum. de, partibus
Transsilvani

„Yocatarum, nec non possessi s, -Echellew eţ Thyliche
nDyznoio Feketeviz.et Vara onum Joannis Alii Petri de
liaf

„

ater
nosttaro
ri ra eub Ipini
iat
>
Tranealpini
„dii ctarum

ala : vocatarum . a

parte
ini
islai
egda
exi tn ium Domi. ni. medi Ladislai
justitiezrode “rinaguam jieaisate just
itia reaza

possessionum

„tiarum mediante justiţia et suarum metaram ue pertinenconservetis etc, Datum
„eabbate proximo ante
în Orsva
quindenas Archangeli
„că
.
Michaelia
:
ao

nanno „mai 18660

—.0t,
.

» Sl 4740,
D

:
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“In momentulti de a da ordinea in cestiune, 'regele Ludovicii. era în bune relaţiuni cu „domnulii Vladislavi voevodulii nostru alli Munteniei», ceta-ce se mar
confirmă prin împregiurarea că însuși actului s'a scris în castellulti dela Orşova,
pe care în timpii de ostilitate nicio dată Munteni! nului lăssaii, cell puțin fără.
luptă, în mânele

Ungurilorii.

Sarii put dero conchide că pămentulti spre sudii de Sibiit până la Icilăt, Tilişcă , Săcellu şi Orlati> va â fostii dăruitii Bassarabilorii de cătră cor6na "Sântulur Stefani.
|
Unii altii acti' totii atătti de autentică probeză - înse că. faptul nu s'a întEmplată

tocmai așa.

+ La

1369,

siastică din

cu duoi

anni

în

urma

Alba-Iulia attestă

delimitaţiunit

că:

„monastirea

de mai susti, autoritatea

sântului

eccle=

Nicolaii din Tălmacii fu-.

sese arsă. din. temeliă de Domnuli. Muntenesci Vladislaviă, perindă îîn incendii tote.
documentele ce erai depuse acollo.»
i
|
Arsă cândi?
E
i

La 1366, după cumii vedurămt,
Între

1367—1368

dovedesce

pacea

tractatulii

regele Ludovicu

trăia fârte bine cu Muntenit.

între dânșii nu s'a turburati

commerciali

cătu-şi

de puțini,

precumit

închiăiatu la 1368 în diua sântei Agnete, adecă

la 21 genariii, în care principele români se' recunnâsce de vassali alli regelui
maghiari :: „inclitus rex Hungariae, naturalis Dominus noster generosus. $
E
Chiarii în .1369 Vladislavi Bassarabu libereză tocmai în favârea catolicilorii o
diplomă, în care dice că este domnii dz grafza bă Dumnegeii şi a 7ageluă Ungariei:

„Ladislaus Dei et Regis Hungariae gratia ;Wayvoda “Transalpinus.» „Când. dero se întemplase :“terribilulii
attacii assupra monastirit din Tălmaciu?
;
“Numai

şi numai

înainte

de

1366.

ui

EI

-

RI

" Cumii înse atunci,: în loci dea pedepsi pe naăvallitoră, regele Ludovic ară fi
putută să'1 mai dăruescă de bună voiă uni; forte importanti petecu | din corpul
Transilvaniei?
.
vu ..
SII
oil
Resultă că donaţiunea
în genere. așa. numita

simplă ficțiune,

„.

s'a facută cam

suzeranitate

în: acellea-şt condițiuni îîn cast se essercita

a: Ungariei assupra

Țerret-Romănesci :

printre

„i

Copprindendu. cu foci şi cu sabiă- totu spaţiul până la Icilâu, “Tilișcă, Sacelu şi
„ Orlati, mal-mat.. până. la :porţile Sibiului, Vladislavii Bassarabii. sciu. să profite de
cellii Antăi

momenti

opportuni

pentru a se împăca cu Maghiarii,

reţinândi

băciă territoriuli cellii cuceriti, ca dorafane «din partea strălucitulur
Ungariei generosului domni allă nostru naturală.»

rege

cu di-

all

“lase assemeni „donaţiuni», smulse prin forță, €roşi numai prin forță puteati fi mănţinute: “ Eccă deri de ce elli se grăbesce a aşeda pe locurile apucate mat multe

colonie oltene, dându-și apoi titlul de: „dux Mozae Plantahonts”, după cumii ne-amii
încredințatii în paragratulti precedinte. „ Acesta: este „ducatului de Amlaşii», deşi la 1 366

localitatea

Amlaști proprii

dis

nu făcea parte dintrînsuli, ba chiarii şi mai in urmă remănea generalmente pe
din affară, asti-feliă că la 1 383 noi vedemi pe regina maghiară Maria dăruindu lut
Goblini, episcopului catolică din Alba-lulia, «unii sati regescii ce se chiamă Omlaşu în țerra Ardelului între scaunele Sibitulur şi Miercurit.»>
3
ae

-5) atacă,
Layk

1. e. ad ann, 1369: i „ana

„Wayvodam

Transalpinum

omnino

claustrum per
crematum

ex-

titisset, in quo claustro omnes. literae et instrumenta
combusta et cremata extitissent“, — Cf, rasta, XI, 475.

6) "FEJER, n,
-

A

4, 148.
-

7) Xbiu,, 210.

|
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ISTORIA TERRITORIALA,
Sunt totuși probe

Bassarabilorii;. .

.

documentale

..:

a

că .şi acesti sati Amlaşii apparţinuse căte o dată
aa
i
i

"Actului cellu ma! espliciti dateză : din'1464.
IE
Diplomatariuli manuscriptti all lui Eder îlli resumă
aşa:

Plângendu-se Saşii că 6menit
riloră din scăunulii Miercuride a

«lașulut,

|

e

lui Stefanu de Hederfaja nu permitt locuitostrînge pentru porci ghindă în districtul
Am-

Stefanii a - respunsă: că acestă

“district

L-a. fosti

conferită

lur

de cătră

«dată Miercurenilori sei altorti veci
ni de a utilisa pădurile districtuluy
«fără -vre-o: autorisaţiune prealabilă
de Amlașii
dela possessori, ceia-ce „se va
€
urm
a şi de
“înainte.» 8 7...
;.-:
a
„Sa
23
N
“A cesti documentii, afilători în orig
inală în Archivuli Săssescii din Sibi
probeză în modului 'cellii mar irre
it sub nr. 236,
cusa
bilii că ?ntre 1431—1445 Vlad
marelui Mircea, „magnificus Vlad
i
Dracu, fiulti
de lângă Miercurea, der Pa şi : vajvoda», nu numar că stăpănia satuli Amlaşu
fostii concesti în usufructti unul
"Acesti omii -alli lur. Vladi
omi alla seu,
Dra
cu putea să se fi bucuratti
buccată de timpii după m6rt
de :Amlași chrarii o
ea:
conservă în Archivuli din Alba domnului sei, căci uni altii acti ineditii, ce se
-lulia, ni: arată pe Stefant
în possessiune abia în agiunuli
e Hederfaja întrândi
i annulur 1464.
* Pentru ca territoriulu transilv
e
] 7
Vladislavii 'Bassarabu îlli. numi an 'estra-făgărăşenii alu Țerrer-Romănescr, pe care
a încă simplu «ducatu allii
căpătată sub Radu-Negru,
Nouei-Plantaţiunr», să
fratele şi urmaşul acestur
allii Amlaşului», cată să
principe, denumirea de «duc fi
admi
ati

satulă

Amlașii

a fostă

ttemii: că între annit
1372-1382,ca
allii Muntenilori.
iza

şi între 1431-144

5,
; Nu essistă nict o fontână
a
isto
rică
care
să
ne contradică,. căcy donaţiun
sati episcopului Goblinti
ea acestui
de -cătră regina Maria dat&
pSte conchide de acollo
ză
din.
1383
,
încă
tii
totice se
este că mârtea lur Radu-N
a isbucni o crâncenă 'dissens
egru, după care n'a
întărdiată
iune
.
într
e
fiii. ser Dan
guvernului maghiari occa
siunea de a apuca pe uni i şi Mircea cellă Mare, procurase
după cumiă Pa apucatii
ma! tărdiă şi după mârtea moment: satului Amlașt, întocmat
:” Ca săfi dată numele
lur Vladu Dracu.
>
sarabilori, Amlaşulti cellseu întregului ducata transilvanti estra-făgărășeni - In adevări, documentele u.de lângă Miercurea cată să fi avută o-importanță alla Basdin secolului: XV îllă num
escu căte 'o dată «ora Gre-care.
.
şii»..
!
a
e
s
|!
E
EI:
ae

„"8) Epen, Exerci
e
fi
:
"ro
„i
ps
in-4 sub nr, 36, b, întationes. diplomaticne, MS,.::.
: „Datam în Castello”
Biblioteca Gimnasiului
din Brașovă, p. 48:
nos
tro
Eva
nge
Sch
lic
ano
ă
s
Voc
|
ato
„Proxima post festum
feria secunda
„rum foria huec inse „Legi autographurm litterarura, quabeati Francisci Con
»Viris Judicibus et riptio : Prudentibus. a6 Circumspectis .: - n1464 praesentes Vero” propter aAbsen f, Anno. Domini
Juratis civibus Senior
. nCapellani . sigillo
tian sigilli nostri „que Septem Sedium
ibu
:
consiguari,
Saxonicalium harum s Consulibus»Hederfaja,« „.- fecimus
Stephanus . de.
asilvanarum amicis
par
tiu
.
m
Tra
a
nnostris honorandis. Lit
E
„9) pen, Adversar
„Bumma hacc 'est:
ter
aru
:
ia
m
ips
aq
aru
m
Nhi
storiam Franss
Questi fuerunt Sax
. vaniae
e. 'tabuluriia
» Hederfrfaj
ones Stephano de
ajua, incolas Sedis
piiblicis . Cibiaienail.:|
Zer
Cu
eda
ro
hel
ne
.
ns
A
fam
i etc., M3S. in:4
nârceri 4 glandinum
tamili
si
iliari
nribus Stephani i
sab ur. 2
usu -PTO - porore
Gimnasiul
iulu
eis
uii Ey ngelicăică din
penlas, respondet
di Bra;
Stephanus », £ibi prosais in “disleiote
.
Ub
„8e
.
cun
do
: Fragme
:
necnto
suis servitiia
n une
i
toruna
rum apArchiv
”
istrictum și Regia
raț
i ovăAlb
-»Mathiaa
, ensis,
sin.e,
Mujetate cum iisdem
„co atum fuiase,
660 e .
juribus E "„Sz6lely mandatare ad Capitulum Albense, ut 8pag. n Tom
cam quibus sundem
Mricneter
"et: Stephanum de. Hed
decessor tpsius Sle„plant a
agnifico Vlad Vajvod
erf
i. pin Omlâs, 146
„ho
a fenuerit, se
ps „Priore
4, — Xbia., faseaja. donatarios ' statuat . 7, se vede dintr'
altă actii din 1462
nfuisse, u incolaepossessore comperisse, . id semperveromor nb
eraii personage de că ambii acesti possessori ai Amlagu ană :
sobtenta ub official sedis Zeredahely et alii "vicini non is
lui
ibus districtug oml
nisi
„Michael de Szent- cea mai înaltă demnitate ;
asiensis venia silv
Sz6kely
Ivâny et Ste han
is
us Hederfai G
i
>
sea...
Capitanei

-STUDIULU 1, $ 10,
"Asti-felii întruni acti din 1486 nor citimu:
«... ad facies 04444 zegalis Omlas vocati, nec

«Szelisztye, Viedenbach

et Kriptzbach

«tum 0frdup .Omlas pertinentium, ..».%,

„.. De

assemenea

într'o inscripțiune
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E
non villarum

E
i
possessionum.

seu

in comita
. Albens
tu i existentium,

|

dela

ad prefa-

|

Braşovii:

N
«1460. Dracola Woivoda ogpidum. antesilvanum Omlasch diripit, in. festo
Bartho=
alomai.> * —
3
e
e
„O dată botezati «de. Amlaşti»,. ducatulii estra-făgărăşeni all Munteniei. conser
va
acestii nume chiarii în acelle .intervalluri, când Bassarabit nu possedati în
reali-.
tate satuli Amlașă, ci numai .vre-unii teritorii mat. întinsti sei mar restrînsti. în.

glosi

de Sibiiii.

i

Neavendii o stavilă. firescă,

de Amlaşii»

se măria

In ori-ce casă,
legea

scii se micşura

puntul

possessiunile

aa

după cumi

geograficti

Bassarabilorii

spre

era Oltulti pentru

după. împregiurări.

i

Făgăraşii,

de Carpaţi

şi pe fitu-seii Mircea celli Mare, adecă între
acollo nesce bucăţide pământii. **
_

1372—1413,

.

„ducatului

positivii este că sub acestii nume
nordi

i

r

se

ințel.-.

în direcţiunea Sibiului,

In «ducatulii de Amlaşii» se afla bună-6ră, între celle-lalte, marele sată romănescii Roșinară, carele înfloresce până astă-di şi unde noi vedemii pe Radu-Negru
dăruindi
|

bisericei
a

de

“Toti marele Mircea accârdă Saşilo
din“ t&rgușor
rti
uli Heltau, 'romănesce Cisnadiă, f6rte apropiatii de acelli Roşinarii, derii destulli de'departe de hotarul no='

stru actualii, dreptuli de a pasce vitele lori în munții Țerret-Romănesci' 1%, cerace nu se pâte referi decătii numai 'd6ră “la plaiurile 'de'prin vecinătate.
_-.

„Când mat mare, când mar'imict, ducatulii de Amlaști, «noua' plantaţiune» alui
Vladislavi Bassarabi de''pe la' 1370, a fosti în cursti 'de 'uni' secol o proprie='
tate de fapti şi de'dreptă a Munteniei, af'cărita' principi 'îllu' puneati în titlului: dom-!
nescii toti-d'a-una
mat pe' susti de «ducatulii Făgărașului», căci aveati 'cuvântii de:
a'li considera ca' o. chiăiă spre însăşi ănimaă Transilvaniei. *
a
“Chiarii în relaţiunile lori cu autorităţile. ardelene Bassărabit'ni apparit 'ca «duci

at Amlaşulure

i
ai
DĂ
să acacia N
fauna
10) zaausca, Diplomat.

ate

Patti
CĂ At

Sax. Na.

11) Curonicon':Fuchsio

t. 3, adann.

RIAA)
1486,

KLupino= Oltardi.

naum, ed. Trausch, Coronae, 1857, in-4, part. î, p.40.—
Cf. Brassoviae

ecclesiae

parietibus

notata,

ap. SCHWANDTNER, Script. Et. KI., ], 886.— Cf. zarona,
XIV,338, ..;..:,
PR
ca
a
i:
'12). Insemnarea pe documentul 'din 1483 all păsto-.:
riloră romăni din Roșinariă ::: „Patrona. ecelesiae anti.
” quae est beata Parasceva. Dos ecslesiua țres: fundi -sunt
collati a principe :Radul Negru: Voda în inferiori campo ex :
via cluustri auperius pene in strimt (usque in angustum).
Medietaa a -silva est ecolesiae, alter fundus infra claustrum,
gui collatus est a. principe Alirise Voda Bassarabeto,t —
SCHULLER,

Zwei

Mistritzer

Wrkunden,

în

Aro

chiv des Vereins fiirSiebenbiiergische Lau-:
deskunde, Neue Folge, Kronstadt, 1853, in-8, p. 49,
probeză falsitatea: documentului : roginărenă din 1488;
dârii argumentațiunea sea .nu attinge întru nemieii val6rea notițel separate de mai susă,. cara trebui considerată.
ca o simplă tradiţiune despre ună: evenimentă adevăratii,
„+"13) Diploma Michatlis Voivodae, anu. 1418,;

ap. ESGEL, Gesch.

d. VWal,, 161,

nota::

„Universis

hospitibus in'oppido Helthu- commorantibus....
liferaa pri
vilegiales, gume de speciali gratia domini et .palria. nostri

IE)
ji

i
ani

ti
iai

Mirche

:

[Ni

î

ya

-

i
E
ra

,

te
mia
.

..

:

Voivode pie memoria habuerunt... ipsorum pecudimontibua ' nostri pascere ete.“ — C£l

ii 3 dus" aut! ovibus 'în

SEYVERT, Siebenbiirgische
Briefe, im Wacrisches Magazin, Pressburg, 1781, in-8, t, 1, p. 370,

unde descrie sigillală lui Mihailă Bassarabă din 1418. —
Engel bănuia autenticitatea actului, simplu numai pentra
că nu credea că marele Mircea va fi avută vre-unii fii.
numiti Michaiă. Acestii dubiii se distruge cu. desevărşire
prin cris6vele celle mai sicure, în cari acellă Mihaiă;
figurâză în adevără .între fii lui Mircea cell Mare,
Vedi, între celle-l'alte, diploma mirciană- din 1399 ap.
VENELIS, 19: „pri zsivotie gospodstvami i pri zsivotie
ayna gospodstvami Mihaila voevodyt,. de unde urmâză că .
Mihaiă-vodă

fusese

nu

numai fiii,

ci chiară

associată

la..

domniă de cătră tată-seii încă de pe la 1399. — Cf,
crisovuli lui Mircen cellă Mare din 1415 în Archivulă
Statului din Buouresci, Documentele Coziei, IU- +
brica netrebuiceloră, pachetulă nr. 171-915. — Pe cellă:
mai mare din celle. patru clopote alle monastirii Cotmâna, făcută la 1413, se citesce următârea inscripțiune, ,
pe care ni-o communică d, ononescu: „U imia aviatiă i

zsivonatzialnyâ troitzâ”v âni velikago ]6 Mircza voevodA.,
i Michail voevod
a,

s'tvorista sie Bvono v liet 69214. etc, .
,
a
:
PU
E
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Archivele' Transilvaniei

ni-ai

procurati . sub 'acestti

specime.

...

“Numai

pe la :finea secolului:.XV

.

mt

a

Ia

rapport
i remarcabili
: unii
Na

a

“La 1452 Vladi Ţepeşi, cerândi estradarea unui Românii din
țerra
raşului, fugitii pe territoriii săssescti, scrie municipalităţii. din Braşovi: sea a Făgă«Wladislaus partium Transalpinarum Wayda et donrznus
Zerrarun de Omlas ei
«Fagaras, providis et honestis: viris,-Judic
i,.
Juratis . civibus
de Brassovia fraternitatem
«et amicitie dilectionem...» 1*
o
"E nu' mat puţini instructivă diploma - din 8 februariti
1431
a
lut:
Vladu
Dracu,
petrecendi: atunci. în Niiremberg
. la “curtea lu Sigismundii, împeratii germani şi
rege alli Ungariei toti. o dată, carele'şi dă titlulă
de: «Johannes Wlad, Dei gratia
« Transalpine Dominus et Zz77arum, de Omiasch et de
Fogaras Duz.»!5
ducatului

de

Amlaştii . înceteză cu deseverşire de
„a fi pentru Bassarabt o realitate ferritorială,
încăpândi
pe mânele Sașilori, : deși
chiarii cu vr'o: dou! secolt: după aceia
- elli may figurză tradiționalmente in crisâve
domnesci....
Da

-.

a

„„Celebrulu

Da

ape a

istoriografi

i

POSSESSIUNILE

unii actii fârte importanti,
„Eecă=lu: *

.

„o

: BABSARABILORU

IN “TEMEŞIANA.

Kemeny

a găssitii

transilvan

Si

aa

i
,

în

,

collecțiunea

lui Huszti

|

«Nol Stefani Losonczy, banii de Severinit
şi pintre celle-Palte demnități comitele
Temeșşianei,.. facemi cunnoscut„pe
i viitorii
prin. actulti de faţă, cumii-că

avândi în

cumii și fraţ
se! ii
uterini Cristea și Mih
pericole şi de mai multi timpi, le-a aiu, espunendu-și averea şi viucța în may multe
i addusii maiestăţii, regesci, sub
nostri bază QZ,, disuluă nostru bana
predecessori!
ti, şi chiari noue pe. cândă.
lucrami “pentru
liberarea d&mner regine Maria,
tru a-i mai îndemna la altele şi deci în resplata acellorii servicie, precumii și pende acumu înainte, If-ami conferit
ciului nostru ună satii regesci
ă în virtutea offiMehadia, „cu tâte fol6sele și depenumitii Patak în azstrictulii Sufra-scrisulul castellit
lori, cai săli aibe şi. să'lu țină ndințele de ori-ce nătură, IGri-şi” moştenitorilorii
sub. condiţiunile

și dările de ma! glosti,

.

, 3
8

gr Atscu,
:

Diplomateriunaa
:
E

Saxonicuun
NE
PE

MS.

tionem eorundem servitiorum
ipsorum,
ipsa servitia eo magis. animarentur, ut etiam antea, ad
quandam villam

10) orare, aer das. Bisthum zu WBal
ov,:
în Archivulă ranoiecanilo a a! "BI originalul
ă păstrată
-1)Ueber die Tiuesen in i
Ea

YWWnlnchen,

Stephanua
honores

în xunz

quad

de Losonez Bunus Pepi,

Comes

'Themesi

,

Tine

„IL,

der.

ue
“i rinenae, et inter ceteros, .
per -praesentes.
Qaod coneid,
tis la " commendamus”
fdelium servitioram Petri “Unii “Deea
, "fo Pie neritie
Castri. Regalis - Michală vocatii Halmagy,
aeic Christophori et |
Chri
et.

„quibus

iidem regiae
et perEr „Conse
conse quens praede
i
: “ui.
ibus
delicet Bania.”. dicti
nostrisi
noatri Banalus, accessor
nobis a multis
poribus
tem.

Majest
i ati,

jam

dum

el

pro' libera?

:

>

be

regalem Patak vocatăza, în Districtu poacacript
i castri
Mihald habitara, cura omnibus suis utilitatib
us, et perti-. :
nentiis quibuslibst praelibato Petro
, et

_

304-5::„Nos:

gaienaat Maria regia pg rPriat
idor
casi s fortuit
raiis, rebus et
se multisis casibu
personisnon --.
»
sabmittendo exhibere curaverunt, Ia eorum
compensa-

adecă la

.

pradictis, ac eorum

Buccessoribus, duximug

ofâcio,

„Sub

haeredibus,

fratribus suis su-.

haeredumque

ipsorum.

conferendam sicut nostro inoumbit

infraseriptis . cond

nibus,. et solutionibus
utendam, et tenendam videlicet:itio
"quod in festo beati Mi.
gaolis: Archangeli singulis;: annis
de quali
'sessione
singulos tres 810850
et:
8,în festo beti Georbet
gii martiris
qoi

nquagesimam Castellania : proe
scripti Castri Mihald..
constitutis solvere

tanc

pro-

ia i
: teneantur, prout de aliis Tibiria
Villis ipsorura Kenezialib
us : solve
CcuJus rei testimoniu
m
raesentea lire - sunt. consvati, .. In
E gazone sigilli nostri, quo utimur
annuendas,
ae daci
in
e ,
, , consigoai
„Ara8
G
I
Alezii
Conitage aur and
cop „secundo die; feati - beati ;
octuagesimo septimo,
.. „a miRă millesimo trecentesi
mo

"

STUDIULUI,

8.11,::;

?
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serbăt6rea sântului Arcangeli Michaiu
: să dea;:pe totii: annulii - casfe//anuluă sufra=
serisuluă -castelli: Mehadia, cine va fi după timpi, icăte! trei groşi -de fie-care
casă,
precumi şi: cincila dec
:serbăt6ime
rea 'sântulu
a i. martirii Georgiii
după cumii
, dai
şi pentru celle-Palte sate. alle lori libere kneziale.. In. mărturia. acestora, li-amiă
accordati

actuli

de

față sub sigilluli

nostru

ordinari.

Dati.în Inei, a:douaiqi

după serbătârea sântului confessorii” Alessiii (18 iuli), annulti Domnului 1387.»
Să se observe din capulă locului, că Losonczy, deşi nu numal. banii de Severini,

derii și. comite allii Temeşianet. în acella-şi timpi, totuşi. dăruiesce: fraţilorii Deşeni
satulii:
din 'regiunea: Almașului anume în: calitate:de banii de Sevetinii! şi pentru
mesce servicie făcute: anunie pe:territoriulii banatului, de; Severinii:.! „videlicet
_Banis dicti nostri :Banatus.»;
iipoaza
EA
E a III
d
Almaşuli, «districtus vocatus Halmagy», împreună cu castellulii Mehadia, „castrum
Mihald», făcea derii o parte integrantă: nu din comitatulti Temeşiahii, «comitatus:The
mesiensis», ci din banatuli
de Severinii, „banatus Sewrinensis».. n
i
Satului Patak scă :Potok, menţionat în donaţiunea 'luY Losonczy, se află până

astă-di între orașulii Oraviţa: şi rîului Nera, ceia-ce arată. că „banatus Sewrinensis»

copprindea:în Temeşiana: şi:mat multi. decătii : Almaşulti
:
ț

proprii

dist.

”

"Aşa a fosti la î387...:
bt: e
ui
ui
Mae
,
,|
pp i
Peste șepte-dect: de ânni, o diplomă: a':regelur Vladislavii din 1457 enumeră tâte;
adistrictele Românilorii» . din Temeşiana.. în: următorulii:. modii:: Lugoşii, ; Sebeşu,
Mehaaa, Almaşii, Craşâii, Berzava, Comiatii şi Illadia. ?
ma
Severinulii derii nu: se: ma! menţioneză,ci numat Almaşulii alături cu Mehadia
înse abia peste o giumătate secoli ună: strănepoti alli marelui „Mircea,.. catolicittt
şi agiunsi în Ungaria:
la. înalta treptă de archiepiscopii!
alti Strigonie!, famosulti

Nicolai Olâh, ni spune că Mehadia era ;suppusă banatului.de Severini: aSeverznarmt
aarx infra Traiani.pontem, cum tribus aliis,. Orsova,
Peth, MZala, 27; subaitis. - Flarum
aBracfectus Banus, magistratus inter nostros. magni nominis.» 3
ta

Legătura între Mehadia,'maY.romănesce «Mehedia», şi între banatult de Severinti

a fostii atăti de intimă şi îndelungată, încătii nu numa! porțiunea vest-sudică a
Munteniel conservă până astă-di numele de Me/einţi, formatii din adiectivulii slavicii

«Mehedinski», adecă

acestă

denominaţiune
e

în

'aţerra. Mehediet»
4,.; deri usulii -poporanii întinde. câte :o dată
chiarti

ini

cari

e

; Sum

|

Olteniei întregi, bună-6ră

este

N

în' doina:

N

.

pă

născutii pe frungi de fagi

1 "Ca să fă la lume dragă,

a

Conclusiunea

cina,

assupra.

Frundă verde magheraniă,
Voinieellă Alehedințeniă, .

Șosii acăldală de mică
în Olli!

a

7

i

.

RI

i

ai

:

i

RE:

1 1.8ă mă facă vitâzăde totă „5
că.
va i
. pe
ep.

Banatul Severinului şi Mehadia

ai

ha

ă

cu. «districtus vocatus Halmagy», adecă cu tâtă

partea “muntâsă sudică: a Temeşianei.
până aprâpe de riulii Caraşi, ni se. .presintă în
documente'şi chiării în gura'-poporului, iîncepândi dela. a doua -glumătate a seco“ului XIV;,. ca o' singură totalitate, intre elementele, constitutive alle. cărita, nu' essista

o demartaţiune destullu

de precisă.

„ji

”
.
în se
2) Diploma Ladislai Etegis, ap. MANIU,
EDisa
h
seriaţiune
despre
originea
Ktomâniloră,
Timişâra, 1857, in-8, p. 541, nota: „Universorum Nobiliam et Kineziorum, nec non alioram Valachorum de
Districtibus Lugos, Sebes, Mehadia, Almas, Krassofii 'eto.4
LAURUXU, 311, nota: '„Lugos, Sebes, Mihald, . Halmas,
Krassofi sto
i
e
E
pie

ei

,

Et

LE

i

NEI

Ea

:

ta

3) oranus, Hungaria et Atila, Vindobonae, 1763,
in-8, p. 76, — Genealogia lui Olâh, făcută de ellă însuși,
vegi în enocr, Gieach. d, VWul., |, 47.
4) 10NU 1oNEscv, Agricultura din Mehedinţă,
Bucur, 1868, în-8,:p. 1-39...
:!
SRR
A
5) Poesie poporale, ed. “Alexandri, p292.:
3
.
Diete
|
.
*

|
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"Acestă ambiguitate se 'esplică până la uni punti și prin
orografia regiunii, căcr
ramura occidentală a.Carpaţilorii se Jassă spre Dunăr
e” prin ma! multe crenge, a
cărora separaţiune e puţinii accentată şi dintre car!
niei, pe cândă o altă form&ză ce-va:mal spre appusi una merge d'a-lungulii Oltei aşa numita «valle a Almasului,» :5.
E
SE
pa
E
"Ori-cumi'să

fie,

:

confusiuneă : administrativă

LA

,

şi usuală

este aci unti faptii istorici despre câre, pe: lOngă -celle-alte, &cc&
may încă o probă:
_ Pe cândă Losonczy, dându-și titlul de Zazus
Sewrinensis, dăruia la 13837 unoră
Români: din Almaști uni sati din acea lature
, in acella-și anni nor vedemi pe
Mircea cellii Mare întitulându-se de assemenea
“Garzii de Szvermii.
Cumi 6re „banatus Sewrinensis» putea să
li
apparţină amă&ndurorii în acella-șr
momentă?:
.
a
|
”
Nu 'cumi-va titulatura marelui Mircea
va fi fosti numar de paradă?
Prin uni azardi fericiti, tocmat din acelli
anni 1 387 nl-ati remasi doue diplome mirciane relative la Oltenia,
din cari una pOrtă datuli de 21 iuniti,
este posteridră abia.cu o lună donaţi
adecă
unii
E
Acesti ctisovu arată limpede, printr'uni lui Losonczy.
şiri de localități, Tismena, Vodița etc.
cumii-că Ungurii puteau stăpâni atunci
!
țermul
i danubianti "cellă multi până
Orşova, €rii territoriulu spre resăritii
la
de rîulețuli Cerna era intregii all
Muntenilori.
“Mai pe scurtii, Losonczy se întitula
Gazzz5 Sewrinensis, înse posseda numat
şi Almașulii.
Mehadia
”
EI
DA
Ani
i
|
Chrari actului seu € scristi nu în Olteni
a, şi nicr în apropiare, ci la Inei,
mente Boroş-inei, o localitate
actualin părțile: Aradulur
i” Fiindi totuși că banatulti Sever
inuluY copprindea în totalitatea
sea Oltenia şi o
porțiunea Temeșianei ciffundate
întrunită singuri corpii,. Losonczy
dreptii a se dice azz2zs Sewrinenss
de Gră-ce: posseda.în fapti Mehad se credea în
ia şi Almașulă, după cumii şi Mircea - se cred
ea:-nu'
mal -puţinti în dreptii'a se dice:
atuaci banii de Severinu: de: 6ră-ce
totii
posseda:in faptii Oltenia. Intre actulă lut Losonczy:'şi:
|
cell
e idoue_ crisâve alle lur Mir
1387 și câte-trelle pretingendii
cea, câte-trelle. din
"ace
la-ș
i titulatură, nu essistă nici
tate, ci numa! 'o confusiune'
o necompatibilinominală, "giustificată : prin 'ne
determinarea » hotarelorii
intre Oltenia și Temeșiana;
după cumii amii constatat'o.
ţiunty ŞI a fontâneloră
mat susii :pe: basea tradidocumentale.
.
..
Din dată ce o porţiune ins
emnată a. Oltenietse chiamă
Mehediuţii,_din dată ce
«districtus vocatus Halmagy»
atărna de Mehadia, din dat
la Olti şovăia o vagă nom
ă ce dela Almașu până
possesori fracţionarii să enclatură: generală, era ce-va f6rte consecinte ca
fie-care
ulei Gri lecă Losonczy usurpe numele nedefiniter totalităţr.
.:
arti fi apucatii Severinulii
sei vre-unii 'districdin.
tru căienle proprii dlis
tu.:
e, după cur
cor=
ti

Unguri!

reuşiati 'câte

o''dată,

totuși; Mircea

,
a
Ae
şi 'viceverr
chia
să 'ch
iariiaaeclb,
ă Mir
Dar
cea
u
fi
conten
fi ită
de ':a-șMeh
reluatti
i daadititl
ial
a, ultilăsde
«banu'
sula a înfe esulii strict ară
deuriSev
sândă'
erint»nu=;
Ung
lorii:
all
cuv
ent
ulu
i,
S6U
chi
cooiul
ari
i':
num
at
:o
parte din terşenă, totuşi Losonczy,
intru câti
ontenitu

de a'şy da

AcUe Cn
4
i 6)matBoLLI
cor
în mon
Temesa Ranaia
EA

»

titlul de

|

«banus

vre-o" fracțiune,

mari

fi

zi...
i!

=

n.

PR

LL

liesă a Ktomâniei.
—
4
doo ZF Geschichte

Leipzig,

i.: conserva
Sewrinensis.»

.

a

E
Ra
--*) VeneLîN, 9-14, — Dupăînsuşi originalulă
in Archivulă Statului din
Bucuresci, noi ami

: in noă

acestii

documentii

în Arch,

păstrată
reprodusă

Kstorică,

.

III,

“STUDIULU 1, ş 1;:
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Pray şi Fejer ati cullest din diplome maghiare
rinensium» până la giumătatea. secolului XIV :
a

1233, Leukus ;: -

Intemeiaţi pe

i

1249,
2263.
1264.
1268.
1271,
4272

Laurentius ;
Laurentius ;
Laurentius ;
Ugrinus:
Laurentius, Paulus;
Lanrentius, Paulus;

1273

Laurentius, Paulus;

1274

Micud,

i

„|.
-

«banoruri Seve-

1275, Micud, Ugrinus, Paulus; pi

1276.
1277,
1279,
1291.
„1824
1335

Micud;
Paulus;
Bela Dax;
Laurentius;
Paulus;
Diongsius;

1342.

Ugrinus

următ6rea seriă
DATE

a

.
.

.

Thomas;

„1350, Nicolaus de Zech,

celle demonstrate mal susi,

sl

E

!

%

not constatămii că toți

aceştia, deşi

se întitulai «bani de Severinii», futeză să nu fi stăpânită în realitate, ca şi Losonczy la 1387, decâtii Mehadia „sei numa! Almașului, fără să li fi apparţinuti
măcar o făşiă de. pământii în Oltenia ; după cumii negreşitii Şi . Bassarabit, deşi se

intitula «bani ai Severinului», ga/eai sa nu fi stăpânită în „realitate, decâti Oltenia
sâi numai o parte dintr'insa, şi nici măcarii o fășiă de. pământă în Temeşiana,
Acestă fossirhzate este f6rte importantă.
„Pentru

ca să fimii

sicuri

sedaii în faptu: partea

ca în annulu

hotărită

orientală a Temeșianei,

Domnii

avută Ungurii nici uni «„banus Sewrinensis,... |
Astu-feliu deru în 1233, 1249; 1263, 1264, 1268;

1335,

1342, 1350 etc., vallea Almașului 72 ze

Dela
„lori

de

giumătatea secolului

XIV

încâce

“Țerret-Românesct” pos=

trebue că. îzz „acella-şă aună să nu fi
Capa 1277, 1179, 1291; , 1324,

să apparţină Bassarabiloră. - |

Pray continuă șirulii unguresc

allu bani-

Severin:
1351.

Nicolaus

Zech,

„1853, Idem,.
1355

Idem,

1389

Ioannes,

1395

1

.

„1430
„4482

1409,
::

Vacat,

de

„1

.

Peren,

4

1406

i

1399. ) Yâcâh
1401. Nicolaus
i”

1405

.:

Myrche Vay„voda Vala-!
i chiae,
-:

„1397..)
.

de

) vvacat,
aca

1435. Nicolaus ao Rudnic,

1410.

a

1436. Vacat,

:

:

i
NI
8
„1411, | > "1440. Joannes de Hunyad,

1442.

1418, Î
:
P
1429.

”

„1455. Vacat,

-

Mi
|
1456, Ladislaus de Hu-'
. nyad

ete,

Mat Ântâiu - să 'sc6temii. din .acestă registru pe Mircea cellii Mare, „Myrche
Vayvoda Valachiae», pe care Pray îlli bagă la 1395 gratuitamente . printre nesce

demnitari unguri.
„ Remănândii. „cet-Valţi,. nor vedemii că între 1355-1387. Maghiarit mat nict unii
„banus Sewrinensis,»
„n
un ii i
ui
i
Dela 1389 până la 1401 de assemenea.
|
Idem între 1401 —1435.
Aceste intervalluri de: câte - două-deci şi tret- deci de. annt sunt cu atâtii mat

elocinţi, cu. câtii în prima gtum&tate a secolului XIV ne întimpină din contra câte
unii «banus Sewrinensis» 'aprâpe în fie-care: decenniii, &rii în 'decenniulii 'allii cincilea. mai cu s&mă se. găsesce acella-și „banus Nicolaus» de patru ori.
in timpit anteriori secolului XIV; Ungurii nai nici unit banii de Severinii alu,
lori, după Pray şi Fejer, pent la 1233,'apoi dela 1279 până la 1291 şi dela 1291
până la 1324; fără 'ca' nemenţionarea să se pâtă attribui aci lipsei documentelorit
maghiare, cari sunt fre numerdse pentru acea epocă. -Da

- 3) Missezt., 138-39, — ptyen,

Intr'uniă alti locă, mulțămită

,

VII, 2, p. 2817-89. —

diplomelor

maghiare

des-

.

.

(eoperite mai în urmă, noi vomii completa acestă rogiatra,
deși lipsele sant puțină essențiale,

N

:
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„Prin urmare
Inainte de 1233,

1387

şi

Nellea

precumii şi între 1233—1249, 12
79-1201, 1201
; affară de intervallury
ma! scurte, Munteniy —1324, 1353—
Pufeail

1401—143

Alrg
mă
maşu
inlu
itr. a indica

reale

a Bassarabilorii

grosso; mt0ddp

în porțiunea

fica aturi pe fie-care seu

pe

aceste

resăritenă

unele

peri: 6de

possede

possib“piile

a Temeșianer,

din elle....

alle dominai ţiunir

Teservându-ni

a Veri=

$ 12,
+DOBROGIA.

— VIDINU, —

HATIEQU.

!
“ Afară de Amlașii și o
par
te
din
Tem
eşiana, Bassarabiy, de-mul
gărașului, ati mar coppri
tu Stăpân! ar Fansă din cându în când,
ma! allesti în secolului XIV
alte! territorie trans-carpat
ine seu trans-danubiane..
, câte-va
Mircea cel

lu Mare reuşise într'unti
timpi a cuceri nu num
Bulgariă, astu-feliti că
a! Dobrogra, deru apr
âpe
unt
crisovă din j 393, car
possessiunea boiarilorii
ele fusese 'Gre-cândă
Chiţorem, îx dă marestosu
în
întrega

«lori laturi alle. Dunări
li titlu
«Stăpănitoru allă ambe:
«7OVil fervelorii şi oraşelori Pân€ la Marea-n&gră, domni cetății Silistria
Şi a// butu=
“- Cu vro doue-deci de i Zână la hotarele Adrianopolir,» +
aa
n
Şi
ma!
"nairite “Vladislava Bas
lui Mircea,a fostă cop
sarabii, unchrulu marese affla atuncy regatul prinsi pe ună momentii partea occidentală
a Bulgariei, unde
separati allii Vidinulur
partea orientală, unde
* şi se încercase a
era
maY “apuca și
aşa
numituli imperii all
Peste Carpaţi, pe de
Tă&
rno
vul
uy
3,
alt
ă
parte, . vallea Haț
lei lui Decebal şi răd
ămată umăr la umă egului, renumită prin ruinele capitaru de ânghrulu nord-v
estică all: MunAnticele ballade serb
Unu cântecă bătrănes e numescii pe Mircea cell Mare: «c
cii „din Transsilvani
ra de Haţegu» +,
cam desfigurată, . tr
a may conservă înc
adiţiunea stăpănirii
ă, sub o apparinţă
munt
Ellu este întitulatu ;
uFeta Gamaluy dia Lla eneîn acestă regiune,
fegit».
Io
Poporului

români

Pi
Aci ne mărgini.imiia
ata
di 7
d'o-cam-dată a consta
pie
feri,
în casulu de faţă,
ta
în treceti, că «ban
'ca şi «carului de Ha
ul
de
ţe
Haţ
rabă, pe allă cărufa
gu» de mar susă, est
egu
fiii cânteculii din
e 'anume iunti: Bassa-».
Ardelă îl nume
LI

Pa

îi

1) 'Apud _FOTINOS, ,
! Jozogia “ziie
Bu,
1819, in-8,'t,

-

.

sce:;

,

fa

PE

îi

.

Îi

i,

pi
iz

,

melci Aautag, i i
O
ti
fi:
i
3, p-! 370, nota:
8) Diploma Ladi
î>
pEfovoraaziig. .|,
im:
slai YVaivodae,
=
7. virilitee 27,
707 Ovodi utociv.3 .
an,;
E,
1372
„Le
,
în
e. înca
570 z Fi
au
98 eur
wă os use
Daldoons, xai xUozoă
„ 9&uissim08 Cp
ros Jo
7oU fr
et infideleş Zhorexercitu mostro
udczoov Zotozi75. e Hav
ens
„ torem de Zir- na, ,
£Împera- ra i
Hăz
> 7ăv dolov zig
o
cos
e
tpsosgue invadendo“.
dotavovd)ecog dop 7iv
xal- 7701503,
eta: Da
Eraogiăy:
i
: 4) Iluauczu
Pi i
,
:
aa

2) Asau;

aae,

Calendarii

:

Kcc

Ma

lesine: Univer.,.
1, Romae, 1755,
in Anual. Minor. an. iu-4, p. Gl: „Ex Pisano

t. 5, part

Waddingus
riam Ludovici

(regis)

1369 memora
Bulgaexciississe, ac t,Bassar
schismaticum Bodoni at),.
Bodon unguresce, Budimo urbe
ser

jugum
(Zadislauni Bassaraba
mm) Regem
regia

politum

fuiase

besce şi bulgăresce,
urboa Vidină,
.

Diiu
”

romănesce
E
Pa

:

'

a

și

turcesce, „este.
RRĂ

”

ce
,

ti

ă

Maru,

e

me:

narodng

'Novisad,, 1857,

pesine

'o

Lrâlicvitt

Aznczoi. tavnitzy.« „7 Espliu-, p. 653, » Eralieviti. Murkou '
icaţiunea' în BEBSONOV,
pedayia byliay
, Moskva, 1462
, in-8, p. CCoXxx Xa. .
Despre
—.:

::
duș ia intre Mircea
cellă Mareşi erouliă epos
27; 8erbă, vegi:mănKAR
ADZICZ", ZIsivo
ului.,
srprhoga,
Becz; 1867; ? 'in-8,!t i Ohiczai
na
pe 241; "MAURO roaa
“sno degii Slavi,
ORBI,
Pesaro, 1601, in-t,,
p. 279, ete.
.
at
a
ea:

,

i

Ia

îns

ac

aa
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op
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i

a
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feciorii Băssărădescăi,

.

„e

,

ÎN

a

o errre -de ediţiuneseu
, pote uitarea tradițiunir chYari din “partea
preface

a pututi

i

sUnă

1, $ 12.

!

în:

ai

iu

Uni

feciorii de omii serbescii, 5 :

„În adevărb, poporulă românii nu dice nict.o dată: oa
Zurces

a

a

,

ae

mernfescii, oil vussescii, Ori

căi, oil serdescil,
ci numai Nemţii, Russă,
u, Serbii; pe 'cândii ao
Bassarabescii, adecă , fiii de Bassarabil, este totii "Turc
ce pâte fi mar conformi spirituluy
limbetr' române, 'offerindu-ni o formă fOrte archaică,
poreclele cu finalului ese: Stefănescu, Băycănescu, Cornedin care decurgă la noi tâte
tamente printr'o scurtare mai modernă din: feciori scu etc. etc., derivate direcfectoră Băvcănescă (ftulii lui Bărcanu), :Jectorii: Corne Stefănesci (fiului lur Stefanti),
scăl .(fitulă lux Cornea), întoc=
mal precumii în Italia poreclele celle mai vechi
erau Gonfipbizzzi (Joannes: filius
Azzi), Flangeri (Blius Angeri) etc., de unde s'a suppresii
apoi hus, conservându-se
„ drepti reminiscință numai genitivulii patronimicii:
Gall (âlius), Cozezuz (filius),
Ferondi (Blius), Zani (flius), 6 .cela-ce sarii dice romăn
esce : Galileescu . (feckorii),
Concinescu (fectorii) şi altele.
Ş
ÎI
e
De nu s'arii crede sufficiinte acestă giustificare filologică
a correcțiunii za fecoră
Bassarabescii în locti de, 2724, fechor
de ii
omil. serbescii, not amit
„ nesce probe documentale irrecusabile despre Bassarabă din Iajeg put€ să mat dâmu
ii în secolil XIV-XV,
id

ame
„1.

Uni actii din

1398, menţioneză, între

nobili

români din

Hațegului pe
unii Basaraa din satului Rţuşorti: „hohestos viros lanustinum et țerra
fratre
s
suos Basa7abe et Custe, kinezios de. Riusorm
a
.
Si

„2. Peste şesse-deci de annt, uni acti din 1453 menţioneză pe unii altii
acela-şi familliăîn acella“șt, sati „Riuşori:, «Ladislaus de Bakuth de. membru din
“Clopotiva,

aut. Bazara
vel Michael
b
de Rusor» 8.
Așa

PE

5

|

deri, atâtă prin filologiă' precumii și pe base „urati

documentale,

Di

«unii
fetorii Bassarabescii».. este o rectificare mat multi decâti admissibilă într'o balladă
poporană
întitulată:

„Fâta ' anului din Haţegii»,

sarabiva
i fi fostii unii voevodii

nâscă,'o rudă princiară, unii „honestus
hațegeni din 1398.
ai
Să se observe

că

și famâsa

deşi

allii Țerrei-Romănesct,

vir..Basaraba»
E

diplom
a regelui
ă

instructivă în. privinţa topografică şi .assupra

nu urmeză că acellu

Bas-

ci numai o ramură

dom-

după espressiunea . actului;
a
Ma

maghiarii

Bela din 1247,

fârte

cărila no! vomii., reveni aluri, arrâtă

Hațegului, «terra Harsoc», ca pe o parte integrantă din Oltenia, «terra de Zevrino»?,.
„ Adducendu-ni

a-minte. celle desbăttute

în paragrafulii

precedinte,

no! ne încre-

dințâmiu, dero, că, abanatului de Severinii», consideratii în totala” întindere, așa după,
cumi rare-ori l'a pututi stăpăni Bassarabii din causa, nentreruptuluy conflictii cu.
Ungaria, copprindea în sine întrega Olteniă,. partea şud-ostică a Temeșşianei, şi Hațegulă.

Sa

i

|

:
ia
II
pl
-Dobrogia şi Vidinuli ca ce-va de „toti „accessor
iii, vallea Hațegului întruni
_modii, mal, „durabilii, completeză, , adause la nordi cu celle doue ducaturi trans-,
5) Cântece poporane În ALEXANDEI, Ktomania literară, Iași, 1855, in-4, p. XIV-XV.
:
i
6) catva, op. cil, 275-286. — porr, Die PersoRennamenR, Leipzig, 1859, in-8, p. 563. — ports,
Etymologische Forschnungen, Lemgo, 1881, în-8,
t. 2, part, 1, p. 17071, ::...
i.
Ia
ai

|

1) xzzta

8) anrrzu,

X, 8, 447.

Și

Kransilvania,

VI, 127,

9) varia, IV, 1, 417, — vaar, EMtasort., VII, 1946,
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carpatine

de Amlași

la 1400, alle
până la riuli
In acesti
păndindii din

şi.de Făgăraşti,

profilulti territorialu

allii Muntenier

penă pe

-căriia hotare despre appusă şi resăriti înainta da-l unguli
Dunărir
Caraşii de o parte, și de cea-laltă penă la Marea-negră....
vastii spaţii vomii ave a ne essercita noY în cursulii operey de faţă,
cândiiîn cândii. occasiunea de a precisa şi niat multi sub. diverse rap-

porturi,
fie cronologice

stii topografice,

tâte căte sati determinati

aci prin nesce

trăsure approssimative; cu alte cuvinte, decă ni este permisti a recurge la o imagine
din tecnica. picturei, vomă isprăvi cu -penellulă' ceia-ce ami schiţatii cu cărbunele.

SB.

N

DIN SECOLULU XIV.
O,MAPPĂ A MUNTENIEI

"“ Inainte de a închiăia, suntemii

liane, -

datori a indica

DI

perderea une! vechi

mappe

ita=

a

.
+: Pe la începutul secolului
XV ea fusese în mânele celebrului istoricii florentini
Paolo Giovio, născutii la 1483 și mortti la 1559, unul dintre personagele celle ma!
marcante alle timpului sei, confidinte allti papilorii Leone X, Adrian VI şi Cle-

mente

VII, amicii cu regele

Franciscii 1.

|

-

Vorbindi sub annulii 1538 despre catastrofa domnului moldovenescti Petru
Rareşi, elli descrie în următorul modii limitele Muntenie!:
«Ea privesce spre sudii, terminată cu Danubiulti şi attingendi a
appusii ho«tarele Transilvaniei lSngă orașul Severin, unde se vă&dii celle
34
minunate
co«lumne din podul lui Tratani, căci nu sunt tâte: accoperite
cu undele Dunărir.
«Despre resăritti acestă regiune are unii lacii.plini de pesci,
proveniti
«Hierassi,
- îl numesc Pruti şi carele ce-va may gtosii din fluviulii
ce. locuitoriy
se versă în
«Dunăre. Despre nordă hotarulti aglunge la riuleţulii Hoina,
și
apot
printr'o
liniă
«strâmbăpe uscati se lassă spre. Dunăre în direcţiuneă
insulei
formate
prin flu«viult acollo unde; elli se divide în câte-va mari crenge,
care insulă se numia în
«anticitate Peuce, €ri acuma
se dice Barillana. T6tă acestă regiune a Romănierse
aCchiarhă Munteniă...»?

„Dela cine luata Paolo Giovio interessântă 1 notiţă geogr
afică, care! întinde ȚerraRomănescă în totii lunguli Dunărir dela Sever
ini
'penă
la insula Peuce, unde valurile danubiane se ciocnescii cu talazurile Mări
i-ne
gre?
*
Las
A
La 1538 o assemenea descriere era degia 'de-m
ulti
unt
anacr
onisi
miui,
După 1407, precumii. veţuserămi ma! susi, Kilia
începe a se clătena între Moldova şi Muntenia.
e,
Prin urmare, fântâna. lui Paolo Giovio cată să
fi fosti cam de prin secolulti XIV
e

cândii i ] Italiani, » Ccopp
pe cândi
rinde
ndi Pontu
prind
Pontul
endi
liă prinprin' comme
comme
rciii
rcii.
, simţiseră
simţiseră
dica ce 4în3 ce ca
mai multă trebuinţă de a ave nesce
noţiuni mat positive despre tâte din'
ţerrele litto=
ralului, dândii asti-feliu

nascere unei mappografie

Marino Sanudo, fraţii. Pizigani. etc,
T6te amenuntele

illustrate ori

|

narraţiunii lur
o '-Giovio' ne: în
avut de'nainte vre-Oscartă genovesăPaol
tăreseiia decrede
că“ellăva fi.
,
venețiană
sc ; florentină
cu aglutorulă cării, uitândi dive
pe
la
1350-1400:
rsitatea timp

ilorii » ÎŞI făcea o ideiă fârt
tivă despre Muntenia din
e retrospec1538.
Marinari! italiani ob icYnurati
a boteza italianesce differite”
localități, orientale, pre,

i

..

) PAULUS Jovus, Klistorin

au

sui temporis,

Paris,

pu

N

1553, in-f,, în Arckiva
.

aa

DR

Xstorică

9

n

a

di.

sp:
:

PR

Da

e

|

_ BTUDIULU 1, $ 14,

făcândii Cetatea-albă
în

Cafa şi aşa

mai

în Moncastro,
încollo.

„88

Kilia în Zicostomo, Suctva în Canada, Teodosia

|

|
.
|
“Totti astii-feltu insula Peuce pârtă în testulii lut Paolo Giovio
numele de Barsana.
Acestii termenii este evidamente'o corrupţiune din Braz/a
na, făcându-ne a bănui
essistinţa în evului medii a unul stabilimenti commercial alii Brailer
atăti: de apropiată şi totii-o-dată atât de importantă prin posiţi pe insula Peuce,
unea sea la gurele
Dunării,
|
|
a
|
i
Passagtulă despre celle 34 columne dela Severin, despre laculti de.
l6ngă Prutii
şi celle-l'alte amănunte din relaţiunea lui Paolo Giovio sunt de
assemenea în spiritulii mappelorii italiane din veculii de midii-locii, în cari may totă-d'a-una
pe lângă
numile localităţilorii găssimii nesce note marginale ca acestea:
” „În hoc mari est maxima copia aletiorum...
„Locacessim, regio inhabitabilis propter calorem,..
„Sera, hic nascuntur elefantes...ă
.«2
»Mecha, hic inveniuntur smaragdi.

De aceta-şi
Paolo Giovio:
" „Severinum,

natură
-

trebui să fi fostii inscripțiunile de pe mappa 'cunnoscută lu

hic Trajani pontis pilae XXXIV visuntur,..*

„Hierassus,

ab

accolis Pruthes

-

PE

vocâtus8.
,

c

-

„Peuce insula, hodie Barillana,..
o
|
N
Confusiunea pe care o observâmi în descrierea. riulețului ZZopua scă a Jacului de
ISngă Pruti, este croși propriă . cartografier din evului mediii, precumii și inessactitățile numerice de feliulu cellorii XXXIV. columne în loci de.XX.*
|
Affară de cea indicată de Paolo Giovio, nor nu cunnâscemii nici o mappă a Munteniel din secolului XIV.
îi
e
fi

Ş 14.
-

RESUNMATU,

Amii căpătatii până acumii, mergândi
fectă imagine a Țerrei-Romănesci.
Eccă-o:

.

.

-

pass la passă pe callea analiser, o pera
|
i

"

|

Su

;

La sudu, malluli stângi all Dunărir dela Marea-negră pânit la Or ova ;
La appusii, Carpaţii, formândi o curbă în pântecele căriia, ca să ni fie permisu a numi astii-feliu partea'! cea ma! proemininte, se copprindea vallea Almașului ; .
La

nordi,

croşi Carpaţii,

offerindi

unul callu, d'assupra căruia
La

resăritii

o liniă

vădului

o figură cam assemănată

Făgăraşulii şi Amlaşuli

pleca

totii din Carpaţi

păreai aşedate
ca

în direcţiunea

pledişă

cu spatele

o șea;

|

cătră Pontii,

-lăssândi. Moldovei Bacâulu , Bărladuli,, regiunea Lăpușnei şi a Benderului până
la Akkermani, €ră în partea Munteniei remănendi restuli, închisi între aceste punturi mărginaşe şi între lunguli Danubiului, precumii și o buccată din ţermuli marină.
Decă vomii pune acumi celle doue ducaturi înstrăinate, Amlaşulu şi Făgăraşului,
în loculii

districtelorii de

susii

alle

Moldover,

mai

adăogându-se

vallea

Hațegului,

o porțiune a Temeșianei și possessiunile celle occasionale in Bulgaria, apoi Muntenia singură, aşa după cumii fusese în secolulii XVI, ni va appare mat mare decâtti

întrega

Romăniă-unită

de

astă-d.
+

d
2) LELEWEL,: GCogres

/

i
II, passim.

3)

DEUSTER, 8p. ASCHDBACII Uber

noa

|

monaubruecke,

,

die

Y'rajaus

steti-

Wien, 1858, in-8,p. 17,28.

5

a

|
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O

Fără acestă întindere. territorială, mat însoţită negreşiti de maY multe alte consideraţiuni, pe cari le vomi desfăşura în scrierea de faţă, arti fi fostii din partea
” Bassarabilorii o nebuniă a înfrunta şi unii miracolii- a invinge pe nesce regi maghiari ca Ludovicii .celli Mare şi împăratulii Sigismundi, cet: mai puternici suverani a! Europei, sci pe unii cuceritorii de tallia vestitului tzarti serbescti Stefanti
" Duşanii, grâza Bulgarie! şi a Bizanţiului.
|
Muntenia.
din secolulii XIV trebuia să fie fârte, fârte cu ori-ce preţii, căci alttifelii ari fi periti romănismulu de pretutindeni, de-multii subgiugatii peste Carpaţi
„şi Wabia renăscutii în Moldova.
,
Istoria crescerii territoriale a Munteniei se pâte precisa în câte-va cuvinte:
De'ntetu «banatulti Severinului», copprindândii în sine Oltenia, -Haţeguli și partea orientală a Temeşianet, căte-trelle constituindii o lungă făşiă de pământii între
Oltiă şi Carpaţi , cuib primitivă allă colonisărir romane în Dacia, simburele întregei romănități din evulii medii;
„_săPe

la 1160-1170

cătră

Severinii

se lipesce ducatul

transilvan

“lui, şapot ambele se -mărescii treptati prin totii mallulu
până la Kilia;
|
Ma
Pe la 1370 se mat adaugă „ducatul Amlașului.»
Eccă

în ce

espressiune.de

modi,

încetulii

cu

'ncetulii,

Țerra-Romănescă

virilitate, copprindendii căte o buccată

all

Făgărașu-

nordici alla Danubiului
|
aglunge

la suprema”

din Moldova, din Transilvania

şi din Temeşiana, astii-feliti că a face istoria Muntenie! din acea epocă

este

mat multi

„_s6i mal puţinii a 'desfășura annallele Daciei Traiane.
La sudii,la appusă şi la nordi fruntaria presinta ună necurmati lanţii de fortificațiuni naturale, combinate din Carpaţi şi din Dunăre, ceia-ce ni esplică pânt
la
uni punti admirabila forță de resistință, pe care Bassarabit ai sciută pururea
so
oppună la sudi, la appusti şi la nordii tuturorii încercărilorii slavice şi
maghiare.
La resăritii, din contra, nu era nick uni hotarii între Moldova
și
Muntenia,
a«
mendoue espuse a se usurpa mereii recipro
camente și manţinendu-se astă-feliă din
„secol în secoli pomului de zizaniă şi de urră. .
Aci

înse

unti cuveatii.

-

Sa

Ai

Bună era Dunărea, când ne apăra contra Serbilorii și Bulgarilori
; dert acera-și
Dunăre, atâtii de bună, ne-a făcutii să -perdemii pe
Români
i
din
Dacia
lur Au„reliană.
o
CE
Bun! erati Carpaţii, cândi ne mântutati de urgia
maghiară;
deru acela-și Carpaţi, atâti de buni, ai împedecatii şi ma! împedec
ă opera unității daco-romane.
Rea era lipsa de barrieră între Moldova şi
Muntenia, îmbrăncindu- le la o perpetuă controv
ersă ; derii

acela-și

lipsă

de. barrieră,

agiute la realisarea uniri! moldo-muntene.
Totuli fiindiCI relativii, affară de Dumnedeii ;
Unuli carele singurii reduce antagonis
muli
da socotellă de rapporturile

lucrurilorii

atâti de

re a,

a venitii apo! să

totuli fiindi buni și ret, affară de

la armoniă ; istoria se. silesce

sub conducerea Provedinţei, adecă
țiunea legilorii fisice şi bio-sociologice conc
ordate de cătră o supra-lege
EI

E

m.

a-și

de ac-

|
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Nici o parte'a Daciei nu s'a disii vre-o dată cu mai multi dreptii: «Țerră-Romănescă».
In lunguli trilaterii de malluri, cu Dunărea la sudiă, cu Temeșulii la appusi şi cu Ol-

tului la resăritii,

începândii grosi la Severinii şi perdându-se susii în acea valle a Haţe-

gului, unde. vulturulii romanii urmărise pân&n ultimu-i adăposti: pe fugendulii dracone
alli Daciei ; aci a fostii totii-d'a-una măduva romănității.
>
Dela Podulii lut Tratanti, Pons T raiani, până la Urbea lui Traianii, Ulpia Traiana, intre
celle doue Cât Traian, Wiac Araianae; una lângă Oltii şi cea-Paltă aprâpe de Temeşii *,
totii peteculii de pământii mai conservă încă întipărită pretutindeni memoria patriarcu
lui
naționalități! române, alli căruia nume agtunsese pentru. străbuni! nostri a fi una cu însuşi

numele Romei: «Plebs et :Ordo'Traianensis»?,
Pe la 15/42 uni Italiani din Padova, Francesco dalla Valle, visitândi în trecătii o mo-

nastire dela Tărgoviste,a cercetatii din curiositate pe călugării de acollo assupra origini-

- loră naţionale, căci îllii surprinsese
passuli: a scil romănesce?» *.
I s'a respunsi:!
Aa
«Imperatuli

Tratani, cucerindii

din capulu locului
|

întrebarea ce i se adressa a totii

acestă țerră şi împărțind'o

veteranilorii sei, a făcut'o

«colonii romană, &rii not fiindii strănepoţi ai acellorii ostași ai Romei, de acela ne şi nu-

«mimi Romântr»?. :

«

Nicăiri suvenirea legănului nu s'a pututii păstra ma! correctă şi mat viuă. -

|

|

Nu este dero de mirare că, dintre tâte țerrele române, Muntenia a fostii pururea cea ma!
A erră- Românescă, pe cândii celle-l'alte preferiaii a-şi da successivamente feliu de feltu. de
3
calificaţiuni, mai multi scit ma! puţinii eterogene. . Insişi străinil i-aii recunnoscutii în ' unanimitate acestă aureolă de prima fiiă a Romei în

Oriinte, accordându-i numat e! pe ţermulă nordică alli Dunării numele propriii de Pala-1)' Veehia
FROHNER, La

cartă a Munteniei în ASCHIBACH, 0. Cit.,şi în
Colonno Trajanue,; Paris,.1865, in-8,

-

2) NEUGEBAUER, Dacien-aus den. Uberresten des klassi-

selen A lterthnms, Kronstadt, 1851, în-8, nr. 4, p. 72.
3) Navracionă della infelico morte dell Sigr Alouis
Gri reprodusă, după unii manuseriptă all Bibliotecei St.
Marcu din Veneţia în Magyar Tărtânelmi târ, t. 8, p. 22:
„La lingua loro e poeco diversa dallu nostra Italiana, si di-

mandono în lingua loro Romei perchă dicono esser tenul an-

: ticanj da Roma adhabitar in quel paese, et se aleuno dimanda se sano parlar în la loro lingua valacea, diconv a questo
modo: sti Romineste, che vol dire: sai tu Romano?... Ne ra„eontono tutta Phistoria della venuta di quelli popoli ad habitar in quel paese, che fu questa : che harenulo Zrajano Im-

pre debellaio et acauistato quel paese, 10 divise a suoi soldati,
„et da fece come Colonia de Romani, dove essendo questi discesi
| da guelli antichi, conservano 1] nome de Romani...
—

-
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chiă s6i Vlachiă, pe-ca re geografia

europeă i-lii consacră până ?n gillele nostre: Valachie

“W alachei, Palacchia.

Ardelenii aii mersii şi mai

departe în constatarea

a

|

i

priorităţi! naţionale a Munteniei, di-

cându-i puri şi simplu: derră, întocmai precumi Romanii cet vechi diceaii Romet puri
şi simplu: Urde, seu precumii Indianit dicii colossalulu! lorii Gangii puri şi simplu: Iilupiă,
o
îi.
ORIGINEA

TERMENULUI

VLACH.

Aci e loculii să approfundâmii una din cestiunile filologice celle mat controversate.

La Slavi şi la Germani, adecă la celle doue mart ginţi aşedate de vecuri la costele La-

tinităţii, termenuli Vlachse applică într'unii modii genericii cătră tote pop6rele eşite din
tulpina romană, €rii mai în speciă cătră Italiani şi Români, posteritatea cea mar directă a

Romei.

„Degia classiculii cronicarii moldovenescii Mironii Costinii observă:
«Nemţii Italianilorii le dicii Wâlschen, şi noue Moldovenilorii şi Muntenilorii €rii așa:
« Walachen ; Franţozii Italianului îi dicii Vallon, şi noue Moldovenilorii şi Muntenilorii :
Val
«lagues ; Leşii Italianului îi dicii “WVlocă, &rii noue Moldovenilorii şi Muntenilorii
: AVoloszpn»!,
EI bine, pe unii spiritulii de ostilitate contra Româniloriă, pe alţii. nesciinţa,
pe o sâmă

„simetria între elementele unei sisteme artificialmente combinate,
Y-aii împinsiia trece cu
vederea scii.a nu înţellege acestă universală accepțiune slavo-germană
a termenului Viach
în privinţa tuturorii Latinilorii. |
PR
PR
Ra
a
a
|

Nu vomii spune

nemicii

despre

vechia poveste, băbescă a «hatmanului, Flacii»? dela
care S'ară fi urditi numele “Plachică,. nici. despre o mulțime.
de alte .derivaţiuni, demne a figura numai d6ră
în catalogul doctelorii escentricități alle minţi! umanes,

....> .
|
Nu.putemii înse a lăssa la o parte. cu - indifferință
teoria ce-va .maf, seri6să,.în puterea
„ cărila termenul Vlach n'arii specifica o origine naţională,

ci numai și numa! 0, professiune,
; hindiă-că slavonesce acestii cuvântii ară fi însemnând
pe codani.,.
Di
i
Ore nu Sarii pute.

internii şi celli esternii, cu aceia-șimulţumir
e de

IE aatutPE
AY

numai la Românt să fie o escepțiune?..,

..,..:

ceri n
i
j
Adevărulii este că nici o limbă slavică,
derii nici. una, nu numesce
esc
PT

*

pe

Brie

DL

TOT
pai
pc ei
„Ori-cătii de democratică arii fi o naţio
ai
nalitate, ; totuși :tratulii. de, ;Stană... re
nici. chiară în
Odisseia: lui Omerii nu constituă o distincţiu
ne, onorifică,
i
ORE
“,
„Ore
iii ESC

pe cior bani „plac,

Tri

DUS

e

x
9.—01, muncu, , Beweis dass
1) Detopes
1, 9.—Cf.
ass. dic Wall
allachen - slui-me
Ali - mme
er Romer unbezweifelte Nachkă
e
un noi j eu honorable.:
mmliuge Siud, Ofen, 1830,
danutta; Fhumniliţe ou de sottise vest pas dan15OI.) la € | nature. j
In-8, p.
saq.
a
e pane
a
nsaat.
6ilerisai
înhi
j pourIr la,
sant
Au” îl desighe lui a ât6 impo Un non
Ja. nation
nai
2) unEcuIA, Lotope; îI.971,.97
sg Par uri
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C
e
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n
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accepte
| D LAURIANU, Tentamen criticumn
autre
peuşile,
'c£ siou
îl şc 3
în
ape
.

.

orisinem liuguw
rachiee;
Vienne,a 1840, | in-8, p. , XVIII, nota.
. - e
ARE
> 4) Aarkov, Istoria srbskoga naroida,
Beograd, 1858, in-8&,

345,

a

ia

*) sarvenze,op.citII, 135: „Jamais peuplene srest dnnă

2
orci
înezaeteinenț.« ? m
+pus est Parzenute fue “traduit
- 6) Diploma4 din 1362,2, îînn rertn.
[N
FEJER,
a
zii
I
A
vitei
RER
tum Olacham, comite Lada „IA2: 3 602: „nostrum âilee—
Diplâma, din 1291. în
- TBEUTSCH U. FIRNHADER, 167:
„Univoraia ip

pLoma

din

1291,

î
„Siculis et; Olachis.. et. TU
* PUPÂYrsae
iS mobilibus SasxoniVus,
,

--

a

at i am

amorii propriii naţionalii€.
!
SPRE

AR

„„_Diplomatica.din secolului. XIV. ni procură nenura
merate: probe cumii-că. Românii se făliati
a fi Vlach, purtândii ambele numi, cellii

PREIA

Principil munteni în tote cris6vele lorii slavice
şi grec se întituleză cu; mândriă : .« domni
SI

ai Vlachiei».

as

pretinde cu aceia-şi apparinţă de dreptate, că Serbii
şi chfarii Slavii
: în genere nu sunt o ginte, fiindii-că robii se
numiati lătinesce serpi
şi
scapi?
Essistă o regulă elementară în studiul numilorii
proprie: nemint, fe individu, fie po| porii, nu-şi
dă și nu primesce de bună voiă o poreclă
puţinii măgulitâre:., NI

ij

psi
a
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, De căte ori Românii cei ntoși se întemplaă a fi totii-d'o-dată şi păstori; ceta-ce
se vede
şi se vedea cam adessii mai cu semă la cet de peste Dunăre, Slavit din vecinătate [i diceaii totii Vlachi ca şi'mai 'nainte, căct prin păstoriă nu-și perde cine-va naționalitatea,

Noi desfidemii

pe ort-cine a ni arrăta: unde-va ună singurii. testuleții câtă. de micii, în

care vre-unii păstorii serbi, Boemă, russă, bulgară s&ii polonă, avându-și caracterulii sei naţi-

onalii bine specificatii, să fie numitii plach”.

Se mal pretindea că și la Arnăuţi acestii terminii arii fi.sinonimi cu ciobani.

O cunnoscinţă mai de apr6pe cu limba albanesă constată că s'a commisii şi aci o errâre?,
Serbil catolici și mahometanii din Bosnia satireză une-ori cu epitetulii de Vlachy pe Ser-

bii cei ortodossi” ; derii causa acestei confusiuni este că numai între Români nu se găssescii

„peste Dunăre mahometani
numele de Vlachi

s€ii catolici, toți până la unulii fiindii ortodossi, astii-feliii că

s'a confundatii acollo cu ideia de ortodossiă.

In tâte fontânele istorice alle Slavilorii fără escepțiune, Vlach den6tă purureao ființă latină, chiarii acollo unde romănimea s'a desna ționalisatii.cu timpulii, bună-6ră în Dalmația

şi n Moravia",

|

Să trecemii la o altă 'seriă de adversari.

Lui Dobrowsky şi lui Schaffarik nemini nu li pâte contesta sceptrulii de regi ai limbis-

„ticei şi archeologiei slavice.
Ambii susţinii că termenulii Placi arit fi însemnândii în felurite dialecte slavo-germane

pe Celţi, dela cari, în consideraţiunea şederii lorii primitive în Gallia şi ?n Italia de susii,
numele sarii fi lățitii apoi într'unii modii abusivii assupra naţionalităţilorii romanice posteri6re de acollo.

:..:

Slavii şi Germanii nu
din causa celtismului. .

Ma

”

numescii pe Francesi
.
,

şi pe Italiani Vlachi din causa latinităţii,. ci

) Acesta! pe scurtii teoria luY Dobrowsky şi a lut Schaffarik!!.
„Ea

se distruge prin o singură

întrebare. ..

„Dece 6re Slavii şi Germanii numai pe Celţii cer-latinisaţi i-ai numiti: Vlacli
„De cenici o dată n'aii numitii astii-feltu pe Celţii cei nelatinisaţi?

?.

.

* Prin urmare, termenulii nu se referă la fondulii celticii, ci unicamente la actulii de Jainisare,

Schaffarik și Dobrowsky affirmă, derii nu probeză,

.-

=. Si
a

7) MIKLOSICH, Lexicon Palwoslovenicum, Vindob,, 1865,
in-8, p. 68, după multă, băttaiă de capii reușesee a adduce

numai doue essemple în astă, materiă, cari și acellea se referă
ambele 1a, „elobanii Români“ de peste Dunăre.

8) sALVERTE, 0p. Git., II, 107: „Vlach ou vlachi, en albanais signifie pasteurs; tel est, suivant M. Pouqueville,le nom
national des Valaques nomades; les noms qu'ils reșoivent
des 'Tures et des Grees ont la mâme signification (poUQUE-

VILLE, Voyage

dansla

Grâco,t. 2, p. 151, 206-11 sq.) 4.

Constantin Polychroniads, natif du canton

de Zagori en E-

pire, que j'ai consultă sur ce sujet, muie que vlach ait jamais signifi€ pasteur en langue schip ou albanaise.*—De acela-și na- .
tură este asserţiunea lul FRAAS, ap. ROSLER, Rome Stud,
119, cumii-că grecesce Biăyos însemnă pe Zerranii. Ţerranil
romăni din Grecia sunt Bios, da; înse numai ţerranii români.
9)xaRavzir”, Lexicon Serbico-Germanico-Latinum, Vin-

dob,, 1852, in-8, p. 68: -„Srbi zakona TPurskoga u Bosnii u
Hertzegovini, a tako i oni zakonu rimskoga, lkakou Bosni i u
Hertzegovini, taloiu tzarstvu Austriiskome izvan Dalmatziie
zovu i to lao za porugu Vlasima brat'u svoiu zakona grezkoga.

A

10) naeczex, Entstehen christlieher Reico vom 3.500

- pis 1000, Wien, 1865,în-8, p- 225: „Als die Slovenen im finften Jahrhundert die ostliehen Lsender der thrakischen Halbinsel eroberten, wurden die Dak6-Romanen des rechten Donau-ufers theils auf das linke gedrmengt, theils nach We-

sten, Norden ună Siiden versprengt. Ein theil scheint nârd-

lich von. der Save, in die spăter als Heine Walachei bezeichnete Gegend Siavoniens, ein anderer gegen das adriatische
Meer hingrezogen zu sein, wo ein zwischen Dalmatien, Oroa-

tien und Bosnien gelegenes Gebiat ehemals Viaclie hiess.

Beiderseits wurden die Dal:o-Romanen 'slavisirt. Insbgson-

„dere waren die Morlachen, welehes Wort

aus Jaurovlach

(schvarzer 1Vlache) entstanden ist, urspringlieh solehe DacoRomanen ; șlaviseh nennen sie sieh noch jetzt Placi, also mit
jenem Gemeinnamen, der bei den Slaven seit jeher fâr Rămer

oder deren Stammveriwandte iiblich ar. Auch die-nun ganz

slavischen Yalachen der măhrischen Karpaten dărften ăn
lichen Ursprungs sein.
o
11) sAFARJK, Slowansk6 starozitnosti, Praha, 1837, in-8,

p.196-201, 307-8.——DOBROWSKY, În MUELLER'S Nestor, Berlin,
1812, in-8, p. 183, şi'n Jahrhiicher der Litteratur, Wien,
1827, t.,.37 p. 13-14, ap. SAFARIK, 199, nota 37.— Cf. sCcHAF-

FARIK, Uber dio Abkunfţ der Slarren, Ofen, 1828, in-8, p.
156-7,
met SI
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“Din contra, et-cadii în păccatuli de a cita unii antict
i annalistii germanii, carele dăraimă
ia lorii asserțiune.
|
„
NI
DEE eri anlo.sassoni din annulii 640'
locuitorii din Gallia, de-multii latinisaţi,
sunt numiţi : “Golipalas, adecă *Qal-“Walas seu GalliRomani,
|
|
|
- Cuvântulii “Wafas, una din formele celle
ma! obicinuite alle termenului Vlacl, semnif
ică
aci anume pe Latinti?,
|
E
Cumii dero concârdă acesta cu' doctrina
lui Schaffarik şi Dobrowsky?
+
Mai

este ce-va.

|

.

Românii dela Dunăre nu numai că nu
sunt semi-Gally, ca Francesir si Italia
ni dela
nordi, derii nici măcarii îu se învecin€ză
cu vre-una din poporaţiunile celtice.
Atunci de ce 6re Slavir şi Germanii
,
îi numsscui Vlachi, ba încă mal cu
preferinţă, ca şi
cândii tocmai în Carpaţi ariiA fostii
tăria celtismului?
|
e
Să analisâmii mar. departe. ...:
a
ă
„Cronica.russă a călugărului Nestorii
|
din secolulii XI copprinde în sine
termenului Placi,
tâte
înţell
esuril
e
|
|
Sa,
In doue locuri ea numesce astii-feliti
pe locuitori cet romanisaţi a! Gallie
In alte doue locuri, confundândii
r"?,
pe
Slavi
cu Dacii, ea dă numele de Vlachi
lori legiuni romane alle împăratulu
cuceritbrei Tratanii:ă,
In fine, toti ca Plachă apparii într'însa,
NI
:în legătură cu

Romanii lut Traiani, Români! de
astă-dli, povestindu-se allungarea'loră
de. cătră invasiunea maghiară!?,
.
|

vechi documente

în acâstă materiă, Placl se app
lică esplicitii la diferitele for
mentului latini, nicr decumi
me alle elei la Cel.
N
Francesii, în cart prototipulii
e
Sie
celticii e cell may Pronunțat
cepţiune sunt numiţi Vlachă,
ii, rare-ori'și numar prin _
espe cândii Români
în i,

cari. celtismulii e ca şi nullii,
în cari ellă este de totii parţia
şi:Italianir,
l
şi
cu
mul
ti
ant
eri
ori pri
nilorii pe scena istoriei, sunt
Plachisați aprâpe toti-d'a-una. met appariţiuni a Slavo-germaMaghiarii, veniţi în Europa
DR
ae
în secolulii IX şi :pe cart.nemu
cu nomenclatura diverselorii
ril
e
lim
itr
Ofe
în
familiarisară
popâre continentale, numescii
mai pe Români şi pe Italiani
Plac
hi,
ade
că
Olal
,
şi :Olas, nu,
Polonit și Boemii de asseme
nea.
ii
a
Muscalii, Serbiy și Bulgarii
i
num
ai
pe Români,
In faţa acestei statistice,
ca să ni fie tertatii a ne
,
esprime a stii-feliu, se
celtică,
esaSa
a spulberă ipot
APOLE
Mat este încăo opiniune,
patronată de 0 s&mă de
filologi de' prima. ordine,
der care
In antica litteratură indian
ă,
ork
-ci
ne
nu
sciea limba samscrită se
derivatii din verbulii mlc
chiăma mlzcrha, cuvânti
ai, a vorbi întruni mo
care o esprimai Ellenit
di
îng
ăim
ati
u:€
,
ad
ecă întocmai idera pe
Prin Gapfzpoș?.
.
.
Ri
A
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i
că Vlach, arii, pute pi
D
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„„.5) NESTOR, textum
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—-0f, LASSEN,
Indische Alt

erthum

shkunde, Bon, 1843, in-8, f. 1, p.
855,
N,,
!
s, vers, 200. — HER
Ovi17), ARI
TrisSTO
ta,PHAV,
10,Aveete
vers: 2 n PROODOTTI], 158,
58
—__

N
„*. STUDIULU II, şa, “i
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semnândi din puntulti de vedere allii Germanilor
ii pe toţi ace! ce nu vorbiaii nemțesce'*,
Acestă ipotesă se ctocnesce cu următârele obiec
ţiuni:
|
i
1. Pentru a se pute admitte probabilitatea unei trans
iţiun
i
fonet
ice din Mlzetha în ial se
certi nesce forme intermediare, cari înse nu essis
tă nic! într'o limbă indo-europeă ;
2. Verbulii

samscritii mile sa conservatii până astă-di
la Slavi, anume mbezati în înțellesii de a tăce, de unde la Români mulcomil, ceiace probă că nici substantivulii samscritii
mlectha n'ari fi perdutii sonulii m;
3. Limbele germanice nu ni offeră absolutamente
nici ună derivati din verbulti mic,
„încătă chiarii
de reţineaii elle -substantivulti mleciha, fie şi
sub forma.de pla, toti încă
n'ariăi fi sciutii să-l întrebuințeze în simţulii
cu care, decimi de.secol! înainte, îlli întrebuinţaii Indianii.:

4. Nu se pâte da nici unii essemplu de mi samscritii
trecândii în 77 germanii, încătii nu
se afflă în fav6rea etimologiei propuse nici măcarii o semiprobă prin analogiă. . * ..
5. Din contra, de vreme ce Teutonit prefăcură pe boemu
lii
Vizawa în Moldau**, propensiunea limbei germanese pare a fi de-a schimba pe vi în
mi, 6ră nu vice-versa.
Mai în sferşitii, nici uni argumenti pentru şi mai multe obiecţ
iuni contr a, este unii
bilanţii

destullii de elocinte.

N

Derii atunci de unde 6ie se trage termenulii Vlach?
Sa
Să stabilim mat ânteiă, ca unti punctii preliminariii,de prima
import
anță,
că Germanii
cunnoscuseră pe Romanii cel vechi și apoi pe Neo-latini
înainte de a deveni acestita cun=
roscuţi Slavilorii.
- -.::
- Clocnirile 'Teutonilorii. cu Itălia erati forte desse şi fOrte crânce
ne, pe cândii nict nu se
plămădise încă essistința nominală a Slavilorii.
Da
aa

. Prin urmare, termenul P+I—+-A în înțellesti de Romanus s6i Latinus
Slavir Pau luată dela :

Germani.

O dată aşedată acestă basă, care 'offeră t6tă certitudineă. unef assiome 'istorice
, încâtii
arii fi absurdi a pretinde contrariulii, trebui să recurgemii acumiila limbele
teutonice.
In tâte

dialectele-germane.

radicala

pal, devenită

vald

sâii val--t prin

suffisti, însem-

n€ză a stăpăni scii a domni *0.
„De acollo derivă, fără cea mat mică modificare fonetică a rădăcinei, diversele forme
ger-

mane alle termenului Vlach. :
Sa
La Scandinavi, Italianulti si Francesulii se numesce

Val-r şi Italia sei Francia Val-land;

în limba germană mediă: Val-hes și Val-holant, de unde adiectivuli Val-hesc; din care
s'a
formatii modernulii “Welsch ; şi așa; ma! încollo:
„Mai pe scuirtii, Roma dominândii lumea, « Romanos rerum dominos»**, pe cândii aii cunnoscut'o “Teutonif, acestă trăssură caracteristică de stăpănire universală s'a r&sfrântii în
numele germanicii
alli tuturorii Latinilorii.

Totii așa Persii din anticitate numiaii pe Sciţi Sha 2*, dela radicala gala, stăpânii; domnii,

forte, ceta-ce face pe Pictet să observe: «Rien de plus naturel que dWappeler les puissants,
“ales forts, des -peuples redoutables par leur nombre, leur 'vaillance et leurs perpetuelles

«agressions» 75,

-18) KUHN, Zeitschrift; - fiir vorglcicheude

Sprachfor-

schung, Berlin, 1852, in-8, t. 2, p. 252, 260.—MAX MUELLER,
La science du language, Paris, 1867, in-8, p.103.
19) cugrius, Gricchische Etymologic, Leipzig, 1869, in-8,
p. 540..

Ni

a

N:

.

IS

- 20) GAUGENGIGL,, Alteste Denkmiiler der deutschen Spra-

che erhalten in Uliilas, Passau, 1849,in-8, t. [; p. XLVII.
——GABLENTZ U, LOEBE, Glossarium der gothischen Sprache; Leipzig, 1843,in-4,p.184.—BUTTMANN, Lexicologus; Berlin,

1818, in-16, t. 1, p. 190. — Mai cu semă vedi: DIEFENBACH,

Worterbuch der gothischen Sprache, Frankfurt, 1851, in-8,
t. 1, p. 175-7, unde adduce în comparațiune, între celle-Valte,
euventulii persicii: p âlâ, magnus, excelsus.— Pentru radieala,
samserită, eicuHoFF, Paralltle des langues de PEarope et

"de PIude, Paris, 1836, in-4, p. 328.
21) vIRG., Aen6id,; I, 282,
- *2) HERODOT, VII, 64,
!

Aa
..:

:

2%) Origines indo-ouropâennes, 1, 87.
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Primind mai .tărditi. dela Teutoni. termenul Vlach
, Slavit Pai a pplicatii la rândulă
lort
cătră Roma şi cătră fiii ei cei ma! apropiaţi de centr
ului Euro per: Italiani, Francesi, Rom
Derii renurhele eresce prin trecere din loci în
âny.
locii..
_
A
|
La Germani Vlach. desenina numaY regalitate
a
Rome
i;
la
Slavi
,
pe lângă acestă noţiune
de imperii, s'a maj broditii acea, de colos
salitate.
DE
3
Volot, care nu este decătii o formă a nume
lui Poloch ?*, însemneză în limba paleo
-slavică
pe gigante,
„La Slavi, pe cari posițiunea geografi
că îl ținea departe de sfera conilict
elorii cu Romanii, Ylach n'a. scădutii nict o dată
la o semnific

aţiune trivială seu îngtosit6riă,
Germanii, din contra, umilindii şi
cucerindii pe la începutulă cvului
medii mat tOte țerrele
latine din Occidinte, s'aii vEdutu d'o
-dată stăp

ânt ay Romaniloră, adecă domn! actu
foştii: domni. al. lumii ; şi acestă schi
aly peste
mbare. radicală în natura relaţiun
it internaţionale n'a
pututii a nu produce.6 modificare
analogă în limbă : termenul Vlac
h a căpătatăîn unele
dialecte teutonice.o însemnare. dia
metralmente oppusă cellei vechi.
. .
“Walliscus, Weall, “Wall, desemna;la
a
Sassonr.pe robu şi.pe străinii 25.
= Inse.toti așa de. giosi, ba chi
4
Se
ariişi mai glosii pâte, descinse
în acella-și timp
sei la Longobardi cuvântulii
la.
i ci
Fran
Romanus 2,
Chiaru la not în Romănia, pe
dată ce boierii începuseră a
crede că sunt Slavi scii Greci
din causa culturei. slavice şi gre
ce,. vorba.'« Rumânii» agiuns
e a se întrebuințâipână adiniori ma! cu:s&măîn înţellesti.
de
În cădere, ca şi ?n mărire, amb clăcași, de sclavi, de plebe.: .
îo
ele espressiuni mergeaii braţ
ii la braţ.
Vlachii fiind sinonimi cu: Rom
«i.
ani, aşa dero Muntenia, Ț
crră- Romântscă prin escellință,
fosti totii-d'o-dată prin escell
ință Plachiă sii Valachiă,
a
sii
"E remarcabilii. unti:acti: pap
a
al din secolul XIV, în.car
e ne întim pină amăndoue ace
numi legate la uni locii,
ste
- La.1345 papa, Cleinente
VI,

îndemhbândi la. catolicismii
sandru, tatălii lui Vladislavu
pe domnulii muntenescii
AlesBassarabii.şi all lui Radu-N
egru, scriea între-celle-Pal
«In Ungaria, Transilvania, Mun
te
:.
ten
ia şi Sirmia locuescii V/acli
Testulii latinii sună :
i- Romani. ii
DI
„+ Olachi Romani, commoran
e
i
tes
Apoi mai iosii în acefa-șt in partibus Ungariae, 'T ransilvanis, Ultralpinie is_.
t'Sirmiis, »
bull nobilimea şi plebea
Plachi - Români,
Munteniei.
Lătinesce:

:sunt numite. &roşi :

|

__:

.

.

«Aliis tam Nobilibus quam
popularibus 'Olachis Roimariis
Arii urma dero că.în prima
» NE
giumătate'a secolului XIV
.penă şi Scaunulii. A postol

po

icii. va

|

24) In eroniea Tussă a
nai vechi, în loeii de ?Pol lui Nestorii, după manuseriptele colle
SCHLUZER, Nestor, Gâtt ocl, se pune YPolot, precumii arrctă
ingren, 1805, in-s, t.
sczew, Istoria Rossiiska
2, p. SI, și TATIia, Moseva, 1768
—iIn bulla papală
din 1234, AP. THEINER, , in-4, t. I;p. 306.
Monum, Hung, |,
131, totii asti-feliu se
IPalathi voeantur,.. cumnumeseii Romănit: »Quidam popuii qui
eis
dem
IPalariş. a — Volot
trage slavonesee în Viat
se con, ca și Volocl, în Via
Sicu, Lex. 66.
ch : vedi MIKLO.
o
ace
25) CZULKOW, Ahevog
IN-8, p. 69: „W oloty, a rasskich suicvierii, Moseva, 17856,
u Slavian uzso cztou sii strasziliseza byli velikany i znaezili
Grekov
naire
ussc-Fraucais Petersgiganty.« 01, REIFF, Dictione
burg; 1835..[
ou JVolot, gtant,i as,
o;
„p ri 89: „Vel
,
*6) pu CANGE,
ale-_.
VI, 963; n Walisc. us, o
le
x
: 1Pe
Uau — hide Verbo
al, :
YPallus: „Silvester Gir saz.. mMancipitione Cambrize, cap.7:
aldus în deseripSazones. lingua Sua
ettrancum guemIN]

.

Lo

„Zibet Vallum vocanţ.& —: CI.
lichen Russlands, Leipzig, NEUMANN, Dio. Vălker dos siid. 1847, in-8; D. 149... î: -..
„2) Guizor, Essais
„is, 1857, în-8, p. 178:sur„LePhistoire do France, 9-e cd., PaBarbare valait dordinairg
que le Romain,le propri
plus
ctaire plus qucle

simple
libre plus que leselave.
& D'o parte Germanulă colon, Yhomme
, proprietaruli,
de eea-Paltă, Romanu
lă, clăeașul
doue sere firte caract
eristiee.— Cf, LIUTHPRAN iă, selavuli ;
din seeolulii X, apud 5u
DUS
CANGE, Glossarium me , scriitorii
tatis, Luzduni, 1688, inf.
di
cie
;
p.
130,
verbo “Popaiog :, »QuosGrenos
Longobardi scilicet,
Saxones, -Franei, Dot
har
Sueri,. Rurgundiones
ing
ri, Bajoarii!
, tanto dedignamu
r, ut
commotii, nil aliuq contum
eliarun, nisi Romane,inimicos.nostros
s0l0, id est Romnanorum
dieamus, 'f,oe
quid timiditatis, Quidqi nomine, quidquid *gnobilitațis; “quid.
id ataritiz, pidqud
quid mmendacii, îmn0 qui
luzuria “ui
dquid vitiorum est, com
- Î) THEINER, Mon, un
prehendenies &
ge |, 691.
îi
omulă liberi;

e

en

i
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fi aflati. degia prin:missionarit' set, am&ndoue'denumir
ile': gerietice- alle Munteniar ; nof înse
* bănuimii că ?n: bulla.de ma! susti cată.să. fie
mai
ruli a pututii citi « Olachi Romani» numai. din causacurând: «Olachi Komani», cetazce editoidentităţii 'maiusculelorii R şi: în paleografia latină din evul

medi,

A rra-Romântscă şi Vlachia

sunt doue forme nominale

'sub.carțpi se presintă ideia Statului Muntenii : o formă indigenă, născută şi conse
rvată în propriul graiii:allii poporului,
şi o formă essotică, dată: noue de cătră nemurile
învecinate, d Er. adoptată din parte-ne
de bună-voiă,
e
=
pp,
"O comparaţiune

-

va face: ŞI mai li murită differința între
ambele;:. sp;
Româ

NR
lachia pentru
ni este ca “Bohemia-pentru “Gechi Su: Hungaria pent
ru Maghiari, la cari papismulii întrodusese officialitatea latinităţii,
întocmai precumii patriarchismuli farişase ]a no! slavitatea cea. oficială, crii o assemenea
bifurcare'limbistică nu:putea să nu adducă natu

ralmente
cu sine: desfacerea: numirii naționale. €roșt:în. doue
:: originală şi tradusă..
Acumii înse, cândi nu ma! essistă. nicăiri--cultulii
-ex-ofhcio all unui dialectii străinii în
“dauna vorbei pămtntene;: acuma, cândii c atolic
ismuli nu. mat împune nimenui pe: «paternoster» și ortodossia pe . «oteze-riasz». sati măzep-tpâ
acuma --Cechulă,: ori-unde - dă peste
Bohemia, o retraduce

prin “Gzechp ; ori-unde dă Românul peste Vlachia, cată
s'o' retraducă
"prin d erra-Românescă, . .. ...

Astit-feliu au şi făcut'o. părinţii. nostri. în.secolulii XVII,
cândii-limba- română începu a re-

vindeca
cu 'ncetulii drepturile selle..
Diplomele celle' slavice alle lui Materu B assarabi

uggrovlachiiskaia»

2%,

--..

.

|

1

pp.

Pi

,

pârtă totii-d'a-u na Vlachia : «zemlia
dp

7

_" In cris6vele române alle acelluia=șt principe ne întimpină:
pretutindeni înlocuirea acestut cuventii prin4 îrra-Românescă 30; : ...
Pe malluli sudici all Nuviului, acestii epitetii se dedea
în evul medii . mai cu precădere territoriului intermedi
dintre
ariEpirii
i: şi Tessalia * "unde până acumii,; închisă ca, în-

tr'o scoică de munţi, palpită vivace şi resistinte însă-și ânima
românimii trans-danubiane 32.
Doue Viachie,.
„ Cela-ce-a fosti pentru Dacia lut Aureliani. Vlachia dela
Pindi, pentru Dacia lur; Tia=

ani a fosti Vlachia .dela. Severiniă.:..
ună cremene,
scăpăra cu putere scînteia romănismului.
Acestă

analog
între.
iă:
celle doue

din care.la momente, predestinate

« Țerre-Românesci», ambele cărmace

alle

'mișcărilorii
de redeşteptare naţională pe câte o.lature a Danubiului,. ne conduce pe
nesimţite la cer-

cetarea unei fase

nominale fârte importante, care, se: păruse unora
4

tradinsii pentru a nu se confunda

a;fi fostii întrodusă în-

cumti-va Vlachia „carpatină cu omonima -sea din Hemii.
şa,
„ UNGRO-VLACHIA,

Icepâgdii

din secolulti XIII şi penă pe la anul

1700, Muntenii nu încetați a adăuga pe

unii misteriosii Ungro'cătră numele cellii radicalii ali Vlachiei.
„..29) VENELIN, 801-824;

-

Ea

i

,

2%) Sute de documente în Arehiroli Statului din Dueuresel,
31) Xpdveza vie Pouavies, În BUCHON, Chronicque de la con(uâte de Constantinople; 6crite dans les premitres annces-

du XIV sitele, Paris, 1825, in-8, p. 76:

n n
*

eu dtvens tis Blaziue nul 0due zis Elcidos,

„Tie” Agras, răv "Iuavvirv nci 6lou Toy Aeonorizav.,.
Despre hotarele acestei provincie vedi totii acollo p.:20,.209,

210,

ap

e

Sa

25) FALLMERAYER, Fragmente aus dem Orient, Stuttgart,

1845, in-8,t. 2, p. 240: „Die 1Vlaehen. Thessaliens
nennen
sieeh wie îhre Sprach-und' Stâmmgenossen în den Donau„ Firsterthămern ebanfalls Romamnen, sprechen ein
verderbtes Ttalienisch und haben ihren Hauptsitz auf dem
am und
den beiden Seitenabhâiugen des Pindus, în den Quelisc
luchten des Peneios amd seiner Nebenfliisse, «o. die bizanti
nische
. Geschichie des -eilften Jalrhunderts tlrer zum
erstenm
denkt.&.— Cf. PRILIPPIDES; Jorogia zis “Povnouriag, al geAecpia,
1816, in-8, î..1,:part; 2, p, 30 Sqqi
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„ Scaunul metropolitanii allit Țerrei-Românesci,

urmândii unei archaice datine pe care

nemini n'o mat precepe, persistă până astă-di a fi archiepiscopati allă Ungro-plachic,

Ce însemneză 6ră acestă Ungaro-Româniă?

|

"Mulţi s'aii ispitit a deslega cimilitura.
- Nemini înse nu-i dâ de căpătâtu. :

Șinca! dice:

ă

e

PT

-

.

Da

o

« Valachia se numesce Ungro-vlachiă ca să se osebescă de cea din Tessalia» i
Reposatulii Săulescu mat amplifică acâstă affirmaţiune :
a
« Muntenit sunt numiţi Ungro-vlachi spre distingerea Vlachilorii Mogleniţi
din Macedo«nia

şi Tessalia» ?.
"Aşa
să fie?

3

e

|

i

Da

Nici o umbră 'de probabilitate.
|
Muntenia nu se temea a fi luată vre-o dată drepti Vlachiă dela
Pindu, fiindi despărțite
una de alta nu numa! prin Dunăre, derii.şi prin Balcani.
ă
e
Decă era vorba de o assemenea temere, mai de grabă trebuia
să
se
sperie
Bassarabil
de a da ţerret lorii unii nume care o espunea mereii a fi-conside
rată ca unii singurii corpi
cu Ungaria.
e
Departe dea preveni vre-o confusiune în nomenclatură,
“Ungro-vlac
hia
împinsese penă
şi pe cronicarii: moldoveni din secolulu XV? a amalgama
adessea
pe
Munteni
cu Unguri,
crii biografulii lui Negoiă Bassarabi, scriendii pe la
1 520, califică mai pretutindeni ȚerraRomănescă : Pannoniă“,.
E
"
i
A-şI împune derii unii nume, mai allesii acella de
Ungro-vlachiă, numay şi numa! din gustulu de a caracterisa: astii-feltu differinţa posiţiunii
loră: territoriale în rapportii cătră depărtata şi inoffensiva Mogleno-vlachiă, ari
fi fostii pentru Munteni o.metafisică.
Cantemirii dice:

a
i
«Grecii I-a disii Ungro-vlachişi ţerrei Ungro-vl
achiă
»?.
"Apoi mal gtosii:
E
.
„«Gele că unii din

Scriitori, în diplomatele Dowmnilorii

!

ă

NE

|

Munteni şi 'n alte cărţi, nesoco=

«tindii ce cinste copprinde numele Românii,
scrii
«Vlachii, adecă căci sunt ma! aprâpe de hotarele numelede Greci împrumutatii Ungrounguresct,-seii căci Radu-vodă Negrulii
« despre țerra ungurescă a veniti»,
N
Cantemirii mat adaugă, în sferșitii, că numele DE
turcescii
alui
Munteniet, I(ara-J/lak,
carii-că setraduce litteralmente «Negrulii-Vlachii»,
măderii
în
realitate
nu este decătii o desfigurare fonetică a cuventului Owpype-Bdoye
, fiind
a
_«Altmintrelea aru fi. trebuitii să fie alti ii-că:.
i.nemiui. carele să se chiăme :<1h-7/lak,
„«Vlachii-Albă, şi împotriva acelluia
adecă
acesta să se chiiăme Vlachii-Negru,
care nici a fosti
«nici este»?,
mi
„_”
Sorgintea espressiunii Kara-J/lak o
voi
„ lecare a lut Radu-Negru din «ferra ungu i desbatte-mat la valle, ca şi fantastica descălrescă»,
Sa ka
Aci ne mărginimii cu remășița asserțiu
nii:
Ungr
o-vl
achi
a. de origine grecescă..
Pentru timpul anteriorii annului
:
1400
Cant
emir
ii
cunn
oscea unii sing
„carele şi acella întrebuințeză întruni:
singurii locit dicerea Ungro-vlacliă, anuuri Bizantină
Ionii Cantacuzenii pe la 137şt, -:-.
me împăratulii
...: a
he
Oare din acestă unică menţiune isola
tă “se putea înduce grecismuli cuvâ
ntuluy ?.».- -:
pa

1, 316..
e
21) Cron
Dori ica,
j
pu
3)% Mal
Călleto
ria,
în
Bucimu
1863,6, nr,7, 6 , p.MI 2637 a
susii Studiulă 1 $lii,
3, notele
) Archiva Istorică, t. 1, part. 2, p. 144, 150,

.

.

5) Gronie
ui!roniculi
i,
2
Ibiq,,
53.7
-7)1b

eiX,
II, oper
82, LNXXI
22:

PI

e.

isa

ca

Ea
8) Testuală ap. ROSLER, Rome Stadien, 295,
nota a.

|
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II, , ş 3 pa

Prin înnalta'i posițiune autorulă greci, -din actele diplomatice dintre Muntenia'şi Con-

stantinopole, nu

putea a nu sci titlulii

pe care şi']ii

dedeai

Domnit. Muntentîn secolul

XIV de căte ori ei scrieaii grecesce: awdvns năcns Orpypofhaylas, precumii este bună-6ră inscripţiunea ic6neY lut Vladislavii Bassarabi de pe la 1363, conservată în Lavra Sântului

Atanasiii din Muntele Atone, de unde a desmormăntat'od. A. Odobescu.
| În urma lui Cantemirii s'au

litană dintre 1315—1402.:.

|

mai scosi la lumină Protocâlele Patriarcatului Constantinopo=

..

i

|

Muntenia este.numită acollo pretutindeni: OirpypeBăaxle.

De ce înse?
i Pentru că așa se intitula «marele-voevodii» Alessandru, tatălui lui Vladislavii Bassarabii,
in COrr espundința i bizantină
din

1 359:

„O empevtozazos pâas BoiBsăas val ab0yrpg zăens Onpypobiaylas.

Scaunulii patriarcalii trebuia negreșitii să-i respundă toti asti-feliu, căci de pe aturY nu

putea afla cumii să-lu chiăme întruni modit officialii: „ Ebrfavtotare, cuvezzare, âvăprrbrare, păa
E eta al aidewa măens Opipoaylas, E deple mvebpart "unatibzare, modervăzare vii mie tul uenptăcnreg vip "AME-

ave,

.

.

Ia

Georgiti Codinii, 'scriândii degia în secolulii XV, ni presintă la rândulii seii- dicerea
Ungro-vlachia **; deri elli o cunnoscuse anume din archivulii Patriarcatului Constantinopolitanii, precumii o demonstră espressiunea luată de acollo: unrgezotens uipous Owpypefhaylas"*.

Affară de Cantacuzenii, de Protocâle şi de Codinii, acestii cuvântii nu se găsesce nicăiri

în cei-P'alţi scriitori bizantini. .

e

-

Pe la 1400 vulgulii din Ellada numia Țerra-Romănescă curatii numai:
precumii îi dicea pe la 1300, cu unii secolii înainte, Bizantinulii Niceforii
Totii aşa scrieaii Grecii ce! stabiliți în Muntenia, din cart,, unii reuşiaii
ma! înalte demnități alle Statulu Şi
|
.
Ungro-vlachia era reservată actelorii domnescişi metropolitane.

Bhayia!?, întocmai
Gregora *?.
a se urca la celle
:

Din analisa lui Cantemirii, Şincai şi Seulescu, noi amii dobânditii până aci doue convicţiuni:

1. Numele Ungro-vlachia
nu s'a împusii Munteniei ca unii simplu migi-locit de a o deosebi de: Mogleno-plachiă ;.

-!

Nae

E

:

|

ă

.

2. Acestii nume ni appare ca o propriă creaţiune a Munteniloriă, nu ca unii imprumutii.
Derii care
este înțellesuli?
ata
ă
|
„Ghicitu-P'a cine-va?
i
ii
|
|
Pray:*; Gebhardi:* şi Engel*” v&dii în Ungro-vlachia o probă despre antica suzeranitate a
i
corânei Sântului Stefanii assupra Țerrei Romănesci.
Nemicii, în adevării, nu se pare a fi mai probabilii la prima vedere.
D. Râsler &ttă cumii resumă şi completeză teoria predecessorilorii sel:
«Cumii-că voevodatulii munteni fusese dintru "nteiii numa! o provinciă a regatului un«garii, rădicându-se apoi abia la trepta de domniă, vassală, dovedă, este însuși numele

«țerret, Ungro-vlachia, usitatii în propriele diplome alle voevoilorii munteni» S,

9)

Acta

Patris

us Constantinopolitani, ed. Mililo-

1860, co t. 1, p. 383, » 386, ete.—Tote acVindob.;
Aiiller,
sich p etActa
olații
Patriar
tele relative la Romănia sunt traduse de reposatulii sCARLATU ROSETTI în diarulii Ecelosia, Bucurescl, 1866, in-4.

19) De offlciis ecelesiwet aula Constantinopolitanze; ed.
a
10 Ibid, 130.—Acta Patriarehatus; 535.
12) mazaRI, Dialogi mortuorum în Biblioteca Naţională

Greiser, Paris, 1625, in-f., p. 129.
din Paris, MS.

grec. nr. 2991,

lettre A de Vancien -fonds, p.

473 verso: „70 do400v Ilălov îduiv în Biazias“ ete. - „.
15) Ap, STRITTER, II, 205. '
1) METEAUCON, "Paleographia Graca,Paris, 1708, in-8,
p. 80: „Toi îvtenotăTou

ăpzovros

xugoi

Tudvvou

Toi Fna-

yozovlou xai Zouzăvov Toi dand zis Blazeias...* Datulii acestel inseripțiun! este de pe la 1450. — Of. cHALCOCONDYLAS,

lib. IX, p. 508.
.
15) Dissorte; 121, 139.
|
16) Gesch, d. Wal,, 283, nota f.
|
o
17) Gesch, d. Wal.; 148.—Gesch, d. Bulg,, 440, nota a,
13) Rom, Studien; 309: „Dass die walachiseche

Wojwod-

schaft zuerst als Provinz der ungarischen Krone Geltung gewann, dass die Herrseher sieh nur in der Anlehnung an Ungarn erhoben, zeigt die Bezeichnung Ungrovlachia als Bezeieh -

nung des Landes, gebraucht în den .eigenen
acalachischen Wojmwoden.“

E

Urhunden der

Ic:

|
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Pray, Gebhar
şi. Engel!
di nu demonstra

TERRITORIALA.

”

nemicii, ... a

|
Ei deduceau purii și simplu printrunii gtocii de cuvinte, cumii-că Ungro-vlachia,
de 6ră
ce copprinde în sine numele Ungarielşi numele Vlachiei, trebui să fi semnif
icândii dominațiunea “Ungariei în Wlachia,
D. Rosler face unii passii înainte.

:

a

Elli constată usuli acestut:nume
în. crisâvele. domnesc! din. Muntenia.
|
pInse tocmat acestă îm pregiurare, atâtii de,ponderâsă, este. cela-ce
dobâră la pămenti
întrega sistemă,
i
Să
|
- Și

&ttă cumi,
a
|
PI
Se pâte dice într'unii- modii absolută că nu essistă nici
o diplomă muntenă princiară su
. metropolitană, scrisă slavonesce : sii; chiar grecesce, în
care Ţerra-Românescă să nu fie
numită Ungro-vlachiă.
|
Se
a
ci
„ Collecţiunea

lui, Venelin ni ;procură vr'o cinci-deci de documente de
acestă. natură dintre anni 1360.—1700%,....
DCI
ID
a
II
DR
Ungro-vlachia figureză în tâte fără escepţiune*.
i
Pe căti înse de universală e Ungro-vlachia în diplomatica
slavogrecă
a
Țerre
r-Rom
â=
NESCĂ, totii pe atăta de neaudită este ea în celle-Valte
acte muntene, scrise în: limba latină
şi cari sunt destul
de numerâ
lii
se, mat allesti.în secoluli XIV.
..
Aa
i
__Bassarabil ari fi pututii să se întituleze : Papvod
a Ungro-vlachiac sei Ungro-valathiac să
Hungaro-blachiae, totu așa de lesne precumii
se intitulaii er toți penă la Vladii Dracul:
Vapvoda T ransalpinus sii Valachiae T ransalpinae.
De ce

aa

6re n'aii făcut'o?

i

|

o

Toâte referințele diplomatice între Ungaria
şi Muntenia
la mână mai multe diplome internaționale se redegeaii lătinesce. ,
în acestă limbă; mat cu s&mă dela
Vladislavii Bassarabu 2: şi dela Mircellii,
cea
Mare 22, |
E
,
i
Decă termenulii . Ungro-vlachia denota
cătu-și de puţinii rappor
de tul
ă
vassalitate
Munteniei cătră regatulu ungarii, apoi necess
all
armente arii fi trebuitii ca Bassarabi!
speciă în correspundinţa lori cu regii
mat
în
maghiari să se serve de acestă, espress
iune.. :
E bine,ei nu făcea aşa,
a
a
Cor6na cea suzerană a Sântuluy Stefan
e
ii—căci not recunn6scemii
că. era în adevăriă. suzerană—arii fi cerut'o cu ori-ce preţii
ca o solemnă datoriă omagială
Da
„Nici

Avemi

o pretensiune de feliuli acesta nu transpiră de
nicăiri.
e
aa
tocmai până pe la 1700, se pari
a
fi
ignorată cu. totulii. însă-șt essistința vorbei Ungro-plachia !
N
E N
a
e
e
e
Este comicii
Regii maghiari,

măcară

de

a 'presuppune

că Bassarabii s'aru fi lăudată
Slavi ŞI cătră Greci cu posiţiunea
mereu _cătră
lorii de domniă subalternă, ca
şi cândii era ce-va demni
„de invidiă, pe cândii numa! în fața
stăpânului e! luau d'o-dată:unti aerii
de: egalitate, ascundândii cu stăruință ceja-ce manifesta
suppunerea..
it
co
aie
Este şi ma! comicii de a-și ima
gina pe uni suzeranii carele
nu cunnGsce numele omagialu all vassaluluy!,
.
E
a
e
Deca. Ungro-vlaclia avea; înţelles
at
Tamara
ulii pe, care i-lă. attribuescă
d. Râsler, consecinţele faptului
Pray, Gebhardi,
s'ari fi intervertiții vrendii-nevrend
„1-0. Bassarabiy arii f murmur
u în următor uli “Engel şi
ații acestii
chip.

cuvântii; aşa dicendii. cu 'a-s
țiunile lorii directe scu indirecte cu
ila, numai în. rela
Ungaria, adecă în diplome lati
ne; ci
pi pe
1) Cf. Arehiva Istorică, pass
in.— Pentru
SI6că, MONTFAUCON, Pal
wographia, 441 sqq..celle înE limba,
PR
e

si
Pi

az

Oi
EN
p. XVILU, formele: E Zyodeeata, PayĂ 000
Bai
IE
caute şi Pzgoplcepica,
nu se află absolu
oluta
e i
tamente nici înțr'o fon
tână îs osici: ,
„209
Mat susii

i.
„ 9) Nu sei, de undă va fi Iată a
iulă [. &
d, Avira, Tontam
en, zl $ Dissstud
ert,, .144.5
70 2912 3 $ denota 1 st
sia

: STUDIULU 1, $ ai:
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2-0. Bassarabii Parii fi înlăturati fără: rese rvă, ca-o espressiune
puţinii măgulitâre' pentru susceptibilitatea

națională, din :tâte rela țiunile - lorii - directe stii indirecte cu Românii,
cu Slavii şi cu Grecii, adecă din: diplome nelatine; "
n
3-0. Curtea regescă a Ungariei mari fi lipsiti nict o dată de a numi
Muntenia Ungrovlachiă şi numai Ungro-plachiă
Aceste efecte, necessitate de logică, sunt diametralmente
oppuse realitățit.
|
Fotino, Venelin și d. Laurian s'au apropiati de veritate mai multii
ca ori-cine altulii.
Fotino dice:

NE

«Muntenia se numesce Ungro-vlachiă din causa locuitorilori sei, veniţi âci
din Transilavaniab*?. .
„Întrunii altii passagtu ellii traduce Ungro-vlachia din titlul lui Radu-Negru prin
«Ţerra-.
Romănescă din Ungaria”, mai adăugândiă apoi în notă că prin « Ungariă» se înţellege
Transsilvania?. . .
NU
Venelin vorbesce ce-va mat pe largii:
«Bassarabii sai. disii Domni af tâter' Ungro-vlachic, adecă at! Transsilvaniet, ' anume de

«cândi apucară possessiuni în interiorulii acestei țerre, bună-6ră aşa numitele ducaturi de
«Almașiişi de Făgăraşt
fiindii i;
-înse că Ardelulii avea voevodai ser “proprii, de aceia
«nici titlul în cestiune nu era în:realitate decâtii o controversă.
D. Laurianii,.

în fine, comnienteză:

Ungro-plachia prin: "cUngaria de

peste

«care o desparte fluviulii Mureş în “Temeşiană și Crişiană»26,-.
Ceia-ce ? i communii lut Fotino, Venelin şi d-lut Lauriani! se pâte resume

Temeșii, pe

în urmățorulii

aforismii 2. .

„« Ungro-vlachia indică stăpănirea Muntenilorii peste o parte 6re-care din pământulii poaiticii alli Ungariei».
.
---.
„. Aşa este, precumii ne vomii încerca'a o demonstra cu căte-va rânduri mat la valle.
Aşa este, derii fie-care din cel trei autori își întunecă fundamentala
parțială retăcire. ... -

ideiă prin căte o

Fotino crede că Radu-Negru arii fi addusă gicerea Ungro-plathia din Transsilvania, pe
cândit în fapti fratele acestuY principe, Vladislavui Bassarabi, şi tatăl amăndurorii, Ales-

sandru, precumii 'și . metropoliţii lorii, fără a mai vorbi
multă mai "nainte

în titulatura princiară

de epoce anteri6re, o purtaseră cu

și archierâscă.

>.

:

e

Acesta " greșclla lut Fotino.
Venelin n'a sciutii

că ducatulii: Amlașului 'nu se afla în Ardelu,

ci în Temeșiana, mat

închipuindu-şi pe dassupra că întrega Transilvaniă s'arit fi numitii Ungro-plachiă, ceta-ce
nu'şi găsesce giustificarea nici într'ofontână istorică.
Acâsta greşella lut Venelin.:

a_'

.

.

A

pe

.

..

2

su

.

-

.

.u

va

D. Laurianii strămută dominaţiunea Bassarabilorii” peste Temeşii, până unde nu se întinsese nict.o dată territoriulii Munteniei, cell puţini în secolir. XIII şi XIV,
|
i.
.A
pi
a?
.2
.
u
PY
4
Accsta "1 greşella d-lui Laurianii, carele înse,. cată s o: mărturimi, sa corresti matîn
urmă, adoptândii o altă interpretare mai adecuată cu adevărulii decătii chiarii a lui Fotino
)
.
.
,
.
şi Venelin””.
II
Ia
23) 1,292: Tore vei i Bhagia civopiod

0uyyeofihazice dizo

Teăv Ex Tgcvat).ficevices: as Taur perorznocivtov ra&toizov,
21) 11|, 6: „7yenov Zn
Povudrus Todpas, 2 Tije Ouyya-

pias... Oiypapiav îvvosi Tijv Toavor)fiavicv.
RR L
25) Op. cit., 28: „K sloram Voeroda Basaraba prisovâlup-

leno:i gospodin eseizemnli. Ugrovlachiisloi, to est Zransilanii,
stiechpor, uk vladieltzy Basaraba priobrieli vladieniia v nut ri
toi strany, kakovy byli tal nazyvaemyia Gertzogstva A E
maszskoe i Fagaraszskoe. Transilvania imiela tozse svoieh

i Basarabskimi proisehodili sorevno- Voevod, mezsdu loimi

vaniia; posemu titlo: i gospodin vsei zemli Ugrorluchiislo:,.
bylo tolko pritiazatelno.* ,
25) Tentamen, XVIII: „Ouyypoflazia, Pannodacia, T'ransTibiscana IHungaria, partem llungarie Regni efficiens, di-

visa per Marisium fluvium în Temisianam et Chrysianam.&

217) Magaz, Ste 111,263 : „Mitropoliţii Transilvaniei se ehirotoniaii de Mitropoliţii "Țerrei-Romănesci, cari se socotiati
dreptii Jissarcli ai Lpiscopiloră din ţerrele suppuse corânti

Ungariei,şi de aceia se numinii şi Dlitropoliţi ai Ungro-vla-

chici,

!

.

.
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Scuturândii pe căte-și trei de ceia-ce “i de prisosti şi completându-I prin ceta-ce li lipsesce, noi amii venitii la următârea conclusiune:
Ă
.
|
Țerra-Romănescă devine Ungro-plachiă anume de cândii cu annessarea Făgărașului.
- Cu alte cuvinte:
a
|
AR
In termenulii Ungro-vlachiă, descompusii în ambele selle elemente constitutive, Munte„ nia correspunde cu Vlachia, &rii porţiunea oltenă a Transsilvaniel cu Ungaria.
|
In cronicele și'n documentele române Transilvania mat cu semă se numesce aprâpe totiid'a-una: A crră-Ungurescă??,
o
|
«Domnii alli Ungro-vlachiei» însemnă: Dominus Hungariae et Valachiae.
pu
Era ce-va ca «roy d'Angleterre et de Zrancen în diplomele regilorii normand! din secolulă XIV.
m
|
,
Pe țermuli Danubiului ca şi pe af Tamisei, de dincâce domnia Ungariei, ce dincollo regalitatea Jrancică, ai fostii de'ntetu formula unei realități essagerate, apoi! în cursti de secoli
o pretensiune tradițională.
|
NS
„Este evidinte că grandidsa titulatură 'ungro-vlachă nu putea surride corânei Sântului
Stefani.

|

|

|

Tocmai de aceta, evitândii certă, în tâte diplomele latine, accessibile Ungurilorii,
Bassarabii preferiaii a da ţerrei nesupărăciosulii nume de Munteniă : ransalpina,
pe cândi în
relaţiunile lori cu celle-P'alte Staturi limitrofe, cu Slavir şi cu Grecii, precum
şi'n affa-

cerile curatii interidre, ei se fălfaii a fi Domni af Ungro-vlachiei,

3
Regi! maghiari, la rânduli loră, abia una singură dată ati pronunţat ,
Ungro-vlachiă, Ş'apol cu o reservă f6rte semneficativă, anume într'o diplomă slavică a
împ&ratuluy Sigismundă
din 1420, hărăzită monastiri! Tismena și ?n care se adaugă immediatii
: «„adecă a Bassarabilorii» **, pentru a arăta astii-feliu că nu territoriulti Ungarie!
se înțellege prin Ungro.
Tronulti munteni din evulii medii recunnoscea supremaţia tronului
maghiarii, plătindu-Y
chfară unii tributit; derii natura acelley vassalități, precumii
ne
vomii
convirige mai departe, era altii-feltu decumii şi-o închipuescii Pray, Gebhardi,
Engel
şi
d.
Răsler,
„Este interessantii că şi domnii Moldovei începuseră
într'unii timpii a-și forma unii titlu
analogii cu Ungro-plachia,
|
a
EI
|
Ia correspundința lui Alessandru cell Buni cu patriarcatulii
constantinopolitanii, Moldova se chiamă Russo-plachiă, Povocofdayla, 30

e

e
Din evuli mediii şi până la împărţirea Poloniei, cuvântulti
Russia
se applica specialmente
cătră actuala Galiţiă, palatinatus Russiae set Rushie
wojewodziwo, din care făcea parte Pocuția,
o mică provinciă la marginea nordică a Moldover2:. DN
a
Pe la 1388, ca depositii spre assicurarea. unut
împrumută,
Polonia
cedase
Moldovenilorii acea Pocuţiă, adecă o porţiune din
corpul

Russică
32, .

SR

Eccă de unde se ivesce d'o dată Russo-plachia,
Pi
N
o
, Domni! moldoveni, possedândii unii fragmentii
din
Galiţia,
începură
a se făli, cellii puținii în relaţiunile loră.cu Grecii, de a fi
domini Russiae ct Plachiae, după cumii domnii
muntent, possedendii mat de-multii

şi întruni mod
vania, se făliaui cătră Greci şi cătră Slavi de a fi mat durabili unii fragment din Transildomini Ungriae et Vlachiae.
.

,

Ă

.

„i

:

25) Cronica Muntenăua în Magazin Istoricii,
IV, 231: „Fiindiu în Ţerra-ungură
ulii

scă unii voavodiă, co Vaii chiăma
Negru voevod ete.4.— Ibid.; p. 280: „Batoriă tii Ra
Sigmonă,

cralulă unguresciă...“— Diploma din 1570 în vENELIN,
183: nu
Ugr'sla zemle... ot Iakoba Kozsokaria Sibin
a...“—Condica
Vieroşului, ap. rocaiescu, Fdia Societotăţii
Românismului,
t. 1; Bucur., 1870, p. 153.—
ate,

-.

-

-

e

ai

e

„i
2) VENELIN, 49: „V ugrovlachiiskoi zenli,
sczo
pabspa.&

3)

Acta

p.

:

rasă eta, Patriareh.

an

Ra
ioni

ma

66 Basa-.

Constantinop + „ed. Miklosieh, II,
31
«a
j
PERI
a
E
) STAROWOLSKI, Descriptio P olonice, în MIZLER,
1, 451,

* 32) Alty Zapaduoi Rossii, 1, 22,
îi

i.

"STUDIULUI,
ş

3":|

a

* Nici cet ăntei înse nu-şi dedeaii titlu
li cu Russia cândii vorbiait cu Polonit,
nici ce-l” alţă
nu se lăudat cu Ungria cândi-aveatia:

face cu Magh

iarii.
a
i
Totă differinţa consistă în acela că Russo-pl
aihia perise în fașă, pe cândii Ungro-vlachia Sa
perpetuatii mat până ?n dillele n6st; re
derii în fondu ambele casuri sunt absoluta
mente de
acela-și natură... a
Ra
”
o
Sa
2 Se va pretinde 6re că Moldova se chiăma
Russo-vlachiă din causa vassalității selle cătră |
olonia?
3
a
a
Da
Derii atunci sarifi disu : Polono-vlachiă.
Nu mat. insistâmii assupra unu! punctii atâtă
de limpede.
Să abordâmii unii altii nume tipicii alti Țerr
ei-Romănesci.
Ig

Be

TRÂNSALPINA.

|

|

:

au

Nemicii nu pâte fi mal naturali, decătii a desemna o parte
de loci după impressiunea
cea mai elementară a aspectului seii : dellă seu valle..
Na
Originea unu! poporii este căte o dată obscură, în Ork-ce casii
cere o prealabilă cercetare ; principele sei dinastia, după cari sari pute numi uni Statii,
trecii
remuli remâne singurii neclintit în midi-loculii tuturorii vicissitudinilorii, şi se uită ; t&r=
isbindu-ne. dela
cea de "'ntă&iii ctocnire şi nedesminţindu-se nici o dată.

o

a

Arii fi oţiosti-din parte-ne a grămădi aci denumiri locale, datorite posiţiunit
munt6se sci
văllene a territoriului, deși nu e greii a oferi unii lungii registru, începândii
cu străbuna
„Romă, în faţa cărita, dela prima % appariţiune pe scena istoriei, loculaii degia: doue
antice
triburi italice : “Herniei sei Muntenii și legui'sâii Văllenii !.
o]
Să ne mărginimii în sfera Dacie, -:
i.
a
Gotuli Iornande o zugrăvia în secolul VI : cunună.de munfi?: - : -:
|
a
Din tâte provinciele Daciet, "Țerra-Romănescă şi-a căstigatii mal în speciă numele de
Munteniă, pe care înse Pariă fi pututii revindeca cu acella-și drepti Moldova, Ardelulii ,
Crişiana, Temeşiana şi chiarii Romănia de peste Dunăre. o
a
Originea acestei numiri este eminamente din evulii medii, SI

Si

In deșertii 's'aii încercată unit a inventa pe socotela: anticităţii o Daciă Muntenă, Dacia

llpestris, care în realitate nu se găsesce nicăiri în inseripţiuni sii “în autori „Classict 5,

i

Cuceritorii Romani priviaii actuala Ţerră-Romănescă totii-d a-una; din direcțiunea Dunării, unde munții gi6că unii rollii secundari,
:
- NI
a

Numat în veculii de midii-locii acestă porţiune a Daciei începe a fi may bine cunnoscută

despre nordii, appusti şi resăritii,
differite

hârde orientale,

barricadă a Carpaţilorii.

de unde o attacaii mere Germanii, Slavii, Ungurit şi

întimpinândii
toţi în. calle, mat multi

|

a

scii:mai puţinii, stănc6sa

a

.

po

_ A merge spre Oltu, era pentru denșii a trece peste munți, «ultra Alpes»; după cumii se
rostia diplomatica latină a Maghiarilorii de prin secolulii XIII *,
i
Pe de altă parte însiși Românii, siliţi necontenitii în faţa. năvallei a căuta refugii în nebiruita cetate alpină, s'aii deprinsii, printr'o procedură firescă
a spiritului umani, a identifica

concepţiunea de patriă cu ideia de munte; întocma! precumii orășenulii sâii sătenulii simbolis€ză țerra prin casă, prin căminii,
prin vâtră.
“

i

i

:

”

i

[

.

1) SERYTUS
s&RvIus în
10. VII,
FESTUS,
verbo:
rea,
în AENEID„
VII, "vers.
vers. 684 684 sq.sq — FESTUS,
Ver |

-

”

iC.

-

”

in-

-

:

N

.

5

a est

a 0; cross, Stutigart, 1 s66 în-16, Vp. 26: „Daci d
eee
- in Dacien, Wien,
3) AckNER,Die
Die Ge
Colonien p der Rimer

Di

1857,

-

în:4,

.

.

.

.

p. 8-10.—GEBHARDI,

.

.

EI

ENGEL,

ote.

AR

4) diplone regelul Ladislavii din 1266 ap. FEJEn, Y 3, 274:
:
.
.
x
.
ţ mi

aliqguam

partem de: regno

nostro, u tra

aipes

existentem“,

2orinăă despre _resbellulii Unguriloră eu voevodi! munteni
Litenii și Bărbatii.—0f. RATONA, VI, 911.
:

RO

|

In
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acestii: modii s'a născutii de sine'şi numele de «Wunteniă, convenindii d'o'potrivă străi-

nilorii şi pămentenilorii, căci fie-care îllii putea înțelege din propriul seii punti de vedere.
"Unit ai credatii că numai Moldovenii arii fi botezatii astii-felu Țerra-Romănescă..
- Este o errâre capitală,......:
II
OEI
Su
Vomii enumera mat ănt&ru tâte casurile din secolulii XIV, în cari cuventulii, Ț ransalpina,

ca.numele Munteniei, figureză în actele Bassarabilorii celle scrise în limba latină :
1-0. Monetele dela Vladislavii Bassarabii dintre 1 360—1 372, întitulându-se : « Voivoda :
Xransalpinus» 5;
|
a
2. O diplomă dela acella-şi principe din 1368%;-

3. O alta din 13697;
4 Idem din 1372%; -

ua

,..,.

|

a

5. Ambassada în Polonia la 1 389 din partea 'lui Mircea cell Mare,

alpini» ?;

:

i

Ă

«woiewodae J rans-

6.-Toti aşa din 13902;
. .,
7. Idem din 1391";
Cu
8. Tractatulii între. acella-și principe şi împăratulii Sigismundii din
13951 2
Dintre. actele străine în limba latină totii din secolulii XIV .nu menţionâ
mii nică unulii,
fiindii-că mat tâte sunt. unanime a traduce Muntenia prin T
ransalpina s&ii căte o dată Vltralpina '*, affară numai dâră de doue bulle papale: din 1370, una:
cătră Vladislavii Bassarabi
şi cea-l'altă cătră văduva: lut Alessandru Bassarabii, în cari
amendoue, printr'o escepţiune
ut

remarcabilă, occurge numele Pachia,
Da
.„„Să ne may întrebămii Gre,: decă 7 ransalpina, adecă,
frră-de=peste-munţi, este sii nu totii
una cu “Muntenia ?

OEI

e

_“Essistă unii modii indirectii de a respunde
la acestă cestiune,

-

|

|
Unii casii absolutamente identicii,o copiă așa dicândii
fotografică, ni se presintă peste
Carpaţi...
IC
a
a
Cuventulti, ZIrdetă, deveniti nume romănescii
alli Transsilvaniei, derivă din numele un=
gurescii Erdâlp '*, formându-se în graiult poporului întocmai
după aceta-șt procedură eufonică, prin care grecesculii 2pydmmg. s'a, prefăcutii
în argati:scii lătinesculu cricius în ariclu,
.-Erdelp provine la rândul seu

din radicala maghiară cerds, care. însemneză
codru 6,
„Prin urmare, Ardelulii este Godreniă. ;

„Lătinesce : Silvania.

|

|

.

De ce dero s'a mat adausti. la începutii unii
codri în locii de ţirra codriloră?.
....

.

a

rans, combinându-se astii-felii ferră de peste
-

- Pentrucă latinitatea, fiindii în evulii medii
i limba, officială a Europei întregi, căuta
într'adinsii a se pleca după convenința generalită
țiy. pop6relori, €rii,nu a unui singurii.
5) In preţi6sa collecţiune a d-lut DEM.
A. STURDZA.
5) Mal

susii Studiulă 1, $ 10, nota 6.

2 Ibid,, $ 4, nota 1.
%) 1b. $ 10, nota 12.

” 1. $ 2, nota 3,
șI) Inota 5.
.
)
I, 599,
“159 DOGIE
nnav,L,Disse

.

Ti, 144,

-

|

|

.

.

Se

Aaaa
„1

|

E

ta

„0

E

1%) Mass
THEINER, Mon, June. | 691.
Y,
az Lt
JI 130.135
clestastici o st Tar i 2
Re —RAYNALDUS,

A

Ş
Annales ece

Post
Iaronium, Rome, 1646-77, în-f.,
5: »Ladizlao Waydae
t. 16, nr.
Viachie,...— „Alexandri Wayd
ze În
Piachia viduse..
PN
|

15) Pureil: Jirdel-Van, şi Serbit
Lrdel, conservă până
astă-QI acestă formă, primitivă, Vedi: LEUNCL
AVIUS, Annales

sultanorum Othmanidaraa
of., 1596, în-f., p. 191,
„Și KARADZIT, Lexicon, 153. — , Franc
Cf. DU CANGE, Glossariam
medi» grocitatis,
aoyodetov ete,

Lugduni,

.

:

1688, in-f., p. 114,
.
a

cuvintele

15) Amatorii de euriosităţi
poti
în Loxicon Valachicoatino-Hungarico-Glermanicum citi
» Buda, 1825, in-8, p, 29,
. Sublima etimol
a
Ardcl
og
ului
iă
:-pa civitate Ardisu ve] Argisu
vel forte a Lat. Ardelio, id
îst homo

îngquietus,« Şi totuși au2.
„torii scieaii unguresee!— Nu:mai puținii
oscentrică, este opi-.
niunea, unul Sassii, carele eunnâsceȘ
și acella limba, maghiară
derii îi conventa ma! bine din origi
nalitate a, se pre-âmbla în
Iumea celti

că, Vedi mockescn, Die celtische
der Yalachen
Abstammung
, Hermannstadt, 1867,in-8,p. 34:
:Das Worst .
Ardealist eben so gut und celtisch
als
das
Worţ Ardennen oder
Artgal,
oder
Artalb
inum,
dan dv dagan, Artazerzes, Ardee,
a- 09,
ete. Ardea
Hi ArdaA 2, Ardal
<Teala
,
,

1171 STUDIULU în gigi

za

Germani, Slavii, Ungurii, 'Latinti, nimeni nu putea întra în Ardeli fifară a da
„peste codri, i

cas blăntati cu prisosti hotarele de! guri îîn gurii

“ Pentru toţi era ferră-de-peste:codri.. DR
Di
De aci rans-silvania, -.!-:

o
Sa

o

Pentru indigeni înse acestii trans seti peste constitula o formă absurdă, căci patria lortinnu
se affla peste codri, ci erai chiarii codrii. : i
Cu tâte astea, de căte ori scrieaii lătinesce, et eraii i consteinși a întrebuința, irtndti-neviendti essoticulti “nume de::4 rans-silvania, fiâdi- că altu-felii ssarii fi „espusă aa da: loci.
A
confusiunii.
Devenise unii: termenii tecnicii. .
a
ii
tt

Jirdeli sei &rdelp, adecă Sina sei “Godreniă, tară nici o€ idea de tran, remăneaii pen:
tru usulii localii.
|
a În adu îînse, fie T rans-silpania fie Qi este totii una, oterindu-ni noţiunea esențială

i
e codru
Numile unter şi 1 raris-alpină trecii din punti în punti prin acetă-și desfăşurare! analitică.
Bassarabii admiseră în actele lori latine Ţ rans-alpina îîn locii' de Zilpina numai spre a înlătura ori-ce ecuivocitate în relaţiunile lorit cu străinii, pe: cândii la; dEnşii a-câsă acestii
termenii anormalii se înlocuia totii-d'a-una prin forma” cea correctă::: Ţ îrră- Munteniiscă.
Este o cludată coincidință că, 'precumii Vlachia' dela Dunăre șes numia -Trâns-alpina, totii
astii-feliii Vlachia 'din Hemii se diceă Z-goria*1, adecă :pieste-munţi, o; traducere slavică liti
terală a cuvântului latinii: za(trans)-gorp(alpes).: -.i iii, si: E tă ii nt
In rapportii cu posiţiunea geografică a Serbiei şi a Bulgariei acea țcrră se afla peste mingi,
anume Balcani, întocmat precumii banatuli Severinului se afla peste munţi, anume Carpaţi,
|
în rapporti cu posiţiunea geografică ae Ungăriei şi a Poloniei,
Va

ep

a

!

SA

RR

RR

PTT

ma

e

si

ȚERRA-MUNTENESCĂ, :.

Tai

e. i:

O dată demonstrându-se că nu numai: Moldovenii, ci: 'aprâpe: tâte celle-P alte; popâre; şi
maj cu s&mă chiarii indigenii diceaii “Perrer-Românesc! Munteniă, cată să urmărimi după
putință în

celle mar vechi fontâne: .forma:: romănescă a: ; acestui. cuvântii,

ceta-ce este cu

atătii mai a-nevoiă cu 'cătii noi nu possedemii până acumii nemicii. destullt de substanţial
în limba n6stră naţională de prin secolii: XIII, XIV şi XV..
Sita
Italianulit

Bonfinio,

la 1427 şi reposatii la 1 şo2, trăicti mat câtă viucţa sea! în

născutii

Ungaria, amicii şi istoriografti allii regelui Mateiu Corvinii, repetă de trei oră întruni
singurii-passagiu că pământuli Bassarabilorii se chiamă unteniă : « Montana» *.

Yractatulti commercialii din 1407 între: Moldova-şi Polonia, deşi numesce ptetutindeni
Țerra-Romănescă- Bassarabiă, precumii -vomii vede. mai la . valle,. totuşi: mărfarilorti de
A
i
acollo,, şi <anume: cerei, îi dă calificarea de mundeiesc : a munțiansky »?.2
;

i E)

N

Bi

i
pa

RR
IER

! ID JLEAKE Roscarches in Greece, London, 1814, în-4, p- - tanam Valachiam applant. Altera, vero Valachia, cui 'Moldavim nomen est, inter Istrum et Tyram, ab lierasso 7mon103, 217, 812, 407.,— FALLMERAVYER, 236. — THEINER, jMoni
tanc Valachice termino ad Euxinum usque, Pontum extendiîn-f.,t. 1, p.
R
menta Slavorum Meridionalium, Romze,-1£63,
tur.
17, an, 1202.—GODINUS, ăp. STRITTER, IL; 673:— Peste Dunăre
2) Akty fapaduoi Rossii, 1, 32, 2 Arcniva Istoriei; !, 1
erati. în evuti-mediii mai multe regiuni curatii slaviee, numite
130: „A Muntianslyi rosk i Braszevskyi slobodno imest.42—
de assemenea Zagoria, precumit airâtă SAFARI, SLaroze
Despre esportaţiunea cerci muntenesci ctță ec qice peste pa619, nota; 73. In unele ceasuri singurulii mcdă de a distinge cu

sicuranță pe :cea românescă, este de â, confrunta eăte mai

multe passage sei mai mulți autorlassupra unuia şi acellulaȘI omii scii evenimentii,

1) Rerum Ungaricarum libri XLY, Vienrice;; 1744; în-f.

1787, în28,t.2,p. 185: „La cir6 est le plus 'eonsiderable artiele

du commeree de sortie de Walaquie; elle est de țres-bolle
qualite, et la quantite en est immene.“ — Eecă o marfă, as-

supra cărila “Vipissitudinile, vcouriloră: mail aul Rio «o inIi
plerique dixerunt, et nunc Alon- „ Auință ii

p. 21: „ad: “Dibiscumi usque spatiatur, quod Jlontana: Dacia

caput est, quam Ripensem

tru secoli PEYSSONEL, Lo commnereo de Ii Mer-Xoire; Paris,
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.... Ambele aceste isvâre, atătii Bonfinio, precumii şi tractatuli moldo-p
olonii, unul scri=
Endii pe la 1450 şi cellii-altii scrisii pe la 1400, trebui socotite
în casulu de faţăca ficendii parte din secolulii XIV, căci înregistreză unii lucru degia
generalmente Cunnoscutii
pe atunci dela Lembergii până la Buda, adecă ce-va înrădăc
inată cu multii mai de nainte.
Peste ună secolii şi. mat bine, pe la -1520, numele de Munten
iă era atătii de respănditii
în 'Țerra-Romănescă, încătti biograful lui Negoiă Bassara
bii
îl intrebuinţeză de vr'o
-dece ori, bună-6ră :
n
|
o
i
AI
1. «Nifoni, Patriarculii Țarigradului, care. a străluci
tii în „multe patime şi ispite în Țaarigradii şi în Ţ erra- Muntentscă » ;
|
i
|
ae
2. «De acesta încă mărturisise sfântuli
: Nifonii
i mai 'nainte, .ca şi de Terra=Muntenâscă» ;
i
Pa
|
De
Rae
|
3. «DDisese mal "nainte de Radulii-vodă şi de A crra-M
untenscă» ;
4. «Alţii se răsipiră prin tâtă Terra- Munteniscăn
;
a
o.
„5. «Mat vărtosi în d erra-Muntenescă mary şi
minunate monăstiri a făcută » ;
6: « Mutarea acei sfinte icâne din Țarigradiă în
Aerra-Auntentscă» ; |
7. «Toţi egumenii din Terra-<Muntenescă » ii
8. «I6te monăstirile Terret-<Muntenesci » ete.

;.
Nu ne pogorîmii. în timpii mai dincâce.
e
Di
„Ni agiunge a fi probatii că în secolulii
XIV, decă nu şi mai încollo, numele de Junteni
era totii atătă de communii. pe malurile
ă
Oltulut ca şi acella de Terră- Romântscă,
treptatii în desuetudine
cădendii
N

cu multii mal târdiă, abia după 1700,

o

n.

i

35,
HAVAS-ALFOLDe

!_ Muntenia, tradusă lătinesce în
stili diplomatici prin Ţ ransalpina,
servi totii
XIV vecinilorii nostri Unguri pent
ru a împune 'Țerrei-Românesci
o denominaţiune care
Sa păstratii până astă-di în gralulii
glosii», deşi acestii termenii circul€z maghiarii, anume Havas--FIfsld, adecă « Munteniă-de-.
ă la denșii, ca și la noi, în-concu
rrință cu Olâh-orszăg,
adecă «Romăniă1,
»
a
e

o mișcare intellectuală înti”unt
i înțellesti naționali, numesc
ii îri unanimitate astii-feliuȚerrainsăși espressiunea este cu multi
mat bătrână, .....î.
2. « Muntenia-de-giosit » (Ha
vas-24lf6ld) „pote să implic
e că Moldova, “cea-Paltă
ciă română dela Dunăre,
provinera considerată în acella-şi
timpi de cătră Unguri ca
teniă-de-susi» | (Havas-JPelssfă
« Munld), după cumii „0 şi des
emneză Superioritatea" oro
grafică ; .
2) Archiva Istorică, 1, 2, 133150,
|
„jad RADU PoPEsCU în Istoria 'Țerrei.R
admitteaii ek-înşii numole Havas-Al
ominesci pd. loa- dela
, buni ră întru n
nidă, Bucur., 1859, in-8,
Constantină-vodă, Șerbanit făld
î. 2,până lap, 344, este plini
fn a pună
ră într aoag o
i la totii
vassulide Afuntenă
Capituli Albensis

și Tirra- Buntenăscă.

) Uni memorii din secolul
XVII, în Runy, Magyar cml6
kezetes irâsok ; Pesten,
.
Doctor Ferentz râlt Batoii 1816, in-8, t. 2, p. 18-19: pEzen
Sigm
onda
l, midân IZavasal/51d
ment haddal, es ott
hires Tyrannus Mihâly Vajd âbe
ki egyeb arânt igen amaz
ăval,
vitez Fejedelem VOI,

mind kât Oli
szăgoku birto ete.u.— Bassarab
il, cândiă' serieaii ungurescOre,

, Cibinii, 1836, în-8,t.7
p. 18 :, M Co Ura ete. — Ol. eroniea lut
iANos BORS În KEMENy îs
ov
Erdâlyorsziig: tortânete
i "tara, Kolozsvărtt 183
I, p. 179 ete.— TRAUSCHEN
7.$ Mei
FEL
S,
Deu
tsc
he
Fună
dger ben, ur
Geschichte Sicbenbiirge
ns, Kronstadt, 1860 i
—Cf HELTAI, Histor
gi pei jună

gpandyn Vayda, Isten Kegyelmessăgdbă
l "Maas: 0fundenel

ete

.

iâs Enck, Kolozsvârt 1577,
ing AS
„zi
ii
a
An-4, p ASSa

| ile secolului XVI, Se pare a fi peritii chYară din limba
cea viuă a poporului maghiari inaae la Lp să E anu probabile că
ea trebuia să-şi f făcutii tralulă într'o epâcă anteriGră:

3 Cătră 1450 ideia Muntenică--de-gtosii era degia trecută dela
Unourt la Poloni, cari ati
applicat'o în simţul proprie! lorii posițiunt geografice, adecă
pe
Mold
ova ati numito Moldovă-de-susti, erii pe Muntenia <Moldovă-de-gtosit?
:. susulit Şi glosuli fiindii aci învederatii de
provenință maghiară”, cu

acea numa! deosebire că Ungaria, ca mai apropiată
de Munteni, ÎI lua pe dânșii de normă pentru ambele elemente
alle
anțite
sei,
pe
cândii
Polonia
preferia pe Moldoveni, fiindu limitrofă cu: acestifat.
i
ae
4. In secoluliXIVi “Țerra-Românâscă nici că putea a nu fi
avutii în limba maghiară vreuni nume propriii, fiindii-că
se apucară degia a boteza

de pe timpulii împăratului Sigismundi (1 387—1437) Ungur
ii
în felrulii lori până şi localităţile celle mărunte din Muntenia,

metamorfosândi bună-6ră Câmpu-lungulii in Tlosszumeză, după ortog
rafia archaică Tozzpwmezw, dela hoszszu— lungii

şi mei —câmpii,
|
Aşa dero perpetuitatea cuvântului Havas-Alfăld în litteratura naţională
maghiară; probabila dispariţiune limbistică a correlativului seti Hapas-Felsăfăld înaint
e de 1500; imprumutarea acestei numiri de cătră Polonit de pe la 1450, şi obicetulti ungurescii
de a traduce
nomenclatura română de pe la:1380; tâte: acestea concurgi la unii locii a demon
stra-că
fit lul Arpadii numiaii Țerra-Românescă în gratuli lorii. « Munteniă-d
e-giosti» în secolulii
XIV, decă nu şi mai de'nainte.:
IC
a
a
e
a
aaa
ah

i

18 Ga.

Aa

-

agp

cu

MULTANYa

ÎI

III IRI

:,

Ea a

Limba polonă înlocuesce generalmente numile ţerrelorii prin nominativulii îmmulțitii
alli numilorii popârelorii : astii-felru'
ea dice Italiani! în locii de Italia (Wlochy), Germanii
în locii de -Germania (Niemcy), Boemit în locii de Bocmia (Czechy), Ungurii în locii de YnJaria (Wegry), Românit în locii de România (Wolochy) etc.
|
N
Toti așa Multanp,

numirea polonă a 'Țerret-Romănesci, nu e decătii nominativulii îm-

mulțitii allii cuvântului Multar, carele la rândul sei, luatii chiarii dela Români, este purii
şi simplu allii nostru: Muntenă, schimbându-se n în 2 după o procedură ordinariă în fonetica tuturorii limbelorii indo-europee, precumii alter latinii s'a formatii din samscritulii
antaras, alma italiană din latinesca anima, child anglesescii din germanulii kind etc.!,
La începutulii secolului XVI numele «Multanp era de-multi vulgarisatii în Polonia?.

* Originea 1 trebuia să fi fostii pe atunci forte vechiă, de Gră-ce i se perduse tradiţiunea
2) Deserierea polonă contimporenă a espediţiunil ottomane

-878.— NAGY, PAUR, RATH 65 vEGHELY,. Hazai Okminytir,

din 1462 contra lui Vladii-vodă 'Țepeşi, în Zbi6r pisarzâw
olskich, ed. Galenzowski, secţiunea 2, t. 5, W arszawa,
1628, in-16, p. 182-193:
- „0 uojeuodzije woloskim Prakule
ktorij zdzijerzal dulna zijenmije noldamwska...
|
R
3) Secuii și Ungurii din Transilvania numescii Țerra- Ro=

" Gyorott, 1866, in-8, t. 3, p. 353, aetii din 1428: „în Hozzywmezw dictarum parcium nostrarum Transalpinarum.“— Unii
actii din 1895, ap. ENGEL, Gesche d. Val. 160, ete,

1) cuavEe, Lexiologie indo-europtenne; Paris, 1849, în8, p. 156.
.a

măntscă în limbă vorbită numai Alfăld, adecă, Provinctă-de-

giosii, ommittândii Mavas.scii Munteni, cela-ce ne face a
crede că Polonii voriifi luatii dicerea anume dela Maghiarii

» din Ard6lă, cu cari se şi învecineză, - .
1801
4) Cf. urecnowskr, Chronica Polonorum; Cracovie, 1521,
în-f.

p. CCOXXNIII,

5) eta,

netu

în xunz, Magaz, fir Geschichte Siopenbiiz.

gens; Kronstadt, 1846, in-8, t. 2, p.:100;.— FEJER; X,

6,

876,

2) KROMER, De origine et rehus gestis Polonorum, Rasiles, 1568, in-f., p. 213: „Alultania nostris, a cwteris vero. :
Transalpinenses vocentur.%—ipe, Polonia sive de situ re='
gni Poloniei; 1576, reprodusiiîn MIzLER, IMistoriarum Po=

lonias colleetio magna; Varsaviz, 1761, in-f., p.118: „ Transalpinensis et Iloldavicus, quorum hie.a nostratibus. peculiaxiter Valachice Palatinus dicitur, iile vero AMultanicus.*
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pent întratăta, încătii celebruli;enciclopedistii poloni
multitudine. gentium»?. -

-

Pe

a

Sarnicki nu se sfiea.a o deduce: să
E

|

a

Sa

Prima cunnoscință
'ma! officială a Polonilorii cu: Muntenia, de care"! despărția territoriuli

Moldovei, avusese loci sub Mircea cellti Mare“.
Astii-feltu,

Multanp cată să se fi formatii pe la finea secolului XIV..

a

|

E

Aransalpina, Tavas-SIlfild, Multanp, arr&tă că aprope Europa întregă
cunnoscea pe atunci
Țerra-Romănesc

ă mai allesă sub numele topicii de unteniă..
|
>
|
Engel ni spune, , că -Serbit o numiai Blacho-aaplaninsha, deri
păstreză cea.mai adâncă
tăcere assupra

fontânet'din care va fi scosii acestă informaţiune.
|
|
„ Cela-ce 1 şi mai originali decătii tâte, 'este că, fălindu-se
a fi consultatii cronicele ma=nuscripte serbe, elli traduce “Blacho-zaplaninska prin « Romănia
Văllenă», pe cândii planina
însemneză serbesce ce-va diametralmente oppusii: nu
palle, ci munte,
i.
„Engel confundase..dicerea slavică planina cu locuţiunea
latină: planum$,.
„„Apol pentru ca errârea să pară şi mai ctudată, ellu
mai adaugă că Țerra-Romănescă
s'a gisii Văllnă anume spre distingerea de cea <Munt
enă
.
„Şincai şi Seulescu căutaii la Pindii,contrăstulit Ungro- din 'Tessalia”,
vlachici, Engel pe allii SHuntenici!
„în faptă Blacho-zaplaninsha este o traducere din litteră
în litteră a espressiuniy: ' Valachia
Transalpina, . :
|

XV, €rii ma! înainte noi vedemii numai(ransalpin
a, fără Valachia?, urmeză că “Blacho-aapla- *
ninsha este uni termenii modernii, celli multi
de,pe la 1500'; încătii nu ne pOte preoc-

87.
,

- Ami

,

VRANCEA.

agtunsii acumi la ultima şi cea mai -necunnoscută

mănesci:

Vrancea.

,;,,

..

N:

numire muntenă a “Ţerrei-Ro-

RAr
ă N
CR
„Astă-di aşa se chiamă
t6tă, regiunea muntâsă a districtului;
Putna, formândii unt colții
de ciocnire între Moldova, Muntenia,
şi: Transilvania, peste totii; vro optii-deci
de sate şi
cătune,
a
IO
i
Tradiţiunea înse n'a uitati încă timpulă,
pi
x Vrancea din vechime, — dice d. Ionii cândă acestă plassă era cu. multii mat mare,
Ionescu,
— se întindea din.apa: Milcovului pEnă
«d'assupra Odobescilorii, şi apol linia
Măgureipe drumul. Vrancet prin:satele
«Țifesci, Satuli-noii, Crucea-de-susii,.
Giariştea,
Moviliţă, Marginea Păunesciloră şi.a
«pen&n Trotuşi, copprindendii: mai
Ruginescilorii
t6tă plassa Zăbrăuţului, și din plassa
«dobesci pe Milcovii în sustii pent
Gărlele. dela Ola hotarulă. ferrei,
az

i

Ei

ii

!

tii

ii

Da

şi satele din' Răcăciuni
«în susii pe Trotușii penEn Caşinii,
dela Ruginesct
copprindândii și Caşinului., Poporaţiunea.
«aceste sate păstreză şi până astă-di
din rai tâte
datinele, obiceturile şi portulii
Vrăncenilorii»!.
Prerogativele autonome alle

Muntenilorii Vrancii, accordate
lori
cătră Stefani cellă. Mare în urma'c
uceririt, incommodâindi lăcomia dreptii măngăiare de
administrativă a Doin'3) Ad'ealeem DLUGOSSI, Lipsiz, VIU, în-f, t, 2p 919:

„Puto

:

.

e

che

Zamlia: Di

a

,
imla
autem Jfultanos a multitudine gentium,
„VII
e.
quizbe co conilujerant șemporibus Romanorum, ot variet
ate
confusioneque
inguarum sie appellari,
Ma
4) Mal susi Studiu |, $ 2, notele 2-5,
5) RARADZIT”, LOxe,lă 505:
„Planina, der Bergwald, |saltus,

JA
îm degeusa: der achozapl,
pedigree

a p

colii XVI SLşi =XVII—

mons
silvo
1
LD sus.“

Ă
,
Acistă observaţiune afăcut'o ,
degia RÂSLER, Rom, Stud,

adj.
pla e , aber ist sl. Gobir
adj ant
N ge und
) Gesche d. Wal., 148: „Die Servi unabhângig | vomlat
er naannten die Wala-

ata lg

me,

„zl
i
ai, die cbene „Walachey,

5) BENRG; Milcovia, 11.283...
i
it,
e

SR

1) Bal usii Studiulii 1, $ 2, notele 3: 5,-6te, :i..?-10) Se întrebuinţăză, în diplo
matic
Vedi
„eu

xemENy.

|

ă, mai cu deosebire în se-

, Notitia Areni vi,
i
pa
— In secoluli XIV nici o dată.
—1[n secolulii XY fârie da

—: D Agri
nă escu
din Siudeţulii Putna, Bucur.;
1869,
în-8, cult
p. ura
19.—Cromâ
f. covn
-sur:
tiţe statistice assupri, Moldovei, Vrancea , În
Iași, 1852, în-5, pe e

R

Ş

.

-* STUDIULU II, şi:

“

nilorii posteriori, !împinseră pe aceștia, pe callea uner îm pilărt'

treptatii territoriulă și giurisdicțiunea turbulenter republic

55

indirecte, a'totii micşora

In timpulii 9 piptemirti pe la 1700; Vrancea era” degia 'mică?. - :
|
i A
c, pe la 1518, curândă după mârtea marelui Stefanii, ea trebuia
să
fi fostii relativamente- fOrte, mare, 'de—6ră-ce până și catolicii
aveti
acoll Pa
Cc
pt
decanatii: a Decanatus Varanczensis »2,
ae 3
Da aveau Acoo an deosebicii

Isecoila

XV. tregulă
rea sila Careailoră, icpăndama pes de Dragova
7

Pauza

A

.

-

ŞaI ui

-

”

-

ă

Si apoi cotindii în susii cătră DBacâii și mai "nainte, se chiăma

Bizantinulii Calcocondila îllii numesce Ilpaaoftg,. dicendii că «lungul munte,

numitii de

cătră locuitori Prasovii», desparte: Moldâva de Muntenia.
î,
:. n i
a
Mat la valle ellii arretă că Mircea cellii Mare, mergându la luptă, depunea spre sicu-

rană nevesteși copii în «muntele Prasovii» *; carele făcea pârt
prin: e,
urmare, dif territoriuli Munteniet.

.

SIE

e

e

:

IRI

Intr'unii altu locii, dă acella-și nume orașului Braşovii €.:
„Forma IlpacoBs este foneticesce' intermediâră între Braşovi, unguresce Brass6, și între

Vrancea,

în care ultima sillabă

fiindi inesprimabilă

cuventulii : Bpavocfiâs, Ilpavoolte, MpacoBâc.

..

în limba grecă, Calcocondila pronunţa
a

|

|

„Sciendii că Vrancea se întinde: până la Braşovii, acestă apropiare: topografică îllii autorisa cu atătii şi mai multi'a confunda ambele numi.
Da
Cumii-că prin muntele Prasovă.Calcocondila înţellege în doue passage anume regiunea
munt6să a Vrâncet, deși lungită în comparaţiune cu actualitatea, acesta resultă cu unii prisosii de evidinţă din contestuliu scriitorului bizantinii, pe care în acestii puncti Vaii ghicitii
fârte bine Cantemirit ? şi Sincat*. .
N
II
a
e
ia
Dela Braşovii dero şi până mai susii de Bacâii t6tă ramura carpatină era Vrance.
Pentru a găssi etimologia vorbei, vomii observa mai ănteiii - că sonuliin nu este aci ad'diționalii ca în mat multe alte diceri române de origine slavică şi chiarii latină, bună-6ră

poruncă (poruka), oglindă (ogledalo); muncă (muka), osândă (osrândi
(red),
densu
uda
);
(desso), măruntii (minutus) , pecingine (petigo), pătrângelli (petroselinum), ete., căci
atunci, după legea analogie! fonetice, nu larii precede unii d deschisi : Vrance, ci amii ave
Vrânce.
sâii
Vru
nce

:

a

.

iai

aa

-

_Vomii mat adăuga.că departe:de Putna; tocmai în cutbuli anticului banatit all Se- .
verinului, se află până acumii în plassa Blahniţei o pădure "numită de assemenea

Vrance?,

e

Oriunde

NI

E a

derii ami .voi noi a căuta originea acestui

e

a

i

a

cuvăntă, elli trebur'să derive:din-

a

2) Boschreibung der Moldau, Loipzig, 1771, în-8, p. 280.
3) BENRĂ, MilCOves I, 228, aetii din 6 martiii 1518 : „Mi„chael Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Ecclesiae
„Milcoviensis Oathedralis Regni Moldaviensis, venerabilibus “
„et egregiis Archi-Presbyteris, Decanis, nec non Plebanis,sub

„Comitatibus et Archi-Presbyteriatibus ac Decanatibus Milnsi

6) Lib. VII, p. 338: Ord 05 IIpaofoă & 70 '4p96hcov
ete.“

;

EI

aa

7) Crou.;:1, 126: „Pre aceste doue ţerre 18 despartii manţiă
ce se chiamă Vransoviă adecă a Vrancii“.—ln ediţiunea, lui
Qalcocondila, pe care o avea la mână Cantemirii, era scrisă
nu IIgeoofos, ci Boavodfoe, d6că nu cumi-va traducătorulii

-ŞI-a permisii aci o licență ortografică, cela-ce nol nu garan„eoviensi, Moldvabanensi, Barezensi, Cibiniensi, Varaneze
|. tâmii.—Apoerifulă publicatii sub titlulă de Fragmentii istopete.t—0f. ibid. II, 42: » Varanezensis Decanatus, positum
e Transricii din 1493, Iași, 1856, in-8, p. 8 ete., are' naivitatea de
„sun habuitîn exstremis, Mold vviam Versus, Valachi
în

nalpine finibus&. — Sonulii adăițiouală a în Varanczensis,
loci de Vranczensis , este eufonicii, ca și Valachus din Pla,
|
,
chus, Ungaria din Upgria ste.
os
4) L, ÎL, p.1772 păgos ext zoh diijrov, Ieaoof
.

voyă -

|

xaloune

.

III

PE
6.70 0poc To
i
5) Ibeşp. 79: n zăş 03 yuvaixaașs ai zraldas
Isa
Ilga00f0y XGTEDTUOATO 7EQiTTOt0Uutvoge
*

DCR

IE

a copia după Cahtemirii forma Vransovia.
8) Crons;

ÎI, 370: „Muntele dela Tocşani s'a numiti Pra-

sovii&.
,
|
_
9) rRUNDESCU, Dicţionarii topograficăşi statisticii allii
Romăniet,

Bucur., 1872, in-8, pe, 531, —1ONU IONESCU,

p. 678.
hedinţi,

....

SR

Mee

e
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tr'o radicală p-+-r-+n, care să fie egalmente

applicabilă la

noțiunea de delii şi la acea de
pădure.
o
i
NE
In limba samscrită tema var, a. accoperi, produce
pe
varâha
,
munte
,
pe
vara,
grămadă,
pe varana, zidii şi arbore 10,
|
SI
|
In.gialectuki tracicii allii Dacilori dlicerea vrana,
indicată prin numele Prancil, să nu fi
fostii Gre correlativă saruscritului parana.?
a
De
Pentrua. verifica acestă ipotesă, ni vine în agiuto
rii
o
consi
deraţiune f6rte ponderâsă,
Gommunele poporelorii primitive asedându-s
e generalmente pe locuri rădicate S6U
midii-loculii codrilor, se înt&mplă adessea
în
că urca şi muntele s6i pădurea portă în limbel
e
celle vechi nesce denominaţiun! omogene. .
:
unu
Nu
NE
Aşa la Germani urbea este burg, muntele Zerg;
la Slavr urbea—gorod, muntele şi pădutea—gora,
.
a
pp
A
RE
PRI
îi
Strabone şi Stefani Bizantinulii ni spună
că
traci
cesce
urbea
se
dicea
vria 11,
cc& derii unii termenii istoricesce sicur
ii, prin care se verifică essistința
cerii prana în înțellesă de munte şi-de
la Daci a giBurg s6ii gora cătră gorod şi restabilindu pădure, referindu-se la vriz întocmat ca derg cătră .
-se sub privinţa formei prin numele
Vrancei şi prin
samscritulii parana.
Sa
i
„Noi scimii înse că dominaţiunea
Dacilorii, concentrată peste Olti
şi “n partea occidentalăa Transilvaniet, nu se întindea
până la hotarele Moldovei. .
Urmeză dero că Vrancea din Mehedi
|
nţi pâte fi singură dacică prop
acea 'din Putna se datoresce degi
riii disă, pe cândi
a posteridrey respăndiri a elementu
tenia, spre resărită,
lui romănescii din Ol|
|
Do cam dată să revenimii
la secolulii XIV,

Faptulii este peremptoriă.
:
Astii-feltu pent pe la giumăt
atea secolului XV Moldoveni
teriorulă Țerrei-Romănesci
prin perspectiva Vrancei, încă i vedeai pe locuitori! din înral de a li fi disti Vrănceni,
ţii era toti ce pâte fi mat
căci orl-cine pleca din' Mol
dova ca să mergă în Munt natuducea vrândii-nevrândă : 1a “Vr
enia:se
ancea. .:;

a

anticitătea cea mai fabul6săș
ca” formă înse, celli” Puţini
fi compusă decătii numai
în privința.nomenclaturei,
şi numat între 1350- 1450;
nu pâte
adecă degia după descăllâc
dovei de Cătră Bogdânii-vod
are
a
ă
şi
înainte de cucerirea Vrancer
Mol
1350Şi 1450 sunt âci duoi
de cătra.Stefanii cell Mare.
ter
min
!
del
imi
tat
ivi indisp abili, cari res
posifiunil formale într'unti cerc
trîngiii datul com-.
ti rigurosii, căci până la ens
1350 nu essista încă Moldoveni
după 1450 Muntânii nu mai sunt stă
, &riă.
Acestă balladă se începe așa : | pâni ar Want
A pai
|
ai
N

e

Ii
e
110) picrer, Origines, 2 1 128, 1945
Mp,
e
Tes
ot
i
n
a
uty ) STRABO, MI, St î2 1: PD
„12) Mai susii stud
iul
1
3,not
a
priie
9.
di
adlcu
1 6 Poenari.
'
i
eph. Byz., v. Meonufgia,s fotas xalou“I9Revista Română, Bas 1860, in-4,î, .
i
1, p. 43 sa9.—
ALESSANDRI, Poesio popul
are; Bucur:,'18

66, in-g, p. 1

ii

„STUDIULU 11, $ 5:
„Pe-uni pictorii de plalu, *

:

„Pe-o gură de ralu,

pEecă vinii în ealle,
„Se coborii la valle,:
PITrey turme de miel
, "Cu trei cfabănet:
” PUnuw Dloldovenii,

„Unu!

Ungurâni

"Si unui Vp
End
nErii cellii
Ungureni
"Si cu celli Vrâncenă
"- „Mări se vorbiră
" pgi-se sfâtuiră:

„Pe Pappusii de sâre

pCa să milii omâre
„Pe cellii Doldoveniă,
"mCă-i mal ortomanii ete. “

Românii din celle trei provincie alle Daciei lut Tratanu sunt gruppați aci
a la ună loci,
Aloldovinulă nare nevoiă de commentariii. . Ungurânii, după cumii se dice la not penă astă-dt, este Românulii din Ardelu,
Pentru Munteni remâne derii epitetulti de Vrăncenă,
|
Ă

i
.

S8
VLAGEIA-MARE»

.

Cândii o singură naţionalitate formeză doue scii ma! mults unități politice separate, set

cândă unii singurii Statii omogenii se sub-divide în doue scii mat multe provincie distinse,
vedemit adessca pe una din acelle unităţi sci provincie assumendii epitetulu de Mare.
Vomii da essemple dintre vecini.
>
Elle ni vorii servi a înţellege rațiunea. fenomenului.

|

"Ungaria-Mare, Magna Hungaria a Maghiarilorii, se afila tocmai înn: Urali! alături cu o
altă țerră, cunnoscută în evuli-mediii sub. numele de Bulgaria-Mare, Magna "“Bulgaria?.
Ca întindere territorială, ambele aceste regiuni nu întreceai pe omonimele lori dela
Dunăre,

Er bine, elle totuși se nunta mari findu- că de acollo veniseră Bulgarii îîn , Mesia şi Unn

.

gurii în Pannonia.

|

Toti cu acella-şi dreptu sse dicea Croaţiă- Mare, Magna-"Ghronatia, şi Serbiz- -Mare, Ma-

gna-Serbia,

unii antici territorii la nordi de Carpaţi, de

unde; după mărturia scriitorilorii

bizantini din secolulii x, năvălliseră pentru, prima . Gră Serbo-croaţii âssupra Peninsulei
,
Balcanice?. că. mărimea
probeză,
ni
Mare
Serbia
şi
are
Ungaria-sMare, Bulgaria-ditare, Croaţiaa unei
primordială
patriă
de
ideia
ci.anume
semnifica aci nu vre-ună rapportii ggeoimetricii;
naționalități.

Dintre “ovinciele |polone, una se> chiamă până astă Poloniă-Mare, “Wialho- Pobt, şi .
alta Poloniă-Mică,-Walo- Polska... : «:
Rissia-Mică,
În imperiulii russă . găssimi de assemenea.: Russia-Mare, de ito- Rusii și
Malo

|
1) RICARDUS, Do

1240; în pacea

e
Rp

.

in-8, p. 248—
:
2) Ibide, :p. 249 şi 252,

|

Me

i

Russia.

ie

en,

dintre 1220 —

pitte,

San galli, 1849,

4 3 |
Danubiană se nu.
unde k Bulgaria, De a Bulaaria.—

mesco Bulgaria Asami, âriă cea asiatie ia

Mi B 7

,

pf

cțe.

Cf. RosLER, Rome Stad.; 157.— exceL, Geseh, d. Bu 3%”
s) Ap. sAFARIR, SLOW. Staroz,; 638. — Constantinii” Por-

3

|

Sti

| firogenetii dice în acellașt înțellesii : 1 pepdin
done

XewBaria. adecă nl

X wfaria

și!ce

-mare şi Croaţia-ală, i

că slavonesee albulit este bel, eră marele cel, încâtii Greculiă,

NEpossedândă sonulii d, le confunda pe ambele. Lecţiunea cea
Cotreetă este Vel-Hrovatia şi Vel- Serbia, deși însăși albâța

8e pâte lua figuramente la; Slași în simți de mărime, încâtii

Musealii numesei pe: Imperatii: Biely zar, adecă tzarulii. Ă
albii, cafa-ce însemneză: marele,
.

.

8

se
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«Polonia-uMare s'a numiti asti-felxu, fiindii -că acollo se aședase Lech, tatăl Polonilorit,
«fundândii cetatea Gnezno, capitala ţerreln“. ,
|
,
Pe aceta-și. basă o partea Russiei s'a disi are, copprin
dândi în sine însă-și ânima
Moscoviei?.
Sa
|
|
i
.
Cu Ungaria-Mare,

Bulgaria-s Mare, Croaţia-sAlare; Serbia-ylare, Polonia=:Aare
şi Russia-Mare în mână, să ne ma! întrebâmit 6re ce însemneză Vlachia-Atare
?
|
După cumii Lech, tatălii

Poloniloră, descăllecase în Polonia- Mare, totii aşa Tratani, tatălit
Româniloră; îşt pusese pictorulii în. Muntenia: Plachia- Mare.
”
După cumii Bulgaria-:Mare, Ungaria- Mare, Croaţia-Mare
şi Serbia- Mare a fostii sorginţile de unde se reversară departe bulgarismulii, unguris
mult, croatismulii şi serbismulu,
totii așa Muntenia, Plachia-oHare, a fostii isvoruli romănis
mului pentru Temeșiana, Ardeli,
„ Moldova, ba pânăşi pentru romănimea trans-danubiană.
Precumii a fosti Gnezno în Polonia=i Mare sei Novgoro
duli şi Moscva în Russia-lare,
totii aşa a fostii Severinulii în Muntenia seu VlachiaMare.
|
Mat pe scurti, mărimea. în numele “Țerret-Romănesci
caracter
isă
prioritat
ea
aceste!
porțiuni a Dacief assupra cellorii-P'alte surori
de dincâce şi de dincollo de Dunăre, conhrmândii încă o dată în astă privință cera-ce
not ami spusii degia mat susii şi vomit ma!
desvolta în cursul acestei scrieri: Muntenia
este sîmburele viței latine din Oriinte.
In casuli'de faţă înse noţiunea
de paternitate coincidă cu acea de volumă.
|
secolului XV, aglungândui d'o parte la
Marea-Negră, de alta înfundându-se în
Lransilvania; unde posseda Făgăraşulă,

E Penn

.Roşinarulii şi chyarii Haţegulii, apoi stăpânind
ii
Almaşuli în “emeşiana Şi: câte-unii petecii
din Bulgaria, Țerra-Românescă era de
şi de
faptă
dreptii ma! mare decătii

ori-care altă provinciă de acella-și
sânge.

„„tâta că străini, ameţiţi prin. schimbar
ea mappografică, aii începuti-:din
cândă în cândi
a accorda Moldovei numele de: Plachiăi Mare, producendi astii-feliu, în nome
o confusiune, pe care n'ati fostii în stare
nclatură
s'o
Nici o fontână din secolul . XIV și chiar descurce istoricii nostri moderniî.
ii XV nu numesce pe Moldova : Wlac |
hiă-Mare,
Dintre tote țerrele române de pe
malluli nordici all Dunării, aces
tă. nume apparţinea
numa! Și numa! Munteniet, "pe cândă
sora” trans-milcoviană se chiamă din
hide ică,
contra : VlaSa
NE
“Windeck, 'biografulu: contimpurânti
allii împăratului Sigismundii, Muntenie
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Polonulii Mateiu Miechowski, sub annulii 146 5, numesce Muntenia : Aator 10.

Cea ma! vechiă mappă cunnoscută a României, publicată la Strassburg de Essler și
Ubelin la 1513 după nesce materialuri cu multii mai betrâne, cellii puţină de pe la 1450
pe Moldova o chiamă simplu : Palachia,

€rii pe Muntenia : Valachia- Magna".

”

,

Diplomatulii Felice Petantzi, trăitori în Ungaria pe la începutul secolului XVI, numesce Moldova “Palachia--Minor, "Țerra-Romănescă Valachia-< Maior, &rii poporuli muntenii :
Ia .
*?.
Walachi «tontani
Toti atunci Nicolait Olăh dicea: « Valachia magna, quae et Transalpina nominatur»"?.
De unde dero Cantemir luata dogmatica" asserţiune că : « Vlachia-Mare, din socotela.
n
«tuturorii geografilorii şi istoricilorii, este Moldova» **?

Ceta-ce Pa industi într'o errâre nouă a fostii errârea cea vechiă a lui Leunclavius, carele, .

întru câtti scimii noi, spusese cellii ănteiu pe la finea secolului XVI că Muntenia este VlaWlachiă- Mare, întervertindi adevărul

chiă=Mică şi Moldova

Pe

cândii principii moldoveni

istoricii allă lucrului îs,

se întitulaii numai pocpoăi, domni! munteni,

mat allesi

din secolii XIV şi XV, erati mart-pocvodi, cela-ce arretă că mărimea comparativă a ŢerreiRomănesci, marele-poevodati alli Ungro-=vlachiei, se consacra chiarii prin titulatura princiară.
Alessandru

Bassarabii

de pe la: 1359

era c«â'ptyas foipidas val advers dans Obprgephaylac*€.

Toti aşa e fiiulii seii Vladislavi Bassarabii în inscripțiunea icânei din Sântulii Munte.
Nepotulii de frate allă acestuia, nemuritorulă Mircea, este «marele vosvodi şi domnii
|
.
|
„autocratii allu tâtet țerre ungro-românes *.
Becătră
de
In vechia poesiă germană despre campania dela Varna din :1444, scrisă
beim după arretările marturului oculari Mâgest, Vladi Draculi, fitulii lut Mircea, este nu|

miti totti-WVa-una mare-podă allii Palachiei:

i

,
„Trokle waz er genennet,
„der gross aaida, van Walachei,
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NOMINALE

INTRE

9.

MUNTENIA

SI ROMANIA

TRANS-DANUBIAN4+

Românii diri Balcant aveau şi er'o Plachiă-Aare
propriă a lori.
Așa se numia acea Româniă din Pindii
", despre care no! constatarămii degia
mat sus
atătea punturi de coincidință cu ŢerraRomănescă : Vlachiă una şi alta, Sunt
eniă de assemenea, Jare-Vlachiă croşi ambele d?o
potrivă. |
„" Hemulii era; în adevării mare pent
|
ru Românii de peste Dunăre, în acel
la-șt înțellesă în
care era mare Muntenia. pentru întrega
Romănime.
a
De acollo, ca dintr'uiiii cubi communii
;'se
răsi
piră
copi
it luY Aurelianti pent la Adriatică
şi Bosfor,
e
o
i
Vlachiă- Mică, adecă cea mat pros
|
petă prin datulu nasceri!, unii feliu
danubiână, se chiămati coloriiele
de
Mol
dovă trans=
române din Acarnania şi Etolia.
In fața acâstorii 'noue coincidințe,
i
not vomti repeţi ceta=ce amii may
azardi,
spusă o dată: nu este

«a Italiei promontoriulii Cir
ceey, “Monte-Gircello, ma!
„«anni, o coloniă venită de
ami
pe mallurile Fasului. In Can ntesce singurii, după tre! mite de
«mal întimpină, cu nesce
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„- Partea cea mal compactă, cea mat energică, cea ma! putinte a emigraţiunil, și-a appropriatii firesce territoriulii cellă mai adecuatii cu idealulii aspiraţiunilorii selle, devenitii astitfeltu, dincollo ca şi dinc6ce de Dunăre, porţiunea cea may națională a pământului nai
onală.

i

|

Eccă de ce Muntenia și Muntenia ni appari totii-d'o-dată ca Vlachiă şi Vlachiă, adecă
doue regiuni mai eminamente latine.
|
i
|
Vig6rea fisică şi psichică este

simptomulă cellti mat cerțiă allă răpedii îmmulțiri a unei

naţionalităţi.
|
|
”
Românii dela Severini, ca și acei dela Pindii, începură a împroşca în'tâte
prisosuli poporaţiunii, fundândiu în drepta şi n stânga stabilimente filiale, în
cărorii el conservaii prestigiulii de ascendinţă.
EeSă de ce Muntenia şi Muntenia, Romănia și Romănia, sunt Vlachiă- Mare
vitare,

a

E

|
direcţiunile
tradiţiunea
a
şi Wlachiă- .

ă

Azardulă celli apparinte este totit-d'a-una în fondi o lege istorică.

Dintre numile celle până âcumii analisate, Romănia s&i Vlachia se pâte califica geneticii,
Ungro-vlachia administrativi, Muntenia sii Transalpina topicii, Vlachia- Mare ierarchicii.
Acesta din urmă esprimă gradulii de importanţă morală şi materială a ţerrei în comparațiune cu celle-t'alie provincie alle Daciei lut Tratanii şi chiari din ambele Dacie.
“Toti ce ni mat remâne de observatii în trecătii, este că despre Plachiă- Mică, după cumii

se chiamă astă-di celle cinci districte de peste Oltu, nu se afilă nici ună vestigii în litteratura istorică din secolii XIV şi XV, cândi elle se numiaii puri și simplu:

verinului.

1309

Pa

banati alli Se-

|

A

Totuşi nici acestă numire, deşi mal modernă, nu este indifferinte.
Ea probeză că până în dillele nâstre totalitatea. Munteniei, adecă tâte celle opti-spredeci gludeţe, păstreză 6re-cumii implicitamente caracterulă primitivă de “Plachiă- Mare, căci

alti-fellu o parte din elle nu.s'arii fi pututii boteza Plachiă- Mică,
$10. .
BASŞARABIA

DELA

"OLTU

IN

FONTANELE

POLONE

ŞI

MOLDOVENE,

-

-

Engel, Gebhardi, Sulzer, Wolf, Şincai, Palauzov, Vaillant, Ubicini, Râsler, mat pe scurti
nu essistă aprpe nimeni în litteratura istorică a Romăniei, care să nu fi. cititii sei cellă
puţinii să nu fi avutii apparinţa de a cunnâsce pe Dlugosz.

Născuti la 1415, acestii illustru cronicarii alli Poloniei face parte din secoluli XV prin”

activitate personală,
selle opere.
- Dlugosz

deri apparține mail multi secolului XIV
|
SR

"Ţerra-Romănescă

numesce

în tre! feliuri.

prin fontânele

grandi6sei
|

A

Ell îx gice Munteniă: «Montania»*, confirmândii t6te observaţiunile n6stre de mai susti,

atăti assupra usulu! acestui nume în secolulii XIV, precumit şi assupra legăturei selle cu
forma. polonă Multanp.
|
a
ca
A

Ella cunnsce au

at puţinii epitetulii de Wlachiă-Mare, întrebuințându-lă întocmai ca

NE
şi contimpuranulii seii Miechowski?. în annalele lui Dlugosz sub nuappare
ănescă
Țerra-Rom
ort
multe
de
mar
Deri celle

mele de Bessaratia, poporulii Bessarabi, principele Bessarabus.
f

Anno 1474: Turcorum

Cesar

dul nomine, ad Turcorum egsarem Machumetem so conferens,

emres arces e! muriliones în - "essarabia
Bess
et Montania,- tradente tibi ul'ronee Bessarabie Voivoda Radulone vecupans

” feudalem et tributarium se illi preestitit, et prafatam matorem
Moldaviam ab illo regendam sub tributo suseeţit.“— siNcar,
11,45, traduce forte bine: „Afoldova cea mai mare, adecă Va-

1 Lib. XIIT, t. 2, p. 516:

ete.“—Cf. mat susii $ 6, notele 2,3.
|
2)Thid., lib. XIII, t. 2,p.345: „Germanus eiusdem Vladi, Ra-

lachia.W—0f, mal susă Ş 5, nota 2, $ 8, nota 10,

:
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ISTORIA TERRITORIALA.
“Ca .essemplulii cell mat palpabilii, vomii reproduce aci unii passagtu
din cronicaruli
polonă faţă ?n faţă cu passagiulii correspundinte din letopiseţulii Moldover:
„ Dlugosz:

Urechia:

„Anno 1474 ad Casimirum regem Poloniae ve-

„nerunt Stephani Voievodae Valachiae nuncii no-

„tabiles, sabbato post Epiphaniae octavas,. Ste„phanus Turkula et alii, per quos denunciabat.

» Voivodam Bessarabiue Radilonem, hostem suum,

„Turcorum etiam subsidiis auctum, se profligas„Se; uxoremque suam et duas filias et omnem
„thesaurum in castro Dabrovicza, in quo Radul

„confugerat, et inde clam eftugerat, abstulisse,
et

-

„Bi intrând Stefanii-vrodă în Jerra-Duntendac
„se găti să dea resbolu Raduluk-vodă. Deci ă,
„dendii Radulii-vodă că nu-t va put6 sta împot șe„Tă, a datii doșii cu ostea sea și s'a dusi la ri„unulii sei la Dimboriţă. .. Ero Stefanii-vodă scasa

„porniti după Qânsuliă cu tâtă 6stea, și
într'a

„ȘI lună în 23 a încongturatii cetatea Dimbo câstă„şi într'acea n6pte a fugitii Radulă-vodă din viţa,
ceta„te, lăssându-și pre Dâmna sea Maria și pre fileă-

„maiorem partem suorum dominiorum possedis= .
„sea Votehiţă,: şi totii ce a avutii, și s'a
„_»8e. În quorum omnium testificationem viginti octo
dusi la
„Tur
ci. Eră Stefani-vodă în 24 aceste! lunea
"„banderia, hosti detracta, Casimiro regi die Solia
"
„dobăndită cetatea Dîmboriţă, şi a întrată într'i .
„sex'a decima
nsa,
mensis Januarii praesentarit. Sed
„denunciationem tantae denunciationis et
laaticiae
„Superveniens post triduum nuncius alter
foeda„vit, referens Casimiro regi Radulonem
Bessara-

„Și a luatii pre Dâmna Rad ulul-vodă, și
pre fircă„sea Votehiţa o a luatii şie Dâmnă, şi tâtă
averea
„ui, și visteriele lui, şi haYnele lut celle
scumpe,

„Şi tâte stegurile lui... Eră pre Bassarabi
niotii l'a lăssată Domni în Zerra-Dluntenes Lacă

„biae Voievodam auxiliantibus sibi Turcis,
et Bes„Barabiam

recuperasse, et praefectos .castrorum,
Stephanus instituerat, castris conqui
sitis
„trucidasse, et agrum Valachicum in

„Radu

liă-vodă, decă a luati aglutorii dela
Ture!,
„â întratăi în Zerra-Romiinescă cu 15,000
de
Turci
ete.

'„quos

magna parte

„igne populasse ete.“ 3,

“f,

.

Ori-unde Urechia pune « Țerră-Munten
escă » şi « Țerră-Romănescă», Dlu
gosz întrebu„ Totii aşa face Mateiu Miechowski,
compatriotul și discipolulii marelu
i annalistii poloni.
Vorbind, spre essemplu, des
pre catastrofa luf Țepeși, căgu
tii
de
?'nte
tu în sclavia mai
cătră unii trădători români, elli
dice
:
“W ladislaum Draculam, Poicvodam
Bessarabie, annis prope duo« decim in' captivitate tentum, rest
ituit et in Bessarabiani 7emisit, qui
fraude servi sui, currendo
ințeză: Bessarabia.

tenia Bassarabiă,

» deşi cu multi mar rară,

Ast

ă-feliu diploma t ulii Petru
Tomigki consilia în 1510
trămitte unii amba ssadorit
reg
la Pârta Ottomană nu pe drumulii elui Sigismundi Iagello de a
garia, Transsilvani
cell mai scurtă, ci prin Una Şi
: «per Hungariam

« descendendo Buda
m,

în Turciam proficisciretur non
per Transsilvaniam et “Bessarabiam
etc. »*,-

e.
5) Lib. XIII, t.2, p. 508,

pd*)

Letop„ L.

ebba

.

e

ţ, N, O Ironicon, COOXIAL.-—Totii așa în DLugo
sz, lib, XIII,

„. 6) ENGEL, Gesch, d, Wa,

168,

e
7) RACZYNSEI, Codex Diplomaticus
Lithuania, W'roclaw,
1845, in-4, p. 351.
8) Acta Tomiciana, ed, Dzialyns
ki, Posnaniae, 1852, în-4,
tIp.607
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Vedurămii fontănele polone, pe Dlugosz, pe Miechowski, pe regele Viadislavii Iagello,
pe Tomiekis

celli mai 'necontroversatii numele de

modulii-

"Țerrei-Romănesct în

dândii

”

-

Ă

„Dassaravia,.

Celebrul Kromer îi resumă şi 1 completeză pe toţi.
|
Chiămati la 1551 a regula archivuli. regescii all Poloniet, ellă a găssitii acollo mal
me ate relative la unti poepodată allii “Bessarabiei, t6te frte vechi, anume dintre ânni!
Citindu -le, Y-a fostii lesne a înţellege că elle se referă d'a-dreptuli la Țerra-Romănescă.!
aWuntenia stii Bessarabia»?. -. .

Aşa derii ellii le-a trecutii în inventariii sub rubrica:

între Polont și Munteni avusese. locii'pe la 1389 prin intermediulii
|
|
o

Prima cunnoscință
Moldovenilorii.

Basarabia,

ca una din calificările “Țerrei-Romănesci, cată dero să fi venitii la Polont Sa

i

|

anume din Moldova.

In adevării, not găssimi acestii nume repeţitii de trei ori în prețiosulii tractatii'commer|

E

|

|

Eccă& passagiulii :

a

a

ciali moldo-polonii din 1407.

|

a

sunt liberi a esporta postavii în Ungaria șin “Bessarabia; &ră
«Neguţitorii din Lembergii

«cine "li va duce în Bessarabia, să plătescă la vama principală în Suceva .căte tre! denari
«de fie-care libru, şi apoi la fruntariă în Bacâi căte doui denari de fie-care libru; eri
„pentru lucruri de importii din “Bessarabiă, fie piperii, fie lână, fie alta, se va plăti în Bacâii
A

.

|

-

.

«€etc.2!0,

pentru
Peste unii anni, la 1408, Mircea cellii Mare trămitte ambassador! la Lembergii

a întra la rândul

seti, după essemplulii

domnului moldovenescii Alessandru cellii Bunii,.

|
+.
în relațiuni commerciale directe cu regatul poloni.
în așa nuastă-q!
Originalul tractatului, închiăiatii cu acea occasiune, se păstreză până

mitulti Zrchivum antiguum din capitala Galliţiei.
Principele muntenii

..

se întituleză acollo:

„Eu lonii Mircea, mare voevodii şi domnii

«lorii de peste

munţi».

i

.......

alti tâtei țerre ungrovlachice şi alli ţerre|

E

a

ureni, prin care se conIn locii de Ungro-vlachiă din acestii titlu, actul polonii: contimp
aa
Bessarabiă.
stată presinţa solilorii munteni în Lembergii, pune:
Sa
a
a
Eccă însu-și testulii:
«1408, Sabbatho

ante oculi

dati sunt

„honorato' nuntiis de Bessarabia»"*.

Steinhauser centum

Si

a

olonii din 1460

grossi pro' octuale medonis

II

i

rennoesce apr6pe din cuventiiîn cu-

moldo-p
mai. susii,
importantulii passagiu pe care Pam reprodusii
1407
'Entii după acella din
întocadecă
abia,
“Bas-sar
ne întimpină
cu acea numa! deosebire că ?n loci de Bes-sarabiă
,.
nia”?
Muâte
dinastiă princiară 'din
„mat după-curmii: s'a numiti totă-d'a-una antica
Traktatulu commercialii

literarum Regni
2) cnoment- Inventariuni publiearumprinc
, Aflaali
ipală

polei MDLI, autograf înlArehivuli

vulă municipali din Lemberg, faseie. 517,

11) Archi
„Azjd Mireza
nr. 8.—Reprodusii în Archiva istorică, 1, 1,3:lachii
skoi i za- .
a i gospodin wsei zemi uggror

velilyi oivod
Transalpina site
A
Ş
serilori Esterne din Moseva, în-f.,p.222: ;,
velikago * planinskym siranam. . .
ka
Motri
WICZ,
DANILO
Î
LENSFI
41178, p. 232.
lib
MS,
gii,
Bessarabia,“* ap.OBO
Lember
din
munic.
huiv.
12).Are
p
1843, în-f,
Moskva,
3545-72),
gli
.
3
16
ini
23
Li
miasta
a
Rronik
CKI,
ZUBRZY
—Cf.
?
”
!
bi
Kuiazsestva litovslage (1585 »
Basara
do
i
i
e
V
do'Ugor
„A
o
d
pă
173:
:
5
7
1
i
,
1
istoric
va
rică,
15) ) Arehi
Are
3
|,
t
Are a istoricică
ă, 1, 1,131.—Aktyity 4Zapaduoi Rossii,
10) Archiv
Keliui do Turkor volno im vyvesti sukna, a kto poveza

do
ie
do Besarab srodobno ir vyvoziti sukna, alto
31: > Aa
sulzno do Basarab dati imet na golovnem mytie u Soezar
myto u Sopovezet sulino do Besarab, dati imot na golovnoe eot
privezut ot Basarab îli „ot
sezn
a
ete.,
Grosz
tri
grivnu
ot
.
grivnu
Bakovi
ezavie ot grivnu po tri groszi, & na krai w
, îli bud sezo, u Bakovie i Romanov t're
h;
îi, bavolnu
il bavolnu, * Turkoc
dva groszi; a szto privezetiiz Basarab, ili pereiz,
ngeh Yrgov ot voza po dva'zlaty turskych.*
Iraisz
tyeh
iu
e
ili bud szto ote.«
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$1u.
BASSARABIA

IN

FONTANELE

:

,

|
SERBE

SI

MAGHIARE,

La 1349 celebrulii tzarii serbescii Stefani Duşanii
închiăiă uni tractatii commercial
cu Ragusa, în care citimii între celle-Palte:.
A
e
Ă
«Orl-cine pâte trece în. libertate și fără nici o pedec
ă prin ţ&rra nostră, ducândii marfă
«pentru alte ţerre, affară numai de arme, cari
să
«A crra- Bassaradâscă, nici în Ungaria, nici în Bosnia nu se esp6rte nici în Bulgaria, nici în.
, nict în Grecia»!.

și. «Eecă dero Muntenia purtândii numele de Bassa
rabiă în tâtă fl6rea vecului XIV !
Cronica serbescă a monastirit Trono

şa, cunnoscută după uni manuscriptii- din secolu
lă
XVI, înse compilată după nesce sorginți cu multii
may vechi, dice între anni! 1320—1330:
«Împăratului bulgarii Mihailii âdună o formidabil
ă armată, pe Ingă care ma! căpătândă
«agiutre dela Românii Bessarabeni, năvăll
i în Serbia»?,
- Vorbindi despre acella-și personagiu, Bizant
inulii Cantacuzenii, scriitorii contimpur€nii,
numesce Ungro-vlachi pe alliațit Bulgarilorii
, Românii cet Bessarabent ai cronicarului
serbii?,
Acestă așa gicendti- ecuaţiune între Ungro
-vlachiă şi Bessarabiă ne conduce d'a-dr
la o diplomă a împăratului Sigismund,
eptulii
carele confirmă la 1420, în calitatea”
de rege allii
Ungariei, immunităţile și privilegiele
monastirit Tismena ;
« Tuturori locuitorilorii Terrei ungrov
lachice, adecă al Bassarabiet»+.
In acella-și modii annalistit maghiari,
Povestindii catastrofa. regelui Carolii-Ro Thurocz* şi anonimulii Chronicon Posoniânse $,
berti pela 1330 în codrii. Severinulu
Țerra-Romănescă «a Bassarabului»,
i, numesci
să simplu numai «Bassarabi»,
Dela Poloni, Moldoveni, Serb! şi. Ungur
i, cărora Muntenia li era d'o potriv
sub termenul dinasticu de Bassarabiă,
ă cunnoscută
să trecemii la sorginţi occidentale.
$ 12,
BASSARABIA

IN

FONTANELE

ITALIANE,

« prin documente, prin mărturie
şi ma! cu semă prin &ulle plumbate
alle Veneţiei»,
Bulle plumbate alle Veneţiei—
din
e
„ Leunclavius şi după dânsuli Can ce epocă?
temirit credeati că Bessarabia îns |
mână de peste Pruti.
emna aci provincia roSE
Ă
|
„Din fericire pentru lumina isto
rică, individul în cestiune nu
e de totii obscurii, 1)

KARA
- TVRT
NO
ROVIT!, Srbskii spomenitzy, Bieo
grad,
1810, in-8, p. 52: „kto lubi
Și „Brede paiez zemliu tzar iti u inu zenliu str'gom, s kuplom

i;

„0ruzsiia

styami svobodno
vsake zabave,
da no nosit ni u Bugare, ni u bez
Basarabinu zem-

14, ni na Ugre,niu Bosnu,
ni u Qr'lke.& „— Datulă este
6858
dela

Oreaţ
ionă 2, septembre 20, adecă 1349, âră
50, iune,
precumiiindict
pune în paren
tesi editorulii din necuingScere: regulelorii cronologic
e.
i

175: „6 dă Tijv Te îdiav orparecv
duvayayiv ucei ee Ouyxgofidyuv rara Ovupăziav ova
v ete.
4) VENELIN, 49: „Vsiem koiGlipy
,
Basarabsla:i— Originaluli acestv tgrovlachiiskoi zenuli sczo est
ui
docu
ment
ii
se
află în Archisulii
Statului din Bucuresej.

5) Ed. Schwandtner, 208: „Transiulii se
în terra Bazarad Vayrode Vlachorum.
&
*.

”
6) Ap. PODHRADCZKY, în
, ) Rodoslovie Serbsl
Chronicon Budensc, 250:
»Ânno Domini MOCOXXX, feria sexta
vesnosti,t. 5, Dieograd,oc, în Glasnik drusziva srbske sloante festum beati Martini,
1853, in-8, p. 64: nhli
nieiszo voinstvo sobrav
in
terră
chai
Baza
l
rad
zse
Carol
us
silrex
. .
fraudulenter est devietus.«
chow.“ —In ediţiunea tipă i vzia pomosezi u Basarabovych, Vol.
a) Annales, 182: „Novi aliquando
în aula Maximiliani IL
stă : Besarabor i Voleho
Augus
limbă, cronica se pare a rită
ti,
Spire
v.
eonit
Dup
ia
celobrantie, Nicolaum, patre Bessa
ă
fi fostii seri
i
Dutinti
;
mente, în secvluli XV,
rabie
princ
ipe
natum
uti quidem
, crisă, cellă puţină p arţialbusdam ac testimoniis, prasertin credebatur: documentis qui:ni.
3 ÎTicăa
Venet
orum
o
plumb
eiş
.
Do..
bullis,
) Historiarum Le IV, rec: Schopen,
hane eius originem
Bonnse, 1828, in-8,
!
$
L, . 2) Crone 11,37 adprobantibuş.«

3.

STUDIULU 1, $ 14.
u te la 1569,

Ce unii annti

înainte de a face

:

solemna”

63
appariţiune la curtea imperială

a

absburgilorii, ellii petrecea la Segrovia în Spania, de unde "li vedemii seriândii unii feltu

de crisovi , în care
MuntenieY» *.

'şi dă numele

de:

«Nicolai,
-

fitulii lui Barbu
Ma

Bassaraba,

?

domnii allii

Astă-feliu se esplică pe deplină titlul sei: «princeps Bessarabiae».
Cu multi inse înainte de bulle veneţiane alle acestui aventurarii, Țerra-Romănescă se

|
.
Să nu uitâmii că ceta-ce ne preoccupă specialmen te în opera de față, este secolulii
XIV.
|
- EX bine, într'o scrisGre cătră regele maghiarii: Ludovicii din 1372, adecă de pe la finea
domnirii lui Vladislavă Bassarabii, papa Gregoriii XI îllu îndemnă la edificarea templu=
rilorii catolice în ţerrele învecinate cu Ungaria, dicendu-t :
a
„ela Bosnia, Serbia, Bassarabia şi ?n celle-l'alte părţi limitrofe locuescii mulți schismatici
-

numia degia Bassarabiă în bulle papale.

ȘI eretici.»

a

„

!

”.

8 18.

Se

a
Fontănele de mai susii, în cari vedemii Țerra-Romănescă figurândii sub numele de Bassarabiă, potii fi classificate în următorulii modii :
N
RECAPITULAREA

DESPRE

BASSARABIA,

i

SECOLULU XIV:

Qi

pm

. Tzarulii serbescii Stefani Duşanii (1300—1356);
.
|
„Papa Gregoriui XI (1300—1378);
. Impă&ratulit germano-maghiari Sigismundi (1 366—1437);
Ie
„ Regele poloni Vladislavii Iagello (1350—1434);
a
(1380—1432);
Buni
cell
-Domnuli moldovenescii Alessandru
din
regescii
archivulu
în
Kromer
cătră
de
„6, Actele dintre 1389—1411, inventoriate
|
ă
a
a:
|
|
Cracovia ;
7. Notiţa din 1408 în archivulii municipali din Lembergii;
SECOLULU

iv:

9. Annalistulii poloni Dlugosz (1415—1480);
10.
11.
12
13.
14.

„i

i

8. Cronica latino-ungară dela Posonii“

.

ai

a
|
Confratele acestuia Miechowski (145 0—1523);.
E
);
—1504
Domnulii moldovenescii Stefanii cellii Mare (1430
Annalistulii maghiarii 'Thurocz (1450—-1490);
Cronica anonimă serbă dela Tronoşa (XV—XVD);
Bassarabii (XV
Bulle plumbate veneţiane alle pretendintelui muntenescii Nicolaii

|
|
i
15. Diplomatulii poloni Tomigki (1470—1535).
cii penă la
stabiles
ce,
autenti
Aceste differite sorginţi din secolii XIV şi XV, d'o potrivă
e pe
denumit
o
ca
de evidinţă atătti faptulii cuvântului Bassaradiă
cell ma! înaltă gradii

—SVD;

2) sEIVERT, Von

7

dem

walachischen

Wappen,

în Ungri-

ches Magazin ; Pressburg, 1781, în-€, t. 1; part. 3, p. 866,

14 acesti actii numai în traducere. Nicolai, princeps Bessarabiz allii lui Leunelarius, îşi numesce patria: „unser FuerSeivert este publicatii
lui ulii
stenthum Transalpina.«—Articol
3
de assemenea în -Auzeigen allergniidigst privilegirte

Wien

1771-76, in-8, t. 6, p- 180-8.

,

„.) RAYNALDUS, an. 1372, num, 82, ap. ASSEMANI, Kalenda-

Tia, V, 1,61: „(Quod in eisdem, Bosnia seilicet, Rascia ae Basarath, et aliis partibus eis vicinis multi schiematiei et hzeretiei commorantur, et quod ibidem convertendorum messis est
multa, operarii vero pauci.

9
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aturici fârte respăndită a Munteniei, precumii şi nu ma! puţinii originea acestui nume dela
dinastia princiară : Terra- Bassarabului.
|
|
pa
Pentru Munteniă Basarabia correspunde cu Bogdania pentru Moldova, ţinendu-se totuși
semă de doue punturi de differinţă :|
i
o
1. Moldovenit

el-înşii nici o dată nu-și

numiati. ţ&rra Bogdaniă,

pe cândii

Muntenir din

contra, precumii vomii vede mai la valle, nu respingea numele de Bassaradiă ; |
2. Bogdania se referă la pers6na unui singurii principe, întemeiătorii all domniei
moldo- |
vene, pe cândii Bassarabia reflectă în sine o dinastiă întregă, tare şi mare în
cursii de mai
multe vecurt.

Acestii modii de a individualisa o ţerră sei o națiune prin numele gentilițiii
all principelui scii allii dinastiei, nu este isolatii.
Salverte, studiândii fenomenulii în istoria universală, &ttă cumii
resumă cercetările selle:
« Uni capii puternici şi celebru pote .da.poporului propriulii seii
nume. A şa la începu«tulii secolului XIV o ramură tătară adoptâ numele suveranu
lui seii Usbel, allii şesselea
« descendinte allii lui Genghis-hanii. O altă ramură. purta
degia mai de 'nainte numele lui
«Noga, sub conducerea cărui ea reuşise a deveni nedependinte.
Hordele turce, cari năpă« diseră imperiulii bizantinii pe la finea secolului XIII, ni
se presintă de:assemenea sub nu«mile differiţilori căpitani : Salam-başă, Amir-amanii,
Atmani etc. „Goţii, Vandalii, Alanil,
« Gepigii, formati una şi aceta-şt naţionalitate, alle cărita
fracțiuni, după mărturia lui Pro«copiii, se distingeaii una de alta prin numele principelui
respectivi. Dintre poporele gal„«lice, năvăllite în Asia, cinci îşi attribuiră: numile
capilor ce le duceai la gloriă. “Lot
«așa în anticitate Mirmidonii se numyaii Tessalt
după numele lui Tessalti» .
” Mlustrulă Iacobii Grimm reduce denumirile tuturorii
naţiunilorii la tret rubrice generale :
1. Sei după vr'o calitate mat caracteristică a
poporului;
.
N
2; Ori după aspectului territoriuluY ;
|
.
3. Seti, în fine, după numele -fundatorului statului
națională?. .
|
In astă din urmă speciă întră numele Țerrei-Romănes
ci : Bassarabiă, |
Ellă este pentru nor totii ce p6te fi mat
importanti, demonstrândii profunda vechime
a
dinastiei Bassarabilorii pe țermi! Oltulut și
distrugândi totii-d'o-dată asserţiunea d-lui
Rosler că d'abia pe la 1330 ară fi appărutii pentru
prima Oră unii obscurii Bassarabii pe scena
istoriet?,
.
|

Pentru ca o ţerră să adopte numele une!
dinastie, trebut să fi trecuti may ăntăiii
unii in" tervalli destullii de lungii de consolidarea
dinastier ; pentru ca acesti noti nume
dinasticii,
lăţindu-se cu incetuli affară din hotare
,să
Croși unii altii intervalli destullu de lungi; devină familiari în străinătate, se necessiteză
ma! pe scurtii, pentru ca Bassarabia
să fi străbăttutii pe la 1372 penă la curtea
papală set „Pe la 1349 până la Ragusa,
logica istorică
cea ma! elementară ne face a precepe
că însă-și dinastia Bassarabilorii a
fostii la Munteni
fără comparaţiune mat vechiă.
,
ă
1) Op. eit., 11, 121-3.

”
| | „în die Beha
2) Geschichte der deutschon Spra
ng zu-verlangen, dass diese Famil
che, Leipzig, 1848, - relian beriuptu
n-8, t. 2, p. 774: „Betrachtet man
ihmt_gewesen sei. Ieh finde den Name ie seit Au
nu den Grund der Nan Bazarad
lS den eines Wcjwoden der Walachei
” Men, so ergeben sich drei Arten, indem
zum ersten Mal în der
sie sich entweder auf
berâhrten Stelle Thwrdezis zum J, 1330
einen Stammherrn, oder auf cină vorstecher
genannt. Eine Urde Eigonschaft
Kunde

des Voll:s selbst, cder endlich auf die Gege
nd bezieehen, în
Eta
.

der es wohnt.&
3
:

.
| ) Rom. Stud, 206: AI
„Dio ununterbrcehere Folge dor
Dynas ie assaraba ist ein Glaub
enssa
storiker. Aber fâr einen modernen tz der romănischen tiiLeser

ropa gehărt es doch zu don

des westlichen Eustarken Zumutungen,. Vertraue
n

von 1345 nennt uns den Edien Alexande
r Bassarat.Lire andere vom J. 1359 stelit
den Alexander Bazarad Vajoda Jrahealr nus noch

Ficherer. Der Mangel fernerer Aufdiese Penennung zu verfo] en, erst
1435 erseheînt ein "Bozarabus Vala
chi Vaivoda,
zeiehnungen

lindert.uns

—D, Rosler citâză
THEINER, și totuși nu vrea, vonsă mele “
până șiş acollo, Mon. FE
soie că
Hang., 1,513, se găes
ce
Bazaras Vaş
Yoda 'Transalpinus& degia în
annuli 133
_

»

<

<

Li

-

"STUDIULU 11, $ 14

ex

$ 14.
BASSARABENII INFR'O CRONICA POLONA Dax 1289, ,

Ce va dice d. Râsler, cândii noi vomii arr&ta nu la 1349 sei 1372, ci de pe la 1259,
cu unii secolii înainte de urcarea pe troni'a lui Vladislavii Bassarabii şi cu' doue vecur!
înainte de

"Țepeşii, termenului “Bassaradiă nu-numai applicatii cătră territoriulii şi cătră po=

porulit Țerrei-Romănesci, derii cunnoscutii degia până ?n fundulii Poloniei?
|
e
e
Se
Mai repeţimii o dată ciffra : 1259.
Ni vomii permitte mat! 'nainte de tâte o răpede digressiune despre preți6sa fontână, de
unde vomii trage acestă neașteptată indicaţiune.

-

o

e

Silesianulii Sommersberg a divulgatii în 1730 o cronică polono-latină, pe care a botezat'o : glnonpmi lrchidiaconi “(Aneanensis brevior chronica-“Gracopiae.
O dată attrăgendu-se assupra acestui monumentii attenţiudea archeologilorii, s'aii începutii cercetări prin feliu de feliu de bibliotece, dândii dreptii resultatii descoperirea mai
multorii differite manuscripte, care de care mai complete sei mai perfecte, unul la Breslau, altulii în Vaticani,
all treilea la Kânigsberg, allii patrulea în possessiunea renumi|
şi aşa maY departe?..
Czagki,
bibliomanii
tului
Studiându-le, Germanulii Semler a surprinsi cellii de ?'nteru pe Sommersberg de a fi
publicatii la ună locti sub acella-și titlu vr”o şepte cronice cu totulti deosebite, pe cari unii '
archidiaconii de Gnesno le-a fosti legati pe tâte într'o ordine cronologică, luândi astii-feltu
aerul de a fi autorii all totalitățir?.
Celebrul Lelewel, găssindii vr'o'doue noue manuscripte, s'a cregutii în stare a da o
classificaţiune şi mat precisă, -despărţindi întrega publicaţiune sommersbergiană anume în

|

|

următârele optii buccăţi separate:

|

1. Brevis “Ghronica “Cracovia, pent la 1248;

UI

i!

2. Annales Polonorum vetustiores, dela 1248 până la 1282;

. Înnalista “Gracoviensis, dela 1282 până la 1312;

4. dinnalista “Gujavieisis, dela 1312 penă la 1340;

"5. Ainnalista OMonachus, dela, 1340 penăla 1366;
6. &phemerides, dela 1366 până la 1376;
|
_
7. Annalista "Gneanensis, dela 1376 pent la 1385.
petustiores.
Bolonorum
Aşa derii între annii 1248-1282 ună anonimă scrisese &lnnales

|

în casulii de faţă.
Dintre cei optii cronicari de ma! susi, ellii singurii ne interesseză
bănuelle.
Autenticitatea lui n'a fostii până acumii suppusă 'cellei mai "mici

Acestii contimpurenii alli evenimentelorii cccăce dice.sub annulii 1259:
aliis gentibus, San«MCCLIX. Thartari, subiugatis Bessarebenis, Lithvanis, Ruthenis et
“

dorirzs Castrum

capiunt»f,

m

-

IE

E

Adecă:

a

a

i

_

PNR

E

.

«1259. “Tătarit,. după ce sub-giugară pe “Bessarebeni,pe Litvani, pe Ruteni: și alte n€-

muri, ati luati cetatea Sandomirii».

în-f., t. 2, p. 89.— Memoria luării Sandomirului de căpolski6j ș t. 2, Kia-tră1730,“Fătară
1) wisznrewsar, Wistorya litteratury
în 1259 s'a conservatii pont în seeoluli XVII. cere
:
kow, 1840, in-8, p. 152-153..
.

ut)

:ores

Di

iones
) Animadvers
p «9235
1% APe Ping

antiguiore;
ad” osq-9s6..

serintores Polonie,
e Linde,
co bene
zi

liehe Mittheilingen; ap. oss0Pnasurirt
NLINpsehaua
Lelewel
aa 150
avea intențiunea, de'u publiea pe toţi
tan

ai

anţp

î.

edițiune cu variante, aceaa lui

acesti eronicazi într ee defoetiisă

tic

O) SOMMERSDERG, Silesicarum rerum scriptores; Lipsi,

LARtus, Polonie descriptio; 1650, în aizLeR, |, 544, dice:
„Anno 1259, îi, Russis adiuti, Tantari Sendomiria, potiti sunt
—in cujus rei memoriam adhuc hodierno tempore guotannis

- altimo. Aaii festus dies Jujus cedis, quasi Aartyrum Christi,

celebratur_magno hotminurn COmetirsta qui! us, ex Pape Ale
Papa.
indu genti donantur.“
IV concessione, magne
aandri

Alessandru IV a domnitii între 1254-1261. Prin urmare, în=

săși cronologia confirmă veraeitatea narraţiurii,
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Dintre toți istoricii Românilori, numai Gebhardi observase
în trecăti

i într'o notiță acestă
passagiit din așa numitului Archidiaconii de Gnesno.
|
|
Illi observase, deri nu-l putea înţellege, căci nu cunnoscea
antica nomenclatură a
- Muntenieţ.
a
” Peste Pruti, în Bessarabia de astă-di, pe la 1259 nu'locur aii Româ A
,
nii, ci hârde orien
tale de Comani.
>
i
|
Cine dero să fi fostii pentru Gebhardi acei Bessurebeni?
Nesciendi încotro s'apuce, ellui se decise vrândii-nevrendu
a cre de că Bassaradenii cronicarului polonii vorii fi fostă vre-o seminţiă de Comani *.
|
Ecc& unde pâte conduce până şi pe unii istoricii de tallia
lu ! Gebhardi, cu multii may pe
„ susii de Engel și chiari de Șincat în privinţa -criti
cismului, lipsa de o an alisă monografică!
“Bassarobenii, cunnoscuţi de pe la 1259 departe în Polo
nia, ni probeză că dinastia Bassarabilorii era pe atunci în Ţerra-Romănă&scă înrădăci
nată, întărită, agiunsă în tâtă florea,
Deri acesta se pâte 6re demonstra documenta
lmente ? .
N
Să vedemi.

Ş 13
|

naseanant-nanii INTR'O CRONICA PERSIANA sUB
ANiiULti 1210.

Fazel-ullah-Rașid, scriendii în Persia la
1 300 după rapporturile ofăâciale alle autor
ităţilorii mongole, asti-feliu că narraţiunea'r
offeră tâtă ponderositatea une! mărturie
dă
oculare ',
&ccă ce spune întruni passagiti, assupra
căru
meii părinte şi neuitatulă magistru în sciin ia mi-a fostii attrasu attenţiunea reposatuliu
ţa istorică:
j
ME
«În primă-vera' annului 1240 — dice
ellii
— principir mongoli trecură munţii Galiţ
Pa «Jb <5> pentru a întra în țerra Bulgarilorii
ier
„> şi Ungurilorit. Ordă, carele mergea
«drepta,
spre
după ce a trecuti ferra Zlluta S2;1.]
îi esse înainte Bazaran-bam fl
cu o arderi e băttuti. Cadan şi Buri ai
mers assupra Saşilorii şi I-ai învin
«băttălie. Bugek din ţerra Saşilori trec
sti în tref
u pest

«mată,

e munţi, întrândă la Karaulaghă, şi a
băttutii
|
i
Acestii importantissimii testii are
|
nevoiă de următârele limurirt topo
grafice prealabile:
1. De vreme ce Ordă mergea spre
drepta în privinţa regiunii Saşilorii,
mente că sub «ţerra Aluta», pe unde
urmeză necessartrecuse ella înainte de a se lovi cu
Raşid înţellege anume Făgărașuli,
Bassarabii-banuli,
care
căruia provinciă se chiamă penă astă le se află în adevări spre drepta de Brașovi şi a
cialu latinii aterra Alutensis», nemţ -di de cătră Ardeleny «ţerra Oltulutr» *, în stilului offi=
esce « Altland» £.
II
|
«poporele ulaghice,..» 2,

Na

„5 Gosch. d, 3lold,, 512: „125

9 wiirden einige Komaner,
die im heutigen Besearabien
Xohnten, schon in polnischen
Geschichtbiăchern Bessarabeni
rința, cu care celebrulă. MALT genannt“.—Este eurissă uşuE-BRUN, Gâographic, Paris
ed. Malte-Brun
,

fils, sina anno in-€, t. 6, p. 847,
utilisză errorea luy Gebhardi: „La Bess,arab
ie doit son nom ă, un chef
des Comans, appel
ă Bessarab.«
1) D Orisson, Histoire des Mong
ols, La Haye, 1834,in-g,
1, p.. XXXV: „II 6xisr

t.
de la Pers

ait dans les archives du khan mongol

e des fragraonts historiques d'une
cornue, ccr
authenticită şeitsen langue et en caractăres
mongols, mais
peu.
de Pisorenes avaient la faculte de
les lire. Pour mettre ces
materiaux 4 la portâe du publi
khan Yovlut qwiil fussent redigcse, le sultan Mahmoud Gazau.
en corps dhistoire, et eonfia ce travail, en 702 (1303),
au plus humblede ses serviteu
rs
Paze

, fils d'Abou-l-Kbair, surnomm6 Raschid le Mcdecinl-ou
, dellah
Ilem
edan, qui reeut
re de corsulter, pour complâter. ces matcriaux, les avaVord
ns chinois, indiens, ovigours
,

kiptehaes, et autres, qui se trou
PRoTH, Asia Polyglotta, Paris vaient ă sa cour. — xua=

, 1831, în-4, P. 4, numesce
: cronica Iul Rașid: „ein hoch
st
als die einzige Quelie angesche schâtzbares Werk, vwel-hes
alle spăteren Mohammedanischenn werden kann, aus weleher

haben, was sie iiber

Sehriftsteller dass Besehâpft

die âltere
und Tiirkisehen Volker beibringGeschiehte der Mongolisehen
en.«
,
,
II, 627
că
ninti
Su
=) ponsson, II, (ar

Spunsii la

-B.Aedstă citaţiune aste unii noă
re-

asserțiunea d-lui sosveny Rom. St
Că prima menț
id,,
iuneistorică despre Bassarab
cumi
i arii și 296,
din annulii-.
1320.
i
13 CODRU DRAGUSIANU, 0p,
irra
odăi ca o grădină mira, cit., 1: „Inaintea, mes
întinsă, țermurită, do Gaia
Tăgărașului, de enlmea, Perşi
anilori. și de malulă ardel
enii
. formândii ripa dreptă a Oltului ete.e

*.
4) Charta Transilvaniei în REIC
HERSDORFER Transsylva=
nia ac Moldavin descriptio,
Colonize, 1595, în-f,
a

„STUDIULU

11,

$16..::
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2. De vreme ce contra: Cara-ulaghiloră,
Kara-ulaghiloră, adecă
a;
i
:
ori
a «Negrilorii:vlachi»,
Bugek |mergea prin
regiunea Saşilorii fără a se abatte pe la Făgăraşii, urmeză necessarmente că sub «popârele
din Muntenia orientală, , adecă în dikara-ulaghice » Raşid înțellegie anume pe locuitorii
|
recțiunea Buzăului și a Brăilei.

Correlaţiunea termenilori întrebuințate de cătră Raşid se resumăîn următârea schiță :
TERRA-ALUTA

RARA-ULAGHII

olt

ul

BASSARABRU-BANU

'ERRA SAȘILORU

Dus

dir.e

a

Nor dobândimii astii-feliti o încredințare de cea mai perfectă certitudine că :

deri încă "1
1. Nu numa! la 1240 domnia în Oltenia unii banii din nemulii Bassarabilorii,

întru înapparţinea atunci şi Făgăraşulii, căci altii-minte ellii nu avea trebuință de a: eşi
|
;
Aluta»
«țerra
în
timpinarea Mongolilori pe dată ce aceștila năvăliseră

din
“a. Punendi pe Raşid faţă ?n faţă cu testimoniulu lui Cinnamiişi cu actulii maghiarii
ă
cuceriser
ce
după
1231, ambele analisate în Studiulii ], noi constatâmii că Bassarabit,
cupai
şi
1230
lăgăraşulii de cătră Unguri întfe 1160—1 180, îllu perdură âpoi pe la

prinsă din noii înainte de 1240;

3. Confruatândii

pe Raşid cu

precedinte, noi vedemii că între

a

Se

.

e

annalistulii poloni. din 1259,

reprodusă

Mongolii făcuseră doue

1 240—1260

|

în paragrafulii

invasiuni successive

la “Bassarabeni s6ii în statulii lut Bassarabi-bani:
1

816
TRECEREA

NUMELUI

BASSARABIA

CATRA

ROMANIA

DE PESTE

PRUTU.

tomulii III din opera d: faţă, noi vomă desÎn Istoria ierarchică a Muritenici, care formeză
rei familie a Bassa-

vicissitudini alle illust
fâşura pe largi primordiala origine. şi. secolarele
totii-da-una i
ii a acestei caste, a cării essistință a fostii

rabilorii, sei mat bine dicând
a:
puterea naționalități române...
cea mat strînsă legătură: cu,mărirea şi
cărabiă
“Bassa
ui
missiunil numel

e și modalitatea trans
la epoca
D'o cam dată vomit trec
românii, unde ellii s'a păstratii
tră acea porțiune de peste Prutii a teritoriului
Bassarabiă, de vr'o trei sâii:
pe cândit -în Muntenia, adecă în proprii disa
cu.
anni nui se mal găsesce nici unii vestigii.
nare parte în S:udiulii I
Acesti cestiune s'a desbăttutii. degia în cea mal
Sa
întinderii Țerrel-Romănesci în secolulii XIV.
' Draculii
şi pe
Amii vădutii acollo pe Mircea cellii Mare

ambii ţermi ai Dunării până la Ponti.
-Amii vădutii acollo pe Alessandru

celli Buni

fiiului: seu Vladii

a

De

trăgendii pentru hotarele

până astă-di,
patru sute de

|

cu occasiunea
i
domnindii pe

e

Moldovei de-

"0
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spre Muntenia 'o modestă liniă, care se începea la Bacâii,
mergea prin Berladi şi se opria
la Cetatea-albă.
a
IA
AR
A
|
Ami vădutii acollo, în fine, pe Stefani cellă Mare
răpindi cellii ânteru “Țerrei-Romănesci între 1465—1475 tâtă laturea dunărenă dintre Brail
a şi Kilia.
|
" Făcândi parte din. voevodatulii Bassarabilorii înain
te de Slumătatea secolului XV, ace- stă buccată de pământi a conservată multii timpi
i o prâspetă amintire a primitivulut seu
muntenismii.

i

.
Astii-feltu Alessandru Lăpușnenulii îşi da pompo .
sulii titlu de «Palatinus terrarum Moldaviae et Palachiae», înțellegendii prin Moldaviă
districtele de susti şi prin Valachiă pe celle
„de gtosit alle țerrey +.
Astii-feltu Polonulu Martini Broniowski,
scriendi pe la 1579, numesce porţiunea danu„biană a Moldovei până la Marea-negră : «V
alachia de giosu, care dre-cândă se dicca “Bessarabiă» ?.
|
Astii-feltu cronicarului Mironii Costinii, carel
e în calitate de mare-logofetii veduse mite
de vecht cris6ve domnesci, băgândide
semă cu mirare că nu i se presintă nici o
urmă
de essistința părcălăbierîn Kilia înainte de
Stefanii celli Mare, măcarii-că găssia o mulţi
me
de diplome despre Cetatea-albă, agrunse
pe la 1684 la următârea conclusiune:
«Giurgiulă și Braila sunt eterne suveniri
alle acellorii domnr muntenescy Bassarabi,
«stăpâniseră o parte a Bulgariei și acelli
cari
fermă allă Mării! unde sa lăţiti numele “DBass
araliti,
« deşi cămpia Cetăţii-albe până la Eussi
nii a fostii totii-d'a-una moldovenescă,
precumii
«doved
mayes
ci
multe
i alle părcălăbiei de acollo» 2.
: urice
o
|
" Mironii Costin sciea că Bassarabii
nu-şi întinseseră nici o dată stăpănirea
până la Nistru; sciea că gurele Dunării apparţinus
eră Munteniei; sciea că numele Bassa
rabiă, datii
provinciei de peste Prutii, se datoresce
Bassarabilorii dela Giurgiuşi Brăila;
omii de geniii putea întrevede atăt
numat unt
de clară

avutii la disposițiune
complicată!

grămada

, sunt acumii doue sute de anni,
fără să fi
'cunnoscinţelorii istorice actuale,
într'o cestiune atati de
|
i
Ă

Dela 1812 încâce întregulă territoriii
românii de peste Prutii, dela Cetateaalbx penă la
Hotinii, a fostii botezati cu nepropriul
i nume de

ta abia partea

de

giosii

a provinciei.

|

|

“Bessarabiă, pe. care pent

atunci îllu pur-

|
|
Ma
secolului XV şi până la începutulă
secol
ului
de
faţă, orl-unde găssimi cuventulii «Bassarabiă », putemiă fi
sicuri -că ellii se

Dela finea

referă esclusivamente la regiunea
lori Dunărit : a Bassarabia, seu
gureprecumii.noi acumii cu nume
tătăresci îi dicemii Bugiaculii», după espressiunea lut Cantemir
+, SE

În Susii acestă buccată de pământii
puşna î.
o

se întindea celli multă
De

pent la terguşorulu Lă„OTU
Li

Răpindu glumătatea trans-prutiană
a Moldovei, guvernulă russescii a
găssităi cu calle a

1) DOGIEL,

I, 618.

|

”
.
=) Tartaris descriptio, Coloni:e Agrip
pinre, 1595, in-f,p,
2: nMoldavie seu Valachire înferi
oris

„Po sam Euxin, przywilej nle

rabia dicta [uiit— De assemenea, pe pars, que olim Bessaopera lu Broniowski, citimă 3. Bessa imappa, care însoțesee.
rabie seu Valachia înferioris pars.&

.
”
3) Opisanie Zoldawskiej i Multauskicj
ziemi, în ouninBORKOWSRI, Pisa Lwow, 1865,
nich Bassurabia strotan

-

czesc Missyi trzymali
„Va Gritti ezas Hat morali
e Age ea palin
„Ale

co ma

do

tego

rodzkie
Moldavia prawdziva Bialog
wszyatkie te pole?
Bodola

.
-

5) PEYSSONEL,

op. cit,, IL, 304:

„La

inf, p.203: „Bessarabi
vers la mner noire.“ — SULZER, Gesc e, partie de Ja Moldavie
hichte des transalpini-

Ss piin
e eiane
ujeetein

„i

to povia

|
4) Cron., II, 371. — Cf. SINCAI
388: „Bassarabia, care
apol s'a numitii și până astă-di ,se |,numos
ce
Bugiaci.«2.Cronicarulă seriea în agiunulii Jul 1812,

rabie, aujourdui le Budjiahx — D'HERBELOT, BiblBessa
iothâque Orientale.
Paris, 1697,

in-£, î. 7, p.'249:

tm sezniccila”
„Imie, mapporo, Disa:zora daremn
ie wslanila;
„OProcz ze
Iassurabi

jeden
. — mBurkulabstw Blalogrodzirte
Ia

See rctane Aari gar Cehiei

ziar:

&

des ramsalpin

daș

tărkische onthălt die
Landsehaften Bmail,
lia und Akirman
Ri
oder Tsehetatie alba,
Weissenburg; b, das
.
satarii sehe aber as ganze înnei
i
- e Land
Schak

.—
ibideş
- de Mold
an, Ul, ete,

unter ă dem Namen
V,
Bud.

p.
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1

l4ţi peste totii numele de Bassaradiă, care apparţinea în faptii numa! părtecellei sudice din!

acestă vastă întregime.

Toti aşa Austria, usurpândii la 1777 nordulii Moldovei, credu de cuviință ali porocli
Bucovină, deşi in realitate acestă denominaţiune se applica mat ?n ainte numai! cătră codrulit

de fagi dela Cozminii, polonesce Bulorpina, dela dul-fagt.

Printr'o procedură de generalisare .ânalgă, Moldovenii din timpit lu Stefani celt
Mare, după ce apucaseră dela Munteni toti littoraluli danubianii până la Kilia, ai împinsti apo! “Bassarabia ptnă la Cetatea-albă, măcarii-că Nistrul nu fussese altminte nici o
dată alli Bassarabilorii.

812.
YTIMOLOGIA

TERMENULUI

BASSARABIA

DELA

BESSI,

După gloriosa dinastiă, din care eșşiseră Alessandrii, Vladislavit şi Mircit, degia între
annil 1200—1 30ot6tă Muntenia, dela Pârta-de-ferrii până la Marea-ntgră, era cunnoscută
în întru şi n affară ca Bassaradiă, &rii poporulii munteni ca Bassarabeni..
Acestă stare de lucruri a duratii pânăpe la 1500, cândii:numele de. Bassarabiă începe
a fi accordatii ma! în speciă numa! țermului marini de peste Prutii, întratii în mânele
Moldovenilorii, derit conservândi încă pe atunci suvenirea dominațiunit muntene.
Nescirea acestei particularități de nomenclatură pe d'o partea dată nascere unei mulțimi de divagaţiunt. istorice dintre

celle mai ciudate,

€rii pe de altă

parte a împedecatii

-pentru multii timpi de a pute înţellege o grămadă de cestiuni de prima importanţă.
Aprâpe toți căutati o fantastică legătură între Bessarabiă şi anticulii poporii tracicii
essi,

Unii diceati că este Besso-A hracia”.
Alţii, că n limba gotică Bess-arb arii fi însemnând moştenirea Bessilorii ?.
Alţii croşi

că-Bassarabia semnifică pe Bessil aședaţi longă movila Răbie?.

Bessii în sustii, Bessil în glosii, Bessil în drepta, Bessii în stânga î.*:
Ceia-ce "1 şi may curiosii, este că tocmai! națiunea, căriia precipitarea filologică îi attribuia cu atăta bună-voinţă paternitatea Bassarabiei, nu se vede de nicăiri a fi locuitii vre-o .
dată pe mallulii nordicii all Istrului.
- Bessit, deveniți famoşi în vechime prin cea mai selbatecă ferocitate, trăiau în munţii
Balcani, de unde “şi întindeaii din cândi în cândi: escursiunile de hoţiă până la Dunăre,
derii nu mai încâce.

Sub Augustii năvăllirile lorii supăraii multii pe Ovidiii, essilatiiîn Dobrogea de astă-g],
espusă atunct la preda Sarmaţilorii despre gurele Dunării, a Geţilorii din regiunile nostre

- şi a Bessilorii
Pa

despre sudii :
Si

quis adhue istie meminit Nasonis ademti,.

„Et superest sine me nomen in Urbe_meum,
„Suppositum stellis nunquam tangentibus aequor,

1) szeGEnt, op. eit., 260: „Extremam Cumaniz seu Molda- site partem quidam recentiores, presertim Geographi, Bes-

sarabiam, quasi Besso-Thraciam (Ungaris : Bucsik-Orszig),

reseio qua ratione irdueti, nominare maluerunt.“—Cf. “TIMON,
Inago nove lungariz, Cassoris, 1734, în-16, p. 145.
2) veLrMAN, Vospominanin o Dessarabii, în qiarulii Sovremennik, Petersburg, t. 7, 1837, în-8, nr.8, p. 234: „Naz-

'vanie svoe Bessaravia, poluezila vierciatno ot GotoY Y znaezenii Bess-arf ili arb, Erde—zemlia, Erbe—nasliedie, t. e.
zemlia Bessov.&
3) vant, La Romanie, ou histoire des peuples de la
languo d'Or, Paris, 1844, in-8,t.1,7G: „La Pessarabie sem-

ble tirer son nom des auciens Bessi ou Bassi, qui, maitres un
instant de la rive droite du Prut, s*y seraient fortiters au
mont Rabie; Bessarabie signifierait alors Rassi de Rabie.
4) Este mai cu semi comicii eefa-ce face pcetulii bessara- bianii repusatulii Stamati,carele găssirdă în Cantemirii versulii lul Ovidiii: „Vivere quam miserum est înter Dessosgate |
Getasque“ și neseicrdii latinesee,ne assicură că mi:mele Bes- .
“ sarabiei derivă dela poporulii Bessosqui!? ! Vedi Zapiski Odes»=
skago Obsezestra Istorii, 11, £05: „Bastarny îli Bessy, narod 1hrakiiskago plemeni, so vrenien imperatora Augusta
Kesariă, zsili po obieim storonam Dniestrai
pri beregach Czernago moria nizsnei ezasti Bescarabii, a ne v Misii, i paz-

vany Ovidiem Dessosky.“

e

ISTORIA TERRITORIALA

„Ale sciat in media vivere barbarie :

- „ Sauromatae

,

_

cingunt fera gens, Bessique Getaegaic,

»(Quam non îngenio nomina digna meo!i

5.

„Peste patru secol ei locutai totii în Dacia lui Aurelianii, unde â reușitii. pe la 400 a-i
creştina celebrulii episcopi Niceta, fundândii acollo căte-va templuri, dintre cari
într'unulii
„ofhciaii Greci! în limba grecă, în altulii Românii în limba română, în cellii allii
treilea Bes-

„sil:în limba bessică $,

|

-

|

|

i

Intr'ună cuvântă, numa! în Bessarabia el n'a fostii în vecir vecilor:.
_
„Prin urmare, chiarii Bassarabii să nu fi domnită la Kilia, şi totii încă
Bessil n'aveau ce
căuta în Bugiacă.
.
.
e
Şincai dice într'uni loci:
aPate f. că Bessi din Tracia,

unde locuYaii

Lu
Ă
|
mat "nainte, ai trecutii în partea Daciei

«Vechi, ce se chiamă acuma Bugiaci, şi că dela denșii s'a
numitit acesta Bessarabiă, Bis«senii, cari se punii împreună cu Românii în diplomatulii
lut Andrea II, cratulti Ungariei,
ase vidă a fi fostii r&mășiţe de a Bessilorii»?,
Pote fi că Bessii au trecutii, dârii Bissenii sevedă a fi
Bessi,—o admirabilă contradicțiune
între termini : ună lucru epidinte consecința unei simple
posibilităţi !
„Botefi — de ce?
„Se pede, — de unde?
A
Bissenii, pe cari actulii din. 1224, citatii de
Șincai, îi menţioneză în adevării aședaţi

anume în Transilvania la uni locti cu Românii
:

«silva Blacorum et Bissenorum» $, era unii
tribă orientali all Pecenegiloră, pe care
totii acollo şi totii allături cu Românii, adecă
într'o posiţiune identică din punti în puntii,
îlli așcdă la 1158 cronicarulii germanii Ottone
de Frisingen : «Pecenatorum et Falonum
campania» ?, |
re acestia, veniţi în evului medii din fundulă
Asiei abia pe la annulă 900, să fi fostii
posteritatea acellorii Bessi, pe cari toţi
classiciy ni-f arettă stabiliți din cea mai
depărtată
anticitate pe crescetulii Hemului?
i
„Decă Șincat arti fi cunnoscuti intima
correlaţiune între Bassarabi Şi Bassarabiă,
committea o assemenea enormitate
ellă nu
!
Derii să lăssâmti la o parte pe
Bessi.

Vomii analisa o altă încurcătură
runcatii pe istorici nostri.

nu

may puţinii

VLADU VOEVODULU

o

Di

|
originală, în care totii Bassarabia
a ar

$ 15.
BASARABIEI DIN 1396.

Scoţendila lumină actele dintre Polo
nia şi ţerrele române, Dogiel a publ
icatii o diplomă,

care se părea tuturorii a fi o cimi
litură,

5) Tristium |. III, el. 10. — Gr,
STRABO,], VII, e. V, $ 12.
— Despre tote poporele, câte
lângă Dunărea de glosii, veqi aii fostii stabilite vre-o dată
KATANCSICH, De Istro ejusque
adcolis, Buda, 1798, in-4.
5) Vita Ss, Iheodosii, în PAGLUS,
î. 2, p. 9, ap. SCHAFEFARIK,
Abkanft d, Slaven31:
, „In primo temple luudes Dei grea
lingua Persorabant,
in altero Besci sermone sua prco
nia canebant,în ter io Armenii Numin
i supplieabant.& — [n acestii
breţiosii-

passaglu, pe care nimeni încă nu
Va, înțellesti până

„ acumă, Armenii nu sunt
Armeni,

cari wa locuitii nici o Qată
în „race, i anume Macedo
- Români, cari pâră astă-di
Puse fani garii do
Români, după cumii vei în
Pinduswla apei Sel
epica
er a, 1854, in-8, p. 33: „Die
streuten Briiderr A en sie pie hf, gleich
unde însusi DFT
im Lande zerUm, sond ru Armeng. ihren
—CI. ibid. 231,

urce însuși
Ilahn ze
de. assemenarea acestei forme cu
umele Armerilorii.— miră
Passagiulii de mai susii din Vita
S. The-

odosii este prima menţiune posit
ivă despre Macedo-români,
7) Cron. 1, 70.
8) ENDLICHER, Monum., 422,
9) MURATORI, Scriptores Reru
m Italicarum, t. 6, p. 65
$q. ap. scHLOZER, Sammlunge
n zur Geschichte der Deutschen in Siebenbiirgen,
ngen, 1795, in-&, p. 231. —
Diferitele numi, sub eari ne Gătti
întîm
evului medii, sunt: Iarierauirae pină, Peceregii în seziitorii , lare vixa:, Pineenates,
Petinei, Petin

egi, Pineinati, Pircenarii

, Pecenaci, Pedenei, Pezineigi, Pinzinaci, Pezenaci,
Pecinei, Pezera:i, Pesnaer
Pizenati,

Veni sun, Om Patzinakerne
, în Scrifter Bom udi
det Kidbenhavnske Selslab
ete.,
10; p. 260-310. — Diplcmele magh Kidbenhavn, 1770, in-4,t.
iare i numeseii: Disseri,
Ceia-ce se pronunţa „Ritzeri,« precumii și
Bessi — „Betzi.«..
Vedi PRAv, Diss., 168-70;și DANE
OYSZKY, Anonymus, Keza
et

Thurotz recensiti, Posorii, 1826,
în-8, p, 18.—Seriitorii
orientali li iică : Badginak. Vedi
D'HERBELOT, ad vocem,.
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O dămii aci întregă după traducerea lut Șincai, o traducere riaivă, derti fârte fidelă:
«In numele Domnului aminti. Vladti, Voevodulii Bassarabie! şi Comitele Severinului, ş. c.l.
«Insciințămii pre toți, cari vorii audi acestea şi li se cuvine, că luândii în minte mulţumi-

„tre cu ânimă neuitătore darurile
„arătatii noue și domnielorii n6stre

celle multe şi mergerea n6stră înainte, cari ni le-ati
pre-serinaţii principi şi domnii nostri, domnil Vladi-:

«slavii, cravulă Poloniet, archi-principele Litvaniet şi moștenulti Russiei ş. c., şi muterea luy
„Edviga, crăiesa Poloniei ŞI moştena crăimilorii Ungariei, feta care trăesce alui Ludovicii
„reposatului cratului Ungariei, şi ma! allesii cumii nf-ai dăruitii noue aceta-și domni, craaul şi crăesa, mai de-ună-dqi poepodatuli Bassarabiei, şi domniele cari le avemii în crăimea

«Ungariet, şi prin cărțile selle ni le-ai datii şi întăritii W'a-pururea ; giudecămii a fi cu vred„niciă şi cu dreptate, ca cu atâta-mai întinsă statorniciă să fimii ascultători de dânșii,

cu

„câtii mal multii ne afflămi măngăiați prin înălțarea. nâstră cea de dânșii făcută la vărfului
„domniet; şi pentru că amii găsitii, că crăimea Ungariei de-multii a venitii la numita dâmnă

„Edviga, crăiesa Poloniei, ca la o singură moșştenă a crăimii Unguresci ce trăesce acuma,
«și. drepti aceta şi la numitului domnulii Vladislavii, cratulii Poloniei, soțulii et cell de că„sătoriă,

cu cădință de moştenire; precumii

„Sati făcutii

despre acesta prin

amii înţellesii

că se copprinde în. cărţile carY

însu-şi cratulă Ludovicii şi prin locuitorii crăimilorii ce!

«Unguresci şi cet Polonesci ; aşa şi noi cu domniele

n6stre ne legămii a remăn€ suppuşi

„numiţilorii domnilori Vladislavii,. craiului Poloniei, şi crăiesei Edvigei, şi crăimil lorii a. «Poloniei şi Ungariei. Pentru aceia din adevărată sciință, cu bună credință, fără de înşel«lăctune, prin rândulii acestora de aci înainte ne facemii, suppunemi şi mărturimii,că
«vomii fi pururea credinctoși domnilorii Vladislavii cratului şi Edvigei crăiese!, pruncilori .
«şi moștenilorii lori, crailorii şi crăieselori Poloniei și Ungariei, şi crăimilorii acestora,cu
„tâte domniele şi suppuşii nostri; făgăduindii şi acesta cu acela-şi bună credință, că
„domnilorii cralului Vladislavii şi crăieset Edvigei, pruncilori şi moştenilorii lori: cellorii
„mal susti dişi, noi, domniele şi suppuşii nostri cei diși, pururea li vomi fi ascultători, şi
„vomii sta lângă dânşii cu sfatulii, agiutorulă şi buna voință împotriva tuturoriă inamici-

„lorti lorii, şi de vomi audi ce-va de reii, noi cu t6tă puterea nostră vomii pune împede„care,

Protivnicilori lorii nu li vomii

anu ne vomili rădica, nici le vomit

prinde parte; în contra crăimilori şi țerrelorii lorii

cupprinde;

şi tâte

pricinele şi împrotivirile, ce s'a fă-

„cutii scii se vorii face assupra lorii prin orl-cari inamici, cu cuventulă seii cu fapta, le
„vomit împedeca ; şi vălva: şi cinstea lorii o vomii înălța cu t6tă puterea n6stră. Prin măr«turirea cărţilorii acestora, cari le-amii, întărit cu pecetea n6stră. Dati în oraşul Ar1396».
« xeşii, în serbăt6rea pre-sântei nedespărţitei Treimi, din annulii Domnului
Sa
o
In acestii actii Bessaradia se repetă de doue ori:

|

1. «Vlad “Wapwoda Bessarabiae nec non Comes de Severino»;

|

2. «Voiewodatum Bessarabiae et Dominia, quae in Regno Ungariac*obtinemus»,

Cine-t Vladi?

Ce-i Bassarabia ?
Să audimii pe Engel.
Ell dice:

|
|

Pajvoda BesE Sera actii din 1396 şedea în Argeşii unii Vladi, dându-și numele de
„sarabiac şi “Gomes Severini. Sub espressiunea de Vajroda “Bessarabiae ei inellegii banatulu « Cratovet, căci munţii Cralovei se chiamă şi "n Thurocz alpes Bazarath, €rii sub espressiuSe
«nea *Gomes Severini pe commandantulu cetății ungare mărginene Severinii» ?.
1. zocaeL 1 623,

NR

„die Crajovaer Gebirgeheissen auch bey Thurotz: alpes Ba-

2) Gesch. d. Wal., 1, 161: „Unter dem Ausdruck: Vajvo- . »zarath, und unter Jenera Comes Severini, den commandanten
„div Bessarabiae, verstehe ich hier den Ban von Crajova, denn

pder ungr. Grănzfestung Szâreny und ihres Gebiets, ă
10

sj
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a

De'ntetu, alpes Bazarath nu se! găssescti în cronica lut 'Thurocz, ci. într'o diplomă.a împăratului Sigismundii din: 1408, unde nict acollo nu sunt alpes Bazarati, ci alpes Pazara?, adecă
muntele Passerea din Mehedinţi *.
.
o
,
|
All douilea, banatulii Cratovei pe la 1396 se dicea tocmai! allii Severinului, încâtii este
ciudată distincțiunea pe care o stabilesce Engel între Bessaradia şi Seperinum, hărăzindii
primulii din aceşti douf termini numai Cratovei.

E

N

a

Şincai, voindii să îndrepte pe predecessorulii seii,a cădutii în nesce errori și ma! grave.
„Ell

dice: -

i

,

AR

Sa

«Bassarabia, allii cărita voevodatii. Pa dobănditii Vladii dela Vladislavii şi Edviga, n'a
«fostii munţii lut Bassarabii cei din banatulii Cratovet, precumii se înşellă pre-vestituli
„Engel, pentru că banatulii Craiovei era sub Mircea-vodă, nic! îlli putea dărui Edviga
«cu bărbatulii e! Vladislavă, ci a fostii Bugiaculi de acuma, cumii artă crisovulii. Nict
ate mira că Vladii se scrie pre sine comitele Severinului şi dă crisovulu din Argeşii, penatru-că deși n'a fostii fitulti lut Mircea-vodă, derii a trebuitii să fie dintr'unii nemii cu dân«Sulii și a putută să-și țină titlulti Severinului şi să locuescă în Argești, maY "nainte dea
.
«merge în Bassarabia» î.
Sa
Ca şi Engel, Șincai crede în essistința « munțilorii Bassarabi».
Ca şi Engel, ellu nu observă că Severinuli şi Cratova formati unii singurii şi acella-și
banatii all Oltuluy.
|
|
a
Mat pe d'assupra, elli affirmă că Bassarabia a fostii Bugiaculii cumi arrată crisovuli, pe
când crisovulii, ort-cumi s'ară citi și ori-cumi S'arii traduce, n'o. arrată absolutamente

„NiCĂIrI! -

|

* Toti

cela-ce spunea Șincai, numat

A trecutii vr'o șepte-dect de anni, şi vine d. Răsler.
Să tie 6re mai norocitii decăti Engel şi Șincar?
Ell dice:
i
|
_
|
|
«În 1396 appare pentru prima 6ră peste Prutti aşa numitulti voevodatii allii Bassarabier,
a fundatii de cătră cine-va din familia. Bassarabilora » $.
-

„

Gebhardi, ma!
“actulii din 1396:

d6ră mat pe scurti!

Ei

vechiu dintre. toți, derii şi mat criticii totii-d'o-dată, înțellesese singurii
|

„

.

a

Eccă& propriele selle cuvinte : .
|
«Pe cândi Mircea s'a alliatti cu Sigismundi, plecândă împreună la-Nicopole
contra Turacilorii, unii 6re-care Vladi a usurpatti tronul muntenescii, prestândii omagiii
de vassa«litate reginei polone Edviga, ca și cândi ea ari fi fostti regină a Ungariei.
Vladii îşr dă
«titlul de “Poipoda “Bessarabiae nec non “Gomes de Severino,.sub-scrie diploma în oppido
Irgisch
aşi accepe dela suzeranii “Poiepodatum Bessarabiae et Dominia în regno Ungariae.,
Aceste
*Do«minia sunt Făgărașului şi Amlașulii, și fiindii-că possessiunea Argeșului
şi a Severinului
„«probeză că Muntenia apparţinea lui Vlacii, apof nu pâte fi nicto îndouclă
că numele
« Bessarabia nu se referă la depărtata provinciă de peste Prutii, ci anume
la acera-ce în di« plomele lui Mircea se chiamă Ţ ransalpina, »
”
o

„Penă aci Gebhardi este admirabil. .Ellă mai adaugă înse din nenorocire:

3) PRAY, Annal., II, 191 nota.— Toti Alpes Pazara ne mal
Întimpin

ă într'o diplcmă a regelui AJberiii din 1438 în pay,
_ Disseg 144.— Alpes Bazarati nicăiri!
R

|

|

E

Ia

-

) FRUNBESCU, Dicţe top.; verbo Paserea.—Cf. LAURIANU;

Is.

279.

|

i

N

5) Crohn. I, 389,
6) Rom. Stad., 297:

„schaft Bessarabien

Pi
„Die 1396 zuerst genannte Wojvod-

5stlieh des Prut

empfini-wol.von

- :„den -Namen, als Mitglieder ihres-Hauses ein Fiărstenihnen
thum
„daselbst
errichtet hatten.«.

.

a

-
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«Probabilmente în originalti-va fi fostii Bassrath s€ti “Pazara,
rii traducătorulii a. băgatii

« Bessarabia, pe care'o cunnoscea ma! bine» 7.

1. Originalulu e scristi lătinesce,

|

|

_

|

|

Gebhardi;

a

€rii nu s'a tradusti dintro altă limbă, după cumii crede

2. “Bassrath este totii Bassarabiă, numay'sub: o formă

Aa

treptatii desfigurată de cătră cro-

nicari! maghiari şi imitatorit lorii din occidinte : “Bassarad, Bassarat,

Bassrath, Bassarab 5;

3. Despre Pazara, adecă muntele Passere de peste Olt, fără nici unti legământi cu
numele Bâssarabilori și ali Bassarabiei, not amii respunsti mal sustii.
Pray, scriendii la 1787, patronă'o ipotesă analogă cu a lui Gebhardi și espusă la acellea-șt obiecţiuni?.
n
i
NE
o
Cu trei secol înainte de ȘincaY, de Engel, de Gebhardi,

de Pray şi de d. Răsler, actulii

în cestiune fuseseîn mânele lut Kromer, carele cttă cumi îllii resumă:
Sa
«In annulti 1396,pe cândii Sigismundii, regele Ungariei, se lupta fără succesi la Ni«copole şi unii îllti credeai perititi acollo, ladă, domnulii Munteniei şi banii alli Severinului, a
«întratii sub suzeranitatea regelui polonii Viadislavii şi a reginei Edviga, considerându-y

«de moștenitori ar Ungariei

|

Cătră relaţiunea
lui Kromer: să ma! adăogâmii că acestii Vladit n'a fostii
'o 'rudă a marelui Mircea, precumii afârmă Şincai, ci chrari fiiulti seii, deveniti ma! în urmă.celebru sub -

numele de Vladii Draculti.

|

i

i

- Epizodulii din 1396 este o lungă şi interessantă dramă de familliă,
„Mircea 'plecândii cu 6stea maghiară a imperatului Sigismundii la băttălia dela Nicopole
contra. terribilului padişahii ottomanii Baezidi Fulgeruli, unde a giucati prin viteziă unulii
«din rollurile celle mai frumâse **, tronul princiarii a încăputii unii momentii în mânele luY
Vladi, unulti dintre numeroșii” bastardI domnesc! '*, hotăriti cu ori-ce preţii a resturna
De

i

”

Ră

IN

pe tată-seii

Tocmai. aturici Polonia se afla în duşmăniă cu. Ungaria, căci în ambele ţerre domnia
prin dreptii de căsătoriă 'căte unii ginere: Sigismundiă allii Ungariei ţinea pe Maria, fita:
reposatului rege Ludovică, €riipe sora: acestela 'Edviga o ținea Vladislavii allii Poloniet,
incătii murindti cea dentetu, cor6na trecea legalmente la cea-l altă, adecă Vladislavă pre-

tindea prin Edvigea a fi ellă rege legitimii allii Ungăriet, contestândii.după mortea Mariei
-Ia
E
Si
validitatea lui Sigismundii*?. -

Fiindii-că Mircea ţinea cu Ungurii, Vladi se unesce naturalmente cu Polonir.
Astu-feltu se închiăiă tractatulii din Argeşti în diua sântei Trinităţi, adecă la 18 ccto- .
bre 13961, pe cândi băttălia dela Nicopole, în.care ai fostii băttuți Unguri! şi Mircea,

dându-se lut Vladu speranța de aşi put€ mănţine domnia, se întemplase la: 28 'septembre

Ce

'5 cu fârte puţine dille înainte. . .
7)

Wal.,
Qesch. di d. Wales,
rose,

299: 29:

ch-:
„Vermuthlich
„Vermuthli

Original.
stehot îim
m Original.

oder Pazară, und der Uebersetzer schob dafir das

paie

ihm'bekanntere Bessurabien unter.

.

pr.

Yalachieo sekmone exaratum fuif,sed trăductor polonus egrogie hâliucinatus est, dum pro Bazarabo, qucd cognomen pluribus Valachiw -Vajvedis commune erat, Subs'ituit Besfaradiam, cum înter utramque provinciam tota Moidavia interpo:

icis

us,

rex Ungarorum,—inieliciter

reginae
reginae
,

trd concessit.“

Polonoruia, , uti haeredis Ungariaeul-

„ 11) SCHILTBERGER. —MADAME DE LUSSAN, ap. ENGEL, Glesoh.

|

:
8) Veqi maf susă passim.
- 2) Commentarii historici de Yalachi» cum regno Hungarle nexu, ed. Fejer, Buda, 1837, în-A,.p. 122: „Originale.

.
e
sira alteri prineîşi paruit 7%; 10) Da rebus Polonorum; lib. XV, p.251: „Eco iso anna

Hoâvisque
— gisgis Hedvisque

Lot
de Wales 160.—ere.
,
911.
I,
. : 12) DUCAS, ap STRITTER,
* 13) ruuRocz, 215: nRegira Maria, grasi priarenta, peritu-

dine, reguum pariter et vitam Jiauit. Neo îl iuso i us cei Îgismundo parum cure țenerit, Nam rex olonorum a islaus
defureis Regirs sororem uteri-am, A vigam denonina am,
mathimorialis fuederis grato în contin

errin

ha e a - psam

igitur corjugem suam, Ee6ptro mor uz goreris rutină ratus,
contra Rege Sigit un ex ercitum coricsum movie da
pug-

nempe 1396, Gigisriunduc, neo Eiieco putaretur, Wiladus
Trarisălpinae- palatinus et comes Sevrinensis siva Zwerixensis: cum ditione sua în fidem et clientelam Wladislai re-.

i

-

:

Ju

in

ică

G

pă husalie. Veqi Wart de v6riner les dates; Paris, 1818,
DRE
1î,
în-8 t. 2, gloscaire ves ates, p.
405,
-. - ) EATONA, XI,

|

76
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Cronologia concurge aci într'unii modii vigurosii la limpedirea adevărului.
|
Eroulii dela Nicopole se întârce în capulii armatei muntene, apucă pe usurpatorult fiju
şi, dreptii pedepsă, îllii trămitte la Buda,ca să-lii pădescă acollo, sub chipii de educaţiune
la curtea regescă, tocmai aceia contra cărora conspirase.

i

Vladi se încercă a fugi din Ungaria în complicea Poloniă : e urmăritii, resistă cu o bărbățiă omerică care uimesce chiarii pe inamicii set, derii este prinsii și addusti înapot*$,
Peste câtii-va timpii ellii reușesce totuşi a scăpa din Buda şi allergă la Constantinopole,

întrândiă în serviciul bizantini *”.

ă

Pi

i

Sârtea ulteri6ră a acestui principe, urcarea” pe -tronii în urma Jur Mircea, glori6sa'
„domniă de patru-spre-deci anni şi mârtea” prin trădare, nu ne interesseză în casulă :
de faţă “8,
a
a
,
Eccă cine a fostii: «waywoda Bessarabiae», pe care Șincat și d. Râsler îl gonescii în:
Bugiact, €ri 'Engel îlli închide în Cralova...
-

.
ETINOLOGIA

8 19, .

TERMENULUI

,
u

BASSARABIA

,
DELA

BASTAIRNE

Teoria lui Cantemir despre cuvântul Bassarabiă este împrăștiată pe ic! pe collea în
celle trei principale opere. alle ilustrului autorii : Descrierea Moldove, Istoria Imperiulul
'Qttomanii şi “Croniculii Romano-moldo-vlachilorii.

În cea de'ntetu ellt dice : -

« Numele Bassarabiet derivă, pâte, dela poporulti Bessi. După Ptolemeii, d'assupra |
Da„aciel locuiati Peucinii şi Bastarnit. Mateiu Praetor vorbesce, între cey-l'alţi,.
despre
identiatatea,

Bastarnilorii cu Bessiy»?,

aa

|

„ Cantemirii se întemeYază pe Ptolemeti şi pe Mateiu Praetor.
Sa
Ptolemeă, trăindit în Egiptii pe la 160—180 după Cristii, adecă puţinii
în urma cuceririi Daciei, aședă în adevării pe aşa dişii Bastarni la nord
de Carpaţi : „xai inte Ti Acorda ley-

xivou să wa! Baorăpvar, & 2

E

|

De

„ Aceia-și posițiune, într'o epocă ce-va mai vechiă, li
accârdă Pliniă, mar-spunându-ni că
erai anume din

seminţia germană. ?
|
Cam toti pe atunci îi menționeză Titi-Liviui; făcându-Y
Celţi
*.
, Appiană nu specifică viţa lori, fie ea germană scii
celtică, dârii îi pune pe acella-și territoriii cu Dacit?,
d
: î Diploma din 1430 în xATONA, XII, 539: „Layko

ne filio
„olim spectabilis et magnifici Merehe, voivod
partium no„Strarum Transalpinarum, în curia nostra educato
, sinistro
puiso consilio, de ipsa curia nostra et de hoc
regno nostro
n ungaria furtim et clandestine eilugiente, et
versus alienas,
„partes se reducere volente, tamquam fugitive
cum tota; sua!
ei
usque ad alpes partiura nosirarum Scepusiensiu
m,
»
oare

icin& ac prope metas

Regni Polonie situate. sunt,

entei idem Martinus et Georgi
(Turzo de Bethlempre ietum Lay Oneminsequenustes——c
um vaivodisae .
„cunctis suis eo tune sequacibue, licot
viriiier resistentibus
net se per

nf

maizima beilorum praeludia defendentibus, captos
n 12) Sano rai i aperunt et assignarunt.« o
incă
aa Sa joco cil A ENGEL» Gesch. d. Wal.161.—
13)
Vomiă
a totu rudei
spre catatr adăuc
ai et
cuvintele Iul DLUGOS „
iPogr cat pu ja lun raculii în 1447, fiindu-Z,cliiII, 34, denumesee
AA În
a n
6, voovodii allă Bessarabici: „loan»
» Gubernator Regni Hungarise, colleeto non
sim ans e contra : Tu:ea
» mediceri €exercitu,iu, simul
i
C s iturum
, > iinÎn
»Bess
arabiamn, cum Slaneulone,

praefeeturus illum Dessara-

„bis in Voievodam, Vlad Voievoda expulso, descenâit,
Subinptrans autem

clandestine terram Bessarabiae, ot
»Yodam, nullam hostilitatem hujusmodi guspieatum Vlad Voiaincautum
pet securum reperiens, una cum filio interfecit
eto.u— sucar
ÎI, 14, eselamă cu multă naivitate: „Căte diee
aci Diugosz,
„tote sunt adevărate, muriai cătii ammestecă
Bassarabia cu
Valachia“!7
E

1) Beschr. d. Mold.

70, nota: „Ptolemaeus schreibt

: 0-BEE Dr
„Bastarnae einerley mit den Bessis seyn, meynt
unter andern.
„Matthaeus Praetore,
2) Geogr., III, 5: Sapuarias î Etguiz!n Pios
- 9) Histe Nat, IV, 14. „Germanorun genera quinque
ta pars Peucini Basternae, contermini Dacis&.—Qf. ... quinTACITUS,
Germ., 46:. „Peueini, quos quidam 'Bastarnas vocant, ser„mone, cultu, sede ac domiciliis, ut Germani agunte
,
„£) Annale; XL, 57: „Faeile Bastarnis Scordi
iter dajturos, nec enim aut lingua aut moribus aegualesscos
eret,
2) De reb. Iliyr., XXII: „6 Katcag, ie Teuceio abhorr
xonaduevoy |
€e7ovă 4asăv5v nai xai Baora vw59 7roleuo
7 0 v, 6ii zigav
:toi Toi Io
“
„berhaib Dacien wohnen die Peucini und Busta

ete,

€

.

e

.

dati e
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Critica istorică modernă, nedecisă între germanismulii şi celtismulii Bastarnilorii, preferă a concilia controversa, numindu-i « Celţi germanisaţi» *
Numai cu Bessil nu Y-a amestecatii nici o dată nemini!
In Ovidiu, în Strabone, în lornande, în Dione Cassiti, în toții classicii fără osebire, Bastarnii şi Bessiy, unii dincâce, cei-lalți dincollo de Dunăre. sunt doue popâre do potrivă
antice, derii absolutamente differite prin locașii şi prin tulpină.
„Onorea de a-i amalgama. apparţine

lui Praetor,

unii archeologti prussianii de pe la fi-

nea secolului XVII, carele nici densuli nu affirmă, ci d'abia allunecă în trecătii vorba.că: .
«după opiniunea unora Bessi! şi Bastarnit ară pute f una şi acela-şi națiune.
Ecct la ce se reduce bastarno-bessismulii lui Cantemirii.
|
Bunii e Ptolemei, deri pă&ccatii numai că Bastarnii p'au a face cu Bessil, .€rii Bessir ai
a face şi ma! puţinii cu Bassarabia.

Nici chiarii Cantemirti nu înşiră aceste trei lucruri atătii de disparate decătiica pe unii
dubiosii «se pâte»,
$ 20,
1POTESA

DESPRE

VENIREA

BASSARABILORU

DE

PESTE

PRUTU.

In « Cronicii» Cantemirii lassă la o parte pe Bessi şi pe Bastarni, mărginindu-se a căuta
o esplicaţiune pentru surprindătârea legătură între Bassarabia dela Pruti şi numele familliei domnesc! din Oltenia.
|
a
Ellu dice:
".„Bassarabia, a! cărila locuitori „pe vremea năpădei lui Batie prin cetăţi neîncăpândii,
«S'ati trasi spre Severinii şi peste Oltii, unde şi la stăpăniă bănescă -ynil dintr înșii ai
«aglunsii, dela cari şi astă-qi famillia Băssărăbescilorii în "Țerra-Românescă se trage, luândii
„adecă stăpănitorulii seii banulti lorii. de atuncea numele de pe numele norodului. . .» *
"Aşa derti invasiunea lui Batu-hanii allungase o semă de Români dela gurele Dunări!
mat spre appust peste Oltu, unde s'a ivitii astii-feliu dinastia princiară a Bassarabilorii.
Acestă combinaţiune a lui. Cantemirti se risipesce prin doue cuvinte. .

Până la capătulii secolului XV nici o dată Bugiaculi nu se gicea “Bassarabiă, pe cândii
tâtă Muntenia, precumii ami demonstrat'o ma! susă, purtase documentalmente acesti
|
e
nume cu duo! secoli mai de'nainte.
Dunăre, în cătră
Tătarii
năvălliseră
cândii
1240,
la
pe
că
Cantemirti uită totii-d'o-dată
|
Cumanii.
ci
Românii,
regiunea de peste Prutii nu loculaii
irrupțiuni
une!
fața
că'n
spunii
ni
istoria
şi
Chiarii Român! să fi fostii, şi totă încă logica
Cuinamice popârele nu-și caută scăparea pe şessii, ci în munţi, cefa-ce aii şi făcutii atunci
pardin
absurdi
fostii
fi
arii
manii de frica 'Tătarilorii, fugindi în Transilvania *, pe cândii

te-le a allerga

după refugii la Severinii pe lungulii țermii descoperitii allii Danubiului.

Decă era pre-departe
decătii a trece Dunărea,

dela Kilia penă la Carpaţi, totuşi nemicii nu putea fi mai lesne
adăpostindu-se în Balcani, precumi o şi obicinuiaii în secolulti

*,
XIII Cumanii cet mărginaşi, de căte ori îi ammeninţa may de aprâpe vr'o urgiă tătărescă
rc.

en, Bonn, 1828,
6) nreauuR, Kleine historische, SchriitSprach
liche Do-

D86.—nierENBACH, Celtica 1,
in-8, t. 1, p.
cumente ; Stutrgart, 1839,in-8, p. 220—22.—SAFARIF, Slow,

Ne
:
PR
Staroz., 319—22.—ete..
inf. p.
1) PRAETOR, Orbis Gothicns, Olirae, t. 2, 1689,
qui
populos,
ipsos
illos
esse
putant
as
Bastarn
qui
219: „Sunt
olim Bessi, hodie Bessarabi dicuntur“.—Altmintrea lectura

cărţii lu! Praetor nu este fără 6re-care interegă pentru unii,

_ istorică all Româniloră, | -

,

,

- 1) Crone, II, 372, 375,
2) ROGERIUS,

Carmen

Y

o
miserabile,

ap.

ENDLICHER,

257:

„Igitur anno 1242 —ie erenit, ut Kuthen Comanorum rex ad

„dietum regem. (Belam) solennes nuncios destinaverit asse„rens—quod si xellet ipsum suscipere ac in libertate tenere,

„5e et suos paratus esset ei subdere ac — in Hungariam in-

„irare ete.“

:

:

îi

3) NICEPHOR, GREGOR.ap. STRITTER, III, 985, Comanica,

ISTORIA TERRITORIALA,

15

“Seu peste Carpaţi, ori peste: Dunăre, una din doue, acesta era callea cea stereotipă a.
ilor *.
ar întruni casă nu fugia nemini, găfăindii pe baraganuri, dela Prutii spre Oltă.
Nu mat amintimii că tocmai invasiunea tătară dela 1240, precumii ne-amii. încredințatii
mal susii dintr'o fontână contimpurană, găsise degia pe uni Bassărabil-bană în Oltenia,
Nu putemiă pretinde dela Cantemirii de a fi cunnoscutii cronica persiană înedită a lui
Raşid, pe care noi înşi-ne eramii cătii p'aci.să n'o cunn6scemii ; inse şi fără acestă preți6să
sorginte, totuși ipotesa luY e nu numai nereală, derii și neprobabilă.
o
Ellu simția f6rte că bine termenulii topici Bassaradiă nu pâtea nu fi în cea may strinsă înrudire cu numele gentilițiti allii Bassarabiloră ; din nenorocire, puținătatea isv6relorii selle a
împinsii la o errârede procedură”, adducândii pe Bassarabi din Bassarabiă, în loci de a
deduce Bassarabia dela Bassarabi.
aa
|
|
In «Istoria Ottomană»

Cantemir

mai adaugă

unii noii elementii de complicaţiune,

|.

Ellă nu se:mulțumesce a imagina pentru dinastia bassarabescă und legăni pe mallurile Ialpuhului, ci o ma! poltesce să se pre-âmble de acollo in Serbia, şi abia-abia după
acestă ingeni6să căllătoriă pe apă şi pe uscatii. îl pernhitte a sossi la Severinii,
În privința bastarno-bessismului Bassarabiei Cantemirit “cita cellii puţini pe Matetu

Praetor.

-

...

a

a

Ra

Ia

Assupra escursiunit Bassarabilorii dela: Nistru în Serbia şi din Serbia la Olt, elli nu
adduce nici o mărturiă fie cătii de fictivă; şi totuşi acesta este tocma! porţiunea cea mal

instructivă a teoriei selle.

“O vomă
i

essamina de'aprâpe.
A

_

-

a

|

-

|
Ş 21.

BANULU

BARBU

BASSARABU,

“Ettă cuvintele lui Cantemiră:
E
a
N
«Bassarabii este numele unui ntmii forte vechiu și nobiliîn
Muntenia, carele în linia
«bărbătescă de-multii sa stinsti. Barbu, cellii ăntetu „Bassarabii
cunnoscutii, de "naintea
«invasiunii turce fugise din Bassarabia în Serbia şi de acollo
în' Țerra-Romănescă la Ne«gru-vodă, carele Pa primiti pre-bine, rădicându-lu la demni
tatea;de banii, cea mal înaltă
«în țerră. Filult seti Latotă dobăndi tronulă munteni după
mârtea lui Negru-vodă, deve-

«nindi primul Domnit din familia Bassaraăbilorii. Ellă
:lăssâ
unt fitu, numiti Negoiă Bas«sarabii, agtunsii de assemenea la: domniă, nu se scie
decă îndată după tată-seii or! după
avre-unti altă principe. Lui ît urmă firului 'seti Șerban
ti Bassarabu etc.»!.
a
Se spariă cine-va, -audindii nesce fabule de acestii
calibru.în gura unu! bărbatii ce possedă atătea titluri la aureol

-

a de patriarci allii criticei şi may alles allă erudițiunii
istorice
în Romănia!
N
i.
.
|
„ Acesta ni adduce a-minte ună portretii dela monast
irea Sncgovii, d'assupra căruia pos-

„4) In FESSLER, Geschichte von Ungarn, ed.
chen Linie lăngst erlosehen ist. Denn Barbul,
zig, 1867, in-8, t. 1, p. 360, sunt resumate forte Klein, Leipder erste, der
bine în astă : unter dieserm Namen hekannt
ist, flohe zu der Zeit, als die
privință 1esturilecontimpurane bizantine şi maghia
re: „Auch
'Târkeniîn Bassarabien einfielen,
„die Kumanen wurden von Batu-1238 gânzlie
aug
diesem Landein Serrien,
und voi da în die YValachey zu dem Fiărsten
„der mongolisehen Herrschaft zur entgehen, h flohb:siegt. Um
Heglul, der ihn.
ein Pheil

sehr liebreieh aufnahm, und ihn stnfenweisezu dem
nderselben iiber die Donau und suchte Rettung în
Amte'd-s„und Macedonien; ein anderer zog mit dem KinigBulgarieni — Bans, als der hăchsten' Stele in diesem 'Lande, erkob. Sein
Huthen
Sohn,
Lajota,
gelang
te nach Hegluls “Tods zu dem Fărsten-"
„zu îhren Briidern în die Gebirge der Iloldau
|

t.

:
„_2) Geschioliţe des osmanischen Reichs, Ie
Hamburg, 1745,
in-4, p. 608: »Bassaraba, welches der Name
sehr alten
und edlen Geschischts în der Walachey, aber eines
in dei mânnli-

" thume, und war der erste, der seinen văterl
ichen Namen. mit
der firstlichen Wirde zierete.. Er hinterliess
einen Sohn,
mit Namen Niago6, der gleichfals in der Walac
hey zur Re=
gierung Eam ete.“ — Zeglul este o invederată
ercdre de copistă scă

de tipară în locă de Negrul,

es

iii

:
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așa

egumenii

a scristi gallimatia

„Î9

: adoma- Aihailu-Ţ «peși- Bassarabi

allii patrulea. poe

vodă» ?

Căţi Gre la no! nu sciii totii aşa.de bine istoria națională!
|
Cantemirii cunnoscea annalele: Munteniei mai cu semă prin intermediulii familliet cantacuzinesci : «avut'amii noi, încă la Țarigradu findă croniculil munteriescii cu singură mâna lui
Șerbană logofătuli pre prostă "limbă grecescă scrisă. n
Să nu se uite că acestii Șerbani Cantacuzinii,

de "'ntefu logofăt şi apoy vodă, a fostii

socrulii lui Cantemirii, şi că nemulii cantacuzinesctă se distingea totii-d'a-una prin ardârea! Y
de a strînge cronice și alte monumente litterarie alle trecutului naţionali. +

|

De acollo trebut săfi luati Cantemir povestea despre originea Bassarabilorii, fără să ŞI
„mal dea băttaia de capi de a o suppune unui controli analiticii.
„Deşi *Groniculi lui Șerbană “Gantacuzinii se pare că a peritii, totuși îllti supplenesce penă la
ună puntă „Genealogia “Gantacuzinilori, publicată după unii vechtu manuscript de cătră d.
Bolliacii şi 'n care găssimii între altele următorulii.passagtu :
«Dicti unit, cumii-că nemulii Bassarabilorii se trage din banulii Barbu Bassarabti, carele

„din Bassarabia a trecutii

la .Serbia şi de acollo a venită în Valachia la Radu Negrulă

«vodă, carele a fostii cellii ăntetu descăllecătorii domniei Țerrei-Romănesci la annulti 1200,

«Şi cumiă-că acesti Domni a făcutii pe numitulii Barbu banii Cratovei şi stăpănitorii peste
«cinci gludeţe. Acesti bani Barbu a ziditii monastirea Bistriţa»*.
Eccă& dero sorgintea lui Cantemirii, cătră care ellii a mai adaosti ună altui manuscriptii.

pâte totii de proveninţă cantacuzinescă, cunnoscutii încă în secolulti trecutii unui secretarii

allii lur Constantinii Mavrocordati şi unde gura unul lângă altul pretinsa posteritate a
banului Barbu Bassarabi în următârea ordine ::
1460,

Laiota

Bazaraba.—1512.

Negoi

Bazaraba,—1610.

Serbanus

Bazarabut“

Cantemirti a făcutti pe Latotă fitu ali lut Barbu, pe Negoiă fiu allu lut Latotă, pe Şer-

"banii filu allti lur Negoiă, şi astii-felru totulti a mersii de minune!

.

“Să cernemii înse elementele cronologice şi biografice alle unei teorie atătii de crudate.
Barbu Bassarabii vine în Muntenia la 1200.
Fitu-seii este Latotă Bassarabii.
a 1600.
Nepotu-seii este Șerbanii Bassarab, urmașulă Luk Mihaiu celt Vitezu
In patru secol! patru generaţiuni :
bine.
Bassarabil lui Cantemirii trăiaii fie-care căte o. sută de anny și mat
Laiotă , Negoia şi
Şi nici că ati fostii el mal. mulți decătă patru. peste totii : Barbu,

Şerbanii.
Acestă din urmă —'dice Cantemirii — avuse

numa! doue fete : Ancuţa, măritată după

Constantini Cantacuzinii;;
Petraşcu, filuli vitezului Mihatu ; Ilinca, măritată după boterulii
cu o preutesă”.

“Sapot unii bastardii,-făcutii

Asta”! totii!

Bassarabi, de Radu |
Ce "% pessă lui Cantemirti de Alessandru Bassarabii, de Vladislava.
secolit XII, XIV
prin
de
Bassarabii, de Mircea Bassarabii, de lunga seriă a Bassarabilorii
ȘI Xv!

Dela cronologiă să trecemii la, unele detallie biografice.

.
2 novista Română, Îl, 361,
”
3) Croheş ÎI, 361,
„4) Of. nota nostră, communicată d-lul Sionii ȘI publicată îîn
p.
unusLi, Istoria Terrer-Romănesci, Bucur., 1863, in-8,
” n; o notă, po care regretămii că d. Soni se pare.a n fi

înțellesă. —Cf. Arenira istorică, LA 112:
5) In Baciumulii, 1863, nr. 21, p. 108.
5) Series Principum ntriusque Valachle
—DîsSe3 140.

3) Vp. cite 608-f-8,

,

_
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Banul Barbu Bassarabii, cărui i se accârdă paternitatea nemulu! băssarabescii, appaăre

toti-d'o-dătă ca fundatorii allii monastirii Bistriţa.
a
|
Prin urmare, acesti sântii locașii cată să fie şi elli de pe la 1200.
|
Din norocire, epoca și modalitatea fundaţiunit lu ni sunt astă-qi forte bine cunnoscute.
D. A. Odobescu le-a studiati cu t6tă scrupulositatea unul adevăratii archeolog.
D-sea, constată prin inscripțiuni autentice, cumti-că primul ctitori bistrițanii a fostiiîn
realitate banului Barbu Bassarabii, înse nupe la 1200, ci pe la 1500.
„Cu multi înainte de d. Odobescu, celebrulă călătorii russti Kowalewski visitase Bistriţa,
strîngendii acollo totii feltulii de date despre începuturile monastirit.
Vomii da aci întregă în traducere interessantaYy relațiune ;
.
« Monăstirea Bistriţa este fundată de cătră banului Barbu

pe la 1490. Penă atunci era

«numai o capellă în numele sântuluy Procopiii. Despre causa fundărit, tradițiunea locală,
«conformă în astă privinţă cu vechta icână a sântuluY Procopii, afllătâre în. biserică,
po«Vestesce următorele. Banulii Barbu fusese prinsi în tinereţe de cătră Turci
și arruncatii

«în temniţă. Peste puţinii i se annunţă sentința de mârte, care era să se
essecute a doua

di.
«Se face n6pte, o n6pte terribilă şi solemnă, o n6pte pe care osândituli a petrecut
o
tâtă.
«în rugăciuni cătră patronuli sei sântulti Procopiă, implorându-lii
pentru scăpare, căci avea |
«d'abia 18 annt și! plăcea viucța. Demăncţa callăir se cobâră
în temniță şi nu -găsesciipe
«nemint: închis6rea era deșertă. In acela-șt di, întrândii în câpella dela
Bistriţa, preutulii
«vede îngenuchiatii de 'naintea ic&nel sântului Procopiti pe gtunele
Barbu,
ferrecati în o«begi la gătii şi la piciâre. Tânărul nu 'sciea ellii singură,
cumiă și cine l'a addusidin
i tem«Niţă în biserică. In semnulii acestut miracolii ellti clădi o monăstir
e pe loculii capelley. Mar
«târgiii, după ce Turcii luaseră Constantinopolea, banul Barbu,
fiindii dusi după cererea
«sultanului la Stambulii din partea Munteniei, a rescumpăratii
mâştele
sântului Gregorii
« Decapolitulii şi le-a depusii în monăstirea sea Bistriţa,
unde elle se conservă penă astă-di
«într'ună scumpi sicriti, accoperite
de prinâsele credinctoşilorii. E remarcabilă marea pândă,
«de 'ntelu păstrată în biserică şi apo! transportată în
chilia stareţului. Ea este restaurată, în«se întocmai după desemnulii primitivi. Acesti tabellii
represintă abdicarea betrânului Barbu;
«carele se lassă de băniă și de viucță lumescă totid'o-d
«fiindii gata a plecă la monăstire. Il însoțescii boieri ată. E învestmăntatii călugăresce,
! Olteni, toţi trişt, unil chtară lacri
«mândiă. După Barbu, carele n'a avutii copil, pășes
ce de 'naintea cellorii-l'alţi boYeri nepotulii
«seii, îmbrăcatii într'o lungă haină superiOră
fără mânece, roșiăşi blănită, ' de sub care se
«vede o altă mai strimtă. E nalt şi frumosii,
cu mici musteţe şi fără barbă. Boterii sunt
«toţi bărboşi. Monăstirea Bistriţa are
apparinţa uney cetăţi».*
|
Romantica legendă, cullesă de cătră Kowalews
ki de la călugărit bistrițani şi care offeră
„poetului stoffa une! admirabile ballade,
este importantă din acestii puntii de vedere,
că ea
ni esplică pe Turci din relaţiunea lut
Cantemir.
|
|
După tradiţiune, banult Barbu Bassarab
i
După Cantemirii, ellă fuge de peste Prutii scapă dintro temniță turcescă.
de 'naintea unet invasiuni ottomane.
Fondulii este acella-șt. Cumi înse de nu' şi-a amintiti tocmai
Cantemirii, şi tocma! într'o «Istoriă a
cumii-că Osmanlâiy abia după 1430
Turcie!»,
aii începutii a cutreera Bugiaculă?
.
Turcit năvăllescti pentru prima 6ră peste
Prută pe la glumătatea secolului XV
cu doue-sute cinci-deci
şi totuşi
*

de anni înainte banului Barbu Bassarabiă
, printr'o spatmă mat multi
decâtii profetică, se carră de acoll
o de frica Turcilori!
a
„ Monăstirea Bistriţa este fundată din teme
lliă pe la 1490, și totuși banulii Barbu
rabii o clădesce, o Isprăvesce şi o zugr
Bassaăvesce ca prin farmecii încă de pe
la 1200!
8
G
“
:
) Stranstrovania po suszie i moriam: Karpaty, Petersburg,
1845, in-16, p. 195-198.
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Banuli Barbu Bassarabi,

scăpatii în tinereţe din

ai

robiă

turcă și furidatorii la bătrâneţe

e

allii monăstiri! Bistriţa, ni este cunnoscutii documentalmente între anni! 1
cu sutimi de anni înainte ellit e favoritii allii unu Negru-vodă'!

i

907510

De pe la 1250 Muntenia se numesce Bassarabiă, şi totuși celli ânteiii
Oltii este banulii Barbu, carele trăesce cu doue vecuri mar în urmă!...!
In litteratura” n6stră poporană acesta se chiamă basmii cu minciunile: o
retăcindii întruni pepene scii o albină îngtugată la plugii:
|
Inainte de a ne despărți de simpaticulii personagtu alli banului B arbu'
mal adăoga în trecătii o observaţiune. :
”

9 os

Bassarabii peste
hergheliă
de cat
ar
Bassarabii, vomii

Ell se pare a fi fostă cell ânteiti banii allii Crarover, cela-ce t-a și procuratii caracteriIe

m

o

sticulii epitetii de “Gratovesculă.

In prima gYumă&tate
a secolului XV reședința banatului oltenii nu se afla încă la Cratova,
i, dela
ci la Severinii, precumii o demonstră cris6vele successive dela Vladislavii Bassarab
.
a
Mircea cellii Mare și dela Vladii Draculii...

ş 22
” CONSECINȚELE ASSONANȚEI INTRE DĂSSARABIA șI SERBIA.

Croniculti

Cantacuzinescii și Cantemirii conducii d'o-potrivă

pe Bassarabi denteii din

5
Bugiacii în Serbia şi apo! din Serbia la Oltu.
Serbia scii Sorabia, după cumii se scriea adesseaîn evulii mediit', formsză
mal multii decâtii doue treimi din cuvântulii Bas-saradiă.

o
|
materialmente

Assonanţa este atâtii de simțită, încâtii not vădurămii degta în Studiul 1 pînă şi popo-

rulii de gtosii, căruia nu i se pâte imputa nici o pretensiune pedantică, confundândii ambil
Haţegii», unde variantuli modernii pune:
de lui
termeni în antica balladă despre « Feta banu
|

* aUuii feckorăi de omii serbescitt

a

în locii de primitivulii :

-

_ „Unii feciorii băsscirăbescii“.

-

o umbră de argumentaţiune, Bassarabil erati
Printro assemănare curatii fonetică; fără nici
de cătră seini-sciinţă.
espuși a fi serbisaţt din cândii în cândii de cătră nesciinţă, şi mal cu semă
Pretinsulii actii allii magistratulu!

sasii-șebeşianii dela

1396, o grossolană

mistificaţiune

Aa
a
din secolulii trecutii, dice:
Români!de atunci
«După ce ati primiti Bulgarit credința creștinâscă, apoY aii începutii
şi Domni din n&ua se împrieteni cu n&mulii

serbescii, până cândii mai pe urmă dobăndit'aă

Sa
«mul serbescii pe marele prinți Negru-vodă “Bassaraba...»?.
de cătră d. Creţescu
Unii fragmentii de cronică muntenă din secolulii XVII, descoperiti
aventurarii mol-

pare a fi celebrulii
în biblioteca monastirit Cozia și allii cărui autorii ni-se
nu mal! puţinii esplicitii, vorbindii
privinţă
acestă
în
dovenescii Nicolaii Milescu-Spatarii, este
a
|
boferimea
gener ce spre
îInn genere
in Serbi,
alţii română:
din Greci, alții din Albănași, alți! din Frânci, alţi dintalte

cumii şi “Băssărăbescit se tragă, din
alimbe, că și Domni încă ma! mulți din străin! ai -stătutii,
untmă serbescă»?.
VENELE

|

124 sa-0f Peart, MEL

Bucureset, 1869, în-16,
3
A
leg

n ara Pe
-

-

iii

ntru

Vratari d

pentr

Slow,

Stare:

1) exGEL, Geselue Ye Serv. 180.— SAFARSF» Slow, Sara
148, enumeră următârele forme alle numelui Serbii: Serbi,
Sorbi, Surbii, Sorabi, Sorari, Sarbi, Zerivani, Zirbi, Sereli,
|
„Srbi, Srpi, ete.
2) Magaze Istey II, 215.—— FoTIo,11,28-86.— ninirz,F6ia.

minte și ânimă, Braşovii, 1846, în-4, p. 57, unde repune în IE 2" Medacţia împărtăgesbe

acestă do-

cumentii fără a pute respunde cătii mai puţini de autentii
RR
a
citatea lui.“

3) Istoria Moldo-Romiăniei, cd. Tonidi, Buc., 1858, în-s,
4. 7, p. 847.=—Laasserţiunea d-lui coGALNICExU, Cronicele
pomănier, Buceur., 1872, în-8, t. 1, p. XIX,. eumii-că Mile- .
seu nu pote fi autorii allii acestui fragmentii, vei respunsulă nostru în Columna lui Traiani; 1872, nr. iti
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In unele manuscripte d'alle luk-Calcocondila, domnulii muntenescii Danii, nepotii de frate

allii mareluY Mircea, este numitii Sarada, Zapduza,în locii de Bassaraba, Maaaapiunat.

|

In fine, lista anonimă a domnilorii ȚerreY-Romănesct, care se compusese în secolulii XVIII
pentru Ungurulii Peterfy după differite cronice locale de cătră Constantiniu Scarlatti, ni

„spune că nemuli

lui Mircea celli Mare:

«se dice a fi fostii

nepoți al regelui serbescă Lazară»t,

Genealogia mirciană se pâte reconstitui astă-di după documente. contimpurane, €rii nu
după nesce fabule sacramentale, precumii se făcea până a-diniori.
E
Insuşi Mircea declară în crisâvele selle:că tată-seii Radu fusese frate. cu Vladislavit Bas-

sarabii?.

”

i

a

Prin urmare, Mircea era nepotii (nepos'
ex fratre) all lu Vladislavi Bassarabi. .
Regele maghiarii Ludovici și papa Urbanit V ni spunii, pe de altă parte, cumii-că Vladislavii, unchtulii luY Mircea, era filu. all luY Alessandru Bassarabi”.
Prin urmare, Mircea era nepotă (nepos ex filio) ali lut Alessandru Bassarabii.
Mai pe scurtii, era nepot all lu Vladislavii şi nepotii all lui Alessandru, toți Bassarab!
unulii ca și altulii, şi numa! Bassarabi.
a
i
Prin ce minune dero putea fi ellti nepotă alli lut Lazarti, principe nu mat vechru,
ci chrarii
contimpurenă cu densulii, urcatii pe tronul Serbiey abia pe la 1371?
|
Fatalele sillabe din c6da numelur Bassarabilorii, eccă cela-ce încurca
t6tă treba!
Cantemirii, Croniculii Cantacuzinescii, falsaruli actului din 1 396, ballada
fragmentistulii din secolul XVII, scriba lur Calcocondila, fontâna lu! Scarlat din Haţegii,
ti, toţi se împedecaii, fie-care pe rOndii, de scabrosulii sunetii s-+r-+! ț
|
s9%,
ETIMOLOGIA

POPORANA.

Illustruli Vico analizase astronomia, fisiologia, metafisica, cronol
ogia poporane, în comparaţiune cu astronomia, fisiologia, metafisica, cronologia
culte.
o
Totii astii-felfu s'arii pute pune în parallelă etimologia rudim
entară și etimologia sciințifică.
Similitudinea vorbelori surprinde şi împinge la deducţiuni
pe înțelleginţele celle ma!
rude, ca-şi pe celle ma! erudite.
|
|
a
|
a
» Totă differința consistă în procedură şin ponderositatea
resultatului.
Unii sântii din evului mediii se numita Renată, cela-ce însem
neză renăscutii : acesti simplu
gociide cuvinte era de agtunsă pentru ca poporulii
să plăsmuescă o legendă întregă despre imaginarul faptii all renasceriz sântului Renatiă!,
-E
Cam anal6gă este superstițiunea cea. etimologică
a
-țerranuluY românii 'de a se pădi de
„ focăîn diua sântului Soca?, deşi puoraş ali
Grecilori are a face mat currândi cu elementulă
oppusii all apei, şi deşi fericituli de acestii nume,
martir
izat
în
timpu
l
lukDiocle
ţianii
,
n'a fostii nic! ferrari, nic! cărbunară, ci unii bietii
grădinari de longă Sinopa, ădecă &roși
ce-va mat dedatii cu ploi şi cu puțuri decătii
cu flacăre.
Ma
In Elveţia se află unii munte numiti Pifată: sătenii
din
vecină
tate
sunt
încredința penă
la fanatismii că acollo, addusii de. peste noue
țerre și noue mări, dace famosuli Pilar, din
mollecYunea căruta fusese restigniti în Palestina
Măntuitoruluă, ? *
4) Ap. STRITTER, II, 918, nota, e—In edițiunea din Bonna
ce PRAY,
parintiDiss., nu 140:
este indicatii,
es
îi
poțes
Laziri
regis Sei „Pater
i
aer nescit
Nos itur, sed dieuntur
esse ne-.-!
-

net

nea

,

er

u

ua.

-

vaz,

istore; III, 130-35;—
III, -

-35;:

RAY

NAL

ur.

RAYNALDUS,

Chirie
F p) SATE MARTIE, Gallia- Cristian
751 715-85,[.
a, Paris,
înape

9 74
din 1387,
eu care
ză
“> An a ună
mea aotii
Archivă
Istorică,
[, 1, confrunte
19, ambele

afȚătârocil în dinoriginal
Archivulii Statului din Bucuresel.
1365 în însiNCAL,

Bulla din 13704

XVI, nr. 5, ete. ' Magaz, istorey
..

”

2)anskita
CANTEMIRU, Ci Kniga
îli
sa Systima
53
li sostoinu
S0
î ie NUC hai
mis

medanskila

religii, Petersburg, 1722, în-f., p. 142-3.

en, IX, 3 410; —.
3) -FLEURIEU DE LA TOURETTE
WENZEL, Okmânyl kaliszat; î,I, 1,330;—rfy
Pesten, 1856, in.-8.p.
18.—: + Avignon,
1770, în po
e:

Yojage.au

Ș-aa

mon

lat,
mont, Pilat,
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Totii astii-felfu' cronicarii din - evulit -mediii. inventaii pe Turci în Finlandia fiindi-că se
găsesce acollo unii oraşii numiti “Turku, sei pe Troadeniîn Francia de 6ră-ce fitulii lut Priamii se numia Paris*!
E
AI
e
,
Absolutamente de acelă-şi natură este și serbismuli Bassarabilori.
|
.

Deri.causa errorit fiindii o dată constatată, să nu ne oprimii la o:gfumătate de calle.

Lista domnescă a lui Scarlatti, în care marele Mircea se confundă cu famillia regescă din

Serbia, ni mal spune încă ce-va,-unde originea greșellei nu pâte a nu fi acelaşi. . |
Vorbindit despre domnulii: moldovenescii Petru Muşatii, contimpurenii şi amicii allii luy
Mircea, ea dice

că tată-seii

era:

«Costea

Muşatii,

carele nu se scie unde va fi domnitii,

derii se crede a fi fostii. din n&mulii despoţianii all regilorii Serbier»?.
|
Mircea cell Mare din dinastiă serbescă ; Petru Muşatii totii din dinastiă serbescă ; dinâstia
serbescă confundată cu Bassarabil
;- care conclusiunea?
e
secă unii puntii, demnii pe -deplinii a fi essaminatii .cu' o estremă seriositate, căci. ellit
ni va „permitte a demonstra 'că Vladislavii şi Alessandru celli 'Bunii, Mircea şi marele
Stefanii, Negoiă şi Petru Rareşii, superbi! zidar! aY naţionalităţit. române de dincâce şi de

dincollo de Milcovii, aii fostii toţi din aceta-și nesecată în-geniii tulpină a Bassarabilorii.!

a

SA

- MUNTENISMULU

DINASTIEI

SEE
MUŞATU

DIN

MOLDOVA.

|

A

,

|

Muntenia fusese în secolil XIII şi XIV în dese şi intime relaţiuni cu puterniculii pe atunci
imperiit serbii.

.

DI

Doui Bassarabi, unulti pe la 1270, altul pe la 1355; aii-fostit socri sei cuscri af cellorii
ma! celebri cuceritori dintre căţi aii eșitii vre-o dată nu numa! din dinastia lui Nemania,

ci chfarii din întregulii nemii illiricii. .

a

e

“ Stefant Milutinii, fundatorulti mărimi! serbe, ținuse în primaY căsătoriă pe feta lui Liteni
Bassarabi!.

e

a

Se

' “ Stefanti Duşanii, grâza oriintelui pe la gtumătatea secolului XIV, însurase pe uniculii sei

a
a.
fiii cu f&ta lul Alessandru Bassarabii?. Vladislavii şi frate-seii Danii fiunchiu-seii
Mircea cellii Mare, tată-seii Radu-Negru,

gureză până

astă-q!, ca o maiestâsă pleradă de eroj, în baladele poporane alle Serbiei”.

deo
Ne reţinemit într'adinsii de a îmmulţi aceste essemple prin ce-va din Fotino, căci este
ppovodoylas'
cepfiia.
falsitate îngrozitâre totii.ce affirmă ellti pe ici pe collea de a fi luatii 24 zis
domnâscă
lista
Țerra-Romănescă și Serbia. fiindii învecinate şi adesseaîn strinsă allianţă,
a lut Scarlatti aveaîn spriginti măcarii o umbră de probabilitate cândii serbisa pe Bassarabl.

se întreCumii înse puteaii fi Serbi domni! moldoveni, cândi între Moldova şi Serbia
legătură
vro
de
urmă
slabă
ma!
cea
essistă
că
nici
şi
pune unii întinsii spaţiii territorialii,
?
XIV
secolului
internaţională între ambele în totii cursulii

a) O seriă, de citaţiuni în pucxLe, Histoire de Ia cirilisa-.
p.
"tion en Angleterre; trad. Baillot, Paris, 1865, in-8, î. 1,
a
338 sqq.
veb) Li, ], e.: „Koste Musatin, non seitur ubi principa
regum
xitș dicitur, qucd ejus genus sit ex familia despotiara

Sorviaet,

renii,
1) NICEPHORUS GREGORAS, scriitorii bizantinii contimpunu pote
VI, 9, dice numai: pa domnului Vlachiel“, carele -înse
voyvoda“,
fi decătii domnul munteneseii de-peatunci „Lithen

cumit
uecisii într'o băttăliă de 'cătră Unguri pe la annulă 1272,
arâtă o diplomă din 1285 în FEJER, V, 5; 274, ȘI ÎN KATONA,

ik,V, 69: pzaruezil
2) Vechla cronică serbă în Glasn
i za sină junagocUrosza.i
a Cf. RAYNALDUS, 1970, nr, 5,

”

:

.

ei

dsezer 'voevodizaplanskago Bararab

„3) RARADZIT”, Srpsko narodne pjesme,. 3, Beez, 1846,
in-8, p. 54:

-

.

=

|

a

„Na Vidinu gradu bijelome,
„Ond'e bjesze staritz Vladisate;
„â na ravnoj zeml'i Karavlaszkoj,
„Ond'o bjesze Karavlach fadule;
„„Na Bukreszu gradu- bijelome,
„Ond'e bjesze bego Radul-bego,
*S'svojim bratom Airkom vojerodom“,

i
,

o

Despre Darii-vodă essistă o admirabilă baladă bulgară, puDlieată în Periodiczesko spisanic na Wlgarskoto knizsore

Da
no druszestvo, Braila, 1870, t. 1, p. 106.
4) FOTINO, Il,23.— Tâteeronicele serbesci sunt astă -A! cunnoscute, mai cu s6mă niulțumită reposatului: şAFARIE, Gesch.
de. serb. Schriftthums, Prag, 1856, in-8,p..227-47,:şi abso-

Imtâmente nici una din elle:nu se.potrivesee cătu-şi.de puţini
cu imaginara 7 ocș6eăj zeovoloyia a lui Fotino. .:

-
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.

Nu cumii-va vorii fi fostii SerbY totii ca şi Bassarabir?
-Să vedemii.

- :

"Lista luY Scarlatti serbise&ză anume pe Petru Mușati, pe frate-seii Romanii Muşat şi pe

tatălii lorii Costea lușată.

.

|

Cuventulii mușată, dispăruti acumii din-limba română: cis-danubiană, derii conservatii la
fraţii nostri de peste Dunăre“, însemnsză frumosă, fiindu o simplă scurtare din adiectivulii
înfrumuşatii sii frumușată. Macedo-românulii cântă până astă-di ;
„Alde
cu mene, fâtă muşată!

sei:

a

Mi

|

Veqiîn susii ceruli ? Nu

e muşatii
20.

La Munteni! numele. propriii Mușată ne întîmpină în acte penă pe la finea secolulur XVII”,
ca şi o formă femetâscă “Mușat, correspundătâre cu “Bella a Italianilorii.
Ie
„ Celebrul papa: formosus, sub care se înt&mplase definitiva schismă religiosă între Occidinte şi Oriinte, se traduce romănesce “Mușată.
|
ie
Serbi! n'a avutii nici o dată şi nu puteai ave acestii nume curatii românesc
ii, şi cela-ce!

şi may remarcabili, este că până şi'n limba lorii ideta de frumuseţe e respinsă radicalm
ente
din formațiunea nominală bărbătescă, ci se applică numa!la femele şi la vite:
Liepava, Liepota, Liepotitza, Lieposzeta”.
Ma! pe scurtii, nic! prin depărtarea locurilorii, nict prin lipsă de communicaţiune
, nic! prin
nomenclatură, domnit: moldovenescY- Petru Muşată și Romanii Muşatii,
de'mpreună cu tatălii
lorit Costea Mușatii, n'ati pututii fi Serbi.

Care! der raţiunea serbisărit lorii în lista lur Scărlatti pa

Din celle desfăşurate în paragrafului precedinte urmeză că Mușate
sci! trebulaii să fi fosti
Serbi în calitate de Bassarabi, adecă simplu numa! prin effectulii fonetic
ii allii sunetului s--r-Hb.
Degia Cantemir emisese idera că ambele dinastie domnesc!
din celle doue provincie dunărene
alle Daciei se-parii a fi descinsti dintr'o singură viţă!0,
Acdstă asserțiune a repeţit'o apol Samuil Micului.

”

Ie

PR

.
Amendou! înse ai retăcitii în. fantastica încercare de a
înfrăţi pe nu:scimii care Negru
cu nu scimii care Dragoșii.

Fundatoriy

Moldover n'ait fostii din acera-șt familiă cu fundatoriy
Țerrel-Romănesct ; derit
tocmai aci stă cestiunea că nu din sângele fundatorilorii
Moldovet setrageaii Petru Muşatii,
frate-seit Romanii Muşatii și tatăl lori Costea Muşatii,

-$ 35.
” BOGDANESCII

Maramurășenulii

moldovenescii,

Bogdanii,

avusese

SI MUSIATESCII,

cărui i se cade cu totii dreptulii paternitatea

fiiii pe Teodorii, disii altti-felui Laţcu.. -

voevodatulu! “

:

!

5) Ne surprinde că d..ciriAc, în escellintele
seii Diotion=
naire d6tymologie daco-romane,
Mayence, 1870, in-8,
98, a scăpatii din vedere acestii cuvântii.
Este înse și ma! surprindătore etimologia, pe

care Y-o dă WOLF, Beschreibung
der Moldau, Hermannstadt, 1805,
in-8, t. 2,p.9: »Dluscl,
ein Galanterte-Phăsterchen, und
wer
hăufig tâgt, wird Musehat geran diese auf dem Gesichte
ni“. Vrea să gică— dela
mouche a Ferruelieriel frarcese,
termeni mcdernii de eochettăriă, întredusi la Români în unii
timru
ii
6) massIMu, Grammatica, macedono li Panarioţilor!!1-.
-română; Buccuresej, .
1862, in-8, p, 149,

7) Archiva Istorică, I, î, 139, actă din 1620.—C1. VENELIN,

291, 299,ete.

-.

E

|

a

5) Arche Xstes I, 1, 24, actă din 1640, ...
9) nARADzIT”, Lexic. 337. :
.
IE
10) Cron, II, 385: „Radu-vodă Negrulii, sc frate, sâi
viră
lui Dragoșii-vodă&,
A
i
Na
,
11) Qrigines Daco-Romanac, ap. ENGEL, Gosch,
d. Mal,
92: „Doetissimus Princeps Cantemir agnovisse videtur,
ubi..
ait, tam Râdum Negrum, quam Bogdanum Vayvoda
m, gen:-

torem Dr gosii - primi Moldaviae Principis, ejusdem
familiue

c3se*,

-

în.

.

.

î

cca...

.

-

.
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Nemuritorul metropolitii DDositeii încă în secolulti XVII veduse în anticulii dipticii all
scaunului metropolitanii, tesaurii de- multi perdutii, căci nu may essista pe la 1790*; ur|
__mătorea liniă genealogică;
1; Bogdanii-vodă și D6mna Maria;
2. Filuli lorii Teodorii Laţcu şi Dâmna Anna,.
Elli o resumă în versuri;

.

me

ee

ee

ce:

e

S

Bogdanii-vodă,

„Cu dâmnă-sea Maria lăssândă bună rodă:
„Pre

Fedorii Bogdanoticiu,

Laţeu

se numtsce,

„Cu domnă-sea cu Anna de se pomeneseet2,

Espressiunea. «se pomenesce”: însemneză că erati” înscriși în pomenică;
O remarcâmii acâsta pentru a da t6tă autoritatea de sorginte istorică cuvintelorii metro=
politului Dositeii.
In Studiulii I, basându-ne pe fontâne contimpurână;, no! ami cercuscrisii epoca fundaţiunii'
Moldovey. approssimativii între anni! 1350—13609.

.',.

„Laţeu a domnitii după documente âutentice pe la 1370%.
Bogdanii-vodă și acestii fitu allii seii, €cc& dero doui principi positivi, car! împlu fOrte
naturalmente scurtulii intervailii de cellii multii doue decennie intre 1 350—1370.
Cronica cea vechiă a Moldovei, scrisă în monăstireă Putna sub Stefanii cellii Mare, adecă
dabia unii secoli în urma evenimentelorii, confirmă acestă seriă, dicândii că după Bogdanii
a domnitii filu-seii Laţcu, €rii lui Laţcu Y-a succesii «Petru fiuli lui Muşatii»?. .
Să se noteze aci cu attențiune că Petru nu esteîn cronica cea vechiă'a Moldovei fitu âlli

lur-Laţcu,
nict fiti allii lui Bogdanii, ci jfzu allă luă Muşatii.

Unii noii nemii s'a furişatii prin încuscrire în dinastia maramurăşenă. |.
Romanii Muşatii,
fitu allu lur Costea Mușatii şi frate allii lu Petru Mușatii,” se însră cu
domnița

Anastasia,

fira luY Laţcu-vodă și nepota primului Bogdanii..

.

Aa

o

Acestii faptii de o estremă însemnetate îllii scie lista:luY. Scarlatti, în care citimii: «Ro«manus habuit uxorem Zlnastasiam filiam Principis Laczko; et peperit sex filios, ex quibus Ale«Xander Senex est ultimus filius ejus».*
Illă sciea nu.rhat puţinii metropolitulii Dositeii totii din prețiosulii dipticii metropolitaniă .
„Petru-vodă

pre urmă purcese, cu viță

|

„Carele * ză Huşatină; în bună priinţă
pStătutta upacesta luminată rodă [9
„Stăpânii ţârrei Moldovei domnulii Romanii-vodă; N
!
„Acesta, ce se serie 'ntr'a ţerrei urice
.

„Mare

samoderzaveţii,

şi ?n bună

1) Dovedă

lista princiară a metropolitului 1ACOBU STAMATE '

2) Cronica

rimată, în craniu, Crestomatia s6ii analecte,

în Geografia, Iaşi, 1795, in-4, reprodusă în woLr, II, X—
Blasiii, 1858, in-8, p. 234.—E

ferice,

„Ca stăpănitu-și ţerra din plaiu până n mare,
- »Lăssatu-și-a în seaunii puternieii mai tare
„Ce-a născutu-și din 'dâmna din Anastasia
„Pro Alexandru celli Bună?

de mirare

cumit de n'a băgatii

„de semă eruditulă editorii importantissimulii faptii, că rersurile dositefane nu sunt aci decătii o parafrasă a vechiului dipo
ticii metropolitană allii Moldovel,
3) Bulle papale în Magazinii istoricii, III, 136-141. —
ete.
THEINER, Monume Poloniac, Î, G64.-—RAYNALDUS

4) In Archiva Istorică, II], 5, unde înse eroniearulii, ca
parte fabul6să a istoriei, pune înainte de acești princiţi mi-.
tul despre Dragoşii și unit filu all acestuia, în privinţa că-

rula mărturesee cu naivitate că nu seie nici măcarii cumit
Y=a fostă numele, Motropplitulii Dositeii de așsemenea menți-

:

oneză pe Dragoşii şi pe Sassii, derii fără neveste, cela-ce probeză că ma luati numile lorii
totii-d'a-una întrega familliă,

5) Petru

in

diptice, unde se înseriea

Muşati ellii însuși numesce pe Romanii frate allii

seii în eorrespundința” cu regele polonii Vladislarii din 1388,
în Akty Zapadnoi Rossii, ], 22, tradusă în Arch, Istj I, 1,
177.
,

6) pRAY, 1. 6.

7)

LD. C.—SINCAI, CLoite ], 362;

ENGEL, Geschi, d, Mold,

112; woLF, Beschr, de Mold. 13; şi alţii, închipuindu-și pa
Mușatesei a fi fostii din nemuli lui Bogdanii, îşi battii eapulii
în deșertii a ghici po Laţcu-vodă, tatălii domnel Anastasia.
Şineal îllii crede Vladislavii Bassarabii din Muntenia, Engel
preferă pe Unguruli Stefanii Latzkofy din Ardâli, Wolf nu .
scie ce să mal qită! : *
N au A
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Aci o observaţiun&..
|
DE
a
a
Metropolitulii Dositei arrstă forte lîmuritii că Petru și Romanii n'aii fostii din sângele luy
Bogdanii și Laţcu, ci din «vița carele dicii Muşaţinit»
e
sa
|
Totii așa amii v&dutii ma! susii în cronica cea vechiă. a Moldover..

a

„Lista luY Scarlatti face pe acestr-Mușatesci din nemii princiarii, ex familia regum, cela-ce
se glustifică nu numa! prin căsătoria lur Romanii Mușatii cu fira lu vodă Laţcu, derii încă
şi ma! multii prin însurăt6rea lui Petru Mușatii cu feta putinteluY rege polonii Vladislavii
„ Iagello,” carele—să 'se noteze bine—cu nici unii preţii'nu Sarii fialliatii cu unii omiă de vr'o
origine puţinii ilustră...

-

|

Ie

Prin urmare, e! nu erai din dinastia. moldovenescă a Maramurăşenului Bogdanii, în care .

saii întrodusti unicamente prin încuscrire, derii totuşY erai dintro dinastiă romănescă Orecare.
"Opriţi-vă uni momentii și cugetaţi.
Nefiind din familia domnescă dela Suceva, Muşatescil trebuyaii să fi fostii vrendii-hevrendii din familia domnescă dela Severinii. De
Adecă : Bassarabi.
a
E
Acestă dilemmă este dictată de logica lucruriloră.

O mai întărescii înse ma! multe alte consideraţiuni.
8
|

Ă

NUMELE

26.

PROPRIU

.

.

MUSIATU,

Unii nume propriii este câte o dată o biografiă. - |
Se
Să presuppunemii, bună-6ră, cumii-că istoria Moldove! ni-ară fi
lissatii în catalogulii
principilorii țerreY uni singurii cuvântii despre-vodă Radu, poroc
litii
„arrete totii-d'o-dată originea” : e! bine, considerândii raritatea nume . cell Mare, fără să
lui Radu la Moldoveni
şi frecuențaY la; Munteni, nemicii ma! multii decătii atâta, unii
istoricii arii fi pututii ghici, *
fără vr'o altă indicaţiune, muntenismulii acestut principe;
*
. ..
Cam astii-feltu este şi cu Jușată. ..
„In Moldova acesti nume a fostii totii-d'a-una forte insolită*, pe cândii
în Muntenia, din
contra, ellu se întrebuințeză la sătenr penă "n diua de astă-d
!, şi cată să fi fostii fără comparaţiune mai respănditii cu câţi-va secol! înainte.
|
Acesta se pâte demonstra.
|
Unii nume propri cândii. se generaliseză peste măsur
ă într'o țerră, încătii la toti passulii înt&lnesct omonimy, agiunge în celle din urmă a
deveni ridicolii prin trivialitate, şi de
atunci încâce, ferindu-se părinții ali ma! împune copii
lor, începe a fi din ce în ce mat rari,
"Unii essemplu.
e
Aa
:
"Guillaume este actualmente în Francia unuli din numile
celle
mai
puţin
ă
favori
te,
fiindă
consideratii ca pre-mitocănescii: atrop roturier».
i
. Acestă, disgraţiă provine dintrunii prisos de :grațiă i
de care ellii 'se buccurase tocma! la
aristocrația francesă în. curşulii
evului medii,
a
„In secolul XII unt duce de Normandia, învitâE
ndi omulțime.. de 'nobily' la 'o' mare festivitate, 1 impărţi din glumă în bande separ

ate, compuse fie-ca
din toţi
re
căţi purtati acella-și
e
se
„o
a

nume de botezii,

„8) Acestiirege numesce ellii însuși pe Potru Mușatii; „amicii

și ginere allii nostru“ în aetulii diu

1388,

Zapadnoi
Rossii, I, 22: „Petr voiveda 'moldavskii ziatAkty
i priatel nasz.u
—Cf. Archiva Istorică, II
.
NEA
e
Ma

lut Stefani eellăi Mare. Vedi aetulă din 1481 în amea Archis
ă

Istorică, ], 1,75. Putea înse a fi fostii Muntâni
i.

Ă
2) Uni ambassadori allii lui Stefani cellii Mare - la Moseva
se numia Muşatii. Vedi xARAMZIN, t. 6, nota, 629, ediț.
Einer- ”
ling, p. 99. ] so applică înse
şi lul obsorvațiunea din nota.nâs-

1) Totuşi po uni Radu Gangurii fIlă găssimit între boieri! | ștri, precedinte.—Cf, Arche It 11
56,

SI

STUDIULU x, ş 2,

Divisiunea

Guillomilori

era cea ma!

o sută gecă

numerosă :

scutariî,

cavalleri, affară de simpli

Nu este derii de mirare că desgustulii și satira ati succesti modei.
La Românil din Munteria mat multe numi! proprie bărbătesc! ai avută o sârte analogă
de a se vede îmbrăncite treptatit în. straturile celle mai de grosi, alle societăţii, după ce
figuraseră altă dată ma! cu preferință pe tronii și n divanii:
Mai! ănteru este Vladi.
Etimologicesce, acestii cuvântii. însemneză domni.

In secolit XIV şi XV cer mar illustri principi al Munteniet aifosti Vladu „Bassarabi,
Vladi Draculii, Vladi Țepeșii.
Intre boteri şin burgesiă .eraii Vlaqr peste Vladi;-.
Trebuia firesce să vină o reacțiune.

Trivialisându-se prin abusii, gloriosulti Gre-cândii Vladu sa făcutii cu încetulti sinonimi

allii nerodului.

In secolului XVII Vlaqir începi a se rări, căci pe semne se născuse degia proverbiult: :
«după ce e prostii, îllii chfamă și Vladi». +
Totii așa aii păţito Udrea şi anii, doue dintre celle mat usate num! din primi secol ar

istoriei muntene, despre car! astă-qI poporulii dice:

„Care cumii vana,
„Totă Udrea "li chiămat 5

seu : «caută Nanii &pa, și ellii căllare pe ea.»
ccă în ce modii căderea unui nume propriu îîn dersiune este o probă istorică despre essagerata” popolaritate. într'o epocă anteridră; .

Acâstă -ursită isbise și pe Mujşată.
D. Gr. G. Tocilescu ni spune că. pintre țerranii munteny nea Mujatii, ca șii nea-Vlada, ca
şi nea-Udrea, ca şi nea-Nanii, însemneză. astă-dr pe:unii: prostolanii,

„Aci ÎŞI are locul esclamaţiunea betrânului Oraţiu:

.

Non semper, idem floribus est honor! '

Poporulii şi copilul cu atătii ma! Yute se satură de uni lucru șila aruncă stricati sub picidre, cu cătii ma! multi li plăcuse.
In Moldova. nea- Mușată nare nici unii înțeles.
__ Muntenismuli acestul nume se. mat pâte verifica pe o altă cale.
=—“Nomenclatura

chorografică a Românie! efârte ponderâsă în casulii de față, findti-că a-

prâpe tâte localităţile sunt botezate la not după vre-unii nume propriii bărbătescii,
Astii-feltu celle derivate dela Vladi: Vlădae, Vlădeni, Vlădăşesci, Vlădesci, Vlădilă,
Vladislava, Vladnicii, Vladii, Vlăduleni, Vlăduţa, sunt cele mal multe în Muntenia, der
„nu lipsescii vro căte-va

nict în Moldova ?

ambil jermi ai Milcovulut. a

cela-ce

3) LEGRAND D'AUSSY, Fabliaux_ du XIL et XUI( sitele,

Paris,

1828, in-8,t. 2, p. 315: „Ce nom de Guillaume,

qui

aujourd'hui est si roturier, 6tait alors trăs commun chez les
gens de qualite, et surtout dans certaines provinces, On

raconte que Henri, due de Normandie st fils de Henri II, roi

d'Angleterre, ayant donne dans son duche un grand festin
auquel îl invita beaucoup de nob!esse, les convires, par plaisanterie, s'avistrent de se partager par bandes, 'elon jeurs

noms. La bande des. Guillaume se trouya de. 110, eheraliers,

sans compter 105 simples gentilshommos,“:

7

dovedesce că Vladti avusese trecere pe

4) ANTONU PANNU, Proverburi, Bucuresel, 1853, iîn-8, t.
2, p. 139.—Cf. observaţiunea d-luY ODOBESCU, Revista To:
mină, II, 364, unde mal adduce unii ati proverbiii : nvorbi
și nenea Vladi, că”! şi elli din satii,&

5) pANNU, III, 25,
- 6) Xhideg I, 85,

,

7) FRUNDESCU,. Diet, » topogr,g 527-28.

8) Actulă din 1410 în Archiva istorică, 1,2, 12,ni i coră
doul Vladi numa! în consiliulii domnescii din Moldova: Vlar
Siriatshyi și. Vică Dootnih, -

.
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Localitățile cu radicala Vdrea: Udresci, Udrisce, Udricani, sunt tâte în Muntenia și absolutamente nici una în Moldova *.
A
Dela AY ani s'aii formatii peste totii vr'o cinct-spre-deci numiri topografice : Nănaci, Nandra, Nănesca, Nănesci, Nani, Nanovent, Nanovii, Nanii, dintre car! unii-spre-deci în Muntenia și numa! patru în Moldovâ. "9... e
:
Să vedemii acumii pe Musată.
In Ţerra-Romănescă sunt:
"“Muşatescă, satii în Gorgiii;
Mujatesci, satii în Argeşii:
lușatesci, sălisce totii acollo;

Parte-din--Mușatesci, munte în Muscellii ; Mușatescii, altii munte totii acollo ;
Mușaterca, moşiă nelocuită în Braila; '*..
Mușatoiu, munte în Gorgiu. "!
In Moldova avemii numa! și numa! o singură localitate de acestă formaţiune : satulii Auşata în Fălcitu, despre care înse nu se uite că întrega regiune a Prutului de gtosii până la
“ Marea-negră, precumii ami demonstrato în Studiulii I, făcea parte în.secolulti XIV din territoriulii Țerret-Romănesci.

|

Da

|

„In Transilvania se găssesce froșilabia' muntele JIușată, carele şi acesta se află nu de-

parte de hotarele muntene despre Haţegii '?,.și totii acollo, &rii nu în restulii Ardelului,
noY dâmii de urmele numelui propriii bărbătescii Maușată în documente din secolului XIV. :2
- Prin urmare, limba geografică
vine la 'rândulii seii a se pronunța pentru muntenismulii.

Mușatescilori.

e

A

e

Aci înse nu se mărginesceîn cestiunea-n6stră- missiunea filologiei: 7
Fraţii Petru Muşati şi Romanii Mușşatii, ca și tatăl lori Costea: Mușatii, ni appară.î
n
celle.mai vechi fontâne istorice: sub.o formă. nominală fOrte curi6să
.
Ami vădutii degia că anticul dipticii -allii metropoliei moldovene, o sorginte contimpurenă de prima ordine, pune: «viţă cet dici Muşatină.»
.
.
Lista lui Scarlatti, a cărira conformitate cu dipticuli îi dâ multă greutate, se esprimă de
assemenea: «Koste Mușatinii».
In cronica putncnă, începută a se scri pe la glumttatea' secolului XV, vedemii nu ma!
pufină : «fitulii lu Muşatini» 14,
De
Ă In-fine o altă cronică moldovenâscă, pe careo consultase Ragusanulii Luccari
pe la 1600,
incătii în orl-ce casti ea este anteridră luY Urechiă, dice ::
«Musafin» **,.

-

Ce! 6re acestii SMuşatină în loci de Mușali?
o.
Muntenil, şi ma! cu s&mă acei de peste. Oltu, adaugă: unii ini 'cătră
numile proprie per=
sonale, mai

allesi celle finite prin r.scă £.
.
Acestă. particularitate n'a observato încă nemint.
Lut Audori Vladimirescu Oltenir.î dicii Tudorină,
Urbea lu! Severii este pentru dânșii Severini.
Din Zloră et faci Florină.

"

e! IV. 308-9.
Ab
306-7,

J2)eTREVENFELD,

a
Stebeub

Siebenb.

geogr.

L

„.
Ii

Lex,
127.
13) Vei despre „Ladislau filiuş Dusatha?
Românii din
„Districtus Castri Devaă, trei acte din 1362-63, în BARITZ,

Transilvania, î. 4, Brașorii,

1871, in-4, p. 2383-40. — Of,

i

FEJER,
X, 3,380, 505.—REMENY, Uber die Enesen, în RURZ,

Magazin, II, 300-302. — puscARu, Despre împărţirea po-:
litică a Ardâlului, Sibiu, 1864, în-8, p. 15.—cte,
..,
cțapică III, 5:. „Piotr
:pj
02
_
5) Archiva istorică,
syn AMuszaty how.
:
* _ 15)Ristroitidi Ragusa, Veneţia, 1605, in-4,p. 104: Morto:.

Bogdan, venne Lazko, Musatin, Roman, Stefano...
-

___—_

î FRUND, 497-983,

:

„STUDIULU ÎL, $a7.

59

Unii munte în Gorgiii și altuliiîn Muscellii se numescii Carpatină,

naturalmente în locii
e

Da

|

D=

de “Carpati 15,

“Doue sate în Oltii se chiamă Dobrotină **, după numele bărbitescii “Dobrotă stii Dobrotă,

-;
PR
Da
dela care derivă mat multe localităţi Dobrotesct. - In dreptulti Mehedinţulur avemii insula Florentizi şi alta Florentina'?, provenite din ilorentie.
e
Unii satii şi o insulă în Ilfovii se numescii Tatina""” dela Tatu, -

O sălisce în Dolgiii, nesce
după vechtuli nume tarot.
Unii sati în Gorgiu şi unii
Sămbetă (Sabbatius).
In Dolgiii avemii: «Vallea
Forma Muşatini în locii de

ruine în Vlaşca şi doue sate în Romanaţii se dicii Marotină, Sa.
i
altii în Argeșii se dicii Sămbotini 2, dela numele personali
Ii
n
E
E
_
Robozinei.» 2
filologică îi
particularitate
o
Muşatii ni appare dero şi ea ca
|

|

ae

fav6rea bassarabismului dinastiei Mușatescilorii din. Moldova.

Nu dicemii că da-stânga Milcovului nu se afllă vr'o doue-trei localităţi ca Hotină, Bohotină, Zeletină, cari indică o formaţiune nominală anal6gă; elle totușt sunt nu numai! forte
rare, deri încă cea mat istorică 'din elle, anume Hotinuli, se datoresce une! immigrațiuni ol- .
ne unul documentii din secolulii XIV, *
pe basea
tene, precumii vomii demonstra cu o altă occasiu
Incăo probă, și vomii închide apor epizodulu, căruYa nu Y-amii pututii da nesce proporțiuni
din celle ma! interessante şi mal grelle totii-d'o-dată,
may restrînse, cestiunea fiindii nouă,
ÎI

pa

Sa
..

e

SOLDOVĂ,
ÎN IGIU
_" DOSINTA LU IUGA KORIATOV

Urcarea pe tronii a lut Petru Muşatii,nu urmasc'îndată
după vodă Laţeu.

A fostii unti intervalli cândă reușise.a copprinde domnia, moldovenă. unii duce
dela care s'a conservatii următorulii unici crisovii:

”

străinii,

-

SR

«Cu niila lut Dumnedeii, not principe litvanii Iurga Koriatoviciii: voevodii, domnulii țerrei
prin acâstă carte a nostră.
«Moldovel, şi cu topi boiari! domniei melle; facemii cunnoscutii

.ce o.va vede sei.o va audi citindu-se,. cumii-că, acestă adevărată .
«ori-cărul. omii bunii,

«slugă a nostră, credinctosulii panii Iacșa. Litavori, locuţinătorii dela. Cetatea-albă, nk-a
_«servitii cu dreptate și credință, încâtii not, vădendii a sea dreptă şi credinciâsă slusbă că-

ami miatră :no!, și mat allest vitezia sea în lupta cu-Tătariy la. satulii Vlădiciu pe Nistru,

«uită pe acestă slugă â nâstră susii-scrisă cu. unulii din satele nâstre, numiti Zubrouţii, .
€rii spre mal mare
«pentru cari: tâte este. credința domnier melle şi-a. boiarilorii moldoveni,
atăriă a acestel cărți a nostre ami poruncitii. credinciosului

«ladii, annuli 1374, iuni în 3». !.

Iyanii.... Scris'a Iaţeu, în Ber-

za

18) FRUNDESCU, 98.— Mnnţii Carpaţi;
să mai bine muntele |! 21) big 417.

Carpatii,
6 Kagzdrnce

ne întimpină
degiaăpovst“,
în PTOLEMEU,
III,3: „zie zrjv Aariavăgos,
pizgeroă
Kaondrov
de unde,
” se pare a se fiinspiratii MARCIANU ERACLEOTULU, geografi
grecii din secolulii 1V, în Pdriple, cd. Miller, Paris, 1839,ini
A
e
iii
3p.98,. .

344...
FRUND, Î64.—0[; vene,
.

18) Ihiy

,

192.

ia

Di

„19 Ie 476...

:

Roriatovicz voevoda, gospodar zemli moldavskoi. i s ousi bo-

3...

iarove gospodstva mi. sviedomo ezinim is sim listom naszim.

.

/

0

401... pentru
„arsa
Poită dedo istoriă
îstoriă
.1)22) SiIhideg
produsii
prima,
Gră în a, neatea Foiţă
, 1860, în-16, nr. 2, p. 41, după origina- Iași,
şi litteratură
Juli din biblioteca, comitelui „Swidzinski din Kiev. Ecet testulti slavici : „Milostiiu bozsieiu. my. Aniaz litov'skyi îurg

IEI

.

din Bihari în epoca inva20) Ihey 285.—Ducii Româniloră
acestă nume Marotă stii Marutii,

-.siunil ungare obicinuiaii
ENDLICHER, MOne Arpe 13, pe care numai pedantismulii superficială îllă pâte preface în Marii și n Mariotiă, pe cândi
elli nu este decâtii Bare, de unde Marutii. ca si: oppusulii

siakomu dobromu nan v'zriuseziuili ego ouslysziuseziu eztizi.
5zse tot istii sluga, nasz viernoi pan iakszia litavor, namies-

nik bielograd'skyi. sluzsil nam pravoi vierno, tiem bo my vi-

dievsze pravoiu i viernoiu sluzsbu ego do năs. a naipaezezs
chr'bliz podvizi îs tatary ou sela-zovomoe Wldiczi na d'niestr.
zsalovali esmy togois'nogo slugu nasză viszpisanogo îs edno
6t naszich sel. na imia zubrortzi. ou... na toe v'se Tiera gYa

mii boir moldav'skyeh. a na bolszoiu tvrdost semu listu naMicută din Dică, întoemal ca lătinesee: minus-minutus să
ivan... pisal iatzko,
esmy viernomuPi
înii, avemi - szemu. xelieli
iti
aiciu br'ladv'
canus-camutus.. Dela Marotii, fără oltenesculii:
- ieto 6882, di 8
MC
4
satulit. Morotesci în Brăila, rRuNp., 301..

12

-

PpnOZIA

TIFETOPIALA.

Cromate Lita celle vechi cunneoricu forte bine acestă
„i tu da iuli domteci lin Moldova,
Cea pat vechiă din elle dice:

întroducere a lu! Iuga IKoriato=

„Îi pe fito Mollovenir să li he voda si Va dusa acollos. *

|

Gebtaardi ? si după denulu Wolf * au spusu cer antet şi singuri

|

dintre

IStoricil nostri

4ebcurulu luzetos odă din cronica moldovenă pâte[i anume acellii lurga Koriatovicru.
„Acera secțiune

ine e adleverata numar pe glumetate.

În Moldova au fosta în secolula

XIV

dout principt «'o potrivă cfemert cu

numele de

lurzza cca buza: unula pe La a 37, deli care vine actulă de mar susi, şi altul precedenda

la domnia pe Mesandru eclla Bunu pe la 1399,

o diplomă forte autentică, *

Cetucer a ficutu cronica

dela care nor possedâmii

de assemenea

mollovenesca, este de a-r [i confundati pe amEndou! într'unu

irc peronaștta, desi 4 despărți în realitate unt spaţii intermediarii de
vro tref-deci
de anunt,
Testula lut Urecită sună în aștunule annulur 1003
*luzramvudă întrecuta pre domnit cet trecuţi de mat "nainte de denst; că a trămisti
la
«patrtarelia de Ochrida, si a luata blagosloveniă, și a pus mitropolitii pre “Teoctist;
și a

edesillecatu ora;e prin şerra totu La locurt bune, și allesu sate, şi le-a făcut ocâle pe
'n“prez; sia inceputui a dăruire ocine prin ţerră la vofnict ce ficeati vitezie la
oști; și
«at
«lomnita dour annr, și Pa luata Miresa=voda domnulu muntenescti
la sine.» *
Celiece apparţine în acea
relaţiune lut lugra Îl, pote fi, atiară de datulu cronologicu,

tipat doză sro correpundinţă cu patriarculu Dbulzrari din Ochrida, căcr tocmar
între annit
tâoseta0o Moldova er cam certată cu patriarcatulu srecu dela Constantinopole.
?
lestulu privesee din puntu în puntu pe lugra Koriatovicru,
În adeverit:

i» sDâruirea ocinrloră prin ţerra la vornict ce făceau vitezie la Oșt[—-şi
să se observe că

sib lezzza ÎL ma fostu nictunu resbellu—se veritiea prin însuşt erisovulu din 1 37.4, unde boia=
mila Îacobu Îitavoru capătă satulu Zubrăuţu în urma uner bătălie
cu Tatarir longră Nistru

2. eDestăllecarea orazelora prin țerra totu la locurt bune, şi allesu sate,
şi facerea ocoIrteru pa 'nprezturie,
este o caracteristică distinctivă a intreșrer famillie loriatovicru, încătu
Inst li se atnbur rennoirea aprope a tuturoru urbiloru din Podolia :
Bakota, Smotriez, ÎNaintins, Braslae, Winniza, ete. * cra unulu dintr'in;ir, principele “Teodoru, fratele
mar micu
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Der Buzea, citierându
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Mat remâne derii unii singurii puntii de lîmuritii : «a domnitii dou! anni și a luati Mir-

cea-vodă domnuli muntenescii la, sine.»
Ma! ăntetu, ce pâte fi 6re: «a luati la sine»?
Unii Domni nu se Yea de bună voiă.

Este evidinte că Urechia trebura să fi înțellesi reii set desfiguratii din negrigire cuvin-

tele unet fontâne ma! vechi, pe.care o va fi avutii la disposiţiune.
Cunnoscinţa limbei slavice, în care scrieaii pe atunci Românii, descurcă acestă enigmă.
Uziati s&i uziati însemneză a lua; vezati sc uzati însemneză a lega; uznihk s6ă uzien. polonesce
wpiezen, însemneză captivă; tâte aceste espressiuni omofone confundându-se una cu alta, cronicarulii a tradusi disaslavică a sorginţii selle prin a luată în lociide e prinsă în resboiu.

E și may ușorii a înlătura o nedomerire cronologică.

,

La 1374 nu domnia în Muntenia Mircea celli Mare, ci tată-seii Radu-Negru, frate şi
urmașii allii lu! Vladislavii Bassarabii.
|
.
Cu tâte astea se scie că:
|
1. Fiil domnesct în Romănia purtat titlulii de poepodi'*;
trămittea generalluptă,
la
ellii-însuşi
eși
a
de
2. Când suveranuli era împedecatii
a

mente în locu-i pe cine-va din familiă”!.

|

|

sei
Astii-feliu se înţellege în ce modii marele Mircea, commandândii 6stea .părinteluY
Urechra,
califică
îl
cumii
după
cii»
Radu-Negru, fără afi încă elli-însuşY «domnii muntenes
ctu. învinge şi chfarii omâră pe usurpatorulii principe all Moldove, Litvanuli luga Koriatovi
din
atunci
de
actii
unii
e
dovedesc
In marti 1375 acesta din urmă nu mal trăia, precumii

partea fratelui seii Alessandru ICoriatovictu, carele 1 succesese pe tronăîn micul princi-

. **
patii ruteni trans-nistriană all Podoliey la marginea orientală a Moldovet
ducelui litvanii
peirea
şi
Mircea
Prin urmare, resbellulii lui Iuga Koriatoviciu cu marele
și între martiii
seii,
i
crisovulu
Sati întemplatii documentalmente între iuniti 1374, datul
|
1375, datulă diplome! fratelui seti Alessandru Koriatoviciu;
dille mai în
Actulii din 1374 se dă în Berladii; totii în apropiare, negreșitii cu puţine
vedea încă
se
urmă, cade în luptă cu Munteni! luga Koriatovicyu, de 6ră-ce totii acollo
.

mormentulii sei peste dou! secolr..

|
a
Polonulu Martinii Strykowski dice:
di
de
e
glumătat
«luga Koriatoviciu a fostii înmormentatii într'o monastire de pâtră ca o

mal gtosii de Berladii, unde amă fostii că-Ânsumi la 15750 1
10) Veqi bună 6ră în VENELIN, 19, actul mireiană din 1399:
„syna gospodstvami AMichaila toeroda 4— Ibid., 61, unii eriBoșii moldoveneseii din 1420 dela Alessandru cell Bunii:
„syna gospodstvami Iliasza voerody.«—Qf. observațiunea lui
siNcAI, Î 330, despre Nicolae-vodă din 1366.—ete.
* 11) La, 1330,în xesbelluli dintre Bulgari și Serbi, Alessandru
Bassarabii trămitte în uplutoră cellorii ântel pe socru-seă, Veqi
actulit serbescii din 1248în markov, Ist. srb. naroda; 43—ln
resbellulii acellula-și Alessandru iassarabi contra Ungurilori,
fit sei glueaă rolulă princijală: „Bazarab Olacum et flios
ejuse, dice actuli maghiară din 1335în reJER, VII, 4, 58.

acela-și familii ducală ali Litvaniel, din care eşise şi dinastia polonă a Iagelloniloră.
13) Kronika Polska; Litewska, ete, Kânigsberg, 1582,
in-f., p. 418: „Swiadeza potym:Latopiscze Literoskie + Rushie, iz Juria Koriatowieza W'oloszy na hospodarstwo albo
woiewodziwo Woloskie i Moldawskie dla ego dzielnosci racershich wzieli, y w Soczawie na stolice wedlug swego zwyezaiu podniesti, wszâkze îako u nieh iest wrodzona niestateeznose ezestego- odmieniania panow, Turia XKoriatowieza
otruli w Soezawie, pochoican ti Wasziulach, monasterze. murowanen za Berladem, gdziem sam by 1575, pol dnia iazdy.“

ublieată în Akty Zapadnoi Rossii, I, 21.— Despre Alessan-

gendară a eronicelorii litvane, care se află în contradioţiune

12) După originalulii din bibliuteca, comitelui Przedzieeki

o bullă papală din 1378 înTHEINER,
dru Koriatovielu mai vei
Xtonum. Polonie; Î, 184. — În BALTHAZAR BEHEN, Codex
pictoratus urbis Cracovia; 1505, in-f., MS. allă Ribliotecei
Universităţii din Cracovia, p. 26 și 142, se află dela acestă
Alessandru Koriatovieiu o diplomă an limba germană din 1375,
«i o altă latină din 1385 dela fratele seii Gonstantină Koriatoviciu, despre cark vedi artielulă lui Dr. HEYZMANN, în
Archiv fir Kunde isterreichischer. Geschichts-Qacllen,
Wien, 1865, în-8, t, 33, p. 194, 209.— Koriatovicii eraii din

—Otrăvirea lui luga Koriatoviclu în Sucâva este partea le-

Cu loeulii' înmormântării selle și eu actulii nostru din 1374.
Elli fusese dusă la Suceva, nu otrăvitii. Cea mai! vechiă cronică litvană, despre care vegi mal susii nota 2, întrebuințeză,
qicerea okormiti, care însemnâză nu numai a otrăvi, ci încă:
a dece unde-ua. Veqi dieţionarulii Academiei Russe: Slorar
'Tzerkorno-slarianskago iazyka, t. 3, Petersb., 1847, in-8,
. p. 60. Strykowski și urmașii sel n'aii înțeles espressiunea
și aii tradus?o prin otrăvire, Căte fabule nu sai furișatii astii- .
îellu în istoriă din causa âmbiguităţii vorbelorii!
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fccă unii testii pe câtii se'pâte de clari din partea unu! martură oculari:

In Studiul | no! ne-amii încredinţatiică Berladuli foiha în secolul XVI unii „punti de
Rae

i

hotării între Moldovași Muntenia.

Băttălia avusese dero locii chiarii la fruntariă.

i

Er bine, marele Mircea destroneză,și uccide pe luga JSoriatoviclu.

De ce înse?
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Pentru a aşeda în domnia moldovenă ntmulti Mușatescilorii, despre
|
i
*
nor ami offeritii ma! susii atătea differite probe.
avea în vedere purii
“Resbellulu între Țerra-Romănescă şi nenorocitulu Iuga Koriatoviclu
şi simplu stabilirea dinastiei Bassarabilorii în Moldova, unde ramura Muşatescilorii a fosti
admisă de cătră poporii cu atătit mat lesne, cu:cătii unulii dintriînșii se căsătorise ma! de
'nainte cu o fiiă a- lui Laţcu-vodă din dinastia maramurășenă a Bogdănescilorii. Printr'o consecință de origine şi de gratitudine, Petru Muşatii în.toti:cursulii lungel selle
domnie dintre annil 1 374—1399 îndura pănă la uni punti suzerânitatea, Țerrel-Romănesci

i
,
E
assupra Moldovei.
In 1389: ambassadorulii sei la curtea polonă nu se sfiesce a numi pe marele Mircea:
«domnii all seii», cera-ce arii fi fostii ne'nțellesii fără. unii gradii de: vassalitate sci cell
|
|
puţinii de subordinaţiune. **
itanii all
ale,
metropol
pe de altă parte, cumii-că însuși scaunulii
Essistă urme document
Moldovei era suppusii până la ună puntit supremaţiei metropolitului munteni. 1?

Intr'ună cuventă, bassarabismuli Mușatescilorii esplică printr'o singură trăssură de lumină
t6te misterele semi-secolare! istorie primitive a Moldovet între 1350—1400. -

Uni momentii de;tecapitiilăje.: - -

$ 28
1," RESUMATI DESPRE MUŞATESCL

ă Amit probatii că"

n

a

-

1. Din dinastia fundamentală maramurășenă

cellei d'ântelu ;

Le

RD

domniseră în Moldova

Bogdani şi Laţcu;

2, Urmașii loră Petru și Romanii

___* *

Sa

ai fosti

din famillia Mușatescilorii,

pi

a

i

numai tată și filu:

|
cu totulii străină
.

3. Numele Mușatii, și mat allesii forma Mușatinii, sub care ellii ni se presintă în fontânele

celle may vechi, indică o origine muntenescă ; .,,
“4. Deși Muşatesciy nu erai, cătu-șt de puţinii

din prima dinastiă moldovenă,

totuși de-

scindeai şi-el dintrusiii ndmă români princiarii, încătii nu puteaifi. decătii numa! dâră din

dinastia oltenă a Bassarabilori;
<a
5. Acella - care adduce șii așcgă în puterea sabie! pe.tronuli voevodalii din Suceva,

este anume. lucef&rulii Bassarabilori : Mircea cell Mare;

.:

Sia

”
6. În cătii timpu au trăitii primii Muşatesci, Petru şi Romanii, legăturele de sânge
şi de
recunnoscință îl mănţineati fără şovăire întruni felu de vassalitate cătră ȚerraRomânescă;
Aceste şesse punturi concurgii a constitui o certitudine istorică despre derivaţ
cunde! dinastie moldovene a Muşatescilorii din ilustra tulpină muntenă a Bassarabiunea seilorii!.
mit
14) posi
N Magnus-et
4
dozei Qo-Qi
o i EL Le 58 7îi nKoS
Romauus Meriezski
pini ete., nec non Ap A ni ini ] iricii Voievede Transala e ea
e Spa us Maui și principis Petri Voieccimus tenore pate centi eaICISa s m asia ores,

mini Afiricii

tecogno-,-

»

ui
|
actii„ara
Mircea este Iilusiris,
eri Petru Muşatii numai Magnificus.
5) Acta Patriarehatus Constantinopolitani, 11, 494.
1) Cu puţină mal la valle se va mal adăoga o puternicii

probă eraldică, assupra căriia mami pututii antecipa

în desDomini
n
ei.pro pante preefati Do:
de mal susii: marea nobilitară a Musatescilori si a
20 H0Sri,“ — Să se observe că în aceștii . voltările
Bassarabilorii este aceiași,
eee

-

-
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STUDIULU 11, $ 29...

şi ipe frate-seii Romanii Muşătiia fi fostii. Serbi,
_Becă de ce unit credeai pe Petru Mușati

toti aşa precumii Cantemirii, Genealogia Cantacuzinescă, Nicolati Milescu, copistulă lui .
Calcocondila, pretinsulii actii din 1396, ballada despre banul de Haţegii, lista princiară
- a lut Scarlatti şi alți! serbisati care mai de care pe Bassarabi, fără vre-un altii cuventii .
decătii numai şi nunia! asseimănarea fonetică între Sorabă şi Bas-sarabă.

unii faptii
- Astă-QI, cândii unirea principalelorii doue fite alle Daciei Trayane a deveniti
Procari
prin
câi,
sele
misteri6
din
una
împlinită, este o - măngăiare de a pute constata că

vedinţa se apucase de secol! a prepara treptati-treptatii neisprăvita încă unitate română,
a.
şi Munteni
a fostii înălțarea unei singure familie pe îngemănatele tronuri din Moldova

2%.

DS

SULZER ŞI HELIADE DESPRE/ARABISNULU BASSARABILORU.

o

Me

mai multe preNoimenclatura "Țerre-Romănesci în secolul XIV ni-a procuratii degia
a

|
a
a
|
ţi6se conclusiunt.
Ia
m
- S*o urmărimii înse pânăn fine.
Bisseni, voră fi avutii
Celebrulii Sulzer dice întrunit locii că Pecenegii, numiţi altă-feltu
împreună stăpânii şi robii,
nesce sclavi Arabi, de unde apot însă-și țârra, în care locutaii:
Ea
Sa
Sa
se va fi disii Biss- Arabiă seii Bess-irabiă *.
de
escentricti
puţinii
ma!
nu
Nemuritorul nostru Heliade a.găssiti şi ellii unii midi-locă
Se
a arabisa pe Bassarabi, ba încă în versuri:
«Toţi Bassarabt d'a-rondulă, în susă din fiu în tată
«Până la căpitanulii legiunilorii romane,

|
- „aril se stabiliră în “Perra, Macedonă
«D” Aurelianti-Aiigustuli ; şi Loculi, ce s'adapă
„De Istru şi Morava, Watuncea, îi numiră

„ Bassarabiţa, Romet, ca să se scien secol
«Că Bassarabii fu capulii aceste! colonie ;

„Acesti Bassarabi fosta, unulii din Prinții Romei

«Şi căpitanii celebru, ce pentru mari succese,

i

„ Victorii lăudate cen arme repurtase
«In Bassa-Arabiă, astii nume i se dede!»?.

De unde
De unde
O simplă
Și totuși,
de tare pe

i

luata Sulzer pe sclavii Arabi a! Bissenilorii?
de gelosi? .
dedusa Heliade triumfurile unu! Gre-care căpitanii romani în Arabia
Ia
e
allucinațiune!
a pututii impressiona atâtii
abiei
Bass-ar
numele
decă gtumătatea cea arabică din
ă trebuia să isunii Sulzer și pe unii Heliade, cu.câtii maY multi acâstă simfoni
'

|
bescă nesce spirite mal puţini culte?
Ma! ântâtu .de tâte, cată so fi observată însişi Bassarabil.

|

.
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NATURA REBUSULUI: ERALDIZU.

o.

importanță. ".
"

Elle dederă nascere în eraldică așa numitelorii rebusuri.

uie Oczakorskiii Zemli, Petersb., 1194, in-8, p. 42, merge
cu estravaganța și mal departe, assicurândi că Sciţii, încă

1) Geseli. d. trârisalp. Dacieus, I, 443: „Bessarabien,mit
diesem Namen von den 'arabischen Selaven, welehe die Pe-

tschenegen, dă sie in Mittelalter dieses Land bewohnten, von

-den Komanern an sich erkauften, vorher, aber von seinen er-

sten Bewohnexn, den Bissenern oder Bessen, glattweg Bessien genannt.i — Unit adeptii ali lui Sulzer, MEIER, Opisa=
4

,

înainte de Cristii, arii fi addusi pe selavi Arabi la Dunăre!

-

pf

.

. 2) Currierulii de. ambe-sexe;
1st. Câmpuluugului, |, 41.

:

1847, p. 62, ap. ARICESCU,
ie

ISTORIA TERRITORIALA.
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In momentulii de față cea ma! aristocratică ţerră, unde sunt încă departe de a se stinge

A
|
urmele tradiţiunilorii feodale, este Anglia.
britannicii.
Să ascultămii dero pe cellii maY moderni blasonistii

« Redus—dice d. Boutell—este o composiţiune eraldică făcândi allusiune la numele pur- |

«„tătorului stemmei, scii la professiunea

acestuia, ori la calităţile sclle personale,

cari sunt

«descrise figuratii: non verbis, sed redus. Bună '6ră:: tre! somi, anglesesce salmon, sunt marca
«familiei Salmon; o lance plecată; shake-spcear, specifică. pe Shakspeare, etc. In evulii-mediii

«rebusurile eraii forma cea favorită a limbagiulu! eraldicii, din care nt-aii ma! remasi mulți
«eleganţi şi curioși specimini. Aşa pe monumentulit abbateluY Ramrpdge la St.-Albans sunt
«sculptați o mulțime de berbeci, ram, purtândii fie-care pe gătii căte unii collanii cu inscrip«țiunea: rpdge. Unii frassinii, ash, eșindă dintr'unii butolu, tun, ne întempină la St.-John's în
« Cambridge pe monumentul unul Zishton: Assemeni allusiunt, assemenk rebusuri sunt, mal
«multă sii ma! puțini, chTarii essențiale în ort-ce:eraldică, căci alti-feltu ea n'arii îndeplini
„scopulii sei de a fi o limbă simbolică». .
Ca
Originea așa dicendii instinctivă a aceste! limbe simbolice se pâte; constata 'pâni 'astă-gi la

selbatecir din America.

zu

pi

Pe vechile monumente messicane regele Itzcoatl e represintatii printr-unii -ș€rpe cu
nesce cuțite pe spate, fiindii-că cuvântulii ifz-coat] în limba Aztekilorii însemna «cuțitii-șerpe»?,
Unii Irochesii, pe care "li chiamă zmei sei ursi, zugrăvesce în trăssure grossolane chipulii
animalului omonimii, şi acestii rebus îl. servesce dreptii subscriere 2.
Cefa=-ce face cannibalulii în lumea nouă, o făcea întocma! așaîn lumea vechiă 'nobilimea *

din evul medii.
=.
A
Vomii adduce căte-va din numerâsele essemple, pe carini le procură d. Boutell:
Famillia remain, marcă tret-mâni ;
pi
Familia De Zerrers, marcă potcove (fers) ;

Da

|

Sa

Familia De Hertlep, marcă ânimă (hart) ;

Famillia Fitz-Urse, marcă ursă ; Familia De “Merlep, marcă merlă ; .
Familia “Gorbett, marcă tret-cordi pi

Famillia De :Lucies, marcă tret-dradi (lucy); :

Familia Bannerman, marcă stegă. (banner) ; :
Famillia Bell, marcă clopotă (bell);

i

Famillia Trumpingdon, marcă trămbiţă (trumpet) ; etc.
Până şi dinastia regală a Flantageneţilorii îşi luase dreptii însemne unii
vegetali fârte
modestă
, din care se faci numa! măture: planta-genista *,

Să ne 'ntrebâmii acuma; care putea

fi re

1) Heraldry historical and popular, London, 1864, in-8,
or any heraldie composition
which has an allusion to the name of the bearer, or to his

profeseion, or his personal characteristies, and
thus may be
„said to speak to the beholder: non verbis, sed
rebus. For example, three salmons for the name Salmon; a
spear
bend for Shakspeare, ete. In the Midale Agos the Rebus on a
was

language“.
.
2
o
heat:
:
(
) 7voR, The early history of mankind, London,
1870,
în-8, p. 95. — LeNoRMAND, Sur Ja propagation de Palpha-

a favourite form of heraldie expression, and many quaint and
curious
devices:

bet Dh6nicien, Paris, 1872, in-8,t.[,p.25.

for instance, the

3)

monument pr Abbot Ramrydge, at St. Alban's,

aboundsîn
îizures of i ans, each ol which has, on a collar aboutit
s neek,
he letters: Tydge. An Ash-free growing out ofa Cask
or Tun, '
or the nume.

Ashton, at St. John's, Cambridge, is another
example of a numerous series... It is of the very
essence of

Sa

Bass-arabiloră ?

all Heraldry, that in some respect or degree it should be allusive, should hive în it something of the Rebus; otherwise
it would not fulfil its aim and purpose of being a symbolical

p. 123 sqq.: „Rebus, a charge,

examples'remain of such

|

anticulii rebusii all

weLp,Yoyago au Canada,

dea saavazeă

cap.35

*

ŞI LAFFITEAU,

am6ricâins, % 2 p. 40-41,

AIOeurs

op, cit., ], 238.—Cf. detaiuri forte interessanteap. ÎN SALVERTE,
LUBBOCK,
Origines dela civilisation, trad. Barbier, Paris,
1873, in-8,

:

p. 45—53 și 129.
:
4) pouTELI, 74,—Cf. ih. 40, 42, 45, 47,51, Ie
54, GG ete,
,

|
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Ollandesulii Levinii Hulsius a, publicatii în timpulii luf Mihatu cellii Vitezii stemmele tu|
Da
turorit țerrelorii dintre Carpaţişi Balcanii.
Muntenia: figureză acollo în următorulii modii:

Valachia.

ae

Amii vedutii mai susti că dinastia moldovenescă a Mușatescilorii a fostii din tulpina BasA

NE

sarabilorii.

Ei bine, marca Moldoveiîn Levinii Hulsius se compune €roşi din capete negre, înse nu
.
trey, ci numai doue, puse în vărfuri a doue crenge încrucişate. - .
derivaţiune..
denâtă
eraldicei
allit
simbolicii
gratulti
în
ramurele
set
Crengele
.
negri.
sunt
nu
Arabi
,
espressiunif
alli
In simțul sciinţificii
Cu tâte astea in evuli mediii şi până astă-qi usulii vulgarii a confundati şi confundă .
numele lorii aprâpe pretutindeni cu ideiade negreţă.
"Măură, Morii, «Arabă, «Arapă, N egru, sunt sinonime în generalitatea limbelorii europee?.
La' Români ma! în speciă litteratura poporană ni represintă sub numele de «Arabi tipulii

în
cell ma! perfecti allii ŞV egritnului, după cumii sarii pute găssi în realitate numa! dâră
centrulii Africel:
«Unii Arapii bogatii,
«Negru şi .buzatii, .

« Cu solgi mari pe capii

« Ca solii de crapii,
«Şi cu buze late,
a Late şi îmflate,

m
|

.

=

-

«Și cu ochi holbaţi,
«Și cu dinţi smaltaţi»?,

ii eraldicii cellii.
“De acea în tâtă Europa unii capii negru servia în epoca feodală ca rebusul
" DChronologias dasist cin kurze beschreibuug vas sich

p. 370, şi ASHER; BiblHographical essay on Lerinus Hul-

o

în den Liindern, so in dieser hicrzugehirigen Landtafel

sius; London, 1839, in-4.

Jatinesce Descriptio Traneylraniw, Moldavi ct
serisă
Valachio, Francof.,. 1594, în-4, pe care nui înse n'o cunnd-

:pe aceia cari pe Arabi îl? făceaii negri:
parte
„ie 4tdrânov păllovidrov,

-

2) Du cAnGE, Gilosse med, lat» 1V,329,547, verbis Mauri,
begrinen, biss auft dieses 1597 Jahr gedenckwirdiss
Lex 6, V. Arapin
Moreta ete,— Cf. RARADZIT,
zzaurellus,
în-4,
1597,
Dochoeri,
verlauifen; sine-loco, typis Christ.
XVI, 4,27, comsrRABO,
antieitate
în
a,
ete.—Degi
,
Arapineze
a
HULSIUS
peste totii 76 pagine nenumerotate, — Acella-și
epeuzoue, Tv
scemii și pe care ENGEL, Gesclie de Wal. 69, 0 citâză de asstmenea, fără s'o fi cunoscutii —Despre Hulsius în genere vedi:

" BRUNET, Manuel du libraire, t. 3Spart. ], Paris, 1862, in-e,

e
3) ALEx., Poesio popey ed. 2, 116.—Cf. iserRescu, Basme,

Buceur,, 1872, în-16, p. 128 sq.
.
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cărorase putea observa ce-va

famillie scii localităţi, în numile

ma! potriviti pentru acelle
arabesciă scii morescii.

A

Aşae de . essemplu:
1.
.
.
.
:
u
:
u
4
Provincia spani6lă Alg-arbia pârtă în stemmă. unii capi nepru.
Oraşulii belgianii Ator-in întrebuințeză acela-şi emblemă. *
“Casa anglesă Murp-son, întocmai ca ic&na din cartea. luY Levinii Hulsius, are în marca!
nobilitară îreă capete negre. *
Amii dobănditii asti-feliit unii puntii, în "privinţa căruta nu pâte persiste cea mai mică
îndouclă.
!
“Cuvântul Bass-aradi are ma! multe drepturi la unii capi negru, decâtii chiarii Alg-arbia,
Mor-in sii Murp-son.
|
Rebusulii eraldicii este aci evidinte.

Eleganta stemmă, pe care Levinii Hulsius o attribue Munteniei și Moldovei”, nu appar= .
“ţine nici de cumii acestorii țerre, 'ci esclusivamente nemului Bassarabilori, din care Mușatescil formaii o simplă ramură, transplantată din Severinii la Suceva.
Geografulii ollandesti nu sciea înse nemicii nu numai despre Mușatesci, derii nici măcarii
despre Bassarabi.
4
Pentru ellii, ca şi pentru universalitatea scriitoriloră de pe la finea secolului XVI, sub
nuimele de Bessarabiă se înţellegea întrunii modii rigurosii colțușorulii trans-prutianii ali
Moldovei de giosii ?.
Aşa dero, nesciendit nemicii despre Bassarabi, despre Muşatesctşi despre antica origine
imuntenescă a Bassarabiey, Levinii Hulsius n'a pututii inventa din crieril sei pentru ambele
țerre române dela. Dunăre rebusulii eraldicii alti capeteloră negre, ci trebuta,- fără să precepă ellii-însuși însemnătatea lucrului, să le fi descoperitii în nesce fontâne istorice cu multii
mai vechi.

.

-:

În adevării, no! îllii surprindemii essistândii: documentalmente degia pe la grumătatea .
secolului XIV.
Cândi Vladislavii Bassarabii recunnoscu pe la 1368 suzeranitatea corânei Sântului Stefanii”, regele Ludovicii s'a grăbită. de buccuriă
a batte'o monetă. cu effigia puterniculut și
temutului seii vassalii.
Acea efligiă este unii capi negru, ba încă încinsii cu o legătură, adecă

din puntii în punti:

așa precumii vedemii în Levinii Hulsius.
- Essemplare din acea interessantă monetă a regelui Ludovicii essistă până astă-dI ; no! înșine possedâmii unul, pe care ni Pa offeritit d. Dem.A. Sturdza; totuşi numismați! maghiari,
necunnoscendii anticitățile române, prin cară singure ea se esplică, o consideră
ca enigmă".
„_5) niestecki, Merbarz Polski, ed. Bobrowiez, Lipsk, 1841,

in-8, t. 6, p. 458, 494.

5) IDid.

|

e

i

.

plomă totii dela Vladislavii Bassarabii

din 1372 în FRIED-

" YALDSZKI,
Ope Citey 80-84: „semper fidelis et subjectus serenissimo Principi Ludovico Illustri Regi Jlungarie, Domino

6) 1. — Cf. rarnocki, Ilerby Iycerstwa Dolsliezo, cd." | nostro naturali.“ — O a trela diplomă totii dela Vladislavit
Turowsli, Krakdw, 1858, în-4, p.125, verbo: Jora.
* Bassarabii din 1368 în rEJER, IX, 4, 148: „Ladislaus, Dei et
regie Majestatis gracia Waywoda Transulpinus.5—
Aşa dero
| *) După Iulsius o reproduce de assemenea o cărtecică anodatulii eronologieii allit monetei maghiare cu capulii negru se
nimă forte rară, din care unii essemplarii se afilă în Biblioteca
stabilesce pe basea doeumentelorii eontimpurane între annii
Arehivului Statului din Buccuresci: Die Donau, der Fiirst
1368-1372.
a
aller Europiiischeu Fliisse;-Niirnberg, 1688, in-16, tabellii
10) 'scuâNvisxER, Xotitia Hungaricae reci numariae, Buda,
1801, in-4, p. 206, tabellii III, nr.97. Autorulii dice: „Sigillum

5) Op. cite, cap. XXXIII:

„Moldaw

erstrekt. sich 'gegen

Morgen an DBassarabiam so îndem Ponto Fuzino ligt.*—Xhey

cap. XXXII: „Hilia în Bassarabiaat e

9) Actulii din 1369 în rEsER, IX, 4, 210.

—

i

BAT

op.

— BATTYANYI,
cit. III, 217: „Ladislaus Dei ct Regis Hung arie gratia Waywoda Transalpinus...«— Cf. a mea Istor a toleranţei reli-

gidse în România; ed. 2, Buc., 1868, in-8, p. 36.—0 altă di-

ergo parvi hujus cașitis in Ludorici Imonetis oceurrens, ad-

hac anigma est. Quod

resolvere 'volentes,

nonnulli suspican-

tur caput illud esse Caroli Principis Dyrrhacheni,

quem Rex

Ludovicus anno 1348 fraternam Andre» Regis Neapolitani

necem rindicaturus, cum esset Neapoli, in custodiam adreptum securi percuti jussit. Ali heraldicum hoc esse Mauri caput, eoque subjectionem Valachie notari aubimanţ.*
4

-

n
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D. Cesarii Bolliaci publică între celle-Palte, ca primitivă marcă a Muntenie!, nu tre capete negre, ci doui «Arabi întregi, goli, fără legătură, întorşi cu spatele unul cătră altulii,
brăţulii stângii ali fie-cărura fiindti rădicati în susii, astii-feltu că ambele se unescii încrucişându-se în nivellulii capetelorii, &rii braţele drepte s sunt lăssate îîn glosii şi piclorele ati
aerulii de a danţa“!.
“Meritosulii archeologi nu indică sorgintea din care vafi împrumutatii acestă complicată
variațiune a rebusului eraldicti allii Bassarabilorii ; no! înse credemii că a luat'o anume din

Pauli Ritter, unit genealogii serbi

din secolulti trecutii, carele nici acella nu citeză fontâ=

„nele selle în casulii de față*?.

Aluri, în collecțiuni eraldice mal vechi, nor-uni! n'amii putut6 găssi.
Totii în Ritter şi 'n d. Bolliac, sub numele de. stemmă- a imperiului româno-bulgară all
«Assaniloră, se vedii celle doue capete negre aşedate îîn verfulii crengelorii, pe car! Levinii
. Hulsius le accârdă Moldover.

Assanil, ca şi Muşatescit, derivati din tulpina Bassarabilorii.
In tomulii IIL-vomii reveni mai pe largii assupra aceste! importante particularități.
Acumii ne resumâmi.
; Ceta-cet communii: tuturorii variantelorii- rebusului. eraldicti alti Bassarabilorit, constituindă sîmburele lori, partea cea fundamentală, este negrăla de Arabă.
Ceta-ce nu e mal puțină caracteristici, este că străinii, confundândi famillia princiară cu
însă-șY

țerra, punea.

acelle aradități, proprie

n&muluY bas-arabescă, îîn loculii Vulturului

muntenii şi allii Zimbrului moldovenii.
Vomii vede îndată,

cumii

din acela-şi causă

unii dintre vecinil nostri numiati în evulii

mediii «Arabi pe toți Românii, şi mat allesă pe Munteni; derii ma! înainte să ne oprimă o
clipă. assupra uunei coincidințe: destul de originale.
Ş 82,
FLAVII

ŞI

BASSARABII+

In limba ebraică Romanir cet vechi se numiati dom, în limba arabă. lastar; Edom şi .
“ Alasfar, ambii termin! însemnândii: galbenă, roșcatii, alamii.
De 'unde 6re venia fiilorii lui Romulii acestă poreclă de Bronz, totii aşa de Crudată ca şi
„negreța Românilorii?

Scriitorulii arabii Firuzabadi pretinde că Romani! s'arii f născutii din însoţirea, femeielorii
- italiane cu bărbaţi din Etiopia, încătii acestii ammestecii de pelle albă:cu pellea' negră tarii
fi înzestratii pe. dânşii cu o pelle roşietică. *
|
-Celebrulii orientalistii Silvestre de Sacy a: “găssitui o chiăiă ma! serisă.
Pe tronulii imperialii se afla familia, Zi lavia, de 'ntetu Vespasianii şi apor. fitu-seii Titii,
cândii Evrei! şi Arabi! făcuseră cea Anteiă cunnoscință mai apropiată cu Roma.
Eccă de ce toți Romani! fără distincțiune erai pentru Evret și pentru Arab! Zlavi, adecă

Gmeni aY Jlaviiloră, după obicerulii orientală de a caracteriza , popbrele prin numile suveranilor.
|
Informându-se apo! despre inşellesulti cuventulur, li sa respunsti că Flavus. vrea să gică |
Jătinesce : galeni, roșcată, alamiii.

"Atăta li trebuia pentru ca ork-ce Romă
dom, Alasfar, galbenă, roșcată, alamiil! *
11) BOLLIACU, Daco- "romane; nr. XXII.

12) Stemmatographia sivo armorum Ilyricorum deli.
ncatio, s. 1. et anno, în-4, 81 pagine— Essistă și o edițiune

să devină în ochit Evreilor şi Arabiloiti:
magyar birodalom vagy Magyarorszig s reszeinek cime-

rei, Pest, 1869, in-4, pl. F. nr. 2 4, unde marcele sunt c0loriate,

serbă: Stematografla, iazse gg, Arscniu posviasezeua
1) su. VESTRE DE sac, Fables de Bidpai en Iâbreu, în NoChrist. Zsefaroviezem, Vienna, 1141, in-4 — - CI. IVANFI, A . tices et extraits,t. 9, Paris, 1813, in-4, p. 431--438, nota,
13
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din causa Bass-arabilorii înLăssândă la o parte nuanța de culre, Românii ati pățito
lori. tocmay cela-ce păţiseră altă dată Romani! din causa Jlavii
Ea
,
-.
a
“Procedura este identică. fi fostii galbeni
narii
ii
Roman
,
flavia
casa
din
erai
nu
Titii
Decă împeraţii Vespasiani şi
chYarii din Moldova nu se
pentru Evrei şi Arabi; decă- dinastia princiară din Muntenia și
«pentru Bulgari, pentru :
numita Bass-arabi, Românit din acestă regiune nari fi fostii negri
ii încredința îndată.
Serbi, pentru German, pentru Turci, pentru Mongol, după cumii ne'vom
As
ARABISAREA

IN

ROMANILORU

POESIA.

POPORANA

SUD-SLAVICA.

a unul interessantii
Sunt acumi căți-va anni, d.A. Odobescu ni attrăsese attenţiunea assupr

Bessonov.
volumii de legende russe, commentate de cătră archeologuli moscovitii d.
iune, multi
entaţ
argum
în
Amii găssitii acollo multe opiniunt paradossale, multă uşurinţă
ndă cunprofu
dogmatismii, derii n'ami pututii în acella-și timpii a nu constata în autorii o
Bulgari.
noscință comparativă a poesiei poporane la toţi Slavit din Oriinte: Russt, Serbi și
Printro simplă intuițiune d. Bessonov a.descoperitii, între celle-Palte, neaşteptata. conclu
ulu!
epitet
ţa
privin
în
probe
de
dire
siune la care amii agtunsti:nol după o labori6să grămă
o
|
o
arabică allui Munteniel. evului
ca
„D-sea nu scie nemicii despre Bass-arafi, nici despre natura rebusului în eraldi
medii, nic! despre capete-negre, nici despre :moneta regelu! Ludovicii ; mal pe scurtii, îl este
|
N
cu totulti străinii t&rrâmulii sciințificii alli cestiunil.
sfiesce â, risca
se
nov
nu
Besso
EX bine, deși lipsiti de aceste nedispensabile călăuze, d.
ă
următârea affirmaţiune: * e
«Totii ce se numesce din vechime, înse într'o epocă degia istorică, Kara-Vlachi în înţel«lesulit cell mar largi allti cuvântului, pârtă în poesia poporană a Bulgarilorii numele de
arabi, eri poesia poporană a Serbilorii este şi mai esplicită.» *
i
„“D. Bessonov citeză mat multe legende serbeşi bulgare, prin cart îşi întăresce asser_

E

ii

A

”

țiunea.

Into balladă famosulii crăişorii Marcu,

.

ID

.

eroulii favoritii allii eposului bulgaro-serbii şi |

inamicii învterșunatii alli marelui Mircea ?, este descrisii « răpindii dela Arabi tote oraşele până
la Ponti», pe cândii într'o altă balladă 'acella-şi crăişorii Marcu - «închide 7 erra-Romăntscă,
înşirândii şepte-deci de orașe Va-lungulă-

|

:

Pontului»,

Intro balladă despre cet şepte fraţi Iacşict se povestesce, cumii pe sora lorii o fură din
actualulii Bielgradii nesce negri voinici, ducând!o «drepti pe Dunăre în glosă la ţerra Jrăbescă».
„“ Aceste doue essemple :despre arabisarca Munteniei în poesia poporană . bulgaro-serbă
SE
i
sunt sufficiinți d'o-cam-dată.
D. Bessonov mai observă ce-va nu mat puţinii remarcabilă.

i n.» ar
Literatura poporană serbă numesce negri şi pe Bulg
:- «tzrn
Bugari
D.sea nu scie înse cumii să esplice acesti datii, nefiindu-i cunnoscută originea Assanilorii totii din tulpina muntenâscă a Bass-aradiloră.
|
_ Eraldica nt-a arrătatii mai susii că rebusulii câpeteloră. negre figura do potrivă în marca nobilitară a Muşatescilorii din- Moldova, a Assanilorii din Bulgaria și a Bassarabilorii propriii gişi dela Severinii, celle tre! illustre ramure dintruni singurii trunchiu. .
Ad

Y

4

.

ȘE

A

n

A

GgRENIEOv Naroduy ia byliny ş Moskva;, 1662, in-8,p.
XXX sqq.: „Vse, czto v drevniuiu poru, Y epochu uzse
vproezem iasnoi istorii, nazyvalos v obszirnom smyslie Czer-

no-YVoloszskim,vtrorezestuie Bolgarstom nosit imia Arapska-

.

.:

i

i.

,

n
.

:

Arapov.— Veglianemteper na
'go,asami Ozernye Volochiimia
Serbov, Rotoryye escze boliee uiasniat nam dielo.“
2) 1bide—Cf. MAURO ORBINI, 279, *

i
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aci ca unii noii argumentii
gă
Bulgarii cei negri din poesia poporană serbă se mai adau
_—despre bass-arabismulii Assanilori,
i de faţă de o însemnătate cu aResultatulii cercetărilorii d-lui Bessonov. este în casult
dă importanța. curatii, istorică a
tătii mai mare, cu cătii însăși d-sea nu putea să preve
A
|
A
e
IE
cestiunii.
ăngustii
mai
cell
ti
simţul
în
ană
Nici măcarti fontânele serbe, affară de litteratura popor
i
|
all espressiunit, nu i-ati fostii familiare,
A
elementele legendare alle affirmaţiuni! selle
dii-că
Ce arti fi disti 6re d. Bessonov, afflâr
diplomatice?
"se poti corrobora prin celle mat solide elemente
de pe la 1350, numesce forte limpede
act
Tzarulu serbescii Stefani Duşanii, într'unii
allu-vecinilorii nostri Aegri-Zătari».
pe domnulit muntenescii Alessandru Bassarabii : «rege
giu: „Alexendra tzara sumeg
|
Eccă însuşi testulii slavici allii acestui decisivii: epassa
i
- zsivusezich “Garnpich Xatar». *. . . bellicâsele triburi de Cumani, căAmmesteculi politică ali Românilorii de atunci cu
vei actuale, ne prefăcea
şi orientală.a Moldo
rora li apparţinea întrega porţiune superi6ră
iei Bass-arabiloră, pe de altă parte, ardinast
Gre=cumi în Tătar pe noi înşi-ne; numele
coloritii de negri; şi astii-feliu într'o bună demăncță

runca assupră-ne aşa dicendi unii
sa vedutii fatarisată şi arabisati totii-d'o- unulti din cet mai illustri principi al Munteniei.
cu care s'a încuscritii apoi peste căţi-va
dată de cătră limitrofuli monarcii ali Serbiei,
i
a
ERE
anni, dându-i pe fiiă-sea de noră *.
multi
cu
a
lumin
se
i
lul Stefani Duşanti,
„.Decă d. Bessonov arii fi cunnoscutii crisovulii
serbo-bulgare, pe care d-sea, lipsitii
ane
popor
mat bine vederea penă şi assupra. poesiei
a
pe giumătate.. . »
de acestii datii, a pututi s'o înțellegă numa!
sute rabtatrei.
ana
Grozd
și
ni
Stoia
Astii-feliu, de essemplu, în ballada sud-slavică

e:
Tătari răpescti turma unui Bulgarii de lângă Dunăr
„Na son me mene naid'oa

„Do trista duszi Arape,
„Arape, sestro, atare...

„Krai taia biela Dunera“ 3

a ofpoesia poporană pe SV egrui-Lătarii din limb
- Becă derii «Arabii-Tătară înlocuindii în
|
Sa
e
ficială !
vedere. .
de
uri
punt
e
înstructivă din mai mult
Diploma lui Stefani Duşanii e forte
în realitate
deşi
tali,
orien
ri negri, Tătarii cei
Pe cândii Românii se metamorfosaii în Tăta
i s'arii fi
-feli
altii
di-nevrândi să devină albi, căci
erati mat brun decătii noi, trebulaii vrân popsre.
a
|
_
.
ambelorii
confundati la uni loci noţiunea
înţellesii degia în cronica
ti
aces
în
ă
intîmpin
În adevăr, "Gomani albi şi *Gomani nigri ne
*.
unii secol anteriori lui Stefani Duşanii
cu
torii
scrii
i,
Keza
nii
Simo
lui
a
iară
magh
a
.
|
.
Acumii- se nasce o întrebare.
tii.în aceia-şi
trecu
fi
nu
rei-Romănesct 6re'să
Dela Serbi şi dela Bulgari arabisarea "Țer
e
|
epocă mai departe spre Occidinte? |
din secolulii XIII : “Gântulă Aibelungiloriă,
Ni va respunde renumita epopeă-germană
3) Ap. MATKOV, Oe Cite 45

,

e

:

e

,
1) Glasnik, V, 69.—RAYxALDUS, 1910, Nr. ,5.——eto
Zagreb,

1861,
5) MILADINOVTZI, Dilgarski narodni piesni biană, Rada
-danu
trans
eă
Român
o
101:
,
Ibid,
in-8, p. 323.—
orii-Tătari, Czerni
Vlachinia, devine nevastă a domnului Negril
carpatină.
i
români
pe
princi
ul
Tatare, adecă a Yre-un

m tepzas transi- Ap. EDLICRER, 98 : pComanorun alboru
Comanorunt

rent,

de inda

Sosdaliam,

Rutheniam, et nigrorum

terras ingressi usque Tize one

Gt. HORVAT, Commen-

Pestini, 1801, in“tatio de înitiis Jazygum et Comanorum;
nos Albos,
„Cuma
14:
se,
Buden
icon
Chron.
8, p. 41, no—ta
rum Cumanorum.
deinde Susdalos, Ruthenos, terramgue Nigro
am pervenerunt ete,$
imtravere, abinde egressi usque ad Thasci
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ARABISAREA

ROMANJLORU

IN

NIBELUNGENLIEDe

Starii pute face o bibliotecă întregă din "mulțimea de-commentare mari şi mici, cărora

li dede nascere aşa disuli ONizelungenlied în cursii abia de o giumătate de secolii?. N

După multă băttaiă de capi, critica modernă a reușitii a stabili într'unit modii decisivii,
ca unulii din punturile celle mat fundamentale, proveninţa
- austriacă: a ultimei redacţiuni
sub care s'a conservatii până la noi acestă admirabilă epopeă, deşi materialurile ei dateză
din diverse epoce și din diverse regiuni, fiindii împrăștiate pe ici” pe collea pe tâtă întinderea pământului teutonii până ?n ghiăţurile Islandet ?.
|
|
Scristi în vecinătatea Dunării de giosii,. lesne se esplică în Cântul Nibelungilorii nu
numai incidintele episcopului Peregrinii dela Passau, nu numat sublima figură a marchesului Rudigerii de Bechlaren, nu numai atătea alte amănunte curati sud-germane, derii
mai cu semă precisele selle cunnoscințe despre tâte popârele de pe țermii Pontului, Greci,
Ruşi, Poloni, Pecenegi, Români:
o
.
-

a.

„Von Riuzen und von Iriechen reit dâ manie man,
„Den Poelân und den Vlâchen sach man swinde gân..
„Von dem lande ze Tizeacen reit dâ manie degen,

„Und die wilden Pesnaere..« 3!

-

„i

Venimii acumii (V'a-dreptulii la cestiune.
|
„După Nibelungenlied, a cărui origine austriacă ne interesseză forte multi,
preţiGse țessăture de metassă sossescii din Jrabia.
RE

celle mai

„Regina Krimhilda, cândii prepară haine serbătoresci pentru plecarea frațelui seii; «împodobesce cu giuvaere metăssurile arabe, alde ca zăpada» : -„Die

"Arâbischen

Intr'uni alti passagtu vedemit
de rabia»:

sîden wiz als6 der snâ“ 4

o.cingătâre: «reţinendu. elegantele îndouiture alle: stojfeloril
i

Ma

|

„Uf edel roke ferrans von pfelle iiz *Arâbik 5,

Apoi ne ma! întimpină patru-deci şi trei fete dela Rinii,
fessute în Jlrabia» :
|
„Die truogen. liehte pfelle, seworht în. Arâbin«

.

«îmbrăcate în strălucite materie
1
o

6,. .

Avemii de 'naintea nâstră unii monumenti francesti forte minuţiosii, aprâpe de aceia-şi

vrăstă cu Nibelungenlied șin care sunt enuimerate tâte țerrele de unde' venfaii
feliurite
mărfuri la nundine din Bruges în Belgia, unuli din celle mat active centruri
commerci
ale
în evulii medii, mai allesi în privința Germaniey.
.

1) Vomi indica aci numai pe acelea, ear! ni sunt cunnoseute

vechiu fragmentii din Nibelungenlied, descoperitit în 'ransi]noug: GOrTrLInG, Uber das Geschichtliche im Nibelu
ngenvania, s'a publicatii în von DER HAGEN, Germania , Neues
liede, Rudolstadt, 1814, in-8; MONE, Einleitung
iu das Ni- - Jahrbuch d, berl, Gesell, f, deut, Spr.; Berlin, 1836, in-s,
belungenlicd, Heidelberg, 1818, in-4; naas, Die
Niebe- | t. 1, p. 337-338;
|
lungen iu ihren Bezichungen zar Geschichte
des Mittel2) Veqi în astă privinţă, între cei-Palți. observaţiunile lui
alters, Erlangen, 1860, in-8; knvEGER, Der
Urspr
THIERRY, Histoire dAţtila, Paris, 1864, in-8, . 2, p.332-41,
Nibelungenliedes, Landsberg, 1841, in-$; ROSENK ung des
RANZ, Das
şi alle lui peAuvois, Histoire J6gendaire des Frances et des
Heldenbuch und die Nibelungen, Tlalle,
1829, in-S; HoLzBurgondes, Paris, 1867, in-8, p. 279-291.
,
MANN, Untersuchungen iiber das Nibelungenli
ed,
Stutt3) Der Xibelunge Noth und die Klage, ed. Laehmann,
gait, 1854, IN-4 ; MOSLER (Gebrider), Der
Xihelu
nge-Noth,
Berlin, 1851, in-8, p. 173-4.
E
Leipzig, 1864, in-€; REvuLLE, IPEpopce des
Nibelungen;
î) Ibid., 48. — In unele manuseripte: Arabiscen, ie Anîn Revue des deux mondes, 1866, p. 861-91
8; LAVELEYE
merkungen, 50.
:
Les origines du Nibelunge-Not, în Les
Xibelungen, tra-

duction nouvelle, Paris, 1861, in-8, p. IX-LXXIX;
ete.—Unii

5) Ibe3 74.—In variante: uz Arabin, ih. Anm., 77,
- 6) Ibe3 108.— Variantă: Araby, îh.; Anm., 107,

-

"STUDIULU ÎL, 834.

:

Acestă instructivă listă nu ni indică absolutamente

-

101

nici o importațiune din propriii disa

Jirabiă.
Fabricatele celle grelle şi scumpe de metassă, de natura cellorii descrise în Nibelun=
genlied, se adduceaii atunci dintro țerră pe care lista dela Bruges o numesce Ţătariă...
Eccă testul :
'
« Thartarie, draps dor et de soie de moult de menicres, et pelles, et vairs, et'gris.»

După Cântulu

Nibelungilori, affară de metăssăriă,

glrabia mai avea la isposijunea

commerciului germanii uniti altii productii și mat căutatii : aurii:

Pe hainele soţilorti regelui Gunterii «petrele străluciaii îîn aură de «Arabia:
„Uz 'Arâbisehem golde vil gesteines schein.i £

* După lista dela Bruges. aurulti se adducea la Germani din Polonia, din' Ungaria și din
Boemia.*

Astii-feliu, în privinţa aurului în speciă, Irabia din Nibelungenlied se confundă forte positivii cu vre-una din ţerrele carpatine s€ii danubiane. :
Acesta se confirmă prin alte fontâne istorice posteri6re totii de proveninţă austriacă.
Enricii de Muglein, cronicarii sud-germanii din secolulii XIV, dice că primul duce
maghiari Arpadi a trămisă în darii principelui Pannoniei, pe care vora să'lii înșelle ca săi
copprindă țerra, o șea poleită cu aurii de Jirabia:

„verguld mit golde von arabia», și unii

freii totii de aură de alrabia : a dezselben goldes von arabia»:0
_

Cronicarulii anonimii dela Buda din secolulii XV,

vorbindti despre acellași evenimentti,

întrebuințeză espressiunea : «sella deaurata auro arabies:!
Negreşitii că acellii aurii Zradesci allii lui Arpad provenia mai curendu din înînvecinata
regiune Bass-arabescă decăti din imaginarele mine dela Marea-roșiă.
“Acesta ne conducea urmări Zirabia totii pe aci și n respectulii metăssăriet, încercându-ne

a limpedi semnificaţiunea termenului.A hartarie în lista dela Bruges, unde așa se numesce
acea parte de locii cărila Cântulii Nibelungilor îi dice «rap.
In actulii tzarului Stefanii Duşanii de pe la 13530 noi

vedurămii degia Muntenia figu-

rând sub numele de Ţ ătariă, &rii în balladele poporane bulgaro-serbe sub epitetul de
Frabo-tătariă.
Intr'o bullă papală din I 374, relativă la propaganda catolică între Românii din Tansilvania, ef sunt numiţi vecini cu Tătaria, înțellegându-se sub acestii termenii Romănia danubiană: «certa pars multitudinis nationis Walachorum,
versus 4 artaros commorantur.» 1?

qui

circa metas

Regni

Hungariae

Acella-și înţellesii cată să fi avândi şi 7 hartarie în lista deia Bruges.
Probele sunt numerâse și categorice:

- După lista dela Bruges, acea 1 ătariă înzestra lussulii germanii nu numai cu mătăssurt,
der încă şi cu mărgăritarii : «soie de moult de menieres et pelles.» '*
-

Ei bine, callea cea mai scurtă, pe care mergea mărgăritaruli în Austria. și restului
Germaniei, era Dunărea.
„La gurele acestui fluvii îlli adducea navigaţiunea mercantilă a Mării-negre, respăndindu-lă apoi în susii pe ambele ţermuri.
7) MS. -din

Biblioteca Naţională,

D'AUSSY, Ope cite LV, 8-10.

din

Paris,

ap. LEGRAND

-

„8 Ed. cit. 49.
9) 0p. cit, 8: „Hongrie, cire, or et argent en plate; “Ba-

haine, cire, argent et estain; Polane, or et argent en plate

ete.
1%) MUGLEIN, Chronik der Hunnen, în kovAcaicH, "Sam:

mluug kleiner noch ungedruckter Stiieke; Ofen, 1805, in-

8, t. 1, p. 20.

11) Chronicon Budense, 'ed. Podhradezky, Budz,
în-8,p. 38, . ':
12) FEJER, 1, 4, 589,

13) DU CANGE, VII, 251: „nelle, perle. «

1838,
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în DoLa 1387 Genovesii reuşiră chiarit a obţine, ca. depositulii lorii de mărgăritarii
aunavigia,
rebus
brogea să fie scutitit de ori-ce vamă :. non tamen intelligantur în ipsis

rum, argentum, perlae veraces». 1?

Ţătaria listei dela Bruges coincidăcu Ro-

Prin urmare, sub rapportuli mărg ăritarului

|

|

|

mânia.

Pe lângă metăssurt şi mărgăritarii, acestă regiune mai procura Germaniei, după passaglulii reprodusii mai susii testualmente : « vairset gris», adecă differite varietăți de blânuri.'*
Totii astă marfă şi totii după lista dela Bruges se adducea numai din Polonia, din
|
|
a.
Bulgaria, din Russia şi din Svedia. ** unde
i
de
țerrelori
linia
punturi
căte-va
prin
mii
Să luămă acumii o mappă şi să însemnă
ventaii
unde
de
linia
venita aurulii, adecă Boemia, Ungariaşi Polonia, &rii printr'o trăssură
blânurile, adecă Svedia, Russia, Polonia şi Bulgaria, căutândii. astii-feliu ânghiulă de clocnire
”

hussia,

Sveqia,

între aură şi dblânuri:

Boemia, Ungaria, Pollonia.

-

Araby.

SI

Thartarie,

E

(Romănia), 3

Ami dobânditii o demonstrațiune geometrică, :-..
Este matematicesce evidinte, că acea Irabiă din care după Cântul Nibelungilorii venia
aurulii, ca și din Boemia, Ungaria. şi Polonia; acea Tătariă din care după lista dela Bruges

veniaii blânurile, ca şi din Bulgaria, Polonia, Russia și Svedia; acea Zlrabiă, adecă Bass„ arabiă,şi acea Tătariă, adecă *Gumaniă, nu putea fi decătii Romănia, aședată la midii-locii
într'unii colții între Ungaria, Polonia şi Bulgaria, încătit-pârtecipa firesce de genuli productivităţii şi transacţiunilorii tuturor acestori regiuni.
ă
Este unulii -din acelle casuri, fârte rare în istoriă, cândii concurge la descoperirea adevărului procedura. sciințelorii essacte!
=
|
Sa
„In Studiulă III nor vomă vorbi pe largi despre immemoriala anticitate a esportării aurului oltenii din Muntenia,: de unde elli se respăndia mat cu preferință în laturea Austriei
actuale; d'o cam dată ne vomit opri assupra puntului metăssăriei, prevenindii o obiecțiune destullii. de seriosă.

|

g 35.
TRANSIFULU

CONNERCIALU

PRIX

ROMANIA.

Ne va întreba ori-cine cu o legitimă îndouelă : Romănia din veculi de midi-locii fosta
ea'o ţerră sericolă, după cumii ni appare frabia în Cântul Nibelungilorii ?
14

.

nes ) SET RE DE
A
otices ct
ANGE,
Vai
» Yaire, vair, sorte

.

.

[e
PS
.
SAcY, Archives de la republique
de G&
16) Op, ciţ.,
8-10: „Suedelen, vairs et gris,
oint, | sui, ete.
extraits, t. 11, Paris, 1827, în-4, p. 69.
— Polane, or et argent en'plate, cire, tairs et gris, ete. —
VI , 194: „Gris, sorte de fourrure“ ;,4D., 823:
Rossie, cire, air et gris. — Bougerie, vairs et gris, herde relleteriei,
,
mine, ete“,
!
!

(CI

Si

STUDIULU 1, $ 56.
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”

ia se apNu, ma, fostii; precumii nu producea nici mărgăritarii, şi cu tâte astea German
din Muntenia,
provisiona atunct cu perle şi cu celle mat allese stofie de metassă anume
departe
căci le căpeta dela gurele Dunărit, de unde elle se urcaii pe crescetulii fluviului
|
N
Ie
.
la Ratisbona în funduli Bavariei.
is-.
datele
după
schiţatii
Până astă-di unii splendidii tabellii în pinacoteca dela Municii,
lulii
spectaco
e
modern
toriet commerciale a Bavariei, .ni oferă cu viuele culori alle artei
e
|
descărcării miărfurilorii orientale pe țermulii -Danubiului.
la rondulii
primia
a
Munteni
,
Resăriti
şi
Appusi
Servindi drepti midi-locitâre între
avemii chiar cuvinseti metăssuri, perle și alte scumpeturi de'nteiu dela Greci, de unde
ponticii: Amalficiului
commer
af
italiani
tele pzzotat, cizua€ etc.; apol dela differiţii dictatort
din Ragusa
'Slavi
ioșii
îndustr
tani, Pisant, Veneţiani,. Genovest, Florentint, şi'n parte: dela
.
|
Să
şi dela aventurarit Catalani din Barcelona. că
ice
giosii,
de
a
„Cronicarulii russii Nestorii, vorbindii în secolului XII despre Dunăre
admira
cu
adăugândi
superbele stoffe aurite de metassă venjaii acollo din Grecia, mai
E

*

ţiune:: «aci.se întrunescii tote bunurile pământului!»

într'adinsti unii însemIn secolit XIII şi XIV Italianii aii înlocuitii pe Greci î, stabilindi
ă aprâpe esclusivă
fluvial
ţiune
natii factoriti la Kilia *, de unde îşi, întindeaii apoi o domina
i
până la Giurgiu şi chlarii până la Calafati. *
se commissionaii în evulii medii
care
din
rabiă,
avută
acea
Este derti învederatii că
produsuri alle Oriintepentru Germania, şi mal'cu deosebire pentru Austria,” minunatele
noue ţerre şi noue mări longă
- lui, se afla între Carpati şi Istru, în Bass-arabia, &rii nu peste
Golfulii Persicii.
Acumii o limurire.
Ş

CONFUSIUNEA

.

ÎNTRE

ARABIA

36.

|

o

DANUBIANA

SL

ASIATICA=

ARABIA

Zlradiei în poesia poporană
D. Bessonov surprinsese cu multă petrundere romănismulii
în critica istorică, de a da
bulgaro-serbă, 'derii a commisii errorea, commună.. novicilorii
Da
A
|
.
asserțiunii selle unii caracterii prâ-absoluti.
şi 'măii
precum
ocii,
midii-l
de
Atătii rapsodicele ballade serbe şi bulgare din .veculii
numeallii
sunetii
pe amăgitorulii
reța poemă epică a Germaniei, basându-se d'o potrivă
i şi pe Arabi; înse confundă,
Român
pe
ţiune
concep
lui Bass-aradă, confundă într'o singură
şi. tocmai de acela fie-care din celle
nu”! identifică, să se observe bine acestă distincţiune,
numa! confuse, nu identice,
doue elemente, elementul româniişi elementul arabi, fiindii
..

,

.

—

pa.

.

4;

4) DE LA PRIMAUDAIE, Etudes sur 10 comimnorce au moşell
du
1) Italianii dicii de assemenea natassa, Spaniolii madeza,
Paris, 1846, in-8, p.'213: „Varna ctait Pentrepât
ge;
pricausa
din
i
ete.,toti
natasz,
Portugesii madeiza, Ungurii
la Valachie. Toutes les marehandises de
de
e
commerc
riche
-.
seii
Greci,
cătră
de
denșii
la
mitivel importaţiuni a metassel
cette province, destineos pour Constantinople, 3, taient la con|
tisimat bine din Grecia.
de marchands grecs et tins
„
ctg
canti
:
,
:
ă trecuti chla Ti
4 :) In limba albanesă acostii fă ventii, a
şi

în înțellesulii do metassă. —Cf. articolu 5 Se
barbariă, în giaruli Traiani, 1870, ar, 9 p. +

enii

Quites. Un grandnombre
€taient
saient continuellement ; mats les primcipales affaires

avai“ fajtes par les Venitiens et les Gânois. Ces deux dupeuples
ze,
Dobrout
princes
les
avec
e
commerc
de
traites
des
ent

r en Bulgarie
1860, in-- et les autres nâgoeiants'ne pouvaient &trafique
du șel, de la
Varna,
3) Chronica NESTORIS, ed. Miklosich, Vindobonae, paroloh
portait
On
ge.
patrona
que sous leur
y“
8, p. 15: ptu osia blagaia schodiatsia, pt Grok zlaty pavoloky în „. quineaillerie, du poivre, des, 6piceries de toute sorte, qui se
zlaty
a
d'ate. Nok eredemii mai preferabilă 10dftine
vendaient avec un grand. benefice; des toiles des drapsitate
ete *locii de „zlato, pavoloky“, precumii se citesce în general
canelots
des
soie,
de
tissus
des
Europe,
mmalscu
1, Fieditiuniloră hat Nestoră, căel stoftele orientale celle nu schimbă
5) Archivio storico italiano, serie III, t. 3, part.
pe n evulii mediii eraii aurite. Acestă correcțiune
cronicarului
întru nemieii essențialulii simții ali eurintelorii
Of. tractatulii principelui
rusii în respectul metăssurilorti.—
com-

berladânii Ivancu cu Mesembria din 1134, împreunăcu 220.
mentarele nâstre, în qiaruli Trafanii; 1869, nr. 55;p.

i
renze, 1866, in-8, articoluli lul BELGRANO,; Le cambial
pa
.
109.
p.
i,
p6i Genores

ap-

(iarulii
6) Studiulii nostru San-Giorgio şi Calafato; îni
Columna lui Traiană, 1870,nr.57p.3.
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conservă pent la unii gradii propria. individualitate, lâssând'o să transpire
din
cândii mai multit sâii mat puţină.

N

E

|

cândii în
|

î

Numindii pe Români Irali, Bulgaro-serbii scieaii fârte bine, mai allesii după invasiunea ottomanăîn Europa, despre essistinţa unorii alţi Arabi în oriinte, precumii o scieati şi.
“mal bine Germanii, 'mat cu s&mă în urma Cruciatelorii. .
i
n
|
„

Confundându-se ambele noţiuni din causa

omonimităţii, muza slavică

de peste Dunăre

strămută adessea assupra Românilorii tâte trăssurele unui Beduini seu chiari alle unuf
Negritenii, crii căte o dată, printr'unii procedimentii diametralmente oppusii, cărpesce cătră Beduini şi Negriteni câte ce-va-romănescii..
cr
e
Cândi o balladă bulgaro-serbă descrie o «terră arăbiscăv dela Dunăre, ca în essemplele
citate ma! susii din d. Bessonov, ema! multii decâtii sicurii că vorbesce despre «ţ&rra
bass-arabiscă» ; este înse nu mai puţini certi că are în vedere nu pe Români, ci pe Oriental, cândii povestesce răpirea uner. fete de popă de cătră dout-spre-dece «Araly, «cari o
„ducii la lli-paşa din anina»;
Sa
PR

tie tzîrni Arapi

„Mene ke mlada popleniat,

„Ke me odnesiat v Ianino,

»V Ianino pri Ali-pasza,
- „Basz-robinezitza da bidam, ..
»Szerbet î cafe da sluzsam,..% 1

ERA

DI
!

|

,

Este deri o gravă retăcire de a generalisa fără nici o mărginire, precumii o face d. Bes-.
sonov, E
a
ae
e
i
Totii așa în Nibelungenlied auruli şi metăssurile arabe indică adducerea lorii pe
Dunăre din regiunea română a Bass-arabiei ; înse nu ni pote fi permisi de-a attribui
poetului
germanii o intenţiune geografică precisă şi esclusivă.
|

Pe IGngă Arabia romănescă dela gurele Danubiului, ne mat întimpină
în Cântul Nibelungilori căte o allusiune la Arabia cea resăritenă. !
a
_ Bună=6ră:
.
i
e
|

|

a

_»Von Ninive der siden si den borien truoe,.« 2 a
| „Von Alarroch dem laiude und oul von Zabiân
nDie aller besten siden die e mâr gevan
nDeheines kiineges kiinne, der heten si genuoe.„& 3

:

Ninive nu mai essista de secol! în epoca lut Nibelungenlied; la Marocc
o, şi cu atătii mat
puţină în Libia, nu se făcea în realitate metassă ; înse
căntărețului îi era de agiunsi a fi
auditii vr'o obscură poveste despre relativulii arabismii allii
acestor
elli pe dată să le înavuţescă cu nativitatea splendidelorii stoffe, i localităţi, pentru ca
pe cart Austria le cun=
noscea prin intermediulă ţerrei Bass-arabilori,
|
.
i
Aa
Intr'uni locii poesia epică germană merge până a inventa o
regiune de totii imaginară,
uni Zazamanc sci Zazamant, de unde adduce mătass
ă verde : ...
|
»Unde von Zazamane der griienen (siden) s6 der 116... 4.

Ninive, Marocco, Libia, Zazamanc, probeză că poetul Nibelungilorii
nu avea nici o ideiă .
despre adevăratele fabrice arabe de metassă, fOrte înflorite
pe atunci în Siriaşi în Spania
„_1) miLAnixovrzi, Bilgarski narodui piesni; Zagreb, 1861,

in-S, p, 407,
|

2) Ed, cite, 110.

|

|

.

e

3) Ibid,, 48.

aa

4)
48.— Variante: Zazapaneli, Zasamant,
Anm,, 50,
unde Lachmann adaogă: „Seiden von. Zazamaib.,
ne tomineni
sonst nirgendtor,&
a

*
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de giosti €, derii alle căroră superbe! producte, eraii de totii, necunnoscute pe territoriulii
austriacă.

In secolii XII, XIII, XIV, stâpânt absoluţi at Pontulux findu Grecit şi Ttaliânii, "cari possedaii et-înşii speciele celle mai superiore de metassă, fabricate mat cu semă în Constan-

tinopole s&ii la Palermo și susținute prin protecţionismulti cellii mai rigurosiif, țesstturele

propriii. disse arabe nu puteaii străbâtte'lă gurele' Dunării și ?n lungulii acestut Auviii.
Chiarii în Occidinte, ba tocma! într'o țerră pe atunci semi-arabă, în patria lui Rodrigii
Cid-Campeador, stffele italiane se bucuraii de cea inai întinsă reputaţiune: :
Ş „ « Mantos & pieiles a Buenos cendales dr Adria a,

Aşa dero preţiăsele materie, pe.cari le admiră epopeia austriacă, eştaii din inanufacture

grece şi mai allesi italiane;-; -înse loculi lorii de oprire între puntulti de plecare şi puntulii
de destinaţiune afflându-se în Muntenia, adecă în Bass-arabia sci mat bine în acea regiune

în care, după espressiunea :călugărului Nestor dintre

annii 1150—1200,

«se întrunescii

tâte bunurile pămentului», elle agYungeaii la. Nemţi sub numele de metăssuri arafe.
Toti astii-feliu în Francia mărfurile indiane şi chinese purtaii epitetul de alessandrine,
nu pentru că se confecționaii în Alessandria; ci din causa depositului lori îîn acestă metro-

polă commercială a Egiptului*.
Acellea-și

mărfuri, cândii

petrundeait

?în Europa” prin callea-Russiei,

deveniai.în Ap-

pusi: cendal'de: -Russie? ; .cândă se -depuneaii în Ungaria: point de Hongrie:” ; cândă treceaii
i
Mediterrana : cendal de -Gandic:?
În regulă generală sarii put& dice că popârele boteză nu numai lucrurile, der până şi
fiinţele străine, decă elle vini de departe, nu.
1 după adevărata lori patriă, ci după uni puntii
intermediarii mai cunnoscutii.:

e

Essemplulii cellu mat isbitoriă sunt Tigani, pe cari nemini nu i-a consideratii ca Indiani,

ci uni! Y-aii făcută Egipteni, Pogror, “Gitanos, Faraoni, “Gppsies, rit altora, vădendu-i că-immi-

m

ar

- + STUDIULU 1I,:$ 31..-..!

gre&ză în Francia: din direcţiunea Boemiei, I-a plăcutii, fără nici o umbră dee rațiune etno-

grafică, să-i numescă: Bohemiens.

Acuma, după ce amii discernutii casurile de escepţiune, analisa fiindii terminată, să ne
oprimii unii momentii assupra semnificaţiunii sintetice a. numelui alradia iîn privința“ Muntenie).

:

:

Ş 37,
2.

1

E

E

ARABIA CA NUMELE EPICU ară

ROMANIEI

|

:

,

"Una din frumuseţele celle ma! caracteristice alle: genului poetică consistă în:a imagina
rapporturi între diversităţi.

Aa

:

i.

AssemEnarea nominală între Bass-aralia i i

ratia ea fosti motivul unet creajiunt de. a-.

ceștă natură.

In diplome,

în cronice, în: proza veculut de migti-locti, not nu găssimii nicăiri şi nici o

dată arabisarea Ţerret-Romănesci.
pn

a.

5) Veqi în astă, prisânţă: BEZON, Dietiounaire des tissus,
anciens et moderaes; Lyon, 1854, in-8, t,2, p.210, 219, ete.
—1INAS, AnGiens vâtemenis sacerdotaux; Paris, 1860, in-S,
p. 123 sqg—coNnE, Iistoria de la dominacion de los; Ara:.
bes en Espana, Madrid, 1820, in-, 1.1,
p. 442 ete.— Lista

din Bruges, op. cit, ?, scie numai despre Grenada, menţio-

nând?o înse forte în trecă: „Grenate, cire, soie, raisins et
amandres.&
6) CIBRARIO, Econiomia politica del medio evo, Torino,
1861, in-8,t. 2p 231-232, — PEZON, op cit. “II, 214 265;

NI, 2010.

.

.

E Pooina del Ci, ajap. BEZON, II, 174,
8) BEZON, II, 205: „En voyant ces dtofles designees par le
_“noma de la, ville dAleanârie, on pourrait en induire qu' elles
y. staient fabriqudes; cependant il est nrobable qu'on tombe„_raitiei dans Pecreur. Alezandrie n?etait que Pentrepot des narchandises de VOrienţ et de P Occident, le mnarchă principal 0ă
venaient s, approvisionner les grands negocianis du mozenâge.*
.

9) Ibide, II, 173.
10) 10.5 1, 67.
10 Di
173,

14
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dată anume:
“Ea ne întimpină unicamente în' operele fantasiei, şi d'o cam
1-0. Ballade bulgaro-serbe;
e
[|
2-0, Cântul Nibelungiloră ;
eraldica întregă, nu este decătii
și
ca
fapti,
în
3-0. Rebusulii capetelorii negre, carele
|
N
a
e
o poesiă zugrăvită.
allii -Munteepică
numele
ca
Acestă revistă a fontânelorii ni permitte a privi «Arabia»
Aa
a
|
niet în evulii-mediii.
aţiunii pentru a
imagin
sfera
din
eşi
a
a
încerc
se
ideiă
și
acelaIn adevării, în dată ce
Ă |
întra în limbagiulii vulgarii, o vedemit mănţinendu-se numai pe giumătate.
in cronica
s6ii
1350,
la
pe
de
i
Duşani
iAşa în crisovulii serbescii allti tzarului Stefani
nu mai
ei
înse
i
negri,
remâni
maghiără a lu! Simonii Kezai din secolulii XIII, Muntenii:
poesia
ință
escell
sunt Arabi,ci: Tătari sei Cumani, adecă dispare ceia-ce constituia prin
numelui: Bass-arabiă

.

|

i

O transițiune şi mai prozaică, şi mai puţină imitativă, şi. maj apropiată de realitate, ni se
presintă în Kara-Jflak, după cumii ne numescii Ottomanil, sei în Kara-Ulag, după cumi
-

|

ne chiămait Mongolii.

Aci nu mat sunt nu numai Arabii, fără cari Bass-arabia înceteză de a mai aţița prin
consonanţă avântulii închipuirit, derii nu mat sunt nici măcari Negri-Tătari sii Negri-

|

i

Cumani, ci curatii și simplu : ŞYegri= Romănt:

Este acela-șt apă, lipsită înse, după o îndelungată
alle isvorului..

curgere, de access6rele pittoresci
&

$ 38.
* NUMILE

RARA-IPLAR,

KARA-BOGDAN

:I

MAURO-VLACIILA.

,

.

În secolulii XIV, stabilindu-se pentru prima 6ră în' Europa, Turcii s'aii clocnitii între
|
Dunăre și-Balcanii cu puterniculiiși bellicosulii voevodatii all Bassarabilorii
„ Degiade pe la 1370 istoria cea ma! positivă, unii crisovii domnescii și o bullă papală,
ni arretă pe vulturulii muntenii învingândii într'o luptă peptii la peptii pe semi-luna ottomană.
„ Muradii I, gr6za Grecilorii, Slavilorii şi Maghiarilorii, fusese băttutii atătii de cumplitii
_de cătră Vladislavii Bassarabă, încătii merse vestea penă la Roma. *
o
Cea ănteiă cestiune, care trebuia să misce pe Turci în faţa acestori îndrăciți Munteni,
a fostii fresce : cine sunt şi cumii se chfamă?

O assemenea întrebare nu se putea adressa din parte-le decătii numa! d6ră vecinilorii
nostri Serbi şi Bulgari, cart ne cunnosceaii mai d'aprâpe'şi cu cari înşit Ottomanii, prin
consecința posiţiunii geografice respective, aveaii o cunnoscinţă anteri6ră.

Respunsulii Bulgaro-serbilorii, imperiosamente dictatii prin. propriulii -lorii puntii de
vedere,a fostii: Da
ă
.
ri
E
Aceşti 6meni sunt Vlachi, adecă dintr'o viță cu celle-lalte ntmuri romanice; €rii cătii
despre, nume, îi chiamă Azrni-rapi, “Gaerni-l atare, lrapi-T atare, « Negri-Arabi», «NegriTătari»; «aArabi-Tătari».

|

a

Serbii și Bulgarii, în calitatea lorii de Serbi şi Bulgari,
căci arii fi: desminţitii: modului de a ne numi

nu puteaii respunde

altminte,

chiarii dânșii în cronice, în diplome, în balla-

de, în tâte monumentele litteraturei sud-slavice din evuli-medii.
e
„O dată recommandaţi ca Vlachi, ca, Negri-glrabi, ca SV egri-Zătari, ca. «Arabt-A ătari, re1) Diploma Indislai Vaivodie; an. 1372 în FRIDVAIDSZEI,
RA, și FEJER, [Ă, 4, 477: „cumexereitu nostro viriliter contra
suevissimos et infideles Thorcos -— ipsosque invadendo ete.“ In
BARITZ, Transilvania, V, 67, printr'o errdre a editorului, a-

cestii actii este publicatii în doue estraete, ca, și cândii arii fi
' doue documente diflerite.—Bulla Urbani în Bagaz, ste, LII
131: „impios Purguos catholieze fidei hostes:pro Dei et prefat:e sedis reverentia persegueris, et tuos reputas inimicos.&
e

STUDIULU
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mănea acumii Ottomanilorii, usândii în voiă bună de aceste noțiuni, să ni făurescă pe basea lorii vre-unii nume turcescii,
,
Incă din Asia e! cunnosceati pre-bine pe adevărații Arabi şi pe adevărații Tătari, încătii
confunde cu dânşii, precumii a fostii permisii a ne confunda Ser-

era peste putinţă să ne

bilorii şi Bulgarilorii, alle cărorii informaţiuni despre depărtatulii Oriinte erait în genere
vage.şi mai totii-d'a-una fabul6se.
o
_ Pentru “Turci, noi nu puteamii fi nici Arabi, nică Tătari.
"Eccă derii escludându-se dela sine doue din celle patru epitete.
Nemicii înse nu împedeca pe Ottomani a admitte restulii : Plachi şi cĂegri.
|
Munteni! sunt Vlacht; Muntenii sunt Negri; prin urmare, Munteni! sunt 4Vegri-Vlachi :
”
i
i
i
«Kara-lflak».
Tara însemnă turcesce negru; Yflak este unii orientalismii în locii de Vlachi, precumii
Jbrailă din Braila, Jamailă din Smili, Iskenderie din Scutari, Istifan din Stefani, etc.

In acestii chipti se traduce logicii și facticit misteri6sa origine a vechiului nume turcii

allii Munteniei, pe care Leunclavius îllii commenta prin negreța grâului romănescii?, 6ru.
nemuritorulii Cantemirii, dorindii cu ori-ce preţii a-și facilita o forţată soluţiune, nu s'a

sfiitii a committe până şi o falsitate“!
Pe la finea secolului XIV Turcii

a

SE

a

observă essistința unu! alli. douilea statii românii da-

nubianii, fundatii atunci de curândii de cătră Maramurăşenulii Bogdanii. .
Aceia-și limbă, acellea-şi datine, acella-şi aspectii, Ottomanil.nu scieaii cumii să. deosebescă Moldova de Munteniă, decătă prin numele personali all fundatorului.
Astii-feltu allături cu « Negri-Români», Kara-Yflak, se ivescii în limba turcă « Negril|
Bogdant», Kara- Bogdan.
Sa

Și nu numai în limba turcă!

|

e

Intre anni! 1390-1400 patriarcatulii constantinopolitanii, întrândă în primele s€lle relaiuni cu Moldova, de totii prâspetă încă pe scena politică, o numesce Mavpefhaxla * adecă
N egră-Vlachiă, sei chyarii Arabo-Vlachiă, decă vomii considera ecuivocitatea qiceril pape,
Cu
maurus.
în poesia poporană bulgaro-serarabisate
susii
mal
veduserămii
căte
„Mai pe scurti, tâte
successivamente prin tratranformă,
se
Nibelungilori,
bă, fără a mat vorbi aci de Cântul

ducţiuni turce și grece de pe slavonesce, mai allesii pe la începutulii. secolului XV, în

Kara-Jflak, Kara-B ogdan, MawpeBhazia,.

2) A nnales Sultanorum, Francof., 1596, in-f., Pandecte,

p. 46: pa frumento migro, cujus est ager ille feracissimus.“
3) In Chroniculii, 11, 83, ellii recunnâsce că Tureil nu numeseii Moldova Ah-Iflak, adecă Alba-Vlachiă ; în Beschreibung înse, p. 36, uită prima” affirmaţiune și ne assicură, cu
totulă din contra; că Moldovenii se chtamă turcesce: „Ak-1flak,

pa

dass ist aceisse Walachen, îm Gegensatz von Bara Iflak, den
schncarzen Walachen, scelche die Zimcohner der Walachey
sind.& In originalul latină all lui Cantemirii, Descriptio

Moldavia, ed. Papiii, Bueur., 1872, in-8, p. 2: „Turce enim,
cum propter finitimas in Europa occupatas provinelas stpius
in Moldaviam castra morerent, Dloldauis primo AK Ulach no-

men îndiderunt.* O pură invenţiune în favorea unej antitese!
Ak-Iflak nuessistă şi n'a essistatii nici o dată în nomenelâtura

turcă a Romăniei, In Geschichte d. osm. Reichs. p. 67, Can-

temirii merge şi mal departe, susținândii enormitatea crono-

logică, cumii-eă 'Pureil numiaii Moldova Ak-Iflak

nota următâre testuli lui CHALCOCONDYLAS. Trebue dero să căutăimi pe Ak-Iflak toemai în secolulii XIV, scii şi mai sugi.
Becă o minune, pe care Cantemirii n'o preveduse!
4) Acta Patriarehatus Constantinopolitani, UI, nr..404, -

435, 444, 454, 461, 465, 468, 472, 487, 495, 514, 516, 660.—.
Cf. coninus, De officiis magna ecelesim, ed. Gretser, Paris,

1625, in-f., p. 130: „xai 2 rîj Maugobiazia,
i — Cf. CHALCOCONDYLAS, ed. cit., lib. 1X, p. 514: pezi Tov Melaivuc Iloyda-

vias 1peuova“, unde appare o traducere litterală din KaraBogdan tureescii,pe cândii Maugofhagia, o formă mal vechiă,
se vede a fi fostii luată decătră Greci nu dela Ottomani, ci d'a

dreptulii dela Serbl și Bulgari.—ceBHARDI, Dalmatien în All-

gemeine Weltgeschiehte, t. 35, Leipzig, 1781, în-8, p. 469,

dice : „Mauroulachia card durch den Prachova-strom ton Ungrovlachia getrennt, und war also das dstlichste Stick der
heitigen W alachey ete.« O comediă întregă, basată pe neîn-

înainte de . țellegereaenvintelorii lui Chaleocondylas despre munţii ran

a o finumitii Kara-Bogdan! Despre essistința acestui din , cei, Ileavo6dc, pe cari Gebhardi îl preface în apa Prahova :
„Prachova-stromi€
i
eee.
urmă degta pe la giumătatea secolului XY, vedi mai glosă în
.
4

IP

Aa

.
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MORLACHII

DIN DALMAȚIA.

Cuvântulii Mavpofhayta ni adduce. a-minte de a rectifica ?în trecăti o secolară err6re. Românii din Dalmația, de-multii slavisați, derii ma! conservândii încă Gre-car! urme et-

nografice de străbuna lori tulpină, se numescii pent astă=dI et-inşii Placi €&rui vecini! li
dicii Morlachi.
Pedantismulii. ctimologicii n'a lăssatii îîn pace pe acestii Dtor—.
In timpulii nostru devină din ce în ce mal rari filologi de feltulă acellora ce
« tragă E
delulă din ardere s&ă viforuli din vis-fors' ; înse în epoca obscurantismului sciințificii assemeni
derivaţiuni limbistice formati pentru semi-erudițiune o: petrecere: de tâte dillele.
Pe cândi cronicarulii francesii Turpin din secolulii XI- susţinea cu. gravitate 'că numele
celtică Jiergus nu este decătă lătinesculii ferrum acutum?, cronicarul dalmatină din Dioclea
nu avea de ce se teme în secolulă XII, afirmândii la rândulă seti, cumii-că slaviculii lorlach vine din grecesculii MavpoBhaâs, Negru-Vlachii?..

Par'că audi pe Figaro: «A pâdant, “pedant et demi;. vous parlea latin, -je parle greatapi
Dintre scriitorii bizantin! anteriori Presbiterului. Diocleati, acella careJe
multii despre Dalmația este împeratulti Constantinit. Porfirogenetii..
|

vorbesce mal

Pe Latinii de acollo ellii ît chiamă. pretutindenY. Romani,: Poze.
Vorba Jor-lachii nu este şi nu p6te fi grecă, ci-I-curatii slavică.
. ..-. „N'are cine-va decătii a lua-în mână cellii ântelu dicționarii geografici, şş'o să.se convingă
că ţerra Morlachilorii se întinde d'a-lungulii Adriatice!, rădămată de țermult mării”
Este cela-ce

se gicea grecesce Ilapadaacsia, latinesce! "Gipitates

maritimac, slavonesce Po

morie” .

Marea se chtamă îîn. tâte dialectele slavice : morcă.
„.“Mor-vlachă însemneză : Vlachă <Maritimă...

Er bine, paradossulti Presbiterului din Dioclea. a, găsită totuși partisani chiară între
fruntaşii critice! istorice, precumii a fosti Gebhardi” o sii între. corifeil- filologiei slavice, du-

pă cumii este Jireczek*”..
Atătii de a-nevoiă se smulgii din minţile umane errorile prâ-învechite!
Făcândi acestă digressiune despre Morlachi, no! avurămii. în vedere a preveni din partea
1) sELAGIANU, Manuală de gcosrailă, Viena, 1871, in-8,
p. 13, 67.—lIn prefaţă autorulii numesce istorizu: „elementulit
nostru propriii“, și promitte ; „una; istoriă naţiunalo!
Să ne
fereseă Dumnedeii !
ari Do vita Caroli Magni ct nolanili, ap. sLvenre, Y
;
- 3) ANONYMUS PRESBYTER

DIOCLEAS,, în SCIIWANDZNER, III,

418,

1, 4) Citatii într'o oecasiune analogă de FAL. INERAVER, Fragm,
462.

:

.

'5) De administr. imperlo, pussim,
'6) pou:LLET, verbo Blorlaguie: „Petit pays Ep urope, sur 7
„idriatique, entre la Dalmatie et la Croatie ete.“
7) SAFARIK, Slow, Star, 667,
83) Degia FORTIS, Viag gio in Dalmația, Venetia, 1774, in$,t. 1, p. 67, observă că mor în numele Mor-lachilorii nu este
decătă slavieulă more, der sa arruncă apoi, p. 70, 71, într'o
ipotesă escentrică assupra semnifieațiunii cuvântului Viachiă.
—Este maj correcti LEVASSEUR, La Dalmatie anclonne et
moderne; Par., 1861, în-8, p.8: „Lenom Morlaque vi2nt des

mots'Slaves more ou mor, qui sigaifient la mer, et Plach, qui

signifie Italien ; c'est comme si Pon disait: les Italiens maritimes.

-9) Geseh, der Reicho Dalmatien, p. 468: .„Ursprung der

Morlachen. Auf dem Gebirge - breitete „sich ein fremder iily-

rischer Volksstamm aus, vermischte sich mit den bisherigen

kroatischen Eigenthămern, und machte sich gewissermassen
unabhângig. Dieser, weleher 1cahrscheinlich aus der schtoarzen oder lleinen (9) PWatachey, Aaurovlachia, gekommen 10ar,
tind daher von den Venetianern und Teutschen das Voli: der
Morlachen genannt vară ete.“ apol mal departe, p. 469: „It
es sehr zvahrscheinlich, dass sie aus jener': 'sclucarzen TVăla-

chey hierher gekommen sind, entweder im zehnten Jahrhun-

derte, da die 'Kumaner îhr Vaterland. eroberten, oder: auch
1065, da wiele moldauische Kumaner in 'Thracien fielen ete.

—Crudată procedură, nu dea serie, ciidea inventa istoria, mul-

țunită unorii repeţite “vahrscheinlich, enticeder.: oder și altele!
— Nu mai vorbimi despre ENGEL, Gescl v. Serw » '330; DU
CANGE,. Illyricum, 145, ete: .
'10) Entstehen chrisulicher Reiche;; Wion, 1865, in-8, p.

225: „dlorlachen, acelches Wort + aus15 Maurovlaclu, sclucarzer

TViache, entstanden îst.& :

-
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orl-cul şi a curma, din capulii locului vro velleitate de a pune într'o închipuită legătură nominală pe Româniz-oMaritimi din Dalmația cu SAegrii- Români dela Oltit'”.
Istoriculti este datorii nu numa! a căuta adevărulii, ci încă după putințăa împedeca nascerea retăcirii.

Să fie dcrii bine constatatii,- că Mor-vlachii dela Adriatică şi-aii dobănditi acesti .ntime

absolutamente pe o altă .calle decătii Movpoghayia, Kara-Iflak, Kara-" Bogdan, Xigra-Tătariă,
e
Negra=Gomaniă, INigra-alrabiă, Zrabia, s&ii, Bass-arabia dela Dunăre.
„Mal este ce-va,
840.
CUVENTULU

BLACK

IN

-.

LIMBELE

NORD-GERMANE.

. Sarii pute găssi 'erudiți, cărora să li surridă o apropiare
cuventi teutonicii.

..

SI

De

a

4
4

între negrăța Munteniey şi unii

|

In limbele scandinave, de unde a trecutii aport la Anglesi, vorbă dlak, dac, Hackr, blakhet,
Black, bla, vrea să dică negru.
„Pe Arabi, în înţellesit de negri, Scandinavit i chiamă Blok sei Blak-mant..
"Ară. fi dero commodi a'și imagina că Germanii, numindi Romănia Dunărenă rabp, se
întemetati nu numai pe tebusulti dinastie! Bass-erabiloră, derii totit-d'o-dată şi pe rebusulii
naţiuni! române, cu atătii mai multii că cronicele și diplomele din evulii mediii celle mai de
multe ori preferă forma Blachi în loci de Vlachi?. .
Acestii artisticii edificii se distruge printr'o consideraţiune forte massivă. .
rui,. este chiarii anglesii, dei n'a fostii
e scandinavi
dlak în înţellesii de neg
Cuvântulii
..

nici o dată cunnoscutii Germanilorii

2

propriii dişi,.maY cu deosebire

celloriă sudici, la cari

ideta7, de negrâță s'a tradusii totii-d'a-una prin schiparz.
Eccă dero:că 3lak allii Scandinavilori remâne cu. totulii pe din affară în materia nomen=
claturef române.

-

Adepţi a! positivismului istoricii, no! respingemi ori-ce datii, carele nu se întemegză pe
o mărturiă: precisă a fontânelorii, nu decurge din logica unui şiriide fapte, nu se oferă spiritului cu o plastică claritate.
z

Revenimii la numele ottomanii allii Românilorit.

a

ae

met

e

a

ini

aaa ne cacat pa

pă

11) Degia în secolul, XV o face 7UBERO,De rebus que

temporibus ejus în Pannouia gesta sunt; Franeof., 1603,
in-4, unde qice, vorbindii despre originea muntenescă a lui
Huniade: „Quum paterno genere Geta esset, quam gentem,ab
eorum asperiore cultu (?), commodiore ad componenda verba
grea voce Morovlachos, nostrates nuneupant.“ Autorul era

gherie ete. —Ihid,, 117,137, 142: „Johannis le Blok. —1bes
157: „Li Comain et li Blac ete.«— Albericus Monachus, Chro-

micon, ed. Leibnitz, Lipsite, 1698, în-4, î. 2, p. 439: „Johannicus Bulgaria et Blacharie Dominus; şi altele nsnumărate.
4) E interessantă următârea, observaţiune alui 'rvoR, The
early history ofthe mankind, London, 18%0, în-8, p. 59:
„[t makes no practical difierence to the worlă at large, that

din Dalmația. Cel de acollo n'aii numitii niel o dată pe Româour. word to „rise“ belongs to the same root as Old German
Alorovlachi, Se confundă dârii aci ideia Mun.
to fall, French arriser, to let fall, whicherer of the
"_vîsan,
Morlachiel.
ideia
cu
teniel
two meanings may have come first, .nor that black, blanc,
1) 1HRE, Glossarium Srio-Gothicum, Upsale, 1769, in-f.,
Vleich,to bleach, to blachen, Anglo-Saxon bloc, blac black,

ni! Danubiani

RI
t. 1, p. 197, voce Black.
- 2) GEFFROY, Notices et extraits des biblioth&ques ou archives de Suâde, Paris, 1856, in-8, p.33: »Blaamen, pour.
les Sarrasins. %
,
,

3) Anonymus Bel, în ENDLICHER. 11: „Blachii ae pastores Romanorum...W —Ibid.y 24-25: „Gelou quidam Blacus .. Gelou ducem Blacorumn...& — Ibid., 40: „Bulgarorum, atque

blâc-—pale, white, eome so nearly together in sound. It has

been plausibly conjectured that the reversal of the meaning

pf to „rise“ may have happened through a preposition being
prefixed to change the sense, and dropping offagain, leaving
the word with its altered meaning, while if black is related

to German

blacken, to burn, and has the sense of :„charred,

buzrnt to a coală, and Blanc has that of shining,a common ori-

fuere pastores...* Ibid., 100 :.„cum Blachis in montibus.con-

gin may possibly be fortheoming for both sets among the fa- “
mily of words which includes blaze, fulgeo, flagro, pliu, gist,

in-S, p. 64, 116, 127: „Johannis li rois.de Blaguie et de Bor-

have no bearing.on the practical use of such words by mankind at large, 2cho tale «chat is given them, and ask no questo...
:
|
.

Blacorain* . — SIMON DE REZA, îb.

96: Blackis, qui ipsorum

finii sortem habuerunt, unde Blachis commixzti...* — ANDREAS
REX, Îh,» 422: „silvam Blacorum et Bissenorum ete. —Villehardouin, De la congueste de Constantinople; Paris, 1838,

Sanskrit bhrâg, and so forth. But

explanations of this kind

.
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KARA-VLACH

Ami vedutii mat susii, în ce modii Kara-Jflak şi Kara- Bogdan ati provenitii printr'o pro=
cedură necessară din diverse epitete de negreță, pe cari treptată ni le-a attrasii din partea

Serbiloră şi Bulgarilorii, în secolir XII, XIII, XIV, bass-arabismuli dinastiei princiare dela
Oltii.

a

,
Cu alte cuvinte, acestii Kara nu este decătii o ediţiune turcă a uniy slavismii.
EI bine, în filologiă se întîmplă căte-o-dată unii lucru curiosi: împrumutulii se întorce
creditorului, modificati înse printr'o dobândă din partea debitorului.
Unii essemplu.

-

|

a

Anglesit apucă de vâcuri vorba francesă Bougelte care însemneză săculeţii, o prefacii la
dânşii în udgeţ, şi apot abia pe la 1790 o înapoesci Franciei, mulțumite a o primi din
litteră în litteră sub forma” cea anglesă.
Cam totii așa Bulgaro-serbit aii reluatii cu timpul dela Ottomani, fără consciință de
origine, mai multe din căte li luaseră ma! de "nainte Ottomanil.
|
De pe la începutulă secolului XV, căduți sub dominaţiunea etaganului turcii, Slavii de
peste Dunăre şi-aii încărcatii limba care mal de care cu sute și mil de cuvinte şi chYarii
frase întregi din vocabularul stăpânilorii.
|
|
Unii Russ, unii Polonii, unii Boemiă, sunt în impossibilitate de a se înţellege cu unii
Serbii s&ii Bulgarii ma! allesii din causa desselorii orientalisme.
In dicționarul illirici all lur Karadzit”, bună-6ră, dintre 9oo pagine nu este mal nici una, pe care să nu ne isbescă cinci-şâsse vorbe turce.
|
Intre celle-lalte avemii pe Kara-Jflak, revenitii la Kara=plach
sei Kara-vlă, şi pe Kara"bogdan,.

|

îi

Serbulii cântă:

Aa

E

-

a

..„Dmitar uze zemliu Baravlasziu

|,

„ »Karavlaszku î Karabogdanshu,
«1

Bulgarulii de assemenea:
„Da szetame zemia po kraina; E
„Da szetame zemia Karablaszka ete. 2

-

Sub unii vestmenti atătă -de turcitii,: nici Serbulii, nici. Bulgarulă nu maY recunnoscii
astă-gi derivaţiunea slavică a prozaicului Kara, prin care căntăreţii lorii ati înlocuitii: adessii
în balladele poporane celle antice.pe Tzrni-Zirapi, “Gaerni-T atare, acmia arapinska etc., poe=
tice resturi dintr'o epocă primordială.
|
a
|
Pentru. noY_înse e frte importanti a nu perde din vedere în litteratura. bulgaro-serbă
acestă essenţială distincțiune cronologică: Iradia până la 1400 şi Kara-vlachia sei Karabogdania dela 1400 încâce,

|

.

|

i

,

,

,
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NUIELE

MONGOLIGU

KARA*ULAG.

-

cei

.

|

.

Cu'doul secol! înainte de Turci, pe la annulii 1240, locuitorii Munteniei ati fostii degia cunnoscuţi Mongolilorii sub numele de Kara-ulag, după cumii nt-o spune celebrul . cronicarii
orientali Raşid, care trăia ellă însuși

între 1250-—1 300 şi a descrisă o invasiune a hanu-

lu. Ordă din Transilvania în Ţerra-Românescă, :
1)

KARATZIT”,

Lex.

2) MILA DINOVIZI, 203,

264...

i

i

ii

i

|
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2 D028 , Histoire des Mongols, La Haze, 1834, în %
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În Ardelii nu erati: Slavi ca să communice e! Mongolilorii că Românii se chiamă Vlachă şi
se chtamă şi Aegri, după cumiă ati communicato mal tărdii Turcilorii Serbil şi Bulgarii.
Informaţiunea cată să fi veniti dintr'unii altii isvorii: dela Sași scii dela Maghiari.
„_ Săssesce înse Romănia şi Romănil se numescii Bloch, “Blesche, Bleschland, Blăchslandt, Blechisland, etc. *, adecă nesce forme fârte depărtate de Vlag, de 6ră-ce după legile fonetice
NE
sonulii ? nu trece directamente în vu.
Să căutâmii prin urmare la Unguri, unde găssimii în adevării 'Olali, o formaţiune de totii
apropiată de cea mongolică, sei chfarii identică pe basea ecuaţiunil între ou și g=h.
Notâmii

dero că acâstă

a negrețet Bass-arabiloră e cu totulii

interessantă manifestațiune

tie
.
“nedependinte prin sorgintea“ de turcul Kara-Yflak.
Feheteconcretă
forma
dată
Fiindu'înse că la Unguri noi nu. scimii să fi essistatii vre-o
-Olâl, adecă SV egru-Vlachă, de unde să fi proveniti printr'o simplă traducere mongoliculii
Kara-Ulag, cată să admittemii că şi aci va fi occursă unii fenomenii analogii cu acella de
peste Dunăre, şi anume Maghiari communicândii Tătarilorii doue calificaţiuni separate alle
Românilorii, numele genetici de Vlachl şi epitetulii dinastică de V egri în înţellesii de Bassarabi, ceY-Palţi le-ai legati apoi la unii loci, întocmat ca şi. Turcil.
|
Să trecemit acumi la puntulii cellă mal scabrosă în istoria Țerrei-Romănesci.

84,
|

.

A

|

- BOUL NEGRI-VOEYODL.

Dintre toți istorici nostri d. Lauriani, a fostii uniculii, cărută i sa părutii a fi dubiosă
până la unii puntii aşa numita descăllecare a așa numitului Negru-vodă.
.
o
3
Sub annulii 1291 d-sea dice:
«Pre timpurile acestea spunii cronicele Țerret-Romănesci, că trecu Radu-AV egru, ducele
«Făgăraşului şi allă Amlaşului, peste munți în Dacia australă, și-și așegâ scaunulii la
«Câmpu-lungii etc. Za Jăgărași pre la annulă 1291 domnia Magistruli Ugrini, precumii se
«vede dintro diplomă fârte însemnată. dela regele Andretu [II, în care se face cea de'ntetu
«memorare despre o adunare generală a ţerrei, compusă din nobil, Român, Săcui și Saşi.
a
«Din causa însemnătățit not o ptitemi aict din vorbă în vorbă.»?.
Apoi d. Laurianti reproduce întregulii documentii, combăttândii tacitamente cronica prin
T
diplomă, narrațiunea suspectă prin fontână sicură, pe Negru prin Ugrină.
pen şi
escepțiune,
fără
mănunţi
mai
cet-l'alți
toți
Gebhardi,
Engel,.
Cantemirii, Șincai,
venitii
Muntenii,
Statului
allii
fundatorii
d. Răsler, admittii în unanimitate pe unii fantasticii
căci
cronologicii,
!
din Făgăraşii şi botezatii Negru-vodă, divergindii numa! assupra'Puntulu
ia
unit îllii puni la 1290, alții la 1240, alții €răşt la 1220, şi aşa mat încollo.
In tomulii III, desfăşurândi pe largi istoria tuturorii Domnilorii Țerrey-Romănesci, no!
vomii căntări .cu o.minuţiositate chimică t6te aceste -opiniunt, car! în faptă, decă nt-arii fi
Yertatii a ne esprime întrunii stilii parlamentâri, nu sunt decătii amendamente şi sub-amen-

A

damente la una singură ipotesă. :

a

Aci, lăssândă la. o parte: literatura modernă a cestiunii, ne vomii mărgini în cerculii
strictii allti obiectului în sine, întru câtă va fi necessarii pentru a dobăndi o convicțiune in- .
trensecă assupra essistințe! şi neessistinţei. lu! Negru-vodă.

Dicemii essistinţei şi 'neessistințel,- căci analisa descopere. în Muntenia douY SVegri : unul |

concretși celli-l'alti abstractă.
2)rRAuscuenFELb, Deutsche Fundgruben zur Geschichte

Siebenbirgens; Kronstadt, 1860, în-8, p. 55, 59, 120, 249,,

251 ete.—sevvERT, Proben der siebenbirgischsiiohsisohen

eae

Spraciie, în Ungrisches Siagazin, Pressburg, 1081, în-8.

t.1;,

p. 264.

1) Ist., 249-50.

|

i
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Personagiuli

reali, istoricii, :documentalii, este. Radu- Negru: Bassărabă,. domnindii între

anni! 1372—1 382, fiu all lur' Alessandru Bassarabti, frate allii luY Vladislav Basarabii,
tată alli lu. Mircea Bassarabi. . .:
d
Personagiulii ideali, mitici, tradiţionali, este-purii Şi simplu Vegru-to: ă..
Să începemii cu acesti din urmă.
-S4,> PERSONIFICAREA

ORIGINILORU

NATIONALE

|
IN

ISTORIA.

o
UNIVERSALA.

iza

:
.

:.

.

“Nu se află mat nici o naţiune. pe scârța pământului, care să nu-și fi învântati căte unti
patriarci omonimii, sâi care să nu fi personificatii totii astii-feltu primitiva origine a:2 celloriialte popâre. .
pe Ebrei croiseră o goncalogiă pentru lumea. intregă, derivândii pe Assiriant dintrunii Assurit, pe Medi dintrunii Diadiemi, pe Kimri dintriuunu “Gomeri, pe Traci dintr'ună
Sirasă, şi aşa mal departe * .
Grecil, împărțiți în celle patru. triburi, Dorian, “Eoliant, Toniani şi AcheYani, întrunite sub

calificaţiunea commună de. Elleny, n'aii.- întîmpinatii cea “mat mică dificultate de'a fabrică
pe unii &ilenii, silindu-lii-.apot vrându-nevrândiă să nască fi! şi nepoți : Doră, Boli, Jonă şi
«Acheii, fără a ma! vorbi de unii Zăcedemoni pentru Lacedemonia, unii toli pentru Etolia,
unii Macedonă pentru Macedonia, şi alți o sută?. .
/
Nemţulii, All-mann, degia în vremea lui Tacitii relata minuni! despre strămoșulii seti Mazn,
Eră fie-care sub-divisiune naţională teutonică își găssia căte unii sub-părinte propriii : Sve-

vii pe Sudp, Vandaliy „pe Vandal, “Saşir pe Saci. Vestfalix pe VW esterfalen, Herminonil pe
“Hermin etc.?
La Slavi acera-şt operaţiune : Boemir

ne assicură

că primulii lori

duce se numa Bohe-

mus*; Croaţi! povestiai împeratului Constantinii Porfirogenetii despre vechiului. lorii căpitanii IpăBazos
Leșii celebreză pe fabulosulii rege Zechus Ruşii nu S'aiii pututii stăpâni
„de a nu scâte şi e! la lumină pe principele. Russ",
| Intrebați cronicele maghiare, şo să vă respungă î: a gens illa a Dtagag rege vocata est
Moger».
Orientali ati mersti cu fantasia până a: imagina unii moșii ZIndalus pentru: Andalusia?, .
„Pe acella-şt tonă vorii glăsui cronicele scandinave despre numele Danesilorii: «Rex Dar
«—communi

«apellavit»

omnium decreto regnum suum Daniam et incolas Danes a se, qui Dan dicebatur,

“Ne-arii copptinde obosela, d&ca ne-amii încerca să: înşirâm aicr numar a! gecea parte
din tâte essemplele anal6ge cunnoscute!
„Mulțimea, : sei. mal bine universalitatea lori nii perriitte a “le formulat într” unii feliu de lege
i

1 NIC. COSTINU, Letop. I, 49-56, plini de reminiseințe biblice, reproduce cu deplina bună credință acestă „îmmulţire :

a multe norâde din trei feciori at lut Noe.4-—yosEPHUS FLAVIUS,

Antiqauitates Judaicee, lib. 1, eap. VI, cd. Dindorf.

2) STRABO şi PAUSANIAȘS, passim.
3) sAFARIK, Slow. star. '767.—cRrum, Gesch. dent. Spr. a

IN, 776: „Dass solehe Stammhelden ungeschlichtlieh und mythisch waren, versehlăgt nichts; es lag nur am Glauben der VElHer, ton înen die Reihe der istorisehen Kânige abzuleiten,
Naceh einem “Ehduv, Sohn des Deukalion und Enkel des Prometheus, die mie gelebt hatten, nach einem Tpaixos oder Aaxedaipur, Sohn des Zeus, nannten sich Iellenen, Griechen und
Spartanen. XV arum nicht die Gautâs nach Gauts, einem Sohne
des Vâdns?2—Sichtbar sind viele Stammhelden erst dureh die.
Sage aus Liindernamen entsprungen. Von Noregr, das doch

„nach der Himmolsgegend hiess, leitete sie einen Norr ate.

4) COSMAS, Chron; Bohemey iîn PELZEL et Doshowskv, Serip-

tores rerum bohemicarum, Prags, 1183, in-s, p 0-7.
5) De administre impe cap. XEX.
- 6) pLuGosz ete. —Veţi nota ce urmeză,

7) RARAMZIN, t. 1, nota 70.—Vechia cronică
citani SZAJNOCIIA,

Lechicki poczatek Polski, Lwow, 1858, in-8, p. 88: „Sla„Yoruin. principes plures erant, qui propter 'angustam et strietam habitationis penuriam et sortem înter se elegerunt, quis
" eorum ex patria hoc est ex antiqua Croatia, recedere deberet.
Sorsque ipsa venit super. Bohemuum seu Czech, Lech Polonun,
et Rus Ruthenum.&
Ii
8) ANONYMUS BELE, ÎN ENDLICHER, 3.
9) D'HERBELOT, Libl, Orientale, Terbo: Andalous,
,
10) Chronicon Erici în LANGEBEK »Seriptores rerum dani.
carum, Kopenhage, 1792; in-4, t, 1 p. 147,
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istorică constantă, astii-feltu încâtii departe de a ne.mira în fața unui Romuli la Romani sti
a.unul Aegru: în țerra Bass-arabiloră, no!-ari trebui din contra să restaurâmit aceste mituri
prin divinaţiune, decă se înt&mpla cumit-va să le fi neglesii cronicele şi legendele.
Poporele aii unele fabule alle lorii necesare.
Aceia-și prin viţă, prin tipii, prin vorbă, prin datine, prin territoriti, prin tendințe, ort-ce
naționalitate, simțindu-se a fi o singură familliă, își închipuesce a le fi moștenită pe tote

„acestea, de'mpreună cu numele communii, dela unii singurii tată, perdutii în întunereculi
timpilorii, derii a căruia fii și nepoți, unit mai norocoși aii întemejatii dinastia princiară,
cel-l'alți maY.de rândi ai formatii poporii..
Aşa credeaii Ebreii, Grecii, Germanii,

Slavii,

Scandinavil,

Romanit,

tâte n&murile din

tâte părțile lumii, basându-şi ficţiunile respective pe acella-și mobil psichici, înfiptu îîn natura umană generală.
i
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“Una din celle mai vechi cronice. române, scrisă slavonesce pe -la finea domniet hai Stefani
„_cellti Mare, dice că Românir veniseră din Italia într'o
î
epocă immemorială sub conducerea a

duo! fraţi :. Romani-vodă şi Vlachită-vodă!.
Cine 6re să fi fostii acellii vodă-Romani ?
o
Inainte de Romanii Mușatii, urcatii pe tronulii Moldovei pe la 1390, istoria cea positivă
nu ni arretă la Români! nici unii principe cu acestii nume..

"Cine 6re să fi fostii acellii vodă-Plachită ?

Do

o aa

a e aa

Nu numai o născocire în fond,

derii până şin formă, căci nici o dată unii assemenea

nume n'a figuratii în annalele si în diplomele reromâne.
Vodă- Romani este Romanus.
Vodă- Romanii şi vodă-Vlachită sunt pentru Român! ceta-ce atit fosta “Bohemii pentru Boemi, |
Zechă pentru Leși, “Ghrovată pentru Croaţi, JMagogă pentru Maghiari, Saxneată pentru Saşt,
Suapii pentru Suevi, “Wandală pentru Vandal, Danii pentru Danes, &llenit pentru Ellen,
Romuli pentru Romant,. etc.
Inse precumii. toţi Românii ÎȘI dedeau numele genericii de Roman și precumi tuturorii
Românilorii străinii li giceaii Dlachă, totii aşa Muntenia mal 'în speciă, ţerra Bass-arabiloră,

era cunnoscută de giurii în elurii, Serbilorii, Bulgarilorii, Ungurilori, Austriacilorii, Turcilorii, Mongolilorii, Grecilorii, sub epitetulii de cAegră.
Ore acestii negrisaiă nu. trebula la rândulii seii idealisatii, pr ecumit fuseseră idealiste To-manismulă şi plachismulă?

Romanii vodă personifică. numele română all colonie! danubiane a lut Trafanii ; Plachită- |
pidă personifică numele seii vlachică; <Ategru-vodă, celli may celebru dintre toți, personifică
“numele bass-aradică allii Munteniel, din causa căruya. resarii celle trei capete-negre în rebusulă dinasticii dela Oltu, din causa căruta balladele sud-slavice şi Cântul Nibelungilorii
ne faci Jiradi, din causa căruia tzaruli Stefani Duşani ne chtamă Aegri- Tătari, din câusa
căruia Maghiarii ne botâză AY egri-Comani, din causa-cărul Ottomanii ne numescii “AlagriVlachi sei a cgri-Bogdani etc.
„Vodă-Romanii, vodă-Vlachită și voda-9Y egru sunt tret idealuri concordante.
a:

ea

» Skazanie vkrattzo 0 moldavskieh gosudarech, peca. TB ENGEL, Gesche de Wal.y 32,2 cunnoseut'o după SCHLOZER,

Allgemeine Weltgeschichie, t. 50, Halle, 1785,în-4, însea
cuncoscut:o fără s?o fi înțellesii scii utilisatii. — Si publicatii

întregă testualmente în Lictopis Russkaia Voskresenskago
spiska, Petersburg, 1793, in-4. — Unii estraetii pe largii în
FARAMZIN, t. 4, nota 388. —- Despre originea acestei cronice

vedi studiul nostru Domnița Elena în Șiarulii Traianii .
1869, nr. 75, p. 302.
15
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mal conDecă celle ânteie doue sai perdutii din memoriă; pe'cândii cellii ali treilea se
cu elefaţă
servă încă, acesta se esplică prin comparativa tenacitate a elementului poeticii

E

”

pc

mentul prozaicii.

Romană, Vlachă, noțiuni istorice scii filologice, nu vorbescii nemicii imaginațiunii, și poa
porulii a 'trebuitii, sâu cellă puţini a pututii să le dea ultăril.
prin cul6re în închitocmai
imprime
Q/egru, noțiune pittorescă, a reușitii din contra a se.
DEE
i
|
i
puirea poporului. '
|
|
a
Ca ființă plastică, elli n'a essistatii nici o dată. -. .
Ca mitii înse, unii mitii fOrte necesară, precumii ami ma! spuso, căci derivă în essență
dintr'o lege istorică universală, ellii represintă începuturile Statului Munteni sub impulsului
n
e
|
dinastiei Bass-arabilori.
Totu ceX pre-vechiu, totii ce! ruină din moşt-strămoşi, toti ce nu se scie de cătră cine
să se fi făcutii, derii se bănuesce că d6ră nu fără iniţiativa sii participarea vre-unul Bassarabii, apparţine lui vodă-3Y egru.
|
trăssurele celle diştergându-i-setradiţiune,
în
Fie-care Bass-arabi, din dată ce trecea
stinse alle individualitățir, deventa cAegru..

a

Ii

Să

" După ballada poporană până și monastirea dela Curtea-de-Argeșii, grandi6sa creațiune
a lui Negoiă Bassarabii, despre originea cărila nu .se pâte rădica cea mat slabă umbră de
IE
|
îndouelă, se attribue lu SV egru-vodă:
«Pe Argeşii în glosii,
«Pe unii malii frumosii,

« Negru-vodă trece
îi
«Cu tovarăși dece...»
Eccă dero unii vodă-2V egru pe la 1520!

po

:
|

.

rr
„rr

După Cronica Cantacuzinescă?, din care se inspirase Cantemirii“, Barbu. Crarovesculi,
"ctitorul bistrețenii, este banii alli Oltului sub Aegru-zodă; după inscripțiuni și diplome
irresistibile“ acestu faptă s'a petrecutii în ultimulii decennit alli secolului XV.
" Eccă dero unii vodă-V egru pe la 1490!
|
Cea mat! vechiă cronică muntenă, pe care o avusese în mână Ragusanulii Luccari pe la
1600, numesce Aegro-Wocvoda pe tatălii lut Vladislavii Bassarabiif, adecă nu altii cine-va
decăta Alessandru Bassarabi, după cumii se scie din documente sincronice”.
„ Eccă derii unii vodă-egru pe la 1340!
ă
„La finea secolului XII, precumii demonstrarămii în Studiul 1 prin diploma maghiară din
1231 şi prin scriitorulii bizantinii contimpurenii Cinnamii, fără a may vorbi despre cronicarulă mongolii Rașid, Oltenii dela Severinti năvăllesci în Ardeli și cucerescii: țârra Făgărașului.
|
|
În fruntea lorii se aflla naturalmente unii Bass-araBă,

|

ae

EI bine, familia română făgărășenă Monea păstrezi până astă-di o suvenire lapidară,.
cumii-că anume pe lafinea secolului XII i'dăruise acollo nesce moșie—vodă Păgru:
« Vixit Gri. I Venetus anno D. 7185. Genealogia Authentica Monestica. Gregorius Vene-.

«tus hesaurarius “Wajpodae igri, a guo donatus IV. vallibus'cum Sylvis et. Campis. Gen...
« Gregorium secundum 1216», etc.
E
Ra
186.—D.
Pabli Bucuresei,
resek, 2 18 1866,
1866, în-4,î.1,
în:4- t, 1)
N 2) ALex., Poeste pogorale,
I
„—D. Alexandri, întro:no- - — tinulă Iusteucţinnit
cținnii Pablice,

__tiţă la p. 192, credeeumii-căiîn adevirii unii Negru=vodă arii.
fi ziditii
1 monastirea,
delaa Curtea de Argeşii,
E
ba,4 îneăă invocă
Ş
invocă
autoritatea
atea cronicelorăi, fărăă sisă le citeze!—Ved
I—Veq REISSENDER- GER, L“glise de Curtea d:Argis, Vienne, 1867, in-8, p.' 26.
3
9 BOLLTACU, Buetumuli,

Resche

d, osm.

Iteichs,

1863, p. 108.

608,

_.

E

6) VESELIN, 194, diplomă din 1499. — onopescu, în Bulle=

p. 137-141,

”

-î:

6) Ristretto delli î Auuali
Anu
diLRRausa, Venetia,
Ver
nati
„Neg ro Voeroda di i natione
Ungaro i e pa

1310.

o.

i

1605, | p. 49:

Viai

nel

padre îi Vlaieo, nel

2 SINCAI, I 329.—wenzEr, Okmânyi kaliszat, I, 18, ete.

KLEIN,

Origines Daco-roman»,

Wal.y92. „Ss

ae:

ap.

SE >

Sen

i

Gesciu. d, |

„STUDIULU 14, 4.

.:

.
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.
..
Eccă derii uni vodă-ANegru pela 1185!
din "Ţerraorașele
tâte
După differite cronice muntene, fie-care vorbindii altii-feliu, mat
Flociy,
Buzeulii,
Romănescă, Tergoviscea, Buccurescit, Câmpu-lunguli, Pitescir, Giurgtuli,
a
|
i
sunt zidite de vodă-Wegru?.
Vo dour sii tre! Bassarabi, decă nu şi mal mulți, sunt îndessaţi aci într'o singură per-

i

|

o

NE

sonalitate !

-- In secolulii XV, în secolului XIV, în secolului XIII, în secolulii XII și ma! susi, ne isbimii

a

la totti pasșulii de câte unti vodă-3V egru.
« Copiil,—qice Vico,—transpârtă

ideta și numele primeloriă persâneși primelorii lucruri,

ape cari le veduse, -assupra tuturor pers6nelorii şi tuturorii lucrurilor în car! se pâte
„observa vro assemenare, vr'unii rapportii cu celle ântete. Egipţianii. attributau lut Ermete
«Trismegistii tâte invenţiunile practice. Atenianii puneau pe socotela lut Solone tâte instiatuţiunile democratice, crii pe a lut Dracone totii ce era aristocraticit. Romanii derivaii dela
«Romuli tâte legile ierarchice, dela Numa totii ce se refera la cultulii deităţilorii, dela
a
Pi
_
.
«Tullti Hostiliti tote ordonnanțele militare, etc.»**.
Intocmat aşa la Munteni ort-ce fundaţiune, fie monastire, fie castelli, fieurbe, fie stâncă,
|
Să
se clocnta cu legenda lu Alegru-vodă.

5464
.

ORIGINEA

FABULEI

DESPRE

VENIREA

LUI

DIN

NEGRU

FAGARAŞU,

- Este de observatii o împregiurare topografică fârte semnificativă, prin care putemi reuşi
,
a precisa până la uni punti însuşi momentulii nascetit mitului lut vodă-Negru.
accârdă
se
paternitate
cărora
a
urbile,
tâte
susii
Amii enumeratii cu câte-va rânduri ma!
în diverse cronice române pretinsului fundatoră allii Statului Munteni: Buccuresci, Tergovisce, Câmpu-lungii, Buzei, Glurgiu, Pitesci, Floă,?fătră cart sarii ma! pute adăuga
.
aşa disele cetăţi alle lui Negru-vodă de prin Muscellă 's&ii din Argeşii..
Nici una din aceste localităţi nu se afilă în anticulti banati alti Severinului, unde se găssescii pretutindent numa! suvenirile Bassarabilorii, &rii despre Negru,: scii, ma! bine despre

Negri, nicăirt nic! o vorbă.

ca

8

Oltul desparte în acestă privință întrega Munteniă în doue zone fârte determinate: «Basa
sarabti» spre appusii, «Negru» pe mallulii resăritenii all fluviului.
In Muscellii sâu îi Făgăraşi poporuli nu scie nemicit despre“ Bassarabi, în VElcea, scii

a

m

“

în Mehedinții—nemicii despre Negri.

Mulțumită lungulil şirii alli desvoltărilorii nâstre precedinţi, acestii fenomenii lesne se
e
a
:
esplică.
tr&ptă şi passii la passit în
treptă
din
Incuibaţide secolt în Oltenia, Bassarabi! numai

reuşiseră a-şi întinde dominaţiunea spre nordii şi spre oriinte,

-...-""

Pe la 1160—1180 no! îi vedemii începându-și 'carriera prin suppunerea ducatului făgăSai
Da
a
|
|
rășenă. -.
Bizantinulii contim1231,
din
maghiară
diploma
ă
i, pe care'li demonstr
“Este unii-fapti
N

pureni Cinnamii şi petra genealogică a famillier Monea, tre! fontâne separate, de toti necărora concordanță e cu atâtii ma! decisivă.
a ii
dependinți una de alta, der
9) GEBHARDI, Gesch, d. Wal.y 281: „Nach der Chronik die

Filstich gebraueht hat, ist yon ihm ( Negru-voda ) erbanet

Tergvisto oder 'Tergowisehte, Bukurescht,

Kimpelungu,

Pi-

test und S. Georg; nach dem Luecari aber Buseo und Floe.i
ă
la cittă
lă 49: „fabric
din Luccan,
- —Beeă passagiulii testua

in Campolongo, e tird aleuno cortina di matoni în Bucuriste,
Targoviste, Floc, e Busa.%

10

;

;

) La scienza nuova; lib. II, cap. 3, $ 3,
1) FRUNDESCU, Dicţe topa 313. |

|

-

.
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Așa d&ro voevodatulii Bassarabiloru offerta documentâlmente: pe. la annulti 1 180 urmăIe
torea figurăg&geografică. :.
Era peste putință casă n'o
Studiaţi cu attenţiune : a-,
copprinqă,
căci numal astiicestă grossolană mappă.
|
DUCATUL
feltu
își
ma!
rotundiait ter.. - ..
- Intrunindăi sub uni sinFĂGĂRAȘULUI
ritoriulii, assicurându-și pringurii sceptru banatulii Sevetruni necessarii părefe de
rinului şi ducatulă Făgărapământii possessiunea ducaşului, cari se lovescii colții
tului făgărășenii.
în colții unulii cu altulii, BasN
Din dată ce amii consta-"
sarabil stringeaii între doue
tatii irrupţiunea Bassarabifocuri ma! în e speciăi acea relorii în Făgărașii pe la 1180,
giune a Munteniei, unde se
„întindă astă-qi districtele
tâte consecințele decurgi
Muscellti și Argeșii.
a
o
aa
și se desvoltă dela sine.
Possedâmii dero trei punturi:
SS
i
1. Până la 1180 Bassarabil stăpăntati numar
i
Oltenia ;
|
:

2. La 1180 el dobăndescii Făgărașulii ;

3. După 1180 apucă regiunea Muscellului, fără caree nu-t chip a mănţine o legătură territorială între Făgăraşii şi Severinii, dândi astfel statului următ6rea configuraţiune:
Nu se cere 'decâtii o notre decennie în urma cucețiune elementară de strate|
d
„o rirl ducatului făgărăşeniă,
giă. pentru a ne convingecă !
ii
- considerându-se timpul mainvasiunea Bassarabiloră as- * -

"terialmente

supra Câmpu = lungului şi
Curţiide- Argeşii trebuia.
„negreșiti 'să se fi operatii a- .
şa dicândii vulturesce:de pe...

In acesti modă între annit

munte în giosti, adecă "din!
direcțiunea Făgărașului, €rii
nu din valle în susii, adecă
din partea Olteniet.?. |
|
“Datuli cronologicii allii ”.
evenimentului se nemeresce

cellii multi după vro doue-

necessarit pen-

tru a prinde cine-va rădăcină
pe unii terremi de currendii
annessatii.
1200-1210 unii Bass-aradi,
„ună cavallerii cu celle trei,
„capete negre, unii terribili
vodă-egru, năvăllesce anume din, țerra.F ăgărașului
„în Muscelli şși apo! gradatii

i

"assupra cellorii-P alte: gu-

|
deţe mai în şessii;.
Eccă de unde famâsa. descăllecare din Păgăraşu! !
Oltenii dela Severinii nu aveaii nevoiă de a traduce numele Bass-arabilerii, căci era o
! proprietate a lorii d'a-casă din secolit secoliloriă.
|
"De aceta în Oltenia sunt destul Bass-aradi, şi nu este nici unii vodă-leg ru.
Numa! acella traduce, pentru cine lucrulii e atâtii de noii încâtii nu'li pote înșellege. E

Sub annulii 1240, povestindii o invasiune a Mongolilorii prin

Ardelii în Romănia: dună-

renă, cronicarul loră Rașid stabilesce degiao deosebire clară, între țerra luy- “Bassarabii-danii

şi jerra Aegrilorii-Vlach.

Cea de'ntâiii este pentru dânsulii Oltenia; cea din urmă îmbrăjișeză porțiunea cis-olenă |
a "Țerrey Romănesci. 3
.
_
|
a
2) Degla la vechii Romani YEGETIUS, |. III,e. 13, dicea: „In
subjectos enim vehementius tela descendunt, et majore impe-

tu obnitentes pars altior golit Qui adveiso nititur alive duplex subit et cum loco et cum hoste certamen. &
3) p'onsson, Iliste d Mongols; II, 628...-;

a

11%

„ STUDIULU 1, $ 47,- -;

Era uni singură

principe, căci Raşid nu

menționeză. douf sti mat . mulţi, derii acestii

singurii principe. se chiăma Bass-arabă la Olteni şi se traducea prin SV egru-vodă la Muscellent.
AV egru în locii de Bass-aradă, formulă de-multii cunnoscută Serbilorii, Bulgarilori,. Germanilorti s'a reprodusii în România pentru prima. Gră. de cătră Păgărășent, precumii ni-o arrâtă

lespedea familiei Monea, pogorîndu-se deacollo la Câmpu-lungii, la Argeşii, şi căllătorindii
apol totii mal în gtosii spre Tergovisce, Bucuresci, Glurglu, Floci, Buzei, deru la fie-care
mişcare înainte devenindii naturalmente din ce în ce ma! palidă și perdendu-se cu desevărşire la marginea resăritenă a Munteniei, încâtii pe la Râmnicii-Săratii nu i-se mal: recunnâsce nici o urmă.“
Se
In Studiului [, definind epocele successivet” formaţiunt a terricoriulut muntenii, not ami
conclusti că d'abia pe la annulti 1270 Bassarabil aglunseră pene |la gurele. Dunării şi tala-

- zurile Pontului.
Ma! la valle, făcândii monografia Berladului, not vomii may reveni: assupra acestul puntăi.
Ni se presintă aci occasiunea de a confirma acea conclusiune, resumând'o și completând'o:
Pela 1160-1180 Bassarabil, până atunci numa! ban ai Severinului, copprindii Făgărașulii; Pe la 1200—1210 ma! Yeati t&rremulii închisii la miglit-locit între hotarele țerrel făgără-"
şene şi alle Severinului: regiunea Câmpu-lungului și a Curţii-de-Argeşii ;
De la 1210 pănă pela I 270—1 z80 se essecută cu "ncetulii lăirea Bassarabilori îîn direc-

țiunea Kiliet. . i
Acestii intervalli de şepte-decr de anni de amplificare politică correspunde. cu. gradata
dispariţiune territorială a luf egru-vodă în mesura depărtării selle dela Făgărași, dela
Muscellii şi dela Argeșii, primitivele tre! legEnuri : alle mitului.
Ş 47
ORIGINEA

FABULEI

DESPRE INCHINAREA

BASSARADILORU

Lut NEGRU.

|

Ami desfășuratii mai sustii, în ce modă Aegru-vodă s'a, născutii la Munteni din numele
Bass-aradiloră prin acella-și procedimentii, prin care Romuli provenise la străbunil nostri din
numele Romă.

Acestă analogiă nu este unică.

-

|

i

|

Pe ţermil Tibrului, ca şi pe a! Dunării, primit cronicari naţionali, adunândii fără controlii

tradiţiunile poporane despre începuturile Statului, se. isbiseră d'o potrivă de căte doue forme
differite alle unui singurii nume.

'

cr

Dai

i.

La Romani: Romus şi Remus”.
:
SE
La Muntent:. Bass-arabă şi vodă-cNegru.
absolutămente
sunt
Remus
şi:
*Romuis
că
vedă,
să
ostendila
Cronicarii latin! nu şi-a dati
- totii una, de 6ră-ce vechta limbă romană, confundândii mereii o şi c, dicea: amplocti :şi am=
plecti, animadvorti şi animadverti, compes şi compos, voster. şi vester, ete,

Cronicarit munteni n ai voit nu mal puțini să observe că vodărdtagr, ca și celle trei e

45. A. Oăobeseu, atătii de competitie înî materii

de to,

literam secundar vertisse dieitur24— Ambii citați de MAIORU,

pografiă archeologică, ne assicură că Negru-vodă nu sg:"aude - Ortographia romana, cap. II, $ 5, și 13, în Lexicon Valachicum; Buda, 1625, in-8. —ransiţiunea din 0 în e şi vicenici ehiarii în Buzeii.

versa lăssă în limba latină, diftongulii ce: femina (ănteru fo1) Derpre forma Romus, stii mâl grecesce Romi, îîn locit | mina s6ă homina, din fomin, homin, homo, sanser. bhâman) ete.
de Romulus, vedi resTus, v. Roma, unde se enumeră, totii-d'o-. - Formg, transitâriă din Romus-Remus cată a fi fostii Remus.
„dată o mulţime “de tradiţiunt contrațicătore despre mitica
—coRssEN, her Aussprache, Vocalismus und Betonuug
personalitate a fundatorului Romei.
der lateinischen Sprache, Leipzig, 1868, in-8, t. 1, p. 144,
separândii pe homo de amina, uită, că forma primitivă din
2) PRISCIANUS,|. |: „Antiqui quoque amiglocti pro amplecti
homoa fostii tocmai fomin şi femin, precunii veqi Borp, Gramdicebant, et animadvorii pro animadierii.“ — QUINTILIANUS,
maire compare des langues. îndoreuropdennes, trad.
Inst, Orat 1, 1, cap. 7: „Quid dicam vortiees et vorsus, caBreal, Paris, 1872, în, 4,p.31.
teraque ad cundem modum, que primo Scipio Africanus ini e
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pete negre din marca

nobilitară a dinastie! oltene,

nu este” decâtii o idealisare din numele

iă assupra ţerre! : -Bass-arabiă,
Bass-arabiloră, trecutii degia cu multii mal denainte dela dinast

i
Bass-arali şi vodă-

i
Jrabiă, Nigră- Tătariă, egră-Comaniă etc.
Remă, între
şi
i
Inchipuindu-și o arbitrară bifurcaţiune între Romul

acera-și
Negru, cronicarii latini și cronicari! munteni s'aii găssitii siliți în

cu ori-ce preții căte ună benevole

mesură a inventa

epizodii, prin care să tragă de pării Roma și Muntenia
|

|

|

din căte o fundaţiune dualistă.

a uccisii pe
Cronicarit latiny, ginte ma! dură dintr'o epocă mal violentă, dicii că-Romuli
|
Remi, și uccidându'lit—eccă unitatea !
abii
Cronicarii munteni, ginte may mâlle dintro epocă ma! conciliatâre, spunii că Bassar
Sa închinatii lur Negru, și închinându-i-se—cc& Groși unitatea! Ucciderea lu Remi, închinarea lut Bassarabii, doue metode în vederea acelluia-și resultatii, eraii pentru cronicarii latini şi pentru cronicaril munteni, într'o sferă analogă, nesce
stratageme nedispensabile spre a% scăpa din încurcătura în care Y aruncase nepreceperea
Si
identităţii între Romus şi Remus, între Bass-arabii şi vodă-egru.
|
ă
Dicemii: pentru cronicari, nu pentru poporii.
balanparte,
altă
într'o
Remus
şi
urbil
a
parte
într'o
Romus
nţa
Tradiţiunea italică pronu
tutive
nte
consti
e
eleme
divers
între
tice
ințe
dialec
- ţândii acella-și lucru dela ola e după differ
nii.
i
Aventi
deluli
iti
la
deoseb
alle poporaţiunit: întruni felii la muntele Palatinii și ce-va
|
Făgăraşii,
în
sei
Toti aşa la Muntent Bass-araă în Oltenia, vodă-egru în Muscelli
nici
acella-şt fondii botezatii în doue moduri prin trecere din loci în loci, nu ne întimpină
odată allăturt unulă cu altul în tradițiunea propriii qisă.

Topografia archeologică a Munteniei probeză până astă-qf, precumii amii mai spus'o, că
ort-unde poporulii vorbesce despre Segri, tace despre Bass-araţi.
Prin urmare nu tradițiunea română, nu poporul muntenii pâte fi accușatii de insipida închinare a lui Bass-aradi de'naintea lu vodă-Aegru, căci ară fi trebuitii să rostescă ambele
ă
numi toti-d'o-dată, ceta-ce elli nu face.
$.45,
TRADIŢIUNEA

ȘI

CRONICA.

,

, A trunchia o singură individualitate şi apot a clocni fărmiturele, a. cullege relațiunea poporană şi a n'o lăssa nedesfigurată, a fostii treba cronicel.
desbrăcând'o
essențiale,
selle
trăsurele
în
considerâmii
o
decă
Tradiţiunea din Muscellii,
de ori-ce alliagiii străinii, nu minte. -

Si

Ea dice: sunt acumii mai multe sute de anni, coborise Negru-vodă din. Făgăraşii la

Câmpu-lungii, și de acollo la Curtea-de-Argeşii. .
Aşa

este.

.

a

o

|

|

|

„„ Istoria cea positivă cerceteză, cumpănesce și confirmă vocea poporului...
Unii Bassarabi, banii de Severinii, copprinde pe la 118o ducatul Făgărașului; acella-și
“Bassarabii
scii successoril lul, căci nu aci este loculi de a întra în amănunte, năvălleşce pe
la 1210 din Făgăraşii assupra Muscellului; totulii se împacă, totulii se limpedesce ; din Severină la Făgărașii, din Făgărași la Câmpu-lungi, din Câmpu-lungi la Argeșii, din Argești

în glosii spre Pontii, acesta procedura successivei . rotundiri a Statului Munteni,
"cumii n-o desvăllesce unii șirii de mărturie contimpurane.
PR
Ce face d&ro-tradițiunea --...

după

i

Lassă lao parte Severinului, fiindii-că poporuli, ca și copilulii, nu scruteză niclo dată ca- .
usele prime sii niediate ; lassă la o parte Severinulii, şi se mulțumesce a înregistra faptulii
mal recinte allii descăllecări! immediate

din Făgăraşii.

i

ii

;.

__ Nemicii 'mat adevăratii!
Ce ma! face tradiţiunea?
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Neglege datuli cronologică precisii, fie 1200, fie 1210, căci memoria collectivităţilorii nu se
pog6ră la ciffre essacte; neglege datulii gronologicii precisii, şi se mărginesce a semnala
epoca pe unii toni approssimativii, astii-feliii înse că până şi cronicarii, deşi differindii assupra annului, totuşi aii înțellesii cam secolulii XIII.
|

,

Eroşt nemicii mai! adevăratii !

In fine, capuli-negru fiind antica emblemă a dinastiei oltene, fără a ma! vorbi de .celleValte derivate alle numelui bass-arabesci, Zirabiă, Negră-Tătariă, Wegră-Comaniă etc. şi
fără a mal reveni assupra numerâselorii essemple de personificărI naţionale: Elleni —Ellada
Danii— Dania, Lechii—Lechia, etc., Bass-arabi s'a tradusi prin vodă-legru.
Pentrua treia Gră, nemicii ma! adevăratii !
În blocii, tradițiunea muscellenă are dreptate.
a
e
IE
Se
„Ce facii înse cronicari!?
întrodusă,
fiindii
deosebire
:
Deosebescii pe vodă-Megru de Bass-arabi, şi o dată -acâstă
&ttă că imaginaruli fundatorii alli Munteniei, transformându-se într'o absolută ficţiune, pere
fără nemi, fără familliă, fără posteritate, întocmal precumi perise imaginarul fundatorii
Aaa
o
i
alli Romei.
Bassarabil.
urm&ză
vodă-Negru
după
sabină;
dinastiă
o
După Romuli appare pe tronii
|
|
ie
Ce-a devenitii seminţia cellui ântetu?
Unde s'aii ascunsii eredii cellur-laltii?

|
Su
|
o
Pace!
Să se noteze bine că nof suntemii departe de a bănui vruni gradii de înrudire latină
între mitulti muntenii ali lut Negru și acelli italicii allii lu! Romulii; nu ni place a essagera.;
ambele Kati născutii fie-care pe o calle propriă; elle se assemănă întruni chipii surprinqătorii, derii acesta nu derivă din romanismii, ci din identitatea nature! umane generale: unii
principiti universalii se manifestă totii unii felii la Tibru şi la Oltii, la Latint şi la Slawy, la:
Greci şi la Germani, la Ebret şi la Iaponesi, la unit ma! multii sei ma! clarii, la alții mat
puţinii scii mai vagi, la unit putândii a fi urmăritii pent 'n ultimele Y consecințe, la alţir—
abia întrevedută.

|

i

.

|

Inse pentru că fenomenulii presintă uni caracteri antropologicii atătii de întinsii, tocmat

de aceia, după

n-a servită pent la unii 'puntii a desciffra pe vodă-Negru,

cumii Romulii

artifi pututii agtuta unui Niebuhr la înţellegerea lu! Ro-

cu acellaşt temetu vodă-Negru

multi.

|

Precumii Statulti -Muntenii ființase înainte de pretinsulii descăllecătorii din Făgărașii, de
fitu allii eului Marte".
assemenea şi Roma se înființase înainte de pretinsuli”
suscitati prin realitatea invasiunil
mită
unii
înse
miti,
Precumii Negru-vodă este unii

unui Bassarabii de peste Carpaţi în Muscellii; de assemenea şi Romulii este unii mitii, îns&

unii mitii suscitatii Eroși prin vro personalitate reală, prin vr'unii faptii concretii, persona=
litate şi faptii poetisate cu schimbarea numelui și escluderea tuturorit indicaţiunilorii prozaice.
Unii vodă-Negru, unii Romuli, nu se şterg cu buretele, nu se distrugi, ci se purifică;
Este totii atătii de ușorii a nega fără rațiune, precumii şi de a crede orbesce, derii în
sciință nu se permitte nick o virgulă fără demonstraţiune, şi celle mat de multe ori analisa
„găssesce o mare dosă de adevării întro' fabulă, seii în casulii cellii mat reii descoperă înca!
|
- motivulti cellii adevăratii all nascerit une! error.
1) Degia uni vechiu poeti romanii MARINUS, Citatii În sER-

rus, ad, Virg,, V, 50, Eel. [, dicea: „Roma ante Romulum fuit,

N

.

-

--.

„226 ab ea momen Romulus adquisiuit,

Pria urmare, legendele din Titii-Lisiii scii din Dionisiii Aliearnasseii nu eraii dogme nici ehiarii Ja cet betrâni, . :
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„Istoria fabulsă——dicea celebrulti ellenisti Larcher,— nu este decâtii o istoriă veridică,
etc. arii fi
«derii împestriţată cu fabule. Ei sum „departe de a crede că Ercule, Cadmii.
cu
--nesce numi de totii fictive, simplu fiimat pentru'că istoria acestorii eroi sai încărcată
multorii
may.
a
biografi
u.
astii-feli
„multe trăssure fabul6se. Ore nu s'arii pute contesta totii:
?»?
«Gmen! mari din timpil moderni, sub cuvântii că aii desfigurato romanciaril
849,
RESUMATU. DESPRE MITULU LUL NEGRU-VODA.

Legenda lui vodă-3Vegru este într'o intimă connessiune cu întrega nomenclatură. bassarabică : rabiă la Slavi și la Germani, IV egră-Comaniăla Unguri, AY îgră- Tătariă la Serbi,
SVegră-Romăniă la Turci, la Mongol şi la Greci, încâtii prin legea istorică a personificări!
naționale urmă necessarmente, ca acestă țerră a AV egriloră să-și fi datii de multii ea însăși
|
şi să-t fi dati popârele de 'mpregturii idealuli. unut patriarcii Aegru.

._Ună nodii şi ma! de aprâpe o legă cu rebusulii eraldicii allii cellorii tre! capete negre, în
virtutea căru! ort-ce Bassarabii, nu numa! într'o parte a Munteniei, nu numa! în Romănia,

ci chrarii în străinătate, putea fi luati drepti unii vodă-xAegru, de unde a și provenitii în
creaţiunile poporane ulteridre, precumii arrătarămi ma! susă, identificarea tipicului vodăNegru cu Alessandru Bassarabii, cu Negoii Bassarabii, cu felturiții Bassarabi de prin
secolit XIII, XIV, XV, precumii și negrâța lui Vladislavii “Bassarabii pe moneta,commemorativă a regelui maghiarii Ludovicii.

a

Amendoue aceste împregturări, atătii de.varie și cu multii ma! vechi decâti legenda în
cestiune, ai essercitatii o acțiune converginte assupra spiritului Făgărășenilorii și Muscellenilorii la prima appariţiune a unu! Bassarabii din Severinii spre Făgărașii. și apor qlin Făgărașii în Muscellii. |
i
e
Sa
Originea

legendet, întru cătii ea este

făgărășenă şi muscellenă totit-A'o-dată,

se pote

cercuscri între annit 1 169—1210, offerindu-ni-se ca unii poemii istoricii, ca o epopeă despre
începutulii mişcări! €spansive a nemului Bassarabilorii, vulturi crescuţi pe stânca Severinului, d&ri setoşi de a-și întinde vigurosele aripe de ambele câste alle Carpaţilori şi de
ambele laturi alle Oltuluf, pe la finea secolului XII şi debutulii secolului XIII.
„. Na trebuiții decâtii o dată să se încu'beze imaginea lui Negru-vodă la Făgărășeni şi
la Muscelleni ca unii tipii de fundatorii, căci fundatori,a şi fostii la denșii; nu trebuia de-.
cătii atăta, pentru ca din acella-şi momentii, cu calle scii fără calle, tradiţiunea poporană de
acollo să pună totii pe socotela lui, printro firescă tendință de -assimilare, ori-ce iniţiativă,
ork-ce construcțiune, ork-ce restii allii dillelorii betrâne, întocmat: precumii” prunculii, decăYy

arrăți ună arbore dicându-i că se chiamă plopii; totii plopii o să nume&scă şi bradulii, şi faguli, şi stegiarulă.
a
p
:
SR
|
|
In fine, reducândii conclusiunile de mat susi la o prismă, critica istorică distinge în le- .

genda lui vodă-Negru, sii ma! bineîn diversele redacțiuni alle mitului, tre! nuanțe atâtiir
de gradate, atâtii de apropiate, încâtii se contopescii una cu alta:
|

tam

|

. Personificarea dinastie! oltene:,

U3

. Personilicarea naționalității române;

„Personificarea începuturilorii Statului Munteni...

A

Et

e

..

-.

|

_

1785,
PAcad, des Iuser, ct Belles-Letires;
2) Discoursă

A

|
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:
CELLU

ADEVERATU?

"Pe lângă Negru-vodă: celui fictivii, poeticulii Romuli alti Țerrey-Romănescl, a> mat fostii
unii altii Negru-vodă, personagtu forte realii: tatălti lui Mircea cellii Mare.
. Ammestecându-Y la unt locii, annalele nâstre aii produsii o monstrudsă enigmă, semiadevării, semi-minclună, din causa! cării a fostii peste putință a străbatte penă astă! mis-

teriulii primet formaţiuni a Statului Bassarabescii,
In secolulii XV, din care dateză materialurile cellei mar vechi cronice muntene, cunnoscute Ragusanului Luccari, mitulii lut vodă-Negru se accăța de Alessandru Bassarabii,
adecă își căuta unii refugiii de applicaţiune printre annil 1 310—1 360. .
|
” Acestii principe avusese trei fil: Vladislavii Bassarabii, domnii între 1 360—1370; Radu
Bassarabi, domnii între 1370—I1 380, şi Nicolaii Bassarabii, reposatii fără domniă pe la

1366...
Alli douilea dintre aceşti fraţi se numia nu numai Radu, ci încă şi Negru.
Fragmentulii documentalii, remasti dela densulii îîn lipsa unul crisovii întregii, sună așa
în traducere din slavonesce:

_

«lo. Radu Negru voevodii, din graşia lut Dumnegeii domnulii tâter
«mâne şi ducele ţerrelori trans-carpatine Amlaşii şi Făgăraşii». *.

ţerre ungro-ro.

În Studiului I no! ne încredințarămi degia că ducatulă Amlașului numa! sub V ladislavti

Bassarabii fusese annessatii pe la 1370 cătră Muntenia.

„Așa dero, deşi fragmentulii crisovului lui Radu-Negru nu ni ofleră nici unii dati cronologicii, totuși este cvidinte că si a scrisii după 13370, căci altii-feliti n'arii pute figura acollo
„ducele Amlașulut». ?
AcestăEI consideraţivne e forte decisivă,

Mai este de făcutii o observaţiune. .
Cuvântului «Negru» nu e tradusii în slavonesce,

ci se conservă

intactti:

«lo Radul-

Negrul voevoda, bozsiiu milostiiu etc».
Acumii o întrebare.

Negru fosta unii simplu supra-nume allii acestui principe?
Mat. mulţi dintre contimpurani! set ati purtatii assemen! sobricheturi.
Celebrulii eroii anglesii dintre 1330—1376, gor6za Franciei pe câmpia dela Poitiers, se
dicea «Principele 3Vegru», fiindii-că purta:o armură de cul6re închisă.
Pe Osmanii,

fundatorulii „monarchiet ottomane între 1290—1 326,

Tuscit

SV egru în înțellesti de frumuseţe şi. vig6re bărbătescă. *.
Cellii ănteiii Hohenzollern de pe la 1 350 se numia «Comitele Negru».
1) Punemii aci numai cifire rotunde, fiindit-că deplina pre-

cisare a cronologiei princiare va cere o analisă specială. Despre fraternitatea lui Vladislavii şi Radu vei vede mai giosii
crisovele origirale alle marelui Mircea, în curi numesce pe
cellii ânteiii „unehiu “ și pe cellă allă douilea „tată “, Despre filiațiunea lu! Vladisiară, prin urmare-și. alui Radu, din
| Alessandru Bassarabi, vedi celle doue buile “papale din 13%0,
în Magaz. ste, IL, 132, 133, unde se dice limpede că “Ladi.
zlaus YVayda Viachie era filu din prima, căsătoriă a reposa-

tului Alexandri Wayde în Vlachia. Astii-feliu întrega genealegiă se restabilesce pe basea ao muljine de documente
contimpurane, esterne şi interne.
2) Inseripţiunea Japidară ap. SINCAI, Ţ, 329..

4) Istoria 'Perrel-Romănesci, ed. Toanidii, 1, 2.

5) sawr-PROSPER, Hist. dAngleterre, Paris, 1838, in-8

p. 200, şi portretulii pe tabella 18,

îllu chiămadi

.

g

-

6) HAMMER, lMistoire de Pempire Ottoman, trad. Hellert,

Paris, 1835, in-8, î. 1, p. 107: „Ses ehereux, sa barbe et ses
sourcils noirs lui "vaient fait donner dis se jeunesse le surnom de Kara, c'est-â-dire le noir. Cette Epithăte appliqute
une personne 'est Veloge le plus significatif « qon puisse fuire de
sa beante. Iafiz exprime, dans un vers qui est devenu eclebre,

son admiration pourle teint noir de son favori. Plusieurs princes
turcomans sont connus dans Vhistoire sous ce surnom; de ce
„nombre sont: Karasi ete.“ — Ami reprodusii passagiuli întregii pentru acel, cari îşi închipuesei că Negru-vlachi arii
ave în gura T ureiloră ce-va îngiositoră pentru Români, precumii credii enGEL, Gesch d, Moldau, 106, și alții.

7) scuFER , Histoire de Hohenzollern au moyeurâge 3
Paris, 1859, in-4, p. "250,

16
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In alte casuri SV egru este unii nume de familliă.:
«Comes Janusch ŞViger» *,
Ma! marele giude alli Făgărașului la 1413 se chiăma:
a fosti Românii, Sassi seii Ungurii, adecă
decă ată
despre care înse no nu scimii d'o-câm-d
egru, Schwarz ori Vichkete, derii în 'orl-ce limbă ideia: este'aceta-și.
nrde pe la marÎntrunii acti transilvan din 1383; între subscrierile mat multorii Româ parte Castri
«ex
Radu:
nulii
ginile Munteniei, citimii doul porocliți Negri, dintre 'cart'u
an, - Magnus
«praesentibus Walachis infrascriptis, primo Fladimir, Schuba Petril,: Schereb
Kende

Civitatis,
«Neg, Schereb, Rodbanch, Thomas Oldamor, Straw, IV iger Banch; ex parte
«Knez, Lud, Dives Neg, Aiger Radul ete»:7 %;
AY egru nici
„Cu tâte astea unii scrutinii mai de aprope ni arretă că Radu-vodă n'a fostii

e selle
prin sipra-nume, căct atunci așa Parti fi numită alţii, derii nu'elli-însuşi în propriel
|
_
crisâve, nici prin nume de familliă, de Gră-ce era Bassarabi.

'Gzern
_- Afară de acesta, decă Negru ari îi fostii epitetu, cuvântulti lesne se: traducea prin
în documentul cellii slavică'€, &rii nu se lăssa neattinsii, precumi se cruțăd numai doră nui
mile personale.
„Se căutămii afurt o altă soluțiune.

*

.

In veculi de midi-locii era unit usii fârte respănditiîn totă Europa 'de a-și schimba,
sei cellu puţinii a-și modifica numele de'mpreună cu'schimbarea sei modificarea condiţiunil sociale; o interessantă datină, alle cărit urme, se găssescii din anticitatea. cea mal. de-

Sa
tronii Artasserse, eri Ebreuli Matania se face Sedekia. **. : La Români ăcestit alla douilea' botezii, așa dicândii prin cor6nă, a essistatii în totă vii
E
|
|
g6rea pân&n secolulii XVI.
şi
stolniculii
Petrea
pe
Domni
” Cronica” Moldovei dice sub annulii 1552: «ati rădicatii

[i

părtată ma! la tâte popârele lumit: cu multii înaintede Cristi, Persianulii Arsica devine pe .

aschimbară numele de "7 dicea Alessandru-vodă, pre carele bai poreclită Lăpuşninulii». **. . . .

„Acesti passagtu este cu. atătii may remarcabili, cu cătii ellii 'semnaleză 'differinţa între
a
îi
numele primitivi, numele princiară şi supra-numele individului,
ea
a
_ Nume primitivă: Petre;
Nume princiarii : lessandru; Se
Se
e
Supra-nume: făpuşnenulă. ..
- Supra-numele nu appare absolutamente :nicăiri în-actele officiale; fiindii considerati că
„ce-va mat-pe gtosti de demnitatea domnescă,pe cându celle-lalte-doue num! ne întimpină
„une-ori chiarii în documente importante, precumii în tractatulii. Lăpușnenului cu Polonia
|
|
citimti: «ego Petrus zAlexânder, pălatinus terrarum Moldaviae»...
Totii aşa resturnătorulti lui Despotii-vodă dela 1564, boerulii Tomșa,

numa! la domniă .

a căpătatii numele de Stefanii, devenindi astii-feliii «Stefanii Tomșa», ca şi cumi sarii dice
lătinesce: Stephanus 1 homas. "*.

|

In secolulii XIV—ca să revenimii la epoca ce ne preoccupă ma! în specii—not vedemii

tocmai pe contimpurenulii, alliațulă şi'ruda lui Radu-Negru, domnulii, moldovenescii Petru
lori la:Pari, despre care sed! la totii. passulii în ALBERIC: S,
Chronicon, ed. Leibritz, Lipsim, 1698, în-f, bună 6ră +. 2,

8) Arehiv des Voreina file siebenbiirgische Landes:kunde, î. 2, Hermannstadi, 1845,in-8,p.92.
i

-p. 1: „Benedictus hrjus nomiris Quintus, gut et Octavianus.
'— Leo huius noninis Octarus,
qui et Prothust, ete. — Cf. pu

Y) FEJER, N, |, 132.
|
10) Du -ă „umii în cnisovulii mold-veneseii din 1442, Archie
va Istorică; 1,1, 123, b-.erulă Crăs:ea Negrulă es:e: „Krysti
Czornogo*; stă în erisuvulă munte îi din 1809, vENE:IN, 19

boieru.ii Gustâni Aegrulă este: „Gustian Corni.

"CANGE, Gloss,

-

1! SALVERTE, Op. cit., [, 337-341, paragratulii întitulatiă:
nLe changement de nom, marquc d'ilâvation et baccruissement

d'hunneiirs.“
— Aurorulii înse nu este destulii de arută în essem;le, Astii-feilu ellii ultă cu'desovârșire schimbarea-numi-

med. lat. ed. Carpent., IV, 637, v. nomina

mu ari.
.
12) Letopiseg Î,: 176.
13) DOGIEL, |, 61R.
*

14) GRAZIANI; De Ioanne Heraclido Despota, Varsavie,

„1759, în- 16; p. 44: „+ msam,
momine appellaverunt ete.* *

quem Stephanum
-:
Ne

grato genti
ia

-

Na
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Muşatii, întemetătoruli: dinastie! Bassarabilorii pe tronulti.dela

123
Suceva,; punendii .pe.mo-

netele sâlle; Simon Petrus. *5. ..
ii:
i
Da
i
A
: Ce drepti, eruditulu nostru numismatii d.:Dem. :A,. Sturdza bănuesce că abbreviaţiunea

: .- :
...
+
simon pe bani! acestul principe arti:pute fi: signum) mox(etae).
.„Ipotesa € ingeni6să, deri ari; ave nevoiăde a:fi. demonstrată.
:. Penă 'atunct casulii remâne ecuivocti.
i]
Aa
: .. Ceta=ce'' positivă înse, este 'că pe unele monete alle; lui Mircea cellii Mare totii din prefisa. collecțiune-a d-lui Sturdza se citesce forte clară: «Mircea-Rostislapă», + . Da
- Eccă dero doue numi, din-carY'unulii, acella,de Rostislavii, cu deseverșire necunnoscutii
din diplome seii din . relaţiunt contimpurane,a. pututii să âpparţină” marelui Mircea numai
pe tionti, contiriuându-se. apot:pe. monete 'abia în primi! anni al
dâră înainte de.urcareaY
domniet.
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In acella-șt simţii cată să se esplice şi. dupplulii nume: Radu-W egru.
. Radu-vodă fusese «Negru». întocmăt după cumii firul, sei Mircea a fostii «Rostislavii».
„ SVegru a occupatii toti-d'a-una unuludin locurile celle mat favorite în calendarulii ono-

mastic naţionalii nu. numaY!allă' Muntenilori, ci şi allu Românilor în genere.

Degia pe la începutulii secolului XI, între annil 1000-1030, noi aflâmă în Maramurăși pe .
unti nobilii Negr'lă. străbunulii familiei Tomaiaga, essistinte acollo până 'n d'ua de astă-qY"”.
-: La 1359 regele'maghtârii Ludovic: face o donaţiune. teritorială în -Lemeşiana mai mul-

ec
din car! unuluiise chiamă Negre...
torii. Români,
aY lui Alessandru cellii Bună”. :
esci
moldoveh
boierii
dintre
Toti așa. se chiăma unult

La 1458 mare-vornicii alli Muntenie! era: Stanii. firul lui Negre, crii mare-spătarii în

NE
1476 Manea Negrul".
lormilț'mea
numai.
constata
mat spori.de prisosti numărul essemplelorii, .vomii
„.Ră'ară
:NeNegru,
u
bărbătesc
calitățilorii Negresc! și Negrilesci, provenite din numele personali.
gre, Negrilă, și împrăștiate în tâte provinciele Daciei,ca şi localităţ'le Cernesci și:Cernă|
tesci, derivate din forma slavică a-acelluta-șt:nume: Cernatii.şi Cerne"?.
Ilariii,
crestini
numele
cu
unde
corresp
ce
romănes
Precurhti Radu slavonesce scit Bucurii
crestinii
totii aşa Negru romănesce sii Cernati slavonesce nu este €roşi decătit numele
n
e
Me
Mauriciii. .

Radu-AAejri, se traduce puri şi simplu prin -Hilarius-c Mauritius. ..

Aa

.

la domniă,se numia.Negru; corâna la ma! înzestratiicu Radu ;
Inainte de a fi agtunsti
astui-feliu a eşitii Radu-Negru.

es: cc

a

nepoții
Cumii=că numele” princiarii a fostă Radu, €rii nu Negru, dovedă este .că fii! şi

sores producunt anno 1763 coram legitimatorio Comitatus
15) ouvAROFF, Recherches sur les antiquit6s de la Rus.
recognirionem Kenderes di Malomvize Cosie mâridionale et des câtes de la Mer Noirb; Paris, 1860, - foro Nobilitatis ejusdem
de anno 1445, în qua Petrus, ManComitatus“mitis
care
pe
carte,
Acâstă
3.—
2,
1,
nr.
tabella
157,
165,
p.
„iîn-f.,
Nicolaus Pap et Nicola de Viso
Sandrinus,
Koszta,
Han,
dra,
*
omul:
indică
scă
copprinde
Odobescu,
A.
d.
'eommunică
_Df-o
țime de;monumente

forte preţiose pentru istoria romănă,

dâri -, specifieatur, qucd ipsorum

primis.parentibus Nagrille et.Ra-

tephano facta sit, pro ficopleșită tote de nesce errori piramidale de căte ori-autorulii * domer voeatis cdllatio adhue-a:S:-S
tă preţiosissivoesce a commenta. . Așa între eelle-Valte moneta domnului . detibus 'servitiis, în Kenezatu de Viso.%--Aots
române din secolulii Xa
moldovenezeii Istrati Dabigia
vei Letopiseţe, II, 5, Masuz
rekopisma, wyd. Lachowicza,.
Uvarovii, p. 158, a-attribue lui
i
face doul Stefani.

i

17) smonciicu, Noctium Marmaticarum vigilizo MS.
274 quart. lat,în Biblioteca Museului din Pesta, p. 19: „Hujus

E

d

pr

wi.

[oa

mă indi -atiune despre kinezaturile
dintre 1662-1666, desprecare,
Ist.y LUI, 9, și pasex; Resziy” + remasii până aci ca totulii necunnoscută istoricilorii nostri. .
Wilno, 1543, in-8, p. 216, d.,: : :18) resER, IX:3, 1: „Ludorieus Rex-Hungario Karapath
Stanislai, Negre Wlanyk, Nieolai et Ladislai, filiorum LadiStefanii cellii Mare, din care..
ia
__slai, fiii Zovna, Olachorum ete
căi
:
.

Ureund filii Nagrile et Radomer dicuntur esse

progenitores

famillize 'Pomay-aga, Nobilis Valachi in Borsa, In cujus pro“bam authenticam :addueimus protocolarem Comitatus Marmaros gxtractum, qui sie est: Familie “Thomăy-aga succes-

19) Actii din 1420 în vane: 1n, 62. — Cf. ALEXANDRI, Dame
brava roșiă, lași, 187-,in-8,p. 44. . --: e mt

: ,

VENELIN, 92.

a
ci
2) hide 8.
,
Lex.
-" 22) rRuNpEscu, Dicte top. 106, 812-13,—TREUENFELD
111, 173, ete, .. :...
geoste Siebenb.;
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sey,'cari îlli menţioneză numai ca pe Domiii, îllii numescii în crisâvele lori totti-d'a-una E
i
la valle. a
«Radu-voevodit», precumii ne vomii încredința mai

După. cumit ai fostii rare casurile,- cândă Lăpușnenulii sc primulă Muşatii sei marele
Mircea întrebuințat întrega formulă Petru-Alessandru, Simonii-Petru scii Mircea-Rostislavii
u. să
în locii de numile lori curatii princiare Alessândru,-Petru şi Mircea, toti astii-feltcată
numi .
selle
ambele
înșiratii
fi
să
urmă
din
fi fosti puţine occasiunile, în car! tatălui acestuia
Radu-Negru, ci în generalitateă actelorii: ellă se mulțumia cu -numele esclusivamente
domnescit

de

RI

NI

Radu.

E

Tocmai! din causa aceste! escepționalităţi,. cu atătii may mare a fostii surprinderea annaliștilorii români posteriori, cândi. li s'a întemplatii. a găssi pe neașteptate vr'o.d'plomă cu
«Radu- Negru voevodii»;, precumii.ne mirâmi. și no! afflându.vr'o doue-tre! monete cu înscripțiunea « Mircea-Rostislapii» s&i «Simonii-Petru». și o singură diplomă cu « Betru-Ales“sandru».

Da

NE
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o:

e

N

SII

De

In secolulii XV, între 1450-1500, . memoria afinilorit - 1370-1380. fiindii încă prâspetă,
Luccari ni: dă unii specime, nu puteai
” cronicari! munteni! de atunci, despre cari Ragusanulii
contunda o epocă: atătii de apropiată cu vagulii: miti anticii: despre voda-Negru cell din
: lui -Alessandru
„ Făgăraşii, și de acela er: îllii .împingeaii ce-va:mar departe până în dillele
Bassarabi.

SI

SE

ce în ce: ma! multit suvenirea
In secolulii XVI, între'155o0-1600, timpulă ştergândii din
periodului immediatii ante-mircianii, rolluli. de fundatorii.fabulosii allii Statului Munteni a
pututii trece cu 'ncetulii dela Alessandru Bassarabi .cătră filu-sei “Radu; şi a: trecuti cu
atătii mal naturalmente, cu cătii acestii din 'urmă,pe '16ngă celle-l'alte, se ma! numia şi
pa
"
|
Negru.
In secoluli' XVII nemini nu se'mai. .îridouia cătu-și 'de puţinii despre 'minunata descăllecare a lui Radu-vodă

Negru din Făgărașii..

Dată

..

ci

In secolului XVIII, ma! allesti în: urma cronice! lui Grec&nu, nicio suflare omenescă nu
mal cuteda să rădiceo umbră. cătii de supţire de 'bănulă contra une! venărabile superstiţiuni istorice, devenite de doue sute de: annr ca o:'speciă de cultă religiosu, fiindii-că unit
assemenea.. liberii-cugetătorii sariifi espusii':a gusta puşcăria. s&ti celli -:puţinit o casă de
nebuni, precumi totii pe atunci chiari în luminata Franciă becturile dela Bastillia pedepslaii pe nemuritorulii Freret pentru căîndrăsnise a: demonstra germânismuli: Francilorii*?.
XIX: înse, sciinţa istorică “spulberă fără milă şi fără frică orf-ce nu este istoriă.
"* In secoluli
„Să analisămii dero pe scurtii tâte spusele cronice! munte
- ne
despra pretinsulii descăllecătoruli Radu-Negru.

-

”..

a

.e

:

tie.

,

Mai ăntetu o vorbă assupra dificultăţilori ciffrice, de cari se lovesce în genere istoriculi
în studiulii vechilorii documente şi epigrafuri scrise cu cirillica.
SO
:

|

; ESSEMPLE DE ERRORI PALEOGRAFICE. -, .

..

aa

Intrunii crisovii dela împeratulii româno-bulgarii Calimani, doui slavişti forte .ponderoși,. .
Russula Barski în secolul trecuti* şi Bulgaruli: Aprilovîn dillele n6stre?, aii cititi d'o

potrivă annulii dela Adamii: 6700,-adecă'1192 din era creștină.
Ea
| Nof-înşine erami cătii p'aci să ne allunecâmii sub prestigiulii lorii într'o -errâre atătii de
gr6ssă?; derii suppunendii actulii uner.cercetăr! critice, nu ni-a fostii greii a observa că?"
) BOUILLET, v. Freret: „âyant dans un-Discours sur lo
rigine des Franţai
quis,
fut prononee ă VAcademie en-seance
23

ga

SE

.

.

pupat emis Sur cette opestiea toute historique une opinion
ui derlut au pouroir, 31 fut anis pour. quelque. temps & la Ba-

still,
Ii renongă dis lors ă ses recherchestr
s Phistoire națio-

male, et ne s'occupa plus que de Pantiguite,
&5 Puteszestvie k sriatym mnicstam,
Petorsbure.
Bu

i

i

.

in-f.
ți
) .
2) Bolgarskiia gramoty, Odessa,
3) Archiva istorică, L» 1.96.

i

sc...

177

ni ' burg, i
1845, in-8, p. 35
|
:

D

*
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-1. Între 1 18 5—1195' domnia peste Dunăre fundatoril imperiului româno-bulgari,
git Assenii şi Petru

fra=:

încăti pentru unit Calimanii nu era loci;

2. Actulii în cestiune specifică nu numa! annuli, luna şi diua,. deria încă ce-va ma! multi,
anume indictionulii |, cela-ceY de

pr'ma importanță în casulii de faţă pentru

descoperirea

inessactet lecture, căci la 1192.-era ind'ctionulii X, nu 1..
Totuși criteriele interne nu ni permită a banul autenticitatea di plomer, în care nemicii
nu indică falsu seu mistificațiune.
" Împingândii dsrii analisa mal departe, noi amii constatatii că :
1. Îndictionulă 1 cădea la annuli 1243 €
2. Între 1241- 1245 a domnitii în adere la Româno-bulgari unii principe pe care cro-

nicele bizantine și occidentale contimpurane îlli numescă, în unanimitate Calliman, Cala- .
man, Coloman, Calman etc. 7.
Eecă dero în ce modi Barski şi Aprilov. ati descifiratii Goo 1în loci de 57 51 “committendii o modestă greșellă de unii semi-secoliă!

Să trecemii la o inscripţiune.
„ Essemplulii cellii mat curiosii este patra firul, pe care celebrulti campionii alta sitezulut

Mihatu, stolniculii Stroiă Buzescu, îl închinase îîn annulii 1600 la monăstirea Stănesct din
districtulii Vă&lcea.
Aci ne întimpină croşi . dou slaviști, ba încă cer mal renumiți din epoca nâstră,

corifeit

sciințey slavice moderne, dd.. Kukulievich * și Miklosich ”, cari ati cititii în bună credinţă pe
inscripțiunea. stofiey annulii 1114.
"Unii eroicii saltit de cinci secol! o,

Decă unii Barski, uni Aprilov, unii Rululievich, unii4 Miklosich puteai retăci întrunti
modii atătii de monstruosă assupra cronologier diplomatice şi epigrafice în limba lorii natală,
apol cu cătii mat Yertatii era a orbeca pe dibuite unorti bieţi grammatiel români de pe la fnea secolului XVII!
|
EI bine, întrega fantasmagoriă a dur vodă Radu-Negr u, ca " fundatori alu i Statulut
se bbas€ză unicamente pe nesce autorităţi de acâstă ultimă natură.
Munteni,
“Sunt

acumii vr'o tre! decennie,

celle bisericesci alle ţerrei,

unii

bărbatii

luminatii și competinte,

d. Alessandru Gianoglu-Lesviodax,

ae

aa

aaa e

m

am ae

alu. metropoliţilorii munteni, care se începe astii-feliti :

crescutii. pintre

compusese uni. catalog

a

| «6870. 1362. Antimit |. In crisovulii luY Mircea din arătatulii Ietii, genariti. 7, indictiontia

«13, se dice că a pusii domnia marturi pe Antimii mitropolitului şi pe mitropolitul Atanasiii-

«all Severinuluy şi allii slăvitey cetăți egumenii. Vedi condica monăstiril Coziet». *
„Prin urmare; annulti 1 362: şi— avec condica».

şi

Ami vedut '0, după cumit o pâte vede orl-cine.

Ea se afilă între follianții Archivulut Statului din BucurescY sub titlulii de: « Condică a sfintel şi dumnedeescel monastiri Coziei, scrisu-s'a dela înnouirea lumi. 1778, decembre 4».
La fâia 16 recto se găsesce acolo îîn realitate crisovulii pe care "li citeză d. Lesviodax,
pi

ai

,

4) STRITTER, II, 672-A69,

-

5) DU CANGE;. Gloss. med, It» I, 282.

6): Ibide Î, 283.

.

9) Monumenta Serbica, Vlennse, 1858, în-8, p,
pa

0)

1) ACROPOLI”Ă, ap. STRITTER, II, 732-8: „Bulgarorum Asani
„ filius Callimanus ete. 4 ALBERICUS, II, 578, an. 1241: „Alsanus Rex mortuus est, qui

reliquit de prima uxore, qu& ”fuerat

soror Brle Regis Hungraiize st soror ssancte Elizabeth, filium
umun nomine Colmannum.k

3) Izriestie o pataraniu în Arkiv za porjestnica jugoIa
slavensku, Zagreb, î, 4, 1857, in-8,p. 344.

1.

Noi desbătturămit pe largi ncăstii cestinie în studiulă

Inscripțiunea dela Stănesci, publicată în diaruli Traianii,

1669, nr. 78, 82, 86 şi 90.—lIn urmă însuşi Miklosieh a recunnoseutii an astă privinţă lul ROSLER, home

Stud., 92, cumii-

că „ein palăographischer Irrtum leicht gewesen“!!

, 1 Istoria bisericescit pro scurtii, Bucuresci, stai în-$,
pa
.
'
.
p..390....
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8 rii nu 7, şi din
cu indictionulii 15 şi din luna lut genariii, înse

arinulti nu 6870-56ii

1362, ci 6902, adecă 1394. i,
O differință abia de 34 annt! ?.

, apoi cu cătii- mâl bâcărie le
Deci le făcea allti-d'acestea d. Lesviodax pe la 1840
!'î
fai vrândi-nevr&ndii predecesorii d-selle ceț de Li pe la 1640

cro-

Ş 62.
. :

RADU-NEGRU ŞI RADU GRECENU.
A
-

N

;
Pg

„1

iai
Să ascultâmii pe betrânulii Radu Grecenu.
pe
Eli dice:
i arată
«6723 (12 15): Radulii voevodii Negrulii, care pisania monăstirii Câmpii-lungulu
o-a
vodă
-:se
- Mateiu«cumii-că o zidise măria sea în domniă biserică de mirii, și surpându
Îecu 7155
«prefăcută, arătândii și în crisovuli mărieY'selle, ce este acollo la'monăstire dela
75 an!
de:
este
care
(1215),
6723
letii
la
«(1647) aprile 1, cumi-căa: fosti zidire ăntefu
carea
dăscălle
de
țerreY
ţele
letopise
«ma! "nainte zidirea monăstirii decătii velstulu ce scrie
+

a.

aţerrel.

«6730 (1222). Radulii voevodii Negrulii, întru care arată întruni pomelnecti de Iciinti,

„care este făcutii &rii de” Radul voevodii: Negru,la sfânta monăstire Câmpu-lungii,

pre

acesta de miărturiă: - : »
şi ii
cândiă era biserică de mirii, şi se află acollo, care îllu ăvem
dintruni crisovii
-voevodi,
ui
„6800 (1292). Mircea voevodii celli de 'ntetu, sin-Radul
„allii monastirii Tismeney; și cumii-că şi Radulă voevodii Negru a fostii: Băsărabi, dintru
„care Pami adevăratii dintrună crisovii all monăstiri! Câmpu-lungului de moșia Bădescl ;
«şi a ziditi monăstirea Cotmena în domniă la lectii 6809 (1301), după cuinii pisania nionăs-

«tirii aratăși adevereză»!.. * *
Apoi mat departe Grecenu urmeză. cu desfășurarea minunatelorii sell& fontână: *

«Pisania din 6809 (1301) a monăstirit Nucetului, ce acumi se chiamă Cozid; întiu care
„se citesce că este zidită de Mircea I-la 6809 (1310) în doniniă; crisovulii din 6810 (1 302)
«totii all lui Mircea I, voevodi allti Amlașului şi laturilorii: Tătăresci şi domnii all bănie!
«Severinului şi de amăndoue părțile de Dunăre până la Marea-Negră şi cetăți Derstorului
crisovii acestii domnii dă monastirit

«stăpănitori, în care

Nucetulii să țină balta - dela Să-

„patuli până la gura Ialoiniţei; poruncindă gtudețulur din Dărstoră ca la vamă. să nu 'se
ce se găssi de clli pe
«ammestece; pisania din 6811 (1303) toti a lui Mircea | voevodii,:
ă fosti făcută de Mirmonăstire
acea
că
dovedia
se
care
din
și
rit
«clopotulti monastiCozia
* -:
«cea I'în domnia sea»?.

a

Reproducândii tâte acestea, strănepotulii cronicarului, d. Stefanii'Greceiiu, &sclammă- cu
admiraţiune:.,
. ...
a
|
i
*.
te;
puternice»
probe
'assemenă
unorii
"'naintea
de
egreşită-că
«SN
Dec!

::

zi

Să căntărimi

a

e

Di

aia

ÎNC

DE:
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Sorginţile lut Radu Grecenu se împartii în patru serie:
12) „S'ait serisii acestii ehrisovălaletii 6902, indietionii 15,

îndietionulii 16 eu tret anni mâl 'năinie 14 1392. Ta Griginalulii

tropolitulii ir Antimă şi anitropolituli Sererinului Atanasie

adecii: „îm indietionii“, traducătornlii români a luată d dreptii

luna Jul gen. 8 dn,, şi Yată și miirturiile acestei serisork mişi egumenul

Vladislaviii ete. — Nemulţumitii de a prefâce

6902 îri 6870, d. Lesviodax a mal metamorfosată nai pe d'as-

supra pe » egumenul Vladislav“
în:
egumenik
!!

» allii slăvitel cetăţi

|

13) A greşitii înse nu numaj d. Lesviodax, ci şi condiearulii

pe care'lii avuseso în vedere, căcila 1394 era indictionulii 2, eri

slavieii fiindii 6900

(1392), după care urmă:

„o indiktionă,

cifira cirilică ecivalinte cu 2, și âstii-feliua, eșitii 6902 înloeii
de 6900,
SE
ac
a
e

1) Revista Romănă, I, 577-78,..
2) IDidsg II, 251.
3) Ih.

Ă

-

a
Ă

:

„+ STUDIULU Ţin $ 53, ,
vu? 4..Dela Tismena;.. i: ! -.
2.:Dela Cozia; .

a

3. Dela Cotmena; -4. Dela Câmpu-lungi.

în

e
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Le vomii desc6sse una căte. una.
$ 53,
7

,

|

„ORIGINEA

,

MONASTIRIL TIS3EN A

“Dela Tismena Grecenu citeză ună singurii crisovi, disii din 6800, adecă 1292, şi emaie
o
natii dela Mircea=vodă fiul lut Radu.

Acestii actii nu numa! că se.păstreză;în originali, ba chyarii în doue essemplare, în Ar-

chivului Statului din Buccuresci pintre legăturele Tismenei, derii încă.a mal fostiişi publi- cati de-multii de cătră reposatulii Venelin. . , ;
Pe unulii din celle doue essemplare datulii cronologicii lipsesce cu deseverşire ; pe cellii-"

din ordinea domnului voTaltii înse,este specificatii cu deplină claritate:. ascrisii în. Argești
„evodă Io. Mircea în annulă 6895 (1387), luna lut iuniăîn 27 ile».

- In testii se dice între:celle-Palte: „pi

ei

o

n...

re

« Monastirea Tismena, pe care sântii-reposatuli părinte ali domniet melle Jo. Radu-voevo di
frațe. allii- domniei. melle Io.. Danti-voevodii cu
«din temelliă a rădicato, &rii sântii-reposatulii
Da
pi
«multe lucruri a întăriton?.
e
p
„Apo mal departe:.

unchiulă domniel mele Dladislaviidatii ii
«Şi mat. întăresce.domnia-mea tâte câte a fost

o:
|
«voevodă monastirii sântului Antonii dela Vodiţa»?. . adevăratii, n'a
cellii
ru
Aşa dero până la tatăli marelui Mircea, adecă până la Radu-Neg
căți-va anny
cu
essistatii. nici măcară temelia monastirit Tismena, ci numa! Vodiţă, fundată
mat "nainte în apropiare de acollo mal.în gtosă spre Dunăre...

i

lui Mircea cellii Mare,
“Tâte acestea ni le spune de assemenea fratele şi predecessorulii.
octobre. 1385, conser3
t.
din.
crisovi
într'unii.
Danii Bassarabii. «fituli lut. Raduzvoevodii»,
căruia ne făcu attentii
assupra
i
vatii în Archivulii Statului în condica monastirii Tismena.-ş
d. Ionii Brezoianu. .

NO

RI

i

"” Acestti documentii fiindii până astă-d! uniculii conservatii dela Danii I, îlli reproducemii
aci întregii, după cumii se. găsesce tradusi: ', a

De

, voevodii,
lonti' Danii
_:aPentru că eit.carele întru Christosii Dumnedeii bine-credinclosuli
Dumnedeii
dela
începutii.
întru
,
Românescă
Țerra
„din mila lu! Dumnedei domnii a tâtă

o
„dăruindu-ni-se domnia, ami aflati în pământuli domniet rnelle, la locul ce se numesce Tismena,
vodă,
Raduvoe
liăl
blagocestivu
fericire
_“ amonastire cu tăte lucrurile nesevirşită, pre carca reposatuli întru
i-se viucța nu s'a sevtrşiti; pre acesta bine
o,
scurtându-apărintele domniei melle, din; temeliă a înălşițat'

derii
„amii voitii domnia mea, precumii şi domnia lui, şi de acesta îndemnatu-m'amiia înnoui
«pomenirea părintelui domniei melle, şi dreptii suflletuli meti, cu hramulii' pre-sfintet: stă-

întări cu tote.
_«pânet n6stre născătâre! de: Dumnedeii şi pururea feclorei Marie, a zidi şi ă

, acestea, ci şi cătea închinatii părintele meit monastiriy,
nu numa!
„adăogirile şi veniturile
și cinstea:
„tâte a le întemeta şi a întări pentru mărirea Dumnedeului mei şi întru lauda

svietopoezivszii brat gospodstvami 16. Dan voevoda
.1) VENELIN, 13: „Sla visia iapisaszeca i Argiszu poiralie- „_isei
t— Of. erisovulii dela, redă, Danii
vesezmi pokrieyi
mnâziemi
.
miesietza,
6895
lieto
v
Mireza,
16.
niem gospodina, voevodia
de frate allă marelui Mircea, din
nepotii
adecă
Danii,
Iul
fiul
ori-,
după
corecti
mal
publicatii
iunia 21 dni.& — Actul s'a
'
1, 19.
[,
Istorică,
Archiva,
în
1424,
”
ginală în a mea Arche Isteg III, 191-193.
mi :
gospodstva
stritz
vszii
svietopoezi
pelika
11;
vENELIN,
'3)
yszii
2) VENELIN,9: „Tismena monastyr, eg0zse svietopoezi
Vladislav voeroda prilozsi svietomu Antoniu na Voditzi.«
roditei gospodstrami 10. Radul voevoda 6t osnovania wzăvi-
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de Dumnedeii, ca-pre acesta'să o aflu
«pre-slăvitey stăpânei melle şi pre-curater născătârei
a gludecăţet viueței

melle întărire şi aglutătâre şi întru înfricoșata qi

„întru viutţa domnie

i susii-disei monastiri grăuli din
„vecinice midlocit6re; şi mat ănteiii ami adăugatii aceste
ii, de acesta

cine va fi căblar
„sud (gfudeţul) Jaleşii patru sute de kile în totă annulii, şi
adăugatii și la rîulii Jaleami
tire;
monas
„să nu întrebe domnia, ci să trămiță aceta aşa la
în toti annuli 10
melle
e!
domni
«şului în Dubăcesci lemnele de nuci tote, şi din curtea
. . . . şi dece pos.
.
de
uri
„fot de brânză şi 1o cascavalle și ro aşternuturi şi dece postav
întărescă domnia
„tavuri de miere şi ceră, pe potriva pe câtii va adduce annulii; cătră acesta
dă, satuli Co„năeă căte a închinatii reposatulii întru fericire părintele domniei melle Radu voevo
e, mai susii
„manii şi vadulii cu Toporna şi balta Bistreţuli dela Topliţa până ?n gârla răped

e, căte aii fostă ligă«de Covăciţă, cu satulti Chrisomunil, şi Tismena de amendoue laturil
ie a închinatii şi a
Anton
ui
aşescă şi rușescă; cătră acesta întărescii şi căte monastiri! sântul

Jidoștiţa cu
ascristi reposatulti întru fericire unchtulă domnie! melle Vladislapii poevodă: satulu
ea din
«rîul, şi pe Dunăre virulii din midii-locii totii, şi venitulii: dela optii vărşi, şi Dunăr
Şi cu
nuci
cu
le
laturi
oue
amănd
de
mare
„padina Oreavel până la podulii de susii, şi Vodița
a
aceste
;
-deci
patru
Țigani
de
«livedile şi cu siliştile Bahnei şi mora în Bistriţa, şi sălașe
neclin
fie
să
rea,
«tâte ami adăugatii şi amii întărit. domnia. mea cu t6tă porunca şi întări
«tite şi nemiișcate ; aşișderea şi satelesă fie slobode de tâte. slusbele şi dasdiele şi veniturile
«domniei melle; cătră acesta poruncescii domnia mea ca să fie călugării însişi stăpănitori
«întru amEndoue monastirile, şi după mârtea ănteiului povăţuitorii allii lorii altii năstavnici
“anemint să nu pună, nici ei însumi! voevodii, derii şi nemini din cer:-după mine, nici să se
„strice orăndu€la lut Nicodimii şi porunca mea, şi cine va îndrăzni dintr'acestea a strica ce«va şi a adăuga răti, să fie procletii de Domnulii Dumnegeii a-totii-ținătorulii şi de pr6«sânta născătâre de Dumnedeii şi de toţi sânţii, și să fie părtaşii cu cel cari S'aii lăpedatii
«de Domnulii și Pati vîndutii spre morte; acestea tâte sait scrisii în Argeșşii cu porunca

«Domnului Danii-voevodii. Octobre 3, annulii 6894 (1385), indictionulii 9.»
Unele mici-erroride traducere din slavonesce lesne se potii correge în acestii acti prin
crisovuli omologii allii marelui Mircea din 1387, citatii may susă şi din care noi possedemii
E
o
|
a.
chfarii originalul.

„ Astii-feliii, bună-6ră, în locii de « Comanit şi vaduli cu Toporna» trebui să. se citâscă:- |
Sa
a
« Vadulii Comanilorii cu Toporna». -

Deşi testulii slavici nu mal! essistă, totuşi deplina autenticitate a documentului se verifică
nu numa! prin conformitatea” cu celli mirciană, derii şi prin calculul indictionului, carele
se începea în adevărti alli 9-lea dela 1 septembre 1385 încâce, adecă cu o. lună-înainte”

de 3 octobre,
Unii altii

SD

|

a

i

i

|

monumentii dela Danii I din acellașt anni, anteriorii înse lu! septembre, este

unii clopotii allii monastiri! Cotmâna, de pe inscripţiunea căruia d. A. Odobescu nY-a com=
municatii unii admirabilti fac-simile în mărime naturală, undese citesce scrisii pe unii singurii
|
| .
.
'
|
a.
|
|
,
'
rândiiAL circulari :
BE ĂLHLAALOGEPUATOTI ISI OALA ANAGOSBOAAGETROPHCHRANG ALEGE ANA PAT OMHPBCUBITEMSNAAPATONII+ 1: BATTRSOVITSUAIRTIONII
Adecăi
:
ecă

:

|

:

-

|

Ea:

i

i

.

«În dillele bine-credinctosului domnii Ioanii Danii voevodii a făcutii acestii clopotii giupâ« nul Dragomiră fiului egumenului Dragomirii. În annuli 6893 (138 5) îndictionulii 3».

Astu-felii în 1385 şi chiarii' pe la finea acestut. annii, dintre cel dou! fil al lui Radu- Negru domnia

încă Danii, erii nu

- acum.

Să ne resumâmiă..

|

fratele seii marele Mircea, după cumii
E

.

|

s'a credutii până
a

159

"i STUDIULU 11,.$ 64; :«:

De 'ntetu' domnesce Vladislavii Bassârâbu! şi întemedză mica monăstire dela: Voăiţa apoi!
" feate-seui Radu-Negru clăd&scepe unii planii mat grandiosii Tismena, unind'o. totii-d'o=dată
cu' Vodița; de aci fitulii mat mare all. lut Radu, Dani-vodă, face ambelorii locașuri întrunite- may multe donaţiuni; îîn sf&rșiti Mircea... .. -!
.Dela Danii și'dela Mircea, din, 138 5. și din 1387; Sau conservat: ptne aste înseși
actele de donaţiune. :
Ce se petrece dero cu matestosula tarnui babilonicti all lat Grecânu?
Unde” annulii 1292?

Și cu atătii'ma! vărtosti, ăssându la o parte mat multe altele, under Negri-voda ceia

de pe la 1215? .: i:
Cronicarul substituă

,

=

nesce cifre iimaginare îna locui de” annuli !138 7 sperând ca o să
ze

se trecă gluma în vecii vecilorii; Şi apol ţine-te!. : .

: Monastirea “Tismâna cu tote alle:selle: ființeză 'cellii multă de pe Ta 13723 “adecă:de. pe la
începutulit domnirii adevăratului Radu-Negrii ; monastirea Vodița, ce-va mal vechiă, dateză
Groşi cellii multi de pe la. 1362, adecă. de pe la începutulii: domnirit lut Vladislavii Bassarabii; ambele se datorescii mal cu. s6mă, precumii ne vomii assicura mat la valle, stăruin:
țelorti fericitului Nicodemii, devenitii

în urmă ellii: însuşt o figură: mitologică, derii carele

egumenise acollo în faptiă, într unii mnodii documentalii, sub patru. principi successivi : -Vladislavii Bassarabii „Radu-Negru, Danii-vodă
D
şii marele Mircea; de pela 1 362 până pe la:11406.
fccă

totul!

Să vedemi

ai

a

ca

acumii
a
şi „Cozia.

| |

CERE
Na

aa

ea

INR

ae
”

ORIGINEA

854 MONASTIRIL

nf
PR

„I

LCD E
a a a a
îi
Da
pu
La

COZIA»

,

Ia
.

.

o,

-

.

E

poe
pane

rca

re

ÎNC

e.

Ta

Acestă monastire procură Tar Grecânir următorele isvâre: pa
d
1. O inscripţiune din 6809 scii' 1301 dela Mircea-vodă;.
a
rimli
“2. Unii crisovii din 6810 sâii 1302: dela acella-șt, anumec despre «balta dela Stpatulu
penă la gura Ialomiţei»;

,

3. 0 inscripțiune totii dela vodă-Mircea din 6814: scu- 1303.
a
1301,-1302, 1303, ce admirabilă potrivelă cronologică! . =.
si
i
it
“In Archivulii Statului din: Buccuresct se află ce-va. mal multă decătit atata însușt actul
de prima fundaţiune a Cozia. :: -.-::
ia
D.Gr. G. Tocilescu Ta dica la lumină întregi, după cumtt
e
a il traduce: vechta condieă
a acestei monastiri..
a
i
ia
Da
D Eccăli: - . „e
torălă ont
-aEi celli întru: Christosti Dumnedeui Biunti-credinorosulii «şi:de Christosti vubi

| «Mircea, marele voevodiă şi domnii a t6tă ţerra Ungro-vlachiet, cătii din putință m'ami ne=
«voit a urma ca să: proslăvescti pre. Dumnegeii, cellii ce ma

proslăvitii şi. pre scaunulii

«părinţilorii mel 'cu slavă m'a înălțati; pentru acefa bine ami “poităi domnia mea a: rădica: din
«temelliă monastirea întru numele sfintei şi de viucţă începătore! şi nedespărțite! Troiţe, ne«zidita dumnedeire, întru care împeraţii împerăţescit şi întru.carea trăimă şin ne miscâmii,
«la loculii ce se chramă Nucetii 1ngă Oli, ce se numesce > Cozia eetc. pi
-Apol datuli:
-.:
e
: «La annuli 6896 (1388), indictionti 11, luna lut matu 20», î. |
Astii-feltu Cozia, ca monastire, se rădică din temelliă de cătrăi marele Mircea cell multi

cu: vro: doui-trei anni Înainte: de: 1388.
I

» Fola Societăţii Romiinismali, t 2, 171, p. 28-20,

Dai

ii
17
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ne alle lut Grecenu dia 1301,
Ce ma! facti dero miracul6sele inscripţiuni și. crisove cozia
N:
e
1302-şi 1303t .
puţină bisericosti; derii numat.câtii deMircea cellii Mare afostii în genere unii principe
De
pâte contesta...
spre Cozia, paternitatea, aceste! monastiri nu i se
învinsti
eroii,
lă
itoru
cumii nemur
Tradiţiunea poporană de acollo povestesce pEnă astă-di,
.
l
arbore, şi cttă appărându- în visii
o dată de cătră Unguri, addormise obositii sub unti
o nouă năvallă: se sc$lă, batte
icâna sântei Trinităţi şi poruncindu-Y a da inamicilorii ţerre!
ă din recunnoscință altarulii
pe Maghtari, şi acollo unde era bine-cuvântatulii arbure înnalț
Sa
i
A
monastirii..î......
|
nici una nici alta!
Legenda e poesiă, documentele sunt proză, Grecenu nu este
până la gura IalomiCe % şi'maY frumosi, crisovuiti cellii despre «balta dela Săpatulii
ne "li pâte vede: în oriţey», pe care cronicarulii nostru îllă pune sub annuli 1302, ork-ci
de a cere pachettuli 40
lla
va da osten€
ginali în Archivulă Statului din Bucuresci, decă'şi
Se
:
|
|
din alle Coziel. .annulă 6895 seti
E bine, în loci de l6tulii 6810 si 1302 se citesce acollo forte clarii
a
N
.
|
RE
a
- 1387%.
N
e
ca
“O nevinovată înghiţitură de 75 vere şi terne!
despre
mii
vorbi
mat
Deci Grecenu era atâtii de dibacii a desciffra crisâvele, apoi ce să
e
lectura cea cu multți mat încurcată.a «pisanielorii» de pe clopote!...
Inainte de a se funda monastirea

Cozia de cătră marele Mircea între

1385—1387, es-

sista cam totii pe acollo la satulii Căllimanesci o.biserică, pe care o clădise între 1372—
|
N
1380 tatălu acestui principe: vodă Radu-Negru.
Biserica şi monastirea, Căllimănescil şi Cozia, s'au identificati mal la urmă, annessându
li-se totii-d'o-dată unii altii locașii de-o origine analogă: Cotmena.
Eccă& uni prețiosti crisovii dela -Mircea cellii Mare din 20 maii 1388:
dumnemii
dice
recu
« Câţi ai duhulti lui D-deii de pârtă, acestia sunt fit lut D-deii,
nevoin:
bună
«deesculii Apostoli, cărora cet Yubitori de dreptate urmândi şi cu :nevoință.
«du-se, viueţa cea dorită ati ,căstigatii; celle pămentesci pe pământii: lăssându-le, cătră
«celle cerescY sati mutatii ; fericitul glasi de bucuriă audindi, pre care şi pururea îlli vori
«audi: veniţi, blagosloviţii părintelui; meii, de mosceniţi.: împărăția ce este -gătită vouă dela
aîntemelarea lumii; cărora şi eii, cellii întru Christosii. D-geit . bine credinctosuliiși de
câtii
„Christosii Yubitorulii Ionii Mircea, marele voevodi și domnii a t6tă Ungro-vlachia,
ce. m'a proslă«mi-a fostii prin putință m'amii nevoitii a urma: a proslăvi pre D-qeii cellii
ami vruti
bine:
acesta
pentru
înălțatii;
m'a
slavă
cu
«vit şi pre scaunulii părințilorii me!
începăviucţă
de
sfintei
numele
„domnia-mea de amă rădicatiă din temelliă monastire întru
ii şi
împerăţesc
. întru. carea împtraţir.
atârei şi nedespărţitel Troiţe, nezidita dumnedeire,
"Gălli«domnii domnescii şi întru carea trăimii și ne mișcâmii şi suntemi,în locăl ce se chiamă

amănescii la Olti, care mal nainte era. satul borarului. domniei melle lut Nanii: Udobă, pre |
«carele cu dragoste și cu multă os&rdiă cu vola domniei melle l'a închinatii -monastiri ce
«S'a disii ma! susii; şi ami mai! adausii domnia-mea căte sunt trebuinci6se: călugărilorii ce

avorii locui într'acestii locaşii, de hrană și de îmbrăcăminte: satulii ISngă Oltii, care
«may "nainte allii lui Cazanii, ce se numesce. Orlescii, şi altu satii la Cricovii, care
_ ama! 'mainte ali lui Stană Halgaşii ; amii mai datit și mâră la hotarului Pitescilorii
ala mârtea gtupânului Stanciu Turculii a mai datii satulit 'ce'se numesce.Crușia,

a fostii
a. fostii
; încă și
ca. să fie

)
4
Bare
2) KOVALEVSKI, Stranstroratel
po suszie
i moriam, 3 HarPa) jeteri ba a
doo n: 251. tul dori d
ie
Ia

szepubinali,
8t lkoigo czelovieka
priedusze
inali byd st9 pastyrei,
grei, bydi
;dtltoieo
czeloviela
pri
reia bolierina ili mala, 7s0da, est monsstiralc, eszeezs i

vnitzi po Dunaru,

lat 6895...

5) 7

4

siavsze 6t

Sypatul

dori

do ustie

Ialo-

globa, li sia sezet uczinit po tiechzi blata,

Gt pezel vare

koliko se chtiat nachoditi
1.

i

o î 4 Do ta

,

Pata ete-u

STUDIULU în $ 6,

a'mat închinatii şi altii botarti all domniei melle-Stanctulii: Baicovi la Ar-

«allii' monastirii
«geşii moșiă,

„iai

care a cumperato

dela Stefanii

şi acela cu vota domniel-:

Taco, şi cu vite,

E «mele; şi altă loci €rii acollo; care-a dată “Dude din porunca luă Danii poevodi; “încă şi altii
«locii totii acollo s'a împreunatii cu loculii lui Dude din hotarulti Stanctului Vrani, care
«la dati frate-seti Vladuli, și vile totii-pe acea parte în 4 locurt,. una în hotarulii Căline«scilorii, și 2 locuri la hotarul lui Voico, și altulit la hotarulii lut Stănislavii Orcova ; şi la
«Rîmnicu: în6ră, care e dato Dani 'pocvodă ; şi vile. €ri acollo a închinată glupânuli Buda,
adupă poia părintelui domniei melle Radu voevodi; şi metochii îîn loculii Hinatescilorii, care Pa
«închinatii Tatulii la biserică; aceste t6te ce sunt mal suşti dise să fie slobode de tâte dăs-

«diele şi lucrările domnie! melle; și încă ami mat adausii domnia-mea și merticii dela cur«tea domnieY melle pe totii ânnulă giâii găleți 220, şi vină dece buţă; şi dece burduşi de
«brânză, şi 20 de caşcavalle, şi 10 vedre' de mere, şi 10 'sloi de câră, și 12 bucăţi de abă,

«şi 300 sălașe de 'Țigani; cătră acestea Bine mi voii domriia-mea să fie monastirea ““Gotmena «sub stăpănire cu tăte celle ce sunt alle ci monastirii ce s'a disi mal susă, şi de acollo să se stăpă«nâscă; €rii pentru

vlueţuirea” acestur!' locașii

într'acestii

felu să fă :: după aşedământulti

«popei lui Gavrilii, orm-câte elli va aşeda şi va intemeia, şi neminea să nu fie slobodii a
„scăde scii a adauga măcarii câtti de puţinii; încă: şi după 'mârtea pope! lui Gavrilă'să nu
„albă neminea. voiă câ să pună egumenii, nici ei Mircea voevodii, nict altii domnii, 'carele.
«bine va voi D-deii a fi după mine, nici altii cine-va, numâ! fraţii pe câre'"lii vorii. -allege
«dintre denșii, după așegământulii

popei lut Gavril... (Urmeză blăstemuilii) Acestii cinstitii

«chrisovii s'a scristi după porunca marelui voevodii Mircea și domnii a totă Ungro-vlachia,
N

«la l€tă 6896, indictionii 11, luna lut maiti 20». înî,
Aşa dero:

1 Radic Negru, tatăl marelui Mircea,

limănesci ;

|

fundeză o biserică nu departe de Cozia la Căla:

re

E

2, Acea biserică !primesce apot mar. multe donaţiuni succesivee dela Danii Bassarabi, fra-

|
:
se
tele. şi3 predecessorulti lut Mircea cell: Mare;.
3. Degia după Radu-Negru și după Dani Bassarabii se nascee «din temelii» propria isa
monastire Cozia.

53

:

'Eccă în tre! cuvinte nu numai singurul actii de

„ feltu de status ante partum ali acestul sântii Jocaşti:

$ 35;
ORIGINEA

MONASTIRIL

botezii autentici,

|

derii pent şi cca

|

a

unii |

a

GOTAENA.

“ Isprăvindă cacu Cosia, să venimii 14. Cotmenă.
Documentuli de ma! susti ni-o arretă essistândii în 1388. - .
După inscripțiunea de pe clopotul dela Dani Bassarabti, reprodusă îîn paragraf
ea avea pe la 1385 egumenii pe. boiaruli Dragomiră,
Da
a
De cândii înse?

53

|

E

0!
“Aciy cestiunea.
In cronologia lui Grecenu, pe care no! amii adăus'o testualmeate, ni se spune că: «Mir-.
cea voevodii cellii denteru a ziditii monastirea Cotihână în doraniă! la letu 6809», adecă
e
dela 'Cristit în annulă -7 301.
cronicarula?:
acesta
_De unde '6re luata
„Ell respunde cu gravitate : SE
" «Pisania monastiril arată şi adeverezăi să
4) Toia Societății Romănismulii ,. in, '30, "dă acestă do-

„eumentit după Condica, ceanouă a Coziei, t 2, p. 2, undoînse

ellă este trecuti numafîntr'ună estractii; și îeă fârte: xiţicsă.

Nol îllă reproducemii după CiCondica cea rechtă, fvia 17.
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„. Eroşi. o pisaniă !.

p

pe

eee pe pi

pe
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-
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ii„i

Celle desfăşurate cu câte-va. fonduri înainte: despre. monumentele mirciane alle Coziet
dise din 1 301; 1302,:1303, şi despre crisovulii mirciani -allii. Tismenei pretinsii din: 1292,
carl.tâte în realitate nu: sunt decătii. de-pe “la 1387—1388,- ai probatii; pent la ultima
evidință că «Mircea voevodii „cellti de'nteiu». all lux: Grecenu.. «nu este altă cine-va: decătii

IE
purii și simplu nemuritoruli ;Mircea cejlti Mare.
mar izăssesce, trebula
se
nu
Urmeză dero că și în pisania dela Cotmena,: care. astă-dr
să fi fostii indicatii, ca 'șin celle dela: Cozia.și. Tismena; nu fantasticulii anni 1 301, ci unii
„altul posteriori cell puţinii cu vr'o optii:decennie. RE
În adevării, no! avemii la mână în astă privință o diplomă; care: ni. permite a dobăndi
ca şi pen aci, o, demonstraţiune dintre celle: mat. decisive.”
:
a
Primulii crisovii în Condica::ce vechiă a Cotmenei, conservată în." Archivulăi. Stătulut din
Bucuresci. la unii locă cu, vechile, condice. alle Tismenef,, Coziel, Vieroșului și mat multorii
alte. monastiri, este. din. 12.iuniă.- 6926, indictionti 11, adecă annuli. I41$-:

,

Micharu Bassarabti, urmasul pe. tronii şi fiu. alla: mar elur Mircea: associatăi la domniă
«tubitorulii şi însu-m! aoitau
16. Michailtu, voevodii și i domnii atât “Ţerra Romănescă
«a Ungro-vlachiei, datamii domnia-mea acestă, poruncă a domniei melle amindurori, mona«stiriloră, carile sunt zidite de moşulii dornici melle şi de părintele domniei melle: dela “Gozia a sântei

«neepăterel

de viucță X roițe,: :şi a sântei Buncă- pestiri carea este. dela “Gotmena etc. i,

Cu patru anni mai "nainte, pe cândi trăia încă Mircea, s'a făcutii celli mat mare din
celle patru clopote essistinți penă astă-sii alle Cotmenei, pe care d. A. Odobescu a citită
următârea inscripţiune:

Sa

fi HWA CTE H IIBOTIAIA ANII TPOIHI IE E6 , una £.5 AURATO 109 Mueda ROBEOAă
—- MEX ROGROAĂ GRTROPHGĂ CI8 SROIIO RAT SURA SU $ AI MANA. H TIPU ATOY“MSIE GOPPOINIL. I3G0A5ISHĂ SN H NOGITTINSNISANE, GIA. H ChâPRIUGIIGAA GTALO
AX. XANONIt MAHCTOPT.
„Adecă:
i.
o
DE
” îIn iumele sânter şi 'de viutță incepătărel Treimi, în dillele marelut 10. Mircea: voevodii
«şi Mihaiu voevodii, s'a făcutii acesti clopotii în annulu 6921 indictionii 6 luna lut mată,
«sub egumenulii Sofroniti, cu voia Tatălui și. agiutorulii Filului şi îndeplinirea Sântulu!
«Spirit. Meşterii Hanoșit».
i
:
Clopotulii ni spune cine a fostii Mihaiti Bassarabii, ru Mihaiii. Bassarabii ni povestesce

originea monastirii Cotmena,.
Fiii alt lu! Mircea cell Mare şi nepot ali adevăratului Radu Negru; ellii : attestă
forte limpede, ca unulii ce o sciea negreșitii mat bine decătii ori-cine altulii, cumii-că. ambele monastiri Cozia şi Cotmena se formaseră absolutamente în acella-șr:mmodii..

Reducândii acumii i inserippiunea cea cotmeniană a lut Grecenu la marginile verității fac, a

“.

3 Diploma din 1418 îÎnA ENGEL, Geseh, de„ale, 164. —Di- ă
ploma din 1399 în venELIN, 19.—Diploma, din 1415 în Archivulă Statului din Bucuresci, Documentele Cozică, rubrica
nstrebnicelorii nr. 171-216 ete. — Diploma importantă din
1392, tradusă Jătinesce după unii originali slavici inedită,
În BARITZ, Transilvania, î. 5,
p.151, etc.— Acesti principe,
despre care eronicele muntene pădeseii cea mai adincă tă-

cere şi despre însă-și essistința căruia se cam îndoia, Engel,
este menționată într'o mulţime de erisâve, emanate. dela elii
însuși şi dela, Xircea cellă „Mare,

2 In Couidica Cotmener,
4; immodiatit după acestă actă
maj urmeză unii altuli dela Michatu Bassarabii, carele înse
fiindii fără, datii cronologicii,. copistulă.a pusi dela. sine în
codă, fără legătură cu corpulă documentului, toti 22 iuniii
6926 indietionii U, "mulțumindu- -se:a transeră cifirele ce le

scrisesse degia cu o pagină mai susii,. deşi după testii astă

diplomă nu este sincronică cu cea-l: altă, ci anteridră, serisă
anume înainte de mârtea lui Mircea, cellă Mare, pe cândi Michaiii Bassarabii era încă numai associatii, la domniă,
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tice, adecă la Mircea cell Mare, crii nu la annuli 1301, şi coniruntând'o apoi cu crisovulti
din 1418,

no! lesne ne convingemii că:

_

1. Radu-Negru, între 1372——1 382, clădise unde-va l6ngă Cotmena o biserică întocmat
precumii totii densuli făcuse o altă la Căllimănesci lângă Cozia;
;2..Pentru Cotmena, ca şi pentru Cozia, marele Mircea a fostii, între 1386—1 338 , fundatorulii cellă «din temelliă» all monastiri-în loci de o simplă biserică. 2.
$ 56.
,

.

ORIGINEA

MONASTIRII

DELA

CAMPU-LUNGUe

.

Să mal urmărimii pe Grecsiiu în ultimulii seti refugiti la Câmpu-lungă.
Aci missiunea analiseY critice devine gingașă.
o
|

!.

“Toţi Câmpu-lungenii până la unuli sunt în stare din ambiţiune locală a se face punte şi

luntre pentru a scăpa din sicura, peire sacra umbră a semi-deului lorii Negru-vodă cell de
pe la 1215, mulțumită căruia li este datii a se făli, în occasiunt solemne, cumii-că urbea
„lori va fi fostii Gre-cândi, fără scirea lui Dumnedeii, capitala Muntenier.
Apo! chiarii dintre archeologit nostri cet mar cu vegă s'aii nemeritii unil, cart ai mersi
cu intrepiditatea până a căntări cu unii aerii seriosi: «în zestrea monastiri! Câmpu-lungulii
cupa de argintii a lui Negru-vodă», numind'o cu energiă: «o cupă capallerescă de cinci litre» 1. |
EI bine, cu pericolulă de a supăra pe fraţi! Muscellent, no! vomă cuteda a risipi matestâsa lorii aureolă.
.
Sa
A
Câmpu-lungulii înavuţesce pe Grecenu cu următârele trei argumente:

1. O inscripţiune despre descăllecarea lur' Radu-Negru în 1215; —
:2. Unii dipticii
seii aşa numitulii: «pomelnicii» cu datuli 1222; -

aa

3. Unii crisovii relativii la satului Bădesci... .
Le vomii analisa unulii câte unul. |

May ântelu, .0o. «pisarniă» cu annulii 1215.
o
a
" Ea ameţise la no! tâtă lumea fără escepţiune: nu numa! pe d. Bolliacii, deri până şi pe

a

a

unii istoricii de tallia reposatului I6nii

Matorescu, carele nu se temea să esclame: «mă fini

tare de inscripția monastirii din Câmpu-lungi ! 2».
a
|
__O singură bagatellă a scăpatii ca prin munune din vederea tuturora: nemintnu s'a întrebatii -cătu-şY de puţinii despre epoca precisă a famâsel «pisanie».

„Dateză
'ea 6re chiarii din annulii 1215?

-

-

|.

:

a

eee

Ra

a

o

Deca nu de atunci, să fie încal din secolulii XIII ? .
Nici atăta!
0
ci
a

Măcarii din 1300, măcarii din 1400, măcari din 1509...
Nu, nu şi nu!
A
i
-. Miracul6sa inscripțiune s'a săpatii din ordinea lui Mateiu Bassarabii pe la 1640.

.

Intre 1640 şi.1215 aritmetica cea ma! rudimentară numeră pe degete unii intervalli de'

425 anni,
o
Ii
n
.
„ Socotindu-se căte tre! generaţiuni la fie-care secolii, acesti spaţiii de timpii ecivaleză cu
nascerea şi mârtea consecutivă a 13.nemuri...

5) Aşa dârit EPISCOPULU MELCHISEDECU, Oratoriii, Buccuresci, 1869, Sinaxarii, p. 64, este forte correetă cândă dice:

-

1845, p. 344, unde se mai poti păssi la p. 355: 0 „baiă a luf"
Negru-vodă&, apoi o „mesă a lui Negru-vodă“, și mai multe

„Monastirea Cotmena, giudețulii Argeșii, zidită
de Mircea-

alte curiosităţi. — Of. ARicEscu, Ist. Câmpu-lungului, |,

vodă, carele a domnitii 1383-1419%,
:
=
_
"
D) BoLuiacu, Itinerariii, în diarulii Curricriă Romănescii;

passim.
i
2) F6ia pentra minte, 1842, nr. 42, ap. ARicEscU, Iste
Câmpu-lungului, ], 58.—Cf, BOLLIACU, 1060 cite p. 342,

|
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ă fontână istorică,
|
'“ Annulti. 1640 depunndă o mărturiă despre annulă 1 215, eceă o ctudat
Insu-și Grecenu ni spune:
ă o zi„Radult voevodi Negrulti, care pisania monastirii Câmpu-lungului arată cumii-c

«Matetu-vodă o a prefăcută, ară„dise măria sea în domniă biserică de miri, şi surpându-se,
7155 (1647), aprile 1, cumălatândii şi în crisopulă măriei selle, ce este acollo la monăstire dela let
|
acă a fostă zidire ăntelu la letii 67 23 (1215) ete.».
BasMatelu
dela
e
Inscripţiunea cea în litigii, sei mat bine dicândii doue gemene, ambel
3
a
|
NE
sarabii, sati conservatii până astă-ql.
es„Pisania d'assupra ușelori sfintei monastiri», după cumii n-o communică într'o copiă

sactă d. C. D. Aricescu, sună așa:

|

IE

a

_«În dillele dulcelui creştinii şi de Dumnedeii Yubitii creștinii Matelu Bassarabii voevodii
ai gospozsda ego Elena (şi demna lu Elena), cu vrerea lut Dumnedeii pusti a fi domni
«creştinii în Țerra Românâscă și întru moșia luk, carea este dintru Unguriă descăllecată, adecă

ie
«început'amii. a scrie de. acestă sfântă dumnedeescă biserică, ce este hramulii vladyczitz
Dumnegeii
de
i
născătore
nâstre
stăpâne!
„naszei bogoroditzie i prisno dievy Maria (templul

«şi pururea-fecirei Maria), carca s'a începutii şi s'a ziditii şi sa stverşită de bătrânuli şi pre-mi«lostivulii creştină Radulă ȘN egru vocvodii, carele a fosti din începutii descăllecătorii A crrel Romă«nescl şi din

începută a fostă

zidită acestă sfântă

biserică, cândăa fostă cursulă an-

dumnedecscă

„niloră dela «Adami 6723 (1215), şi totă a stătută cu bună pace până în dillele creștinului
«Alessandru voevodii Iliaşii întru a doua domniă, cândii a fostii cursul annilori dela Adamii
«7136.(1628), atuncea întru acela-și vreme s'a surpatii din vota lut Dumnedeiă în gioa de
iie, şi nict o firoselă nus'a făcutii ; întru aceta-și vreme
la medi-n6pt
«sfântulii Ilie prorocul
pre acestii domnii buni şi milostivii crestinii Matelu
Dumnedeii
Domnuli
dăruită
a
udeca
Elena (şi demna luY Elena) cu domnia în Țerra-Roego.
«Bassarabii voevodi i gospozsda
«mănescă și întru moșia lul, şi fiindiişi măria-sea dintru acea 'rudă bună și dintru acelli
că să rădice şi să facă acestă
«nmii adevăratii, socotita ca unii domni buni și milostivi
«sfântă şi dumnedeescă biserică, să nu psră pomana acellorii reposați domni betrâni, și
«acestui domnit bunit și milostivii crestinii Materu Bassarabi voevodii i gospozsda ego Elena

«(şi dâmna lu Elena) încă să le fie de pomană la sfântul gerttenicii întru veciă nes&văr«Şită şi de mare agTutorii înaintea fețe! lui Dumnegeii. adevărat

; şi ispravnicii a fosti după

«lucrulti acesteY sfinte şi dumnedeesci biserici Socoli clucerit de Cornaţeni, şi a nevoitii şi
«acesti boerii înțelleptii cu multă strădaniă şi cu t6tă ânima pentru slusba doniniet şi întru
«pomana domnu-seii, apo! şi pentru sufiletulii lui ca să'Y fie de agtutorii la înfricoșata'glu«decată ; şi s'a începuti de ziditii acestă dumnedeescă biserică din faza temelliei în luna lui

aiunie 22 de dille, cândii a fostii I&tuli dela Adamii 7143 (1635), şi s'a săvârșitiiîn luna
Pi
et
«luy.augusti în 20 de dille, letulii 7144 (1636).
Eccă din punti în puntii celebra pisaniă!

Ea ni offeră o teoriă întregă: nu numa! împune lut Radu-Negru anul 1215, derii încă,

pentru a..fi consecinte cu idela fissă a colonisării din Făgăraş, mal trâduce
în titlulă prin-

ciarii «Ungro-vlachia» prin «din Unguriă descăllecată»?
|
a
Totii în mohastirea cămpu-lungenă, d'assupra ușeY cellet mart din întru, se rhat âMă următOrea inscripţiune anal6gă croși dela Matelu Bassarabi:
-De
ii
«U imia Ottza i syna i sviatago ducha (în numele Tatălui şi Fiului şi Sântului Spirit)
«amin, în dillele dulcelui creştinii şi de Dumnedeii fubitii creştinii Matelu Bassarabii voes

3) Acestii modii
de a traduce pe Ungro-u
ia, mostenitii
mostenit
gro-vlachia,
od
gela gramaticii lui AMatelu Bassarabi, ue întimpină adessea
„condiec

ine

din

secolulii

trecuti,

Vedi

bună oră unii

crisovii din Condica Vieroşului, reprodusii de GR. 6. rocmescu

— înîn F6iaF6i Societăţii
îetății! Romănismulii,
ismulă

t
1,153:: Patrascu
şi domnii a totă AIE to Romăntseă dentru oaia

cati...“ — Matelu Bassarabii
caţi din Ungariă?

Şeu

cell

îi

oaieodi
descălle-

Potragen sell Buni desele

-

|
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lui Elena, cu 'vrerea lui Dumnedeii

|

|

135

pusă a fi domnii crestinii în moșia lui,

«„adecă scris'amii de acestă biserică ce este hramul. uspenie! presviatiei vladyezitzie naszei
abogoroditzie i prisno dievie Mariia (addormirit prâ-sântel stăpânei n6stre născătâre! de
«Dumnedei

și pururea feci6ret - Maria), care'o a ziditil răvosatulii

N egru-voevodă cândii 'a fostii

8 e caedr pe. ea a n m
:

aveletulă dela “Adamii 6723 (1215), şi a stătutii cu bună pace până în dillele lut Alexandru
«voevodii Iliași, fosta Istuli 7136 (1628), atuncea sa surpatii, &rii decaa dăruitii Dum«„nedeii pe creștinulii Bassarabii voevodii i gospozsda ego Elena (şi dmna lui Elena) cu
«domnia întru moşia luf, socotit'a ca unii domnii milostivii ca să rădice acestă biserică sfântă,
«ca să nu peră pomana moșilorii, pentru că a fostii și măria-sea dintru acea rudă bună şi
„adevărată, şi ca să fie şi domniet lui de pomană la sfântulii și de mare agtutori înaintea
«feţei luf: Dumnedei întru veciă aminii ; după aceta și aceșta ce se dice Dolgopoli (Câmpualungii) să fie Yertatii de vamă de pâne, să nu dea vamă domnâscă; așisderea şi orăşeni!
«să nu dea. vamă de ce vorii vinde, după cumă iertaţi aii fostă de răposatulii Radulii Negruli
avoevodă, şi cumă scrie în cârţile celle bătrâne, aşisderea'să fie Yertaţi şi de domnia mea; €rti cine
«nu va întări, să fie procletii şi anateimă ; şi s'a începutti acestă sfântă biserică din faţa teme«ici în luna lui! iunie 23 de dille, dela Adamii trecuţi annt 7143 (1635), şi ispravnicii a
«fostii după lucrulii aceste! sfintei biserice gtupânii Socoli 'cluciaruli de Cornăţent, și a
«voitii şi acestii boterii cu t6tă ânira şi cu tâtă strădania, pentiu slusba domnu-seit și penlut, ca să” fie de aglutorii; și s'a săvârșitii în luna lui augustii în 20 de dille,
«tru sufletului
acândi afostii Ictulii 7144 (1636)». Mat pe scurtii, clucerulii Socolii Cornăţenu, însărcinatii din partea lui Matetu Bassarabii
cu edificarea «din fața temelliei» a monastirii câmpu-lungene, 'căci din” primitiva zidire se
pare a nu mal fi remasii petră pe.pâtră, sa ciegutii datorii, «pentru slusba domnu-seit şi
E
pentru suflletulii lu», a scri în drepta și 'n stânga annulii 1215.
anni 1 636.
acella-şt
din
edițiuni
doue
îni
pisaniă
renumita
dată,
o
Eccă, mat repeţimii încă
monumente?
assemeni
nesce
pe
istoricii
unii.
Ca ce feltu de basă sciinţifică pâte să pună
a
|
Si
Trecemii la « pomelnicii».
Dipticele, ali cărorii usii este totii așa de vechiu ca și însă-și essistința religiunii - cre- .
ştine, potii constitui, în casti de a fi autentice și sincronice, o fontână istorică. dintre celle mar
a
o
i
|
|
|
preţiâsef.. *
Radulii voe- .
de
chiarit
făcutii
lemnii
de
«pomelnicti
unii
realitate
în
ave
Decă not amii
cu o.mână
'scrisii
acollo
găssi
amii
decă
și
Grecânu,
vodi Negru», după cumii pretinde
contimpurenă annulă

1222,

arii trebui

cu voiă s6ii fără

voiă să ni plecâmii

semnațiune.

fruntea cu re-

e

|

i iți
.

Din nenorocire înse unii documentii de acestă natură nu se vede nicăiri.
Prin intermediuli d-lui C; D. Aricescu, cecă ce ni scrie într'o epistolă din 14 malu 1872 :
_ințellegintele institutorii cămpu-lungenii d. G. Bădescu:
« Pomelniculii de lemnii vechiu fiindii ştersii, Pamii găssitii transcrisii pe o chărtiă pusă în

ab

«ramii ; pe dânsulă nu se afflă alte persone cari aii o importanţă istorică, “decăti Radu egru, Maateli Bassarabă şi Glena Domna».

m

a

i

..

Dipticulii s'a făcutii la 1215, şi totuşi nu sa înscrisă întrînsulii nici unii Domni până la

1640!

ÎI

”

a e

Ia

a

- Pag

Unii Vladislavi Bassarabii, unii Mircea, unii Negoiă, unii Mihatu, nai căpătatii măcarii

atare

dânșit onârea de a figura întrunii colțuşorii allături cu «Dâmna

Elena». . - -

:

" Este evidinte'că unii assemenea « pomelnicii de lemnii» nu s'a pututii nasce, ca și «pisa=-

.

ps

A aan
Dea
2

.

4) tuRscii, Uber Diptycheny Negrologtent ete. bin Mitte:

“alter; Gratz,

1865, in-4.— MARTIGNY, Dictionnaire des
>

untiguites chrâtiennes; Paris, 1865, in-8, verbo: diptiques
ete..

ta,

a

-

po
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domnia lul: Mateiu: Bassarabii, totii „prin zelâsa: «Stră-

nias de maf'susăi, decătii &roșt'sub

nu se citesce nicr: decuzati

"Să se noteze bine că annulii 1222

E

o

.

a

12153 din api-

-

|

|

saniă», der cam aci pe aprâpe.

- Ore ce mat remâne?

în-acesti dipticti, fiindti o

siliti a potrivi o cifră care să nu fe tocmai

propriă” născocire a lu! Grecenu,

Becă şi «pomelniculti»!

e

:

: .

daniă»a Yre-unut cluceri Socolu Cornăţenu.

i

Sa

. Grecenu ma! menționeză: «uni chrisovi alli monastirit Câmpu-lungului pe moșia BăDe cândii şi dela cine?
Acesta se limuresce dintr'unii alti “passagtu, pe care de assemenea ni li împărtășesce
strănepotulii cronicarului:
« Chrisovulii din 1352 (6860) allă lut Necolae voevoiăui Bassarabii cellii de 'nteii, sin
« Alexandru voevodii Bassarabii, fecrorulii. Negrului voevodii Bassarabii, prin care dă moșia
a Bădescit să fie a monastirii Câmpu-lungii»?.
„Nicolai Bassarabii, frate cu Vladislavi Bassarabi şi cu adevăratul Radu- Negru, adecă
cu tatăli marelui Mircea, a fostii în „realitate unulu dintre fiil Iul Alessandru Basarabii,
precumii o demonstră lespedea % mormântară din '1366f.
Grecenu înse nu'se mulțumesce a constata acestă. veridică fliaiiine; ci merge şi may departe, găssindi o altă imaginară pentru însu-și betrânulii. Alessaridru Bassarabti 4 fectorii
ie
Negrului voevodii»,
Aci cronicarulii s'a prinsii în cursă de bună volă.

d

-

" Decă Negru-vodă. era tatăl lui „Alessandru. Bassarabii, atunăă cată să fi domnit cell
multii pe la 1300.
Unde

dero locii pentru: unii a Mircea voevodii cellii de pterun Ia 1 zor?2

UndeY Negru-vodă cellii de pe la 1215?

::.:

Dela 1215 până la 1300, nu cumii-va acesti no Matusaelt să f şeduti
„unt secol?
" Eccă în ce nămolii îîmpinge pe Grecenu

îi

pe tronii aprâpe

nenorocita”! teoromaniă !

Cine anume a fosti tatăli lui Alessandu Bassarabii, acesta se constată într unii mădii
nerecusabili.
Regele maghiarii Carolti-Robertii, povestind terribila băttaiă pe-care o păţise dela Olteni, nt-o spune f6rte categoricii într'o diplomă din 1332: vin terra transalpina per Baza.
!
rab ” filium 1 hocomerp»",

A

DO

Nemicii nu pâte fi mat netedă!

Cumit-că Bazarab dela 13 30 n'a fostii altulii decăt Alessandru, acesta se scie cu o precisiune matematică din cronica ungară

contimpurenă a lui I6nnii de Kikullew*, dintruni

actii croși contimpurânii dela împăratulti serbescii Stefanii Duşanii”, etc.
Aşa derii Alessandru Bassarabi a fostinfilu alli lui Tugomirii Bassarabii, despre care în
annalele n6stre şi'n toţi istorici! moderni a! Romănie! în deşertii veţi căuta o “singură sillabă,
In calitate de Bass-aradi, precumii amii ma! demonstrat'o, el toţi ai fostii YA egri, întocmay ca şi celle tre! capete din rebusuli lori eraldicii; derii nici unuta dintr'înşii îîn speciă
nu se pste attribui fundaţiunea Statului Munteni, a cărur essistință. în banatulă Sasferinuluut
nu s'a întreruptii nici o dată dela însă-și, colonisarea romană a Daciet.
e

2 Revista Română, II, 252,
6) Apud. şicar, ], 329.

7) FEs&R, VII, 3, 625,
E ED. , SCINANDTNER,

Ă

|, 217: „Alezanden

.

Waiwoda Trans=.

| “al pinus... quii tempore quodam Car oli Regis... rebellaverat et |
per multa tempora în rebellionesreminia «

2)A p. MAIKOV,: Istoria srblo sa naro
ind, p. 43.
Di
va „Beogra
d, 21856,
«
-
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Profitândi de amănuntele de ma! susii, no! putemii restabili aci următârea genealogiă
documentală a Bassarabilorii, încependi dela tatălii lui Alessandru Bassarabii până la ma|
rele Mircea și însemnândi în parentest cu ciffre provisâre durata domnielorii
Tugomiriă Bassarabă (1300)
_ Alessandru Bassarabii (131x—1360)

”

Vladislavă
„_ Bassarabi

(1360—137x)

(137x—138x)

Bassarabii

Dani

Nicolai
Bassarabii

Radu- Negru
Bassarabi

Mircea Bassarabii

(1386—1415)

|

(138x—1386)-

Mihai
Bassarabă

Dană
Bassarabi,

|

„a

.

Vladă
Bassarabă

|
|
Dintre toţi acestita n'a domnitii numa! Nicolai Bassarabi.
d'aapparține
cefa-ce
parte
o
la
acumii
aruncândi
grâti,
din
_ După ce ami allesi neghina
dreptulti lui Grecenu, lut Cornăţenu sci unori călugări. şi logofeţi din timpul lui Matelu
Bassarabi, no! lesne vomă pute restitui pura veritate istorică în privința monastiri! dela
|
|
Câmpu-lungii:
la recununanimitate
în
1. Fundatorii alui ef a fostii Radu-Negru ; tâte datele concurgii
marenâscerea acestui faptii; înse nu vre-unii Radu-Negru fictivă de pe la 1215, ci tatălii

lut Mircea, principe realii dintre 1372—1380, a cărula memoriă s'a conservatii de assemenea, ca generosi donatori de ort-ce templu, în originile cellorii-l'alte tre! antice loca|

.

şuri alle Munteniei: Tismena, Cozia şi Cotmena;

2. Până a nu ave o mohastire în înţellesulii propriii ali cuvântului, adecă înainte de 1372,
Câmpu-lungulii cată să fi avutii în locu-l o simplă biserică, de 6ră-ce Nicolaii Bassarabii,
unulii dintre frații lui Radu-Negru şi unchiu all lut Mircea cellii Mare, îi dăruesce moșia
|
E
Bădescil între 1350—1366. .
Ş 57,
-

_

RESUSMATU

DESPRE

RADU

GRECENU,

.

Inşirândi într'o ordine cronologică vechimea monastirilorii muntene, după cumii o docu-

|

ment&ză actele celle ma! autentice, no! avemii:
|
1. Vodița sub Vladislavii, 1360-72 ;

|
"2, Câmpu-lungii sub Radu, 1372-80;
3. Tismena

4 Gone]
5. Cozia .

sub Mircea,
|

1386-87.

Da

şi totii pe
Să nu se trâcă cu vederea că ma! tâte sunt peste Oltii sei: aprope de Oltii,
la Motru,
schitti
unii
acolo în acera-şi epocă vomii vede mai departe o monăstire la Prislopii,
E
|
unii altulu la Giti, Strugalea sâii Strehara etc.
considerate totii-d'a-una dintr'uni
trebui
scriitoră
Classiculii Polibiti dicea că errorile unui
şi nelertate la casă de prenescire,:
duplu punti de vedere: scusabile decă decurgii din
cugetare. *.
„0 Lib. XUL

-
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a

- Cumi 6re să Sludecâmi pe Grecenu?
Pentru accreditarea

fantasticului Negru-vodă de pe la. 1215, ellii grămădesce cu profu-

Lu
,
i
siune vro dece probe, și t6te sunt false.
prima
cărila
a
tate,
premedi
sisteme
unei
Errorile lut, Grecenu întrunescii condiţiunile
apol
inspiraţiune î va fi venitii dela vruni crisovă scii vr'o pisaniă â-la-"Gornăţinu, înflorite
de cătră dânsulii cu feltu de .feltu de variațiuni:
Aşa, de essemplu, însuși «clucerulii Socolii» sarii fi speriati de a attribui unul Negrulu!
vodă de pe la 1215 fundaţiunea Coziet, despre care pent şi călătorit. arabY din timpulă
Matelu Bassarabii scieaii forte bine că fusese clădită de cătră marele Mircea. *
o
aa
|
Ami isprăvita cu Grecenu.
Vomii analisa aluri documentele municipale alle Câmpu-lungului, car! ni vorii procura
occasiunea de a constata în privința lui Radu-Negru o altă speciă de impossibilităţi istorice,
unele mat posnaşe decătii chfarii celle. emanate dela Grecenu.
Bună-6ră crisovulii «despre satulii Măţâulii-de-giosii: ot sud-Muscellii, confecționată
|
" totii în epoca. lui Matetu Bassarabii, menţioneză între celle-l'alte:
«Cartea reposatului Negru-vodă,. care a fostii ăntetu descăllecătorii țerret, şi a filu-seii
« Vladii voevodii, şi cartea lui Vladislavii-voevodii, și cartea strămoșu-seii Bassarabii voe«vodă, şi a ginere-seti Alexandru voevodă, şi a nepotu-seii Radului voevodii, și cartea lui
«Gavrilii voevodii, şi cartea betrânului Mircea voevodii, şi cartea lui Alexandru voevodii,
«şi a nepotu-set Alexandru voevodii, şi a fitu-seii Alexandru voevodii Iliaști etc. etc. etc.» ?.

Uni premiii pentru cine-va desciffra acestă orrâre, cu 'strămoși peste nepoți, cu gineri

|
|
Sa
peste fil, cu Alexandri peste Alexandri !,
de
ungului
cam
fia
Câmpu-l
monogra
în
ra
valle
la
mat
i
demonst
vom
o
Și totuși, precumi
aceta-şi natură, cellit puţini în cestiunea lui Negru-vodă, este întregul archivi municipalii

a
din capitala Muscellului.
de purilicatii decătii
Aci, pentru a, completa epizodulii, nu hi mat remâne
n
atătii de simpaticii allii primului egrumenii din Tismena.

personagrulii
|

$ 58
LEGENDA ATDELENĂ DESPRE SANTULU NICODEMUĂ

|

.

|

D. Bolliacii, alle cărura desse escursiun! archeologice în tâtă țerra l-ati permisii a vede
şi a audi multe, dice într'una din operele selle:
a
«Afiară de sântulu Nicodemii, contimpurenii cu Radu-Negrulii, pe care tradiţiunile îllti
«vorii Românii şi părinte all Bisericet Române, nu ma! cunn6scemii nici unii sântii Românii !.

D. Bolliacit fiindii din numărulti acellora ce militaseră altă dată cu multii entuziasm pentru unii Negru-vodă de pe la 1215, €ccă dero fericitulti Nicodemii dela. Tismena strămutatii
cătră începutulii secolului XIII, deși însă-şi monastirea s'a fundatii abia peste o sută şesseE

deci de annt ma! în urmă!?

i

ae

Eruditulii episcopii Melchisedecii dela Izmailă, ce-va mai sobru în calcult cronologică, ni *
spune la rândulii seti: «Monastirea Tismena, fundată de sântuli cuviosulii părintele nostru
„_a)patLoraLErro, ThetravelsofMacarius; London, 1836, - p. 17: „Se mal pretinde, cumii-că arii fi fostii Români unii
in-4, t.2,p. 340: „Mirtaja Voivoda, who built ît together cit — sântii Nicodemii, pe care d. Bolliaciă îlli face contimnoranii
its church.“— Autorulii se informase ehiarii dela călugării din - cu Radu-Negruli; ari trebui înse a decide mat înteiu de

Cozia,pe cari îl visitase îndată după mârtea lul Mateiu Bas- ' tote cellii puținii epocaacestul problematicii principe pe care
sarabi.

.

V) rEuLEscU, Documente istorice Bucuresci, 1860, în-8,
p. 84-90,
.
1) Monastirile închinate, Bucuresci, 1862, în-8, p. 10.

,

.

DA mea Istoria toleranței religi6se, Bucur., 1868,in-8,

cronologia nostră îllii strămută

mereii

din secol în secolii

cela ce aruncă, negreşitii, o obscuritate şi mat mare assupra
imaginarilorii sfinți români din timpulii seii. Unii Nicodemii a

fosti, în adevirii, egumenii allii monastirilori unite Tismena

şi Vodița, din Romănia cea mică sub Vladislaviinepotuli seii Mircea, celli: Mare.“

i

adislaviă vodă îi sub
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Nicodemti la 131.3», mal: adăugândii apol- întrunită alei passagri, cumit-că toti acollo se
păstreză. «unii deget» din perdutele m6sce alle primuluY- staret”, - Să venimii la adevărulii istoricii.

O cronicuţă rimată din secolul trecuti, scrisă peste Carpapi de cătră unii călugării dela

Prislopti din țerra Hațegului, attribuindii toti fericitului Nicodemii fundaţiunea acestel mo-

nastiră, copprinde între altele:

„O Prislopă!
« Numite locii,

a Cumii fuseși făr'de norocii!
«—Ba

ei bine amii fostii norocitii,

* a Câci sfântulii Nicodimii aici s'a, sătăşluită,
- «Şi ănteiii sfântul Nicodimii mie
„M-a pusti temellie, -

« Care stă de vecuri. multe.
« Acumii de Gmeni trecute:

„Mal "nainte cu mulţi anni
«De domnia lui Matiaşii cratu;
a Că acestui pre-cuviosii părinte şi sfântă
a Dela Dumnegei Domnulii i s'a-vestitit
«Locul pişăt6relorii 4 să'lii găsescă
«Şi acollo monastire să zidescă;

a Și în Țerra-Romănescă preste munte

cA trecutii şi a cercatii locuri multe, ”.

«De şi-a tocitii toiagulii de ferrii .
« Privindii pe pământi şi pe ceri. .
aLoculii cellii allesii mat ăntâii
«Este în Surtucii susii pe Giii:
«Acollo pesceră a găsitii

-«Şi într'însa totii s'a sălășluitii,

« Care pesceră şi pân'acumii se găsesce
«Șa sfântului Nicodimii se numesce.
«Apoi s'a dusi în ţerră şi mat în întru
«PenE la apa ce se gice Motru:
„Acollo puţinii a conăcitii
«Şi după vremi monastire Ya zidită,

„De acollo s'a dusii spre Vodița,
«Unde"i acumii schitulă "Topolnița;
«După acesta pişătorele a găsitii,
;
«Unde şi sfânta Javră Tismena s'a ziditii,
«Unde şi moştele sfântului se găssescii”
«Și minunile tote i se vestescii.
aDect dela sfântulii Nicodimă s'a facuti
«Tuturorii de obsce începută .
«În "Țerra-Romănescă la munte zidiri,
«Biserici, schituri şi monastiri.

«4 doua lavră Cozia Mircea o a ziditii,
«Și sfântuli, Nicodimii o a sfințitii. . .2%.

Ori de unde să fi luati necunnoscutulii versificatorii ardelenii isvârele selle, narraţiunea
de mat: sustii, affară. de errbrea de a confunda Vodița cu Topolnița“ » este deo remarcabilă essactitate.
2) Oratoriii; Synasearii, p. 47, 71.
4) Cataraete, salturi
acellea dela Tismena.

de apă de pe stânce,

bine degia în Indice topograileo allii lui CONSTANTINU CAN-

precumă

sunt

5) Diaruli Baciumulii, 1863;.nr. 3, p. 12. :
6) Posiţiunea ambelorii acestorii locașuri este indicată forte

TACUZINU, reprodusii în DEL CHIARO, Istoria della Valachia;

Venezia, 1718, in-4; de asszmenea pe mappa Olteniet în
SCHENDO VANDERBECH, Valachiw cis-alutana deseriptio,

1120, în kăLoSERI, Auraria a Romano-dacica,
Posonii, 1783, in-8.

ed. Soyvert,

140

ecii, în ce se attinge
D. Bolliacii şi episcopulii Melchised
din litteră în litteră
meze
Nicodemii, nu aveati decăt să ur
e celluy de'ntâiii, cu
ceta-ce arti fi fostii cu atât mat lesn
NR
a scoso la lumină.
tii
ătorii
Ea pune pe s&ma neobositului lucr

de'apostolica figură a fericitului
modeste! cronicuțe din Prislopi,
câtă tocmal d-sea este acella ce
N
,
următârele creaţiuni successive:

allu lui Cris

i

1. Prislopulii din Haţegi;
2. O pesceră lângă Gii;

3. Unii schitii la Motru;
4. Monastirea Vodiţă;

|

|

a

5. Tismena...

,

.
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se probe documentale.
Despre ultimele doue noi avemii numer6
aislavii Bassarabi îşi începe actuli de fund
Edificândii Vodița între 1360—1370; Vlad
nte:
cuvi
e
rel
ătâ
Statului din Buccuresci, cu urm
ţiune, conservatii în originali în Archivulii
-credincrosulii voevodii Vladislavi, din
«Fiindii că ei, celli în Cristi Dumnedeii bine
nă
vlachia, ami bine-voitii din inspirațiune divi
«graţia lu Dumnedeii domnii a t6tă Ungrolui şi de Dumnegeti purtătorului Antonii,
«a rădica o monastire la Vodița în numele mare
tii dela domnia-mea să fie pornire și doaascultândă pe onestulă între monachi Nicodemă, încă
gărilorii sei etc.? ,
«naţiune, €rii munca lut kir Nicodemi şi a călu
E
- Apol închiăiă:
Domnulii,. nici metropolitult, nict alți să nu fie lii,
nici
demi
Nico
«După mârtea lut firl va fice şi va regula însu-și ir-Nuicodemii,
«berl a pune egumenii în acellii locaşi, ci după cumi
|
De
„așa să fie etc.» €.
1215 sei la 1313, | ci într| e 1360
la
nu
'o,
mat spus
Acesta sa înt&mplatii, precumii amii a
|
e
e
—1370:.
lii 'Tismenei, de-multi uniticate cu
La 1406 fericitulii Nicodemii trăia încă, fiindi în capu
|
|
|
,
Vodița.
|
Eccă ce dice unii crisovii de atunci:
e ungro-române şi
țerr
t
tâte
allii
nii
dom
ulii
«Ei lo. Mircea, marele voevod şi autocrat
Amlașului şi alli Făgărașului duce, şi
«de peste munţi, încă şi alli ţerrelorii tătăresci, ajlri pe tâtă Dunărea până la Marea cea
„allti banatului de Severinii domni, şi pe ambele latu a
-me acestă poruncă domnescă rugă-.
amare și peste oraşul Silistria autocratii, dă domnia
cutede a păscui în apa Xismenei etc.» e,
«torului domniei melle lut popi Aicodemii, ca nemini să nu
”
|
|
+
>-Inchiăiarea sună:
-mea la Severinit înnia
dom
ii
eam
duc
„A fostii acesta în annulii 6915 (1406), cândii mE
lui noembre cu toți egumeatru întălnirea regelui, şi ami aglunsi la monastire în 23 alle
Ei
a
«nit monastirescişi cu toți boerit ete.» 9
1419 1%.
din
actă
uni
ă
într
mpin
»
înti
ne
mii
ode
O ultimă urmă despre «popii Nic

Puţinii după acera ellti cată să fi muritii.
Intre

1360—1410, în cursii

de

7) VENELIN, 5: „Ponezse azizse v Christa Boga blagoviernyi

voevoda Vladislav, milostii bozsiei -gospodin wsei Vîgrovlachii, blagoizrolich po bozsiemu nastavleniiu v'staviti mo- -

nastyr na Voditzi v imia velikogo i bogonosnago Andonia,
posluezav. ezestnago v inotziech Nilodima, paczezse 0t gospodstvami exod i prilozsenie, a s kyr Nikedimoriem trudomi
,
,
a
SI
togo rată. ,
) Did. 6: „Po smrti kyr Nikodimorie da niest niky gospodar volen da postav

rei, ni în

kto, nî

talozi da dzătt.

na miestie tom starieiszini, ni archi-

kako
i dim
kako reezet kyr Niko

Si

în tâte:actele Tismenel şi Vodiţei

cinct-deci de anni,

oustarit

ustarit

-

9) Ibey 22: „Davat gospodstvomi sie Grizmo gospodstvami

molebniku gospodstrami popu Nikodimu, iako nibto da se ne
smieet pokusiti da lovit ribi po rietzie Tismienski.“ -

.
.
E
,
10) Ib.; 23: „1 se byst v lieto6915... radîsezu mi gospodstvumi k Sioverinu dă se s'tanu s jerilem, ta doidoci no
nastir mjesietza noemrriia v 23 s v'siemi egumeni monastir,
skiiai s v'siemi bolieri gospodstvami.“
A

i

|

i

“

î

ivulă

„a Coupgiea Aa Cozieis t. 1, p. 60-62, în Arehivuli Sta-
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figureză în permaninţă fericitului Nicodemii, căruiaY urmeză apoi în acestă duplă egumeniă
mal puţinii

|

a

renumitul Agatonii *?.

Verificată documentalmente în privința cellori doue monastirt întrunite, cronicuța din
Haţegii se susține nu mai puţinii în respectulti Prislopului, all pescerei de lîngă Giii şi:
all schitului dela Motru, decă nu prin testuri diplomatice, încaY cu agiutorulii unorii forte
a
N
o
positive daturi de topografiă.
toessistă
tărdii,
mar
multii
cu
Pe la monastirea Motru, deşi edificată în starea! actuală
tuși până astă-qr o viiă numită a lu <Aicodimi, şi toti acollo se păstrâză din tată în filu
e
tradițiunea locului unde -se afila chilia sântului **.
nâstre—se formsză
cronicuțel
editorulii.
Surtucului—dice
mâneca
pe
susi,
în
«Pe Giti

«o insulă, în care se găsescti şi astă-qi ruine, şi tradițiunea spune că aci arii fi fostii o bi«serică mare, zidită înainte de Radu-Negru» **; adecă, presuppunendii că în adevării așa
sună tradițiunea, căci chiarii în lipsăY nx-ari aglunge ruinele, acea «biserică mare» se zidise anume sub fratele şi predecessorulă lui Radu-Negru, Vladislavii Bassarabii, atunci
e
cândii fericitulii Nicodemii veniseîn Muntenia.
SI
|
,
In fine, o vorbă despre Haţegii.

„ După arrătarea. vechilorii menee serbe și a unei cronice bulgare, loculii de nascere all

fericitului Nicodemii a fostii orașulii trans-danubianii Prilipi sei Prilepii *5, aşedatii nu departe de Ochrida între Albania și Macedonia, şi allii cărura nume se pâte pronunţa romă-

__nesce Prislepii scii. Prislopii prin intercalarea unu! s, întocmat cumii din lapis se face lespede,
dir acutus-ascuţită, sâi precumii la vechii Latini se dicea triresmos, dusmosus, cosmittere, poesnis
Sa
ă
|
în locii de triremos, dumosus etc. "€. .
E naturali că fericitulu Nicodemii va fi botezatiiîn căllătoriă cu numele patriei selle cell
Anteiii petecii de pământii pe care a veniti să se stabil&scă în străinătate.

alPrislopulii din Haţegi este o legitimă coloniă nicodemianăpc a Prilepului din| Macedo|

|
|
bania.
Mircea:
Cronicuţa ardelână ma! menţioneză încă sănţirea. monastirii Cozia sub marele
A doua. lavră Cozia Mircea-vodă oa zidit

Şi sfântulii Nicodimii o a sfinţit...»

. :

i
_ Acesti faptit n'are trebuință de confirmaţiune : fundatoruli Tismenei fiind luceferuli
imporde
locaşii
unui
rea
consacra
la
clerului muntenii dintre 1360—1410, parteciparea”
|
.
——.
tanța Coziei decurge ca o fir&scă consecință.
ci
ecii,
Melchised
ii
Aşa dero nu la 1215 după d. Bolliacii, şi nici la 1313 după episcopul
ii
adevăratul
anume între anni! 1360—1410, sub patru Bassarabi, dintre car! unul a fostii
Radu-Negru, tatălui marelui Mircea, trăia în Muntenia fericitul Nicodemii, edificândii tem-"
pluri peste templuri în totii lungulii banatului olteni, dela Haţegii până la Dunăre.
e.

” 12) Condica MS, a Tismonei, în Archivulă Statului din

Bucurescl.—VENELIN, 12 Sqq, ete.

1) Buciumuliă, |. cit., nota 4. n.

,

PR

,

.

a va, fi,
ei tradiţiune
ne îndouimit
Ibids, nota 3. — Noi
14) med,
iepuri
Anu
:
7
simplu:
şi
puri
dicondii
fi
va
ci
Negru,
Badupo
ndii
menţionâ

din moşi din striimoși , eri editorulă va fi adausi apoidela
Sine uni nume primea.

15) MARTINOV, Annus ecelosiasticus grco= slavicus
Bruxellis, 1863, în-f,, p. 326: „Prilep seu Prilepia civitas est
Serbiz, olim celeberrima regumque Serborum sedes. Hace
-itaque urbs patria fuisse videtur Nicodemv, quem auetor a-

nonymus Histori:e Bulgarie inter sanetos recenset, ordine de-

cimum sextum, et insuper voeat Prilepiensem et myrobletam.

Prilepiam în Vlachiam migrasse ibique ad mortem

usque de-

gisse testantur sptlunea et sepulerum saneti.viri qui etiam-

Tismana, Est autem hoe monain monasterio
num Supersuntprocul
a limitibus Hungro-Transylvanie situm,
quod anno 1366 absolvit Vlachite Voivoda Radu seu Rudolsyug.u.—Do unde luata Martinov ciffra 1366? Ea se depărdoră cu vr”o patru-cinel anni.
icii
tsză de veritatea istornuma

16) piez, Grammatik der romanischen Sprachen, Bonn,
1836, in-8, t. 1, p. 266-7.— FESTUS, De signiflcatione ver=
borum, ed. Dacerius, Amstelod., 1699, in-4,p.125: „Dusmoso în loco apud Livium significat dumosum locum, antiqui e-

nim interserebant s litteram.& |

|
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LEGENDA

MUNTENA

DESPRE

SANTULU

NICODENI,

rulii- Tismeneă, ni pote
. . Pentru a completa daturile documentale sincronice despre fundato
la 1657 şi cunnoscută
servi famâsa căllătoriă a lut Paulii de Aleppo, scrisă arabesce pe I

E

d'o-cam-dată numa! după o traducere anglesă.

c, acestit
Ignorantă în culme, deră observatorii fârte scrupulosii şi narratorii forte veridi
rile |
monasti
„
e tote
Sirianti visitase, în societatea patriarcului. Macariii „de Antiochia, aprop
Sa
,
muntene, essaminândă monumentele și cullegendii tradiţiunile.
unea cronicurelați
cu
unesce
se
ellii
In privinţa petrecerii fericitului Nicodemii la Motru,
|
e
o
a
|
Sa
că:
ţel ardelene

-

.

”

«Apoi s'a dusi în ţerră şi mal în întru:
«Până la apa ce se dice Moțru,
i
a Acollo puţinii a conăcitii |
«Şi după vremi monastire's'a ziditii». . - - ”

|
aa
a
Pauli de Aleppo dice:
mi
Nicode
i
sântul
_ «Monastirea Motru se consideră ca mat vechiă decâtii Tismena, căci
a
du-se
„fusese cellii ăntelu omi ce venise a locui acollo într'o cuvi6să “solitudine, apucân
«clădi o biserică, şi numa! cu

multii timpii mal în urmă

totii: densuli s'a dusii

de a zidită

i
|
a
o.
»Tismena» î.
Aleppo,
de
Paulii
lu!
iunea
_Deră partea cea mar curi6să și cea mat instructivă din narraţ
este viudța fericitului Nicodemii, așa după cumii l-ati povestito călugării. a
pa
|
Sa
Eccă:

„Nicodemii se născuse dintr'unii tată Grecii, originarii din orașulti Caştoriă;și dintr'o

«mumă Serbă. FugEndii din casa părinţilorii, elli, veni aci prin inspiraţiunea unu! ângeră,
«carele! indică sub culmea muntelui loculii cellii mat bunti prin: abundinţa peraelorii *. At«tacândii stânca, ellii își sfredeli singurii o chiliă, în care astă-qi te poţi urca numai cu a«glutorulă funilorii, şi se vesti apo! prin minuni. Sossindii în oraşului Buda, reședința regt:«ut ungurescti, și predicându-i legea lui Cristi, principele îi respunse: o să te credii, decă
«vel trece intactii printrunii mare focii, cu Evangeliulii și cu vestmintele telle. Aprindendu_«se foculii, sântulii a trecută prin el, de'mpreună cu diaconulii seii. Atunci regele t-a datii
«scumpe daruri, între car! trei-dect -de sate, și Y-a mal accordatii mari aglutOre pentru con«strucțiunea acestel. monastiri, la care Nicodemii celli _ănteru a lucrati și-a rădicat'o. Nu.
«mal puţină şi cnezuli

serbescii Lazarii Y-a

dăruitii unii mare

tărgii cu șesse-deci de sate

« împregluri, €rii domnulii muntenescii t-a conferitii totii venitulii vamali din cercul mo_anastirii, pe lângă mai multe alte daruri. Regele ungurescii îi maY dede o grea cadelniţă
«de argintii, care nt-a şi fostii ar&tată,-avândiă
1 The travels of Macarius, [], 359: „Motro runs elose
by the convent, and supplies.it with water. 'Phis convent is
reckoned be more ancient than that of Tetsimana: for St.Nicodezmus was the first person who came to live here în holy
rotirement, and.set about the erection of the chureh. A long
time afterwardt, he wentto build the convent of Tetsimana.“
2) „Runring waters* din Pauli de Aleppo eorrespunde cu
»I ișătorele“ din cronicuţa dela Prislopii.
!
:
3) Loco cit. 352: „Ile ran away from his parenis, ard
came to this place by the inspiration ofan Angel,who pointed
it out to him, under îhe summit of the mountain, as an eligivie'spot for the abur.dance of its running waters; and here,
by seooping out the rock, he made himself a cell, to which
you now ascend byihe help ofropes,and performed gieat mi-

turnuri în forma

castelluluY din

Buda...» *.

Crâl answered him: I vill light up a great fire, and if you pass
„through it, with your robes and gospel unhurt, 1 will believe
you. “The Saint did so: he passed through the fire, together

with his Deacon, who all the while threw încense: and, for
this, their belief in him was great. The Crâl gave him valuable gifts, among which were thirty villages; and he be-

stowed on him great means for the “construction of this con-

vent, which

it: was 'he who first laboured at and orected. Tle

of Servia,

gave him a large city, with the sixiy villages a-

Kniaz Aazar, or Lazarus, at that time sovereign.of the land

„round it; and the Veivede.of Wallachia made him a grant
of.all îhe customhouse dues within the cirele of the eonrent,
besides confering on him many other benefits. 'Phe Crâl above mentioned presented to him also a, heavy silrer thurible,
racles. Fe went to: the city'of .Bodom,.the residence :of îhe
in the shape of the castle of Bodom, with its towers, which.
Orâl of Hungary, and preached to him the faith of Ohrist: The
was shewn to us,&:

|

STUDIULU.11, $ 60;

In acestă frumâsă legendă monastică predomnesce elementulii curatii istoricii,

i43

Castoria, de unde Pauli de Aleppo adduce pe-tatăli sântului, se află puţinii mat spre.
sudii în aceYa-şt regiune cu urbea Prilepti, adevărata ' patriă a fericituluy Nicodemii, încâtii
nemicii nu. pâte fi mat .firescă decătii unit Grecii Castoriotii venindia se stabili în Prilepii
şi căsătorindu-se cu o Serbă de acollo
N
a
a
a
a
„ Scena focului cellui mare din Buda este negre şitii o fabulă, derii acesta nu. împedecă de
a fi totuşi .fOrte docurmentală înalta protecțiune- accordată monastiriț 'Tismena din partea.

regelui de atunci allii Ungariei,. împăratulii Sigismundi, dela câre ea 'possedă mal inulte

cris6ve de'pe la annil.1418—1420 assupră differitelorii proprietăţi territoriale?, a
Tzarulii serbescii Lazari n'a datii fericitului Nicodemi: «unii mare tărgiicu șesse-deci
de sate împregluri », derii ce-va cam pe aprâpe, căci o diplomă dela despotulii Stefani,
ftulă acestul principe, afilăt6re actualmente chiariiîn originălă în Archivulti Statului din
Buccuresci, cu datuli din'1391, indictionti 14, dice între altele:
|
«Amii cliberati monaștirile, dândi fie-cării după a sea demnitate, între cart monastiri amil
-agăsită şi pe acelle din dcrra Românescă,. zidite cu agiutorulă tatăluă mei, anume templuli 'Preacuratel de “Dumnedeii născătorel la Xismâna şi ali marelui Intonii la Vodița. Și aşa diro metoșele

alorii celle din provincia domniei mele fâindă agiunse, ca şi altele, la o destverşită. uktare şi pustiire,.
«mamii milostivitii domnia-mea de a le înnoui și, întărindu-le cu credința mea, a le înapota

«diselorii monastiri, și anume metâşele: Tribrodi, Hapovţi, Dragevţi, Cruşeviţa cu Duhovați, Izvoreţu, Barict,. Bichinii,. Ponicva,- Poporate
;.. rii acel ce aii fostii Gmeni bisericesc!

«mâl 'nainte de pustiire, orl-unde s'arii fi afllândii et, scii în pământului domnie! melle; sei
“ala Unguri, să mergă în libertate fie-şi-care la loculi seii, și nemini din dregători domniet
«melle să n'abă a-I bântui. sii ali lua ce-va, ci să. fie scutiți de globaşiși de tâte dările

adregătoresci; ro decă cine-va va fi fugiti din pămentulă domniei melle la țerra-ungurescă
aSti în Bulgaria, fie allii.meii omii sâii allii vre-unui dregătorii ali meii, și va fi petrecutii

«acollo trei anni, s€ii duoi, seii unulii, şi va voi-a se întrce în disele sate bisericesct, acella
asă fie'liberii a veni, aftară numa!.de cel osândiţi pentru crimele următore: decă va fi luscratii contra domnie! melle, scii va fi gefuitii pe dregătorulii mei, sei va fi uccidașii, seii
«furti de celle sacre, scii este robii” cumpărat cu pământii, sii răpitorii de feci6ră, unora:
«ca acestia - nu li se accârdă libertatea aci făgăduită; €rii de va fi cine-va osânditii „pentru
«0 altii-feliu de crimă, atuncr. să-mi! rapporteze despre elli economulii diselorii sate ca'să-Y.
“«daii credința mea; acestea tâte de mal susii se întărescii cu credința şi cu porunca dom«nici melle, ca să fie nestrămutate şi neclintite pentru câtă timpăva trăi popa hir-3V icodemă, i

«precumii şi după mârtea lui în.toţi annit viueţei domniei melle, &ri după reposarea doni-

aniel melle etc.» î,

Donaţiunea venitului unorii

E

IE

vâme de peste Oltii este croşi unii faptii pe căti se pote de

autentică, constatatii printro lungă: seriă de diplome d'alle Tismenei, de cari sunt pline
pachettele Archivului Statului şi vechia condică a acestei monastiri *.
Cadelniţa cea dăruită de cătră împăratuli Sigismundi nu ma! essistă, după cumii ne as|
Sa
aa
sicură d. A. Odobescu.
Mai pe scurtii, afară de miraculsa trecere prin rugii şi de essagerata cifirăa moșielori,
tâte celle-lalte detaturi din legenda lui Nicodemii, așa precumi nk-o transmitte Paulii de
Aleppo, sunt de cea ma! rigurâsă veritate istorică.
i
'
|
O particularitate e forte remarcabilă...
a
a
.
Tismena n'a conservatii, nici unii act: dela Radu-Negru, ci:numat dela -fitu-seii Mircea

4) VExELI:, 90-80.

| Ca

5) Vedi originalulii în amea Archivă istorică, ], 1, 71.

6) Unele S'aă şi : publicatii | în VENELIN, '121; în Archiva |

- istorică; [,1,191,1,30;ete.:.

*:
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i Steulisei

esc i Lazarii, ci numat dela successor
epocă decellii Mare; nici unii actii dela tzarulă serb
du până la 1410, ci numai dintr'o
smun
Sigi
lii
ratu
împă
dela
actă
uni
nici
fani;
gia după mortea fericitului Nicodemii.
Tist prin diplomele celle în finţă, curnti-că
Și totuşi se probeză documentalmente, char
di
smun
Sigi
lii
tzaruli Lazari, dela împ&ratu
mena avusese cris6ve dela Radu-Negru, dela
i
înainte de'1410.
Unde sunt. elle şi ce sai făcutii?

din Romănia a may tuturorii actelorii din
Unica esplicaţiune possibilă a acestel disparițiuni
mat essistă, sunt resbellele esterne și lupsecolulă XIV, pe cândă celle din secolulii XV totii
,
|
—1400.
tele intestine pe territoriulii muntenii între 1380
sii
stânco
unii
:
. generaleo quasi-cetate,
„Decă nu le putea păstra în mid-loculii turburării
nu le fi perdutii particulari!
castelli ca monastirea Tismena, apoi cumii Ore să
unii monumentii graficii și numa! doue
ficcă de ce dela Radu-Negru nu ni remâne mal nică
ecesorului marelui Mircea ”, eri dela
dela primulă seii fitu Danii Bassarabi, fratele și pred
dintro sută, causa este mulțimea
acesta din urmă decă ma! avemii căte ce-va, o buccată
de anni.
actelorii din îndelungataY domniăde apr6pe patru-deci
Ne întârcemii la fericitulii Nicodemii.
mat vechi monastir! muntene
Mulțumită datelorii de ma! susi, carriera părintelui cellorii
se reduce 'acumii la următârea schiță.
nt în urbea Prilepă, din tată
Născutii pe la începutulii secolulului XIV dincollo de Balca
Grecii şi mumă Serbă, ellii şi-a părăsitii

părinții, îmbrăcândi

haina monacală și venindi

atunci, de'mpreună cu mal
pe la 1350 dincâce de Dunăre în Muntenia, căritai apparținea
multe alte localităţi limitrofe din Ardeli, și o parte din ţerra Hațegului.
Olteniel şi căumunţii
în
se
îndupogor
Aci înfiinţeză mica monastire din Prislopii; apoi
ui monasticii,
tândi prin

stânce și pescere

unii loci

mal potriviti pentru

selbătăcia tralul

ru, pe Vodița,
clădesce successivamente chilie, schituri, biserice, monastiri, pe Giii, pe Mot
până ce se stabilesce definitivi la 'Tismena.
şi
unii locaşii modelii,. căll&toresce în drepta şi'n stânga, peste Carpaţi

Decisă a înălța
peste Istru, cerșindii şi obținândii

bogate aglutore: în țerră

dela Bassarabi, în străinătate

dela împeratulii Sigism. undii din Ungariaşi dela tzarulii Lazari din Serbia..

vr'o cinci decennie,
:. In fine, reuşindii în tâte, egumenesce în noua” creaţiune în: cursii de
Mircea, cellii Mare,
sub
sub Vladislavi Bassarabi, sub Radu-Negru, sub Danii Bassarabii,
"
andei evangemurindii centenarii după annulii 1410, şi remânendi ca apostolii allii propag

lice nu numat în memoria Românilorii, ci aprâpe în a întrege! ortodossie.
a

$

60.

UNU EVANGELIARU SLAVO-ROMANU

.

-

DIN 1401,

vedere.
Pauli de Aleppo mal adaugă ce-va, pe care nol cătii paci eramii să scăpâmii din
perdere
ră
posteri6
Pe la 1650 se afla încă la 'Tismena uni tesaurii paleograficii, a căruia
|
este una din celle mat durerâse pentru ce! dedaţi cultului suvenirilori naționale.

“Pauli de Aleppo dice:

7) Amieulă nostru d. Gr, N. Manu ne assicura între di,
cumii-că la Eforia Spitalelorii din Bucuresei s'arii fi atlândii
unit crisovă slavieii originali dela Danii fratele lui Alircea
cellii Mare. Graţiă amabilităţii unuta dintre efori, d. Gr.Cantacuzino, amii vedutii actul în cestiune, pe allii căruia dossă
unii anonimii moderni a scrisă în adevtrii următorea comică
notiţă: „După eronologia țerrei (?) acesta trebue să fie Danit
II (21), predecessorulii și frate mai mare allă Iul Mircea I,
şi a domnită dela 1376-1382 (22), crii după Aron (1!) dela

1373-1398 (11).% Ami cititii crisovulii, Eli nare velstiă. To:
tuşi după caractere paleografiee, și mai allesii după numile
„boerilorii din consiliulii domnescii : Cokeo logofătii, Balea pAharnicii, ete,, ellii este de pe la 1425,nu dela Danii fiul lui
tadu-Negru, ei dela Danii fituli lui Danii, adecă nepotii de
fitu ali lui Radu-Negru şi mepotă de frate ali lui Mircea
celli Mare; unii principe, dela care în Archirulă, Statului se

găssesciă în originali doue crisdre, unulii din 1424 și altulii din
1430, ambele reproduse în a mea Archivă istorică, 1,1; 19, 73:
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Ă „Amii.vEdutii acollo tinii antici evangeliarii, scristi în. Ungro-vlachia de propria: mână a
«sântului

Nicodemii, cu nesce

caractere de o fineţă admirabilă, în limba slavică, pe. o fru-,

«m6să membrană, împodobitii cu arginti, şi la finea volumului avândii datuli: 6912» ».
„Adecă: annulii 1404. :..-Repeţimii încă o dată: 1404.

-

|

,

a

.

î

Si

Preţiosulii autograf se va fi ascundândii astă-di unde-va în Russia s&ti în Austria, deve-

*

nindi victimă a lacomilorii ârcheologi, de cari se însoţescii mal totit-d'a-una armatele de
invasiune în interesulii aşa numitei spoliațiuni sciințifice.....
sa,
LEGENDĂ

SERBO-BULGARA

DESPRE

SANTULU

o.

NICODEMU+

D. Gr. G. Tocilescu ni attrage attenţiunea assupra une! publicaţiuni etnografice bulgare,
appărute la lumină abiade căte-va dille și în care, resfoind'o la prima vedere, ne întimpină
o antică balladă relativă

mesce.

:

într'unii modă evidinte totii la fericitulii: Nicodemi,
deşi nul nu:

d

e

Eccă subiectulii.

"O cadână turcă, f&ta unul puternicii

aa

emiră, Yubindi pe unii vlădică bulgarii recurge la

violință, îllti răpesce, îllii adduce într'o giamiă, îllă forțeză a îmbrăţişa mahometismulii ; derii

sântulti, pusti la strîmtâre, invâcă pe Dumnedeii, cerândii «sălii scape ca să mergă în dârra

« Românescă, să facă acollo minuni, să zidescă în fie-care sati căte o biserică, eră în oraşe monastiri»:
a Da.si izlieznem ot tuka, .
«Dasi iotidem u Vlaszka,.. -

„Dasi sttvorim cziudesa,
„Na. 'sieko selo po tz'rkva,
aAu

_

gradove manastyr»>.

Dumnedeii aude ruga; o terribilă furtună isbesce şi culcă la pămentii giamia de'mpreună

cu toți Turcit; vlădica fuge;

affară'lu aşteptă diaconi! se! șilii conducii departe,: « departe în

ad erra-Romănescă, unde ellii clădesce în fie-care sată 'căte o Biserică, €ră în orașe monastiri, şişi face a
De
i
«0 mare gloriă»:
«Ta go na daliek otveli,
«Ta 'ie napravil po tzrkva

«U Vlăszka, na sieko sielo,
aA u gradove manastyr, —

a

a

«Golieniă slava stapalo»!*.

Acestă frumâsă balladă, care constituă partea așa dicândii epică din biografia fericitului
Nicodemii, nu este fără legământii cu «fuga dela părinţi» din legenda. lui Pauli de Aleppo:
«he ran away from his parents».

.

Ă

are

|

Serbir, ca şi Bulgarii, conservă tradiţiuni despre sântulti Nicodemii. .

E

Se

Una este mat cu s&mă remarcabilă, căci îlli pune într'o directă legătură cu Radu-Negru.
“In districtului serbescii all Crainer, la distanţă de vro doue-trel 6re de tărgușşorulii Cla-

dova, se afllă o bisericuță numită

Manastiritza, a cărila fundaţiune

poporul de acollo o

. attribue «unui sântii Nicodemii».
a) The ravels

II, 353:

„the ancient Gospel,

whieh he

"wrote, with his on hand, în Hunirary, în an admirable fine
“character, în the Russian language, on handsome parehment.

It is embellished with silver, andattheend of the bookisthe

ME

date, Siz thousand nine hundred and bcelse, so that it is now

CE
two hundred and fifty three years old.“
» ID czoLaxov, Blgarskyi naroden sbornik, Bolgrad, 1872,

in-8, p. 343.

:

19
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may
inscripțiune, din care se ma! putea citi pen&
D'assupra uşe! altarului se află-o"vechiă
.
îi
ă: «Radu-vodă».
dă-ună-qI cuventulii: PAABIESTfo» adec
ivă legenda poporană
potr
itza, constată do
Archeologii serb!, vorbindi despre Manastir
i
nescirea lorti despre cine vorii fi foștii acelli
şi acea murală, der confessă totii-d'o-dată.
|

sântă SN icodemii şi acelli Radu-vodă a

|

|

Incă o observaţiune, şi amii închiăiatii.
Pauli de Aleppo,
sce
nume
'precumii îllii
Noi numimii pe fiindâtorulii Tismene! «sântii»,
hisedecii etc. cronicuţa din Haţegii, d. Bolliacii, episcopulii Melc
puţină bigotă din lumea întregă,nu Vaii mal
_Să se noteze înse că Românii, națiunea cea
absolutamente pe nemini, ci lati primiti,
canonisatii ici o dată, precumii n'aii canonisatii
şi dela Serbi, pop6rele celle.ma! dardegiacu multii may tărdii, sânțitii gata dela Bulgari
|

pice în materia paradisului...

cunnoscutii, fără nici o califica“In actele Tismenet din secolil XIV, XV, XVI, ellui este emii», ca şi successoruli seii
icod
țiunede sanctitate, sub modestulti epitetii de «popii-N
primitivi de părinte, zănzas, fie prelii
«popii-Agatonit>, luându-se cuvântulit popă în îrițellesu ai
Ma
utii, fie călugării.
ionatii cu calificaţiunea de:
Abia în cărțile nâstre. liturgice moderne îllă găssiinii menț
u Constantinescu.
« Nicodimii celli sânţiti», după cumii ne informeză d. Dr. Barb

nici o vorbă!
In «Vieuţele Sânţilori—t»?

|

|

|

-Neoprimi aci

a

-

$ 02
-

RESUMATU

|

DESPRE

SANTULU

Ami demonstratii epoca fericitului Nicodemi

,

ă

NICODEMU.

prin acte contimpurane și prin tradițiuni

|
Ia
=
topografice.
planii
unii
pe
numay
topografice
tradițiuni
prin
și
liniă,
Prin acte contimpurane pe prima
conformităţii lorii cu celle
secundari, admittândii pe aceste din urmă unicamente în' mesura
o
aia
dentelu.
|
.
sunt:
Actele contimpurane, âdecă valabile prin propria lori greutate;
„1. Crisovulu lut Vladislavii Bassarabii dintre 1360—1370;.
|
2. Crisovulii' principelur serbescii Stefanii din 1391 ;
Sa
3. Crisovuli marelui Mircea din 1406 Fă

4. Evangeliarulu slavicii alli Tismeneicu annulii 1404, etc.

Tradiţiunile topografice, admissibile prin perfectulii lori accordii
Ea

a

sunt:

cu acte

contimpurane;
Ii

3»

-_

. Legenda despre fundaţiunea Prislopulut ;
IE
„ Legenda dela Motru;
„Legenda din Pauli de Aleppo;
4. Legenda dela Manastiritza ;
,
5. Meneele serbe etc.
dreptă a fostii în adeverit
mână
căruia
a
«Negru-vodă»,
că
Resumatulti sinteticii este
fericitul Nicodemii în organisarea monasticăa Munteniei, şi. may allesiiîn creaţiunea classicului locaș dela Tismena, e purii şi simplu tatăl lui Mircea cellii Mare.
u

„

ACAŢ 37.
31 XXI,
pi în Glasniky
Ev
n ) MILEDELIT”,
Manastiri u Srbii,

SA

.

„d

Aa

3) MITROPOLITU DOSITEU, A synaxarului carte; lași, 1683,

a în

rarissi
sră, varissimă
cartunulit în Biblioteca
în 2 tomi, din oară
o operă

ublică

din Iași, altulă în Biblioteca Seminariului. din

rescy, ambii defeetoși.
*

iului.

Bucu-

din Bue
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DESPRE: ADEVERATULU

RADU-NEGRU,

In îsistoriă, aşa după cumii o scrii ceY mal mulţi, sa veduti câte o dată o blată itteră
prefăcându-se întruni

importantii personagiu; şi adessea a trebuit secol! - pent ce critica

„să gonescă bolnavele năluciri.
Unii filologii francesii a povestitii nu demulti în Sînulu Institatulut o feumsă metarmor.=
fosă de acestă natură.
Eccă-o.

Pe la 1034 împeratul grecesc Mihailti
1
Iv disgraţiase pe uni metropolităi altă “Fessalo=
nicet, numindi în locu-Y unii curatorii ad-interim, carele să administreze diocesea,
|
Relatândii

acestii evenimentă,

Bizantinult

Cedrenii ' califică pe funcționarulii

imperialii

zpourdebs, Căci may toţi scriitorii grecy din evulii mediii, Gregora, Efremii, Frantze, etc,, astiifelfu chtamă cela-ce se dice lătincsce tutor.
Prima ediţiune a lui Cedrenii în loculii” minuscule ;za pusii din negrigire pe matuscula | II,
„ca şi cândiă arii fi numele propriii : Ilgoendebe.
Traducătorulii latinii a mersi şi ma! departe, conferind acestul noii Prometeii, negreșitii
fâră voia lu! Gioue, unii 'splendidti episcopatii : „«episcopatun Prometheo comimittit».

Lequien citesce testul, consultă traducerea, și nu se sfiesce a vărt pe fabulosuli Prometeii în lista archiepiscopilorii

“Tessalonicel,

accordându-t anume fotolliulii trej-deci-și-șes-

stlea după ordinea cronologică,

|

Vine Lebeau, apoi St.-Martin şi cei-lalţi istoriografi at Bizanţiului, şşi fie-care pe rondii

|

vorbesce despre” «archiepiscopulii Prometeii».
Din buchi

patriarcii !

în episcopii, din episcopii îni archiepiscopti, din

archiepiscopli putea. să. devină

|

O litteră mică schimbându-se într'o litteră mare, nemicti mat multi decătii atăta, a fostii

în stare a zăpăci o grămadă de magistrale capete!?.
|
Ori-cine se espune a brăsdui câmpulii istoricii fără a pute cunn6sce înse-şi testurile îîn
limbele lorit originale, fără a fi approfundatii fontâne şi Eroșt fontâne, fără a possede aptitu-dinea şi rebdarea de a le suppune una după alta cellui ma! minuțiosă scrutiriii, osă găssescă ..

şi ellă la totii passulii «archiepiscopi Prometel», întocmaY precumii la noy, mostenitorii lut
Grecenu ati datii mereti de «Negru-vodă», pe la 1215; pe la 1240, pe la 1290 ete;
“ Mlustrulii criticii maghiari ISemeny a schițat cu o penă de maistru urmmătârea genese a

greşellelorii :
"«Unulii scâte o supposițiune;

unii altu douilea clădesce pe ea o teoriă ; unii all treilea

„o consideră degia ca pe o veritate

recunnosctită, trage consecințe. şi mai 'anină câte ce-va

„«dela sine; ună all patrulea mat adaugă cătră celle adause; și totii progressândii astii«felu într”o spiţă Ore-cumii genealogică, istoria trece pe nesimţite în Jongas 'errorumi generaationes, pnă ce ?n fine se rădică unti gigânticii arbure, alle cărut intrepide ramure, în loci
«de a offeri obositului istoricii unii sicuriii adăpostit şi unii. viguiosă spriginii, îl storcii în
«turmente picăture de sudâre»?

1) BRUNET DE PRESLE, în Gomptes rendns do PAcadâmic
des Inscriptions, nouv. serie, t. 1, Paris, 1865; p. 169.
2) Ubor das Bisthum zu Bacow, în xunz, Magazin, II, 1:

etwas dazu, der Vierte fâgt dem Gefiigten siieder Etwas bei,
und indem dieses in einer gewissen genealogischen Ordnung
so fortgehet, âbergehet endlich die Geschichte în longas er' rorum generationes, bis endlich ein Riesenbaum dastehet,

„Der Eine stellt die Muthmassung auf, der Zweite Dauet Mei.
nungen darauf,: der Dritte botraehtet” sie sehon als Wabr-

- seher einen sichern Ruheplatz und festen Anhaltspunkt zu

heiten, macht Polgerungen daraus, und figt nochex propriis

dessen kihne Zweie, statt dem ersehopiten

Geschiehtsfor—

gânnen, ihm nur qualvolle Schweisstropfen er pressen. 4

-
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cellii puţini n'a. ma! remasii nici o
Ami assudatii şi noY, după vorba lui Kemeny; înse
nu!
portiță deschisă pentru basmele scâlei lui Grece demonstratii că:
a
amii
ente,
docum
prin
Prin documente și numa!
și chiarii
ă
domni
la
a fi aglunsti
1. Tatălui marelui Mircea se dicea Negru înainte de
chiamă
îllii
numa! Radu, precumit
după urcare pe troniă, deși numele % curatii princiarii este
a
a
.
totii-d'a-una în acte oficiale fiii şi nepoții sei;
tatălii marelui MirRadu
este
ului»
2, Negru-vodă cellii cu titlului de «duce allii Amlaş
_
niei ;
Munte
încă
apparţinea
cea, căct înainte de 1370 territoriulii amlaşenii nu
domii
precu
a,
Mirce
marelui
3. Negru-vodă fundatori all “Lismenei este Radu tatălti
Se
vedescii tâte cris&vele'essistinţi alle acestei monastiri ;
tă: ma! în urmă monastire
deveni
ci,
manes
„4. Negru-vodă donatorii alli bisericel din Calli
o diplomă dela acesta din
ă
dela Cozia, este Radu tatălii marelui Mircea, după cumi attest
a
Sa
i
1388;
mi
precu
a,
ui Mirce
3. Negru-vodă ctitorii primitivă allii Cotmenei este Radu tatălii marel
ă

arrâtă însu-și nepotulii sei Michatu Bassarabii întruni actii din 1418;

o

ui Mircea,
6. Negru-vodă cellii cu monastirea dela Câmpu-lungi este Radu tatălii marel

”
|
fiindu-că înainte de 1350 nu era acollo decâtii.o simplă biserică.
este
emii,
Nicod
7. Negru-vodă, sub care se illustrase prin: creațiuni monastice fericitului
între
anume
Radu tatălă marelui Mircea, de 6ră-ce acestă apostolii allii Munteniei a trăitii
|

o

aa

1360—I1410.

;

concretă,
Mal pe scurti, ort-unde Negru-vodă appare ca'o personalitate reală, plastică,
identifică
se
elli
cii,
până și 'n cupa cea cavâllerescă de cinci litre descoperită de d. Bollia
cu

Radu

tatăl

marelui

annilorii 1370—1380.

Mircea, classându-se' cronologicesce nu mar. susii de intervallulii

|

RR

-

e

-

A'li împinge cătră 1215 sci 12go sub apoteosa de părinte allii Statului Muntâni, a
din epoca lu! Mateiii Bassarabi.
fostii opera ignorantismului logofeţescă și.călugErescii
_In secolul XVI teoriă î-la—Grectnu nu essista. încă în România, și €cc& despre acesta o
.
.--probă totii ătâtă de documentală ca şi.lunga seriăa cellorii de mat susi.
Între

moşiele celle ma! vechi alle monastiri! “Lismena se află satulii Cumanit,

numiti

dintru'ntetu Vadulii Cumanilorii, situată lângă Dunăre, actualmente în districtulii Dol-giului,
până ni secolului XVIII făcândii” parte din territoriuli pe atunci cu multi ma! vastii ali
E
Mehedinţilorii, numerândiă astă-qi vr'o 400 case şi 2 biserice.

.
i
.
„Crisovulti luy Mircea celli Mare din 1387 dice frte limpede:
i
nie
melle
dom
e
allii
tulii
parint
reposa
sântă«Intărimi monastirit Tismena .celle date de cătră

«Jină Ra du-pocvodă, satuli Vaduli “Gumanilorii cu giumătatea Toporney. etc.» *.
Prin urmare, moșia Cumanil este o donaţiune directăși esclusivă. dela - Radu -tatăli marelui Mircea.

|

.

i

DI

-

din 283 aprile 1576 o recapituleză în următorulii. modii :
EI bine, unii crisovii
«Din grația lui Dumnedei 15. Alessandru, vodăşi domnii allii tâte! țerre ungro-române
«ete. Dă domnia-mea acâstă poruncăa domniei melle :sântei monaștiri” numite Tismena,
aunde este tempulii Addormirii pre-sântel curate! și pre-binecuvântatey stăpâne născătorel
« de Dumnegeii pururea-feci6rei Maria, ca săY fie satulii numitii Cumanii, carele se afllă a„prâpe de. Vidinii, cu totii hotarulii şi cu balta, fiindii-că supra-menţionatuli sati Cumanii
eeate, moşia Monăstirity confirmată încă din Şillele reposatuluă Ne gru-vo dă, ri acumii de cu- .

cu Pervu,, fitulii Iul
iet melle
tea -domn
de'nainmândi
ecat
glud
ii,ă affir
pentru sustilisultt
disulii sati
Cuman
Pârvu
cumii-că acesti satii este
« Cherbeleţii > entr
192:192: „potrr'zsdam
:
i
“9) Archiva
iva istor,,a III,
I,
prilozsenaa
69
svietopoezivszago râditelie gospodstami Jo Radula voevodi,

selo
. yi
. . mstyi
10. Koumanskyi

-br brod d s> polovina,
norma y ete.“ — VENELIN,
,
polo vi
"EN
Toporna

aa

a
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, domnia-mea amii căutatii, procesulti
şi deci
«moşiă lut, remasă moştenire dela Cherbeleţii
«după dreptate şi după legea

dumnefecscă, cu toţi onorabilă -consiliari că, domniei

melle, şi amă mal

«cititi domnia-mea,şi crisopuli de întărire dela reposatuli «N, e gru-vodă, vedândii și convingân«du-mă

că supra-menţionatulii satii Cumanii etc. *,

!

„Aşa dero Radu tatălui marelui Mircea era cunnoscutii de vecuri sub numele seii anteprinciarti de Negru, înse până la grammaticii lui Matetu Bassarabi nimenui nu venta în minte de
- a'lă face să colindeze cu estractulii matricularii ali ţerreY din secolit în secolii.
era reservată istoricilorii allti-de stolniculii Socolii ot-Cornăţeni.
Acestă descoperire

La 1576: areposatuli ÎN egru-vodă», nemicii mat multi .decătii atăta, după. cumii vedemii
în crisovulii de mal sustii; la 1636: aBitrânulă şi pre-milostivulii creştinii Radulă AV egru voevodă,

«carele a fostii din începută descăllecătorii Terrei Românesct»,, după cum sună inscripțiunile dela

|

|

Da

Câmpu-lungii.

" Câtii de fecundii în floricelle a fostii şesse-decenarulii spaţii dintre 157 5—1636!

Intru cătii Negru-vodă trece peste cadrulti strictamente istoricii allii lui Radu tatălui
marelur Mircea, elli devine unti obscurii mitii, o personificare tradiţională a întregulul
ă, eraldicii alu cellorii trei capete
a rebusului
nemii allii Bass-aradiloră, 9 espressiune lessic
negre, unii eponimii alti Statului Bass-aradescii: glrabiă,. A egră-Cumaniă, <âgră-Tătariă,
la MusceT(ara-Iflak, Maupehayla etc., tâte astea amalgamate, ma! allesii la Făgărăşen! şi
unii Bassadecă
Severinului,
alti
banii
unii
cătră
de
lorii
lent, cu memoria. cuceririi regiunil
|
N
arâbi si vodă-egru, între annil 1160—1210.
așa dicendii chimică

Numai! print'ro descompunere

calitativă şi cantitativă,

recurgendiă

la totii feltulii de rcactizi, noY ainti reușiti a separa elementuli facticii de elementul imaginari, ambele din ce în ce ma! fusionate în cursii de secol:
864,
ŢERRA NEGRILORU IN SAGELE SCANDINAVE,

"

;
Amii terminatii cestiunea-legământulut legendet lui Negru-vodă cu numele bassarabicii
selle
înse mamii conchisii încă assupra nature! acestuta din urmă şi cellei may interessante a
|
A
manifestațiunY: «ralia.
i de aY âgră
epitetulu
all
poeticii
nte
eminame
_ Semnalarâmi din capulii locului caracterulii
în privința Munteniei;

unii epitet

şi Zlrabia.

a

care nu numa!

depinge o dinastiă,

o ţerră

o naţiune,

întrâgă printr'o culâre, adecă prin totii ce pâte fi mal imaginativii, derit merge cu fantasia,
pe basea ademenitâre! assonanţe, până a gruppa lucrurile celle mai disparate: Bass-arabia
|

i

|

|

Principalele monumente, în cart ne întîmpină acestă nomenclatură, sunt &roși poetice,
începândi della ballade slavice până la Cântulă Nibelungilorii.
. Reputaţiunea Românilorit din veculi de midit-locii de a fi negri şi chiarii «Arabi nu . se
câte
mărginia înse numai în sfera pop6relorii învecinate, după cumii şarii pute crede din
ami spusii penă aci. :
ukrieplenie

esezezse_ât pri dni pokoinag. Negrul voevoda, ă

5) Archivulii Statului din Bucuresei, actele Tismenei le

, potom I'da est bil da a svietoe monastir. na est mal pre-

stie i prieblagoslovenie vladiezitze i bogoroditze prisno dievi

gospodstvami, i esezezs proeztach gospodstromi i kniga po-

pliz kod Idin,v'si s's v'siem chotarâm-i s's blatem, ponezs siiu

dice diplomatiei din 1570-1550, în Columna lui Traianii;

gătura nr, 14: „Milostiiu bozsieiu 16 Alixandru voevodai
“ gospodin v'soi zemle uggrovlachiiskoe, syn velikago i priedobrago Mirczev vosvodi i anepseu Michnev voevoda, davat
gospodstvomi sie povelenie gospodstvami svietoe monastirev
zovemago 'Tismiena idezs est chram uspenie prie svietie ezi-

Mariia, iakozs da mu est selo ezs se zovet Komanii
viszimenitag

selo

ezs sut

Komanii bili sut za diedind monastirevi

niepried gospodstvami s'sPyrrul syn Kerbeletzov radi viszreczeno selo Komanii, i sitze priesz Pyrvul kako siiu selo Komanii ni sut negov za dieâinu,i est s'tvoren s€l0;., basezinu
emu dt Kerbeletzu, i utem gospodstromi gleda redu im po
pravdu i po zakonu bozsiiu, s v'siemi ezistitimi prariteliem
koinag Negrul voevoda za ukrieplenie ete.— Cf. allă meii Co-

nr, 35, p.138,
1871,

|.game

aiN

|
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puținii instructivii, o
- Noi o găsimii totii pe atunci tocmai în Islandia, şi cela ce Y nu ma!
Sa
|
E
găssimii toti într'o fontână poetică. — .
la 1178
Famosulii Snorre Sturlason, .unulii din părinții. litteraturei scandinave, născutii
despre
ne
mențiu
o
lăssatii
nț-a
şi mortii la 1241, în legenda Inglingasaga din Heimskringla
din
rional!
şeptent
ilorii
căll&tor
regiunile, nâstre, după ideele pe giumătate mitologice alle
|
a
acea epocă.
Pe
a
"- Eccă passagtulii.în traducere:
«Spre nordă de Marea-ntgră se întinde. Sciţia cea 'mare sit frigurâsă,

în care sunt o.mul-

; sunt a«ţime de ţerre vaste, o mulțime de naţiuni minunate, o.mulţime de feliuri de limbe
i
A
«collo pitică, sunt uriași şi sunt omeninegri.»
si:
islande
: Becă şi testului
tar eru dvergar. ok _risar ok

«morg, ok margskonar tjddir undarligar ok margar tingur;
«blâmenn»

.

|

*

stârherud

Svidj6t en mikla eda hin kalda. 1 Svidjât eru

«En nordan at Svartahafi gengr

Ra

|

E

“Să se noteze că acella-și cuvântii Blămenn, adecă dmeni negri, desemnă toţi-d'a-una în 0
|
SI
pera lu Snorre Sturlason şi pe «Arabii din Asia. i
"In acesti modii o sagă scandinavă din Occanuli Înghiățati, ca şi Nibelungenlied alli
Germanilorii dela sudiă, că și cântecele eroice trans-danubiane alle Serbilorii şi Bulgarilorii,

în. secolir XII-XIII, numesce pămăntulii Bassarabiloră: Jrabiă. . ... ..
_ş'apol. totii
_Precisarea ţermului nordicii all Pontului: «en nordanat Svartahafi», nu permitte nici o

|
e
e
a
|
îndoudlă.
poile
sorginț
tă
tâte
comple
listă
întro
a
acumii.
enumer
Cu acestii datti în mână, putemii
etice din evulii mediii, în car! occurge do potrivă arabisârea României din causa Bass-arabilori:
,
1. Rebusulii eraldicii allii capetelorii negre ;
serbe;
Ballade
2.

3. Ballade bulgare ; . .

4..Cântulti Nibelungiloriă ;

"5. Mitulă Iul Negru-vodă ;

|

|
6. Heimskringla lut Snorre Sturlason.
Pentru ca negrismulii Munteniloritsă fi pututii străbatte între annil 1 70—1240 până în

y,:a
la margine
fundulii. Islandie

crivețenă a lumi! vechi în clocnirecu marginea criveţenă a

lumit noue, ellii cată să fi fostii fârte respănditii.cu multii may de "nainte şi cu multii mat în-

CI
E
collo de banatulă proprii isi allti Severinului. _ă,.
este o semi-obscuriCea-ce distinge orl-ce creaţiune poetică, fie ea cultă sei poporan
a definiţiune a
tate: «poesia consistă în rade de sâre printre aburi matinalt», după sublime
a
i
|
Si
lut Goethe:
|

|

|

„Aus Morgenduft gawebt und Sonnenklarheitt 2

E

i Epitetuli-de SV egră sei de Jrabiă, deşi isvoriti din Oltenia, totuși nu se putea restringe
în ăngustulii cercii alu ţerre! Bassarabiloriă,ci trebuia să îmbrăţișeze cu 'ncetuli în închipuirea pop6relorii o zonă 6re-care, o. întindere ma! multi sti mat puţinii confusă, unii xdipat
lungitii în sustii.şi 'n gYosii affară din sfera Munteniel. . -

i
d:
les | monuments des
russess daprâs
1) Ă RAFN, E Amntiquiites
anciens Scandinaves; Copenhague, 1850, în-4, î. 1, p; 245,
a
a:
IE
|
_9
-2) Licder; dedicațiunea, în Simmiliche Werke; Stuttg,,

“

A

ara eratura
i p.8 8. —» „3sznopoLt,. Ce -Yiva despre litter:
1868,t -1,p.
ponoraniă, în Columna lui Traiani; 1872,D.215,a espresii
tai
da
ac
6rte bine acela-și ideă.
A
a
pa
- Damme
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NEGRA

BULGARIA;

i51

a

REGRA-UNGARIĂ

ȘI

MAREA-NEGRA»

Ami urmărită până acumii, în ce modti numele Bassarabiel, 'derivatii dela străvechia dinastiă oltenă, 'scurtându-se de? nteiii în rabiă şi. traducându-se apol prin 2Vâgră, a dati
successiva nascere unel-variate nomenclature, sub care întrega Daciă dunărână a deveniti

cunnoscută în cursulii evului medii Slavilori, Greciloră, Maghiarilorii, Turcilori, Germanilorii, “Mongoliloră, Scandinavilorii : Aradp; 1 eri-drabi Vina Gumaniă, 1 ni-i atari,
TCara-iflak, MavpofAayta, Kard-bogdan etc.:

.:

Acestă negră planetă, ca să ni fie permisti a ne espriihe ast-feliti; şI-a. creatii ca 'o 'speciă
de atmosferă, împresurândit căte unii brâu de spaţii peste Carpaţi şi,peste Dunăre, ba
chfarii și peste gurele grandiosulur fluviu : la nordii o nigri-Ungariă, la sudă o negră-Bulgariă, la resăriti o Mare-negră.
-:: : -

Și să se observe bine uni punti cssenţialu : nu t6tă Ungaria era ntgră, ci numat Transilvania; nu t6tă Bulgaria era nâgră, ci numa! acea 'danubiană ; nu toti Pontulii era negru, ci
numa! ţermulii seii nordii-vesticii ;. ma! pe scurti, nu era negru decătii icela-ce se apropia
ma! multii sâi ma! puţinii de Degră- Română.
:
Imp&ratulii Constantinii Porfirogeneti, petrecută o gtumătate de secolii pe tronulti con=
stantinopolitană, dela annuli 912 până la annuli 9 59 încâtii nemini nu cunnoscea' maY af-

fundii pe toţi vecinii Imperiului Bizantinii, ni spune în doue locuri că o parte a Bulgariei sse
chiăma

negră : uăden.

Cuvintele: autorulur imperial sunt suscepaile de: a fi interpretate în urătrele patru
moduri:

1. Unii credus că ]Mzupofevă-raete coincidă cu antica Mesiă a adecă o provinciă care se limita
la nordii cu Dunărea, la sudi cu Balcanii, la resăritii cu Pontulii și la appusti cu luviele
Drinu şi Sava, cefa-ce îmbrăţişeză nu numar Bulgaria, derii încă şi Serbia*

2. Alţi! reducii Maypefevagia la :Bulgaria strictamente istriană”, adecă Dobrogia de astăi-C
şi territoriulii ma! spre appusii în direcțiunea Vidinului.

3. Du Cange identifică]Maupofcuhyagla CU Moldova: «“Gara-dagdania, vraisemblablement la
amesme province qui est nommee Aigra Bulgaria».
4-:In fine Danesulii: Suhm, luându-se după Du Cange,: derii mal puţinii “esclusivii, dice
întruni locii: .«Nu se pâte contesta că împeratulii Constantinii înțellegea sub Negra-

«Bulgariă

de nu pe Bulgaria de acumi,

apot Bugiaculii și Moldova,

cu atătit may multă

acă acâstă din urmă penă în 'momentulii. 'de față se chiamă Negră-Bogdaniă»*,
Astii-feltu Suhm şi Du Cange dibuiaii de pe atunci o obscură înrudire între Maupoovaţapis:
"Şi MavpoBXayla, deşi nu scieati nemicii şi într'o mare parte nu puteai încă să scie despre Bass-

arabiă, N îgră- Tătariă, ŞVâgră Cumaniă etc.

Cela-ce Y% îndemna a căuta Negra-Bulgariă pe ambir șermat al Dunării, nu numai spre
sudi, derii şi spre nordi de gurele fluviului, este anume mărturia lu! Porfirogenetii cumii=
că astă. regiune: ameninţa hotarele Chazariei, care aflându-se peste Nistru, cam totii până
acollo, trebuta să se fi întindândui: și Morugofas)-agla e
- Ortecare din aceste înterpretaţiuni arii (i admisă, fondulit communti este că Negra-Bulgrariă a lui Porlirogenetii sse învecina printr'o costă cu ” multipla negrăţă :a ţerrei Bass-arabiloră.
Ş .

L) THUNMANN, „Untersuchungen, 102: das Mosische Bul-

3) NEUMANN, Die Vl

zi, 1847, în-8, p. 106:
-garien heisst das sehwarze.k:
2) roRBIGER, Handbuch der alten (Gcographie» Leipzig, + sehwarzen genannt.“

1848, in-8, t. 3; p. 1088: „so dass sie das. heutigen Serviei

und Bulgaria umfasste.&.

:.

.

.

des stidliehen Russlands, Leipe

„Die -Donau-Bulgaren

wurden

die

4) Histoire de Pempire de Constantinople, Paris, 165%,

inf

p. 308.

1.0.
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urilo rii slavi, trăitori între 1056—11 16, prin
Călugărulii Nestorii, patriarculii cronicar irogeneti, reproduce în totalitate unii actii inlut Porl
mare numat cu | unii secolii posteriori
gă a nu în2
annulii 945; prin care cel de "nteiti se ăobli
ternaţionalit între Ruși şi Grec! din
Nistru,
peste
adec
în țerra Chersonului S
gădui Slegriloră-Bulgari de a face incursiuni
Se întindea întru cătii-va şi. assupra mallului
cefa-ce confirmă opiniunea că Mavpofovăyapia
nordici alli Dunării. :
lii lui Porfirogenetii. şi documentulti din
* După combinațiunea cea mat sobră între testu
dii prossimitatea Nebrei-Bulgarie anume
Nestorii, ambele de pe la 90 şi ambele. specificân
ide că Maupogovhyapla scii “Gaerno-bolgaria
de regiunile Russiei meridionale, not putemii conch formată prin intrunirea Dobrogil cu
ni
copprindeă în secoluli X întregulti littorali mari
Pontuliă și gurele Dunării, îi era forte
ne
siţiu
dispo
la
ii
'ce-va din Buglacii, de unde, avend
uscatii, ci mai cu s&mă pe apă.
lesne a supăra Chazaria şi Chersonulii nu numai pe
cătii Porfirogenetii ellii-însuşi, deConclusiunea nâstră devine cu atâtii mai evidinte, cu
ni arretă gurele Dunării! întercluse
scriendii întrunit locii navigațiunea pontică a: Ruşilorii,
vorbindii despre aşeqămintele Peceneîn territoriulti bulgarii, eri întruni altii passagiii,
menţioneză Nistrul, Niprulii şi apele
gilorii mat susti de Bulgaria în direcțiunea Russiey,
itis ; remâne totuşi nu ma! puținii certi că pe
mal m&nunte, deri nici unii cuvântii de Danub
nda cu acea pecenegă, stii cellii
mallulă nordici all fluviului dominaţiunea bulgară se confu
într'unii modă decisivii se
încătii
puţinii limitele lorii respective erai forte reii determinate*,
ă se desemneză limpede în relapâte pune pe semă Mavpefhaylas numai Dobrogi a, care singur
iunile concordanţi alle lut Porfirogenetii şi Nestorii.

ii, basându-se pe. dâssa
Suhm presuppune că aşa numiții Negri-Bulgari arii fi fostii Român
" ; not înse n'o putemi
;dentificare a Vlachilori şi Bulgarilori în scriitori! din evul medii
Sa
affirma, neavândii la mână nici o probă solidă.
spaţiul
totii
în
X
Din contră, însuşi Porlirogenetii ni spune forte clarii că *n secolulii
de a fi locuiti
ire
suven
vagă
o
abia
decătii
dintre Nistru şi gurele Dunării nu ma! essista
2

latinii spre
acollo 6re-cândii. Romanil:t, cefa-ce indică o.completă retragerea elementuluițiune din la-

munți în fața barbarismului reversati pe câmpiă, &rii mat allesti vechiaY. dispari
turea de totii descoperită a Bugiacului.:
înIn epoca imperatului Constantinii numai Oltenia, pământul Bassarabilorii, regiunea
recepândi dela. Pons Aluti să. chYarii dela Siretii şi până la Pons X rajani dela Severini,
gl6potopulii
e
pătrund
pututii
ma
măsese în Dacia uniculii adăpostii curati românii, unde

telorii slave şi turanice.

1 i, dice Porfirogenetii, domnescii din puntea luY Traianii spre occidinte, adecă dela
- Unguri
adecă
Temeşiana în susii'*; Pecenegil, dice toti densulii, domnescii din Siretii spre oriinte,
5) Nol eunnâscemii pe sun după traducerea russă:. Istoe

„plac xaditerae ads răv Iloriuvanurăv Emi 70 pigog 10 Ad:

vazge xi roi Advaorer ai Tiăv irEpuv Tu Exeige 0YTGY 710riczeskoe rassuzsdenie o Chazarach; Moskva, 1846, in-8,
Tauiăv,t
.
E
,
E
p. 46: „Dolzsno soznatsia, ezto imperator Konstantin ponimaet 9) Ib.; p. 166, cap, 37; p. 177, cap. 42 ete. .
pod Czernoiu Bolgariei ili nynieszniuiu Bolgariu, îli Bessai teper
-rabiui Moldaviu, iz koieh posliedniaia nazyvaetsia
„_19) Loco, cite: „Bolgarieiu nazyvaet on (Konstantin) ee, vieescze Kara-Bogdan, to est Czernaia Bogdania.“
potomu ezto nei zsili Blachi, kotoryeh niekotorye
roiatno,
6) Chronicon Nestoris, -ed. Miklosieh, 28: „prichodiat
pisateli smieszivali s Bolgarami.&
Czernii Bolgare i voiuiut v stranie Korsunstiei, velim kniaziu
11) 0p, cita p. 167, cap. 37: „Ev avroic di zois Tv zahar
Să
—
toi.
stranie
pakostit
pusezaet
ne
ieh
da
Rus'skomu
OTE ATiOuGacw EvplozovTai ni xx ouciv pvopianară Twa
punenmii alături pe PORFIROGENETU, De administrando Imzai oravgoi Jatsuroi cis Îldovws 7ropivous" 09ev rai Tives 7ans
„IHegi
12:
.81,cap.
1840,in-8,p
perio, ed. Bekker, Bonn,
gdidoaw Ezevocv us Pupaioi HOT8 Tăs ratoiniag eîgov Exeîge.%
uavons Boulyapiac xai Xabapiac. "Ori noir paven heyoutvn
—Aci prin “Popaioc se înțellegii Romanii, nu Grecii, pe carl
Bovlyagia divarae Trois Xatagors moleueiv.i — Ib.3 p. 180,
Porfirogenetii îi. numesce în passage etnice totii - da -una
cap. 42: n6 Advangis zozaudg, î£ ou zai oi “Pis Drtozovrai

z066.xe Tv pavouv Boviyagiavi
7) 0pe cite p. 79, cap. 9: „dida ziv zii Bovlyagias iv
îvdvaăpevoe ei TO Toi Aavoubiou

orourov îpyovror.i

8) Ibid.; p. 783, cap. 8: pre sai eîs 70 ptgos Tijs Bovhya=

Ipaesoi, bună-6ră p. 217, cap. 49 ete.

12) Iles p. 173, cap. 40: ni Toi faoilinc Toaiavoă: yipueă

rară Tijv Tiis Tovoxias dpzijv.“ —Despre Tovgria, ca numele
Ungariei în seriitorii bizantini, veqi sTRITTER, , 3; Ungricae

|
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dela Moldova în susii'*; ce dero se ma! face cu intermediulti dintre Severin şi Siretii, unde
nu ni se arretă nici Unguri, nici Pecenegi?

Acollo, €rii: mat cu sămă între Oltii şi munţii 'Femeșianci, domntati în largulti lorii RomâNil, şi întrega carte e administrando. Imperio, atătii de avută în detaturi, nu zăresce' numa!

acollo nict o umbră de barbarii.
Suhm fuseșe primului şi pent acumii uniculii carele a surprinsii acâstă caracteristică particularitate, deși nu sciea cumii să și-o esplice.
Intr'una din dissertaţiunile selle ellii observă:

«După împeratulii Constantinu țerra Pecenegilorii se întindea în Tungulu Dunărit penă
«la apa Oltii; apot dela Olti până la hotarele “Ungariei era unii intervallui de patru qille
«de drumii ; ară urma. der că Oltenia va fi fostii pustii»:
Suhm committe o errâre incidentală.
Fruntaria

appusână

a Pecenegiei

după

Porfirogeneti nu

este Oltul, ci Siretulăi, căci

elli dice: «fluviele din acestă ţârră sunt ănteii Baruchii, alli douilea
Trullă, allu patrulea Brutii, allii cincilea Seretii»**
| Plecând din oriinte, aceste rîuri sunt:
_1. Baruchii, Bogvsdâvns, Nipru ;

”

Cubu, allu treilea

a

e

2. Cubu, KezuBec, mal correctii Bov-zas, Bugu stii Bogi;
3. Trulli, Tâpas, turcesce Turla, în atlantele catalani din evul 'mediii Tuila, Nistru;
4

Brutii,

DgcuTos, Prutii ;

.

5. Seretii, Stpesos, Siretii.
Prin urmare, întregulii spaţiii dela Siretu până la podult lut Tratani,

derii negreşitii

mal în speciă firâsca cetate a Olteniei, era deşertii, înse nu întruni înțeles absolută, pre-

cumii se părea lui Suhm, ci numat în privința barbarilorii.
Nemicii nu pote fima! preţiosti şi ma! elocinte ca acestă tacită mărturiă a lut Porfirogeneta
despre nebarbarisarea Olteniei în secolulii X.

Aci stăpăniai Bassarabil.
„Nu este trebuință de a face Români pe Negrit-Bulgari, fiind de aglunsii 'că el se aflaă

în vecinătate, seii mal bine dicendii

gravitaii în cerculii.

atmosfericii all banatului de Se-

verinii, de unde li și venia nuanţa de 7negri.

în secolului X numa! Dobrogia și vruni petecii nedefinitii din Bugfacii
gră-Bulgariă prin apropiare

se chiămati Ne-

cu Negra-Romăniă ; peste tre! secol! înse, după ce Mesia în-

tregă se bass-arabizase degia mat d'a-dreptuli sub dinastia română a Assanilorii, cet-Palţi
Slavi trans-danubiant ai începutii a numi AV egri pe toți Bulgarii fără deosebire: «TzrniBugari», precumii ami constatat'o ma! susii în balladele poporane serbe din Bessonov.

În interesulii essactităţii este importanti a nu perde din vedere acestă distincţiune crono=
logică :
1. SV egreța totală a Bulgariei dateză dela annulă 1200 înc&ce; ;

2, Aegreța parţială a territoriului de lOngă

-

gurele Dunării precede cu may mulţi secol),

cellii puținii de pe la annuli 950.

| Călugărulii Nestorii, pe care Tamii văguti mergândă braţii la braţii cu.imperatuli Con-

13) Mai elesă nota 15.
13) Om Patzinakerne, în Skritter, som udi det Ridben.
havnske Solskab ete., t. 10, $. 7. — Nol eunnâscemi numai
traducerea russă: Istoriczesitoc rassuzedenie o Patziuakach, Moskva, 1846; in-6, p. 14-15: „Zemlia Patzinakor na- ezinalasi pri vpadenii Dunaia v Ozerne more, prostiralast po-

tom vdoli Dunaia do rieki Aluty, cdnakozs tak, ezto mezsdu
peiu i Dunaem nachodilosi prostranstvo nă poldnia, iezdy ili
na tri mili pustym, dlia bezopasnosti zsitelei ot napadenia so

storony Bulgaror; potom prostiralastzemlia ich na sisver po
teczeniiu rieki Aluty, aotnei do Turizii ili Vengrii bylo ezeiyre dnia iezdy ili 24 mili, po kakomu sezisleniiu, ezasti Valachii ot Aluty do Vengrii i poezii vse Sedmigradie (?) dolzsenstrotali lezsati pusti ini
15) Op, cit. p. 171,'cap. 38: „70Tauds 7giizoc 6 xaloipevos Bagovz, ToTauos dsvregos 6 zaloUneros „Kou6ov, z0Tun0S TpiTos 9 zaloiueros Tgotilos, 70zands rraprog 0 xa=
dovnevog Bpouzos, zozaps ZinTTOS 0 ralovuevoş Sigeros,ki

20
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stantini Porfirogenetii în cestiunea SN egret Bulgarie, ni-a mai lăssatii totii densulii unii passagiii despre egrii-Unguri, gicândii că pe la 950 el trecură lângă ISiev, de unde ai pă|
|
- şitii apo! maY departe spre Carpaţi. Cuvintele cronicarului russti aii remasii o enigmă, și enigmă arii remăn€ pentru totii-d'auna, decă nu nl-arii veniîn agiutorii

ună altă scriitorii contimpurenii, și chYarii

ce-va mal

vechiu, deşi fârte puţinii cunnoscutii în genere, ârii istoricilorii slavi nict de cumii'*. “
Călugtrulii francesti Ademarii de Chabanne scriea pe la 1020".
- Aşa dero posteriori lui Porfirogenetii, este totuși anteriori luY Nestorii.
Vorbindii despre cucerirea Transilvanie! de cătră regele maghiarii Sântulii Stefani, ellii
|
a
|
ice :
prin forță; cumii şi prin frică
atătit
reuşitii
a;
Ungarie,
SWegret
assupra
Ş «Pornindii resbelli
.
și amorii, a o înt6rce tâtă la credinţa cea adevărată»
|
E
- Eccă şi testul :
+ Stephanus etiam rex Ungriae bello appetens Ungriam SNigram, tam vi, quam timore
et amore, ad fidem veritatis totam illam terram convertere meruit»"?.
Istorici! maghiari vedeai fârte bine că e vorba de Transilvania, d&rii nu puteaii precepe
”
A
că de ce adecă să fie ncgră.
«Este vro errdre!» esclamă Pray*?.

aReii și fără calle!» adaugă Katona?

Şi totuşi Ademarii nu numat că numesce Transilvania «“Aegră-Ungariă», derii încă se
ina! silesce ellii însuși a motiva epitetulii: «de acela se chtamă Negră-Ungariă, fiind-că poporulă de acollo este negru ca &tiopil».
pi
i
Testul : «Dicitur pro eo, quod populus est colore fuscd, velit &tiopes».
Eccă dero 'ressăriţipe. față capetele celle negre din rebusulii eraldicii allii Bass-arabilori,

Aegri- Arabi din balladele serbo-bulgare, rap din Nibelungen-lied,

Aegra -Tătariă din

crisovulii tzarului Stefani Duşanii etc., pe cândii în realitate Ardelenii se deosebescii din
„contra prin albeța pelliței, încătii Anglesulii Boner se mira de-ună-qi de a găssi acollo:
|
«figure gingaşe şi ballane ca o copiliță din Albionii»?*.
Transilvania la nordiă și Dobrogia la sudii reflecta purii şi simplu negrefa cea poetică a
ţerrel Bass-aradiloră, pusă la midii-locii între densele ca uni centru communii de colorațiune.

-

o

|

|

A

î

Ea

Ademarii îşi termină cronica cu vr'o patru-deci de anht

înainte de a se fi născutii

Ne-

”

storii,

Din tâte provinciele suppuse corânet maghiare Ardeluli este cea ma! apropiată de Russia, încăti trebuia să Y fi fostii Ori-şi-cândii cea mai cunnoscută.
„Pelaz 100, și chiarii ce-va may tărdiii, cândii scriea Nestori, principalit locuitort at Transilvanie! erati indigeni! Români și invasorit Pecenegt: « Pecenatorum et Falonum campania»,

după espressiunea unut scriitorii germanii din secolulti XII??,

|

|

„In acestii modii, povestindii trecerea anteri6ră prin Russia pe la annulii 9oo a une! glâte

16) RARAMZIN, î. 1, nota 302,
17) Vedi despre

:

ellii ranicius, Bibliotlieca

Latina, ed.

Mansi, Piorentiz, 1858, in-8, t. 1, p. 14, și porTuasT, Bibliotheca historica medii zovi, Berolini, 1862, p. 102, art. Ademarus Chabunrensis.
i
:

15) In renrz, Scriptores Rerum Gormanicarum,; Hanno-

ver, 1840-56, in-€, t, 4, p.199-130.
19) Annales Regum lungariac, Vindobonae, 1764, în-f.,
p. 17, nota k: „Ungariam rigram=—ita per errorem vocat
'Transilraniam“,
.
.
A
a

%) Mist, critica, 1,104: „Transilvaniam male sic appellate,
2) Transylvania its products and its poeple; London,

1865, în-8, p. 439: „fair as a young English girl, and with
features, too, earaeteristie of England“.—A utorulă vorbesee

despre Maghiari, derit observaţiurea'I se applică şi cătră celleValte naţionalităţi alle Transilvaniei,
22) OTTO FRISINGENSIS, an. 1158, În MURATORI Scriplores
Rerum Ialicarunm, t. „6, 6, p. p. 6656 5 sqq.
Sqq
ap. „ sc SCHLGZER
ch.
de Deutschen in 'Siohenbey all die
„ Ges

STUDIULU 11,
$ 65,

de Pecenegi, annalistulti russă Y-a numitii forte bine

|

„165

Negri-Ungurt, deşi : assemenea cali-

ficaţiune nu li se cuvenita rigurosamente decătii după aședarea loru în Transilvania, pe care
ami vedut'o a se fi chiămatii astii-feliu cu multii ma! de'nainte. |
O dată nemerindi urma adevărului, nu ni va fi grei a "li constata acumii în însuși testulii lui Nestorii, alle căruia cuvinte bine înţellese confirmă celle de may. susii.

Slavonesce;
„. Obre, ichzse niest plemeni ni nasliedka, po sichze pridosza,
Ugri Czernii mimo Kyev, posliezsde pri Olzie» *.

Peczeniezi, i paky idosza

„Adecă :

«Avarit S'aii stins fără nemti; după acela aii veniti Pecenegi, şi apoi aii trecutii NegrilUnguri lângă Kiev may tărdiu sub Olga».
Acestii passagiii
945—955-

n'are nici ună datu

cronologicii, dârii se scie că Olga a domnit între

După ce descrie mârtea principeli Oleg la 913 „ Nestoriă urmeză sub annulii 915:

«Pentru prima ră aii venitii Pecenegil în Russian2:,

Despre Pecenegt Nestorii may vorbesce adesea în cursulii croniceY selle ; despre Negrir-

Ungur! înse, veniţi abia psste tref-dect de annt după appariţiunea primulur stolti pecenegii,
nu may găssimii nicăiri nici o vorbă.

Ce s “ati făcutii cu denşir?

Din Porfirogenetii se scie că Pecenegit erai împărțiți în mat multe. triburi cu toiul searate.
|
Nu tâte de o dată sossiseră din Asia, ci unele după altele, astii-feliti că ante-garda ap=
părândi la 915, partea cea may întărdiată putea-să agiungă peste tre! „decennie.
O assemenca mișcare treptată, tribii după tribii, se observă în istoria tuturorii Ordelorit
barbare din evulii. mediii.
Este evidinte că sub Pecenegi și Negri-Ungari Nestorii înțelege una şi acera-şi naţio-

nalitate împărţită în triburi.

Derii care anume din triburile pecenege erai Negrit-Unguri,
Ademari respunde:
"«Acellu ce s'a aşedatii în Transsilvania».

arrier-garda cellorii-P alte?

Fără Ademari e peste 'putință a înțellege testului lui Nestorii,

greii a nu bănui,

de'mpreună

precumii fară Nestorii e *

cu Pray şi Katona, vro possibilă fncurcătură în testul lui

Ademariă ; precumă nu mat puţinii amăndoui, Ademarii și Nestorii, n'ari fi instructiv! fără.

Negra-Bulgariă -a lut Constantinii Porfirogenetii; ; şi precumii: croşt. nici acesta, nici Negra-

Ungariă a cellorit-Yalţi, n'arii eşi din misteriii fără gradata desfășurare a întregei nomenclature : Nigra-Cumaniă, Aegra-Tătariă, N igra-Romăniă, NV egra-Bogdaniă, voevodatulii

N egriloră, dirabiă, Bass-arabiă.
Numa! grupparea fontânelorit secolii după

secolă și chiarii anni după annă, suppunân=!

du-le apo! pe rândii şi comparativamente uns! analise omnilaterale, străbatte labirintul,

Una din essigințele celle ma! imperi6se şi mai difiicile alle criticet este înse nu numa! de
a urmări adevărulă, nu numai de ali descoperi, ci încă a nu trece peste dânsulii, adecă din
pre-multii zel anu ammesteca la unii locii certitudinea și cela-ce nu este decătii 'probabi lu,

sc şi ma! puțină decăti atăta.

Astii-feliu, deși arii fi pâte unt lucru commodii, totuşi no! nu vomă mări argumentaţiunea

“ printr'o ipotesă a lu Zeuss, adoptată de cătră d, Răsler, cumii-că numele Safapsorieaz)a, sub
|
2) Ed, Miklosich, 6.

-

.

A

24) Ibid., 22: „Viet 6433 pridosza Peczeniezi pervoe na,
rus'ekuiu zemliu,
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|

din Constantinti Porfirogenetii *5, n'arti fi decătii o
Negri-Cumani *.
presuppusă formă scandinavă Svartiasphali, adecă
!. și după Pecenegi, erai de totii
In secolul X Cumanil, veniţi mai tărdii după Ungur
prima ctocnire cu dânșii
necunnoscuţi în Europa; şi chtarii să fi fostii altui-felii, totii încă
ma! currendă limba scanmart fi avuto Norvegil sei Svedianit, ci Grecit la Dunăre, încătii
decătii vice-versa.
dinavă adopta pentru a-! desemna vre-unii termenii bizantinii
, ellii n'are a face cu
dagaaet*
Ori-care arii fi adevărata etimologiă a cuvântului Zafzprot
vania.
Negril-Unguri af lut Nestorii şi Ademarii, cart se rappârtă da-dreptuli la Transsil
rapportă
La Transsilvania, şin parte chyară la Muntenia, precumii Negra-Bulgariă se
vorbesce Adeîn parte la Moldova; căci espedițiunea Sântului Stefanii, acera despre care
*%...
esci
-Romăn
mari, se întinsese până la unii gradiă şi assupra Țerrer
_ Mai remâne Marea-Negră. e
ltalianulti Formaleoni, scriândii istoria commercială a Pontului, plecă dela următrel
doue preliminare:

care apparii Unguri! întruni passagtu

1. Acestă

Mare nu sa numitii

negră din causa

brumosităţiy selle, căci brumbsă a fosti

totii-d'a-una, derii nu totii-d'a-una se numia nâgră;
ca2, Acesti nume de negră ea trebuia să-l fii moștenitii dela vrunii poporii ţermurenii,
rele de assemenea se numia negru.
Ca teoriă, ambele punturi sunt fOrte neme rite ; derii Formaleoni se perde întruni chaosi
cândii se încercă a găssi o applicaţiune.
Ellii se opintesce la cuvântulii Rare ce are, semnificațiunea de negru în diverse limbe orientale, şi oprindu-se aci, găssece numele anticului popori “Garii din Asia-mică : 6ccă cAlegril în memoria cărora sa botezatii Marea-negră!
.
Şi mai multii decătii atăta.
Sciândii că grecesce pag însemneză negru, Formaleoni susține că famoși! “navigatori şi
colonisatori Milesiani al anticității ati fosti “Cari..
|
Cart-Milepoporii
-negrulă.
după
astii-feltu
numiti
fi
va
se
Marea-ncgră
Mai pe scurtii,
siant **.

Lăssândii la o parte că Morte nu se deduce grecesce din uzhas, încătii n'are a face cu ne-

gru; lăssândi la o parte că Milesianit

erai Elleny în tâtă puterea cuvântului,

încătii dintr'-

înşit eşiseră. filosofit Tale, Anassimandru, Anassimene, istoriculii Ecateii, oratorulii Eschinii
etc. 2%, pe cândii Caril eraii barbari, Bagdagtzuvo după Omerii *, și chțarii însuşi Formaleoni
îl face tocmat Sciţi ; lăssândii la o parte t6te acestea .și mai multe altele, să ne mărginimă

într'o singură observaţiune.
Carit şi Milesianil se perdii cu totulă din istoriă, unit grecindu-se, cet-l'alți persindu-se,
înainte de începutulii
eret creştine.
Decă Pontuli s'a negrită dela Carl

stii dela

Milesiani, dela

popsre differite, sei dela ambele împreună după cumii îi unifică
fi, urm&ză

în orl-ce

vre-unulii din

aceste doue

Formaleoni, fie cumii va

casti că evenimentulii. trebuia să se fi petrecutii

într'o anticitate fârte -

depărtată, cu căţi-va :secoli înainte de nascerea Măntuitorului.
25) Op, cite; p. 168, cap, 38.
26) năsen, Rom, Stud., 150: „SaGagroruapalos, ist dies
Swartias-phali d.i. die sehwarzen Falen und es wâre dies
die Bezeichnurg welche ihnen die seandinaviseh redenden

. Warâger in Russland und Constantinopel gaben. Diese Vermutuni von K. Zeuss klingt mir sehr beifaliswert.% — Cf.
zeuss, Die Deutschen and ihre Nachbarstiimme, Mânchen,
1837, in-8, p. 749, nota 2.
21) Cf. porockr, Recherches sur la Sarmatie, Varsorie,
8. Ay in-3,t. 1, p. 98.

ERE

23) Apud popnRADCzKY, Chronicon Budense, 67.

29 Storia della narigazione nel Mar Nero, Venezia, 1788,
in-8, t. 1, p. 42: „Ii Ponto Eusino ora 8 detto Cara Degniz,
o Mar Nero da? Tartari e Turehi. Questa voce cara & d'origine scitica, non meno dei popoli Cari, ch'erano venuti ad abitare PA sia Minore. Questi Car: furon detti 1filesi dai Greci,
il eha rendeva corrottamente il valore della loro denominazione di peri. Questi Cari furon i piu possenti coloni de! Ponto,
il quale da loro dorette prendere il nome di Mar Nero presso
le nazioni, che ne oecuparono le coste,“
%) srRAro, lib. XIV, cap. 1,$7.

31) 1. VL, 6 $.6.

STUDIULU II, $ 65.

s&ii milesiană, este cea ma! a

d

rii

Formaleoni prevedea ggreutatea aceste! obiecțiun! și spera să scape printr'o învenţiune,

„_Ellu gice-că primulii scriitorii, în care ne întimpină ANtgra-mare, este Appianii: ul primo
«fra gli scrittori, che dasse all Eussino il nome di Mar Nero, fu Appiano Alessandrino»%?.
Impossibili ce-va ma! falsi!
Appianii trăia în dillele lui Traranii, cunnoscea forte bine Pontulii, îl menţioneză la totii
passulii, mal allesti în Mioprdaretos, înse nict o dată nu ti numesce altu-feliu decătii Ilyros d E3Eewos

sei simplu II3wog 3%. .:
Nu numa! Romanii, nu numat Ellenii din vechime, derii nici chfari Arabii și Persil din
evulii mediii, n'aii cunnoscutii nict-o-dată numele de Mare-neră**, cela-ce probeză că elli
nu s'a pututii nasce nici pe littoraluli sudicii, nici pe cellii orientală alla Pontulur.
“Tătarii, Slavil, Scandinavii, Ungurii, Turci de cândii sai stabiliti în.Europa, €ccă la
cine ne

întimpină pentru

prima 6ră

acestă numire ;

adecă la toți acei

ce cutrierară trer-

ânghiulii marinii vest-nordicii, allii căruta vărfii se alMă în gurele Dunării.
Însuşi, Formaleoni,- printro ciudată contradicţiune, mărturesce că: «Pontulă sa numită
«Mare-negră de cândii încăpu sub dominaţiunea Tătarilori şi Turciloră, de unde Russil
«l-ati disti apoi Czerno-More și Moldovenii Negra-mare»*.

- Unde mai sunt deră Carir, Milesianil şi pseudo-Appianti?
Francesulii De la Primaudaie, carele citise mai totii ce se referă la Pontii în litteraturele
vechi şi moderne, constată acella-șt faptit**.
Intr'unii cuvântii, originea numelui Măril-negre se pâte impinge cell multi pent îîn seco=

luli X, nu ma! încollo ; adecă în acea epocă, în care felurite triburi turce și tatare, Chazari, Pecenegi etc,, aii începutii a se mișca din resăritii cătră gurele Dunării, şin care epocă
noi veduserămii mat susi formându-se o variată nomenclatură de sătelliţi negri în gturulă
centralului negrismil allii ţerrei Bass-arabiloră.

Apr6pe tâte numirile Pontulu! în evulă-mediit Sat formatii după diverse pop6re.mart şi
mici: une-orl Mare- Romană îîn înşellesti de Grâcă, adecă a Rome!-Noue

Russă””.
În anticitate ellii se chiăma în acella-șt

mod

Marea Scitică

; căte o dată Mare-

„Scythicus Pontus»** 38 ss

" «Seythicum Mare»* după numele Sciţilorii, Marea Cimmerică: «Cimmerius Pontus>*" după
numele Cimmerilorii, Marea Amazonică: « Amazonius Pontus»*" după numele Amaz6nelorii,
Marea Sarmatică: «Sarmaticum Mare» s&i «Sarmaticus Pontus»? etc,
Numele anticilorii Feniciani însemnândii roșii, grecesce «pohuzsg, latinesce Poeni dela «pu-

niceus» —gowluios, ebraesce '&dom etc., golfulii învecinatii cu Fenicia a fostă numită în tâte
limbele « Marea Roşiă»*?.
,
4
4
*

2

0p. citi, 93.

35) Ed. Firmin-Didot, Paris, 1840, in-8, passim, începândii

de la pag. 1.— Și să se observe că sub Appianii Caril şi Milesianil de- multă nu mai essistait ea popore, ei numai ca localităţi: îbes p. 197, 200, 269,471, 517, 573 ete.-— Despre Ap-

pianii ca fontină a istoriet române, vedi A. PAPADOPOLU CALIMACHU, Scrierile vechi perdate, $ 3, în Columna lui Tra„anii, 1872, p. 228.

.

34) LELEWEL, Oographie du mnoy en-âge, Atlas.
. 35) Loco citi:

„Dacehă ri regnareno Tartari e Turehi,

fu

detto Mar Nero,e eosi pure lo dissero: Rusși în loro linguag-

gio Czerno More, ed i Moldasi Nigra Mare.“—Despre numele

„seandinavii Svartahaf veţi RAFN, 0pe cit; passim.

%) Jistoire du commeree de la Mer Noire, p. 3, nota:
„Mer Majeure, les Grecs byzantins Pappelltrent less preniors
)

de ce nom, qui fut adopte par les Latins. Lorsque les Tures
et les Tartures la dominărent, ilslui donncrent le nom de Mer
Noire.&
37) MASSOUDI, În KLAPROTH,.

Magasin

astatique, 1825, p.

271, ap. PRIMAUDAIE,|. 6, — SHEM-UDDIN-ABU-ABD-UL LA MU-,

HAMMED, Ap. KARAMZIN, Î, nota 365, «to:
33) VALER. FLACC., Are l, 59; II, 329. — LUcAN,, II, 420,
580; V, 436.
,
59) ceLL., XVII, 8.

40) CLAUDIAN., De lana. Stilich., 1, 129; XXI, 29,
31) CLAUDIAN., În Eutropeş IL, 265.

42) OvID.; Pont, IV, 10, 38.—var. FLACE., VIII, 223 ete.
pu RENAN, Iistoire des langues s6mitiques, Paris, 1858,

în8 » p. 38. — movERs, Die Phanizicr, Berlin, 1849, î. Lp.
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Toti asti-feliti Pontult fu botezatii negru din causa Românilorii. -

„O probă directă sunt chfarii Turci! și Tătaril, şi nu cet de astă-qi, ci străbunil loră din
a
Aa
"> secolului
"Pela XIV.
1390, fiindă Se
prinsi robii de cătră Ottoman! și audindă dela denșit numele turco"tătarii Iara-denghiz, Nemţulii Johann Schiltberger ceru naturalmente o-traducere, şi sa in-“formată că acestă SV âgră-mare însemneză a Kara-iflahiloră, încăti în relaţiunea căllătorier
selle ne isbesce d'o-dată cu surprindere că orașulii Tessalonica se afllă: pe țermulii Măriţe
|
:
Romănesăt*,

Dela Pecenegi, dela Chazari, dela triburile orientale ma! mănunte, copprinse sub aceste
doue vaste etichette confederative şi împrăştiate în evulii-mediii pe totii lunguli septentrionalt allii Pontului,ZY îgra-mare trecu la Turci și la Tătari sub forma de Kara-denghiz, la
Slavi sub acea de “Gzerno-more,la Scandinavi Srarta-haf şi așa may încollo, rit Grecil o
împrumutară dela Osmanlâi, prefăcend'o în Mavpo-0a)aeca'*, sii pâte s'o fi avută şi ce-va mat
|
5
N
de "nainte.
La Unguri, notarului anonimi alli regelui Bela o numesce lătinesce: $N'igrum mare*.
In susii de Dunăre până pe la Crimii, în-gtosii de Dunăre până pe la Varna, în susii și
în glosii reversându-se, ca dintro pălniă resturnată, anume din bassinulii carpatirio-danubianii, cecă propriii disa Negră-mare, pe cândi de dincollo de Meotide şi de dincollo de
Bosfori ea nici o dată nu se chiăma asti-felii până la moderna generalisare a terminologie! .
geografice.
|
|
a
Ami finitii și cu Pontuli, completândii pe deplinii negra atmosferă a Munteniei în evulimedii.
e
î
Ş 66
CHARTA

EPICA

o

A ARABIEI

DELA

N

"DUNARE,

Aegrulii provâcă idela de albă.
|
Romănia carpatină fiindu ncgră, cect dero că unii copistă allii lut Villehardouin numesce
pe cea balcanică «Romăniă aldă» *, derii numa! întruni singuri passagtu şi n'o mal „gă„simi aXuri, cera-ce arrstă că antitesa nu trecuse nicăir! la poporii.
Transilvania fiindi Ungariă-ngră, Ademarii şi Nestorii numescii pe Maghiarii propriii diși
Unguri-alt; înse cell ăntetu.se grăbesce a limuri ellă însuși că acestă albeță n'are altă
N

rațiune decătu spre a distinge Pannonia de Ardelii: «dicitur Alba Ungria ad differentiam
Ungriae Nigrae» ?, pe cândii negreța Transilvaniei este anteridră antitese!, basându-se pe

capetele celle negre alle Bass-araliloră: «populus est colore fusco velut Gtiopes» î.
|
Pontulti fiindu Mare-nâzră, Grecii, Slavii, Turcit a attribuitii epitetul de aldă Mărit-ionice *.
3
Cronicarulă maghiari Keză boteză pe Cumanil cet adevărați -Gomani-aldi prin “opposiţiune cu *Gomani-nigri dela Dunăre *.
Sa
Fără a îmmulți essemplele, vomit semnala numa! că pretutindeni acestii epitetii de albi
este isolatii, accidentală, cu totulii străinii litteraturei poporane, limbisticei şi diplomaticel,
în timpii ce Aegra-Romăniă, 2. egra-Tătariă, SV egra-Comaniă
etc., purcedându tâte din
“Bass-arabiă, formeză unii întregit ciclu compactii, solidară, strictamente circumscrisii din
44) scuiTeERGER!'s Noise, ed. Pelze], Miinehen, 1814, in-8,

p. 83: „am Ufer des IVullachischen Heeres.«
II
45) BAYER, De Cimmeriis, în Opuscula; p. 127ap. KARAM„ZI, nota 3.
„
46) ENDLICHER, Monumenta, 14.
» 1) | Slist, de Constant.,

301: „Aont Ilcemus, qui est la basse
Mysie, s'appellant maintenant blanche Blaqute,

2) Loco cit,

.

5) In. — Despre epitotulii albă întruni altii înţellesii vedi
$ 8 nota 3; precumii și despre epitetulii negru, croși întruni
altii înțellesii, $ 50 nora 6; ambele note fârto importante pentru

a preveni controversa.
€) FORMALEONI, |, 43.—MIKLOSICH, Loxe3 vorbo: czr"n,
5) ENDLICHER, Monumenta, 90.
:

STUDIULU 11, $ cr.
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tote părțile între ALegra-Ungariă, AN egra-Bulgariă, Nigra-mare,
sume prin următOrea mappă epică a «Arabiei dunărene.

şi pe care i putemii re-

Czernyi-Ugri (1050) . :

Rt
Nigra-ungria (1000)

,
:

+

=
Ap

în
eneenezeaeeaase aan eesesi
..

Karaabogdan

: Negru-voevodatii

Bla-men (1200)

N

: Yzrnictatari (1350)

i.

(1400)

MAYPO-Bhazia(1490)
2;

PI

77,

Nigra-Cumaria (1300)

: Karacifak (1350). Kara-Ulag (1200)

: Bass-arabia
Kara-donghiz.

D.ună
re
a

"3

|.

MAYPO-fovlyagia (950)
=.
Czernyi-Bolgari (1050)

€

ALĂYPO-Valaoca

Svarta-haf,
Nigrum:mare

v

E forte importanti de a observa câracterulii poeticti ali acestey nomenclature, căci nu=
„mai astii-feliii se previne o obiecţiune ce s'arii pute face: cumit 6re o ţerrişoră ca Oltenia
să-şi reverse numele assupra unul spații atătu de întinsti, agiuigândii indirectamente afi
cunnoscută până ?n Islandia?
|
Una din proprietăţile celle mat distinctive alle poesier poporane din toţi timpil şi din t6te
regiunile este de a mări până la dimensiunt colossale nesce lucruri fârte mică,

micşurândii

din contra până la nullitate pe celle fârte mart.
E
In Nibelungenlied terribiluli Attila devine piticii față cu obscurulii Hagen, din care esse
d'o dată unii gigante.
E
.
|
In epica francesă Carolii cellii Mare este o nemica pe lângă Rolandii, deşi acesta n'a fostii
în realitate decătii unii bietii a praefectus Britannici limitis», pe care cronicarulii contimpurenii:

* Eginhard abia'li menţioneză cu occasiunea băttăliey dela Roncevaux.

La Ellini Achille şi la Spaniol Cid sunt nesce iperbole poporane analoge.
> La vecinit nostri Serbi și Bulgari nu audi nici o vorbă despre împeratulii Stefani Dusanii, una din figurele celle ma! grandi6se în întrega istoriă a ginţii slavice, şi totuși poporulă înalță acollo pnă'la cerii în tâte baladele pe una «Crăişorii Marcu», o personali-

tate fără, nici o însemnătate istorică, unii simplu condottieriiîn armata turcă, carele însoţise

pe-sultanulii Baiezid întruni resbellit contra marelui Mircea -şi a fostii uccisti întro băttăliă
de lângă Cralova de cătră unii boierii români numită Ratco, deși pe acesta, învingătorii
allii semi-deului bulgaro-serbii,. nemini nu'lii celebreză ! .
a
SG
-

CONCLUSIUNEA

DESPRE

ARABIA

DELA

DUNARE.

„

ii

Aşa dero în secolulii X, între annit 900-100, la marginea primului millenniii după Cristi,

întregulii bassinii dintre Balcani şi Carpaţi şi chYarii ce-va ma!

încollo căpătase

brumâsa

famă de negru.
.

6) LuccARiI, 72: „Paiasit tornă în Europa, ripasso il Danubio alla, cittă di Sieverino, opera di Sovero Imperadore, et
feca giornata eampale con Rt Mirce, sotto la cittă di Chraglievo, e vi fu mezo rotto. Marco Chraglievieh figliuolo di Vu=

easein Margnaveich, ch” haveva, seguitato il Tureo, fu morto

d caso da hatl:o Valaco, et il suo corpo

messo Sopra unca-

vallo di pezza, fu portato â sepelire in Monasterio di Bullae= ciani.*
aa
Ia
aaa
,
,

-.
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iaţiune de idee din descompunerea nuAcesti fenomenii provenindii printr'o poetică assoc
may în speciă banatuli Severinului, se trage
_melui. Bass-aradiă, prin care se caracterisa
cellii puţinii în secol! VII-VIII, territorio necessară consecință că cu multii mai de nainte,
căci causa nu pote a nu fi anteridră proulii oltânii era degia cunnoscutii ca “Bassarabiă,
|
prielorii selle effecte.
_
,
Se
o
.
Logica nu se opresce aci.
ALegrei-Cumaie,
Tătar
e
Negr
e,
i-Ungarie, Negrei-Bulgarie, Mărit-negr
2
In privința egre
Kara-illak etc., Bass-arabia este o causă;
nie, dNegrel-Bogdanie, Blă-menn, Mavposhayia Zrabp,
ca unii simplu effectiiîn calitateaY de
înse totti-d'o-dată dânsa ni appare la rândul seii
secolarei dominaţiuni la Dunărea de
nume dinasticii alti Munteniei, adecă uni ce datoritii
|
glosii anume a n&mului Bassarabiloră.
600—700,
annil
e
dintr
ă
datez
lă,
Prin urmare, decă Bassarabia, ca desemnaţiune territoria
antici, din
ma!
şi
fie
să
ta
escă, trebu
cată să admittemii că Bassarabi, ca desemnaţiune domn
|
i
E
secolii V, VI seii ma! susi. . .
desbatte, passi .
vomi
,
not
esci
omăn
et-R
In tomulti III, scriendii Istoria Jerarchică a Terr
ii, încependi înainte de colonila passii pe basea fontânelorii annalele n€mului bassarabic
tului Bassarabii; de astă dată
sarea Daciei şi demonstrândii microscopicesce etimologia cuvân
prealabile.
ni e peste putință a antecipa assupra unul lungii şirii de desvoltărr

o

.

.

COINCIIINŢA

LA

$ 65,

|

ROMANII

TRANS-DANUATANI.

Ă

.

,

Bassarabilori: AerVorbind despre celle-Valte vechi numi teritoriale alle voevodatului
fie-care din elle o nomen7ă- Romăntscă, Munteniă şi Plachiă-mare, nol ami indicatii pentru
|
clatură correspundinte la fraţii nostri de peste Dunăre. numelui dinasticii
privința
în
nă
întimpi
Acella-şt fenomenii, deşi numat - în germene, ne
a

“Dassarabiă.

|

.

Urcarea pe troni a nemului Assanilorii, o ramură a Bassarabilorii

cu capete negre

unil şi alții, era cătii

p'aci să prefacă

întregulii

dela Oltu, cavaleri

imperii româno-bulgarii în

doue-trei generaAsseniă ; deru forte scurta durată a gloriosel dinastie, stinse abia după
o
“
ţiunt, a poprită definitiva formulare a noueY numiri.
tinopole prin
Constân
la
Missionarulii papală Ricardit de pe la 1230 qice: «ami agiunsă
|

Bulgaria lui «Asen».

|

obscură;
N'a trecuti totuși unii semi-secolii, și o mulțime de alte familie, care de care mat
|
orii
ati începutii a se succede sub văduvita porfiră a Assenil
cerii
se
i,
durabili
modii
t
Pentru ca. o dinastiă să transmittă- numele seii unef ţerre întruni
|
a
.
.
nu anni, ci vâcuri.
se
In Oltenia Bassarabit eraii antici degia în secolulii VI, şi numele lori, transmittenduterritoriulu de pe atunci și mat de "nainte, n'a încetatii a fi în (l6re

până în secolulii XV ;

tulpeste Dunăre înse tânăra crengă assenică a Bassarabilorii, ma! puținii norocâsă decăti
perdenşi
iunea
admiraț
pina! din Carpaţi, s'a ştersii ca meteorulii, deșteptândi într'o clipă
|
du-se apo! pentru totii-d'a-una.
ă,
cea-l'alt
cândii
pe
fașă,
din
tă
despăru
una
sseniă,
şi
biă
Bassara
Acesta differința între
după o viu&ță multi-secolară, reuși a se eternisa directii şi indirectii pe tâtă intinderea basN
sinului istrianii.

1) ENDLICHER,

Monumey 249: „per Bulgarian

Assani et per Romaniam,“

m

m

Pi
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“$ 609,
IMPORTANŢA

UNEI “NOMENCLATURE

TERRITORIALE,

iu

Trăgănându-se din pagină în pagină și din c6llă în c6llă, noimenclatura Munteriiăt îîn secolulă XIV a luatii până aci pe nesimţite proporțiunile unui volumi ;; şi totuşi, departe de

a ne căi cătii de puţinii, not credemit că numai astii-felfu nl-a fost cu putinţă, a da o temelliă solidă ulteridrelorii n6stre cercetări.
In privința Statelorii, ca șin a individilorii, după ece sa îmbrățișatii mar ăntelu printr'o

răpede cătătură configurațiunea loriă generală, unii aspectii
primul passti este apot de a întreba: cumi te chiamă?
Și decă unii Statii sii ună individii va fi fosti cunnoscutii
cată să le precisâmii successivamente pe tâte, constatândă
alti-feltu ne-amii espune dintr'unii singurii omti a face doui
guri, în loci de a attribui, după famosulii preceptii ali lui
Lectorii nostri s'aii

convinsii degia

că numa! nescirea

massivii ali suprafeţei totale,

cumti-va 'sub ra! multe nui,
identitatea pers6nei, fiindi-c A
stii din dout Gmen! unulii sin
lustinianiă : sum cuigue,

nomenclature! împedecase a dis=

cerne originea oltenă a vechii dinastie princiare din Moldova ; numa! nescirea nomenclature!
mănținuse în pici6re fabula despre Negru-vodă ; numay nescirea nomenclaturei a 'petrificat

- atătea grave aberraţiuni despre Ungro-vlachia, despre modalitatea 'annessărit. Făgărașului
cătră Muntenia, despre poivodatus Bessarabiac şi mai căte altele; numat nescirea nomenclaturel a servitii a întuneca o grămadă de lumine de prima importanţă pentru istoria n6stră:

naţională, dintre car! abia o parte ai fostii desbăttute ma! susă, celle mal multe remănendiă
în reservă.

Cătu de necessară, cătii de nedispensabilă este o stăruitre approfundare: preliminară a
cestiunilorii nominale în ort-ce studii istoricii, nt-o arr&tă o nenorocită esperiință a reposa-

tului Heliade, omii de geniii, bărbatii providenţială, deri înzestrată cu prâ-puţină dosă de
rebdare spre a fi pututi înfrunta cu isbândă analisa critică.
Intrunuli din opusculii sei, atâtii de bine scriși şi atâtii de reii documentaţi, ellii gice înîn„tre altele:

«In mediulii-evii Dacia era reputată în tâtă Europa de desciplina el ccclesiastică, Oga-

unisarea cenobielorii şi monastirilorii, şi organisarea civilă şi militară în Dacia era essem«plară. Ariosto, ce a statii în secolului XV, căntândii 'cavallerit secolului VIII din imperiului
«lui Carolmagnu, cândii'e vorba de eror şi eroine saţie de alle lumil, spune că venlaii în
a monastirile Dacie! și se închinaii devotându-se lu! Dumnedeii:
« Dalinda per voto, e perche molto Sazia.

" aEra del mondo, a Dio volse la mente;

a

.

- «Monaca s'endă a render fin in Dazia, :

„cE si levo di Scozia immantamente».
n(Orlando Furioso, canto. VII, sex.216). -

|

„Apoi Heliade urmeză: :
«Este în usulii poeţilorii a descrie, cândi

vorbescii de unii ce noi şi necunnoscutii, “Aci

«Ariosto e așa de răpede, vorbindi de monastirile din Dacia, ca și cumii amii

vorbi noi de

«Passerea scii de Viforita. Par'că ară fi disii: se dusese collo în Dacia, unde sciți cu toţii că :
«crestinismulii şi pietatea sunt de essemplu». *
Așa dero Dalinda plecă din Scoţia pentru a se călugări îîn Dacia.
Derii în ce felii de Daciă ?
Aci s'a peccălitii Heliade.

1) Instituţianile Rominici tabellii istoricii 3 Bucur., 1868, în-16, p. 41.

162

ISTORIA TERRITORIALA.
Pe la finea

evului medii,

începândi dela

suta X, nu Romănia,

ci Danemarca,

-pe care

numai apa.0o desparte de Scoţiă,. încâtii tocmai! într'acollo era drumuli firesci
pentru eroina lu! Ariosto, se chiămaîn toți scriitori! occidental! şi în tâte actele
officiale esterne şi
interne : Dacia, Datia,
Dazia.

Na

i

=

A

|

In acellași secoli cu Ariosto no! vedemii pe regele danesti Ericii.
XIII întitulându-se
«Dei gratia regnorum Daciae, Sveciae, Norvegiae etc. rex» ?, în
cătii Heliade şi aci arii fi
trebuitii să traducă: «regele Romănici, Svedier şi Norvegi
eyn,
:
În acellașt secolă cu Ariosto circula prin: Italia o nuvellă poporan
ă,
în
care
gi6că rolului
principalii unii «Imberto.ră di. Dazia» * Heliade ari fi pututii
susține &roşt că acestii nume
germanii denâtă pe vr'unii principe din Romănia.
Pe la 1519 regele danezii Cristierni II, dându-și în limba
francesă titlulti de « roy de Dacen,
trămittea din Copenhaga la Paristi amicului sei regelur
Franciscii I nesce câni de vănatii,
despre cari scrie.în epistolă: « certains chiens levriers,
tant de Russie que de ce pas de Dace»t,
Nu cumii-va Heliade s'arii fi încercatii a ne assicura
despre romănâsca origine a acelloră
dulâr?
Muscalir până astă-dt numescti pe Danest Dacian!
(Datczan
in),
întrebui
nțândii totii=0dată în privință-le adiectivulii dacici (datskii)
*.
|
cc& unde'se afilai monastirile luf Ariosto și
se ducea bigota 'Dalindă'!
N
Dazia, Datia, Dacia, ca o desemnaţiune normală
a!
Danema
rcet
în
tâte
fontânel
e appusene din veculii, de migii-locii, este ce-va atătii
de
cunnoscu
tii,
încătii
nu
e
permisti
ca să
n'o scie ori-cine pretinde a se fi occupatii
măcarii în trecătii cu studiulii istoricii, 6,
Numa! ignoranța acestui puntii împinsese
pe nemuritorulii Heliade a băga pe bietul
Ariosto pe la călugărițele n6stre din Passerea
şi
din Viforita, celebrândii ca din seninti o
tică «disciplină ecclesiastică», altă-feliii forte
andubiâsă pe ţermi! nordici ai Dunării de
glosă !7,
Ferindu-ne de perspectiva une! assemeni
confusiuni şi ecuivocități, no! amii insistată
de multă assupra nomenclaturej, şi tot
atătii
încă n'amii limpedit'o întregă, căci puţine
Puține naţiuni pe fața globului pămentesci
ţerre și
aii purtati în întru șin atfară: ma! felturite
geografice și etnografice. o
num!
|
„"Geţiă, -Goţiă, sltel-cuzu, “Olteniă, şi mal
CI
multe alte denumiri, a cărorii întrebuințare
&inla în parţialuli cerci all unorii
se măr.
deosebite epoce s&ii all uner deosebite
Sinți istorice, fărăa fi fostă respândite
specie de sora
.
voltările nâstre de. mat. susii, consacrate sc perpetuate, nu șt-aii pututii grăssi locă în deste nomenclature generâle
bile; derii totuşi elle vorii fi desbăttute esclusivamenune
şi. sta=
fie-care matla valle.
Sa
Sa
Acumii să recapitulâmii în câte
A
.
=va cuvinte, întruni modă . pe
cătii se va pute may pla=
sticii, essențialele conclusiunt alle
acestui lungi studii, grăbindu-ne
a Păși înainte.

-

“Ș 70.
RECAPITULAREA

DESPRE

NOMENCLATURA

Principalul nume alli Muntenier,
Tratanti la Severin ȘI prin persisti meritatii prin desbarcarea legiunilorii romane alle lut
nţa de atunci şi penă
TERREI

ROMĂNESCt,

„.

|

[i

astă-qI a elementului latinii în laturea Oltulut, chtarii în acelle mom
ente periodice cândii elli se ecli
psa în celle-l'alte cătune
alle.Daciej, este Romiăniă prin esc
ellință : Ţ erră.

Romănescă,

2) Diploma din 1418 în DOGIEL,Î
, 353,

3) Novella della

.

5) GRIMM,

|

(Glesel, d. deut,

i

Spr,, II, 732
del re di Dacia, cd. Wesselowsky, Pisa, 1866, in-8;fAglio a repr
»
oduețiune fârte rară, numat în
e oris cat. Sp ou
6) HEEREN,: Hist
200 essemplare, din cari unulă
che
Werk
e; Gittingen, 1821, RIin-8, t,
se aQă în superba bibliotecă a
“i A. Odoboseu,
5 P. 89, nota,
,
|
i
Y CEIERO Notices et oxtraits desb
o
7)
XENOPOLY, unii giune altă
ibliothăgues ou ar. — forie D.A.
plină de eunnoseințe
Cchives de Sutde, Paris, 1856,
seridse, committe din răpegiei-feliă
în-8, p. 502,
une
o
errâr
e analogă în
Convorbiri litte
rarie, 1872, art. Notiţe istorice
,
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Slavii şi Germani! cunnoscândii pe vechi! Roman! sub epitetulii de Viachi, adecă dominatori, şi astă calificațiune, lipsită ma! în urmă de primitivulii sei înțellesii
de supremaţiă,
devenind o traducere -adecuată a” cuvântului «Românus», Muntenia a fosti disă Vlachiă

de'ntetu de cătră Slavo-germani,

apol prin împrumutii de Cătră

purtând acestii nume ma! cu preferință denaintea
una ce ma! cu preferință represinta

celloră-/alte

Greci,

Unguri,

Orientalt,

provincie “alle Daciei, ca *

romănismulă.

Eponim!, individualisări, personificaţiun! alle acestorii doue forme, ambele manifestândii
originea naţională, erai Romanti-vodă şi Vlachită-vodă, umbrâse figure mitologice, create
în evului 'mediii şi car! trăiau încă în tradițiunea poporului! nostru pEnă pe la finea secolului
Adoptândii pentru usi liturgicii și oficialii limba slavică şi scindii că votba Vlachă, deşi
de proveninţă străină, nu este totuşi decătii unii essactii ecivalinte allti cuventulut Români,

fără ca să fie copprinsă în ea cea mai mică ideiă de reprobaţiune, Munteni!
înşil.

ai admis'o e!

Pe la 1160-1180, annessându-se cătră banatulii Severinului territoriuli gărişenu de
peste Carpaţi, ruptă din corpulii Transilvâniei, acestă crescere a statulut muntenii pe socotela Maghiarilori a începutii a se esprime de atunci înc6ce prin Ungro-Vlachiă, ca şi cândi |
sarii dice Făgărașii-Severinii, „care nume, denotândii noua composițiune administrativă a
țerrel, a luatii locii în titulatura cellorii dou! capi at naţiunii, de'nteiii principele și mar tărdi metropolitulii, derii numai în acte slavice şi. grece, căci în celle latine ellu ară fi provocatii o intempestivă susceptibilitate -din partea Ungariei contra une! nomenclature coiresungătâre litteralmente cu: «terra Ungriae-et-Vlachiae».
Predomnirea Carpaţilorii a ma! căștigatii voevodatului Bassarabilorii următ6rea nomen=
clatură omogenă, egalmente respăndită în întru şi 'n afiară:
i
A îrră- Muntenescă, usată d'o-potrivă de ambele laturi alle Milcovului;
Trans-alpina, adecă Peste-munteniă, care ne întimpină mereii în fontâne latine, fie ma-,
ghiare, fie papale, fie chiarii române, cte.; ;
DMultanp, nume polonti corrupti prin schimbarea luY n în [ din forma romănescă locală
«Munteniă»;
- Prance, nume moldovenescii, datorită crescetului alpestru prin care se - deserna despre
Moldova fruntaria ostii-nordică a “Ţerrel-Romănesci;

Havas--Alfold, adecă Munteniă-de-grfosii, nume maghiari pe care graul ungurescii din
Ardelu îliii prescurtâză în. «4lfold.
Muntenia. sei Țerra-Romănescă, atătii prin intinderea hotarelorii selle în comparaţiune
cu alle cellorii-lalte staturi române din evulii-medii, pe-cătii ma! cu semă prin prestigiulă
de a fi fostii toti-d'a-una centrulit mișcării romănismulut la nordii de Dunăre și chYarii pentru romănimea transdanubiană, may purta unii nume, pe care lt afilămi în fontâne

sub doue forme:

istorice E

*

G'rosse-“W alachie, “Valachia-iMajor, Vlachia- Maggiore etc., adecă
Mare-voepodată, în titulatura. princiară internă,

Romănia mart, la străint;

- Degia cu multă înainte de secolul VI, dominaţiunea nemulut Basarabi lot: d'a-stânga
" Oltulut lăţise assupra teritoriului numele de Bassarabiă, conservatii apot fără întrerumpere
până ?n suta XV, cândii o parte a Statului Muntenii dela Galaţi penă la Kilia trecendu sub
stăpănirea Moldovei, aceâstă denominaţiune
a începutii a se applica din ce în ce mai esclusivii

cătră regiunea Bugiaculuj, crii dela 1812 guvernului moscoviti a întins'o asupra intregului
spaţiii dintre Prută şi Nistru.

.

Cuventulii copprindândii în sine elementele s-L-r--3, sa înteinplată une-oră a se confunda
„ Basarabia cu Serbia, încătii ca -Serbi erati consideraţi căte o dată, simplu din causa aceste!
i

a
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gratuite assonanţe, atătii antici! Bassarabi dela Oltii, precumi şi o ramură a lori ma! nouă,
urcată pe la 1375.pe tronulii Moldove! în persâna lui Petru Muşată'; dârii nu numa! acisa

resfrânti acțiunea omofonicei, ci încă întrunii altii fenomeniă fără allăturare ma! remarcabilă
prin mulțimea, varietatea și importanţa consecinţelorii.

„ Printruni

.

N

e

Ra

rebusti eraldici, fârte. communii în simbolismulii. din tote epocele şi din tote

ţerrele, Bassarabil descompunendu-și străbunulii nume
timpi immemorialt

în stemma lorii nobiliară

gentiliții
în Bass-aradă, purtau din

unulu s&ii mai multe capete de «adi, adecă

negre, ceta-ce pe de o parte a datii nascere famosului. miti all lui CXegru-vodă ca fundatorii
allii statului bassarabescă, €rii pe de alta a creati pentru întrega Romăniă, și chiarii pentru regiunile limitrofe, o întinsă nomenclatură territorială sui generis,
Poesia poporană a vecinilorii nostri Slavi și Teutoni a fostii naturalmente încăntată de a
pute găssi în apropiare la Dunăre o fantastică ZIradiă, pe care s'ati şi grăbitii a o celebră
balladele serbe și bulgare ca Tarni-<Arapi sei « Negri-Arabi», cântulii: epicii germanii alli
Nibelungilor ca rap, până şi sagele scandinave din Islandia ca Blă-menn seu «Arabi»,
eri Mongolii, Turcil, Grecit'şi Unguri! sub. fehu: de felțu de forme, devenite ce-va mal
prozaice prin supprimerea arabismului și conservarea numa! a ecivalinteluy sei de negru :
„

Kara-iflak, Kara-bogdan, MNigra-Cumania, etc.

Eminamente poetică, acestii epitetii nu se putea înfige într'o singură regiune definită, precisiunea fiindij totii ce este maY proză,și astii-/elfu degia în. secolulii X—căct n'amii voitii
a ne urca mal sușii d'o cam dată—nol vedemii epica negreță a ţerrer Bassarabilori lăţin=
du-se nu numa! pretutindeni între Carpaţi şi Dunăre, . derii ma! împresurândii încă unii
spațiii trans-carpatinii prin metamorfosarea Transsilvaniet în Negra-Ungriă, unii spaţiă
trans-danubiani prin

Negra-Bulgariă, şi chYarii' însuşi Pontuli se preface în Negră-mare,

adecă se 'nnegresce totii copprinsulti albiet istriane pe ambil ţermi al fluviului, avândii
dreptă
puntii.de plecare Bass-aratia, cutbulii SV egriloră voevod.
|
|
Affară de «Negra-Romăniă», remasă la Ottomant în usti vulgarii până "n. momentult
de
faţă, tâte celle-P'alte numiri alle nâstre arabice, pEnă şi rădăcina: lorii Bassarabiă,.
încetândii
de secol a se ma! applica cătră Ţerra-Romănâscă, încătii numa! poporul
de
pe.la
Câmpulungi maY conserva o obscură tradiţiune despre acellii Negru-vodă,
adecă acellii banii ali
Severinului, carele cucerise între 1160—1210 F ăgărașuli, Muscellulii
și Argeşulii, urmeză
deră firesce că legendari, cronicari! și chiarii istoricii modern! a!
Românilorii, puţinii dil:ginți în resfoirea fontânelorii, aii transformati originile Statului
Muntenii
de contradicţiunt, de falsuri, de travestiri, de impossibilități, adducendi întruni chaosii
pe Bassarab! din
Bugiaci, făcândii. aăntăiii descăllecătorii» pe tatălii marelui Mircea,
silindu-lii să domnescă

cândii la 1215, cândii la 1240, cândi la 1290 etc,

Ne resumâmi.
Nomenclatura Munteniei, în parte essistinte încă şi ?n parte
despărută după secolulii XIV,
- se reduce la următorul tabellu:
e
a
[. După originea naţională romană:
I. TERRA-ROMANESCA,

„2; VLACHIA, nume

nume etnicii interni poporanii ;

etnicii slavo-germanii,

“limba ofiicială internă ;
3» UNGRO-VLACHIA, nume internii

a

trecuti la toți cet-l'alţă

.
strictamente administrativă,

-

străini şi admisti în

civilă şi "ecclesiasticii, es_primendii revendicarea de sub Ungriă şi anne
ssarea cătră Vlachia a ţerrei Făgăraşului.

II. După aspectulii muntosă all terre
mului :
|
„“ilc
ude. TERRA-MUNTENESCA, nume topo
graf
ovului;
icii
»
Nume
topog
:internii , întrebbu ințat
f ia pe ambele

mall
mai uri alle

STUDIULU
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Beste-munteniă, nume topograficti oficialii latinii, esternii şi in-

ternă ;

6. MULTANY, mal correctii Muntang,

nume topograficii polonii, desfigruratii din cell in-

ternii ;

7. HAVAS- ALFOLD, adecă Munteniă-de-glosii, nume topograficii maghiarii;
8. VRANCEA, nume topograficii poporanii moldovenescă.
IN. După mărimea territoriului şi a prestigiului:
9.

ROMANIA-MARE,

Valachia-major, “Grosse-“W alachie etc., nume ierarchicii csternii ;

10. MARE- VOEVODATU,

nume ierarchicii

oficialii internii.

IV. După dinastia Bassarabiloriă:
11. BASSARABIA, nume dinasticii interni și esternii;
12. ARABIA, nume dinasticii poeticti poporaniă slavo-germani ;
13. NEGRU-VOEVODATU,

ţerra lui Aegru-vodă, nume dinasticti poeticti poporani interni ;

14. BLA-MENN, cALegrit-omeni, nume dinasticii poeticii scandinavi ;
15. NIGRA-CUMANIA, probabilmente Sfehete-Kunok, adecă egrit- Gomani, nume dinasticti
| maghiarii, applicabilii şi cătră Moldova;
16. KARA-ULAG, ÎN egră- Romăniă, nume dinasticii mongolii ;
17. TZRNI-TATARE, Agra-Zătariă, nume dinasticii serbii;
18. KARA-IFLAK, Aâgră- Romăniă, de unde apor Cara-bogdan pentru porțiunea d! a-drepta
Milcovului, nume dinasticii turcii;
19. MAYPO-BA AXIA, nume dinasticii neo-grecii, mai cunnoscutii relativamente la Moldova.

Tâte acestea întro strînsă legătură de origine cu NEGRA-UNGRIA ca numele Tansilvanie!, cu NEGRA-BULGARIA ca numele Dobrogil, şi cu MA REA-NEGRA.++

_STUDIULU III
ACTIUNEA

NATUREI

ASSUPRA

OMULUI

Ş 1e
NATURA

MUNTENIEI.

-

Unii Anglesii fârte solidii şi f6rte observatorii, vechiu consulii britannicii în Buccuresci,
sir William Wilkinson, începe unulii din capitolii operei selle cu următârele cuvinte:
«Vecinătatea Mărit-negre și a Balcanului d'o parte, a Carpaţilorit de cea-l'altă, face cli«ma ambelorii principate române schimbăci6să şi suppusă unorii răpedI variaţiuni de tem-:
«peratură. Cândiă suflă

vântulii nord-estii,

chlari în

midii-loculi

verei

atmosfera se re-

«cesce d'o dată până întratăta că locuitorii sunt siliţi a recurge la vestminte ma! sub«stanţiale. Vântulii dela sudi adduce căldură şi timpi frumosi, derii generalmente de
„scurtă durată. Vera este fârte ploi6să ; în iulit şi în iuniii cu furtune viscolse, car! revinii
«în tâte serele la acera-și 6ră. Erna ma! toti-d'a-una e lungă şi monotonă, şi căldurele ve- .
«ret debută subitamente din celle ânteie dille alle lut maiu, astii-feltu că deliciele une! pri«mă-vere regulate sunt aci puţinii familiare. Porțiunea

cea mai aspră

a ernel se începe dela

«primulii patrarii allii lui decembre, și acella-şi gradi de frigii cu puţină variațiune ţine
«până pe la midii-loculi lut februariii, cândii ît succede o temperatură umedă și nesalubră,
«durândă apoi până la matu. Dunărea și tâte riurile aceste! regiuni remânii degerate în
„intervalli de şe&sse septemâne, ghiaţa lorii fiindii destullii de tare pentru a susține trans«portulii cellet mai grâsse artilerie. In genariii şi 'n februariii ninge şi lumea âmblă cu sanie.

„Celle ma! frumâse dille alle annului se 'ncepii de pe la finea luy septembre şi ţinii căte o
„dată până pe la finea lui novembre, derii nopţile sunt escessivamente reci şi nesănătose.
„Căllătorit, cari nu se aperă atunci prin flanelle și haine calde contra pernici6sei influințe a
«nopțilorii, sunt espuși a căpeta felturite friguri şi pleuresie. Neregularitatea climei, umi-”
„ditatea solului şi mulțimea bălţilorii essercită aci o visibilă înrîurire assupra diverselorii
«specie animale, precumii şi assupra vegetaţiunii. Urșit, lupil şi vulpii sunt de o natură tiamidă şi puţinii pericoloşi, affară numa! cândii âmblă în numerâse haite, cela-ca-se 'ntemplă
„adessea în nopţile celle mar reci alle erner. Animalit domestici sunt remarcabili: prin
„blăndeță. Carnea de boii, de porcii, de 6iă, de venati şi de passeri mare unii gustii pro«nunţatii ; legumele sunt puţinii gustâse şi florile puţini aromatice. În fine omuli, capit-d'oel
«pera naturel, este aci greoii şi mâlle. Fără passiuni violinți, fără energiă în caracterii,
"manifestă o repulsiune firescă contra a totii feltulii de muncă corporală sei intelectuală.
«Negreşitii că aceste disposițiuni

poti proveni din cause morale, derii în

Romănia causele

|
afisice sunt cellii puţinii totii atâtii de active.» *
- Mai pe scurtii, 6meni!, cai, boii, urșii, lupil, vulpii, găinele, rațele, florile, pent și erba
1) Fableau de la Moldavie et de la Valachie, Paris, 1842,

in-$, p. 114-116.— Cf. OBEDENARU, Des fâvres des marais;
Bucarest, 1671, in-8, p. 23. — MALDARESCU, Sar Porigina

etla nature du miasme paludâen, Paris, 1865, in-4, p. 17.

—GRECESCU, Assupra emanațiunilorii palustre, în Gazetta
spitalelorii, Bucuresci, 1869, nr. 5, etc.
.
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cânipulur, penă şi gustul fripturet, toți şi tâte se ticăloșescii, se piticesci
i, se trăndăvescii în
nefericita Româniă,

din causa

din causa emanațiunilori

solului și atmosferei, din

în sciința igienică: circumfusa.

palustre,

causa a o

din causa

mulțime de

|

caprici6seY

temperature,

aginţi ce se chiamă fârte bine

|

|

|

Permisii unul turistii a constata o actualitate şi a semnala proveni
nțaY cea mal immediată,

.
cea may evidinte, cea mat palpabilă, deşi chiar denșii arii trebui
să
specifice
_totid'o-dată cellă puţini zona observaţiuni!, &ri nu se generaliseze
într unii modă absoluti; nu
e
permisă înse unul istoricii, căruia nu i se

în loci de a căuta passii la passti o lege
ruinţă totii ce se pare a fi o deviaţiune:

fertă a tăia dintr'o lovitură

nodulii luy (sordia,

providenţială permaninte, esplicândi apor cu stă-

« Sucht das vertraute Gesetz in des Zufal's grausenden YVunder
n,
« Sucht den ruhenden Pol in der Erscheinungen Flucht!»2,
.

Caracterele fisice alle pământului românesci fost'ai elle
totă-d'â-una ast-feltu după cum

ni le descrie Wilkinson? .

o
|
De n'a fostii așa, urmeză necessarmente o altă
întrebare: cumit anume să fi fostă, și
care trebui să fie diverginţa totală seu parțială
a effectelorii în comparațiune cu ceja-ce:
este ?
De ati fostii totii așa, de nu s'a. schimbati nemic
ă s€ii pre-puţinii, de a remasii aprope
intactă acera-și constituțiune geologică şi meteo
rologică, acella-și grocii termometrică, ba-

rometrică și igrometricii, atunci cumii dero
de sa modificati atăti de radicalmente
natura

organică ?

„față; nu ma! încollo decâtii între anni 1
300——1400, altii-minte destullu de apropiaţ
i de dillele nâstre, fosta atâtii de cădutii, atâti
i de slăbănogii, atâti de insipidii Rom
ânul din
Muntenia, după cumă ellă ni appare în
relațiunea luy Wilkinson, fără a mat vorbi
sei plante, şi mat allesă despre gustul
de vite
loră curati gaştronomiciăi ?
Ce să respundă 6re la o assemenea îndo
u€lă vitezii lur Alessandru Bassarabii,
Vladislavu Bassarabi, a! lut Bassarab
ar lur
i Mircea, de'naintea cărora, în curs
de uni veci
întregi, se punea pe gânduri Ungurii,
vecinate, chYarii cândii în fruntea acestora Serbii, Bulgarii, 'T ătarii, Turcii, tâte n&murile înse afilau nesce giganţi ca tzarulii Stefani
cellii Forte,
febrifere? ai nu era o temperatură
totii atâtă'de estremă în frig șin
arșiţă, în uscăclune
şin umiditate? -ai nu erati tâte moti
vele morbide, pe câte ni le-a spu
saşi pe câte a ultatii
încă să ni le înşire Wilkinson, încâ
ti le
Şi decă altă dată, în fața une! pressiunvomă spune noi înşi-ne ma! la valle?
|
i fizice anal6ge, Românulu dela
să ulmâscă lumea prin mărimea pers
Dunare a pututii
onalității selle, cumit deră de nu
actualmente de acela-și immunitat
se mat buccură ellii
e contra acelleia-șY acţiunt este
riâre ? şi decă nu se ma!
buccură astă-d, apor 6re prin ce spec
iă de transițiune, redobândindu-șt
ari pute să se buccure încat mân
vechra” aptitudine,
t sei pPolmânY?
Precumi vedeți, problema devine
dintre celle mat complicate și ma!
"dată, căci într'însa rollulii istorier
importante totii-d'oeste nu numa! a clarifica o situațiu
ne antică, a restabili o
imagine trecută, derii încă mar cu
semă a prevesti şi a prepara o poss
ibilă regenerare viit6ră a unei naţiunt.
|
a
Vomii merge încetii, căcI sunt unele
cestiunr în cary callea spre descoper
irea verității se .
2) SCHILLER, Moren,
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punte ce duce peste prăpastiela paradisului lut Mahometii: unii sin-

gurii passti precipitatii, şi at perdutii perspectiva de a aglunge a ţintă!

|

Mal ântelu, ca o nedispensabilă întroducere în materiă, cată să ni se spună: până la ce .
puntii se pote subordina, sii trebui vrândii-nevrândi să se subordineze unii poporii, în bine

şi 'n reii, înriuriril pământului ?

|

|

|

„A admitte fără cercetare și fără restricțiune dictatura glebel, a trece peste idiosincrasiele
individuale şi de ginte, a uita principiulit atavismului, a nu recunnâsce Provedinţa, a nu lăssa

omului liberulii seii arbitrii față cu natura și cu Divinitatea, —este a nu înțellega istoria.
$2.
TEORIA

Cu cinci secol înainte

ACTIUNII

CLIMEI

ASSUPRA

de nascerea lui Cristii,

OMULUI,

sunt acumii doue mit

patru-sute de anni

şi ma! bine, denteiii Khung-fu-tseii în China şi apoi Ippocratii în Ellada constatat legea
desvoltărit climatologice a națiunilorii.
=
Toţi aii vorbiti despre marele Grecii; nemini, nici chiari scriitorii ce! ma! noul assupra
filosofie! istoriet', n'aii voitii să cunnâscă pe marele Chinesiă.
Și totuşi eccă ce dicea IKhung-fu-tsaii cu multi înainte de Ippocratii:

«A ave apucăture bine-voitâre

şi dulci pentru a instrui pe. 6menY; a ave compătimire

«pentru ce! rescullați din retăcire contra raţiuni! ; acesta” forța virilă a ţerrelorii sudice, prin
«care se distinge înţelleptulii. A'şi face culcuşii-cu sămcelle, de ferrii şi cu armure din peile .

«ferelori selbatece ; a privi fără fiori apropiarea morţii; acssta' forța virilă a ţerrelorit nor«dice, prin care se distinge vitezulu»?.
|
Peste optii secol! după Khung-fu-tseii, unii ostașii romani Flaviii Vegeţiii făcea din vorbă în vorbă aceta-șt observaţiune.
a
.
Elli dice:
|
|
«După opiniunea G&menilorit cellorii mat competinţi, naţiunile sudice, suppuse estremeY
«arşiţe a sârelui, ati mat multă înțellegință, derii mat puţinii sânge, cela-ce le face sfiicr6se
«şi temătâre de a da peptii într'o.luptă, căci sciendu-se anemice, lorii li e frică de râne;
«popârele nordice, din contra, depărtate de căldure solare, ai ma! puţină înţellegință, deri «unti sânge abundinte, care face dintr'insele cet ma! buni luptători; așa derd pe soldaţi
«cată să-I luămii din nesce ţerre intermediare, încătii. nici sângele să nu i lipsescă pentru a
«pute înfrunta rânele și mortea, nic! acea înţelleginţă 'prin care se mănţine în armată disci«plina şi care este d'o-potrivă utilă în resbellii şin consilit»?.

Pentru ca unii Chinesii și unii Romani, nedependinți unuli de altulă, fără să fi sciutii
nici măcarti decă essistă unde-va China pentru Vegeţiii seci Roma pentru Khung-fu-tsei,
pentru ca ambii să fi espressii o singură ideiă, ba încă aprâpe în acera-șt ordine logică,
1) Bună Gră LAURENT, Philosophie de histoire, Paris,
1870, p. 99 sqq., unde desroltă acţiunea elimei, combâttândii

pe Montesquieu și Herder.

2) Tenung-yung on PinvariaDilit6 dans 18 milieu, cap. ”
10, $ 3-4, în paurHiER, Les litres sacr6s de POricnt, Paris,
1841, in-8, p. 165: „Avoir des manitres bieaveillantes et douces pour instruire les hommes; avvir de la compassion pour
les însens6s qui se revoltent eontre la raison: voilă 13 force
virile propre auz contrees mtridionales; c'est î elle quo s'artache la sage. Faire sa couche des lames de fer et des cuirasses de peaux de bâtes sauvages; contempler sans fromir
les approches dela mort: voilă la force virile propre auz conîrces septentrionales, et c'est î elle que s'attaehent les braves.k
Ă
3) vecerius, Instituta

rei militaris, lib. I, cap. 2: „Quo

loco ea; quze-a doetissimis hominibus comprobata sunt, non
omittam. Omnes nationes, quz vicine sunt Soli, nimio ealore,
siceatas, amplius quidem sapere sed minus habere sanguinis
dicunt: ae propterea constantiam ae fiduciam cominus non
habere pugnandi, quia matuunt valnera, quise exiguum sanşruinem habere noverunt. Contra, septentrionales populi reinoti a Solis ardoribus, ineonsultiores quidem, sed tamen largo

sanguine

redundantes, sunt ad bella promotissimi.

'Lirones

igitur de temperarioribus legendi sunt plagis, quibus et copia
sanguinis suppetat, ad vulnerum mortisque contemptum, et
non possit deesse prudentia, quze et modestiam servat în eastris, et non parum prodest în dimicatione et consiliis.% —
Despre cci-l'alţi elassici greci și latini. vedi UKKERT, Geo
graphic der Griechen und Rimer, Weimar, 1821, in-8, t,

2, p. 154-179, unde citâză pe Erodotii, Tită-Liviii, Tacitii,
Galeni ete.
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avtunetnda Eeocare p: o calte propria la unu resultatii identici, trebue să fie copprinsti în
ob-epvaţiunea lora commună unu mare fondu de veritate,
Antaponismula moralu intre nordu și sudu, boșrăţia «lobulelori sanguine în cella de "ntetu si puţinetatea lora în cello-Taltă, cunnoscuta chart sub numele tecnicii de anemie des
pazei ei i adlecă tota ce a sciuta degria Rhunș-fu-tscă şi Vegeţia, este o dogmă în medicina de astă=dt*,

O cusctare fuşritivă a devenita înse o sciință întrezră, unii corpi compactii şi sistematicii

umar sub condetula anticulur medicu grrecu dela Cos.
Ippocratu este adeveratula părinte alla climatologriet,
Labârea modernă, atâta de orgolliosă, abia putu descoperi în realitate, de atunci şi pent

la Ilumbolde, pe icr pe collea câte cc-va care să nu se grăsstscă în nemuritorulti opuscolii :
zi ăla, ătuar, Tir,

Pene şi acesta titlu alla eapu-doperet lur Ippocratii resumă în sine ultimului cuventu alla

sciințel climatoloşrice: acri, ape şi locurt,

Nicr atmosfera, nict idroloşzia, nic! topoşrafa nu sunt sufiiciinți, întru cătit le Tea cinc-va
separamente,
ice unula din discipolir ser cer mar cclebri—attribue efiectz morale nu nu«Ippoerati—

„mal temperaturel acrului, ci tuturorii ccllori-Palte calități atmosferice întrunite; nu numay
« pradulur de latitudine alla pămentuluy, ci încă naturei selle tellurice, nature producțiu=
„nilora selle, naturer apeloru ce "Ii percurgu, Ella se silesce a descrie cu essactitate tote
«particularităţile câte pota atrage attenţiunea în studiului diverselori țerre și cart le dis«tina mar în specia, Pentru densulă, ca elemente necessare alle cestiunir, sunt tote obicctele

„importante proprie fic=cărit reşriunt ; tâte calitățile constante şi pronunţate prin car! aceste

«obicete poră afiecta simțurile şi a mocdifica natura umană,

Acestă semnificaţiune a cuven=

«tului ctiză e singrură completă. Clima nu pote deră a fi restrinsă în circumstanţele particulare
„alle caldulur şi feizrulur, ci ca imbrățişeză întruni moda forte generali totalitatea circum„stanțeloru fsice alle uncr localități: şi tote trăssurele caracteristice, prin car! natura a

««tinsa ditteritele țerre, întră tote în concepțiunea clim:r»?,
cc în ce simţa înţellezremt şi nor clima, dându-I înse,
sure, numele mat puțini mărginită de natură,

pentru a preveni orf-ce confu-

la lmbasetula Blosofica omula finda ego, acțiunea naturer assuprat însemncză rapportult

activa alla lut zinoezo,
| Ie cela=ce în dillele nostre d, dr. Bertillon a numită mesoegiz, adecă sciința midu-locuut ambianta“,
şa.
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Mai anteiii chfarii în sfera materială: se observă isolându-se unti . elementii maf puţini
brutii, deși totii materiă; uni elementi nu -numa! organici, ci încă umană; unii elemeatii
tuturorii pressiunilorii topice,

decă nu totii-d'a-una

este gintea, pe care Ippocratii şi interpreţi! se! o uitaseră

aprâpe cu deseverșire

forte tenace, a căruia

resistință:contra

le învinge, încat celle ma! de multe ori reuşesce a agtunge la o împăcare prin compromisti.
Acestii vigurosii elementi, acestă aristocraţiă a materiet, ca să ni fie permisti a ne esprime
astil-feliii,

și n virtutea cărila Bascii şi strănepoții Goţilorii, bună-6ră, locuescit de secol! pe acera-și
costă a Pireneilorii, fără ca totuși o natură esteridră absolutamente identică să fi pututii assimila printr'o necurmată acţiune de tâte dillele viţa teutonică cu acea iberică.

Nemuritorul creatorii allii climatologiet dice întruni passagiii:
«Priviţi pe ţermurenil Fasulu! in Asia. Pămentuli lori e umedi, mlăștinosii, căldurosii,
„accoperitii de păduri, scăldatii nencetati, sâii mai bine inundatii cu violință de potopury
«de plâiă. Locuinţele lori sunt -infipte chiarii în sînulii bălțelorii: şubrede colibe din lemnii
«şi din trăstie. Rare-ori Fasianii visiteză orașele și t&rgurile invecinate : singurulii lorit midii«locti de communicaţiune sunt nesce luntri scobite din butuci și cu agiutorulit căroră et plu«tescii ict-collea pe numerâsele canalluri ce despică pământuli lorii în tâte direcţiunile.
«Ape calde şi stătătârie, putredite la arşița s6relui şi-nutrite de ne'ntrerupte ploile, sunt
„unica lori butură. Insu-şi fluviulii lorii Fasi este rîulii cellii mat leneşi, ce abia îșt mişcă
«undele. Fructele şi erburile nu agtungii aci nici o dată la deplina lori desvoltare: umidi-.
„tatea le reţine într'o stare perpetuă de neperfecțiune. În fine, aerulii e încărcatii de negure.
„Prin lucrarea tuturorii acestorii cause Fasianil. difleră.. de toți cer-l'alţi ment. Statura

prin o grăssime

«lori e înaltă, deră desfigurată

«pare a nu ave nic! vine, nici muschi.

atăti de neobicinuită,

încătii corpulii se

Figura lori e palidă, ca şi cândii arii sufferi de găl-

EI sunt .
„benari, Aeruli cell umedi şi negurosii dede voci! lori o intonaţiune răguşată. |
a
„domol! din fire şi nu potii susține nici o oboselă....»!.
cu actualitatea.
Ic6na e superbă, și totuşi cuvintele lut Ippocratii nu se maY potrivescti

Regiunea Fasiană,

famosa Colchidă cu berbeculii de aură din mitologia ellenică, cate

alles! cu Mingrelia, ambele a
la piciârele Caucasului, correspundendi cu Imsretia şi-maY
i
Georgia. mai tote circumfuscle se află aprope în aceia-și stare: patogenici,
n
în
aer
endi pare ile
în

care elle erai
i

ds a

în anticitate; derii locuitorii deși cam mollateci, sunt înse pre-departe
Da
lut

-limfaticulu tipii din relaţiunea

.

lppocrati.

call, unii şotmii
mingreliană dice că fericirea omului consistă în a ave unii
|
ude vottiet

Etica ur
şi unii ogari”.

RR

.

popor

nătorl este

i

,

o differință radicală,
lut Ippocrată şi - Mingrelianii de astă-qY essistă derii
It e
6s
vechia
caracteristice
selle
măcarii-că pământului lorii a conservati în trăssurele
i

omie

Gre provine acestă întărdiată rebelliune a omului contra naturel
ia
n , a de
eci
ma
cu semă se pare a i cea
Causele trebui să fie multiple, înse una mai
hi
pote
nu
sunt o simplă ramură,
Naţionalitatea geurgiană, din care Mingrelianii

cra
ce

Erodoti?, ci derivă dintr'o altă tulsi gi te cu anticii Fasiant, o coloaiă africană după
în văile Caucasului, pe unde
mari venâsă, mai vivace, mat resistinte, a cării aşedare

zăzuv,
j
dd
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ca printr'o colossală pârtă trecură

atâtea sute de nemuri în successivele migraţiunt alle

barbarilorii din Asia în Europa, esse posteridră epoce! lut Ippocrati.
Popsrele, ca şi individii, se distingit prin ma! marea scii mat mica

mitelorii predisposiţiuni morbide.

,
i
intensitate a așa nu-

«Espuneţi mai multe pers6ne totii-d'o-dată acelluia-și currentii de aerit rece: una se va

«plânge de colice, alta va căpăta o bronchită, a treta va simţi preludele unuf reumatismi
«articulară, şi aşa mai încollo»?,
Se va găssi între elle chiarii câte una din acelle fericite constituţiuni immune,
cari trecii
nevăt&mate prin focii şi apă. i
..
|
„ Aprâpe aceta-şi climă cresce pe Lapont și pe Svediani: cel de'ntetu
mănunți, slabi, urrîți, ocheși; ceY-P'alţi înalţi, tară, frumoşi, blondi.
|
Mat multe famillie ollandese, stabilite sunt acumii trei secolt
tocmat la capătulă sudici
alli Africer, departe de a deveni negre Sci măcarii brune,
ati remasii penă în momentulii
de faţă ca, şi cândi nici o dată nu sarii fi mişcatii din Amsterdamu
?.
Ţiganulu dela Constantinopole nu se deosebesce de fratele
sei dela Stockholm.
” În acestii modii tâte condiţiunile curată fisice se arctă
une-ori neputinci6se în crâncena
lori luptă cu tenacitatea principiului de ginte.
Acesta totuşi, cată s'o recunnâscemii, nu este generalitat
ea casurilorii:
May adessea pământul şi poporulii 'aglungii la
unii felu de ecilibriu.
«Israeliţii, — dice Michel L&vy, — a cărorii împrăştiare
începuse cu multi mat 'nainte
«de mârtea lu! Cristi, oferă mediculut o secolară
esperiință universală despre înriurirea
«cClimaterică. Israelituli ollandesii, grosi, înflată
şi lunganii, pârtă în tâtă ființa lui sigillulă
«predomnirii limfatice ; Israelitulii din Algeria
este macru şi bine proporţionatii, mat multii
«Scurtii decâtii înaltu, Scheşii, agerii şi îndemănatec
ii, Eccă cefa-ce Y-a făcută clima.
Să”
«puneţi înse allături unula IOngă altuli, și
assemănarea lora de ginte o să vă surprinqă.
« Acellea-și trăssure denâtă o origine commună.
Eccă cela-ce potii face disposiţiunile or« Qanice contra lucrăriY lunge şi întrunite
a influințelorii esteribre»*.
E
Nol-înşine descriserămii altă dată cu următârele
cuvinte procesul formării! materiale a
naţionalitățiloră :
“
«O naţiune presuppune doue elemente
constitutive, unii pământă și unii n&mii.
«Fie-care pămentii are o natură a sea
propriă ; o natură, pe care nu o p6te
nemici in«fluința nemuluy şi prin care acelli pământii
se ass&mănă cu elli-însuși şi difieră
«celle-lalte pământuri.
de tâte
|

«Anglia a fostii toti-d'a-una insulă : sub Britani,

sub Sassoni, sub Danesi, sub Normandi..
, «Fie-care nEmi areși ellii o natură
a sea „propriă; o natură pe care'nu o
pâte nemici
«influința pămEntuluy şi prin care acellii
nâmi se ass&mănă cu ellii însuși și differă
«celle-'alte n&mury.
de tâte
E
« Armenii păstreză ce-va armenesc

|

stereotipii în Francia, în Turcia, în Germania,
«Italia, în Polonia...
în
uAstii-feliă fie-care pământi are o ideă
a sea specială în universalitatea pămenturilorii,
aşi fie-care nemi are o ideă a sea
specială în universalitatea nemurilorii,
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« Aşegându-se vre-unulă din nemuri pe vre-unulti din pământuri, legătura cellorii doue
„specialități produce o naţiune.
„Unirea de'ntre pământii şi n&mi, pe basea cărita se înalță o naţiune, e atâtii de strînsă,
„încâtii pămentulii resfrânge în tâte alle sclle imaginea nemului, şi 'nemulii resfrânge in
„gte alle sclle imaginea pământulut.
.
o

„Națiunea, astii-feliii formată, se assemănă cu ea-insăşi mai multii încă decumii se asse„mănail unul cu altuli celle doue elemente alle selle constitutive, pământulii și nemulii,
„căci națiunea este unii productii

„Prin urmare,

„ducti de

de assemă&nări.

differința acestei naţiuni de tâte celle-P'alte națiuni, fiind €roși unii pro-

differințe, cată

să fie şi ea mai

mare decumii era

differința cea simplă dintre

„uniti pămentii şi ună altii pămentiă, dintre uni nemii și unii alti n&mi.»?,
Nemicii mal. correctii ca teoriă.
”
Avendi la mână acestii criteriii ali contopirit climei cu gintea, s'arii păr€ lesne la prima
vedere a caracterisa ca şi matematicesce pe ori-ce naţiune:
|
Francesuli — Latini + clima x;

Italianuli
— Latinii
|
i -|- clima p;
Românuli —Latini-- clima 2...
Nemicii înse n'arii fi mal illusoriii în applicaţiune.

.

Simplă şi uş6ră în apparinţă, cestiunea este în faptii una dintre celle maY dificile şi maY

complesse.

Şi âccă de ce.
Antelu, nu este mai

|
nici o naţiune

ammestecuri cu alte ginţi,
„N&mului cellur mai

sub sâre

care să nu fi sufferitii

multiple şi copi6se

deşi aceste căsătorie se finescii totii-d'a-una prin predomnirea

bine constituit.

|.

Allă douilea, nu este mat nici o ginte

IE

sub sâre care să nu fi trecutii successivamente

prin multe şi diverse clime, remănândi înse une-ori immună contra pressiunilorii esteridre,
All treilea, nu este mat nici o climă sub s6re care să nu fi înduratii măcarii o picătură

modificatrice dela feliurite naţiuni.
Aceste trei proptelle arruncă problema într'unii labirintii.
Pentru a defini

pe Francesti, de

essemplu, nu mat agiunge

|
-

|

elementara formulă de mat

Susi, ci se cere o altă fără comparaţiune mai complicată, în care să se prevedă proporional tâte ginţile câte ai fostii concursii de'mpreună cu cea 'latină la nascerea naţiuni!
fr âncese,

tâte

climele

câte

influințaseră

anterioramente assupra

definitive! formaţiuni! a

acelloru differite ginţi, şin fine t6te naţiunile câte essercitaseră şi ma! de'nainte o fracțiune
< lucrare în sfera acellorii variate clime?.
Aa
|
S'apor resultatuli une! assement analise cată să se applice treptatii cătră tâte etăţile viuețel

naționale, constatându-se gradațiunea cu care urmele triple! înriuriri converginți devinii din
ce în ce mart palide şi mat nesimţite, unele-ma! multă şi altele ma! puținii, în proporțiune cu
mărimea doset primite dela începutii şin mesura depărtări! în timpi şin spaţii dela puntulă
) HaAsnev,
Industria naţională faţă cu principiulii
con=
e
:
a
.
aţirințer, Bueur., 1866, in-€, p. 17.— Despre înţellesulă cudiujy Moralii, nu mafenialii, allă cuvântului rațiune, vedi stuTraj ămieului nostru G. VEGEZZI RUSCALLA, în Columna lui
One aun, 1872, nr. 25 sqq., şi italiaresee: Che cosa 6 nazi-

28)

corino, 1854, în-8.
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et la (HARLES VOGT, ÎN DARWIN, Oe Cit-s p. XII: „L'heritage

que. irinemission des caractâres est, dans le morde orgaride p.C€ que, dans le morde inorganique, est la continuation
toug ]a0rce. Chaque âtre est done le resultat necessaire de
es aneâtres qui Pont precede, et pour comprendre Son 0r-

ganisation et la combinaison varice de ses organes, îl faut
tenir cempte de toutes les mcdifications, de tcutes les formes

passtes qui, par heritage, ont apporte leur contingent dans

ja, nouvelle ccmbinaison existante. Et de mâme que la force
primitive se montre dans le monde physique et suivant les
cordilions exterieures, tantât comme mouvement, tantât

comme chaleur, lumiăre, €lectricit€ ou magnctisme, de m&me
ces conditionsexterieures influent sur lercsultat de Phâritage
et ambnent des rariations et des transformations qui se transmottent ă leur tour aux formes consecutives, Une tâche im=
mense incombe done aujourd'hui aux sciences naturelleș,&
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de plecare, may

ținându-se apot

secolii.

semă şi de nouele

-.

ingrediente ce se adaugă

în fie-care

|

Ast-feltu, revenindii la formule algebraice, cu aglutorulii cărora raționamentuli appare
mai plasticii, şi esprimEndii prin N o naţiune orI-şi-care, prin G ginţile constitutive, prin C
climele prin câte trecuse, prin 3 scăderea elementelori vecht şi prin “ adausuli elementelorii
noue, vomii vede că o naţionalitate, decă în primulii secolti allii essistinței selle este
N= xG-+-pC, în cei-talţi secoli unul după altul va fi :
|

N=(4G— d-p(p0— a)

N= (xG—23)-F-(pC-—23)+-2y;
N = (2 G—33)+-(p0C—33)+ Zfoaee
N=(G—n3)+-(pC—nă)-kny.

Derii a găssi val6rea concretă a acestori formule este o muncă de titanii!
Şi totuşi istoricul pâte până la unii puntii să întrepringă acestă colossală
operă, şi fiindii
că-pâte,

trebur's'o facă.

Si

|

Negreșitii că istoricul unei naţiuni, cellii multii allă unei ginţi, căcr
timpulii une! seri6se
istorie universale n'a sossită încă, se mal hine dicendă istoria fie-cări
i țerre, microcosmit allii
macrocosmului, este cea ma! veridică istoriă universală,
Elementulii ginții ne va preoccupa mat în speciă în tomulă II
alli acestei scrieri.
„Aci no! ami voitii numa! a mărgini printr 'însulă cercul de
acţiune allii naturei.
Deri acestă acţiune, fie ea câtu de întinsă, precumiși este, 6re numa!
ginteao mărginesce ?
84.
.

INSTITUTIUNILE

MÂRGININDU

ACTIUNEA

NATUREI,

,

Teoriele esclusive sunt acellea ce ati servită totii-d'a-una
mat multi decâtii ort-ce a
întuneca veritatea.
.
SE
E
— Ilustrulă Montesquieu esplica tâte prin climă şi &roşi pria
climă“, ba încă 'întrunii simți
forte restrînsi allii cuvântului, cam în feliulii lui Ihung-fu-tseii
şi Vegeţiii?, cu multă mal
pe giosii de vastele vederi alle lu! Ippocratiă.
Intr'unii locii elit dice: -

|
«Pop6rele insulare sunt ma! liberale: decât pop6rele continentale.
Insulele sunt gene«ralmente mici, încâtii o parte a poporului nu pâte
fi întrebuințată atât de bine la assu«prirea cellei-Palte...
»2,
!
|
m
ie
Montesquieu observă elli singuri în notă că Iaponia
e
fârte:
despotică,
derii
pentru
că... este o insulă mare, nu mică! |
.
|
Ce arii fi disii însecu câţi-va anni ma! în urmă
despre Statele-Uhnite alle Americei, atât
de liberale, deşi fârte spaţiâse şi carl nu sunt
nici măcari o insulă ca Iaponia?
De ce tace despre Elveţia?
:
_
Zi
Generalisări pripite de acestă categoriă, deochiândii
adevărulii
feoreticii
prin errârea
applicaţiuniloră, n'aii putută să nu provâce din
partea semi-sciințăr alte generalisărr totii
atâtii de pripite şi nu may puţinii erronate în simţul
diametralmente contrarii.
Uni! sai apucatii
a contesta din temelliă acțiunea nature! assupra
omului. -

1 Esprit de lois, lib. XIV: „Des lvis dans le
rapport qu'
elles ont avec la nature du climat“;
lib. XV: „Comment les lois
de lesclarage civil ont du râpport avec
la
du climat“;
lib. XVI: „Comment les. lois de Veselavage nature
domestique ont du

rapport avec la nature du climat&; lib.
XVII: „Comment les
lois de la serritude ont durapport avecla
nature du climat“;

lib. XVIII: „Des lois dans le râpport qwelles
ont avee la nature du terrain.
Di
a
2) Ibid. XIV, cap. 2: „L'air froid resser
des fibres extârieures ete, relatândii apoi reo les extremites
comică esperiință : „J'ai observ
e le tissu exterieur d'uns langue
3) 1b, XVIII, 5.
i

de mouton!&

4
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„ Cellă mai celebru, fără a maY vorbi despre Voltaire“, este Helvetius, unii amicii intimi

allii luY însuşr Montesquieu.

a

i

„ Combăttendii proverbiala viteziă a 6menilorii dela crivății, ellăi dice:

«Decă nordul are urșii albY, sudulii are și elli leY şi elefanți. Citigi istoria, ş'o să vedeţi
„«pe Hunt, eșiţi din regiunea Mării de Azofi, înlănţuindii popâre may nordice ; o să vedeţi
«pe Sarracini răpedindu-se în glâte de pe arqătârele năsipuri alle Arabiet pentru a duce

«desolaţiunea pântn ânima Franciet, după ce triumfaseră în Spania şi cuceriseră atâtea alte
«națiuni;

o să vedeţi pe acera-și

Sarracint sfărămândi cu o mână victori6să stindardurile

«Cruciaţilorii, cart nu ventai din Europaîn Palestina, decăt pentru a sufferi băttâr peste
«băttâ! şi ruşine peste ruşine. Decă'mi întorcii privirile cătră alte ţerre, observi aceta-și
«confirmare a opiniunil melle: fie triumfurile lut Tamerlanii, carele dela ţermir Indului se
«urcă victoriosti până la ghiățurile. SiberieY; fie isbândele Incilorii şi vitezia Egiptenilorii,
«renumiţi în illele lui Ciriica poporulii celli maY curagiosti şi meritândi pe deplinii acestă
«reputațiune
în băttăllia dela Tembrela ; fie may în sferșitii aceY Romani, alle cărora

victo-

ari6se arme ati resunatii pân&n Sarmaţia și pent la Britannia...!»5.
Ell închiăiă apoi, că de căte or! cel dela nordi vorii fi învinsă pe cel dela sudii, a fostii
may allesii victoria libertăţii assupra servituţir..
Eccă o generalisare totii atâtii de cludată
ca și a lui Montesquieu ! .

Ea presintă înse nu ma! puţinii o parte fârte adevărată. |.

Pentru Helvetius guvernele sunt respundetâre de firea popârelorii : |
E
|
_ aFie-care naţiune possedă unii modă propriii de a vede şi de a simţi, ceta-ce constituă -acaracterii naţionali. La tâte popârele acestii caracterii se pâte schimba, fie subitamente,
«fie puţinii căte puţinii,-în conformitate cu schimbările răpedi s€ii încete în forma guverna« mentului,

deci în educaţiunea publică.

Caracteruli

Francesilorii, de-multii cunnoscutii. ca

avolosti, n'a fostii totii-d'a-una astii-feltu. Imperatulii Iulianii ni spune că Parisianilî1. plă«ceati fiindii-că sunt de unii caracterii. severii şi seriosi ca şi. dEnsulii. Aşa deră caracterul
«naţionali se schimbă. Inse cândt 6re acestă schimbare se observă ma! bine? In acelle mo«mente revoluţionare, cândii popârele cadi d'o dată din libertate în sclaviă. Mândre şi în-

«drăsneţe până atunci, elle devinii debile şi fără ânimă.»*.
E
Se
Ce-va ma! la valle Helvetius reproduce din celebrului Angresti Burke următârea. espres-

sivă imagine a mollecyuni! în care se cuffundase

Veneţia

sub tempitorea pressiune a unui

_brutii regimii despoticii:
« Veneţianulii nu este decătii unii purcellii, nutritii de cătră stăpânii şi pentru usulii stă«pânului, care "li pădesce întruni stault, permittendu-l a se tăvăli în gunolu și'n mocirlă.
« Mare, micii, bărbatii, femeiă, preotii, mirenii, în Veneţia toţi dacii d'o potrivăîn trăndăviă».
Cândii marele o
ittannicii schița în secolului trecutii acestii. hidosii tabellii,. unde
mal eraii Gre ace! întrepidi Veneţiani din evul medii, .cari spulberaii armatele germane alle
lui Frederic Barbarussa, desfiinţaii imperiulii bizantini, dictaii legi pe Marea-negră, se.
Se
e
Se
luptati peptii la pepti cu Mohamedii II?
Și totuși clima. remăsese acera-şt!
a
|
j
e
Este deră f6rte adevăratii că vițiulă

4

.

.

-

Di

nilosophique,

,

instituţiunilori, car! adessea sunt o 6rbă
”

.

verbo: Climat, și Com=

.

,

_

203

imitaţiune |
|

|

6) De Whomme, Paris, 1808, in-8, p.203.: - -

ve 1 homme,
7) sunke, Lraită du Snblime, ap. Es
iti ovale pi des loisi0r. MABLY, De la I6gisla=
qui, nourri par
„Le Venitien n'est quwun pourceau
341:
i
i
maftre et pour son usage, est garde dans une table oil on le
”
ton on principes des Lois ete,
Venise, , gran ,
i
se Yautrer dans la: fange et la boue.e, -A-4
409i
ri 1818, in-8,
E
. laisso
p.. 409-10.
Paris,
e PEsprit,i
5
DE vouvindă despre adversarii lu Montes- „petit, homme, femme, clerg6, laique, tout est cgalement plonge Aid

mei

quieu, uktă po Helvetius, deşi este tocmaicellii mai ponderosi, * dans la mollesse.
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|

din affară, une-ori unii capriciii individuali all cellori dela cârmă, pâte mișelli
naţiunile
celle ma! bine înzestrate din puntulii de vedere all pământului,
o
Acesta înse nu autorisă câtii de puţin
ă radicalmente acţiunea climateric
a nega
o restrînge, precumii amii mat restrînş'o noi mat susii cu principiulii de ginte. ă, ci numa!
'
„ Insuşi Helvetius se vede câte o dată siliti a.recunnosce cu o
glumătat
e
de
gură
influința
circumfuseloră.
|

Intruni locii ellii dice:

|

|

« T6te-evenimentele se 1€gă. O pădure despre nordii fiindă
tăiată, se schimbă venturile,
asecerișulti, arţile une! țerre, moravurile, guvernamântulii
. Noi nu vedemii înse tâtă acestă
«înlănţare, a cărira prima verigă se află în eternitate
»?,
Observaţiune sublimă!

Derii decăo singură pădure pote să essercite assup
ra une! naţiun! o înriurire atâtă de
gravă, ce să ma! dicemi 6re despre totalitatea aginţi
lorii fisici ar une! regiunt?
Helvetius s'a prinsă într'o cursă de contradicțiune,
essagerândii pentru şi contra.
85.
OMENII

MARI

MARGININDU

ACŢIUNEA

NATUREI,

Nu humal originea naţională, nu numa! forma
de guvernamentă bună seii rea, ci chtarii
o singură ideă mare, sguduindii cu energiă totii
organismulii umanii, pâte să paralize acțiunea climeY.
E
e
|
O ideă mare scoseşe pe nepassătorulii Beduinii
din
ferbinţile
deșerturi alle Arabier, suppunendu-Y o lume dela HimmalaYa pent
la Atlantică.
|
|
Pe cine condiţiunile fisice alle erei sclle îllii
învăţaseră a nu sci decâții să vagabundeze
cu şatre din locii în locii, o ideă mare Ta
urcatii ca printr'o. minune la culmea culture!
înțifice, litterarie şi artistice, făcându-l
scisă domine în trey continente prin armă
şi prin carte
totii-o-dată, prin victoriele unur Harun-el-Reşid,
prin versurile unuy Farazdak, prin filosofia unui Avicenna, prin fațadele Alhambrer
a
|
Și nare dreptate Buckle, cândii attribue !
.
Crăşi
climei
pînă și astă miracul&să înălțare
„ morală a Beduinului, sub cuvântii
că ea nu Sa operatii în s6ca și sterpa
Arabiă, ci degia
la Bagdatui, la Cordova, la Delhia, în
celle
alle- Spaniei, unde trebura sto provoce avuţiamat fecunde laturi alle Mesopotamiei, alle Indie!,
pământulur!; n'are deplina dreptate, căci
acollo, deşi fecunditatea este unti faptii
totii
permaninte, totuși fenomenulii unel
puteri și allă
unet civilisațiunr essuberanţi nu s'a manifestată
decâtii numa! sub Arabi,.ş'apoi numa! întru
câtă Arabil era electrisaţi
de idera cea mare...
O ideii mare implică pe uni mare
omi.
“ Alkoranulii este Mohamedii,
|
Astii-felru unii individ, untă verms,
unii atomii pâte să smulgă une-ort
arbitriulti naturet,
o națiune de sub
|
ȘI nu essistă nic! o țerră câtu de desmostenită,
unde să fie peste putinţă a se nasce
escepțiune a unuf mare omi, căci
rara
pretutindeni! se pâte întîmpla unii locuşori
de câte-va
n care la unii momentii dati să concurgă
tâte elementele unei assemen! eventualităţi.
Corsica a produsă pe unii Bonaparte,
|
Trufaşă de doue millennie de a fi fostii
legănulă unuy Alessandru, Macedonia Ia
dârmă p6te: într'o perfectă sterpiciune
o să maY
alte doue millennie.
Ie
| . HELVETIUS, MGlanges ,
Paris, 1818, in-8, p.298; „Tou
s
Ies venements sont li6s. Una forât
du nord abattua changa
es vents, les moissons

, les arts de ce pays, les moeu
rs ot le

gouvernemenţ, Nous ne voyons
pas toutes ces chaînes,
le ptemier chaînon est dans Pâte
rnite,e

'Î) LAURENT, 219,

”

dont

1
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Cronicele orientaleni povestescii cu multă naivitate originea cellu! mat mate omi din câţi
aii eşitii vre-o dată din fundulii Asiey.
i
Eccă& narraţiunea:
|
|
Unii Tătarii, venândii într'o di cu dout frați aY se maY mici, întelnesce în câmpii pe unii
altii Tătari, care venia cu o ten&ră şi frumosă femeiă ; temându-se a nu fi attacatii de cătră
tret, Tătarulii cellii însurăţelli o rea la sănătâsă, lăssându-și nevesta; -venătorulii cellii mat
mare o duce la sine, şi peste noue lune se nasce... Cinghiz-hanii ! *
|
De nu pleca la venătâre, de nu era însoțitii de alți dou, de nu întălnta pe unii: fricost,
de nu era acesta însuratii, de'şi lăssa femela. a-casă etc. etc; etc., lumea n'arii fi vedutii pe
cellii ma! terribilii cuceritorii, născutii întruni bietă cortii din Mongolia, derii a căruia posteritate a domnitii în acella-și timpii în China, în. Persia, în India, pe ţermi! Pontului; şi
N

chiarii penă astă-di, după atăția secoli, nu numa! în Asia, ci chlarii

în Europa

națiunea

russă, deși de o altă origine şi întro altă climă, conservă de atunci în caracteruli seti profunde urme alle dominaţiuni! tătare!
E sicurii că nu tâte ţerrele dati pe Mohamed, pe Bonaparţi, pe Alessandri, pe Cinghizhani; derii Gmeni! mart după mesura timpului şi a locului n'ati lipsitți mai nicăiră,, şi mat
nicăirt mai remasi necombăttute de cătră dânşi! immediati sei indirectă, întruni modii mal
|
multii s6ă ma! puţinii durabilă, pretensiunile pământului assupra poporulut.» .

+

$0.
ACCIDENTELE

LOCALE

MĂRGININDY

ACŢIUNEA

NATUREI.

In sferşitii—și acestă consideraţiune este de prima însemnătate—aftară de nordii estremii
s&ti de sudii estremii, sunt pre puţine țerre destulă de întinse unde clima să nu fie 6re-cumii
în anarchiă, înlesnindii. astii-felru ea însă-şi omului callea de a se emancipa.
Acollo mat cu semă unde sunt munţi, natura grămădesce întruni ângustii spații panoa
|
Si
|
rama aprâpe a întregului globii pământescii.
vegetațiunea
colossului
piciârele
la
Tournefort,, făcândi ascensiunea Araratului, găsise
de
fine
în
Germaniei,
şi
locală a Armeniei, ce-va ma! sus pe a Italiei, apoi pe a Franciei
totti în vărfăi rudimentarele plante alle Laponiei, ca-și cândii arii fi căllătoritii în căte-va 6re
|
Ra
Ea
dela Caucasii până la Marea-înghiăţată.
.
Humboldt în America 'observă în privinţa medicală unii fenomenii analogii în crescetuli
inter.brâulii
ecuatorii,
ca-sub
bili6se
"Cordillierelorii, unde brâulă inferiorii offeră afecțiuni
mediarii se distinge prin afecțiuni catarrale ca în regiunile temperate, brâul superiorii
Sa

e

_presintă 'affecţiuni inflammat6rie de âlle nordulur*.

După calcule admise, : negreşitii approssimative, fie-care gradii de latitudine spre nordii
rădicăde ecuatorit correspunde cu o împuţinare de */, gradi în temperatură, €rii fie-care
tură de pământii de 100 metri ecivaleză cu o sărire în sus peste unii gradii de latitudine?,

încătii o măgură
alle Siberiei!

italiană de căte-va mite de metri transpârtă
De
|

pe omii în condiţiunile fisice
e

In Africa, pe cândii arșița. şessului câce şi frige, la o “înălțime

zăpeda în midii-loculi vere) î.

_

,

de 4ooo metri sclipesce

o

|

_

o diDeşi. pesta deciula din periodii.în periodii poporaţiunea Constantinopoli, totuşi la
mztri
500
la
ca
Alem-dag,
muntele
pe
sati
stanţă de căte-va leghe de acollo înfloresce unii
|
W'assupra mări, unde ctuma n'a pututii pătrunde -nici o dată“.
olen von Ssanang=

. 2) soups, Trait6 de gcographie

a) scumipr, Geschichte der Ost-Mong
in-8, î, 1, p. 222.
rent
dn del
„Ssetsen, Petersb., 1829, in-4, p. 63.
ap. LEVY, 1,1, 212.
OLDT.
3):
emen
27 î
b) Cf. pAGEnoT, Lois scicntiiiques du derelopp
) HUMBOLDT; n
|
|
,
106.
p.
in-8,
183,
Paris,
des nations,
4) BRAYER, ape LEVY, |, 424, 1) BECQUEREL, Ope Citez 265.—LEVY, Ope Cite, 1, 449.
,

mâilicale, Paris, 1857,

|
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Corfu și Leucada sunt doue insule din acella-şi gruppi ioniciă, şi totuşi statistica ni spune

că din 1000 de 6ment morii annualmente

la Leucada

46 şi la Corfu

numat

20%.

Assement anomalie devinii cu atătii ma! marcate, cu cătii pe lângă munţi se ma! adauge

țermulii marinii, diversităţi de esposițiune cătră celle patru punturi cardinale, etc., etc.; tâte

câte serviseră lui Humboldt a stabili famâsăY teoriă a liniclori isoterme,

carl ni arretă clime

identice preserate ici-collea sub celle mat felturite latitudini, sii climele celle mat felturite
învecinându-se sub latitudint identice.
Aşa dero mat în fie-care țerră, ca să nu dicemii mar în fie-care provinciă, cu escepțiunea
nunial doră a zOnelorii polare, şe cocnescii şi se contrabalanță ma! multe differite
nature,
a cărora varietate scapă totalitatea une! naţiunY de massa pressiunil esteridre.
„Este înse nu ma! puţinii adevăratii că una din aceste differite sub-clime,
anume cea. mat

şespăndită, gi6că toti-d'a-una unii rollă predomnitorii.

|

s7
,

CONCLUSIUNEA

DESPRE

,
ACŢIUNEA

NATUREI.

“Amii desfășuratii principalele margin! alle acţiunii nature! assupra omului.
Urmeză Gre că acâstă acţiune să fie nullă?
e
Din contra.

:

a

e

i

Gintea, instituţiunile, ideiele scii bărbaţii mari şi recursulii la accidente
locale poti. învinge
tirania pământului, deri nu-l diştrugi, ci abia "lui netedescii pe
d'assupra.
Dintr'unti lacii esse o mlaștină, o mlaștină se preface într'o livedă,
o livedă cine may scie
în ce;
înse nici o dată nu veţi vede acollo unii munte,

E
|
Toţi locuitorii planetet terrestre strînși la unii loci n'arii pute
să nivelleze Alpii, sei să
astupe acea Mediterrană cărita Herder nu se sfiea a-t attribui
civilitatea Europei *.
Egiptenii! rădicaseră monstrubse piramide, derii n'aii fostii în
stare de a schimba năsipulii

în argil, precumii nic argilulă nu se schimbă în granitii.

Luaţi de pe poduri unii cerșetorii, înveţaţi-lii puţină
brăccaţi-lii elegantii şi aședaţi-li întruni tilbury seu pe
'mensă deosebire, înse acella-șt individii ; unii individiă în
buni, S'aii mascatii părţile celle relle, pâte chiarii s'a

nemicii suppresti, nemicii adausti!

i

carte, dați-Y unti lustru socială, îmbancele unui parlamentii ; este
o im=
care s'a desvoltatii cera-ce avea mat
chloroformisatii 3 derii nemicii noii,

a

Ie
NeputincYoşi a metamorfosa o fiinţă atâtti de mobilă şi
atâtii de impressionabilă ca omuli,
cumii Ore să revoluționâmit radicalmente impassibila
constituţiune fisică a uneY ferre întregi?
» Unii essemplu..
i
Nic o ginte nu întrece pe Anglesi în persistinţă, în
stabilitate, în tăriă, în individualismii.
De vr'o dour secol e! se strămută la nordul
Ameri
„ Selbătăcia nouer lumi dispare sub neobosita munc cer.
ă de braţi şi de minte a colonului britannicii.
ia
:
Pădurile şi bălțile agtungrii a fi cuburi de civili
sațiune,.
Spiritulii a biruitii materia !
|
_EX bine, Anglo-americanil mărturescti ei-înşii, că |
o neperceptibilă acțiune a clime! îi apropiă cu 'ncetulii din di în gi maY multii de natura fisică
şi morală a barbariloră indigeni.
5) Statistical Reports on the sickness; mortality

London, 1840, in-f.» ap. BOUDIN, Geogr, mn6d;, II, 216. ete,
1) Ideen zur Philosophie der Geschichte,
Siimwtliche
Werke, Gotha, 1853, (.28,p. 41;t, 29, p. 73.— înTotti
aci vomii

. maj cita dintre adej ţii scolek istorico-elimatologice, unii da

totii eesagerați: popints, Methodus ad facilem historiarum

cognittonem, Paris, 1566, în-4; şi De la Râpubli

que, Paris, 1576, in-Î.; wiLsox, Some observations relative
influence of. climate 3 London, 1780, in-8, RONSTEto to
TTEN ,
— Ihomme du Midi ct Phomme du Nord, Gen6ve,
1524, in-s;
FoissAc, De Piniluence - des

climnts

sur homme,

1867, in-8; KARL RIF7ER, Erdkuudo ete...

o

Paris,

7.

|

|
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„ amhee devine-Huronis!
EI
aa
€
Se
Unii Huron cultii, precumii e cultii și pământulii luY ; derii conseivândii acella-şt simbure
pe carelii avuseseră unulii și altulii în starea lorii primordială.
|
Din „măceşii veţi ave unii trandafirii, o roză cu

o sută de fof, nici o dată

înse uni

crină!

„ Instituţiunile, Omenil -mart, recursulii la accidente locale, nemicii şi nemini nu face maf.
multă decâtii cela-ce făcuse gintea în Statele-Unite.
„Natura nu uccide liberulii arbitriii, nu împedecă progressulii, nu popresce realisarea
cellorii ma! frumose tendinţe alle unei națiuni; derii ea li imprimă o direcţiune, o direcţiune
adessea întreruptă şi apoi rennodată din intervallii în intervallii; o direcțiune ce nu pâte fi
acela-şi la “Tamisa şi Bosforii, în Urali şi Ande;

rii supra-direcţiunea tuturorii

direcțiuni-

lorii climaterice parţiale, precumit şi tâte câte remânii nestrăbăttute pentru cugetulii omului,
a
A
o
|
este în Provedinţă.?
Acumii ni e permisii a trage următârele doue conclusiuny:
- * |
|
"1. Numai printr'unii studiii monograficii allii nature! fie-cări! regiuni! cu tâte particularităţile selle, €rii nu'prin idee generale preconcepute, şe pâte constata - acţiuneaY assupra
omului, difierită în felurite ţerre atăt după propriulii seii fondii, precumii şi după reacțiu-. |
nea ginţii, a.instituţiunilorii, a Gmenilorit mart, a recursului la accidente locale, și altele.
2. Gintea, instituţiunile, Gmenii mari, recursulii la accidente locale, cu atătii mal vertosii

altele mat mănunte, modifică numai superficialmente fondului naturală alli unei regiuni, şi
Sea
E
prin urmare acţiuneaY assupra. omului.
possedendii
adecă,
selle,
restricţiuni
sunt
cari
şi
le
clima
ce”
O dată agrunşi aci,. sciândi
a Muntefundamenit
natura
ală
șovăi
a
fără
o deplină definiţiune a tesei, noi vomii analisa
o
|
nieY în celle mai caracteristice epoce:.
1. Sub Erodotii cu patru secol înainte de Cristi;
|
E
2. Sub Ovidii în qillele Măntuitorului ;.
i
i
române.
limbei!
formaţiuni
i
3. In periodulii

ERODOTU)
$s.
TESTULU

LUI

ERODOTU

DESPRE

DACIA.

dreptulii şi nu i se
„Părintele istoriel»,—căci acestii epitetii s'a dată lui Erodotii cu totii
ii alu Măritappusen
va răpi nict o dată!, cercetase personalmente apr6pe întreguli ţermii
negre.
|
,
re
|
cu multi mai susii
Întrunti loci, vorbindii despre regiunea dintre Bogti şi Nipru, adecă
ochii mel amii veduto»'.
de gurele Nistrului, elli dice fârte limpede: «cu însiși
,
t. | “schiehte, Altona, 1832, în-8, t. 1, p. 1-236, ,
a) DE QUATREFAGE, în Rovuo des Deux Mondes; 1861,
2) Lib, LV, $ 81: „Toodvde pivror dzigaevâv not îs 0pav.k
largi
pe
iunea
esplicaţ
Veţi
112.—
,
LAURENT
1, p.964 SqQ.ap.
—Nol citămi şi vomii cita pe Erodotii dură celle mai bune doue
a acestul importantii fenomenii În DESOR, &P. BOUDIN, Gtosgr.
edițiuni până acum eunnoseute: Horodoţi Muse, ed. Creu.
mâd., II, 197-203.
zer et Bâhr, Lipsise, 1832,in-8, și listoriarum libri IX, ed.
Studiulii
2,
Vol.
în
edi
ia
nrovi
W) Desvoltarea teoriei
Y, $ 1-8. 0
au
re alalle lui wEssELING, REIZ
f
tote lucrările anteriore
perfecționatii
appreci are a muncel istorice a lui Erodotii,
O-frumbsă
“1
- ! +
te,
ER
EIGHJEUS
SCHW
SCHFER,
și
Geder
Gehiete
ved în DAFILALARNE FOrscUngen auf dem

providenţiale ves

Dindorf et Aller, Paris, 1844, în-8, cară ai utilisată și a
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In alte doue passage menționeză mormintele regilorii cimmeriant” şi urma de petră a
luY Ercule“, ambele pe malluli resăritenti allti Nistrului.
|
Nemicii nu arrtă că Erodotii va fi străbăttutii în adânculii pământulut romiinescii
de
astă-qi; deră totulii probeză că ellii cunnosceade apr6pe littoralulă marini all Dunării,
de unde apoi, probabilmente dela colonii milesiani din urbea Istria, aşedată la gurele (luvi-

ului *, nu-! era grei a cullege noțiunile celle ma! positive assupra une! porțiuni Gre-cari
din

territoriulii interiorii până la Oltii, şi chtarii mat încollo.
|
|
In adevării, relațiunea” despre țerra nâstră este de o essactitate surprindetâriă ; negreșită
înse cu essenţiala condiţiune de a fi bine înţellese cuvintele selle, căci într'uni test
anticti
„e gravă o singură litteră reă citită s€ă unii singurii punti reii intercalati,
€rii ma! cu semă
necombinarea tuturorii indicaţiunilorii contestului.
|
Dintr'o legiune de commentatori, între cari ati figurati nesce sommităţi
ca Niebuhr? seu
Lelewel”, mat nic! unul n'a reușită a surprinde ideia lui Erodotii
şi a o verifica printro
rigur6să
confruntare cu natura cea viuă.

Geţii şi Dacit nu trecuseră încă Dunărea.
Romănia actuală într'o mare. parte se affla sub dominaţivnea
Sciţilorii.
Inse până unde anume?
|
a
Aci e pâtra de poticnire.
.
Ma! ănteiii eccă testului:
|

|
“ nEtoi 0ă oide oi uiyav atriv CIorgov) nocive, 6
niv pe Tis EnvOunijs zious zrivre uiv ot Giovzec, Tâv ra
Sxidau IId„para xaletas, Ellqvis di Ilugerov, xai ăllos Teagavroc
xai Apagăe ze nai Năinagec sai 'O0e9noods, "0 niv
zgăroc leg9eis
nTiv notautăv ulyaş sai 7Q0s 10 Gtov dvazovoitat
1 'Iorou zo v%ug, d di deuregoc iez9eie
Tragavroş 7rQ0s toztousve nGi-,
mdov xai diciocuv,
d 9 91) Apagosre xai d Nănagis „ai 6'O0p9nocăs AIA
MEXOY TOYTAN IO0NTES to6dih0vou 26 zov "Ioveov
n0uroa niv auzepevies nozauoi Zavdunoi ovunindivovot
aurâv în Şi Apadigoov Măges norauds giov ovupioperas
Ti Iorgu,
Traducţiunea latină stereotipă sună:

IE
|
«Qui illum (Istrum) augent, hi sunt: primum quinque,
qui
Scythicam
terram perfluunt: is
«quem Scythae Porata, Graeci vero Pyreton vocant;
tu deinde Tiarantus; porro Ararus,
«et Naparis, et Ordessus, Quem primo loco nominavi
horum
(luvioruin, is magnus est, et ad
«orientem fluens aquam suam cum Istre miscet ;
seciindo loco mmemoratizs; Tiarantus, magis
«ab occidente, estque minor.. Ararus vero et Naparis
et Ordessus, medium inter hos cursum
«tenentes in Istrum influunt. Hi sunt fluvii în
ipsa Scythia oriundi, qui Istrună augent. Ex
«Agathyrsis autem decurrens Maris fluvius
itidem cum Istro aquam suam miscet»,
|
R

„

$9.ECUIVOCITATEA ESPRESSIUNII ded utooy,

- Suida', traducătorului latini pune: medium
inter hos cursum tenentes, în loci de purii și
simplu: |
«his mediantibus in Istrum influunt>, a
|
|
Ambele moduri de a interpreta offer
ă o deosebire immensă.
După cer de până acumii, pe basea trad
:
ucţiunil de may susii, apele Ararus, Napa |
ris și
Qrdessus se versaii da-dreptulit în Dună
re între Porata şi Tiarantus;. pe când
după
țulii adecuatii all testului, elle nu se versa
ti d'a-dreptulite în Dunăre, ci prin intermediusim=
Porate! și all Tiarantu
lii
lui, servindii astii-felfu nu

: 1 UL
„82.
5) 1133

|

| NR
|

"

-

immediati, ci mediată, a adăuga volumulă

2) Opis Skythii Herodota, în Pisma pomnicjsze

geogra»
ficzne;, Warszawa, 1814,in-8. şi Badania starozyinosc
i we
wzglod
zie
geografi, Wilno, 187 8, in-8.
6) Uber
Solpif
ten, die
Geogra
Bonn
E! 25phie
însaIterodot
s, înîn Kleine
odots;
Klei historische Ă sac)1 Lexico
e n ed. Kuster, Cantabrige,
i
705,
105,
inin-f., t 2, pe |
Li,

95.
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Erodoti, încătii

-

ellii o repetă aci de doue ori şi 'n dout termini.

Mal ăntetu, decă celle cinci rîuri se versăii tâte unul după altulii directamente în Istru
asti-feltu că Ararus, Naparis şi Ordessus să fi cursii în spaţiul intermediară dintre Porata
şi Tiarantus, de ce deri Erodotii nu le-a înşiratii : Iluperbg wat Apagbs xot Nazapis vai 'Opăfaoos al.
- Tuăpanes, ci pe Tiarantus îllii pune după Porata, &rii pe celle-lalte tre! în câdă?
Decă Ararus, Naparis şi Ordessus se afilaii cu Istrulii în aceta-și relațiune de continuitate
"ca Porata şi 'Liarantus, de ce atunci Erodotii, recurgendii la particula ze, le înşiră numai ca
unii feltu de supplementii cătră aceste doue din urmă : Iluperbs va! Tripavros xi Agape ze etc. ?
Adiunctivulii «e, atătii de inoffensivii la prima vedere, correspundendii aci
lui auch germani,

desparte în realitate întrega nomenclațură în.doue serie marcate:
JIvgeros sai Teagavroci
“4oapoe rai Nămages rai "09070066.

.

-

Conveninţa geografică confirmă conclusiunile curati grammaticale, cart decă arti fi sin=
-gure, no mamii cuteda a le emitte, fiindi-că elle sunt destulle pentru a deștepta o bănuclă,
Ia
derii nu aglungii spre a forma o convicţiune.
Inţellegendu-se tă pica» sobzoy prin medium inter hos cursum, după cumi s'a tradusi și sa.
commentati, geografia lui Erodotii devine absurdă, căci trebui să se caute spre appusi de
gurele Dunării cinct
autogene alle

Sciţiei:

afiluinţi mar:

Porata,

Ordessus, Naparis,

căror păv amevzes morauoi Xmubirol,. şi cccă

Ararus și Tiarantus, tote

deră că marginea

occidentală a

|
territoriulut sciticii se împinge vrendă-nevrândi.penă n Ungaria!
Inţellegându-se din contra 2 p4sev soszwy Prin his mediantibus, mopennant, mittelst, totul întră
în normă,

o

i

|

o

SN
N
a
Aşa derii traducțiunea nostră este:
ântelu
acestea:
sunt
sciticii,
lii
«Rîurile, cari ' mărescii Istrulă, curgendii prin territoriu
Araa
assemene
de
;
«Porata, după cumit dicii Sciţii, seti Pyretos grecesce; apo! Tiarantus
ne
direcțiu
în
i
arus, Naparis şi Ordessus. Primul din aceste rîuri este mare, și curgendi
micii;
may
occidinte, e
«spre resăriții se versă în Istru; alti douilea, 'Tiarantus, mal spre
«prin

acestorii

intermediulii

doue

se versă

totii

în Istru Ararus,

Naparis

şi Ordessus.

€rii venindii din țerra
«Tote aceste rturi, cari mărescii Istrulii, se nască
o
„Agaătirsilorii se mai versă în Istru rîulii Maris».
amii
nici
Erodotii,
lu
testulii
Să se observe bine că not mamii modificati o virgulă în
o
da
a-i
numa
i
tradusii âtă pâcev prin ce-va noii, insolitii, arbitrariii, ci ne-amii mărginiti
nte pel
"pr
accepțiune

care -o

recunnoscii

chiarii în Sciţia,

în unele casuri toți elleniştir : ză pEcov, guo întervenie

Ne
tă păceu dup» etc. a
cujus opera aliguid perficitur ; “bună ră: îtă ptaov abroă,
pămentii românii, Sciţia se întindea
Prin urmare, în lungulii Istruluy, adecă pe actualulii
mar! : Porata şi Tiarantus.
pe unde curgeaii întreg! şi se versaii în acestii Mluviii doue rîuri
certitu-

este cu cea mai perfectă
Porata, prima apă tributariă a Dunării despre resăritii,
|
|
Prutulii.

dine topică şi chiarti fonetică

|

decătii Siretult, nu numay
Tiarantus, allii douilea rîti mal spre appusii, nu pâte fi CrășI
e ellenice confundândialectel
în
căci
nume,
geografică, der până şi prin
prin posiţiunea.
SE
NI
n'
stpfin—0ef
ca
du-se z cu s, Ziarantus este Siarantus întocmal

In Constantinti Porfirogenetii,

sunt acumii optii secol!, ambele rîuri sunt numite: Bpo5zo

şi Ztperos”.

Ă

e

2) HENRICUS STEPHANUS, Tesaurus Graew linga rec.

Hase et Dindorf, ed. Firmia Didot, t, 5, p. 825.

în-8, p.213.
l.,
Leipzig, 1869,
: CURTIUS, Arlechisehe Etymo
4) Do administrando Imporio, rec. Bekker, Bonn,

in-8, p. 171, cap, 38,

1840,
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Nu -luâmii assupră-ne a decide, pe-care anume dintre affluinţi! Prutulut sc dintre al Siretulut va fi numită Erodotii: Ararus, Naparis și Ordessus; căci nu vedemii în testii sc

în natură nic! unit indice susceptibili a ne conduce la uni resultatii sicurii.
Criticulu russii Nadezdin, a căruy ideiă despre copprinsuli territoriali alli Sciţier este
cea maY apropiată de a nâstră propriă şi carele de assemenea înțellegea 3: ps prin midil-locire,
derii trecu pre-Yute peste unii puntii atătii de capitâlii, crede că Ararus ari fi Moldova, Naparis Bistriţa şi Ordessus Berladuli,: căte-trelle versându-se în Siretii.?
Possibilii, de&rii nu probatii.
|
Dintre numirile actuale alle difieriţilori afiuinți ax Prutului și Siretului: Gigiă, Sarata,
Nirnova, Lăpușna, Tigheciu, Trotuşii, Putna, Rîmnicii, Buzău etc., tote sunt cu multii mal
moderne,şi nici una nu semănă întru cătii-va cu Naparis, Ordessus și Ararus.
A defini precisa posiţiune a acestorit tre! rîuri e nu numa! peste putinţă, derii arii fi chlară

o întreprindere ctudată, de 6ră-ce nu sciea s'o facă însușt « părintele
matoril sel se pari a-Yfi dată în privința lorii o noțiune confusă.

Acâstă lacună nu este singură.

.

o

istorieY»,

căru! infor-

LL

Despre Ialomiţa și Argeşii, deşi ambele se versă drepti în Dunăre, totuși nu s'a
spusti
lut Erodotii absolutamente neniicii, affară numa! dOră că mat sunt altele multe : vai dd
m0)hâ1.6
Și cumii Gre să ceremii dela dânsulă o ma! mare dosă de claritate, cândii nu
ma! departe

'decâtti în secolulii XVII, într'o epocă fârte modernă, no! vedemii pe Paulii de
Aleppo căllătorindă elli-însuși prin tâtă Muntenia, Ș'apol assicurându-ne «din spusa
locuitorilori» că
ea possedă; «doue-deci și șepte rîuri ca Oltului, venindiă tâte din Ungaria
și versându-se:
tâte în Dunăre, pe lângă altele nenumerate»! 7

|

Cu cătii mal essactii este moșulii Erodoti, carele afilase până și acera că
Prutult e ma!
lungii decătu Siretulă!
Se
In adevării, cellii ănteiti numeră 340,000 stendent, pecândii cellii
-laltă numa! 280,000.
Acumii o: cestiune.
|
|
$ 10.

DE

SEMNIFICAȚIUNEA TERMENILOR PRUTU ŞI SIRETĂ IN LIMBA SCITICĂ,

„Ce însemna Prutiși Sirciăla Sciţi?
Să ne întrebămii ma! ănteit: ca ce feltu de limbă vorbiaii
acelle diverse popâre confederate dela nordulii Pontului, pe cart Erodotii îi bot&ză
Sciţi?
Eili-însuşi ni spune că sciticesce oior vrea să dică bărbat
ii şi pata a uccide: aotdp yăp aheisi
teo dvăpa, md Ol mară, zeta, 2!
Şi
|
,
Ambele vorbe sunt de cea ma! evidinte origine
indo-europeă.
E
'Dior—bărbati, este zendiculă air, conservatii până
astă-g! în limba armenă; este sam- scritulăi sira, este latinul pir, goticuli zair, litvanu

lăi zppras, celticu

lii gipr etc.?,
Pata—a uccide, e samscritulii dad, elleniculti zarăca
u, latinulii Batuere, slaviculii Biti, romă=
nesculii Baze,şi altele.
?

|

|

6) Herodotora Siitnil
a obiasnennaia
czrez sliezonie
SA
î
aniestnostiami ji
esea, 1841,
6)1V, 50.

1) Travels,

a
â des langues
|
îs, 1836, in-4,
i
, Paris,
, în Zapiski Odesskago Obsezestra: Istorii,s -- 15%2) Bicunorr, Parallăle
p.
|
IN
pp
|
?
7
în-4, î. 1, p. 75.
:

II, 351:

-

Ie

_Y

A

”

!

-*

sandti

5) MEULLENHOFF, în Monatsberiehţe der Derliner Aca=

demies 1866, p. 555, susţinecă o?dp-zazanu însemna la Seiţi

po uccidetori de bărbaţi, precumii se înșellase Erodotii, ei pe stă-,

streams, like tmelgreat Ze Oltaa, ntaate erai
at vânt
7
,
Pânt de tau
Ş
bărbați, încătii
pata —coincidă
îs ete.
Do acelasi
cu zendicu
oniai lii paiti— stă-

TA e meAaJars, teanddenă
anca,ves canine
îocawwithoutr? Ant,- itnSCI anu
throwor themsel
into the mm
Danube,
In gate lWebi Gl. Cei act ninun este
eso,y
»

mentioning
si

s

numberless ot]
Riga

ners

.

Bles

Blessed be God!

i II BESCU, Dicţ. topogr., 383, 440.
„10,
-

:

tu

|

|

“

ten,

Berlin,

1871,

in-8, p. 197,

316. —

Deși

termenul

e

d'o potrivă, ariană în ambele ceasuri, noi totuși din parte-ne
nu

ni permittemii a ne abatte dela testuli
dotit.
"

precis alli lui Ero.
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" Astii-feltu deră, deși în sînulii confederațiuniy scitice trebuia neapăratii să fi fostii întrate
pe planulii secundarii unele elemente turanice, totuşi limba predomnitâriă era ariană, adecă
de acela-și tulpină cu dialectele samscrite, zende, germane, celte, slavice etc.
|
____O dată constatatii acesti criterii, dispare ori-ce difficultate de a întrevede etimologia
cuventului P--r-t în radicala samscrită pâr, la Zenqi pirt, grecesce zepăw —a

trece, de unde

indianulii pâra—malii, persiculii ptrttu —podii, elleniculii zspos —drumii, germanulii Jurt etc.“

__ ——- Celţir ati păstratii cuvântulii frut chiarii în înțellesti de fluvii.“
..
«Porata» însemna deră la Sciţi: trecttoriă.
E ce-va mat dificilă de urmăritii provenința cuventului Siretii, a căruta formă din evulii
mediti, după cumii o vedemi în Porfirogenetii, în f&ntâne latine” şin actele române," este
Seretă, ră tipulii primitivi, pe careli putemi deduce din 'Tipawros allii lut Erodoti și care
este conformii cu legea fonetică a priorității relativea vocale! a, cată să fi fostii Sarată.
In litteratura filologică modernă se clocnescii în acestă privință tre! opiniuni diferite.

Rawlinson crede că Tiarantus este Ter-hantus, avândii în prima gtumătate radicala ter din

mal multe alte num! fluviale, ca Is-ter, I pr-as scii Dnies-ter, Ter-mus, Zru-entus etc., cu semnificațiunea generală de riîti, rii în a doua giumătate copprindendii suffissulii ant din Scamander, Mae-ander, Tru-entus, Casu-entus, Fr-ento etc., astii-feliu că prin
Tiarantus correspunde lui Truentus, astă-gi Trent, o apă în Anglia.?

ambele

giumătăți

Cuno susține că Tiarantus marii fi decâtii o formă ma! vechiă a numelui slavicii fluvialii
Gerna, pe care "Iti preface în Tiarna, mat adăogândi că între Tiarantus şi iarna essistă aceYaşi relaţiune ca grecesce între bepozon ÎN depăzawa Şi Între depdmyn-€
Ambele păreri se distingii printro învederată artificialitate,
|

_

|

Pictet offeră o etimologiă ce-va ma! seri6să,

Eli vede în Tiarantus termenulii samscritii taranta, torrinte de plâiă, oceanii, o formă aug-

a înnota.""
mentată a participiului presinte farant din radicala tri, a trece, a se străcura,

Sireti și cu
Din dată ce se constată înse identitatea 'Tiarantului erodotianiăi cu actualulii
fondulii
Zizesoş allti lui Porfirogenetii, căte=trelle opiniunile se înlătură dela sine din discuțiune,
|
cuvântului remănândii nu fr, ci sr.
fluvii,
In adevării, dela radicala ariană sru—a curge, derivă terminulti samscritii srav-anti,
supprimerea
prin
unde
de
carele esplică pe deplinii pe Zizrantus=Sar-tantus allii lui Erodotii,
.
Sar-at, prototipulii directi A ali Siretului
nasaleY, întocmai ca în pasanti=vasatit?, se ..nasce
a
13

«Siretii» însemna deră la Sciţi : flupiă.

Si,
OLTULU

.

DE

Sciţia nu se întinde în Erodotii numa!

Gros

NUMELE

SUB

DE

MARIS.

până la Siretii, după

cumii

credea

a
mâyY spre appusti până la rîulii Mape
limpede.
f6rte
Passagiuli, pe carelii reproduseserămi maY susti, nt-o spune

Nadezdin, ci

.

în t6tă lungimea cursului
Porata, Tiarantus, Ararus, Naparis și Ordessus eraii alle Sciţiei

în-4,
6) BURNOUF, Commentaire sur le Yacna, Paris,1833, 1864,
Leipzig,
p. 513.—svusri, Handbuch der fendsprache,

.

11) Origines indo-europennes; Paris, 1859, in-8, t. , 1, p.
,
144.

12) Of. goe, Grammaire compare des langnes indo,
in-8, p. 191.
nnes, trad. Brâal, Paris, 1872, in-8,î. 4, p. 4. .
europ6e
.
1,
t.
in-8,
1868,
6) zeuss, Grammatica Celtica, Berolini,
Doni, vechiulii Tanais, marginea orientală a Seiţiei
In
13)
vorkome=
Casar
„frut, flumen, rivus.'/—GLUECK, Die bei
p. 80:
menden keltiseneu Namen; Mânchen, 1857, in-8, p. 35.
7) ROGERIUS ÎN E.NDLICHER, 268: „fuvium qui Zerech dieituriit—rHErNER, Mon. Pole

Î, 660:

„episcopi Ceretensis“ ete.

,
8) Archiva istorică, passim.
9) History of Herodotus; London, 1861, in-8, î. 3,p. 165.
II
10) Ope cite; 234-5.

după Erodotii, se versă pîntastă-(l unii rii de assemenea numitii Seretii. Vediantica geografiă russă Kniga Bolszoi Czer-

tezs, ed. Spasskii, „Moskra,

1846, in-8, p. 49: «pala v Don s

Nagaiskoi strany riela Seret.»-— Uni altii Seret se află eriși
într'o regiune scitică, în Polonia despre hotarele Moldovei. Vedi?
SsARNICKI, Descriptio Polonia, în MIZLER, 1, 268.

24
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LA

lorii pe ambele malluri: art ţevses morene Zavduroi, pe cândii Marisulti i: apparținea de asseme-

nea, înse numai pe stum&tate, venindii de aturi, şi anume din țerra Agaătirsilori.
De ce înse Erodotii'tace despre Ialomiţa şi Argești, rîuri may apropiate, și totuși men-

țion&ză Marisulii ?
ae
:
|
* Fiindi-că prin acesta se desemna unulii din hotarele
chitari celle mici, sunt toti-d'a-una mai cunnoscute.

i ,
Sciţiei, €ri apele

dela

Si
fruntariă,

Care Românii în tâtă Dacia n'a auditii, bună-6ră, de Milcovii ?
Apr6pe toţi commentatorii, ademeniţi de elsmentulii niaterialii alti cuventului, identifică Marisulit cu Mureșulii.!
|
i
Maris=Mureșii, sunetele în adeverii se potrivescii de minune ; înse cea ma! perfectă
potrivelă fonetică este nullă în geografiă fără o potrivelă topică.
E
* Degia Lindner bănuia în

trec&ţi că

Marisulii lui Erodotii

pâte să nu fie Mureșul,

ci
mal currendii Oltuli.?
n
a
No! din parte-ne sperămii a rădica supposiţiunea eruditului Germani
la trepta deplinei
certitudini.
3

a

E

Ia

|
Si
„Şi pentru acesta, ca şi până acumii, nu.avemii nevoiă de a eşi
din testulii lut Erodotii,
“Ca basea argumentaţiunii, i. poti servi următârele trey
punturi:
.
I.E peste putință ca Erodotii să sară d'a-dreptuli dela
Siretii la .- Mureşti, fără a
menționa unii fluvii intermediari de importanţa Oltului; pe
cândi e fârte possibilii viceversa a menţiona Oltului, fără să fi audită despre depărtatulii
Mureşii!
:

2. E greii de credutii ca Erodotii săfi cunnoscutii Mureșşulii,
fără a sci totii-d'o-dată că
nu se versă în Dunăre, ci în Tissa, încătii trebuia să'lu
lege cu acestă din urmă printr'unii
tă utceu; pe cânda în privinţa Oltului nu încape nict o
intervenţiune, fiindă unii afiuinte directii all Istruluf.
a
:

3: Este impossibili a căuta tocmay.1

a Mur&șă hotarulii Sciţier, de Gră-ce acestă din urmă
nu se întindea peste Carpaţi,
i
Asti-felru singura logică ni spune că Magie sorauss
nu e Mureșulii de astă-di, ci Oltului, a
treia apă mare spre appusii de Prutii.
i.
.
Acestă conclusiune a bunuluY simţitse confirmă
prin testuri, - |
|
Strabone, scriândi în timpulii lui Cesarii, numesce
ca şi Erodotii Oltul Măotcoş , Şi ca şi
Erodoti n'a fostii înţellesti nici elli de cătră
commentatori.
ccă passagiuli :

t

3
d_NL Ii - GtE] Veaiz
iv

Tov

7olenov.o

Lătinesce:

a

-

(Feruv)

,

Magroos

aorauds

eîs zav

,

davovrov,

>

wi Tag Zapaorevas

€

.

|

0vexduetov

ot

“Pupaior

ras

rp0s

E

Sa
.
«Per Getas Marisus (luvius în Danubium labitur,
quo Romani res ad bellum necessarias
subvexerunt»2..
e
Adecă:

|

|

SE

ă

«Prin Geţia se persă în Dunăre rtulii Marisus,
cătră care Romani! aă înaintați tâte celle ne| Romanii Ru puteaii aglunge la Mureşii fără
să fi întrati ăntetu în Tissa, mat mergândii
apol în sustii o bună bucc
cessare pentru resbotu »,

ată de locti.
Strabone nu scrie de pe audlite ca -Erodotii,
.ci după nesce
romane,

precumi nl-o spune el însuși *,

|
,
E) RENNEL, The geographical system
of lerodotus, Lontlon, 1800, In-4, p. 414. — KOPPEN, op. Cite;
13. — HEEREN,

Ideen, I, 2, 275.—RAwLixsox ete,

”

|
indicaţiunt positive alle armatei

|
2) Skythien und die Skythen des Ilerodot 3 Stuttga
rt,
1841, in-8,; p. 138.
E
2) Ed. Firmin Didot, lib. VII, cap. 3, Ş 13,
p. 253.
4) Ibid.,

lib. 1, cap. 2, p. 11.

.

|
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Mdgtoo nu este deră Mureşulii, ci partea de giosii a Oltului! prin. care se descarcă în Du-

năre: fei 8 îvadrâv Mdptaog norapâg eis 7ăv Aavostov, şi: penă la care Romanii, possedendii
degia Mesia, aveaii

uşa

deschisă : î0 măs 7Tapasuevăş îvezăpalo» ci “Puouaiot Tăş zpâs
7
Tv z6heuov,

Nemicii mal netedii, dâcă interpreţii, : între cari figureză și d. Rosler, arti fi consultati
natura lucrurilorii, fără a se opri esclusivamente assupra assemănărir nominale.
Mat ccă încă o probă totii atătii de decisivă.

tinerariuli lut Antoninii, Tabla Peutingeriană şi Notitia Dignitatum enumeră în următorulii modii dela appusă spre resăriti o seriă de localităţi danubiane din Mesia: |
ITINERARIULU

ANTONINU

:

“TABLA

Appiaria
Transmariscam.

PEUTINGERIANĂ:

NOTITIA

_ Appiaris,
et
Zrasmarisca, .

Candidiana.

Nigrinianis:

Teglicio. .
Dorostoro, o

:

Tegulicio.
Durostero.

“Dorostoro, Durostero sc Durostoro,

.

.

Dristoră

DIGNITATUSI:

Appiaria,
Transmarisca,

Candidiana.

:'Teplieio.
„Durostoro 6,

în tâte nionumentele! din evulii medii, este

Silistria de astă-d.
Prin urmare, Zransmarisca se: afila spre occidinte în apropiare. de acestă oraşii, nu înse
immediatii, ci trecândui peste alte doue localităţi: Teglicio sei Tegulicio, şi Candidiana
numită altă-feltu prin antitesă Nigriniana.
După ltinerariulii lui Antoninii, între - Transmarisca şi Silistria se numeraii 5 3,000 pași;

după Tabla Peutingeriană, 49,000; luândii derii o ciffiă de. conciliaţiune între celle
de ma! susii, căpătâmii ca ce-va destulli de positivii:. 50, 000, cefa-ce, după calculit
„brului Canina, basaţi pe anticele mesurători romane autentice de prin muzeele Italiei,
respunde. cu vr'o şepte-dect până la șepte-deci şi cinci kilometri.”
Căutândii acumi pe o mappă acestă distanţă spre appusti de Silistria, dâmii peste
tulii unde din partea Romănie! riulii Argeşti se versă în Dunăre,
La Romani!

particula

trans la

începutulii unut nume

locali

doue
celecorpun-

indica mât. tott-P a-una o

posiţiune lOngă o gură de rîi sei faţă'n faţă ; no! dicemii «mar totii-d'a-una», hindi-că ati
pututii fi escepţiuni, deşi Mannert, ma! puţinii reservatii, nu le-admitte nică de cumi, considerândi fenomenulii ca o regulă generală. 3
A rans-marisca însemnză :
«în faţa rîului Dierna».

«În faţa riulut Marisca, întocmay precumi i rans-dierna este:

Eccă de ce toţi commentatorii în unanimitate ati attribiuitt castellulut Transmarisca loculi Turtukatului de astă-di, orășellii turcescii situatii pe jermulă, danubianti bulgari şi
avendii în faţă pe malluli oppusi gura. Argeşului. :
De aci înse urmeză
se numia Marisca.

necessarmente că acestii

rîi, acollo unde se “elocnesce cuu Dunărea,

- O consecinţă atătii de neapărată o înşellesese degia nu numa! Mannert”, deru. şi Reichard .
0 şi este cludatii cumii de n'a voitii s'o înțellegă Bâcking, deşi fisseză şi elli posiţiunea
Transmariscâi, ca și ce-l alți, în faţa gurei Argeșului.
5) Rom, Stud, 6: «Aaris, în dem man die Maros, Sieben-

biirgens wiedererkennt. Herodot lăsst sie zwar în die Donau
fiessen. Ebenso în viel unterriehteter Zeit noch Strabo ete.»
Recurgândi apoi la paradossii, affirmă că Erodotii și 'Strabone
„credeai că 'Tissa e afiluintele Mureșului. Dârii ei n'o menţion6ză. însușid. Râssler dice: « Wird die- Theiss von beiden nicht
erwâhnt». Curi deră o credeai !
6) Ap. BăcainG, Notitia Dignitatum, Bonnae, 1853, in-8,

4.1, p. 102, 453.

-

7 CANINA, IParchitettura romana, Roma, 1840, in-8,t.2,

p. 139.

8) MANNERT,

:

Res Traiani ad Danubium 3 , Norimbergae,

1793, în-8, p. 26: «syllaba Trans qua semper castella ultra

flumen în barbarico posita signantur.»

9) Geogr, VII, 114,

1) Orbis antiduus, Dacia.
n) Notitia dignitatum, I, 464,

— D. BOLLIACU, Topogra-

phie de la Roumanie; Paris, 1856, în-8, cădu într'o contradieţiune și mai curidsă, căci la pag. 27 d-sea mărturesce că
'Transmarisea se affla pe loculii 'Turtukaiului, adecă, în faţa,
Argeșului, şi totuși la p. 6 affirmă că Ialomiţa, se numia Mariscus: «la Jalomitza, ancien Mariseus» !!— D. vAILI.ANT, La

Romanie, I, 85, ne assieură că Pimboriţa «Sappelait jadis
Marisca».

188

ISTORIA TERRITORIALA

- Forbiger nu se sfiesce a vede lucrurile întocmai! ca Mannert și Reichard:

eine der Miindung des Mariscus gegeniiber gelegene starke Festung»*?.
Ma! pe scurtii, decă Transmarisca se aflla în adevării

testă nemini, atunci
Marisca.

în faţa Argeşului,

vrendi-nevrândă cursul de glosi alu acestul

« Transmarisea,
ceta-ca nu con=

rîi purta

numele de

Este unii faptii scosii din sfera dubiulur.
In adevării, Geografulu Ravennati, lucrândi în secolulti IX după fontâne geografice
vecht, pune în Dacia «fluvius Mariscus» 3
Astai-feliu Argeşulu se chiăma «Marisca». sâi Mariscus».
|
Inse desininţa iscus-isca, fie lătinesce, fie grecesce, denâtă unii deminutivă.
Mariscus sii Marisca iosemneză

« Maris-micii» .

Este derii învederatii că'n apropiare trebuia să fi essistatii sub niuniele de « Maris», fără
epitetii, unii alti rîu ma! voluminosi decâtii Argeșulii, şi acesta pâte fi numay Oltulă.
-„

«Mariscus»

cătră «Maris». se află în acela-şi relaţiune

nominală

ca

«Pruteţulii»

cătră

«Pruti», «Dâmbovici6ra» cătră « Dămboviţa», «Olteţulii» cătră «Oltii», etc.
Este uni lucru surprindetorii, cumi de aii-pututii commentatoril să recunnâscă că Argesul

se chiăma Warisca, şin acellași timpii să nu voescă a înțellege că Oltulii se numia Maris!

Așa derit identitatea « Marisulut» cu actualulii Oltii o demonstră :
1. Punerea acestul fluvii de cătră Erodotii la marginea occidentală Sciţiel, a căril. întindere spre appusti nu trecea peste Carpaţi ;
2. Reversarea «Marisulut» erodotianii immediatii în Dunăre, pe cândă Mureșulti cellii
transcarpatinii e nu numa! pre depărtatii, deri încă se vârsă în Tissa ;
3. Testului lu Strabone despre înaintarea de peste Dunăre a armelor romane contra
Dacilorit:anume cătră gurele «Marisului» ;
:
4. Vechia: numire de «Maris-micti», sub. care era cunnoscutii rtuli Argeşi, vecină alti IA
Oltului.
Derii mai este o probă. ..+
-

|

Bă

$

,

12

AGATIRSII,

.

.

In passagiult reprodusii mal sustii, Erodoţii ni spune că Marisulti vine
v
din ferra Agatisilora,

Derii cine erai acestita și unde cura?

-

.

“ aAgatirsil, — dice Erodotii, — se disting prin portulii cellt mat desfătatii și prin podobe

* de aură»:

SAspddupaot di, dfpărarot Ziăpes etol, za ypucopăpot ză pddtota +.

După ce descrie apol communismulti acestul curiosi poporii, la care femeiele. apparțineati
tuturora, încâtti bărbaţi trăiaii într'o eternă frățiă ă-la-Fourier fără certe de gelosiă, Ero-:
doti adaugă că «în celle-l" alte Agatirsil urmeză obiceeloră tracice»î ză B'âNa vâuata Opri npoc-

VEYUpĂALAL,

Impressionaţi de abundința auriu,

tirsk în Transilvania *, „6ri

commentatorit aprăpe

:

în
î unanimitate. caută pe Aga-

N adezdin îîn partea occidentală a MoldoveY de sus, perdendii

12) Geogres III, 1097.
;
15) Ravennatis anonymni cosmographia,

ed. Pindor et

sie schon Anfangs den Skythen ihre Hilfe verweigern, nachher sich sehr tapfer und keineswegs als ein rohes Volk beneh-

DIV, 104.— CARL RITTER, Vorhall, 281: «Was Herodot
von den Agathyrsen sagt, dass sie sehr sch?n „gekleidet oder
in weiche Kleider gehâllt! Bingen (d6gorara,, i. 0. mit zarten,

phagen. Dasselbe Beywort, w elehes Herodot bezeiehnend ihnen
beylegt, findet sich in Orpheus dem Argonaut, —bey den weiehgokleideten Mâoten ( Maswjraş d6gozizruvas,i. e. molliter et

Pa-they, Berolini,

1860, in-16, p. 179 (UV, 5).

men, wie etwa ihre Naehbarn,

sch“nen Kleidern), viel Goidsehmuel triigen etc. Jenes digd-

delieate tunieatos b. Gesner)».

Weichlinge gelten, da im Gegentheil diese Agathyrsen, wenn

68.—NIEBUHR, |, 377.—ete.

Taro avopes (lautissinui) kann nicht, wie man wohl gesagt, als

die Melanehlănen

und Andro-

2) RENNEL, Ops Cite, 414.— HEEREN, I, 1, 94.—KOPPEN, 18,

De

i

STUDIULU 111, $ 18.
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cu totulii din vedere cea-tâltă particularitate nu ma! puținii semnificativă : obiceele tracice
Pentru ca testul lui Erodoti să fie cu desevărșire împăcatii, cată să grăsimi nu numai A
regiune aur6să, ci încă în vecinătatea Tracilorii, set cellii puțină să n'o despărțimii de denșii
prin. nestrăbăttuta barrieră a Carpaţilor ; ș'apoi o regiunela sudi de munţi, eri nu la
nordii, căci decă nu podâbele de aurii, încat « portuli cellii may desfezati » nu 'simpatisă cu
a
Su
|
crivățul.
Avemii deră la mână patru criterie fârte positive pentru a descoperi țerra Agatirsilorii :
a
a
|
1. Minede aură;
2. Apropiarea de hotarele Traciei;
i
Aa
3. O esposiţiune sudică; a
4. Porțiunea superi6ră a unut fluvii ce se versă în Dunăre.

+ Noi

dicemii - porțiunea superioră,

..

:

căcl testulii lui Erodotii nu implică nick de cumii isvori-

rea, ci numa! simpla trecerea Marisulut prin pământulă Agatirsiloră “înainte de a
a

Sciţia : 4 3 Ayabiesov Mapte morapbs piu ovuploryezat ză "loptp.

attinge
a

Aceste patru condițiuni essenţiale le întrunesce întrega zonă sub-muntenă a Țerrer-Ro
o
la
rii
Oltulii,
despică:
o
midii-locti
la
mânesci, pe care-despre nordii o apără Carpaţii,
Sa
a
Tracia.
câstă o scaldă Dunărea, punând'o în contactii cu:
spre Temeşiana şi la
La ambele câpete alle acestut lungi brâii de pămentii, la capătul
alle unei sistematice
essistinţi
capătulii spre Moldova, degia Neigebaur recunnoscuse urmele.
a
a
ai
Ia
estracțiuni de aurii din epoca Romanilorii”.
:
acollo.
până
. In timpului lu! Erodotii înse progressulii montanisticii nu merseseurma ploilori,:maY totiiîn
deosebire
cu
carră
îllă
car!
Cautarea aurulu! în arina rîurilorii,
fârte mart *, este: modul:
d'a-una: redusti în pulbere, derii câte o dată chtariă cu buccăţi
şi descrisă în literatura chinesă deprimordialii, întrebuințatii din vechime la tâte popârele
itorului *.
“n. gia cu 2,000 de.anni înainte de nascerea Măntu
SN
ttcl!
..
age î.
Erodotti nr-o.spuneşia ellă într'o mulțime de pass
în ascun ele vine din sînul -pămenAșa derii avuţia de aurii a Agatirsilorii nu consista
maiîn regiunea de sustii a Munteniej ne în-:
tului, ci în aurosuli năsipii allu apelorii; şi toc
Argeșulii, Topologulii, Dâmboviţa, şitîmpină cu grămadă undele celle purtăt6re-de aurii, DRE
A
ENE
aa
7,
4
761 mal mEnunte şi regele tuturora: Oltului
+
$12
i

AURULU

OLTENU

IN

CIMITIRULU

PRE-ISTORICU

DELA

HALLSTADT,

că a geografiel lui Erodoti, ni adducemii
Inainte de a păși ma! departe cu analisa criti
a limpedi istoria primitivă a esportaţiunit comde
II
iul
Stud
în
dată
unea
issi
prom
inte
_a-m
nă
interessantă, menită a arrunca oragă de lumi .:
merciale a aurului oltenii; o cestiune forte
:
”
ice.
stor
prei
gie
aşa numitei archeolo
assupra uneia din numer6sele probleme alle
La

chei, Breslau, 1854,
s)Besehreibung der Moldau und SWala eine Parallelkette
lâuft
)
tăiată
a
(Piatr
dort
«Von
107:
7"in-8, p.
dem linken Ufer der Bi*on dem Hauptstock der Karpathen auf
nik fort, die UrgePiper
und
ka
Ilalen
n
Naine
stritza unter dem
Die Kette sendet
.
Piatra
bisnach
,
tend
ehal
virgsformation beib
sich Spuren
finden
dort
Baja:
gegen
cinen Nebenzweig îstlieh
Bogata
Bache
am
ders
oson
Ural,
alter Goldbergwerke, wieim
kann die alten Arbeiten
d.h. reich,zu Nikadien und Sirna. "Man
in dem festen Gebirveinahe drei Stunden weit verfolgen; auch B. bei Bresleni, we7.
ânge;
Goldg
hende
anste
man
îindet
ge
Goldflusse.—Auch
Stlich von Hango, an der Bistritza, dem “Jen findet man Spuren
ei,
Walach
der
in
Syl,
des
ale
nerth
Vulka
in
von Goldwăschereien,
des Bergbaues friiherer Zeit, besonders
n rămischen Castra
peide
die
lich
chein
wahrs
ze
zu deren Schut

n sind.»
bei Bombesti und Poutseheni erbaut worde Banats
Leipzig,
4) Vedi B5nM, Geschichte des Temeser
90 galde
te
greuta
în
bucată
o
despre
1861, in-8, .2,p. 182,
ii
i și conservată în Museul
veni, găssită în apa Nera din Banat

Naturali din Viena.
re de la chimie
5) TIEN-KONG-RAI-W, AP. uâreR, Iistoi
o
.
.
Paris, 1866, în-8, t. 1, p.19.
!
5111, 106; IV, 195; V, 101 ete.
so esploateză din
7) runusuu, trad. Sionii, p. 37: aAurulii
şi Dimboviţa, de
lii
Argeșu
gii,
Topolo
,
Oltulii
rit
nisipulii rîurilo
AUR, ODe cite,
EIGEB
i».—N
rudar
numiţi
ei
cătră Ţiganii domnes
zwisehen dem
Ebene
die
welche
n,
Flăsse
108: «Fast în allen
strâmen, zeigen sich
Oltez oder Olto und der Jalomitza dureh
Spuren von Goldsand»,
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In anni trecuţi făcuse unii mare sgomotii în lumea sciințifică descoperirea la Hallstadt
în Austria Superi6ră, adecă în archiducatulii austriacă
de peste Ens, a unut: întregit cimitirii dintr'o epocă fabul6să.
.
i
După calculir cet ma! moderați, acestii immensi câmpii ; mortuariă, compusti din câte-va
mil de gr6pe, este cu patru, cinct și chrari șesse secolt ma! vechiu de nascerea Mântuitorului, încâtii în terme medii coincidă anume cu timpulii lur Erodotii, seii mat bine dicândii alli dominaţiunii Agatirsilorii la cataractele Dunăriy !. -.,
.
Intre celle-l'alte lucruri dela Hallstadit, attențiunea

archeologie! a fostii nu puţinii

esci-

tată prin presința mat multorii obiecte de aurii.
|
DTD
e
Sati ivitii până acumi doue diverse teorie assupra proveninţe! commerciale. a. acestut
metallii, pe care nu'lă offeră acollo însă-și localitatea,
|
Chimistului Fellenberg, după ce arrâtă prin analisă că aurului dela Hallstadt se compune
din 73.78 părți curate, 11.06de argintii şi 1 5.16 de cupru,

fără nici uniti ammestecii

de

platină, conchide apot că nu putea fi'addusti din Urali, ci ma! currendii din Transilvania
?,
Acâstă conclusiune s'a părutii tuturorii atâtii de plausabilă, încâtii Figuier, all
căruta
necontestatii meritii este de a fi cellii mat buni vulgarisatorii allii sciințelorii - naturale,
o
repetă
ca ce-va positivii: «Por €tait sans doute Extrait des mines de la Transilvanie»
?.
„O singură împregiurare distruge acestă teoriă.
Ma
Arddlului îi lipsesce cu desevărşire o mare arteriă fluvială, fâră agiutorulii cărita,
de nu
astă-di în secolulii drumurilorii de ferrii, cell puţinii în depărtata anticitate,
când ori-ce,
alte câi de communicaţiune se distingeaii prin cea mat perfectă nullitate,
era peste putință
o întinsă mișcare mercantilă 4,
|
:
|
|
Insu-și Mureșulii, cellii maY voluminosi rîii alti Transilvanie, nu este
decâtii unii. aflu.
inte allii Tissei, carea la rândulti seii.plătesce tributii Dunării, ambele
făcândi în cursul lorii unit ocolii fârte lungii până a veni să'şi desfunde apele în albia
-danubiană. |
Lipsită de ţermit unu! fluvii nedependinte şi ermeticesce închisă din
tâte părţile între ziduri de munţi, cart îi formeză o formidabilă barrieră mai. cu semă despre
occidinte, Transilvania se afila în impossibilitate
de a approvisiona cu aurii tocmai Hallstadtulii.
Nu e deră de mirare că s'a ar încercatii săși. facă locii o altă tâoriă
'esplicativă.
N
Baronulu Sacken crede că aurulă dela Hallstadt' ară fi originară . din
(Gastein, situatii nu departe de acollo, basându'și opiniunea pe uni fragmentii alli
lut Polibiu, conservată
de cătră Strabone £.
|
|
|
” Din nenorocire inse, în locii de a susține pe d. Sacken, frag'mentulii
în cestiune îllii combatte.
In adevării, ce dice Polibii?
E
Sa
i
E
Cumii-că în dillele selle, adecă cu vro doul secol! înainte
de Cristii, se descoperise la nor= . dulii Illiriei o 'mină de o estremă abundinţă, astii-feliii că
d'o dată. făcuse a scade. preţulii
aurului în t6tă Italia $.
Sa
1) SACKEN, Das Grabfeld von Hallstadt în Oberist
er.
âtendue et dans la fertilite de la vallte du P$ Vexplication
reich, Wien, 1868, in-4, p. 145: «Dio zweite Hâlfte
nades erturelle de la, superiorită. marquce du commeree de
sten Jahrtausends vor Chr.
Venise sur
,
,
celui
de
Pise
et
de
Gânes.
Le commeres de la Hollande €tait ali2) Ibid,, 119: a Die chemische “Beschaflenheit ist nach
Felmente par le bassin du Rhin et de ses tributaires;
lenberg (Mittheilungen der naturforschenden Gesells
il dut surchaft
zu
passer
celui
des Anscates, dans la meme proportion que ce
Bern, 1864, 1865): 73. 78 Gold, II. 08 Silber, 15.
16
Kupfer,
bassin
Vemport
ait en richesse et en fertilită sur ceux du We-:.
von Platin heine Spur. Es stammt nach des. genannt
en Cheser et de PElba».
zuikers Vermuthung eher aus Siebenbiirals
.
|
gen
aus dem Ural».
5) sACKEN, 119: «Die grâsste Wahrscheinlich
Ș IPhomme primitif, Paris, 1870, în-8, p. 391.
keit 'abâr
sprieht dafiir, dass es în den unfernen Goldlag
„Î) Lisr, Economie Politique, trad. Riehelot,
ern
ernketteim Gasteiner oder Rauris-thale, die nachwei der Tauin-8, p. 137: «0 est une râgle genrale que PaetiviParis, 1857,
slich schon
t commer- — în sehr alter Zeit, sicher sehon
ciale et la prosperite du littoral dependent
vor den Romern ausgebeuteţ
du plus ou moins
wurden, gewonnen worden sei. Strabo, IV,
d'importance du bassin fluvial auquel
208.»
o
:
se rattache
il . Qu'on jette
5) Vegi însuși testuliiîn sTRABONIS Geographica,
les yeux sur la carte d Italie, et on trourera
rec. Mildans la, grande
ler et Dibner, Paris, 1853, in-8, p. 173.
a,
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“Aşa dâră: .
1. Prima estracţiune a aurului dela: Gastein este: cu 'niultii posteri6ră

aurii dela Hallstadt;

.

|

|

E

191

obiectelorit

de

i

2. Aceste din urmă, după cumit le descrie însuși d. Sacken, sunt fârte puţine şi
f6rte
supțiră, cela-ce prob&ză—dice d-sea— «că metallulii era: forte rari şi forte scumpăn", adecă
doue cercustanţe într'o opposițiune diametrală cu mulţimea şi eftinttatea din testul lu! Polibităi.

La cca ânteiă obiecțiune s'arii pute respunde că' unele morminte dela Hallstadt se pară
a fi din timpulă lut Polibiu ; înse chiarii în acestii casii remâne a se demonstra în speciă că
aurula nu se găsesce acollo în gr6pele celle mar vecht sc intermediare.
La a doua obiecţiune nu se pâte respunde nemicti.
o
Pentru ca la Hallstadt aurulii să se fi bucuratii

de mare

elli cată să fi fostii addusti dintr'o regiune depărtată.

raritate

şi de

mare

scumpete,

o

Nu înse. din Transilvania, ci dintro altă țerră avândii la disposițiune callea commercială a

Dunării, care duce dreptii în Austria Superi6ră.
|
o
Eccă-ne deră.reveniţi pe nesimţite în Oltenia la auriferii Agatirși a! lur Erodotiă : puso

găpot
să porta,

Sa

|

|

Ne ma! împinge totii aci însă-și epoca cimitirului dela Hallstadt, a căruia cea ma! vastă
parte se referă la secolului V înainte de Cristi. .
.
Și nu numa! epoca, derii pânăşi composiţiunea chimică a aurului de acollo:. aprâpe 74

părți curate pe lângă cari abia 11 de argintii şi 15 de cupru.
Nici o dată aurulii ardelenii nu sa rădicatii la unii assemenea gradii de puritate.
Ecct în astă privință nota, pe care aii bine-voitii a nt-o communică d. Dr. Bernath şi d.
professorii Stefani Michăilescu:

i

i

e

« Aurulii se găsesce în Transilvania s€ii în stare nativă, sub formă cristallină (octaedrice
aşi derivatele) și ca incrustaţiuni uş6re în gangă de porfirii cloritosii şi quartzii, fil6ne ce
astrăbattii gressele carpatice și formațiunile gyps6se, unde se ma! afilă şi mineraie de py«rită, blendă etc., stii în combinaţiune cu tellurele, formând mineralulii cunnoscutii sub nu-

«mele de splpanită (telluro-aurate de argintii) :3 Te“ Au--Te'Ag. Mineraiele variază sub rap«portulti avuţiei lorii ; eile mergii avândii aurii și argintii dela 2, 6, ro până la 20 procente,
«rii restul este gangă. Composiţiunea sylvaniter, după d. Petz, este :
59, 97 tellure,

26, 97 aurii,
“11, 47 argintii,

|

|

«Şi restului pEnăla %/, este formatii din antimonii, cupru şi plumbi. Vrea să gică sylvanita
«copprinde aprâpe 38 %/, metallii estractibilă, din care 27 /, aurii».
_ n aurulii transilvanii întră cellti multii 20—3o părţi curate, pe cândii

tirulii dela Hallstadt ni offeră peste 70.

a
acella din cimi-

.

|
Ori-ce identificare e peste putință.
LL
SI
Să ne întârcemii acumii la aurulii oltenii.
La începutulti secolului trecuti, cândii banatulii Oltulut încăpuse sub dominațiunea Curţii dela Vienna, gubernatoruli austriaciă allii Cratove! comitele de Stainville se grăbi pe
dată a înfiinţa pentru speculațiunea, avuţielorii metallice locale o . deosebită societate commercială, câre n'a întârdiati a constata că aurulii din năsipurile Oltului e cu multă mal buni,
sich
w
sich wohl
ârt
«Die Feinheit des Drahtes arktârt
Eee das auch, woesinunseren Grâau AED
bern in Plăttehen vorkommt, ausserordentlich diinn ausge2 s

sehlagen erscheint; das Gold hatte also oenbar einen nohen
s€
etwas5
mag
Dra!
mag sehon
diinnen
Drahtes
d
Stiick
WVerth,
ct] und einin Stiickehen
namhaftes gegolten haben. Es hat nur die Stărke einer Steck
nadel ete.»

|
din
mat puril, mal frumosă decât acellui din Transilvania, precumii de assemenea “aurulă
Mehedinţulut.
Motru, din Lotru, din Rudari și din celle-l'alte ape alle Vălci, Gor-giulur și
ISTORIA -TERRITORIALA
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„Totti pe atunci maiorulii austriacii

după

Schwanz von Springfels,

ce

studiase cestiunea

ce se
la fața locului, dice la 1720 că: «aurulii oltenii este cu multă mai pură decătii acella
LL
DE
E
găsesce în Transsilvania şin Ungaria»?
„In fine în acellaşi annii cecă ce ni spune cu entusiasmii despre aurulii oltenii naturalistul
Schendo Vanderbech, carele petrecea îi Oltenia ca medicii în armata austriacă : « quod non
«solum magis graduatum, utpote argenti miscella nequaquam inquinatum,: Transilvanicum
„aurum examinis iudicio praecellit,- sed et copia rudium collectorum negligentiam compen«sante, et insolita granulorum magnitudine distinguitur. Neque enim in' solo fluvio Aluta,
„sed et în Argisch et Dambovitza, in quibus frequens est huiusce aureae loturae cultus,
„observare licuit, non auri tantum ramenta ac subtiliorem scobem ' separari, sed et lapides

„ferme siliceos graviori pondere se commendantes, nulloque licet externo metallici vaporis
«vestigio notatos, dein confractos tamquam nucleum aurum purissimum granulatum drachme

«unius pondus saepe aequans în cavitate lapilli delitescens exhibuisse...»19,

|

Astii-feliă însă-şt chimia se pronunță contra transilvanismului și pentru oltenismuli aurui
e
a
e
luf dela Hallstadt.
istorică nu
sciința
că
Unii assemenea verdictii este definitivi, și demonstră încă o dată
lui
sistema
pâte aglunge la o mare dosă de certitudine; decă nu va fi strînsii legată, după
Augustii Comte, cu tâte sciințele positive, căci istoria e omuli, €rii omulii este prisma naturet,

i.

E

a

Nu numa! în anticitate, ci charii astă-gi aprope

totalitatea aurului

provine din spăllarea năsipului auriferii*.

pusă în commerciii

pa

|

Pe acestii terr&mii contingintele rîurilorii oltene arii pute fi unulii din celle ăntere, atătii
printr'o calitate f&rte superidră a aurului, precumii şi prin cantitate,
Pe la finea secolului. trecutii, profitândi

de o occupaţiune

militară, unii Russii îşi com-

binase unii servicii de mesă din aurit oltenii"'?, rii generalului Bawr ni spune că avusese
- occasiunY: «de a vede ânnelle și chfari vasse făcute din aurulii ce se găssesce în arina OlN
|
E
tului»?
De dincollo, pe câsta occidentală a crescetului Carpaţilorii, în acera-șt liniă şin acela-şi
- apropiare de Dunăre, derii într'o ma! mică proporțiune şi nu scimii decă de o calitate anal6- :
gă, Temeşiana ni offeră la rândulii seii năsipi

aurosii

spre

appusii de Mehadia în marea

valle a Almașului!“, care făcea şi ea parte în evulii medii, precumii amii vedutii în Studiul Î, din puterniculii banati allii Severinului.

ccă de unde, €rii nici decumii din 'Transsilvania şi cu atăt maY' puţinii din Illiria, provine
|
escellintele metalli observatii în obiectele dela Hallstadt.
8) suzER, GQesch, d. trans. Dacicus, 1, 152-153: «Zur Zeit
" der esterreichischen Regieruhg im Krajowaer Banate lieferte
die vom Stainville errichtete Goldwaschergesell
sehaft aus
dem Altflusse gefischtes Gold, scelches sviel hăher, reiner und
schăner, als das siebenbiirgische acar, făr etliche 1000 Gulden
jăhrlieh ein... Stainvillestarb; die Gesellschaft bekam nichts
mehr zu essen, und so hatte diess Goldwaschergeschăfte cin
Ende, ob man schon auch în dem 2lotrul und in dem Lotru îm

mehedinzer Bezirke, bis an den Bach Ruderiassa, sehr reiche

Giinge der Goldkârnchen entdechet hatte».
2) Besehreibung der isterreichischen Walachey, 1720,
în Ungrisches Magazin,
III, 194: «dashohe und reinste Gold,
desgleichen in Siebenbirgen und Ungern nicht gefunden wird.»
10) Valachi cis-alutanao descriptio, 1720, în RELESERI,
Auraria Romana-dacica, ed. Seyvert, Posoni, 1780, in-8,
hepaginati.
,

1!) peL.AFOSSE,

Or, în oRBIGNY,

Dictionnaire universel

Phistoire naturelle, Paris, 1861, in-8,t.9,p. 145: aCs sont
les lavages des sables qui, dans presque toutes les parties du
monde, fournissent la plus grande partie de or que on recueille pour les besoins du ecommerce». — Năsipulii brasilianii
concurge annualmente pentru 24 milliâne francă.
12) suLzER, 152: «Im letzten russischen Kriege prablte cii
gewisser russiseher General mit einem kleinen 'iseh-service
der aus walachischem Golde verfertiget war.»
13) BAwR, M6moires historiques et glographiques sur
Ia Valachie, Franefort, 1778, in-8, p. 8: «Les gens du pays
m'ont assure, que plusieurs rivitres de la Valachie charrient
des grains d'or parmi le sable. J'ai vă des bagues et des vases,
fuits de Por qwon trouve pari le sable de POlta».
!
14) BEUDANT, Voyage mincralogique en Iongrie, Paris

1823, în-4, î. 2, p. 314, 326...

”
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alluviune din Oltenia șin parte din Temeşiana, adecă de pe

fermil Dunării de ambele laturi alle cataractelorii, de -:nde firesculti drumit commercialii se

întinde departe în susulii fluviului până 'n ânima Germaniei, ni presintă deră tre! interessante
epoce:
o
Mi
|
a
1. Cu câţi-va secol! înainte de Cristii, cândii z6na muntosă a "Țerrei-Romănesci era locuită de Agratirsi;
2. In sutimile X — XIV. din evulii mediii, cândii epopeta Nibelungilorii, precumii ami
vedutii în paragrafulii precedinte, celebra aurulti din țerra Bass-arabiloră : «gold iz Araby»;
3. In primii anni at secolului trecuti, cândii gubernamentulii austriacii se apucase cu
multă activitate
% rădica, susti în Oltenia industria spellării aurului fluvialti, până ce succes=
sulii începutului s'a paralisatii prin mârtea înţellegintelur comite de Stainville.
Nu mat vorbimii despre periodulii romanii, fiindii mat cunnoscutii'?.
S 14.
,

CE

INSHSNA

CUVENTULU

MARIS

LA

sciți?

Din celle de ma! susii resultă că =
1. Teritoriului români dela Nistru până la Oltii apparţinea în epoca lut Erodotii Sciţilorii ;
2. Spre appusii de Oltii şin susulii ambilaterali allii acestui fluvii locuiai Agatirsit ;

3. Oltulu, casele despărția pe Sciţi de Agatirst, se chiăma Maris în porţiunea inferi6ră
la reversarea” în Dunăre şi pe malul seii orientalii pe unde forma hotarulii Sciţiel.
-Opiniunca. generală este că termenulii «Maris» arii deriva dintro temă mar, apă, de unde
sansctitulii mâra, celticulit mor, goticulii marei, latinul marc, slaviculii more, litvanulii mares etc.!
[icerea arii pute fi nu .numal ariană, derii şi turanică, căci în limba mongolă de assemenea muran însemn€ză (luviii?, ba încă se mai anină în coda ma! tuturorii numilorii fluviale: Aikra-muran, Kuk-muran, Un-muran, Akry-muran, Djaghin-muran, Djurdja-muran etc..
Din dată înse ce sa demonstratii caracteruli Marisului de fruntariă între Sciţia și
Agatirsia, ni se presintă o altă etimologiă mai! correctă.
|

În limba samscrită marpă vrea să dică hotarit“,

In ramura eranică a familliet indo-europee sonulii p din acestii cuventii se sibilleză, astiifeliii că persianesce şi armenesce hotarulii se chiamă marz.
In limba albanesă, interessantuli restii alti vechyului graiii tracicii, verbulii mar-oig espri=
mă ideia de

«a termina».

|
Radicala samscrită este mar, a despărți, de unde greculii pepl-tu etc.
«hotari».
scitică:
limba
în
deri
însemnândii
fi
va
Maris, ca anticul nume alli Oltului,
$ 15,
SIGINNII.

“În tizipulti lu Erodotii commerciulii aurului înavuția pe mallulii nordici all Dunării nu

numa! pe. Agatirsi, derii şi pe

vecinii lorii din Temeșiana, cari se parii a fi giucatiă atunci

unti roli de samsari între dânşii şi între popâre mai obscure din centrulă Europei:
”
- E
Testulii sună:
Și
.
.
DA

da

e
Tagai niv 01] Oonizuv etoi a$zae. 'Tă dt 77g0$ fopizu iri Zis zoiene Taurns, oudeis Ezee poicae 76 drpexis otravite
- cela dvOguinuv oi oiztovres avziiv, dida ză zignv 10 zoi"lorgov îpiiuos zen gaiverae tovoă xai Xneigos, Motivovs di dv-

15) Cf; mai sus $ 12, nota 3.
-

59

aa

1) sAFARIE, Slo'r. Staroze, 408. ?
inc La IMaşe, 1136,
;
de la Chine,
cription
2

mongole».
en langue
în aape . 80: . Deer signifie rivitre
.
.
—scHLeGEL, Sinico-Aryaca, Batavia, 1872, in-8, p. 18, erode

că tema ariană mar, apă, este unit împrumută din limba, chi-

- nesă: «ma, eau.»

.

-

A

2) ABULGASI BAHADUR. CHAN, Historia Mongolorum; ed.
1825, in-8,
sani, 1825,
i
2(.
in-8, p. p. 27.
Casani,
Rumiantzov,

und ROTH,
4) BîuTIaNGK
.
1855, in-4, t. 5, p. 589.

Sanskritiorterbuch,

Petersb.,
|
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Adecă:

|

N

a... Astii-feltu sunt înmormentările la Traci. Nemini nu pâte spune cu certitudine, ca
«ce feltu de GmenY vorii fi locuindii la nordii de acestă regiune ; se crede înse că dincollo de
«Istru se întinde unii pămentii deșertii şi nemărginitii. Singuri! dintre cet cc locuescii peste
«Dunăre, despre cară putusemii afila eii, sunt aşa numiții SiginnY, îmbrăccaţi în haYne medice,
«Cail lori se dice a [i pletoși peste totii, avândii pârii lungii până la cinci degete, mici şi
«cârn! şi neputincioşi pentru căllăriă, derii fOrte Tuţi la trasti, din care causă Siginnil âmblă
«în cărruţe. Hotarele lorii aglungii până la Ericţiy cet de lângă Marea-adriatică. EI pretindii
«a fi de origine medică ; derii în ce modii, eti-unulii nu mă pociii domeri, deşi întrunii lungii
«intervalli de timpii tâte sunt possibile. (La Ligurit ce! ce locuescii d'assupra Marsilier se
anumescii. SiginnY neguţitorii, &ri la Ciprian! lâncele) Mai spunii Traci! etc.»
Passagtulii pusi de cătră no! în parentest se hănuesce generalmente a nu fi eşitii din mâna
lui Erodotă; înse afilându-se în t6te-manuscriptele şin tâte ediţiunile, not n'amii socotitii de
cuviință a'lii supprime,
Să întrâmi acumii în analisă.
Relaţiunea erodotiană despre Siginn! este de proveninţă tracică.
Acesta appare din următârele consideraţiuni fundamentale :
1. Erodotit o bagă la începutul librului V, consacratii une! deserierY monografice a Traciei;
2. Pentru a arrăta dela cine anume căpătase tGte celle relative la Siginny, cllă trece immediatii la o altă narraţiune cu cuvintele: «mai spună “Tracit».
Derii Tracia în Erodotii este o vorbă forte vagă, sub care se copprindeaii Geţii, Bistonil,
Trausit, Doberit, Peonit, Odomanţii şi o grămadă de alte popâre, apparținendii tâte une!
colossale ginţi, pe care ellii o numesce cea mat numer6să în t6tă Europa: Opntnw» 83 Eve pt-

“ptoTăv Zar peră "pe "Ivdobs măzuv avdpimuy €.

Anghiuli meridionali dintre Pontit şi Dunăre îllă occupati- Geţii, cu cari singuri .dintre
tGte naţiunile tracice se învecinati Sciţit, după cumii urmeză chtari din cuvintele acestora,

reproduse. de cătră; Erodotii : Opriras xal 3 zai mode fut Edrsag znotoybpcus
Teras *.

A

Numai Geţi! fiindă limitrofi cu Sciţia, întrega Dunăre sudică până la puntulii reversărit
Oltului întra în terfitoriuli geticii, adecă ce=-va maY mulță să ce-va may puținii;
căci nu

este probabilă că fruntaria occidentală a Sciţilorii şi fruntaria

occidentală a Geţilorii să fi

tăiatii fluviulti printr'o liniă perpendiculară.
a
Acea ramură tracică, dela care s'a fostii informati Erodoti despre Siginni, nu erai Geţii,
de 6ră-ce acestita se învecinati numa! cu Sciţia și cellii multii cu o fracțiune din
territoriuli

agatirsicii,

|

Prin urmare cată s'o aşedâmit ma! spre appusă de denşii cam în Serbia actuală,
și astiifeliu
vomii: ave în față” pe SiginnY anume în Temeşiana de astă-di,

Dramaturgulii Sofocle, scriitorii contimpurenii lut Erodotii, confirmă acestă interpretaţiune. “

Intruniă passaglu, conservatii de cătră Strabone, cell dice că «Troianuli
Antenorit şi
Eneţii fugiscră în S racia şi de acollo la Aarea-adriatică» : zu
ui că Avwrlvopa za! scbe maldas ueră zi.
mepryevousw
uoy 'Eneribv ete ză Opărnyv mepowbiivat, univ
;

DY, 8-10. .
*Y, 3.

-

»

.

Â.

a
,

dtamscety ele sv devoptwy ură mov Adplav Evasiriya î
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a

21, 98.

*
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3) An. sraas,, XIII, 1, $ 83.
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Confruntaţi acumii ambele indicațiuni topografice.
Dincollo de Dunăre not vedemii în Sofocle “Tracia agiungândi penă la țerra Eneţilor
i de

lOngă Marea-adriatică.

Dincoce de Dunăre noi vedemii în Erodoti Siginnia aglungendi crăşi până la ţerra
Eneţilori de lângă Marea-adriatică,
Una dincolo; cea-l'altă dincâce de Dunăre, ambele sunt puse faţă/n faţă într'o posițiune

parallelă.

|

Conformitatea este perfectă, arrâtându-ni

totii-d'o-dată că în epoca lui Sofocle şi a luk

Erodotii, adecă cu vro patru-cinci secol! înainte de Cristi, Italia era considerată ca pre-.
„apropiată de cataractele Istrulur, ceia-ce mai resultă încăşi din generala opiniune a anticității că unii braţii allii Dunării se versa în Marea-adriatică 5.
:
In faptă, precumii amii ma! spus'o, Siginnia correspundea numai cu Temeşiana şi Tracia

numa! cu malluli oppusi alti Serbier, nu ma! departe decâtii atâta.
Aci totuși nu se închiăiă analisa,
S'o urmărim până n capătii.
'
Intruni alti passaglu Erodotii ni dă indirectii până şi numele specialii allii acellei Tracie: «câmpia triballică», zeătov să 'Tprfaduzi», deși în restulti operei selle nu se găssesce nici o
menţiune despre poporulii tracicii alli 'Triballiloriă.
|
«Cămpia triballică», după cumii o descrie dânsulii, se aflla dincollo de Dunăre, occupândii

territoriuli dintre acestii fluviii şi dintre acea parte a Hliriei unde locuiati EneţitS.

“Toti

acollo din puntii în puntii noi găssimi pe

Triballt cu patru

secoli mai încâce în

geografia lui Strabone, carele ni-l arrstă învecinafi spre nordă cu Istrulă, spre resăritii cu

Geil şi spre occidinte cu Iliria”, ceia-ce constituă litteralmente Tprgadouriv zeătoy.
Aşa .deră, urmărindit cestiunea din passii în passii, not ami reușitii a restabili în Erodotii,
conduşi numai de contestii și de autoritatea contimpurenă a lui Sofocle, unti-puntii fârte
însemnatii: relațiunea despre Siginni ellu o datoria anume naţiunii tracice a Triballilorii,
aşedate atunci pe ţermulii sudici alli Dunărit spre appusii'de Geţi în Serbia de astă-di.
Suntemii înse departe de a ni închipui-că: «părintele istorie» arti fi cercetatii vre-o dată
personalmente

regiunea tracică pe care o numesce zeăfov 7 Tpifadhtzbv.

“Commercianţii din tâte ţerrele. peninsulei balcanice visitaii la gurele Dunărit colonia mi-

lesiană Istria, şi nu alturi decătii acollo trebuia: să fi căpătatii Erodotii dela Triballt noțiunile

selle despre Siginnt, întocma! precumi în Olbia sii ză Bogvsdzvsirtuv Eumsptev*, o altă coloniă
totii milesiană pusă la gurele Niprului, ellii se informa despre Sauromaţi, Budiny, Neuri şi
restulii popârelorii din acea direcțiune.
|
|
Istria şi Olbia, unii stabilimentii grecii la marginea Traciei şi unii stabilimentii grecii la marginea Sciţiei, ambele întruni nencetatii contactii commereialii cu tote n&murile de pe
littoralulii nord-vesticii allii Pontului, eraii localităţile celle maY nemerite pentru a procura |
istoricului grecii perspectiva lumii barbare de gturii în glură.
|
|
Nor întrebuințâmii într'adinsii cuventulii perspectivă, căci numar cellii esplică natura spuselorii lui Erodotii, carele este totii-da-una atătii de precisii căndii povestesce cela-ce se
apropiă de Istria sâi de Olbia, derii devine apoi

treptatii din ce în ce ma! confusi în pro-

porțiunea depărtării rade! selle de observaţiune dela aceste doue centruri.

5) APOLLONIUS, STRADO, VALERIUS FLACCUS ete. analisați pe
largii de ukkERT, Uber die Argonnutenfahri, în Gcographie der Gricchen und Romer, Weimar, 1816, în-8, î. 1,

part. 2, p. 320-350.

Da

6) LV, 49.—CE. 1, 196.
7) sraaso, VI. 6 £ 11 1%ete,
)
dead Sa

3) LV, 17, 78.
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Siginnil locutai în Temeşiana, învecinaţi spre sudii cu Triballit şi spre resăritii cu Agatirsil, astii-feliu că de cel ântel îi despărția Dunărea şi de cey-! alți Carpaţii, €rii spre appusti
territoriulu lorii mergea aprâpe pEnă la; Iliria:

„Deşi nu atătit de desfătaţi, nu dfpszazoi ca Agatirsii, Siginnil se distingeati totuși de asse=

-menea prin avuţia vestmentulu,. căci, purtaii haine medice, todiist ypeop&vous Mării, şi Erodotii -

ni spune ellti-însuşi într "ună altă passaglu că luss6sa îmbrăccăminte persiană era imitată după
acea medică : tiare, tunice mânecate de varie culori etc.!.
Cail Siginnilorii, mici, pletoşt şi cârni, nu puteaii servi la căllăriă, deri prin Yuţelă erai

de minune la hamii, ceta-ce făcea ca stăpânit lori să toti âmble mereii în cărruțe.
Aceste doue amănunte despre Siginni, abundinţa și cărrăușia, ni dati degia o vagă imagine a unorii commis-vopageurs scii travelling-clerks, chYarii decă vechiyulii scholiastit “alti lur
Erodotii nu Sarii grăbi a adăuga că numele lorii se pote lua în înțellesii de neguţitorii:
adzmdog * Pa

Marsilia e departe de Temeşiană, 'de&rii nu mai departe decumii e Romănia de Armeniă.
Pân&n secolul XVI părinţii nostri numiaii: „lrment pe toţi neguţitorii*.
In Transilvania până astă-dr.se Yea adessă în acellași. simţit cuventulii “Greci,

“Pentru ca numele Siginnilori să fi deveniti sinonimi cu «Reguţitorii» tocmai la Marsillia,
mărfaşit lorii trebulai în realitate să fi agYunsi pene la Pirenei ; şi astii-felyu se esplică, între celle-lalte, de ce Erodoti, „după o confusă rumâre, deduce "de acollo însă-șy Dunărea:
aptduzios Ex Kehrâv val Ilogivrg sheet
3
.

Ca uni! ce locuiaii în T emeșiana, adecă de'ncollo de cataracte, Siginnit aveati nu numal
cal și cărruţe, ci încă porțiunea Dunării cea mai liberă de ort-ce pedece, în lungul cărita
vassele din veculii de midi-locii se urcati fâră nic! o dificultate cu mărfuri orientale până n
|centrulii Bavarier.
Una din trăssurele caracteristice alle spiritului mercantili din toți timpi! este de a ascunde
după putință pieţele, de cari profită egoistulii commerciantii prin esportaţiune sâă prin importaţiune,

Cartaginea şi Ellada în anticitate, Genova şi Veneţia îîn evulii mediii, ai practicato pe
largii întruni modii sistematicii, €rii în miniatură până astă-d! fie-care neguţitoraşti tăinuesce de cet-l'alţi fabricele şi depositele, de unde 'şi adduce marfă ma! bună şi ma! eftenă€.
Acâstă tactică resultă din acea regulă mercantilă. vulgară, pe care celebrului economistii
List a espress'o f6rte bine în doue cuvinte: «după ce te-ar suitii la înălțime, cată a respinge
cu picloruli scara, pentru ca nu cumii-va să se urce alții după tine“.
Degia Esiodii spusese, sunt acumii: „trel-deci de secoli, că «ollarulii invidiază pe ollară şi
zidarulă pe zidarii» :
Kai 'xepapebs vepauei voste „ai ăxzov Terror ce
1) VII, 61-62.

— sTRABO, XI, II, $ $, în „timpulii cărula Si-

pinnii nu mai ldculaii la Dunăre, (ice: »Stperroc di — negoitovotws*

„2)Traduestor ulii Datini all lui Erodotii committe aci o errore, recurgândii la obscura vorbă institores, pe eândii trebula să dieă negottatores stii și nal bine mercatores, decă aril
fi consultatii De stipas,

ed. Kuster, II, 240:

cIn genere enim

omnes eos vocant ne lous, qui aliquid condunt ete». — Despre
caracterulii comercială alli Siginnilorii vorbesee nRoUGEMONT, L'âge du bronzo ou les Sâmites en Occident, Paris,
1866, in-8, p. 141-142 și po aiuri; ptceată înse că nici o dată

nu documentezi, ci totii-Va-una întunecă veritatea .prin gioculi imaginaţiuniă,
3) Vedi a mea Istoria toleranţei religi6se, ed.2, p. 61.
7Ț0I. poreno, Relatioui unirersali, Venetia, 1600, in-4, t.
p

4) JI, 33.

t) Vei în PALLMANN, Die Pfahlbauten und ihre Berohe
„mer, Greifswald, 1866, în-8, p. 158- 9, Ș-fii : Die phănizischen

- Handelsligen și "Das scuceigen der andern Handelsvălker.
5) Systâme national economie politiqne,
Jot, Paris, 1857, in-$, p. 490.

7) Opera ct Dies, v, 25,

trad, Riehe-
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„Pe cândii călluşei cel cu pării de cinci degete allergaii în fugă mare cu cărruţe încărcate
până la Iliria, sei duceau frumosulii .aurii- oltenii anticilorii locuitori ar Hallstadtulut ; pe
cândii Dunărea spumă sub vâslele speculantului plutași; Siginnil assicuraii totti-d'o-dată
pe vecinii Triballi cumii-că în susulii fluviului nu locuesce nici o ființă omenescă.
Dela denşii, prin intermediulă “Tracilori, ati trecutii la Erodotii cuvintele din passaglulii
de mal susii despre nelocuibilitatea țermului danubianii nordici; căci din alte fontâne Ero-

-dotii audise, din contra, că dela isvorii şi pent la Pontii întrega Dunăre curge 'totă prin ferre
locuite : d vă în "lozges, Eset păp dvoinevutins, mp0 m0XG»
Xe
e
!

“eubozezat, magi 23 mâăv rod Nethev zpytuv ctăeie Eyet
|
e

«Părintele istoriet» nu se contradice, după cumii sarii pute crede la prima vedere, ci numa! reproduce nesce asserțiun! differite din nesce differite sorginţi, pe cari e datore a le
discerne analisa critică.
17.
ANTICITĂŢILE APICULTUREL ROMĂNE»

N

Nu auruli singurii înavuţia pe Agatirsi și pe samsari! lorii Siginn!.
|
|
Mai era o altă ramură commercială f6rte productivă.
După ce descrie tratulii Siginnilorii, Erodotii. urm&ză mat departe: . . .
ine ci Oprinec Atyovoc, uihcgoae xarizouae vă mzigiw Toi "Iorgov, rai Un6 roiruv oda cîvae died Qeiv 70 zpovutipu.

piv vuv raita diyovreş Vortovar Jâytev 0Uu oizâr Tă yăg Îtia Taita paiverae cva. Gvopeye' dh
2,
.
+
doirnra Guxtsu etvae dă Tă pizea, Taia piv vuv TijS popns TeuTus Zige liperar, 1 -

poa tă VIO
.

Tiv

'Enoi
Gpurov

e
Adecă:
a străbatte may
chipii
e
nu
«Mat dicti Tracii că peste Dunăre sunt atâtea albine, încătă
insecte nu
aceste
că
„încollo. Acer ce o spunii nu mi se pară a ave dreptate, căci se scie
norpărţile
e
«sufferii frigulă, ci ei credii mai 'currândi că din câusa frigulut sunt nelocuit
|
“ «dului. Acestea sunt celle ce se povestescii».

că»,
„Peste Dunăre nu încap! de albine!» diceai lui Erodotii Tracit din. «Câmpia Triballi
locuindii
net,
Temeșia
şi
OltenieY
oppusă
i
serbesci
cari occupaii anume mallulii danubianii

a
|
în vecinătatea Agatirsilori şi a Siginnilori.
încătii elli
ni,
asserțiu
acestei
tii
Părintelui istoriei nu-! vena la socotelă a da credemân
cea viuă,
a
realitate
ochilorii
ne-arti fi lăssati şi pe no! în dubii, de namii ave de naintea
lui Erodotii.
mal însoţită de mărturia unut altii scriitorii greci toti din epoca

Astă-d! apicultura română este într'o tristă decadință.
Decanulit agronomie! naţionale, venerabiluli nostru amică d. loni

" dreptulii de a dice:

«Nu scimii

po

|

i
Ionescu,
o

are toti
|

şi să
cumi ai pututii să lasse Românii din mâna lori. crescerea albinelorii

„aglungă a cumpăra

ceră din străinătate. Dela rădicarea

Turcilorii din țerră s'aii stricati

miere şi să stimuleze
«şi mierăriele, şi de atunci n'ati may eșitii neguţitori, cari să stringă
«pe cultivatori a o produce și a căuta de ţinerea albinelorii»*.
RE
|
+
O
Nu aşa afostii în vremile ma! denainte.
lui Mărir-negre,

ale alle litoralu
Pe la 1780, studiândiă la fața locului condiţiunile industri
de esportaţiune allii Munteniei ;
articolii
luli
Francesulii Peyssonel dicea: « Cera este principa

calitatea e forte frumâsă şi cantitatea immensă»*;
*)
1)
2)
3)

|
i
Ma.
"
V'10.
Leeţiuni de agricultură, Bucur., 1870, in-8, p. 367.
în-8, t.
Sur le commerce de la Mer Noire, Paris, 1787,

2, p. 185: «La cire est le plus consideravle artiele du commeree
de sortie de Walaquio; elle est de trăs-belle qualite, et la quanOn la vend, purgcoct parfaitement netto,
tite en est immense,.
de 40 4 45 paras Vocqua.»
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„Toti atunci Ragusanuli Raicevich, primul consulii austriacii în Romănia, consacrându
apiculturel unii capitolii separati . într'o escellinte descriere naturală a ambelori principate
danubiane, dice că cera nâstră: «este fără îndoudlă cea mai frumosă şi cea mai
căutată în tâtă
«Europa, . încătă albinele trebui. considerate ca una din celle.ma! preţi6se și
ma! bogate
«producte alle regiunit»*,
,
a
„,
Mulţămită d-lui Gr, G. Tocilescu, noi possedemi din ministeriu
lti Lucrărilori Publice
statistica apicolă de pe amendoue laturile Milcovului din anniy 1869,:
1870 şi 1871, din care
resultă în terme

mediă, că districtele române celle mar avute în stupi sunt
până astă-dr
Vlașca și Dol-giuli, ambele la Dunăre în Muntenia occidenta
lă, adecă tocmai acollo unde
în qillele lui Erodotii

«nu încăpeat de albine».

-

Naturalistulii Elianii scriea, în secoluli III după Cristii,
deri avusese în mână pe unit alti
autori grecii anonimii cu multii ma! vechtu, carele
trăia atunci cândii Sciţii lcutaii încă pe
țermulă danubiani nordicii în vecinătatea Traciei,
adecă de nu chiarii în timpul luY Erodoti, cellii puţină înainte

de Alessandru cellu Mare,
dulii IstruluY era degia copprinsă de cătră Geţi *.

căci în epoca acestul cuceritorii nor-

«Scriitorulii meit — dice Elianti — merită cea
ma!

deplină încredere, căci ellii cunnoscea
lucrurile din propria esperiinţă, nu după nesicure
povesti ca Erodotii» : ci Evoronta “Epoătzep Apo,

pi) pot zis AXOtâdu 6 păp motaăza ein, iotoplav ămodstzvaat,
GAN'od4 duo det Egato fpiv Baaditatoy
E bine, ce dice

%
6re acea importantissimă fontână ?
« La Sciţi frigulă e nesuperăcrosă pentru albine,
încătii er întrebuințeză nu mYere străină,
ci locală, ba o şi esportă, vindendă faguri
Dlisiloră»:
pehlsrag mvdidas eat,

îmatev ze 10 „p3cus odă

uai uâvzot vai mimeaza) ei Musobs xopitovras
Zu50ag cu, B0vetăy cotat, GXă avâujevie uz za
E vorba

pla Exiyopta :,
despre Sciţia cea învecinată cu Misia, €rii Misiă
se
numya
genericii
totii littora=
lulu dunăreni ali Traciei încă din timpi!
omerici %; cu alte cuvinte, e vorba despre
porțiunea Sciţiei dela Pontti pânăla Oltii.

Considerând înse firea albinelorii, cărora
du pă espressiunea betrânuluy agronomii
Varrone:
« natura l-a menită locurile silvestre,
munţit cer neculţi și înfloriţi toti-d'o-dată
» 9, cuibul

de predilecțiune allii acestorit muncitâre

insecte
d'a-una mai cu preferinţă crescetulii carpatinii în Țerra-Românescă trebura să fi fostii totiialli Olteniet, may aptrati de viscolit nordului:
şi mal espusă spre sudi,

|
Pen& astă-qir Mehedinţenit, fruntași! vechtului
banati alu Severinuluy, pârtă dreptă em=
blemă în marca lori districtuală o
albină 10:
a

:) Osservazioni intorno la Valachia

e Moldavia, Napoli,
1758, in-&, p. o7: «Una delle Piu prege
delle due Provincie: sonole api, pereh voli e ricehe produzioni
e
senza
dubbio la piit bella e riecreata di tuttala cera che dan&no
VEuropa ; la quantită,
o considerabile, e potrebba divenire
înfnitamente maggiore,
se piu numer
osa fosse la populazione.»
5) sTRADo, VII, 3, $ S.—ARRIAN,, |, 4.

-

6) AELIANUS
ra
alium, ree, Iereher, Paris,
1858, în-8, p., 37,Delib.natu
II, cap. anim
7.
7) Ibia,

A

,

) An. sTrRAB., VII, 3, $ 10, p. 252.

-

9) Rerum rusticarnm de agricultura

xidos et incultos
silvestribus loeis
10) FRUNDESCU,
cereale, lemne si

1ip. TIT, Ş

natura attribuit montes», și mai la 16: aflovalle: «în
paseitant,»
!
Dicţ. topogr,, 277: “«Mehedinţulii
altele, dirii ual înbolșugatii este în produce
mfere și

ecră, pentru care și marluY
ea
este o Abin
ANGELU DEMETREscu, Gcografla; Bucur., 182, in-8, p. i».261.—Austriacii, copprindendi la începutulii

secolului trecu tii celle cinei distriete
de peste Oltii, aii găssitii degia «albi
na» ea vechiă marcăa Me-

hedințului:

«dem Aehedinzer einen Bienenkorb
, den

derselbea an Feldfrăehten

Reich thum

und Ionig anzuzeizen», după espressiunea lui ScuwANZ VON SPRIN
GFELS, Op. Cit, 198.
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| Pe cândii Sciţii dela Siretii esportaii fagurt peste Dunăre la
'Geţi, unde înse întîmpinaii concurrinţa superbelori producte apicole alle GrecieY, Ag-atir
sir prin midii-loculii Si-

ginnilorii aveati deschisă o piață cu multii mat vastă şi malsicură,
approvisionândii

cu miere:
şi cu ceră (6tă Europa centrală, deși Triballilorii li spuneai din mercantilismii
că acollonu
lăcuesce niment.
.
a
Unii commerciii întinsii și fecundii ni esplică singurii, seti mat bine disii pe prima liniă,
acăa
treptă de civilitate la care reușiseră a se rădica Agatirşii în bassinulii oltenii allii
"Țerrer-:

Românesc! sunt acumii aprâpe doue millennie şi giumătate.

|

Commodităţile tratului, pe cari le indică portulii lorii cellii desfătatii ; respectulii ce'lă Sciu-

seră însuffla pent

și barbarilori Sciţi '*; tâte astea

nu sunt singurele trăssure din carac-.

„terulii acestei originale naţiuni.
o
„_ Aristotele, numa! cu unii secoli mai noii, completeză relaţiunea "lut Erodotii, qicendii

că Agatirsil aveati legi în versuri 12,

« Cine arii pute crede assemeni lucruri tocmai în Sciţia!» esclamă
ticii germanii **,
Erudiţiunea modernă, după cumii pe Sciţi se încercă a-Y face cândi
cândii Germant, totii astii-feliu pe Agatirsi t-a identificati une-ori
Mongolii, câte o dată cu Dacii seii cine mat scie cu cine, crii pe bieţir
aY preface în strămoși a! Ţiganilorii 1*. .

a

cu naivitate unii cri= Finnest, cândii Slavi,
cu Celţit, alte-ort cu
Siginnt nu s'a temutii

T6te aceste opiniuni s'aii emisti d'o potrivă cu multă ușurință. 15 .

|

Not-unil lăssămii controversa în stare pendinte până la «Istoria etnografică a MuntenieY»,

unde va fi loculi a limpedi naționalitatea numerâselorit popâre, car! precesseră la Dunărea:
de glosii nascerea n&mului românii.
Aci ne interessă esclusivamento territoriulii Țerret-Romănesci.
'S 18.
VESPILE

DIN

.

TEMEȘIANA.

In narraţiunea erodotiană despre impossibilitatea de a lăcui în susulii

țermulur

nordici

allii Dunării! de reulii albinelorii, noue ni se pare că, pe lângă elementulii curatii apicoli,
limpeditii în paragrafulii precedinte, cată să se mal deosebescă pe o liniă secundară unii altii
ingredientii, surprinsii cu multă agerime:de cătră reposatulii istoricii transilvanii Schuller.
Temeşiana este băntuită periodicesce de unii feliu de tăun!, cunnoscuţi sub numele tecnicii
de vestrus *Golumbacensis sii simulia “Golumbacensis, cari vera şi tâmna se respăndescii în stoluri

pe totii spaţiulii dela Baziaşii pânăla Mehadia și Orşova, cădendii pe bor, vacce, cai, porci,
oie, capre, distrugândii adessea turme întregi și torturândi chiarii pe men.

a

Români! din Temeşiana povestescii cu spaimă că aceste vespi se nascii în toți anni! din11) HEROD., IV, 125.

12) IIgofinua«ra, XUX, 28, in Opera omnia; ed. Firmin
Didot, Paris, 1857, în-8, t. 4, p. 209: a4ca Ti vonoe xadodv rar
0is &dovoz;"H Ore ngiv îniaraadae ypăpuuăta 1400v Tovg
v0-,
,

nous, 6nus
Duce; »

pen) ercidduvrar,
i

19) VALCKENER

wozep

£v dpadugoors

tre

eî0-

În HEROD.,ed. Wesseling, p.r328, nota 31:

«Tales in Seythia fuisse vix fidem invenit! »

14) nassEe, Ziscuner îm Herodot, Kinigsberg, 1803, in-8.
—RYCK, HOLSTEN Și EICHWALD, citați în DIEFENBACH, Celtica
IT, 30.— sAFARIK, Slaw. Starozes 28. — RITTER, Erdkunde;
II, 660 ete,
,
,
,

15) Ca modelii de nceritieismii în astă privință, pote servi
DR. RUECKERT,. Dic. pfahlbanten und Vulkerschichten
Osteuropa?s; Wucrzburg, 1869, in-8,p. 30-34.
1) Bă, Geschichte des temeser Banats; Leipzig, 1861,

in-8, t. 2, p. 181: «Sie erscheint nicht selten in so dichten und
grossen Haufen, dass man sie în der Ferne fiir eine YVolke
hălt, und in dieser Gestalt ist sie am meisten gefâhrlieh. Da
fliehet Alles aus dem Felde, sobald cine solehe Wolke zum
Vorschein kîmmt. Das Vieh verlăsst eilends die Weiden, dec
Feldarbeiter cilet mit scinen Ochsen und Pferden dem Dorfo
zu, und jeder sehliesst sich in seiner Wohnung ein, um diesem
Unsemach auszuweichen... » —Ibid,; 190: aEin jeder Stich,
den dieses Insekt dem Vieheoder dem Mensehen versetzt, verursacht cin brennendes Jucken und eine sehr sehmerzende Gesehwulst, die kaum nach 8 bis 10 Tagen ganz vergeht. Mehrere derselben, besonders wenn sie beisammen sind, verursachen ein hettiges Entziindungsfieber, und bei reizbaren Kărpern Krâmpfe und Convulsionen.» — O monografii despre
acestii inseetii a serisii în secolulii trecutii unii professorii dela
Pesta, DR. SCHINBACER, Geschichte der kolumbatschen IMii|
cken im Banat, Wien, 1795, in-4.
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trunit capii de balauri, pe care "ii tăiase sântulii Georgiii şi la aruncată într'o pesceră de
1Sngă ruinatulii castelli Columbaciii: numar.prin veninit de șerpe ei îşi potii esplica o muș|

|

- cătură atătii de otrăvitâre! ?

Schuller a spusii cellii ânteiti că Erodotii în relațiunea” despre regiunea danubiană va fi
înțellegândii prin albine pe acestii terribilii tăunii. *:
Trebui să se dică mat correctii că mulțimea vespilorii Temeșiane! şi mulţimea albinelorii
OltenieY ai fostii confundate într'o singură îngrozitâre mulțime de cătră învecinaţii Triballi,
conduşi la acesta prin assemenarea de aspectii între vespe şi albină, întocma! după cumii
țerranulii temeşianii din dillele n6stre confundă pe mortiferulă tăunti cu balaurulii din causa
|
assemenării în puterea veninului.
In ambele identificări se manifestă o procedură anal6gă a imaginaţiunit poporane.

Este instructivii de â urmări la Dunăre pe tăunulii dela Columbaciu degia cu cinci secol!
înainte de Cristă !

$ 19.
MAPPA

GEOGRAFICĂ

A

AGATIRSIEI.

Desbăttendii mat susii posițiunea geografică a Agatirsilorii, no! demonstrarămii prin testulii lui Erodotii că ea îmbrăţişa t6tă zonă sub-carpatină a Munteniei dela cataractele
Dunări! până la Vrancea; derii nu creduserămii acollo de cuviință a cita unii passagiit
f6rte remarcabili, carele confirmă şirulii argumentaţiunil.
Determinândi hotarele Sciţiei, Erodotii dice:
3

.

>

.

"H9y wv czo niv “Jargov Tă varinegăde îs 'Tijv uzodpeeay gipovra
di Devpuv, inectev JE AvOgopăpuv, Televraimv VE Mehepyhceivuv, |

!

cinoxiuiere 4 ExvOez) Und

”

.

meutor Ayadigoav, pere
.
„:

Adecă :

a Vecin! al Sciţiei, încependă dela Istru şi înaintândii spre interiorulii pământului, sunt: întâi
«Agatirsil,apol Neurii, de aci Androfagit, în fine Melanchlenit.»
«Incependii dela Istru ântâtu Agatirsil» — 6re pâte fi ce-va ma! geometrică ?
Unii capetii allă Agatirsiet e pusă la Dunăre, prin cellii-Paltă capătă «în interiorulii pămăntului» ea se învecinză cu Neurit, &ri lunguliă întregii ali territoriului er'se cYocnesce
cu hotarele Sciţier.
Sa
i
„A nu înţellege acestii testii allii lurf Erodotă este unii adevăratii miracol, și totuşi n'a

voitii să lu înțellegă pănă acumii absolutamente nemini, fiind că pe toţi îi zăpăcia numele
riuluY Maris,-menându-i departe la Mureșii în locii de a-I lăssa să se oprâscă. purii şi simplu

la Ol

a

i

o

Tradusii pe o mappă, passagiulii de mai susi represintă următ6rea figură:
a

= SII,

SIGINNII | _S$ RE
o
&Si
=
Cail plotoși [m

-.

.

NEURU,
-

Alb] Eine.

FPluviuli

SCIŢI
Istru=

A.

!:

GEŢII

TPRIBALLII

Faţă cu acestă primă schiță de cartă, nt-a venitii rândulu de a face cunnoscință cu vecini!

nord-ostici at Agatirsilorii.

|

-. 2) scuorT, WYalachische Miihrchen, Stuttgart, 1845,in-8,
p. 284-5.
-

3) Sicbenbiirgen vor ]erodot

und in dessen Zeitalter,

în Archiv filr Kunde Usterreichiseher Gesehichts-Quellen, YVien, t. 13, 1854, în-8, p. 102.
:

. 1) IV, 200.

:
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$ 20.
MIGRAŢIUNILE

NEURILORU

PRIN

MOLDOVA.

Toţi commentatori! punti pe Neuri cu multii mat susă să cu multii mai întro parte de
adevărata lorit regiune. *
Și nemiciă may naturali, de Gră-ce determinarea territoriulur 1neuricti depinde: strictamente
de prealabila precisare a pământauluy agatirsică, încătii 'ori-ce err6re în privința acestuta din
“urmă trage după sine desfigurarea întregei Sciţie a lui. Erodotii.

Să ne 'ncercâmii a restabili după putinţă veritatea testuală.
Neuria — dice Erodotii — se întinde dela marginea orientală a Agatirsier până. la isvorulu

Nistrului, unde se înt&lnesce cu fruntaria Sciţiei?..

Prin urmare Neurii se afllait spre appusii de Nistru, anume de partea” superi6ră, copprindândi ce-va din Galiţia, Bucovina și o porțiune a Moldove! de susti.

Erodotii ni ma! spune că o generaţiune înainte de -Dariii Istaspi, vrea să dică cu vr'o
şesse secol! înainte de Cristi, Neuril ati fostii lăcuitii într'o altă țerră, de unde” gonise mul-

ţimea şerpiloriă, silindu-Y a refugi la BudinY?.
Urmeză dâră că regiunea dintre Nistru şi Siretii, unde lăcufaii Neurit în timpuli lui Erodotii, fusese de'ntelu a Budinilorii, împinși apol de invasiunea ricurică cu multii ma! departe
spre 'nord-ostii, astii-feltu că aceste națiuni în epoca

« părintelui istorie! » nici nu se ma! în-

vecinati măcarii una cu alta, ci erati despărțite prin doue popor intermediare, numite Aniai
drofagi şi Melanchlent *.
Unde înse va fi fostii jerra cea primitivă a Neuriloră, pe câre Erodotii o specifică

îîn tre-

_căti numaY prin mulţimea şerpiloriă : ăptas =ăp cet zohhobs tv i Wen dntgawe?

Ne potii conduce la descoperirea adevărului următârele cinci criterie:
1, Pentru ca Neurii să fi allungatii pe Budin! spre nord-ostii, 'năvalla cată să fi fosti
făcută despre sudii sti despre appusi, una din doue.
2. Erodotii

întrebuințeză pentru

şerpi cuvântulii tes, şi tocmai! acestă

espressiune a ser-

vitit a numi din cea mai depărtată anticitate o urbe din Bugiacii cam dela gurele Nistrului
'Oştwdaca, adecă aoraşii de şerpr»?, din causa mulţimii şerpilorii, după cumi se numa totii

- "Optodsaa din causa mulțimi! şerpilorii Rodosulii, şi după cumă totă din causa mulțimi! șerpiloriă
se numia 'Opwiâns o insulă arabică ”.

3. Bessarabia actuală, may alesii în „parteaY inferi6ră, este renumită prin reptili sey,
încâtii colonelulii russii Meier, carele o visitase pe la: 1790, dice că unii regiment întregii
de MuscalY, cantonati atunct pe malulii Nistrului între orașulti Benderii şi satulii Osmănescit,. era 'supăratii de nenumerata mulţime de şerpt” ceya-ce ni zugrăvesce de minune; pe o
scară în miniatură, antica sârte a Neurilorii.

4. Insula Fedonissi dela gurele Dunărit, celebră prin anticulii templu allă lur Achille,
pe care'lii descrisese pe largii Arrianii în dillele împeratului Adrian *, e cunnoscută până
astă-di sub numele de Insula Șerpilori-'*, fiindii plină de nesce șerp! « lungi și negri» **.
ID) MANNERT LV, 103.—HEEREN, |, 2, 276, —RENXEL, |, 45,

—SAFARIK, Slow, Star.,

- vomă întoree și la Seiţia lui Erodotii din mai multe alte pun-

turi de vedere.

164.—ete.”

6) sraap., XIV, 2, $7.

2) HEROD., IV, SL. —Ge IV, 125,

7) hide XVI, 4, 86..

2 IV, 105.

Oczakovskifa
ante
8 ) Opisante
A
0c
p. 19.

106-108.
VII, 4, Ş$ 16.—ruis,, Miste Nate, IV, 26: eâmnis
sTRAZO,
5)Ir,

oppido nomen imponens, ubi antea Ophiusa-» — STEP.
'Tyra,
BYZ., verbo Tupac. — PTOLEM. ete. — Să se constate că- noi nu
no pronunțămi aci, decă Ofiussa este identică cu Tyra, decă
ea se afila pe loculă Akkermanului stii allti Benderului, ete.,
căcă tâte acestea nu se potii decide fără o prealabilă: analisă,

pe care o romii face în Istoria crițică a Moldovei, unde ne
”

, LT94, în-8,
zeruli, > Petersbur Bl

9) AnniANt Opera, Amstelodami, 1682, în-8, p. 132-135.

-

W'skALkoOvskIt,

Statistiezeskoo
opisanie Noro-rossile

skago kraia; Odessa, 1850, în-8, t. I, p. 168.

1) KGHLER Ap. URKERT, III, II, 448: «Uberall w immelt es

von Sehlangen, die lang: und schwarz sinds.
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„5. In fine, totă în Bessarabia, în apropiarea tărguşorului Bălțile, se descoptri pe la 1830
unii bălauri de o mărime colossală, căruia naturalistulii Eichwald, după celui essaminase
în legătură cu testulă lui Erodotii, nu s'a sfiitii aY da numele de Ppthon Leurorum o
Astii-feltu deră primitiva locuință a Neurilorii fusese cu sicuranță pe litoralul marinti

dintre Nistru şi Dunăre, scti chiarii de acollo mat încâce până la Prută și Siretti ; o regiune
adecuată, atâtit din puntulii de vedere topograficii precumii şi din cell zoologicii, cu acea
țerră sudică, din care e! fugiseră în susii de groza şerpiloră, gonindii pe Budin! din Moldova
nordică, din Bucovina, dintr'o parte a Galiției,şi aședându-se dânșii acollo- unde t-a găssitti
definitivamente stabiliți espedițiunea persiană în Sciţia in annulii 500 înainte de Cristi.
Și să se .noteze bine că Neurit nici că puteaii fugi dela gurele Dunăriy spre .nordii
decăti
numay în acestă unică direcțiune, căci să fi apucatii e! a trece Nistrulii, dedeati
&r&și peste
şerpi, ba încă întruni numării
și ma! mare, după cumii dice însuși Erodotii : ci3i mheiuzg îuu-

0 col Ex 79 Epliuwov Emtmegoy'?,

|

|

Posiţiunea geografică a Neurilorii, stii mar correctii celle doue posiţiunY
geografice alle
lorii, cea primitivă în Bugiacii și cea posteridră în susulii Nistruluy,
sunt deră pe deplinii
limpedite.
|
Ia
o
[
Erodotii ni arrâtă. aprâpe în fie-care regiune căte o speciă animală
maY respăndită.
Penă aci:no! ami vădutii:

Aa

La SiginnY cait pletoși ;
DRE
La Agratirsi şi n parte la Sciţi—albine ;

Intre Nistru și Dunăre—șerp!.
_EI bine, în țerra cea nouă a Neurilorii

Na
:
predomnyYaii lupii, încâtii de îmbulzela

lori până
şi locuitori! şi-ati câştigatii reputaţiunea de a fi cela-ce.se chiam
ă loup-garous s6ă wehr-wâlfen:
«atâtii Sciţii, precumii şi Greci” colonisaţi în Sciţia —
dice. Erodoti — susținii că fie-care
«Neuru se preface o dată pe annii în cursti
de câte-va

dille

în lupii, redobăndindu-șY apo!
«forma umanăv,4
|
SR
,
:
A
Atfară de acestă particularitate de licomorfă, ellt ni.spun Aa
e
că
Neuril
se
ţineaii
de
obiceiele scitice, dufferindă de vecinii loră Agatirsi, alle cărora
moravuri aveai unii caracterii

tracică,.

ai

a

”

sa,
|

|

.

„REGIUNEA SCIŢILORY

PLUGARI.

,

.

.

„ După ideia, chartografică.a luk Erodotii,
Sciţia avea o configurațiune
rudivitis
Os. £999ns Tezpapâuev,! :

LL

PR

Territoriele limitrofe alle Agatirsiloră

a

|

-

e

pătrată: zazi i sie
Da

şi Neurilorii, consideiate la uni locii, încingeaii ân&hiulii nord-vesticii all pătratului scitice
AGA

DIRSII.

SXRURIL
-:s
CLT

i A

Confederaţiunea scitică fiindii împărțită în tribu
ri, pe cart Erodotii, după tratulti fie-cărula, le distinge Prin termenii de Callipiqi, Nomadi,
Alazoni, etc., se nasce acumit cestiunea:
ca ce feltu.de Sciţi anume vorii fi locuiti în ânghi
ulii cell învecinată cu Agatirsiaşi Neuria?
12) Articol
udarie»
e ulii «0 ovropetskom
s
i , , în Zsuenal Mir histerstra Norod
nago Prosviesezenia,
t.21,seeţ. 7,p. 31 Sqq.

Sia— Cf. RzACzY
a NSKI,
13) 1V,poz
105, a
în „Concordanță cu IV, 20.

Mist. naturalis i regni i Poloniia,
irice, 1721,
a Sandomiri,
1321;
249,
ț
se
E
>
A

14) 1V, 101.
105,

Di

in-$, în-8 p.
,

N

pa mă,e
baba

I

STUDIULU II, $ îi.

208
ai

Ne

i

gat singuri scurtii passaglu res6lvă până la unii puntii acâstă întrebare.
”
ccăli:
îi merica. Tovrov Si rart-

“Yaig Si Aaluivov ointovoe Zice, dgorijgei, o oda îi gizijot oniigovat Tov dîtov, dA

|

.

|

" Adecă:

|

.

Lc

.

zep9e oîutovae Devpoi. 2 -

grâ nu înse
înse pentruu' usuli
semănă grâi,
Sciţii Pl Plugari, car!1 semănă
zoni 1 locuescii Sciţii
„De
Dencollo d de | Alazoni
|

lorii, ci de vindare. Mai susii de acestila locuescii Neuril.»

-

.

Privind din Olbia, Erodotii vedea lucrurileîn următorul modii :

Aa

NBURII

. PLUGARII ———ATAZONII
OLBIA
ii dice că Nistrulii şi Bogulii
Intrunii altii passagtu, voindiă a fi şi mal esplicitii, Erodot
as *
işi apropiă cursurile lorii în regiunea Alazoniloră : var! "Adatov
|
Sa
Atâta ni aglunge.
i
putea
nu
cu Alazonii totii-d'o-dată,
Sciţii Plugari, ca unii ce erait limitrofi cu Neurit şi
n, şi spre
de Nistru, căci spre răsăritii €! nu încăpeai de Alazo
locui aur! decătii spre appusii
fiindii că cea, superi6ră, precumii amii
appusii anume de porţiunea midii-lociă a Nistrului,
e
NE
vedut'o mat sustii, apparţinea Neurilorii.
lă.
centra
va
Moldo
ai
occup
“Cu alte cuvinte, Sciţii Plugari
|
o
Inse 6re numai atăta?
fiiridi-că nici unt: altii
oră,
Sciţil
a
ă:
ental
occid
După Erodotii e! sunt ramura cea mal
nicăiri maY spre appusti de dânşi!.
tribti, absolutamente nici unuli, nu este menţionati Agatirsi, era regiunea.cea agricolă a
până la
Deci dela Nistru penE pe la Oltu, adecă
locelii, ci de vendare.
usti.
u
pentr
înse
nu.
. Scitier, unde se cultiva grâă,
|

Erăşi comiierciuli pe scenă!
i
.
Er&şi Dunărea!

_

|

Sa

appari sunt acumi doue 'mi! patru sute: de
Zonele cămpenă şi -danubiani a Romănie! ni
vânţare, îri nu pentru usi locală, după cumii
annt întocmai totii atăti de plugare, şapot de
De
o
e
elle sunt chiarti în momentului de față!
figureză Românii, uni! şi alții crescuți prin
Singura differință este că. n loculti Sciţilorii
|
ÎN
|
.
|
acela-şi acţiune a naturel.
întrega
ine,
creșt
erei
i
sei, pe la începutuli
Pliniă cell betrânti ni spune căn timpulii
rii:
Dună
allti
cti
nordi
Plugari, veniți de pe mallulti
Dobrogiă actuală era. occupată de Sciţii
.
ominati tenuere»“.
«totum eum tractum Scythze glroteres cogn
Cesari, căci sub Strabone Dobrogia era
Acâstă occupaţiune se întemplase înainte de
degia,

cunnoscută sub

numele de

Sciţiă-mică

prin

opposiţiune cu Sciţia

cea mare

despre

posiţiune geografică a'Sciţilori Plugari,
Acestă mărturiă a lui Pliniit întăresce primitiva

iv
5) 1,

52,

|

Da
E

iu

Di

4) Mist. Nat, 1V,18.
5) Geozr

VII,

5, $ 5 şi 12...
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lroteres cognominati, âscstzes. anume în Romănia, căci numa!

de aci e! puteati trece în Do-

|
brogia.
No! avemti înse la mână o altă confirmaţiune și ma! ponderâsă.
5
l:foru, greografi grecii posteriori lu! Erodoti abia cu uni secolii, ni arretă pe Sciţii Plu(uari toti acollo undeY veduserămii în Erodoti: în ănghiuli nord=vesticii dintre Agatirs!

şi Ncuri.

Sa

Ellu gice:
IIgutova Ji mape Tov "Jorţov eivai Kaoziday

atpnaer Egogoc, etcev Mgoripas, 7069u
Nevpovc, 6

Adecă:

«Decă trec! Istrulti, primi! locuitori sunt cet din Carpaţi, apot Plugari!, în fine Neurir..
Carpaţii lovindu-se cu Dunărea anume în Oltenia, este învederatii că prin Kașsta Eforti

înţellege pe Agatirsi lu! Erodotii.
Până şi espressiunile sunt identice:

zașă zi "Iaspev SG âz pi “Iszgey, după

Maza?as într'unult şi poze '"Ayadizsuv în cellă-l'altii 7,

care apol apsous

O dată acesti punti stabilită, cecă și perspectiva lu Efori:
NEYPOI
Pai

pr

A

_

APOTIPE

KAPIIAAL|

(Aga0aese) |

po

DUNAREA

EPOPOL

22,

e

CARPAŢII 1%: ERODOTĂ,

N

,

Epitetulti de Kazz&x, dati Agatirsilorit de cătră Eforu, este fârte remarcabili, nu Xumar
ca cea ânteiă menţiune nominală a 'Carpaţiloră, deri încă şi ca cea ma! vechii formă a humeluY topici; OMunten!,
Nedependinte de cestiunea origini! naționale, acesti cepiteti a trecuti ca mostenire

dela AgatirsY cătră

successorit lorii territorialt

Dacit, a cărori

o ramură

totii din Țerra-

Romiăndscă se dicea “Garpi*, șin fine dela învinşi! Daci Pati primiti Erâşt în aceYa-şi regiune
cuceritârele legiunY romane, traducendu'lu prin Oontani.
ȘI cea-ce nu e mat puțţinti importanti, 'Carpaţit essistă chrarit astă-dr ca nume viii în gura

poporului numa! şi numa! în Muntenia, unde si chiamă “Garpatinit unii munte de peste
Oltui
„") Vragtae 75, ap. SKYMNUA CHUN,
102, ZRECUR,
Kis tulste Nehr.3 1, 358, nota, cenfundă Vera.
pe Carţidil lul Efera

că Caliţilil lat Eretetă,

ultândă că acesti

dia urmă trâiadi
jeste Nistru deţarta de Dunăre.
N MkO0b., IV, lo,
, ) vomsc: s, Aurel, NNX, —ioasases, XVI: «Carpozuta
tzia miilta, Reza Ie
ziazm at belta nimisorpe fitil se

He mazis lzfesti sata reraorits,LX, 15: «Cazjiset Bastere

pis subactis, Sarmatis vietis (Diceletianuset Ma ximianus),
O înseripţiune daciană în GRUTER, LANĂV, 9: «GQ.
Val. Se--*
rațid. a Carpis

literatus

pro

salute

sun et snorum.s

—

Mal

clară decâtă toțl e zosnrs, rece. ltekker, Bonn 1837,
in-s
p. 22, lib, 1, cap, 20 pp. 20,1, 31: și raul alesii p. 213, IV at
e Naczodaaaes, — Nu mal cităzmă Țe PTOLEMAEUS
menta eczfusă, carela pune iatre Peucial si Rastaral general:
pe Aag-

aeiroa, licogr,, III, 5.

)

-

E

|
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în Gorgiti şi unii altul de dincoceîn Muscell ti 3;'adecă ambii tocmai în locașulti Agatir-.
- STUDIULU 11, 322.

'silori Kapriăa și alli Dacilorii *Carpi. -

E

| "Garpat însemna munte nu numa! la Agatirsi şi la Daci, ci încă: se pare a fi avuti acella-și
înțellesii în diverse limbe primordiale, despărțite una de alta prin origine şi prin spaţiii, căcinoY vedemă la celle doue capete oppuse alle Europet munții “Carpetaniîn Spania * şi muntâsa insulă grâcă cunnoscută degia lut Omeri sub numele de Rpdzadas SG Rdgnadas a
a constatatii în vechta limbă retică

ta
«

essistința acelleta-și

-

A

.

»-,

teme Far în înţellesii de

Totii aci se referă samscrituli Bâra cu semnificaţiune de: munte accoperitii de zăpadă,
|
A
— stâncă, celticesce cârr ete.”
armenesce char — petră şi charag
Schaffarik”,
patronă
o
care
pe
înălțime,
chrd,
Derivaţiunea « Carpaţilorii» dela slaviculii
ch nu
cată deră să fie lăssată cu totulit la o parte, cu atăti' mat multă că la Slavi sonulii
primitivă;
s
unii
pe
correspunde filologicesce unui k ariani, ci represintă regularmente
păccătuescii prin
„ Vomti observă în trecătii 'că aprâpe -tâte etimologiele Iul Schaffarik
întrevădute.
abia
necunnoscința fonologieY comparate, alle cărira legi eraii pe atunci
Carpaţii. .
- Erodotii, deşi mal-mai contimpurenii cu Eforii, totuşi nu menţioneză
amicii sel din Istria și din Olbia,
"Derii se pâte 6re ca ellii să nufi auditii nemicti , dela

și de Pontii?
despre unii gigantici crescetii atâtti de apropiati de Dunăre
la Balcanii, ci şi la Carpaţi:
numal
nu
-Schaffarilk crede-că Hemii, Atpoc, se referă în Erodotii
că amândoue crescetele,
certii
deră
« Stefani Bizantinult pune pe Agatirsi în Hemii. Este
ambele legate prin cataractele
„ acellii din 'Tracia şi acella, ce desparte Muntenia de Ardeii,
indo-

[.

...

de Hemii, adecă omătosii, cuvântii
« Dunării, ati fostii cunnoscute anticilorii sub numele
IV, 49, adduce
rădăcină cu Hima-laia, cu Imaus etc, Cândii Erodotii,

« europei de aceta-şi
recunn6scemit Oltul, Giulă şi Teme- .
«din Hemii rturile Atlas, Auras şi Tibisis, în cari no!
din errorea copistilorii scii chtarii
« şulii, cată să se înțellegă Hemulti nordicii, 'deși testulii,
SE
:
!
.
« a autorului, are Bopiy, Er nu vâzov > So
cu«omEtosii,
însemneză
Hemi
crede că
_ Mat ânteiti este o gravă errâre filologică: de a
i
Hima-laia etc.»
vântii indo-europeii de aceta-şi rădăcină cu
spiritul aspru în limba grâcă înlocuesce nu
vreme-ce
Este o gravă errdre filologică, de
că. „Hemul, mal bine SHlaimuli, Atyos, esprimă
pe arianulti h, ci pe s: 0is=—85 etc.10, astii-feliti
de unde armenulii himan, temelliă** ; şin ade=perfectamente pe samscritulti siman, hotari,
mat essenţiali allti Traciei.
„vără Balcanulii formă ahotarulii» cellti
de mat
mai norocosi în restulti passagiului PI
Nefericitii în etimologiă, Schaffarik nu este
E
A
o
|
susii.
ului, Aurasulut şi Tibisisulul cu Oltulii, Giuli
- - Ellu nu probeză prin nemică identitatea: Atlas
a
.
E
Me
şi Temeşulii.
|
A
Se
Este o f&rte nudă affirmațiune.
fără
sudă
în
lă
în vro» schimbându-se nordu
Şi mal ciudată e arbitrara prefacere 'din fopiiy ră de plausibilitate.
s€ii măca
cea may slabă umbră de argrumentaţiune,
archeologii boemii, Erodoti se pronunţă limIn passagrulii, pe care li citeză celebrulii
Si
2) pRUnpESCU, Dioţ. topogr«, 98. Carpetanisque».—STRAB.,
3, IUL, 2: «Oretanis iugis
3
Der

€

-

PB

e P

ao

II; 45.—sTRAB., X, 5, Ş 17.
25
ns und ihren Za
5) STEUB, Cher die Urbewolner Biitie
en, 1843, în-8, p.
enhang mit den Etruskeru Miinch
samm
Carna, Carnasa, bei Lanzi.
Ga: «Car. Davon die Namen Careu,
Rătiens in den nârdalten
des
g
Umfan
im
kîmmt
car
Dieses
'Tauernkette; im
urger
Salzb
der
în
gen,
gebir
Grânz
lichen
Male als Appelrt
hunde
îiber
oh!
z
Schwei
der
in
,
Etsehthale
e tritt der

enweis
lativum vor und bedentet Berg. Ganz famili

sstocke ober MittenName în 6inem betrăehtlichen Gebirg
jeda cinzelne Spitze
wald an der bayerischen Grânze auf, wo
har heisst;

60 Krapfen-kar, Gross-kar, 'Tiof-kar, Rudel-kur,

ete. Alle diese Hăhen
See-lar, Birk-kar, Hinter-kar, Speck-karndel.»
Harmwe
der
n
heisse
n
nomme
menge
zusam
A
.
6)
7)
8)
9)
10

a.
picTET, 1,130.
,
Slow. star, 53, 208, 391.
BOPP, Gramme compes |, 173, $ 928.
Slow, star. 383 nota 31. |
CURTIUS, 482.

11) sopp, I, 397, $ 183 b,.
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pede, „după tâte manuscriptele. şi după tâte ediţiunile , cumii-că « treY rîulețe curgende spre ,
nordii se versă în Istru din culmile Hemulu! » *?.
-a Curgânde. spre nordiă » ptowes mpos Boptny,

e

este totii

:

ce pste

Si

î mar decisivă

pentru a de-

monstra că Atlasulă, Aurasuli şi Tibisisulu scăldaii Bulgaria, în privința. căril Istruli e nor-

dicti, €rii nici decumi Romănia, de unde riurile se poti versa în Dunăre numa! spre sudă,

Plinii cell betrâni, cândi vorbesce despre Tracia, ni spune, întocmal ca și Erodotii,
că din Hemi se versă în Dunăre trei. ape: « ex Haemo, Utus, Escamus, leterus » *2..
Jeterus este cu certitudine rîulii Jantra, pe care Bulgarii îlli numescii până astă-qi Jeter'“,
şi 'n care-lesne se pâte recunnâsce-Atlasulii lu Erodotii nu numa! prin identitate fonetică:

atrzatl, derii penă şi prin importanță.

o

a

&scamus allit lu! Pliniii s'a prescurtatii la locuitorif. moderni at -Traciel în 'Usma, contractându-se după acera-și procedură limbistică prin care totii « Osma» a devenitii vechiulii oraști
spaniolă Uxama.
. |
-:
o
a
|
ăi
In fine Utus, ma! correctii Vtus, correspunde cu rîulii. actuali id seti Pit, de assemenea
isvoritorii din Hemi

şi tributarii allă Dunării,

5

a

e

&luras şi Aibisis alle lui Erodotii sunt deră Gscamus şi Utus alle lui Pliniu, adecă 0sma şi
Did din dillele n6stre, pe cart în deșertii s'arii încerca Schaffarik sei ori-cine altulii a le
strămuta printr'o trăssură de condetu pe țermulii nordici allii Dunării.
aa
- ŞI totuşi este fOrte adevăratii că Erodotii, ca şi fontâna
de unde luase Stefanii Bizantinuli
asserțiunea despre locuința Agatirsilori în - Hemii *%, înţelege sub acestii nume nu numa!
Balcanuli, derii.şi acea ramură a Carpaţilori care se întinde dela cataractele Dunăriy până
la Vrancea și may încollo, despărțindii Ţerra-Romănescă de Temeşiană şi de Transilvaniă.
Este forte adevăratii, măcarti=că -Schaffarik n'a reuşitii s'o demonstre.
|
|
Nu trebui să mutămii în Dacia rîuleţele bulgare, ci să le lăssămi în pace la locurile lori ;
nu trebui să confundâmii Bop cu -văroy, contra litteret şi spiritulur testulut; nu trebuit să resturnămi pe Erodotii, ci numai să "i pătrundemii; €ccă toti!: . ....
i
Părintele istorie! dice că Atlasul; Aurasulă şi Tibisisulu curgii din -Hemii în-Dunăre -espre
nordii»,

a

.

Se

"Derii dâcă Hemii este numa! Balcanulii, se putea 6re-altii-felțu decăti spre nordi?
Dect în idera lui Erodotti era possibili
ca unt fluviii să curgă totii din Hemii şi totii în

Dunăre nu numa! spre nordi, ci încă și spre sudă,

. !...

e

Fără o assemenea possibilitate art fi absurdii de a ma! adăoga nps

a
Boptm,

o.

Vorbindi despre fluviele Sciţierşi alle Agatirsiet, Pruti, Siretă, Oltu, Erodotii nu dice
nicăiri că elle se versă în Dunăre spre sudă.
|
Totti astii-feltu ellii n'arii fi spusă că Atlasulti, Aurasulti şi Tibisisulii se versă în Dunăre
spre nordă, decă Hemulti era numay Balcanii, căct arti fi commisti pă&ccatulii banalităţii.
Fiindi înse că “Atuos pentru Erodotii se afila şi la sudii și la nordii de Dunăre,
se pune
„ semnificativulii fopiy, fără care era peste putință,a ghici posițiunea -acellorii rîuleţe,
. .
„Din Hemulii nordici se versă în Dunăre Oltulti,:
din Hemulii sudici
trei rîuri, ccă dâră înţellesulii cuvintelori: - ... .:
SE
"Ea dă Azadieouv Idee ozauds Giuv
7003 fopEuv cveuov tofillovae Eș aurov,l5:

În acestii modii,

0vpatoyeree Ti Iorow" ca Di roi Aiuov
-

se versă totii âcollo
|
o

Tv zogugiuv.
Da

Tpeic ov mepd)ot
„.
-

Giovrec
|

fără a întârce pe dosiica Schaffarik testulii lut Erodotă, şi chitară fără

12) Noi admittemii aci în testă fericita correețiunealul MAN=

NERT, Geographe VII, 8, carele pune ov peyăhoe, căci peţermulii

bulgarii nu se vârsă-în Dunăre niet unii rîit mare,ei totii
viulețe, precumit observă Și RAWLINSON, ]listory of Herodotus; London, 1862, in-8, t. 3, p. 36, nota 3.: Constatimiă inse
că pentrn porțiunea nostră propriă în interpretarea Iul 'Ero-

dotă ambele lecture sunt indifterinţi.

- 13) ist, Nat, III, 29.

.

14) APRILOv, Denitza norobolgarskago'obrazovaniia,; 0dessa, 1841, in-8,p.104,134.
E
15) Of. suipas, verbo: Apd?vevor. 16) IV, 48-49.

e

e
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a modifica într'însulii o singură litteră, se vădesce adevărulii, esplicân'du-se totii-o-dată de
ce fontâna lui Stefanii Bizantinulii aședa pe Agatirsi în Hemii.
alpină,
sistemă
întrega
era
Hemii
antici,
cel-l'alţt
Pentru părintele istorie, de nu și pentru
allii căril amfiteatru formeză. bassinulii Dunărit de giosii, adecă dela Emine-dagii în Do|
:
brogia până pe la Petra în Moldova.
ş 28.
GRIFFONII

PAZITORI

DE

.

.

AURĂ,

Carpaţii galiţiani, cart se lungescii în susii între Polonia şi Transilvania, craii pre depărtaţi de'ambele punturi de informaţiune alle istoricului grecii, atâtii de Istria câtii.şi de Olbia,

cu munți! “PerreYpentru ca elli să fi bănuitii legătura lorit de continuitate cu Balcanulii și

a
Romănesci.
dosă 6re-care de
o
avutii
fi
nu
să
Totuşi nici despre et nu putea
acâstă estremă
înțellegândă
fi
Nadezsdin susține că Erodotii va
cărora locuiati
dosulii
din
«munţii ce nalţt, stăncoși și nestrăbăttuţi» 1
criticuli russti
dice
combre de âurii *, ceya-ce trebui consideratii —
siune la 'minele din Transilvania...

.

A

|

a

Argumentele selle sunt:

munții
1. E'peste putință ca Erodotii să fi avută în vedere

noţiune. ramură carpatină prin
terribilil griffoni păzindii
— ca o allegorică alluÎN

o

Urali, trecândi nebăgaţi în -

i
stmă Carpaţii, cart sunt fără comparaţiune mai aprâpe;
să nu fi
şi
'aurulii siberian,
"2. Nu e de credutii să fi agtunsii până la audulii Sciţilorii
_sciutti et nemicti despre avuţia auriferă a Transilvanie! ;
căllătoriaii
adessea.
pontice
coloniele
din
3. După mărturia lui însuși Erodotii, Grecit
Uralilori *.
nu se pâte admitte în privința
până la pâlele acellorii munţi, cera-ce pict decumiă
stâncoși şi nestrăbăttuţi» mal susti de Marea
Toţi commentatoril căutaii « munţii cel nalți,
moscovitii a cutedatii

*; archeologulii
Caspică *; unit nu s'ati sfiitii a merge până la China : opriţi-vă la costa orientală a Carstrigând
simţii,
singurii a protesta în numele bunului
paţilori !
a
Derii argumentaţiunea "e necompletă.
multă tăriă demonmat
şi
dă
care
- Nadezsdin a nesocotiti unti punti fârte importanti,
|
preveni obiecțiunile.
straţiunii selle, servindiă totii-o-dată a
marginea lumii. .
la
fostii
fi
şi când arii
Terra griffonilori ni appare în Erodotii ca
gurele Dunăril, cun'la
Ovidiii trăia
- Peste patru s&ă cinci secol! în urmă, armoniosulti
mail pe
sarmaticesce;
şi
a vorbi geticesce
noscea d'aprâpe tâte ginţile barbare, învețase
Europet.
de a se familiarisa cu oriintele
scurtii, era mai multii ca ork-cine în stare
dânsulii: marginea lumii...
EI bine, regiunea carpatină era şi pentru
a
Ellu scriea la Roma:
e patria !»
departe
de
cătii
şi
aVaf, câtti:de vecinii îmi este capătulti pământului,
a mihi,
Heu ! quam vicina est ultima ferr

“Sei:

--

At longe patria est. . . . 5
a
LL
|

o

emităţile lumir!>
„Aci între Geţi essilatii singurii la estr
s, . : „”
Solus in eatremos jussus abire Geta

,
DIV, 23, 25,
i
29 1Y, 217.
i
3) NADEZSDIN, Ope Cite 98-100..
6.— MANNERT,
4) neEREN, Î, 282, 299, 800.—RENNEL, 437

IV, 113 ete.

,

Da

— GUIGNES, M65) RITTER, Erdkunde, II, 691, 165, 192.
451.—ete,
noires de PAcadâmie des Inseriptions, XXXV,
6) Posta, lib. IL el. 5.
.
Aa
A

7) Ig V, 12. :

ISTORIA TERRITORIALA

.

d08

«Trăescii la marginea pământului, la capătulii globului!»
me tellus, ultimus orbis habet. . . .8
Ultima”

_

Sei:

«Dacii în ultimele regiuni! alle necunnoscutei lumi!» *
Aeger în extremis ignoti partibus orbis. . ..?

.

SPonticele şi Xristele lut Ovidiii offerii la fie-ce passti esclamațiuni de acestă natură, cari
sunt atătii de potrivite pentru a ni esplica pe griftonil lu! Erodotii cer de peste noue măr! și
noue ferre.

|
8 24,
"ORIGINEA

MITULUI

GRIFFONILORU.

|

Spre a ne încredința într'unii modii plastici de originea famosului mitii allii griffonilori—
fie în Asia, unde li pârtă sculptatii ruinele Persepoliy *, fie în Europa, unde "li citimii în
Erodotii — not vomii începe prin a pune aci de 'naintea ochilorii următârele doue figure:

- Sub numărulii I este

cutiă descoperită

griffonulii dacicii,

adecă așa după

în Bucovina
de "amiculii

cumii îllii conservă până

nostru d.

cumii îllu vedemiipe misteriosa

Panaiotenu-Bardasare?, şi aşa după

astă-di marca nobilitară a nemului

Gryf din Polonia, alti cărura

strămoşti Jaxa seii Jacşicru venise acollo din Serbia *.

Sub numărulii II noi reproducemii întocmai! desemnulii renumitului pictorii-naturalistii
Victorii Adam *, represintândii o speciă de vulturii cunnoscută în ornitologiă sub diversele
numi de vultur fulvus, vultur ruber, vultur aureus, vultur bacticus, etc.
o
|
1
3) Pont,,
lib. Î, , ep. 7.
. *) Trist. II, 3.
,
|
1) B.EHR, Excursus de gryphissîn ope cit.» 11,653-5,unde
gruppeză ipotesele contradictdrie alle lul Vcleker, Weltheim,
Heeren, Ritter, Malte-Brun, Link, ete.'

La.

eProdusă În uRECHIA, Dulletinulii Instrucțiunii Pu-

:

3) NANKIEL SKI , Miechovia sive prompiuarium
:
antiquita»
iqui
tum Mouasterii Miechovionsis; Cracovize,
1634, în-f., p. 10.
il citâmii mai eu preferință decâtii pe craldiștii poloni Paprocki, Okolski ete., ea unulii ce studiase după înseși documen3
tele originale istoria familiei Gryf.

4) Oeuvres complâtes de Buiton, ed. Flourens, Paris, s.a.,

t. 5, pl. ar. 95.
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Acestă colossală passere, care întrece prin volumii şi prin puterea sborului.pe celle ma
mari acuile, este generalmente rară, căci se ascunde pe culmile celle mhaY inaccesibile, der

se găssesce totuși din cândii

în cândi pe tâte crescetele "Europei meridionale,în Alpi, în

Pirenei, în Rodopi, ma! allesti în Carpaţi“, rădicându-se la nordii.până "n Prussia “, unde
înse ea devine ma! mică, precumii devinii acollo mai mici însi-și munţii.
|
unii punti
la
până
indică
cumii
după
vulturii,
acestul
penele
că
_Dâcă vomii ma! adăoga
înţelatunci
leului”,
părulii
cu
cul6re
chtarii numele seii de pautour fauve, sunt de aceta-și
fiindii-—
europei,
.cellui
a
puţinii
legemii şi mal lesne creațiunea mitologicului griffonii, cellii
că soțulti
; seti din Persia se a prâpiă mal multi prin configuraţiunea capului de tipulii acuilerpuli
Si

Cu

propriii dise.

In- Urali griffonulu cell reali nu essistă, încătii nici pe celli imaginari noi nulă putemii
E
e
Sa
e
căuta acollo.

Și nu "li putemi căuta acollo cu atătii ma! vărtosi,cu cătii regiunea griftonului în genere

trebui necessarmente
cine-va acuilă-leii întro

să fie învecinată cu regiunea leului, căci este impossibila a imagina
ţerră unde nu se afllă nici o ideiă

despre o giumă&tate fârte essen-

țială a aceste! ibride composițiuni.
In timpulii lui Erodotii -și.chrarii cu secol ma! încâce, penă la: Trajani şi ma! gfosii, leit

ființa încă la câstele nâstre în- Tracia, după cumii attestă într'unii glasii. toți NEscriitori! BăantiA
a
|
cității 5.
permisă cul-va de a urmări în Europa
este
cet der cu istoria naturală în mânăcă nici

|
|
,
;..
pe griffoni în direcţiunea crivățului mai susi de Carpai!
nici o
vequtii
sa
nu
Anglia
în
Nu numa! în Urali, deră -până și cu multii mat la, sudii
britannicii
i
ornitologi
dată vulturulti cellii aurosti, prototipul griffonului, încâti uni celebru
i
abia putuse căpăta tocmaY din Tirolii unii singurii essemplarii împăiatii?,
Carsimplu
și
«Munţit cel nalți, stâncoși și nestrăbăttuţi» al lui Erodoti sunt deră.puri
De
Boemia.
pânEn
susii
în
_paţii resăritent, continua“! negreșşitiă
Sciţi şi de'celle-L'alte
La nordt de Agaâtirsi,la appusi de Neuri, la nordii și la appusti de
“

a căril avuţiă minerală nu
ginți învecinate, locuiaii griffonii anume în actuala 'Transilvaniă,
ma! sta pedecă

cu înlesnirea aurului din Oltenia, căct lipsta Dunărea şi
putea fi esportată
necunnoscuite
de stânce peste stânce, așa că numai pe piscurile - acestei
gigantica galleriă
ţerre se vedeaii mișcându-se

vulturi, assemenaţi

nesce îngrozitori

la cul6re, la putere, la

veste că din dossuli monstrilori
aspecti cu leit, și de grurii în gluru murmura O brumă de
|
se ascundii tesaure. . ..
82%,
PENE

_Pentru ca natura Muntenie!
|
avemii Dunărea... .

-Ellu dice că hotarul Sciţiet

UNDE

DUNĂREA

APPARŢINEA

SCIŢILORU

în epoca lui Erodoti să fie sgăndărită până ?n capătă, mal
a
a
3
etură
despre Tracia se începe acollo unde Istrulii face o întors

7ijs Vîis sabense
_în faţa acestela din urmă 2.m&Amov 32 ârfopâvov
IGNY, Ope cites XIII, 48: «Leyauî
"2
5
du Tyrol, de
tou Gene, Vautours în Orne dora Hongrie.
et de Vitalie.».
e
VEspasn
de
midi
du
,
Pyrentes
des
Suisse,
la
6) RZACZYNSKI, op. cit. 430.
1750, în-4,
1) nLein, Historia atium prodromus; Lubeeze,
et p6dum c0p. 43: «Vultur aureus, vultur fulvo colli, pectoris
ine amagnitud
Superat
er.
Gold-Gei
vultur,
lore: the golden

quilam nigram.»

,

9

VI, 31;
5) nenoD., VII, 125, 126. — ARISTOT.» Mist. Nate,
Nate, VIII, 16.—.
Histe
PLIN:,
5.—
|
VIII, 28.— PAusANIAS, VI,
|
A
|

-

-

AELIAN,, TIT, 21, ete.—Despre antica essistință a leului chiară
[V.
în Dacia, noi vorbimii mai giosii în Studiul
1676, iri9) WILLUGUBY, Ornitholoşia libri tres; Londini,missam ex
f.,p. 35: aVulturis aurei pellem ad nos aliquando
dum conRhotis Alpinis, rostro adhucet eruribus heerentibus

vultur communia, ha: templarer hoc modo deseripsi. Multa hie
2
omnia major est.»
-: bet cuni genere aquile alpine, sed per

în Ero
1) IV, 99.— Despra accepţiunile curentului x6izos ArgenscHWEIGHEUSER, Lexicon lerodoteum;

dotii, vedi9
torati,1824, in-8, t. 2; p..50. -

Aa
27

-
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Urtându-ne pe mappa. Dunăriide glosii, noi vedemii: numa!
își schimbă direcțiunea într'unii modi destulli de marcată: -

a

|

_a) Lângă Galaţi;

cari fluviului
doue locuînri

a
e
|
Aa
d) In Oltenia.
Puntuli ăntetu este inadmissibilii, căci atunci nu numa! țermuli resăritenii alli Oltului,
derii nici măcarii Siretulii nu may întră în territorriulii sciticii, cexa-ce ari offeri'cea mal fla-

grantă contradicțiune în contestulii lui Erodotii: -

a

A

Și să se noteze bine că dânsulii nu putea nict într'unii casii a committe o assemenea errdre
tocmaY'în privința regiuni! de lângă Galaţi, fiindit pusă' așa dicându faţă 'n faţăcu Istria,
NE
|
de unde o vedea cu ochi! și o pipăiacu degetul. .
Remâne'deră vrendi-nevrândi : numa! puntulii allti douilea, pe care :prin urmare e peste
„
putinţă a nu "li admitte, de Gră-ce nu avemii altuli ca să ne încurce latitudinea allegeri!.
a
Mat este 'de desbăttutii o altă cestiune danubiană.
ÎI

SD

Ia

|

Gr
26;

FN

PODULU LUI DARIU PE DUNĂRE,

“|;

$

IER
ip
Dry

E

2

ati

A

rr

o

„ Setosti a pedepsi pe Sciţt pentru dessele lori. invasiunt în Persia, «regele regilorii» adună
6 formidabilă 'armată continentală de 700,00o'-luptători şi o marină de 600 corăbie, petrunde în Europa prin Bosforii, cutrieră Tracia şi străbatte până la gurele Dunării, unde'și.
opereză trecerea, : a
a

Podului danubianii este încredinţatii 'unet cete de: Greci, îndatorâte: a'li pădi în cursii de

60 gille în'presuppunere că întrega espedițiune nu vă put6 fi mar lungă, €rii însuşi Dariii
întră pe pământuli inamici, - anume de unde se începea așa numita Sciţiă: pechiă, şi păşesce
spre nord-ostii înairite — înainte, fără ca totuşi să pâtă deșcoperi'unde-va
'pe Sciţi, deciși
ali paralisa prin strategia unei perpetue retrageri;
:
. e e zi
„ Aglungendu dincollode Don, Dariii îşi schimbă direcţiunea, apucă spre appusti, și Erăși
merge, merge, merge, adurmecândi 'pe fugarit adversari,' cari reușescă a'lii attrage affară
„ din hotarele Sciţiey, ânteru pe territoriulii! Melanchleniloră, apor: pe alli Androfagiloră, în
fine pe ali: Neurilorii, adecă până ?n Moldova de susi venindă astii-fellu aprâpe de frun=
taria nord-ostică a Munteniei, “unde'şi acollo erati să-i ducă Sciţii, - derti s'ati temutide
'resistința, Agatirsilorii.
a

„ Incredinţându-se
de dille prevă&dute
cumii î! şi îndemna
speranţă, Dariii îşi
Acesta 1 fondulii

i:

a

:

Ma

ae

|

î

„i

E

ş

NINE

la urma urmelorii că nu-t chipă'de uptă şi că ati trecuti degia celle 60
pentru durata espediţiunii, ma! speriati că nu cumiă-va Grecil, după
celebrulit Miltiade, să părăsescă poduli în care! remănea acumi ultima
Yea ânima în.dinţişi o rumpe.la fugă spre gurele Dunăril.
espedițiunii persiane în Sciţia.
|

Criticismuli s'a 'încercatii adessea a bănui veracitatea lui Erodotă'despre mersulii lui

Dariă, întrevădendii differite impossibilități de faptă,
de timpi şi de spaţii.
Astă-q,

mulțumită mat în speciă. lumin6se!' anti-critice a Anglesulut: Rawlinson“,

|
părin=

tele istoriei e pe deplină grustificatii: chiarii în acestă atâtii de controversată materiă, cetace 1 cu atâtii maf

naturală cu câtii evenimentulii

precessese numa! cu

vr'o doue

decennie

annuli nascerit lut Erodotii, carele nu. putea să nu fi:cunnoscuti pintre Greci, pintre Sciţ,
pintre Traci seu pintre Perst vr'o căți-va contimpuranişi chfarii marturt.oculari at nenorocitei aventure a lui Dariă.
a
E
Ori-cumti să fie, pe noi unii ne interessă act numa! podulii danubiani, şi tocmat acesta

a fostiişi este partea cea may puțini dubi6să a testiunil.

a

a

-1) Op. cit.» 94-6, unde combatte punti cu punti tâte obisoțiunile lui Niebunr, Grote, Thirlwall, Dahlmann ete.

* -

|
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* Cumii-că Pers il trecuseră: în Sciţia anume prin Dunăre, nf-o spunii:- 1. Erodotii; .
„2. Ctesia, „ carele
carel trăia chitari la curtea fitului lu. Dariu?; Ia
3. Ferecide, scriitorii, din acellași oii:
secoli cu Erodotii, seii pâte și ma! vechiu;
sase
le
cam din acela-şi
opera perdută a Greculut Teopompi
4. Trogii-Pompelu „ care utili
epocă“ ;
ARE a i Ei
E
5. Corneliti Nepote ;
ia
e
6. Strabone“ete. .

SI

i

..:.

“Ma! pe scurti, în litteratura classică domnesce pe acestii terrâmii o perfectă unanimitate,

Erodoti singurii înse vorbesce cu o precisiune topografică...
Da
(_Ellu gice: -.

-

Toi notauoi Tov avxiva, En zaă ogitezaa za orânara 0i”Iareow ievywveT,

i
Sa
Ma
i
e
Adecă: |
gure».
mal:multe
în
desface,
se
începe'a
Istrulii
«A pusti: podii acollo de unde
dille
doue
de
distanţă,
în
Marea-negră
dela..
Apo! may limuresce că acea „punte se affla
de navigaţiune fluvială: Cuv fusptuv mă daddgang.. .

ta

:

N 3

a ș a

i

îi ae

De'naintea unorti indicațiun! atăţii.de precise era peste putință vr'o,seri6să, desbinare înEa
|
|
tre commentatorii lul Erodoti.

_ Toţi d'o potrivă ai fostii siliţi a căuta loculii podului unde-va spre appusă de Ismailii şi
|
Ri
spre resăritii de Pruti”. :
ik—Isakcea afostii
'Schaffar
ce
:1828—di
din
ti
resbell
«Dela Dariii şi pent la ultimulti.
flotta -persiană.
țilorii
Sc
contra
ea.
espediţiun
In
toti-d'a-una obicinuita trecătâre pe. Dunăre.
lui. Erodotă
;socotela
După
podului.
făcuse o calls de doue.dille dela Pontti până la Joculti

stadie,
callea de o di fiindti de 200 stadie şi unt: grad ecuatorialii correspundândii cu 500 departe
miluri
12.
vr'o
acellti loci coincidă tocmat cu Isakcea, care se afilă în: adevării cu

Aci.se reea
unui podii.
de Marea-n&gră. Mai spre oriinte gurele Dunări! împedecă aședar
vadulii
adecă
feră cera-ce . dicea despre Isakcea. pe la:1650. Hagi-Calfa: «Isakgi-ghecidi,
Os-

: poloni sultanult
«lui Isaci, renumită trecătâre dunărenă, unde la.:1 620 în resbellulti
luarea Hotinului, căci
după
e
re'ntârcer
la
şi
apol
„inanii făcuse unti podii, carele i-a serviti
pila; trece. Dunărea
toţi.tim
în
i
obicinulai
aci
„acestti locii fiindti cellti mat îndemănatecii, pe

cumii-că braţula, danu«Moldovenii, Tătariy,: Ungurii.» S'aru pute obiecta la prima vedere,
Isakcea, ci:cu vr'o
lângă
îndată
bianti cell mat sudicti nu se desparte de cursul fluviulur
e
suppus mai cu deosebire
trei miluri mat giosti ; cugetândi înse la schimbările, cărora. sunt
o.mappă. essactă a regigurele rîurilorii cellorii mari, şi studiându totu-o-dată d'aprâpe
unit, lesne ne vomii

convinge că rîulețuli

Somova, uniti tu

braţul

danubianii cell: mat

în bălțile.de lSngă. Isakcea,
sudicii lângă Tulcea şi perdendu-se apo! spre,appuşii îndărâtii
formă. atunci adevăratul
de'nteru fusese unitticu Dunărea şin acesti ultimi punti, încătii
Isakcea s'a no-

începutii all” gurei celley mat sudice a. fluviului, deri mat în urmă;lOngă

Sa

-

molitii, mănţinendu-se

numai l6agă Tulcea »?,

i

, să. fi. cugetatii câtii de puţini la espediţiunea lut Dariii, dicea:.
fără
Cantemirti
a, cărila
moşilor strămoșilorii aud'mă, precumii: unde acmu. este Obluciţ
«Din pomienitea

«Turcii

Dudicti Isakcea, să se fie chiămati vadul Dunării, care nu că dâră pre acollo

2) Porsicaş ap. PHOTIUM, Myriobibleg cod, XVII. |
3) Ap, CLEMENT. ALEX, Stromates vV.
!
|
4) Ap. susTIy,, II, 5.
O
5) Milţiad,, 3.

|

îi
E

8 14,
Geogra
26)
80. VII, 3,
291Y,

E

8) MANNERT, IV, 220.—RENNEL, 102, 420, —UKKERT, III, 2
aa
Pi 23.—NADEZSDIN ete. -

19) Ub, die Abkunfi d, Slave 17-16...

:,

|
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vadi, de
pentru căci acollo podii fiindii, se chiăma
«nărea în vadii să fie avutii trecătâre, ci dice s'a obicinuitii din betrânt; încă și în cântecele
şi acmu. la vadii la Obluciţă a

«unde
lă Obluciţei se pomenesce ; ci Dunărca pre=
«prostesci pre la domnia lui Petru-vodă vadu
a scie, de care lucru
vadii prin apă trecători să nu fie avândii tâtă lume

„cumii alti-feltu de
pune că acellii nume, ce se dice vadulii
„Gre=care socotelă nu departe de adevării se pâre
stricarea podului să-Y fie remasă nu„Dunării, să fie fostii o dată podiă stătătorii, &ri după
„mal numele vadului și penă astă-qi»"*.
ct», pe cari le audise Cantemirii și cari
Balladele poporane sei «cântecele celle p rostes
nea sultanului Sulermanii cellti Mare din
din nefericire nu mat essistă, se referlaii la esp ediţiu
Rarești ; o espedițiune descrisă de cătră
annulii 1538 contra domnului moldovenescii Petru
21 augustii : «S'a pusi podii pe
însușt monarculii turcii întruni itinerarii, unde dice sub va»" 1 .
în Moldo
Dunărela trucătârea dela Isakcea, şi amii întrati
, după cumii o botezaii atătti de
Mai pe scurti; una şi acela-şi localitate, vadulă Dunării
a serviti de trecătâre în mil de
bine părinți! nostri «din pomenirea moşilorii-strămoşilorii»,
patru secoli, începândi dela punoccasiunY pentru sute de popore în cursii de doue-deci și
punte:a muscăllescă din 1828 ; nici o dată
din 500 înaintede Cristii şi până & lala punte
tea persiană
vasse 12 «, şubrede base alle
înse ce-va monumentală, ci totii lucruri de lemnii, poduri pe
, dille:
unor efemere lupte, uriași rădicaţi în câte-va dille şi pentru câte-va
g 27,
o

GURELE DUNĂRII IN ERODOTU. .

dela Isakcea, demonstră
„ Cotitura Dunărit dela Orșova, şi ma cu semă puntea lut Dariii

lui Erodoti.
că betrânulii Istru este astă-di întocmai! aşa cumii fusese în epoca

lui*.
- Se pretinde că timpulii arii fi addusii nesce mar! prefaceri în delta fluviu
Somova dintre
li
rîulețu
despre
Modificaţiuni mici, bună-6ră ca cela-ce di ce Schaffarik
ori-ce schimdubii
în
pune
a
totuși
“Tulcea şi Isakcea, sunt necontestabile; not nu ne sfiimii
bare de o natură mal radicală scii mal întinsă,

Da

piti, Ptolemeii, Solini, Ammianii Marcellinii etc.
Urmeză 6re că dânşii se contradicii?

E

Peutingeriană
Ovidiii attribue Dunării şepte gure?, Tacitii şesse?, 2 Erodotit cinci, Tabla
, Plipatru5, scoliastuli lui Apolloniii de Rodosii numai treif, fără a:mat vorbi de Strabone
a

Nu cumi-va să conchidemii că vrunii braţii allii Dunării sei şi doue se vorii fi perdutii
sei adăugatii în cursul secolilorii?
alle
Fi-vomii dator! a căuta la faţa locului, în Bugiacii sei în Dobrogia, semne geologice
acestoră revoluțiuni fluviale?
Not credemii că nu.

-

Celle cinci gure danubiane alle părintelui istorie!, *Iorpos zewedoroues” NiCY ati sporitti vre-o
dată până la şepte, nici s'aii, redusii cândii-va până la trei, ci ati remasii totii cinci pentru
a
ort-cine prea să le priviscă din puntulii de vedere alli lut &rodoti. A
ÎN INI
ca
„1: veproduce o ăssemenea enormitate. -:DI
, 10 Croniculii; 1,323...
_:
dass
bemerken,
hier
xollen
Wir
e
162:
p.
1,
III,
ID) URKERT,
_
Tagebuch des achten Feldzuges Suleiman's wider
die Dunaumiindungen grosse Perânderungenerlitten haben.»
die Moldaui, 3. 945, în HAMMER, Gesche d, osme Reichs;
Vratislavie,
Pest, 1828, in-8, t.3, p. 699: eIsakdschi Iskelesi, Briicke îiber
die Donau gesehlagen, und în der Moldau iibergesetzt.»
12) HEROD., IV, 141: ze viac dizdoac zrageiye GiazogOueiav Try oroare

vai Tv pigvgrev îtevte.— Faţă

cu acestă pas-

galu, carele dice curatii că podulii lui Dariii se făcea, şi se desfăcea la momentii prin împreunarea stii separarea corabiolorii, nu mat menţionâmii pe acel-ce assieură cumii-că 1Ongă
Brăila(!) arii mal fi essistândii ruinele (!!) podului lui Darii;
dâră ni pare reii că d. runpEscU,

Dicţ. topey 157, a pututit

'— Of, monografia lui. rnusE, De Istri ostiis;
1820, in-8.—BRUNN, La boucle de Kilia du Danube, în Journal d'Odesșa, 1852, nr. 31, 32.— KATANCSICH, De Istro; 1922, ete.

.

NR

.

2 Tristey IL.
3) Germe, |.
SIV, 47.
5) Segm. 7.
5) Ap. KATANCSICH, Oe Ce 19.
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are aeruli dea fi paradossală ; în realitate ea este mateaa

Mii

o

matică.

Să ne esplicâmii.
i
a
a
| Pe la 1768 unii commerciantii germanii forte practică, desbrăccată de ori-ce preoecupaiune teoretică, a scrisiio notiţă assupra petreceri! selle la Kilia, unde dice între celle-Palte:
«Ma! mulți

geografi şi chYarii Biisching

aşepte gure. Gi însu-mi
«decătii cinci gure,

susţinii că Dunărea - întră în Marea-nsgră prin

amă verificati cu stăruinţă acestii faptii, şi m'ami convinsăcă nu sunt

căci nu se potii lua în

consideraţiune braţele

celle mici, car! formeză

«insule şi se unescii apot cu vre-unulii din braţele celle mart»?.
.
Nemicii ma! instructiv ca acestă scurtă observațiune!.
Autorul e! nic! nu sciea, probabilmente, decă a essistatii vre-o dată Erodotii; celle « Noue
Muze» nu-f sunt cătii de puţinii familliare ; întrega” carte nu 'offeră nicăiri cea ma! slabă
umbră de erudiţiune ; şi totuși dânsulii vede în delta danubiană celle' cinci gure erodotiane.
—că ma! sunt şi altele, derii le crede că
Ellti recunnâsce înse—și acesta este importantă
i
.
:.
.
iune»..
«nu se potii lua în consideraţ
O simplă cestiune de appreciare!
ă le va. considera înse.B pe tâte, şi “C pe unele dintr'însele.
Nu le consider«A,
era în
Tacitii era în dreptul seti de a numera şesse gure şi Ovidii șcpte, totă precumii.
luY
scoliastulii
crii
dreptulii seti Erodotii de a socoti cinci și Tabla Peutingeriană patru,
numat
Apolloniiide Rodosii, mat sobru decătii toţi, este 6răși în dreptulii seii de a considera
,

[

o

„.

”

trei.

Pe la 1835 generalii-gubernatorulii Russiet-Meridionale principele Vorontzov trămisese
o commissiune specială pentru a studia gurele Dunării.
ei constată numai trei

Rapportulii

gârle originale, adecă .legate directamente cu trun-

din elle în ma! multe gure secundare, mari,

apoi fie-care

chtulii fluviului, împărțindu-se

discerne
medie şi mici, differindii una de alta prin numiri locale, încătii peste totii s'arii pute

,

|

m

vro şesse-spre-qece”,

lui Apolloniii
In acestii modi Ovidiii, Tacitii, Erodotii, Tabla Peutingeriană, şi scoliastulă

CER

.

de Rodosti aveati de unde allege.

all

cellui

deci,
. CelluY ântetu i s'ati părutii a fi mat de căpeteniă şepte . din: şesse-spre-

Pac)

celtuY alu padouilea ş&sse din şesse-spre-deci, cellui allii treilea cinci din şesse-spre-deci, după propri- ,
deci,
trulea patru din şesse-spre-deci, cellui allii cincelea trei. din | șesse-spreSe
SE
ulii puntă de pedere ali individului.
Nu variă natura, ci numai! impressiunea.
SCIŢIA=VECHIĂ

2$,,

ŞI SCIŢIA=NOUĂ.

--

riloră de mat susii.
Allăturata mappă resumă până la unii puntii resultatulti cercetă
totii-o-dată unii feliii de călăPun&nd”o în vederea lectorilori, suntemi datori a oli ofieri a

e
uză generală.
presintă dimensiunile figure! numat
Dândii Sciţiei o formă în patru ănghiuri, Erodotii ni
_

întru cătii privesce partea” sud-ostică.

-

2) Poti cinci gure, ca şi Erodotii, acesrdă Istrului ronu
ap

SIRAB.,

ap e

VII

315; ARIAN,

L 2, sc

Exped.

VILI,1, şialţii,

fragmey 29; Leo. Diac

pe cari vegi-l în UxkERT, IN, 1, p. 159, nota 15.
ct ă Kiliano:

d
. 8) ueEmAN, Voyage de Vienne ă Belgra
urs

va, Neufchatel, 1780, in-8, p. 3%:

gcographes, et

«Plusie

mâme Busching prâtendent que le Danube entre dans la mer
N

_

Noire parseptembouchures; jas terif£ avec soin ce fait, et je

1,3, V,4; pOMP. .. Me Stits COntainct qu'il n'yenaroit que cinq; car on ne compte

Alexe

.

point les petits bras qui forment les isles et viennent ensuite

se joindre au plus gros.»

-

i

a

|

_

9) rnomirzEn, Ustiia Dunala i usti-dunaiskifa ostrora

în diarulii Odesskii Viestnik; 1835, nr. 81-84,.

:.

+
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Acestă porţiune îl era personalmente cea'ma! cunnoscută, *
Elli o chiamă Sciţiă-pechiă, arretându-ni că ea se întindea dela Dunăre pănă la Crimă +
Pa) "Iorpeo adr în pala Zvi
vimăos,

tori, mpbs peoovfiptn» e cl vărov cvepay xetuivn, ptzpt m6ăcos vadevutvns Kapate

nd acestii modii întregulii territoriti sciticti se împărțesce în Erodotii în doue buccăţi, deși
numa! una dintr'însele este testualii specificată : Sciţia-Vechiă dela Prutii spre resăritit până
|
la Donii, şi Sciţia-nouă dela Prutii spre appusii penă la Oltii.
In adevării, ca uni! ce veniseră din direcţiunea! Mărit- Caspice, SciţiY trebutaii să cucerescă
regiunea penă la Prutii cu multii ma! "nainte de a se fi pututii respăndi până la Oltu.
Eccă derii în ce înțellesii e! o numai fârte bine Sciţiă- pechiă.

Erodotii definesce mărimea pătratului numa! și numa! în privința acesteia din urmă,
Ellu gice că dela gurele Dunării! până la Marea-de-Azovii littoralulii sciticii copprinde
o calle de 20 de dille, şi o altă calle egală de:2o de dille messâră pe uscatii câsta resăritenă dela Marea-de-Azovii până la; territoriulti Melanchlenilorii. ?
Î acestă S0=
Fruntaria danubiană dela Pontii până la Oltii, adecă Sciţia-nouă, nu întră în.
cotelă,
Prin urmare, din dată ce vomii băga și pe dânsa în calcul, după, cimii naa putem a nu
face, pătratul devine! necessarmente > lungă: CARI
E
a

e

. “Aelanehienil
ocea

IE

EI A

„„SelţinNonă
Dia

O

Seiţia-veciăi e
Poti

—

|

troa

e
|

a

|

“Dela” Marea-de-A zovti până la Melanchlent fiindti o calle de 20 gille, dtcă no! ami accorda totii pe atăta şi hotarului appusenii allii Sciţiey ari: trebui să trecemii peste Carpaţi
şi chtarii de'ncollo de sorgintea.. Oltului, unde-nu

ne lassă, cu nick unti preţ. terzitoriulu in
i

termediarii all Agatirsiloru.
Aşa derd laturea occidentală a pătratuluY erodotiani cată să fie peapărată, mat scurtă
decâtii laturea”! orientală, cera-ce reduce totalitatea la următârea figură
da

.
_Apatirsil.

Agatireii.

Neuril..
)

il,

Meianchlenil.

As
Ss

“v

I

ma

A

iz

“Oitănu: forniântăui funtaria occidentală a Sciţiet, &rii Dunărea și Matea-hegră fruntarialt
sudică, eccă deră că not amii distruge pătratulii de nY-ami;1 permite; a represinta, pe,= mappă

1)7v, 99,

DIV 0
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ii
să tragemii
indouiturele riuriloră şi zigzagurile ţermulut marini, ci trebui vrândii-nevrând
Orsova,
dela:
territoriuli scitictiecotitura n
affară din istoriel.>
numat linie drepte, scoțendi cu totulă «părintel
e

,5mo3 Traciei, după cumii- o numesce

Cela-ce ami schițatii not ad mentem „erodoti, decă arti voi cine-va sto transcrie pe o chartă

modernă, nare decâti să așede pe Geţi în Bulgaria la nord de Balcani, pe. Tribally în
Serbia, pe Siginni în Temeşiana, pe Agatirsi în Oltenia șin tâte districtele muntâse alle
Țerre! Romănesct, pe Neuri în Moldova superibră şi mat sustii, pe Griffon! în Transsilvania

și aşa mal încollo, remănEndii pentru Sciţi totii şessulii pe ambele” mailuri alle Siretului,
plus insele regiuni de peste Prutu şi mal allessii de peste Nistru, cart'nu întră în cadrulii
efață,

.

o
pp
ei,

aaa

e
.

a.

,

Pi

POR

e

Er

-

ta
.

:

OVIDIU
Ă Si

E . +39,

IMPORTANȚA

LUI

OVIDIU

La

PENTRU

ISTORIA

DACIEI:

-

i
Din analisa lui Erodotii no! ne-ami pututi: încredința, cumi-că în-cursti de doue-dec
tera
fisică
natura
în
ii
essențial
și patru de secol! nu s'a perdutii şi nu s'a câştigatii nemicti
de atunci,.
ritoriului muntenii şin acţiunea" assupra omului, încâtii ma! cu semă Agatirsil de instinctul şi
frăţiă
de
Jubitori de cântece și de ha!ne împodobite, industrioşt, sociali, plint
de astă-gi,
leniy
civilisațiunit, vo!nici și temuţi, se resfrângii de minune în Oltenii şi Muscel
origine.
radicală de
deşii despartii pe uni de alți atâtea vecurt şi differința cea ma!
şi Oltă, care constituia la
Prută
dintre
,
li
Erodotii înse este forte scurtii despre pământu
a
Di
dânsulii Aoua-Sciţiă.
mărturiele successive alle lut
și
Asti-feltu, bună-6ră, numai prin armonia. contestului
a scitică, 'Aporiges, În şessulă
Eforii şi Pliniti, no! amii pututii demonstra..maY susii „plugări
uși nu se rostesce întrună modii
Moldovei şi alla Munteniei, căci nici. aci Erodoti ellii-îns

„

a
i
A
destullii de categoricii.
e atâtii 'de anormală, încâtit
Sciţiet
'a
ntale
'Gecide
,
Laconismulti sei în privința porțiunii
în testii: unii paragraiii întregii
Lindner bănuesce nu fără probabilitate o regretabilă lacună
cătră copişti: :
va fi scăpatii din vedere şi se va:fi lăssatii la o parte de
la unii puntii din Osuppleni pent
Ort=cumii să fie, cela-ce lipsesce în Erodoti se p6te

DE) SII IRI E
|
|
vidiii.
Marele poetii allii Sulmonei, gonitii din Roma

|
e
ae
Cristii,
după
9
annulii
la
de cătră Augusti

la gurele Dunării..
'o viucță de optii annt între Geţi și-Sarmaţi
a trăgtEnatidură
timpii ce-va f6rte problematicii,
Colonia grecă Tomi, locul acestul essiliti, a fostă multi
Ja Stein-am-Anger în Aui
Semi-sciinţa, o mută mereii după. arbitriulii- fantasiei, cândi
fundulii Russiet, inventândii
în
Kievii
la
tocmai
stria, cândii la Akkermanii în Bugiaci, cândi

păccălise pe Cantemiriă?.
până şi petre mormentare ad-hoc, dintre cary una

și
ner sunt inadmissibile,. depărtându-se. cu. totulă. de littera |
h
E
Î Op. cite, 43, 47.— Lindner observă forte bino: «Dasssie
ă
Erodotii.
lui
spiritulii
ist,,
inlieh
" Licken îm “Texte îinden wird, auch daher wabrsehe
Ge- . : 2) Besehr, d. Mold, 51.—Vegiassupra acesteă cestiuni allii
184, auf seine Erzihlung der assyrischen
dass Herodot,L,
nr:
lui Traiani; 1870,DP
mei Archivii Istoricii, în Columna
iften
Handschr
en
erhalten
den
în
aber
diese
hinweist,
schichte
51,p.3.
lui Lindteoriele
ii,
easurilor
ea,
maloritat
în
Altfelu,
fehlt.n—
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pes

aa

. Astă-dt assemen! cimiliture: aii deveniti impossibile..

Nu numay Însu-și Ovidiii, derii toţi scriitori! greci şi Jatint ar; ânicieaţi: fara distincţiune,
aşedă Tomi în Dobrogia actuală, adecă în Mica-Sciţiă, ă pro Zrubia:ar lu Ştrabone, avendu
inta

Istrulii spre nordi şi Pontulii la resăritii?.

Fie acea localitate Kiustengi, fie Eski-pargana: sc vre-unii- altii: puntuleţă din apropiare,
acesta puţinii ni impârtă în casult de faţă: aglunge s'o căutâmit pe territoriulu bulgarii nu
departe de gurele Dunării.
pei
Petrecerea lui Ovidiii la Tomi, unde scrisese celle doue lungi fplângeri alle selle, Iristele
şi Ponticele, ne privesce aci în doue felturi: -1. Eli vorbesce ca vecinii despre țermulii danubianii nordici, de undellii amenințati nencetatii invasiunile barbare şi ghiățosulti sufilu all crivățulut;
2. Insă-şi constituțiunea geologică și climaterică a Dobrogil nu se deosebesce de a Muntenie! de glosii, de care o desparte fluviulii nu printr'o liniă parallelă, ci perpendiculară, încâtii este în fondii aceYa-șt zonă :
Buccuresci.

i

„

aa

Brăilafyfacină

Căllărașit

,

"

Kiustengi

Dunărea

Din ambele poeme alle lui Ovidiii no! amii allesii tre! buccăţi, car! ni se parii a'li resu„me în privința istoriei naturale a regiunii: elegiele 3 şi 10 din cartea III a Tristelorii şi epistola 8 din cartea III a Ponticelorii.
Deși le traducemii în versuri, totuşi n'amii modificati întru .nemică ideia poetului, conservând'oo cu acela-și fidelitate cu care ai redato îîn proză Germani sci Francesi!.
s 20.
-

Currtndu după stabilirea

IMAGINILE

DANUBIANE

ALLE

LUI

or: pri.

iînn Tomi Ovid, sscriea; . -:

by:

r.

D arăfs st;ei mai adăuei a-minte de Nasond
„In Roma vr'o fiinţă, și deci fârt mine
„A mai remasiă acollo. ce-va
„Să scie dârii că "n ţârra, în
»
In veci nu se 'ntâlnesee cu
Aici îmi ducii ei tratulii în

din alli mei nume,
care-alli mărit luciă
ic:
zodia 'nstellată,':
pi
sînul barbariei,

.
i
aa

|

Cu fârele sarmate, cu Bessii și cu Geţii,
„Nedemni a Ji respunde unii echo 'n versulii metil

- Cita mai adiă vântulii recoritorii: ani erei

ih

“ Avemii unii zidit de valluri, prin care ne scutesce
aa:
De cruda lorii nivallă curgând la, midiă-locit Istr ulă;

" Vai înse cândii sossesce posomorita ernă,
tt
Se
„Ringindii grozava buză, și cândii, începe gleba
ci
E
A cănunți cu ncetulii sub marmora de geri PE

Și crivăpulii pornesce, și ntua, niple nordul,
"Și cade, cade, cade: nici sârele, nici i ploia..
„-A'o mai topesciă. acuma, căci i frigulii o mpciresce;
Și penă să dispară unii strati,, s'așterne altul,
%) Arrianii, Ptolemeti, Pliniii, Olaudianii, Mareellinii, “Tabla
Antonină, Tabla, Peutingeriană și alții, indicaţi în: FORBIGER,

op. cite III, 1099. — Ca contimporană allii Jul Ovidiu, cell

mai instructișii este STRABRO, VII, 5, $12 și 6,31.

.

% Dun tamen aura tepet
. .
”) At cum tristis hyems squalentia protulit ora, :

'Terraque marmoreo candida facta gelu est.
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Ș p adessea “m aste cuiburi de ghiăţuri îndessate
us

n

„Privesci într'o grămadă zăpedi din doueierni 3

atâta de cumplită furtuna deslănțată,

- )

pr

Imcâtii răpesce
case, ducendu-le departe, * Ia
Și turnuri maiestâse în praf,le visipescet;

Si sguduiti, atuncea din temelliă polul,

e.

+

De spaimă, 'se "nfidră, selbătecele ginţis!

Și barbarulă imbiaccă nădragi și pei informe, .
Căi din a lui făptură d'abia se vedii obrazii,
Derii pene și prin blană dă geruli,în putere ;

Și pulberea de ghiaţă pe barbă schânteiază ;
Și te copprinde groza cândii sloturi cristaline
Semnchiagă, pintre plete și se ciocnescii, cu fremitii
La capului mișcare; șin vassii înghiață vinuli

.

De'li scoţi în bolovarie păstrând figura dllei,

Fim locii a sârbe spumă, tvănânci buccăţi de vinii 5]
Si mai deseriii ii 6re, cumii riurile tote

.

In poduri le preface sufiarea eruntei ierne ?

Șatunci din obosâlă de vrei să'ţi stemperi setea

Cună, stropă de apă viuă, spargi întărita ghiaţă,
Săpândi, adăncii o grăpă în laculi, cell, căscatii 17

Chiarii uriaşulii Istru, pe care nu'lii întrece .
sbârcesce
se ma
A Nilului lirgime, acu
relei talazuri
şalbast
crivății,
de
iSub viscoli
Se facii o sedrţă tare, şi pe furişi sub dânsa

Se scurge ?n toiulii mării prin celle multe guri |

Și p'unde mai dă-uni-qi plutia corăbiaruli,
Sallunect, piciorulă săltândii fără sfiali;
Ș'a callului copită îsbesce cu resunelii,
În lespedi făurite din colossale valluri;

, . .
ă
nouă punie,
Și boii fără frică pacist
te,
desfunda
ii
prăpăst
închise
stati
cave
Sub

_.
E

A-lene tragă cărruţa nomadului Sarmati5]

ME

ii marea, : Do necredutii,și totuşi eii amii. vădutii chiar de ghiaţă :
nsii
imme
i
bloei
Vunii
ușati
-Ohiarii marea "neăt
"ăcută, neclintită sub țestaii lunecosâ;
rii ..

eii singu
Şi n'o vedusemit numai, derii ami âmblatii
nă...
ţerre
pe
ea
ndii
căleâ
ne
Pe culmile mari
re,
DD'aveai şi tu.a trece assemeni mări, Leand
abisii ! .
tii
ângus
mai
unii
reai
Nu tenghiţia”n vălvo

:

'necreiă .
Respinsii de serii, delfinulii totii îndeşertii se

3

:

orporee sola patent. _
Oraque de toto eorpor
glacie pendente capilli,
moti
Stepe sonant
„
gelu:
Bt nitet indueto candida barba
tia, teste
Nudaque consistunt formam servan
Vina: nee hausta meri sed data frusta bibunt,

Areto... aa
i
înj a sub
i Boreas et nixîx inject
resolvunt.:

jaetam nec sol pluvizeque
Ret
,
facit. Indurat Boreas perpetuamque
venit:
altera
prior,
m
Ergo, ubi delieuit nondumanere locis.
Et solet în multis bima
>

4) 'Tantaque

commoti vis

2 Deque lacu fasiles efiodiantur aquze.

est aquilonis “at altas

ferat.
Aequet humo turres, tectaque rapta

premi.
5) "Pum. liquet has gentes axe tremente

6) Pellibus et sutis aredni malo frigora braeeis, , -

a...

|

a

et undas

>

Frigore coneretas ungula pulsat equi;
Perque novos pontes subter labentibus undis

-

Ducunt Sarmatici barbara plaustra boves..
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In aerii să tresalte p'a mirii-suprafață;:
Și vântul dela, crivâţii, trântindu-se cu sgomotă,.

|

Purbeză fâr'să pâti unii valli din locii si misce;

|

Și vassele, ca ?n cercuri de marmoră copprinse . - De ghiaţa ce le 'ncinge, stai țepene: văslașuli . -.
'Talazurile dure'aqi nu le mai despică;
- Şin unda degerată, cu capete affară,
Vegi pescii ce se'nerustă, și unii mai trăescil |

N

Atuncea dârii cândiă-Pontuli şi Dunărea spumândă
De ierni 'mbriăţișate prindii pelliţă de ghiață,
P'a Istrului luciosă și măturată calle

.

.

Căllări pe cai selbateci vrăsmașii vinit înedce,
Vestindiă a lorii sossire săgețile ce sboră,

Și remănândi drepti urmă pământuli despuiată |

'Țerranii fugii departe, lăssândii câmpia predă,

-

Şi barbaruliă răpesce-puţina” avuţiă,
o
Toti oe putusă strîngă sătenuli. prin sudore:
Și carrele, și turme,și sărăcia totă 9]
Apoi pe robi îi lgă cu mânele la spate... .
Se ducii, se ducii sărmanii privindi cu desperare,
In urma lori ogore ce n'o să le mai vdă, |
Și foculii ce senalţă din șubrede colibe 10;
Cici barbarulii apprinde, dobâră, mistuesce
.

Totii ce nu pâte duce, totii ce nu vrea să ducă,

„Și stolluri de vietime succumbi sub săg€tta
In v&rfă încărligată, alli cării ferrii supsese”
Din erburi uccigdașe unii succii înveninati, ++]

.

Aci șin timpă de pace resboiulii tengrozesce ;

De nu mai vegi pe barbari, e spaima ce ţi-o lassă,;

Și nemini nu cutedă pe câmpi să tragă brazde ;
pi țelină uitată remâne sterpii pămentuli ;
|

.

Mici desfetatulii strugurii na crescen umbra viței;

.

Aici ferbe mustuli dulce în naltele bassinuri;

"-Ună pomii nu se dăresce1?, pe care ca'n vechime
Si serie unii Aconţiii cuvinte de Yubire,

Pustiă, tristă, nudă, nici arbure, nici frungdă...
"Fugi, fugi d'acestă țerră, tu omule Jerice 137
Și totuși din: întrega nemărginită lume

-

”

a

Ace, ah! aice osânda m'a trimisi |

Cam în acella-şi timpii Ovidiii scriea unul amicii :
Mamii totii gânditii, amice, din duntrena, fârră

Ce ţi-aşii pute eii vre la Roma să trianittii?
E căutatii argintulii, stii aurulit mai bine,
Derii ali primi nu'ţi place, deprinsii mereii a da;
Papoi în aste locuri nici s'aii vissati comdre,
Abia putndii o brazdă, să tragă bietulii plugii**!
9) Ruris opes parvse, pecus et stridentia, plaustra,

,

Et quas divitias incola pauper habot,

10) Et eremat insontes hostiea flamma, casas.

N
fai
natia
cirua
î
.ID Sam
volueri : ferro
tinetile
virus
ineste
o

4, ) Tum quoque, quum pax est, trepidant formidine belli
? Mee quisque presso vomere suleat huihum.

Cessat iners rigido terra relicta situ,

Non hie pampinea duleis latet ura sub umbra;

Non cumulant altos fervida musta, lacus.

,

Aut videt, aut metuit locus hie, quem non videt, hostem,

oma negat regio....

:

.
15) Aspiceres nudos sine fronde, sine arbore campos
;

Ileu! loca felii non adeunda viro !
|
14) Nec tamen ee loca sunt ullo pretiosa metallo:
Hostis ab agricola vix sinit illa fodi,
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:%
P'allii teii vestmântii adessea purpura strălucesce:

Purpură strălueiti, aşii vrâ cit să'ţi oferii:
Derii turmele sarmale daii lână grossolană, .
Și nari pute s'o pingă o labă de Sarmatii;

Nici fetele nu fesse, ci macină la grâne,
Seii âmblă, după apă, cu donița pe capii**!
po
*

.

Aice blânda viţă a strugurului dulce

Nu sempletesce verde în giurulii unut ulmi,
Nici arboruli nuși plecă mlădiţele mcărcate

|

—

De fructe perguite sub luminosuli ceri, :

Pelinuli singuri numai informi, îmbraceă șessulii,
Și nu rodesce câmpuli, decâtii amărăciuni "9!

In fine, în ultimi! annr ay viueţei, Ovidiii trămittea, bolnavii soţiei selle la Roma următârea
epistolă:
Gândesce-te o.clipă!! M&ncongiuri Sarmaţii
Și Geţii m&mpressoră, şi'n midi-loeii între denșii
M& sbuciumiă durerea, eii cetăţenii alli Romei, :

Aci'n acestă ţerră, în care ceru-i sumbru

Și apele sunt grelle, ba pent și țerrena—
De ce? nu poctu precepe, derii simţi cămi dă fiori"!

Nu-i casă mai comniodă, nu-i hrană maă gustosă"8!

Vrunii meşterii si m'agiute cu erburi descăntate,
Sâii uni amicii s'adducă vr”o dulce mingiiare
Şi cu povesti plăcute să'mi mai scurteze timpulii. . .
Ah, unde sunt acestea ! și numai suvenirea,.

Ce-i cu atitii mai viui cu cătii sum mai departe,
Imi spune c'altă datăpe tâte le-amii avutii !
Şi te-amii avutii pe tine, a tuturorii regină !

“hu, care'mi împli peptuli, soţio neuitată !

Și glasulii meii te chiamă, deşi te sciii aiurea ; o
Ș'o nâpte fără tine, o di nu pociu petrece;
uză—
veghi
mă
ce
acei
spus'o
it
i—mt-a
deliri
Chitară,bo în
19
Cu minţile perdute repetii numele tei, * 7
Sa.
FRIGULU DELA DUNARE.

lui Oviditi, este estrema orrâre a
Cefa-ce predomnesce în tote imaginile 'danubiane alle
ă în trecătii.
abia
irigului, pe care Erodotii îllii menționez
Pontuli! strigă la
Inghiaţă barbele, înghiaţă vinuli, înghiaţă Dunărea, înghtață însu-și
Y sari crede
maY-ma
și
Italiei,
sudulii
la
totii passulii cu desperare mollateculii poetii născutii
1

7

15) Sed non Sarmatica tingitur ia manu,is uti
vellora. dura, ferunt pecudes, et Pallad
. ,
Arte Tomitan:e non didicere nurus..
Femina pro lana Cerealia muneră fran git,
Subpositoque gravem vertice portat aguam.
:
16) Non hie pampineis amicitur vitibus ulmus

Nulla premunt ramos pondere pomă SU0.

'Tristia deformes pariunt absinthia campi,
'Terraque do fructu quam sit amara docet, :
17) Nec e&lum patior, nec aquis assucvimus istis,
'Terraque neseio quo non placet ipsa modo,
15) Non domus apta satis, non hie cibus utilis egro,.
19) Quin etiam sie me dicunt aliena locutum,

U! foret amentis nomen in ore tuum.
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- că acestă dură climă nici nu cunnoscea măcarii cela-ce X veră,

decă din fericire n'amii ave

semi-versulii :
Dum

tamen

aura

tepet....!

“Tot aceste ghiățuri alle frigurosulut Ovidiii, - departe de: a fi: câtii i de puţinii essagerate,
: sunt întoemay aşa de mil de anni! pent astă-di, şi vorii

remâne întocma!

aşa alte mil de

anni de a-dq! înainte.
Meteorologia modernă şi-a datii ostenella de a “aduna de prin diverse sorginți următ6rele date cronologice, pentru a cărorii essactitate no! nu ne facemii responsabili: |
La annulii 400 înghiaţă întrega Mare-Negră ;
„ La annulii 462 Goţii treci Dunărea pe ghiaţă;

La annulii 558 Marea-Negră stă înghiățată în cursii de doue-geci de dille, şi totii atunct
Hunit treci pe ghtață Dunărea, făcândii o invasiune pent aprâpe de murit Constantinopolil;
La annuli 763, încependii dela octobre penă la februariii din annulii următori, o ghiaţă
în grossime de trei-deci coţi accopere Marea-Negră -până la o distanță de 100 milluu;
- La annuli 822 cărruţe încărcate trecii Dunărea pe ghiață;
pi
iii
La annulti 1236 acestti fluviti înghtață până la-fundi;
La annulii 1408 cronicele constată unii fenomenii analogii;

La annulii 1460 de assemenea ;
Și așa ma! încollo.*
Uniculii defectii allii acestu! registru este că “putea fi cu “multi, mat scurtii, căci era de
aglunsii a dice că Dunărea înghiaţă în toţi annit, eri apele jermurene alle Marit-Negre forte
dessti.
No Pamii reprodusii înse, fiindii că clu ni presintă unele: datură cu totulii escepționale,
pe cari nu le prevă&duse nici chrarii Ovidii ; bună-6ră înghiățarea Pontului

penă la o gros-

sime de 30 coţi, sâii înghiățarea. Dunăriy până la fundă.
„Faţă cu atari monstruosități, cari în adevărit se pari a Îi .essagerate, frigului poetulul
romanii este mai multii decâtii modestii !
»
D. Ubicini, după ce visitase România, ! nu 'se teme a affirma * în , secolulti XIX, cu o milă
” optii-sute de annf și mat bine în urima lut Oviditi, curmmit-că Yerhele nâstre potii rivalisa cu
“alle MoscoveY!?
|
In acestă privință nemică nu s a : schimbată,

Sa

Ti

Este o dictatură fisică, pe care n'o vorii resturnă în vecil vecilorii revoluțiunile cugetăril.
Dela Uraly până la not criveţulă nu întimpină în calle unii singurii cresceții de munţi în
Russia centrală, încâti ellii dâ. năvală în bassinulii Dunărit de. glosti întocmat ca într'o
pălniă, formată. parcă într'adinsii în amfiteatrulii carpatino-balcanicti.
A zidi munţi peste Nistru, sei a modifica direcțiunea Carpaţilor, arii pute-o face numai
d6ră o cataclismă universală !
Decă ni vomii ma! adduce a-minte, cu , anemometrulu lut Voltmann sc all ul Combes
în mână, că o vigeliă dintre celle cântate de Ovidiu :
iii aa
«Ş'at: tai de cumplită furtuna desințată

ca E i

«Incâtii răpeseo ease, ducându-lo departe,

pa

E

i

i

1.

NE

«Și turnuri maiestâso în prafă le risipesce...»;i:

decă ni vomii adduce a-minte că o vigeliă de acestă speciă călltoresce
1) Mmorial portatif de chronologie, t. TI, p. 1799, și An

nuaire du lureau des longitudes pour.1825, p. 157, amvelo citate În BOUDIN, Traită de gcograplio m&dicale; 1 ,

> La Bounanio , p. : «Le, climat de la Moldo -Valachie
reunit les extrâmes les plus opposts;_en hiver c'est le froid de

162

kilometri pe

- Aloscou; Vote, les chaloursde la Grbee. A proprement parler,
on n'y rencontre que ces deux snisons, qui sueeddent brusquement Lune ă Vautre. Lhiver dure environ cinq mois, de novembre & la fin d'avril: pendant les quatre premiers, la ncige
couvre constamment la terre, et leon ne e pout vojager qwen
traîneau. »
.
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oră, apoi să nu ne mat fhirâmiică bietul poetii se credea la pârta Siberiet , a cărit suflare
ae
illii aglungea cu răpediciunea unei locomotive diabolice !
Mat essistă apol o deosebire essențială între acţiunea pe care o essercită crivăţulii în zona

propriii disă danubiană, şi între acera-şi acţiune în regiunile ma! apropiate de munţi.
Pentru ca Ovidiii să fie pe deplinii înțellesii, acestă essenţială deosebire nu trebui uitată.
Trecendii în lungulii territoriului fârte uscăctosii allii Russiel, vântul nordicii sossesce
la not secii, şi conservă acestă salubră siccitate în tâtă z6na interi6ră a ţerrel, pe cândii
clocnirea'". cu ţermulii mlăscinosii alti: Dunării îl înzestreză d'o dată cu proprietatea dia- metralmente oppusă de a deveni umedii, adecă mai nesufleritii pentru organismulii umani MIE

decâtii chiarii la Moscova !

gs
*

OVIDIU

MURINDU

DE

FRIGURI.:

Ovidiii adessea se plânge că nu-t este dati nict măcarii setea să şi-o stâmpere în rîuleţii,
ci numaY într'o mlascină, din care în timpulii erner trebui să spargă buccăţi de ghiaţă :- «
ț

'

Săpândiă

adânei

căseatii.l

o gropă în laculii cell

“Perrână băltâsă, ape băltâse, unii cerii copleşitii de emanaţiuni 'maremmatice, cect aIa
a
spectulii întrege! zone a Dunăril de glosii:
-

A

«

,

:

”

.

!

pi

AR

?

„ Aci 'n acostă ţerră în care ceru-i sumbru,
"+ Și apele sunt grele, ba penă și țărrena—
De

ce? nu pociu preeepe,

derii simţit cămi dă fiori?

lu! Ovidiă,
Să mal adăogămii că tote aceste cuiburide miasme erau combinate în epoca
întocmat ca şi astă-d!, dintr'unti ammestecii de apă dulce cu apă sărată:
N

„iu

2 Aequorea

bibitur

cum, sale mista palus!$

treptatii! în gravitate
Febră'şi crâși febră, încependii dela cea ordinară şi urcându-se
assemeny regiuni.
unei
a
patologică
până la cea mal pernici6să, este' o necessară consecinţă
sufieră însuşi
care
e
bolă,d
Și în adevării, numai friguri palustre delirante - pâte fi acea
ăi
de intermittinţă
Ovidiu, dictândii din aşternutii într'unit momentii
i

|

—
- Ontarii în delirti—mi-aii spus”o acei co mt veghazii |
perdute repetii numele tei!
Cu minţile

ă atmosferă.
Nici dece..arint n'a fostii în stare poetuli a trăi în acest totii ce se găssta la gurele Dunăbărbăţier, destullii de avutii ca să-și procure

In (ârea

a
şi Tubire
4
rit,> încungYurati de stima:
.
.

a 1m- |
victim
i numa! și nural
Ma
,
Tomitanilorii, elli a a muriti
N
Ia

|
de a se acclimata între bălți. - +. possibilităţii
ală
medic
ța
Acestă impossibilitate, în privința cărila :sciin

de astă-qi şi-a spusii degia

1

e

cot.
2 riste TIT, 12; Pont. UI, 1;
5,$ 12.—SAMONICUS, apud LYDUM,
2) Cf. srRABo, VII,4,$5, și
i
Do magistr, rOmeg II, 32.
,
ÎN
|
iat
3) Ponta 11,7.
drois
u
reoonn
aYons
aNous
26:
4) MALDARESCO, Op. Cite
cau sa ce
Gouce,le marais
esptces demarais: Je marais Veau
des efiluves qui sen, ex a en
et lo marais mixte.: L'intensite que de narais
Veau d once
est variable. L?exporience demontredevienment plus, funes cel
effeis
les
que
sif,
inofțen
plus
le
est
; le marats sa & wes
plus redoutables avec les mara1s mizies
2nixt€. C'est ce qwen
orme
transf
se
il
quand
“dangereuz que

ctablit de la manitre la plus 6vidente le remarquable rapport

de Guâtano Giorgini sur les maremmes dela Toseane. Ce eesti

pas seulement le: mâlange des eauz de la mer avec les eauz
douces qui donne auz marais cette influence funeste; certains
marais qui contiennent beaucoup de sels, de sulfate de fer, de
sulfate de magnăsie ct de chlorure de sodium, agissent de lu
mâme manitre. Il semble que les sels en dissolution dans ces
eaux, comme le fait remarquer M. le professcur Bouchardat,
faxorisent le developyement des myriades d'etres vivants qui,
par Ja quantite plus grande de leur produit agisant comme

„ferment, donnent & la decomposition putride des vegetaux-une
rapidite considerable.»
EITae
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ultimulii seii cuvântii;, puteaii 6re s'o biruescă neşce simpli legionari seu coloni romani, lipsiți
de miqii-l6cele lut Oviditi ?
a
Se
Sia

Eccă o cestiune fârte gravă, care ni va permitte a resolve aci însuşi miracoluli essistințet
paționalității. române,
i

8 33.

MORTALITATEA

ŢERRELORU

PALUSTRE.

«Mlascinele—dice cellii mat eruditii igienistii din secolulii nostru—aii făcutii să pâră mat

«mulți Omen! decâtii orl-ce altă calamitate. Nu o singură armată a fostii distrusă, nu o
„singură țerră a fostii despoporată, nu o singură urbe 6re-cândii înflorită a. fostii ştersă de
„pe faţa pământului prin. acţiunea bălţilorii. Dintre epidemiele descrise de Franciscii le Boe,
«cea din 1669-70 a seceratii */, din poporaţiunea Leyder. La 1762, 30,000 Negri şi Soo
«Alb! au fostii în Bengalia victime alle mlascinelorii, şi totii acollo la: 1741 din același ca«usă se stinseră */, din 12,000 Anglest de sub commanda admiralului Vernon. La 1747,
«după cumii arrgtă Pringle, frigurile palustre ai redusii într'atătii armata britanică din Ze=
«landia, încâtii puţine regimente ma! conservată câte o sutime de 6meni sănetoşi, rii la finea
«campaniey 1 he-Ropal număra în şirurile selle abia 4 individt pe car! îl cruțase morbilitatea
«generală. Insula Walcheren a fostii în doue rânduri funestă truppelorii anglo-francese: o
«dată la 1806, şi apot mat allesii la 1809, cândii frigurile au pusii în neputinţă de a sta
«sub arme */, din ambele oştiri. Assemeni desastre s'aii repeţitii adessea în Africa. La 1837
«0 companiă a regimentului XI de liniă, compusă atunci din 82 Gmeni, a trecutii întregă
«la ospiţiii, affară de uni sub-officiarii şi de officiaruli” ce commanda, carele este: anume
- «fratele meii. Coutanceau a descrisii epidemia friguriloră intermittinți ce se declarase la
«Bordeaux în 1805 pe timpului secări! bălții dela Chartreuse: în cincY lune, vr'o 12,000
«pers6ne se îmbolnăviseră și 3,000 ati muritii. Mlascinele dela Brouage aii decluitii de
« doue-geci de or! poporaţiunea dela Rochefort, unde muriai, sunt acumii o giumătate de
asecolii, 1 individ din 15, pe cândi pentru totalitatea Francie! proporțiunea mortalității
«este numai dela 1 la 40. E de piisosii a mai îmmulţi essemplele acestorii devastaţiuni epi«demice, essercitate prin influința bălţilorii şi cătră cari se mal adaugă nesce epizootie toti
«atâtii de uccidetâre.»*

|

Uni alti igienistii, nu ma! puţinii celebru, susține aceYa-și tesă printr'o altăeseriă de fapte

decisive ;

i

Si

« Resultatulii cell ma! ordinarii all acţiunii băltâse este despoporarea localităţir. | In Ita-.
alia urbile Brindisi, Acuilea, Acerra, S'aii stinsti. In F rancia, tărgușorulii Villars din Bressa
«€ redusii la unti mici gruppii de locuinţe. Orașulii Vic, unde în secolulii trecutii erai 800
«Seti 9oo case, nu ma! are decâtii vr'o o. Frontignan şi alte tărguri din regiunea Cettel ati
«devenitii sate. In districtele băltâse, precumii este Sologna, Brenna, Bressa,
numărulă
„«morțiloră întrece în genere pe allii nascerilorii, şi numat immigraţiunea îl may vine în
aglu«torii. O despoporare estremă a fostii observată totii-d'a-una în maremmele
Pontine, unde
az

-.

!

) LEvYv,I,415. — Of. ORFILA et PARENT-DUCHATEL, Influence deg Gmanations mar6cageuses; în Annales PhygiânesParis 1834, in-8, 1-treserie p.251: aAvee des degrts plus

ou moins grands et des diflcrences dans Vintensitt des efiets,
elle est la mâme dans tous les paysetm'a'pas tari€ depuis les
premiers documents que nous fournit Phistoire.» — FOISSAC,
De linfluence des climats sur Phomme, Paris, 1867, în-8,
t. 1,p. 517: «Entretenus par des causes geologiques, lu plupart des anciens marais subsistent encore ;.de nos jours, les
Palus-Mâotides ne sont pas moins insalubres quw'ilya3000ans.
La description qu'a fait Hippocrate des habitants du Phasest „

de leurs maladies convient toujours aux Georgiens modernes.

En 1855, M. Delenda de Santorin adressa î PAeadâmie împeriale de medecine un memoire intitul6: Coup d'oeil sur li
pathologie d'Hippoerate comparte 4 la pathologie preeque con-

temporaine, dans lequel îl developpe
les deux propositions suivuntes: 1. on observe encore atjourd'hui, dans le climat de la
Grice, les maladies endemiques et îpidimiques dicrites par
Jippocrate; 2. parmi ces aflections le genie întermittent, remittent, pernicieuz, râgue communtment, s=—LITTRE, QcuYres
dHippoerate, Paris, 1839-61, in-8, t. 2, p. 563: «La Grtce
antique et la Grăce moderne sont, & 22 siteles de distance, afHigees par les memes fidvres.»
,
.
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„chfarii:după îmbunătățirile essecutate din îni țiatiya papet Piti VI, totii încă s'a constatatii
«între 1801-1811 următ6rea'proporţiune:
LOCALITĂŢILE:

NASCERILE:

« Velletri»
« Serra,
« Piferino
« Sorino

«Prin
«mai
«este
«une

MORŢILE:

1,786
3,338
1,601
"885

2,313
3,181
1,717
901

7610

5112

urmare, t6te lucrările de amelioraţiune n'aii pututii să împedece mortalitatea de a fi
tare decâtii nativitatea cu mai bine de */,,! După Fodere, viucța mediă în Elveţia
de 46 anni în munţi, şi numa! 26 în locuri băltâse. In Bressa viucța mediă se pogâră
ori la 22 şi chiarii la 19 anni!» *

In fine, mediculii cellii mai specialii în materia frigurilorii, d. Boudin, affirmă cu statistica

în mână impossibilitatea acclimatării într'o regiune băltâsă, fie acesta pentru unii individii,
fie și ma! multii pentru o întregă sistemă colonială, 'astii-feliu că frigurile sunt acollo. cu
atâtii mai mortale, cu câtii sporesce vechimea * elementului -immigrati, penă celit reducii
negreşitii la unii zero.?
îi
|
|
|
Tar! prin acestii verdictii all igienei! moderne, să ne întrebămii acuma: 6re sarii fi născutii vre-o dată naționalitatea română, deca Trayanii, în locii de a! punetemelia în munții
Olteniei şi a! Temeşianet, arii fi răsădito în mlascinele Dobrogil sâii în bălțile României

|

de glosii ?

|

$ 34. .
PITICII DELA GURELE DUNĂRII,

|
A
D. Michel Levy €ttă cumii descrie pe locuitorii unet țerre palustre:
lorii
pellea
membri;
în
fie
trunchiii,
în
fie
desfiguraţi,
adessea
mică,
statură
de
sunt
«EY
«€ subțire și gălbuiă, formele sunt mo! şi fără relievuri musculare; țesseturele n'aii elastici«tate, fiindii înnecateîn fluide apâse; şi decă le appesă

cine-va cu degetulii, se cunnâsce

Da
e
|
«urma... 3"
puțini
O altă autoritate medicală de prima ordine se pronunță întrunii modă nu ma!
|

pessimistii :

|

|

”

”

o

«Poporaţiunile febricitante alle țerrelorii mlăscin6se — dice Roussel — daii nascere unel

|

N

«posterități piticite şi fisicesce degradate chfarii din sînulti mumet.»*

Ac6stă tristă caracteristică ni esplică, pentruce ânticitatea punea anume lângă
|
o
de gtosti cutbulii Pigmeilorii.
E remarcabilti unii passaglu din betrânulti Pliniii, pe care cată sălii reproducem
«In laturea unde fluviulii Istru se versă în Marea-ncgră, Tracia possedă celle
„nâse urbi: Istropolea Milesianilorii, Tomi, Calatis numitii ma! 'nainte Acervetis;

Dunărea
întregii:
ma! frumat crai

adre-cândii Heraclea, şi Bizonea pe care o înghiţise pământul ; may este Dionisopolea, disă altă
«dată Crunos ; rîului Ziras trece pe acollo ; tâtă acestă regiune aili occupat'o Sciţii chiămaţi

„Plugari; oraşele lori sunt: Afrodisias, Libistos, Zigere, Borcobe, Eumenia, Partenopolis,
«Gerania, unde se dice a f essistată gintea Pigmeilorii, pe care barbarit o numesci “Gattuzi şi crediă
«că o goniseră de aci cocorit.»*
2) BECQUEREL, 253. — Cf. pRonY, Description hydrogra-

— BURDEL,
phique des marais Pontins Paris, 1823, in-4. 1858,
în-12,.

- Recherches sarles ftvres palud6ennes, Paris,

sil resulte€ de ces do-"
b) Trait6 de gâogr. mâd,, I[, 150: ai
cuments, auxquels îl serait facile d'en joindre d'autres, que
dans les locaites palustres le mombre „proportionnel, des naades croit ave la prolongation du sâjour.»

1) 1, 417.— Gf. rorssac, 1, 521: «On voit dans le pays Poa-

tin des hommes tellement oedemati6s, que Ie doigt appuye sur

les chairs 1 laisse un enfoncement.»

-

2) Apud MoREL, Frait6 des dgâncrescences pliysiques;
Paris, 1857, in-8, p. 569.— Of. RAICEVICH, Osservazioni in-.
torno la YValachia e Moldavia; Napoli, 1788, in-8, p. 250:
«Li abitanti del piano sono generalmente piu piecioli e deboli.»
3) Mist, Nate LV, 18: «Gerania, ubi Pygmzorum gens fuisse proditur: Cattuzos Barbari vocant, creduntque a gruibus
fugatos.» — Despre Pigmeii din Asia, vegi cresras, Indica,
11; despre eci din Africa, HECATAEUS, fragm. 266 ed. Muller ; ete. Elementul communii allit acestorii relațiuni este că tâte

so referă la câte o regiune palustră per exceilentiani;
.

i
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| Unde mar.sunt astă-di celle treY-spre-decY.urbi alle. Dobrogit, înşirate mal susti şi dintre

car! unele, spulberate de miasmulii maremmelorii,
a
a
Pliniii ?

nu ma! ființai nici; chYarii:în epoca lui
a

Unde mai este vro urmă classică a superbelorii colonie ellenice, carY plantaserăla gurele

Dunării divina limbă â lui Platone ?

Sai

pu

|

Degia Ovidiii ni spune că elementulii grecii abia se mar-putea recunnsce :
? . În paueis remanent grai

,

,

>

|

E

i

Totii ce remase de atunci, este

decâtii cocoril.

restigia linguei -

.-

ME

;

-.

Lo

tradiţiunea „despre nesce 6meni mici, şubred!, mat slabr

E
|
i
|
„-Tracil dela Dunăre îi numita «cattuzi». a
: -Cuventulii este fârte remarcabili sub ma! multe rapporturi..
|
” Persianesce hotal, liuiteh, însemneză micii scii scurti, şi se scie că "n limba persian
ă mo-

dernă finalul A represintă pe primitivuli k*%, cera=ce ne adduce la formele hota și liutek,
Acellaşt înţellesti avea în vechia limbă armână dicerea Rotak,S
Erodotii ni spune înse că Armenii erati o coloniă tracică,” -

Urmsză că z dih «cattuzos»

de e: «cattucos.» .

O dată restabilindu-se

în testuli

lui Pliniti

acestă

formă

trebut

ia

correctă,

Di

-

consideratii
.ca o errdre în locii

E

ne isbimii de romănesculii «pitică»şi de

elleniculii ztoyxag=pithacus, carele avea-la vechir - Greci acera-şi semnifi
cațiune . de omuleți:
âvbpuzloxos.*

|

x

-.

e

Perfecta omogenitate a termenului nostru cu cellit ellenicii, atâtii
în privința fonetică precumii și 'n acea

logică, e mat pe susii deîndoudlă,
a
„Este curiosi că precumti: Grecit, numita zionzeş pe unii omă fârte
micii
şi
pe marmuţă totiio-dată, de asemen
şi Români
ea
âpplicati „pe «piticii». cătră unii omi fârte micii și cătră
unele specie de arimal

”.

t.
Di
Astii-felfu de essemplu Cantemirii dice: «pescir mării, piticii p&raelo
ri, fiareleşi tâtă dihania pămentului, passerile cerului și alValtele.»*
|
Sa
In t6te limbele indo-europee sonurile p şi k se confund
ă. .
Sa
Sa
Aşa bună 6ră din primitivulii. kankan

ai eșită samscrito-zendiculit pancian, slaviculii penti,

greculii zis, după dialectulu eolicii ztme, la Osci pomtis, reveniti răș
la i
F în latinulu guingue;
elleniculii 05, 65, zâcepos, după dialectuli ionicti se licea xo5, xâş, x&sepoe;
din arianulii rih sa
născutii greculii )efaw, conservândii înse pe & în
latinulă linguo ete,
e
Este derii evidinte că persianulu. hiutek, arme&nu
lii

kotak, traciculii Ratul,-grreculii zi0nxos,
românulii pitică, pe care Moldoveniy
îl pronunță hitik, derivă. câte-cinci dintrunii singuriiŞI
prototipii patak s&ii hatak,
aa

|
a
Din acelaşi prototipii, într'o epocă immemorială , vorba trebui
să fi trecuti
căci pre-puţinii modificată noro ăssimii în maioritatea dialectelorii turco-tătare: la Turani,
Rizih, hicih,
hecil,.Îiicik, kpctul, kpclu, hici etc., ungurescehis şi hitsinp; derii
ceta-ce
'!
şi
mat
curiosiă, în dia-.
lectulti Ciuvaşilorii cuvântulă are o formă
aprâpe romănescă: pitihksă. +9
|

4) Trist. Ă V, 7 ,

|
5) SPIEGEL în KUIN, Boitriige e
zur vergloichendeuo
Sprache
.

,

forschung, Berlin, 1871, in-8, t.
7, p. 101.

pad rANGL-AIS, Collection des historions de Pârmânic,
to
(+ 1, p, 211; t. 2,> p. 186, ,
7 ) HEROD,, MS
Ă
a
VII, Dn73, —, Assupra importanței
studiului limbok
armene pentru jințellege
rea 4anticitățilo
gerea
: răi traei
racice noii reten
rerenimii
imi
adessea ma! la valle.

!

veni

s)

SUIDAS,

: ni0t
dă apă
to d
Boris. dr .
-zrtozos.'
ir ” CANTEMIRU, Divanalii lumii, în a mea Arehiră istorică,
„9
i.
.
10) xLAPROTII, Asia Polyglotta, Sprachatlas, Paris,, 1831,
i în-f.,p, OY
XXXII.
v. ITedu: zi9y£ dt Zapă

inci. pp XXXII
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- Cu A ellu se afflă șin vechile ieroglife egipterie : Ret, Retet, ketti, în înţellesti de «micii.»
Atăti de respănditii în regiunea sud-ostică a Europe! șin Asia, acestii termenii se găssesce şi'n Occidinte, deşi numai sub forma cu-p: lătinesce petilus, mat correct petillus din
peticlus, în înţellesii de-unti lucru micii, de unde vechtulii italiani petitto, derivati dintr'unii
tipb petictus, apoi francesulii petit în loci de petict etc.
Ort-cumi să fie, originea cuvântului nu ni se pare a fi nict indo-europeă, nic! turanică,
”

i

ci mal curendii semitică.

Sub cea ma! vechiă formă, susceptibilă de a produce pe tâte celle-Palte, noy îllii prăssimii
în limba Fenicianiloriă, la cară, după cumi ni spune Erodotii, o figurettă divinisată de pigmeii, așeqată în fruntea corăbielorii, se numia zzzatrâg, pataih.!*
Vastulii commerciă alli' Fenicianilorii ni esplică migraţiunile cuvântulut la. Greci, Traci,

E
e
Latin! şi Turan. „Cela-ce ne preoccupă înse în casulii de faţă, lăssândii la o parte preți6sele învățăminte alle

limbisticet, este numai și numa! originea dobrogiană patologică a piticului “la Români.
885.
A

-

MOTIVELE

LUI

TRAIANU

DE

A

DESCALLECA

IN

OLTENIA.

A peri d'o-dată, or! a se stinge cu încetulii printr'o treptată piticire, ccc& d&rii alternativa ce aştepta fatalmente coloniele romane la Kiustengi,. Galaţi, Brăila, pe tâtă linia mlăştin6să de ambele laturi alle Istrului; o sârte anal6gă cu acela ce o avuseseră legionari!
Urbii Eterne în Asia și'n Africa, unde după o dominaţiune: secolară, susținută cu anevoiă
printr'o trămittere din anni în anni a nouelorii continginți din centrulii imperiului, n'a reo
masti totuşi la urmă nici uni vestigii vii allii Romei.
Allegândi Oltenia dreptii curbă all grandi6se! selle întreprinderi coloniale, Traiani
avut'a 6re în vedere pericoluli igienici de a întra în Dacia prin acea regiune :băltsă, pe
Da

|

unde întrase mai 'nainte Persianuli Darii?
Mi
i
.
Nu.

N

|

După teoria medicală a Romanilorii, mlascinele de-specia. cellorii dobrogiane, departe
.
de a fi mortifere, erai considerate cu totulii din contra ca fârte sănătâse,
Vitruvii, uni scriitorii contimpurani espedițiuni! dacice a lui Traiani, affirmă în modulă
cellti mai dogmaticii că bălțile poti fi sci poti deveni

artea ammestecă în elle apa dulce cu cea sărată.'

inofensive,

întru

câtii natura

.

scti

Mlascina. 7nixtă, recunnoscută ca cea ma! pernici6să după medicina modernă în urma fru-

mâselorii esperimente alle Italianilori Giorgini” şi Savi”, era privită de cătră Romani, printrunii contrastii diametralii, tocmat ca cea ma! salubră. .

Nu derii o preoccupaţiune igienică a feriti pe Traiani de regiunea bălt6să, ci numat ra:

ţiunea strategică de a lovi pe inamicii cătii mal răpede drepti. în ânimă.

De&că centruli politicii all Dacilorii era unde-va la Milcovi, Traiani s'arti fi mişcati prin

Dobrogia, şi atunci ntmulă românescii nu se malYi născea nici o dată,

Românismulii era degia cu desevărşire formatii, cândii aii începutti străbunii noştri,

e aaa

ara me

1!) sxucscri, Ilicroglyphisch-demotisehes Worterhuch,

lcipzig, 1868, în-8,t. 4,p.,1502.
..
12) HEROD., INT, 37. — Cf. nEsYCUIUS

.
ŞI SUIDAS,

aguz exitus ad littus, et, mari tempestatibus aucto, în palu-

ad vocem.

des redundantia motiontbus concitatur, marisque mirtionibus
non patitur bestiarum palustritn genera îbi masei; duque

phia sacra, Francofurti, 1667, în-4, p. 191 şi MOVERS, Die
Phoenizier, Bonn, 1841, in-8,t.1,p. 653.
,
1) De architectura, |, 4: eltem siin paludibus monia constituta erunt, que paludes secundum. mare fuerint, spectauntque ad septentrioniem et orientem,
aut inter septentrioneni

|
|
consuela salsitudine mecantur.n
<) Sur les causes de Pinsalabrit6 de Pair dauna le roisinage des marais en communication arec la mer, în Annuaire da chimie; Paris, 1825, in-8, 1-re sârie, t. 29, p.225.
3) Cousiderazioni salla mab aria delle maromme Tos-

—Ca essogeso, deși forte nesufficiinte, vedi BOCHART, Geogra-

et orientem, eeque paludes excelsiores fuerintquam litus ma-

rinum, ratione videbuntur esse constituta. P'oss:s enim ductis

de superioribus locis natando prozime littus perveniunt, în-

oano; Pisa, 1839, in-8, tradusii în Anti,do chimie,
3-e sârie,
t.3,p. 824,

.
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di în: direcțiunea Pontului, unde
gorîndii pe ici-collea din adăpostulii munțiloră, a se respăn unulii câte unuli și din di în di.
- operatii pe nesimţite,
Beclimatarea lori cu:zona bălțiloriis'a
acclimatare este în reali“Totuşi chiarii astă-di, după atâţia şi mal atâţia secoli, âcestă
tate mal multii decâtii problematică.
3 36.
COLONIELE

D. Ionii Ionescu

ROMĂNE

IN

DOBROGIA.

dice despre Românii din Dobrogia:

i

|

o

E

lorii li place umbra de
«EI sunt aședaţi la pâlele codrilorii şi pe malulă apelorii, căci
că nu-I găsesci».!
codru verde şi recârea de apă limpede; la altii locii să nu-! cauţi,
de Români ait reuşitii
semă
o
,
Occupândi într'adinsii posiţiunile celle mai escepţionale
*
încă coloniele lori,
totii
a scăpa în Dobrogia de veninulă maremmelorii; înse chfarii și așa,

perde pânăla codru perde s€iîmprăştiate, mici, lipsite de unti nodii communii, căct dela codru
multi

e, arti fi de
dela apă limpede până la apă limpede trebui să treci mlascine şi €roşI mlascin
Moldova și ma!
din
ași
mărgin
țărrani
de
despăruti, de nu le alimenta o dessă immigrațiune
vertosi din Muntenia.
celui Mare
Acestă immigraţiune, începută în evulii-mediti, may allesti după ce Mircea

până astă-d!?, ni dă
cucerise pe ună momentii Dobrogia, și ne mal întreruptă apoi de atunci

puţini vechiă,
drepti resultatii abia cifira de vr'o 70,000 Români; pe cândii o colonisare ma!
întîmpină
no
unde
Serbia,
în
Oltenia
din
tică
sistema
may puținii numerâsă şi “mal puţini
|
.”
130,000
elemente fisice atâtii de ostile acclimatării,a crescutii peste
&
|
o
D: Ionescu affirmă că Românii Dobrogiant sunt avuți.
|
" Nemicii ma! naturali!
că
professiunile celle nesănătâse adducii în genere munEste olege în Economia Politică,
4
Ia
citorulul unii salarii comparativamente ma! adausti.
stăpân! terră
“devenise
i
:Bulgarie
Cantemirii ni spune că Turcit, după ce prin cucerirea
prin
accordaii
li
cărora
_ritorial! ax Dobrogit, îşi adduceati acollo plugari Serb! și Munteni,
a
tocmelle de bună voiă clausele dintre celle maY ademenitâre.
|
viu€ţă.
plus
muncă
prin
capătă
se
băltâsă
țerră
Avuţia lucrătorilorii intro
Mlascinele potii da bani, înse: numa! bani purtători de morte, încătii lorii nu li se applică
famâsa lege malthusiană că poporaţiunea cresce în măsura cresceri! subsistințelorii.
$ 87.
" 1NVASIBILITATEA ŢERRELORI BĂLTOASE,,

In-epoca lui Ovidiii, conservândii acella-și caracteri
nici măcarii avută, căci:

patologicii,

Dobrogia nu putea fi

Aci șin timpii de pace resboiulii te 'ngrozesea;

De nu mai veqi pe barbari, e spairaa ce ţi-o lassă :
. Şi niment nu cutedă pe câmpii să tragă brazde:..
Și țelină uitată remâne sterpirpământulu...,

O assemenea stare de lucruri nu este totuşi ce-va ânormalii.
1) Românii din Dobrozia; în rovista lui ALExANDRI,
mânia Litterariă, Iași, 1855, in-4, nr. 1, p. 19.

remarkably high. Unwholesomeness îs a spesies of disagree-

Ro

2) Despro eausele mișcării, între celle-l'alte, veţi nosco-

wIcH, teize von Constantinopel nach Lemberg, Leipzig,
1779, in-16, p. 149.
|
”
3) După statistica serbă oficială, care nu pote fi bănuită
do a essagera.ciflra Românilorit. |
.
4) sm'ru, Wealth of Nations, I, 10: «In trades which are
known to be rerş unwholesomo, the wages oflabour arealways

.

ableness, and its eflects upon the warres of labour are to he
ranked under that general head.» — Cf. sruaar Mut, Principles of Political Economy;London, 1869, in-8, lib. 1î, cap
14: Of the difierences of wages în dificrent employment. —

ROSCHER, Die Grundlagen der Nationalikonomie, Stuttgart, 1871, in-8, lib. TI, cap. 3, $ 169: Besondere persinli|
che Unannehmliehkeiten der Arbeit ete.
5) Kuiga Systima ili sostoianio muchammedanskiia
i
religii; Petersburg, 1722, in-f., p. 241,
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| Ea sa9 ma! repețitii adessea în urma lut Oviditi şi s'arti mai pute repeți și de acumi îÎnainte, fie în Dobrogia, fie“în vecinătate pe malul nordici ali Danubiului.*
Acel barbari ce îngrozescii plugăria prin resboiă şi spaimă, încâtii «nemintnu cuteqă
pe câmpiisă tragă brasde», se potii numi Sciţi, Sarmaţi, Goţi, Alani, Gepiqr Bulgari Co.

..

.

Dunărit inferiâre. pe

mani, Pecenegi, orl-cumii poftiți, derii faptulii positivii este că țermulu

ambele selle laturi, dela Oltii până la Marea-negră, ma! pururea

băntuitii de năvalla ina-

a fostii în posițiune de a utilisa vre-unii scurtii

mică, numai rare-ori

intervalli

de linişte

|
|
pentru a sc6te pămentuli din «țelină uitată »..
orum vicinitatem pauDespre locuitorii Moldovei de glost-Cantemirii dicea: «per Tartar
|
E
e
perrimi»,* întocmai ca Ovidiii despre Dobrogia:
Neo tamen hzec loea, sunt ullo pretiosa metal,
Hostis

ab

agricola vix sinit illa fodi!

nuli Botero dsspire. regiunea da«Provincia fiind desvălită—ni spune pa la 1590 Italia
tate ca nesce lăcuste assupra locuito«nubiană a Moldovei — Tătarit năvăllescti pe.neaştep
i cănta despre Dobrogia:
«rilori, răpindă 6ment şi lucruri»? după cumii și. Ovidii
Şi barbarulă răpesce puţina”! avuţiă,

“Toti ce putu
ȘI carrele, și
Apoi pe robi
Se duci, se

să stringă sătenulă prin sudore,
turme,și sărăcia totă,
îi legă cu mânele la spate,
Pe
duci sărmanii.....

de
e mlascine; chYarii de se depărta teatrult
In acestii modii, chfarii de nu eraii febriferel întrulă territoriului, unde atmosferae mat
maY în
atea .
acţiune dela zâna propriii disă a bălţilorii
sei all Daciel nu se putea nasce naționalit de
nte
puţinii crudă ; și totuștpe şessulii Dobrogil
torri
unui
miasmulii palustru, nu scăpa de furia
o
română: ort-cine arii fi scăpatii de
te:
'nain
mai
seci
i
o 6ră mai tărgi
cu
i,
mâin
seii
-q!
astă
ndi
peri
invasiune,
lură. Sarmaţii
Găndesce-te o clipă! Mă 'ncong
-locii între dânșii
Și Geţil mă *mpresâră, și 'n miqii
M&

sbuciumă

durerea...

885.
OLTENIEI.
CARACTERULU STRATEGICU ALLU

.

,

alti Dobrogil, totii
fără sfială araganuli Românie! şiRomani, pe Unguri,
înfrunta
năvălitorti
ort-ce
Pe cândii
pe Sciţi, pe
şi pădurosi allti Oltului înfiora
|
:
ME
atunci pământul muntosii
Ă
.
Istrului.
cuceritori!
toți
Agatirşi.
pe Pecenegi, pe
may: sus, domniaii în Oltenia făloșii
Sub Erodotii, după cumii arrătarămăpe unii „rege alti învecinaţilorii Sciţi, car!
supterfugiti
e! bine, ace"Uni rege allu lori uccisese prin
prin numă&rii şi prin întindere teritorială;
3
puternici
mai
Sa
comparaţiune
fără
erati
AI
resbune
să-și
îndrăsnlat
invasiunil
stifa înghiţiră ruşinea şi nu
espuşi în câmpia lori cea descoperită
Pe

,

,

Sciţii,
rece refusii, se
Cu cătii-va timpi mat în urmă
şi primind din parte-le unii
Agatirsilorii,
agtutorulti
certi
PersuluYi Dariii,
resbellulti pe territoriulti olteni.
strămuta
a
|
pedepsă
.
încercă dreptii
|
cuvintele lui Erodoti:
şi spaime!
Să ascultămii aci chlarii
cari fuseseră martury al fuge!
Agatirsilort,
hotarulii
de
unii eraldă
« Apropiându-se Sciţii
invasiunea, Cl trămiseră pe dată

n'aii aşteptatii
„pop6relorii învecinate, acestia
, Bucur,, 1872, in-8, p.
a) Descriptio Moldavia; ed. Papiă
1759
"arsa,

,
*
ot N arsa,
128.—Cf. GRATIANI, De Moraclide abDesp
omni cultura hominum
în-16, p. 19: «Sunt loca vasta, et
-Tarturorum incurter continuas et repentinas

deserta prop
siones.?

a

1600, în-4, t. I, p. 10%:
"b) Relattoni Universali, Venetiz,
e grandemente ai
soggiuc
aperta
e
ia
provinc
]a,
perche
«Ma
ta-

artari Precopiti, che a guisa di locuste, corrono invedupermente adesso alle genti, e ne menano via le robbe e le
sonne.»

97.
1) HEROD., LV, 18.—0f. THUCYD,, ÎL,

:
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«ca să sommeze pe Sciţi de a nu păşi înainte, căci la cea ănteiă călcare a pământului aga-

atirsicii vor

întîmpina o luptă cu arme.

Apo! aii şi purcesii spre fruntariă, gata să-șI apere

«ţerra contra năvăllitorilorii. Nu aşa făcuseră celle-l'alte naţiuni, Melanchlenii, Androfagi!
aşi Neurit, cart. toți, în locă de a se apăra față cu invasiunea scitică, ultaseră măndria
«lori de mai "nainte și fugiseră în deșerturile nordului. Vedendii resistința
Agatirsiloru ,
« Sciţii s'aii opriti... »?
|
Insiși vulturi! Romei se temeau a înfrunta Oltului.
|
Sub Marii — dice unii classicti — Curione agYunsese la fruntaria Daciei, deri s'a speriatii:de întunecimea codrilorii: 4 Curio Dacia tenus venit, sed tenebras saltuum expavit.»*
In Studiului II, analisândit pe Constantin Porfirogeneti, no! vedurămii degia că Unguri!
şi Pecenegii, ce! mal selbateci cutropitort din evulii mediii şi 'n epoca cea ma! selbatecă din
annalele lori, uni se respândiseră despre appusii până la Orşova, ce!-l'alţi despre resăritii
pent la Măgurelle, derii nic! unil nici alţi! nu s'a attinsii de țerra Oltului.
$ 89,
DIFFERINȚA

INTRE

POPOARE

BELLICOASE

SI POPOARE

FORŢI.

Sunt unele idee, pe cart deşi vulgulă le confundă, cată să le distingă o
seri6să analisă,

Altu lucru, bună-6ră, este o națiune căntăreţă, și altii lucru €rășr esteo naţiune
poetică.
Poporii fârte căntăreţă, Francesit sunt totii ce pote fi mal puțină poeticii
; poporii fârte
poeticii, Spaniolii sunt totă ce pâte fi mat puțini căntăreți.
Poetuli ni dă *magini, cântărețulii se mulțumesce a sbărnăi sunete.
O deosebire totii atâtii de caracteristică trebui stabilită între
o naţiune Zellicâsă şi o națiune

orte

/ * Francesii sunt mai multi bellicoşr
forți decâtu ballicoşi.

-

”

decâtii forți;

|

|

Spaniolii, vice-versa,
|

sunt may multii

Ca şi între poesiă și cântecii, se observă aci o divergință.
Bellicositatea se manifestă prin espansiunt momentane, pe cândii forța
este o stare continuă.
i

N

a

Bellicositatea cedsză de'naintea diflicultăţilori, pe cândii
forța resistă.

Bellicositatea e offensivă, pe când forţa este defensiv
ă,

Mai în sf&rşitii, forţa se află într'o radicală contragicere cu slăbici
unea , pe cândă bellicositatea n'o esclude.
Ia
Popârele din cămpia. cea deschisă a RomănieY scti a Dobrogi! ati fostă
totii-d'a-una dellicose, nici
O dată forp.
Penă şi trad'ționali! pigme! ar lut Plinit dela gurele Dunări!
se bălăbăntaii cu cocoril.
Ovidiii

şi Cantemiră zugrăvescii fie-care căte o altă epocă şi câte
o altă ginte, derti abe
|
Cellii ănteiti dice despre Sciţi, Geţi, Sarmaţi:

solutamente aceYa-și natură,

Invehitur celeri barbarus hostis equo:
Hostis equo pollens lengeque volante sagitta,
Vicinam late depopulatur humum. . .

Cellu ali douilea ni spune despre Români! din țerra de
glosii a Moldover: «Inferioris
« Moldaviae incolae longo-tartaricorum bellorum usu
exerciti, et meliores sunt milites, et
«ferociores , praeterea factiosi et inconstantes, et si defuer
it hostis: externus, facile corrum«Puntur otio et contra praefectos suos, haud raro etiam contra
ipsum principem , seditiones
«movent, , „4
a
|
Sa
:

2) HEROD., LV, 99; 125.
*) FLonus, III, 5.

Ă

-

!
o.

1) Op. laud,, 127.
) Op.
laud,

A

Ă

”

j a
|

|

" STODIULU ni, 3 o.

In evulii medii nestempărații Berladeni

z20

făceati incursiuni până la Crimi?, și totii atunci

erati renumiţi «hoți! Brăilei»*; deri uniy și alţii, după uni
sgomotii efemerii, 3 ati perită fără
RI
.

”

veste. |

In Moldova ca șin Muntenia, pe cândi bellicâsa agressiune petrecea ştrengărindu în
şessii, adevărata forţă, încependii dela Agatirşi până la Tudori Vladimirescu, reşedea, în
crescetulii Carpaţilorii; mai în speciă înse in munţii occidentali, acollo unde o desvolta concursulii celli ma! abundinte allu tuturorii condiţiunilori fisice ; acollo unde platulii volnicii
ss cocnesce cu Dunărea bogată; acollo unde fluviulii, în locii de a tărrî după sine pe nesce
malluri ofilite bolnăvicrosii cortegiii delacur! dulci-sărate, devine şi ellii unii formidabil munte
de porfirii: în Oltenia.
Ma
|
|
Provedinţa, pe care istoriculii o vede prin rațiune, pe cândii cellorii-l'alți li este dati a o
simți numai prin ânimă: «c'est le coeur qui sent Dieu» după espressiunea lui Pascal“; singura Provedinţă, ferindi pe Traiani de laturea febrit şi a piticirii, de regiunea une! acclima-

tări negative, de drumulii invasiunilorii, de l&gănulii unei bellicosităţi fără putere, de tâte
câte isvorescii directii sei indirectii din mlascine, din șesşii, din felului de esposiţiune, din
natura materială sub diversele selle punturi de vedere, la dusii la țerra sănătății, la ţerra
cellorii peptoşi și spetoşi, la ţerra cea. ma! priinci6să acclimatării, la țerra cea ma! vergină
de călcâiele năvăllitoriloru, la țerra torţei, la țerra cellorii cu două-dect şi patru de măsselle?.

Naţiunile se nasc, trăescii, morii, pentru că nascerea uneia, tralula celler-l'alte sei mortea cutărila dintr'însele a fostii sei va fi o necessitate mediată scu immediată a intregului zotă,
Decă naționalitatea română s'a născutii, decă ea n'a muritii în legenii, dâcă ma! trăesce,

așa trebuia şi trebuy să fie pentru acea armoniă universală, a cărila chiăiă o possedă Dumnedeti şi o vede istoriculti; o vede, vat! ma! puţinii decumii pâte vede de glosii în susii o
furmică piram'da lu' Cheopsii, derti totuşi o vede,
Ettă ceta-ce înțellegemu noi prin Provedinţă, Şi să nu se creda că acesti pedagogi allu Universului arti nega libsrulti arbitrii individuală seu naţionali, unica basă a responsabilităţi! morale a omului.
e

|

|

Nu.

Individulti s&ti naționalitatea facti toti ce li place în mesura respective! lorii possibilităi
fisice şi intellsctuale; înse numai Provedința pote gruppa întruni singuri concertii immen-

cari tocmai pentru că sunt pre-libere, nu se potri-

sitatea tuturoră acestora note parțiale,

.

.

Pi

LOCVINŢELORU

CESTIUNEA

|

|

a
8 40:

e

vescii una cu alta.

LACUSTRE

:

IN DACIA.

|

,

care
Câte-va passage din Ovidiii ni-ati permisti să attingemii în treceti ani fenomenii, la

adessea vomi reveni, căci ellu constituă aţa Ariadnel în labirintulti istoriei române.
Ori-cine crede că naționalitatea nâstră s'a născutii d'o dată în întrega Daciă, să se întârcă
.
.
la ABC all sciințel istorice. .

ÎU

b

Cu anevoiă se formeză 6 familliă, necumi o
1. Mlascinele celle mixte snopescii pe omiă
„ Esposiţiunea solului spre nordii attrage
Unii şessti netedi înlesnesce o perpetuă

ginte, acollo unde:
|
|
prin febră şi piticire ;
totă asprimea une! atmosfere glaciale ;
|
mişcare invasionară ;

- Necontenita clocnire cu inamici! mănţine în l&cuitori unii spirită bellicosii,

|

derii nu li

dă forță.
"a

pa

a

n

itimporane în KARAMZIX, "IL, nota 95

eta Gri ele cămă ta studiulii meii:
din' 1184, în Traianii, 1869, nr. 52.

Diploma

tă
:
?
3) ALEXANDRI, Poesie populare; ballada Kira.

berlădână
.

,
.

-

+) Penstes, part. 2, azt. LXIL.

a

5) Banoxzi, Limba română şi tradiținnile oi, Brăila, 1570,
in-8, p. £2, adduce acestii proverbiii sub oaltă formă poporană nu mal puţinii energică:
,
măsselle,»

«A fi Oltenii cu gura
.

plină de
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Pentru a termina acumi cu cestiunea bălţiloră, ni ma! remâne una.din problemele archeologice celle mai interessante. .

În Congressălii ținută la 1870 în Copenhăga, d. A. Odobescu emisese părerea că o sâmă

dintre bass-relievurile Columne! Traiane art lăssa a se bănui şi în țerrele “danubiane antica
essistință a aşa numitelorii palafite s&u locuinţe lacustre.*

D. Desor, unulii dintre naturalistil cei ma! distinși a! Elveţiey, îi respunse prin urmitârele
doue obiecţiuni:
1. Parii, pe cari erati clădite propriii disele lăcuințe lacustre „ nu se vedeaii din apă, pe
cândii el sunt fârte visibili pe Columna Traiană ;
2. Palafittele acestera din urmă nu diferă de vedettele militare pe stâlpi, după cum «se
așcdă până astă-di-d'a-lungulii țermului dunăreni.”
D-lur Desor îl plăce generalmente a reduce tâte la o singură. normă, cera-ce înse nu i-a
reușitii şi nu-i pâte reuși totii-d'a-una.

Intruna din ședințele acelluYa-şi Congressii, d-sea affirma, bună Gră, că. repiesintaţiunea
figurelorii umare nu era familiară vecului de bronzii.
„D. Desor uitase tocma!Y pe Omerii, carele: trăia chiarii în acea epocă și indică forte clazii
imagini antropomorfice* !
V&culiti de bronzii din Grecia

nu este una cu cult

de bronză

din Gallia

s6ii din Gera

mania.

Totii astii-feltu nu e pretutindeni din puntii în puntii d'o potrivă natura lacuriloră, încătă
nu pâte fi din punti în puntii d'o potrivă nict caracterulii lăcuinţelorii lacustre, .
In Elveţia palafittele se făceati din bradii, din fagi, din stegfarii seu mestecănă; ; în Italia
din ulmi sei castani; în fie-care regiune după nesce împregiurări cu totulă locale.+
De ce 6re d. Desor nu nsgă realitatea locuinţelorii lacustre italiane din causa materialuluY, după cumii contestă pe a cellorii dacice din causa former?
A fi veduţi parii din apă sât a nu i veguţi, nu este unii lucru esenţial îîn destinaţiunea
palafittelori.
De altă parte, assemă&narea acellora de pe Columna Traiană cu vedettele danubiane ac_tuale, departe de a fi o obiecţiune, s'ari pute considera din contra ca o nouă probă în fav6rea opiniunii d-lui Odobescu, servindii a demonstra persistinţa acelluYa-șt tipti în acelarşi
țerră după unii intervallii de doue millennie.
Ore nu totii aşa Lubbock constată că colibele păscariloră de lOngă Tessalopica se construescii astă-di întocmai! ca în epoca lut Erodotii ?*
Basile de neîncredere alle eminintelui professorii dela Neuchatel fiindi înlăturate, să privimii

cestiunea

în sine.

Ovidiii, deşi scriea cu unti secolti înainte de datulii Columne! Traiape, totuşi
neză nicăiri locuinţe lacustre.
1) CAZALIS DE FONDOUCE, Congrâs d'archâolozie prâhistorique, în Revue des cours scientifigues, 1810, p. 169.—
Aceta-și opiniune, după cumii ni-o indică însu-și d. "Odobescu,
0 avusese degia rREHNER, La Colonue ''rajane, Paris, 1865,
în-8, p. 92. — Nu vorbimă nemieii despre cărtecica lui RUECRERT Die Pfahlbauten und Volkerschichteu Osteuropa;s,
W ărzburg, 1869, in-8, unde numai titlulă este seriosil.

2) CAZALIS, Le Cei «A. Desor dit que l'on pourrait en eflet, ă
" premitre rue, croire qu'il y a des indices de stations lacustres
dans des cabanes sur pilotis, figurtes surla Colonne Trajanne.
Mais si on fait attention que es pilotis des cites lacustres ne
se vojaient pas, le plancher qu'ils supportaient ctant au ni-

veau de l'eav, on doit plutât penser que ces figures representent simplement des vedettes comme celles qui se trouvent sur
les bords du Danube.».

3) Tbid., 201:

nu menţio-

«M. Bertrand trouve en ceci M. Desor trop

. affirmatif, car, si cela peut âtre vrai pourâge du bronze dans

une region dăterminte; co ne saurait tre pour cet âge pris
en general. Les representations humaines €taienten efiet trăs-

ordinaires du temps d'Hombre, qui vivait en plein âge du bronze.
4) casraLpi, Lako habitations of Italy, tr. Chambers,
London, 1865, in-8, p. 24-5: «Naturally in Switzerlană, they

brought into use the firs, beeches, oaks and birches, which abound there; while here (în Italy) they had recourse to the
common elm and chestnut.»
5) LPhomme avant Phistoire, trad. Barbier, Paris, 1867,
in-8, p. 127: «Un de mes amis, qui demeure 4 Salonique, m'a
dit que les pâcheurs du lac Prasias habitentencora des huttes

de bois construites sur leau comme au temps d'H6*odote.s —
Cf. vELu, IPanciennet6 de I'homme proarâe par la gâologie, traq, Chaper, Paris, 1864, in-8, p. 17-18. ..
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Prin'urmare, elle pari a nu fi essistatii atunci. nici în Dobrogta,

"

nici

pe correspund&to-

rulii ţermii nordici allii Dunării, adecă cellit puţinii până pe la gurele Ialomiţel.
- -Decă noi le vedemă înse pe Columna Traiană, nu este vro contradicțiune, căct bass-relievurile acesteia se referă la porțiunea occidentală a Daciet, pe care n'o cunnoscea Ovidiii.
„Archeologia comparată și consideraţiunile naturale ni vinii aci în aglutorii pentru aînțellege atătii tăcerea lui Ovidiii, precumii şi limbaglulii Columne! Traiane. .
Ori-unde s'au descoperiti până acumi în Europa locuințe lacustre“, pretutindeni se pâte
constata clădirea lorii pe nesce lacuri omogene, rii nici o dată pe Bălţi mixte, a cărorii acțiune
e

.

miasmatică le-arb fi distrusti cu o estremă răpediciune.

- Lacurile sub-albine, sei cell puţinii interidre, erai celle mai preferite, după cumii ne
convingi famâsele staţiuni din Elveţia, Italia, Irlandia, Bavaria, Moravia, Silesia etc.
o
In Romănia nu s'a făcutii încăo distincţiune patologică între lacuri. -.
cuplante
unele
întimpină
ne
Brăila
Totti ce putemii dice no! d'o cam dată, este că lângă
denoaltele”,
şi
satina
ratii marine, precumii Salicornia herbaceay Suacda maritima, renaria
|
tândi în modulti cell maY peremptorii natura mixtă a mlascinelorii de acollo. d. dr. GreDunăril
- O escursiune botanică, pe care arii trebui s'o întrepringă și pe țermulii
segmentii ali
unul
assupra
lumină
de
radă
o
degia
cescu, după ce totii d-sea a reversatii
pontice mat spre
Carpaţilori?, arii descoperi cu certitudine prelungirea aceste! vegetațiuni
appusti de Brăila.
.
* Pent unde anume?

SE

a

Nu scimi.

a ni.esplica lipsa locuinţelor - laFie înse cumi va fi, celle de mat susii aglungi pentru
gradi și din acela-și. rațiune orlcustre în':Ovidiii;o lipsă, pe care o veți găssi în acella-și
dobrogiane, adecă ort-unde elle nu
unde bălțile offeră proprietăţile mixte alle mlascinelorii
|
|
.
sărate
sunt nici francamente dulci, nici francamente
prea
acuma, fără a ne grăbi și fără
Intoreând-ne la Columna Traiană, să ne întrebâmi
Ore se referă elle în adevării la territocipita soluțiunea: bass-relievurile celle cu palafitte
-

riulii Românie! actuale?
Precumii vedeţi, scepticismulă

nostru întrece. chiarii pe all d-lui Desor;

este înse unti

din plăcere de a nega, ci pentru a conduce la
scepticismii numai provisoriii, carele nu negă
Ra
|
a
analisă.
nteiii lupta |
de
:
Decebalii
lui
contra
romane
Columna “Traiană represintă ambele resbelle
campania definitivă din

Temeșiana ; apo!
dintre 101—103, a căriia. principală scenă fusese
drepti puntii de plecare Mehedințulii.
106, operată may alesii prin Oltenia și avendii
de separaţiune între prima şi secunda giumătate.
Podului dela Sevezinii este uniculii criteriti
.
relative la Temeşiana ; bass-relievurile” pcsunt
podă
acestul
anteri6re
Bass-relievurile
steri&re se rappârtă la Oltenia.
:

za

-alitatea

conte lise generate

loră se

poti măssi notele celle mai

o te a lut E

Dio keltischen

+ Zărieh, 1863,'in-4,
Pfahlbauton in den Schweizerseen
und îhre Dewohauien
Pfahlb
Dio
NN,
passim, Și În PALI.MA
,
a
nor; Greifswald, 1866, în-8:

e;
botaniquedo la Moldavi
7) GuEBHARD, G6ographio etGendro,
1849, in-8,p.9£: «Dans

!

în Bibliothâque Universelle,
i

$
Les cnd

e inhabites le long du Danube quelques fondes eaux de
destioe AZ pour «attester du long scjour
_seulement,. comme cela se
a
:
“

aussi dans îs res
ae
davie, Vâvaporation des eaux

marrais salins de la basce Mol-

parle soleil ardent de l'ete lnisse

il y a de plus ici,
la, tecre couverte d'une couche de sel; maisce de plantes ma

pour appuşer mon hypothese,

18 presen

adaritimes telles que les Salieornia hevbacea ete.» Apoi mgi
:
enviren
aux
ot
Danube
du
borbs
les
0ge: « Principalement sur
un terrain qi il
de Galatz, dont toute la partie ass oeeupo salin,-praticable
y a peu d annees, n etait quun aste .marais
J
seulement en bateau.»

iă,
s) Escursianea seiinţifică dela Iuceciu, in Monitor
,

ag, nr, 50.

__
a
E
|.
a
de FR'UNER,
9). Acestă successiune este forte bine indicată pe DIERAUER,
0p- cite 11-30.—C[. RăsLER, 3, unde se bascză
Expeditionen > pe care noi nu ni ami pu

Die dacischen

tutii procura. — Pe MANNERT,

ENGEI, FRANKE, €tc., nu-i

nai

Columnei Tra=
|
citămii, fiindii ci eu totulii înapoiați în essegesea:

iane.

-

i

,
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" “Cu alte cuvinte, întrega Columnă Traiană sară pute

zodă oltenii. *

Aa

Ii

EI bine, celle doue-trer bass-relievuri, în carI, se vădă

divide în. epizodiă temeșianii și epi-

a

-

locuințele

lacustre alle Dacilori,

sunt tote în Temeșiana şi nici uriult în Oltenia.
a
Inainte de a conchide, mat avemii de făcutii doue observaţiunt fârte ponderâse,

E

Cumii-că în Temeșşiana se pâte urmări cu certitudine antica essistință a palafitteloru, pro-

bă este nu numaiY Columna Traiană, deră încă și una din celle mat lumin6se și maY noue
descoperiri-alle paleontologie.
|
|
|
Analisa lui Erodoti n-a demonstratii mat susii că pe la annulii 500 înainte de Cristi 1ăculaii în Temeşiana Siginnit, a! cărora cal se distingeaii printr'o estraordinară micime, în-

cătii era peste putință a-i întrebuința la căllăriă,

-

i

„ Approfundarea lgcuinţeloră lacustre din Elveţia şi din Italia ni permitte astă-d! a afirma
că anume regiunilorii cu palafitte apparțineaii într'o epocă pre-istorică speciele animale
celle
ma! mEnunte, erii may cu sâmă nesce căllușei de totii în miniatură.!0
In acestii modă însuşi Erodotii, cu cinci secol! înainte de Columna Traiană,
attestă indirectamente
prin
, importantissimulu sei passagii despre cait Siginnilori, presința lăcuințe
-

lori lacustre în 'Temeşiana.
"Ma! este ce-va. -

-

=

N

E

Su

|

LL

|

o

Archeologia pre-istorică a agYunsii la unti înaltii gradii de convicţiune
despre caracterulii
industrială alli palafittelorii, unde commerciantulii din epoca primiti
vă se adăpostta ellii și
mărfurile selle: în midii-loculii ape! contra fiarelorii selbatece şi contra
unorii Gmen! şi mal.
selbatecr."+
|
|

„Not vedurămii înse totii din Erodo

ti
'că tocmat mărfaşide acestă natură, varmei , alt fosti
şi Siginnii din Temeșiana, all cărora commerciti se întindea spre
Occidinte penă'n Italia și
penă

lă Marsilia. :_
|
i
|
a
Ne putemii d&ră măguli dea fi dobânditii următârele tref resultat
e destullii deimportante:
1. Locuinţe lacustre essistaă sub Erodotii şi pânt?n
epoca dacică în Temeşiana ;
2. Locuinţe lacustre m'aă essistată nici o dată pe ţermuli
danubianti ambilaterală dela Ialomiţa în gfosii;
i
|

3. Locuinţe lacustre ai putută essiste în Oltenia, considerată ca unii

territoriti intermediarii
între celle doue punturi estreme de ma! susii.
a
“Aceste treY conclusiunY archeologice:correspundii cu o seriă pcanal6gă
de condițiuni fisice:
1. Bălţile
din Temeşiana

sunt atătii-de inoftensive, încătă anume printre
Bănăţeni s'a
cullesii essemplele cellet ma! estraordinare longevit
ăţi, bună Gră de peste '160
de anni.?
2 Bălţile din Oltenia

nu poti fi nesalubre, de Gră-ce numai în “Mehedinţi elle
sunt într uni numără de vr'o trei-deci ma! însemnate!?, și totuși poporaț
iunea de acollo este din„tre celle may robuste;

“

-

3. Bălţile în grosulii Dunărit oferindu tâte ammeste
culii

Ie

ape! dulci

cu apa

|

sărată,

sunt
Fie bine înțellesii că celle disse despre possibilitatea
locuinţelorii lacustre în Oltenia se applică egalmente la regiunea

omorit6re în culme.

nâstră sub-carpatină spre resărită de Oltii, esceptândii înse
chiarit
în munţi acelle lacuri în cari apa dulce se ammest
ecă cu apa minerală, căci! lucrarea pato-

10
pr
,
.
) RUETIMEY
ER, Untersu
chunz der Thierres
Calle uten der Schweiz 3 7uerich, 1860, in-4,te aug der
p. 63. —
po
es palaflttes du lac de Aeuchatel, Paris, 1865,inȘ, Pe 15.-—GASTALDI, 0pe cit, 56.—RELLER
cete.
iz PALLMANN, Ope Cite 88,
108 ete,

2) Bârim, Gesch. d, Tom,
es:11, 218: «Dem Gebe
Mereş wurde ein Walach aus Bau
dem “District von Karansebral
es

!
.
vorgesteili, Juneo Korin. mit. Namen,
der 172 und sein Weib5
Sara 164Jahre alt car. Sie hatten beide 147
Jahrin der Ehe
gelebt und sind 1328 verstorben. Der General liess sie portraitiren und schiekte das Gemilde Kaiser Karl
VI, dâr es in stiner Dilder-gallerie zu Wien aufstellen lies,»

:.

15) rRuNpEscU, Dicţe tope X-XI,

STUDIULU III, ş si.
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genică a acestora, după cumii a demonstrat'o Savi, este totii atâtti de febriteră ca şi a mlaAi
|
scinelorii dulci-sărate.
Eccă unii tărrămi, pe care archeologia cată să mergă braţii la braţii cu medicina, precumii însă-şi medicina merge braţii la braţii cu chimia și cu statistica, tâte ramurele cunnoscinţslorii, penă şi celle mal eterogene, fiindii adessea indispensabile unuf istoricii, după cumii

a demonstrato fârte bine scla positivistă din Francia.

.

Ş 41,

-

ISTORIA BORDEIULUI1: DACIA.

|

Lipsite de palafitte, Dobrogia şi Romănia de gtosii le înlăcuiaii printr'o altii-feliii de aro
N
chitectură : Zordeie.

Ovidiii şi Strabone ati fostii contimpurant: amăndout din epocă lut Augustii.
* Cell ânteiii trăia elli-însuşi la gurele Dunărit; cellu all douilea le-a visitatii personal|
a
i
o
mente în cursulii variatelorii selle căllătorie.!
Astii-felru testul lui Ovidii nu trebui şi nu pâte fi studiati fără ali confrunta. Îa totii

passuliicu testulii lut Strabone.

_::.

|

a

„Mlustrulii geografii ne assicură, între celle-l'alte, cumii-că în Dobrogia,

ba încă anume

lSngă 'Tomi, unde petrecea nenorocitulii Ovidiii, şapot de.giurii în gtură între Pontiă şi Dua
a
năre, lăcuiaii Troglodiţit: = mept Kaaz zal Topta sal "Iarpoy roi
“Litteralmente, cuvântulti- Teuspioă6ras, de la pop, gaură;şi pesceră, Însemneză : lăcuitori de.
N
!
i
:. :
pescere s&ii locuitori în gaure.:

In primul simţi îllă vea însuși Strabone, cândi vorbesce bună-6ră despre Caucasii.?
Not scimii înse că ma! nici o pesceră nu se află în Dobrogia.

Espressiunea cată der să aibă cellu-l'altu înțellesi, şi totii Strabone ni-l esplică în urmăo
torulii passagtu despre o poporaţiune din Africa:
Tuoăg Bas» at Towphodurinş oinetv axat dpyrrovsa6 Ti? Yî î* -

Adecă:

|

|
„Se dice că unil dintr'înșii trăescii trogloditicesce în gaure săpate în pămenti.»
din Dobrogia, neavendi caverne naturale, sunt deră locuitori în bordeie,
Troglodiţii
Întrunii altii loci Strabone observă că tratulii trogloditicii aperă contra friguluy: dă să
Wm%, ceta-ce concordsză de minune cu condițiunile atmosferice alle Dunări! de grosi, atătii
de cătră Ovidiii:
de energicii descrise
Și barbarulii

îmbracă, nădragi și pei informe,

Cati din a lui făptură d'abia se vădă obrazii,

până și prin blană dă gerulii în putere;

Diră

"Şi pulberea de 'ghiaţă pe barbă scîntefază;

Și te copprinde grâza cândi sloluri eristalline
Se 'nchiagă pintre plete și se cioeneseii cu <gomotii
T?a capului miscare; și "m vasii înghinţă vinulii
De *]i scoţi în bolovane păstrândii figura 6llei, .
- Şi?n loeii a sârbe spumă, mănânci buecăţi do vinil!

Se nasce acumii fir&sca intrebare : cumii de tace poetulii daspre

acesti Troglodiţi ar lui

Strabone ?
1) sraaa., II 5,

ui,

2 n. Vi, 5, ARI

!

Cf AMMIAN. MARGELL., XXI, 8:et

«Pouce prominet insula, quam cireumeolunt Troglodștae
Peuci, minoresque alie gentes: et Mistros quoniam potentissima, civitas, et Tomi, et Apollonia, et Anchialos, et OdisSOS „ud
,

9) sraag,, XI, 5, $ 1.

-

Germ., 16.
. 4) ID, XVII, 3, $ 7.— CI. zacrr.,
|, 551: «Les Kamtehada-

5) Ip, XI, 7, $ 7.— Cf. Ev,
les pratiquent dans la terre des excavations, sortes de terriers, dans lesquels ils se râfugient contre lercessire froidure de leur climat.»

30
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onii,e peste” putință,
A nu-i fi cunnoscutii, pe cândii unii dintr'înşii se aflaii chYariă 1SngăT
a
Urmeză deră să-l căutămil în testul lui Ovidii.
i assupra
Dunări
alli
i
nordic
i
țermuli
Descriendii cumplită năvallăa barbarilorii de pe
.

bieţilorii ţerrant din Dobrogia, poetul. dice:

a

a

DI

.

Et cremat insontes hostiea, famma Casas...

Pentru a ru antecipa assupra resultatelorii analisei, noi traduseserămil :
;

Şi foculii ee se 'nalţă din șubrede colibe...

Derii casae din acesti passâgiu să fie 6re în adevării colibe, după cumii se crede generalmente, sâii nu cumii-va ecivalintele cellă rigurosii trebui să fe bordeie?
_Ună contimpureni allii lui Ovidiu şi all lui Strabone, unii scriitorii speciali în cestiun!
grammaticale, uni pedagogi de familiă allă lui Augustii, lessicografulii Verriii Flaccii, ali
cărufa tractaţii a aglunsă până. la no! în prescurtarea lui Festii, dice: acasa & cavationen:,
:
cefa-ce se traduce prin Bordei, nici may multă, nici mai puţinii decătii atăta.
O grottă accoperită cu paiă, adecă €răși unii bordeiii, pe care şi-li făcuse Romuli pe
muntele Capitolinii, sei pe care Romanilori li plăcea să-l attribue unui miticii fundatoriă
allii Urbii Eterne, se numia «casa, Romuli.»”

„Faţă cu Troglodiţir lut Strabone, fațăicu «casa ă cavatione» a lul Verriii Flacci, față
cu «casa Romuli» de pe muntele Capitolinii, remâne certi că «insontes casae» din Oviditi
denâtă grossolanele locuinţe găurite în țerrenă, oferindu vederi! abia accoperișulii şi ser|
vinda drepti adăpostii unei misere poporaţiuni.
Dobrogia: «ţermii cim=
locii
întruni
Acumii e lesne de înțellesă, de ce poetulii numesce
|
|
i
|
mericii», “Gimmerium litus.*
Cimmeria implica
chfarii anume

la cet vechi nu numai ideia unet obscurități suterrane

în genere;

ci

Bordeiele: "Egopos 8: mois Kippepiots mposornetâv bv sănov gnaiy abrobs 2 varonţelots otziatg orei,

Peste cinci-spre-deci secol! în urma «Tristelorii» și «Ponticelorii», unii glune Oliandesii,
ae

Georgiti Douza, făcu în tr&cătii o căll&toriă prin România.

Mergândii dela Iași în giosi spre gurele Dunării, elli a fostă isbitii de unii spectacolii,
pe care nu i-s& înt&mplase până atunci a'lă întimpina nicăiri, nu numai în Occidinte, dârii
nici măcarii în partea de susit a Moldovei.
|
E
rii
selle:
Eccă mal Ânteiii chfarii testulii cuvintelo
«Post haec spatio octo dierum venimus Smielum “Turcicae ditionis oppidum, ad ripam, ut
adixi, Danubii situm, Dum in hoc itinere eramus, videre contigit pagos complures, ubi homines în
aspecubus

sudterrantis

o.

”

>
habitabant,

Adecă:
|
la Ismailii, oraş dependinte de Turc! și aședatii,
ămii
- «De aci după optii dille agtunser
cursulă aceste! călătorie avurămii occasiunea de
In
«după cumii disei, pe ţermulii Dunării.
aa vede mai multe sate întregi, în carl omenii lăsuescă în pescere sub pămentă,»
|
„Pescere sub pământi, ş'apot nu pe ici pe collea, ci mai multe sate întregi, eccă deră Troglo_diţi lut Strabone și aY lut Ovidiu între Românit de pe ţermulii danubiani all Moldover!
ed. Da-

Kepntgeos. —ER0p., LV, II, despre Cimmeri lângă Nistru.—
ot. BELLERMANN, Ueber die Katakomben za Noapel, Ham-

FREUND, Le grand dictionnaire de la langue latine
Paris, 1855, în-4, î. 1, p. 431: Ca, Latine,
tr, 7) “Theil,
»
grotte couverte de paille sur lo mont Cașitolin.»

urg, 1839, în-4, p.108 SQq.——RRAWLINSON, On the Cimme— Despre
în Mist, of Herodey III, 150—156, ete.
rians,
Cimmeri și «bordeele» lorii noi vorbimii pe largii în vol. II,

VA FESTI « FLAccI de rerborum signiflcatione,
,
mstelodami, 1699, în-4, p. 69.
N

“8 Pont. IV, 10.

9 ) STRAB., V, 4, $ 5.—CI[. nom., Odyss, 12.— nesrcu., v.

Stud. IV, Ş II.
"10)

pousa,

,

De itinere suo

opolitano;
Constantinopolit

duni Batavorum, 1599, in-16, p. 17.

»

Lu
Lug-

5
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In fine, chYarii în secolulii nostru, sunt acumii vro șesse-deci annt, cttă cumii descrie Anglesulii William Macmichael unii bordeiii din regiunea Buzeului :
|
«Înserândii, ne-amii adăpostitii într'o colibă, cea ma! miserabilă din căte ni s'a întemplatii
aa vede vre-unuia din noi. &ra o adipirată cavernă de Trogloditii. O tindă aprâpe de totii desacoperită, plină de păsseri domestice, formă întrarea într'o suterrană, în care'ne-amil pogoritil
ape îrel trepte şi unde ami găssitii doue muier! și tre! copil, pitulaţi în glurulti cătoră-va sur=
|
|
ia
!
»celle ardândii în vetră,»**
« Tovarășulii meii — închiăiă căllătorulti — fusese în Nubia şin Egiptii, şi eii însumi ami
«vedutii colibele din Finlandia, Grecia şi Sicilia
; derii amăndout amii fostii siliţi a recunnâsce
«că n'am petrecutii nici o dată o n6pte într'o gaură mai ticălosă.»**
|
Troglodiţii lui Strabone lSngă Buzeii!
Aceta-şi natură fisică a petrificati:- pentru decimi de secolt acella-și tratu stereotipii sub
lunga successiune pestriță a n&murilorii cellorii may diverse prin origine, prin limbă, prin
totii ce constituă individualitatea morală şi materială
a une! communităţi umane.
Lemnulii fiindii rari şi scumpii în cămpia cea pleșuvă a Dobrogii

şi a Romăniet, - fiindii

rari şi scumpii sunt acumii doue mit de anni ca și astă-qi, și precumit rarii și scumpi va fi
peste doue mit de anni de aci încollo, trebut vrândii nevrândii să recurgt la o altă speciă
|
|
de construcţiune decătii într'o z6nă lemn6să.
Cefa-ce făceati Geţit la gurele Dunării,

o vedemii făcându-se totii atunci și totii așa în

Asia pe laturea orientală a Pontului de cătră fraţi! lori Frigiani, o altă ramură a acelleya-șt
|
Aa
|
a
mari ginţi tracice.
de a 15modulii
descriendă
Eccă ce ni spune în dillele lu! Traiani architectulii Vitruviii,
sterpă:
cui în doue regiuni învecinate, dintre cari una e pădurâsă și cea-laltă

«Frigiani!, aşedați într'o cămpiă lipsită de arbori, îşi facii lăcuinţe suţerrane găurindii de

«susti în glosti căte o movilă, în interiorulti cărita să se potă stabili întru câtă permitte mă„rimea spaţiului, €rii dintr'o lature mal găurescii apot o întrare. Peste gaura cea d'assupra
«se punii în piramidă vro câte-va bârne legate împreună, peste cart se arruncă paiă şi pa„pură, şi'n fine peste acestea se mal aşterne unii grossii stratil de pământi, încâtii sub unii
«astti-feliti de triplu accoperiști Frigianil lesne îndură atâtii Yernele celle ma! frigurâse, câti .

«şi celle mat căldurâse vere.?

.

De

|

o.

cea
Archeologia română arii trebui să cerceteze şi să lîmurescă, decă nu cumii-va partea
Dunării
mat antică dintre nenumăratele movile, preserate may cu preferinţă în toti lungulii
?
de giosti, artifi nesce remășiţe pre-istorice alle unori «bordeie» a-la- Phrpgienne
este, de
Probă se pare a fi presința bârnelori în interiorulii unora din elle, după cumii
i
a
NE
essemplu, acela despre care vorbesce d. Bolliacii :
pre
de Zimnicea,
«Ami mersti la cetatea dela Frumâsa, distanţă de 16 kilometri în susii
«Teleormanii;

o cetate

de. pământii regulată, pătrată, cu trei şanţuri

şi cu 9 întrare

forte

numai, şi nami putut
«bine vedută: Amii pusti să facă câte-va săpăture cu vr 0 30 Gmeni
la adăncime de unii metru la în=
- agăssi decătii fragmentede passe de pământă şi căte-va bârne putrede
|
arsi.
atrare, cumii și doue fragmente de col6nă de pămentii
tuturor elementeCu tâte acestea problema remâne în suspensiune pent la grupparea
lorii de demonstraţiune.
1

m

maia MAGIICEAEI a JO To%, So,

Moscow

to Constanti-

«we halted for the ove-

nine, and took up our abode in the most wretehed cabin ciTrothez'of us had ever witnessed; it was-the cavern of aformed
glodyte; an almost roofless out-house, fuilofpoultry,
ain, into which wo descended by three
ule
to thosouterr
the vestib
steps, and where we found two women and three chilăren,
squatting round some lighted sticks burning on & hearth,..»

.

Ibid., 106: «ily companion

had been

in the. huts of

12)
but
Nubia and Egypt, and I had oceasionally myself been but
Greece;
and
Sicily
Finland,
în
ed
accomodat
ly
indifterent

we both agreed, that this was the most miserable hole in
which wo had ever been obliged to pass the night.»
e
ia
i. De architect. II, 1.
) Escursiunea archeologică din annulii 1869, Bucuresci, 1869, in-16, p. Te
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LEGATURA

.

.

BORDEIELORU

CU

INVASIUNILE..

e

.

„

-

.

Până aci not ami constatatii. doue mari cause directe alle essistințe bordeteloră în regi"unea cea băltsă dulce-sărată a Dacier, adecă tocmai! acollo unde, după cumii arrătarămil,
Se
i
nu .essistaii lăcuinţe lacustre: 1 Frigulă;
|
o
a
2 Lipsa de lemne. ..
Frigulii şi lipsa de lemne, ambele atâti de vigurosii sch ițate la totii passulti de muza lu!
E
a
N
Ovidiu :
Vai înst cândii sossesce possomorita, ernă
Rînginâii. grozava”! buză, și cândii începe gleba
A cănunţi eu 'ncetulii sub marmora de geri!
Şi crivățulii pornesee și ncua, împle nordulii,
Şi cade, cade, cade: nici sorele, nici ploia,
N'o mai toresei acuma,.căci frigulii o 'mpetresce;
Şi până să dispară

uni

stratii, sasterne altulii,

'adessea n aste cuiburi de ghiiiţuri îndessate
” Privesel intr'o grămadă zăpedi din doue ferni!

-

Secu:
Aice blânda viţă a strugurului dulce
Nu

se 'mpletesce verde în giurulii unui ulmi,

Nick arborulii nw'și. plecă mlădiţele *ncăreate

De fructe, ptrguite sub. luminosulii ceri; '!;
Pelinuli singurii numai informii îmbraccă șessulii, -

"Și nu rodesee câmpulii decitiamărăciuni!

.-..

Sei ;.
Pustiă, tristă, nudă, niet arbure, nici frunqă ;
Fugi,

fugi d'acestă ţerră...!.

a

Friguli şi lipsade lemne, ambele sunt forte adevărate, provenindii immediatii din natura
z6nei şi confirmândii minunata persistință a âcțiunit climaterice assupra popârelori; deră
essistă nu ma! puţinii o a treia causă a locuinţelorii suterrane, totii atâtii de energică, deşi
indirectă,

cc

i

|

O specifică Ragusanuli Raicevich, cellii maY finti observatorii dintre câţi ati scrisii vre-o
dată despre Romănia,
|
|
|
Ell dice :
.
|
:
|
ă
|
«Satele din șessii sunt mat t6te forte meschine, offerindii aspectulii desolațiunii şi ali mi«seriel. Casele, seii mat bine vizuinele, sunt construite sub pământii și se chiamă Bordeie. De
« departe nu zăresci decătii, fumulii ce esse de prin coşuri, &rii de aprâpe vedi numat stre„şinele, puţinii rădicate d'assupra solului și formate din nesce bârne. accoperite

de ţerrână,

«peste care cresce. rbă. Zocuitorii se ferescă totă-d'a-una de drumurile celle mar! şi *şi caută căte
a0.rîpă, căte o văgăună,
«năpaste, 2

unde să nu fâe în callea trecătoriloră şi să se ascundă
A

i

o

astă-feliii de glafişi de

E

i

Cu unii secoliă înainte de Raicevich, aceta-și observaţiune o făcea iesuitulii francesii Filippii Avril, carele visitase atunci! curtea domnului moldovenescii Constantinit Cantemir.
-

1) RAICEVICH, Ope cit. 228: «Sfuggono sempre le strade
maăestre, 6 cercano un qualeche fosso,:o terreno basso, per
non estore veduti dai paseagieri, e sogeetti a? rapine, e veseazioni.2
— Nu înţellegemă de unde va fi luati: WILKINSON,
op. clt., 142, altii-mintrea scriitorii: forte seriosi, doserierea,

de totii fantastică a, bordolelorii române: cu unii cati pe
sub pământii și cu unit altulii dV'assupra, ş'apol acâsta «dantouto Vetendue .des principautes, toutes de la mtme grans

deur et hâties de la mtme manitre»! —Nu

eseacţi sunt vBrcinr, 204, și FREHNER,

37.

mal puţini ne
e

,

|

|
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«În partea orientală a țerrey— dice ellti — adecă la hotaruli tătăresci, țerranit şi toți aacel ce nu locuescii pen fortărețe sunt siliți aşi săpa vizunic pe sub pămentă, ascundendu-se de
« naintea furiei crudiloră duşmani al creștinătățil
isa
o?
i

In dillele lu Ovidiii crestinismulii nu se încuibase încă pe ţermit Dunării, deră acellea-șY
condiţiunt fisice împuneai de pe atunci aceta=şt necessitate a: trogloditismauli.
Frigulti, după Strabone ; lipsa de lemne, după Vitruviii ; temerea unef urgie invasionare
după Avril şi Raicevich; câte-trelle după noi, căci nemicit nu pâte fi mat viţiosii ca o esplicațiune unilaterală a fenomenelorii istorice; &ecă genesea -Bordeiulul în cămpia danubiană
cea descoperită la vigeliă și la năvallă, şi cccă de ce totii-o-dată acestă sumbră înmiormăEntare de vi a omului este rară, escepțională, sporadică în tâtă regiunea nâstră muntâsă,

pe care, din dossuli stâncelorii și allii codrilorii; nici furtuna, cea deslănțată,
cellti fără milă no isbescii dreptii în faţă.b: .
Da

nici inamiculii

839,
,

.

+

* ORIGINEA

CUVENTULUI

BORDEIU.

:

La prima vedere sarii pute crede că vorba Bordeiă arii fi la not ună 'gotismii.

Anglo-sassonii numiaii casa Bord, de unde împrumutase/limba francesă dicerea mediană
ecivalinte dorde, din care conservă astă-di diiminutivulă în simți de lupanari.!
sai
Diez susține că Bordeiuli arii fi unii germanismil.*
|
'ce trebue pentru a se
E mat de mirare că o face și Diefenbach, deși avea la mână totii
convinge că acestă etimologiă este o allucinaţiune filologică.
“Bord s'a contrasii din goticulii Zaurd, ca şi Bât din Bauth, hos din haus etc.”
Goticesce Baurd, în tâte celle-'alte dialecte teutâne şi scandinave Zord și dort, anglesesce
board, însemnă tablă, bancă, malii, zidii, totii-d'a-una ce-va înălțatii

d'assupra pământului,

după cumii observă însuşi Diefenbach: «Rand, Ufer, als Erhobenes, die “Grundiedeutung
|
Sa
o
Si
Aa
|
bildet.»*
î:
* Bordetulă românii e cu totulti diversi.
Ell implică o lcuință subterrană, o escavaţiune,

1. Bortă, cavernaş
2. Burtucă,
3: Burtuşă,
„4. Burghiă,
Rădăcina este
'a) AvRIL,

Voyage

a

:-

fiind de aceta-și familliă cu:

ÎN

a

foramen in glacie ;* .
peritonacumş” cochlea.
Bor sii dur.

pour

dâcouvrir

un nouveau chemin

A la Chine, Paris, 1692, in-4, p. 333—46, o întregă rela-

țiune despre Moldova, pe care. noi ami reprodus'o testual„mente în Archiva Istorică, I, 2, p. 13: «Dans la partie
orientale, qui confine & la Tartarie, oii les Paisans et tous
ceux qui ne demeurent pas dans quelque ville de defense,
eviter
sont contraints de se fairo des loges sous terre pour

la fureur de ces ennemis du nom Chrâtien-»
10b) Despre bordeiele în Oltenia, ccce ce dice- d. IONU
unde
NESCU, Agricultura din Mehedinţi, 151: «La cămpiă,
năvălipsesce pădurea, şi .unde afostii totii-d'a-una frică de

de frică de
lirea și striciiciunea Tureilorii, și mal cu semi
pământă și.
a ee areta omulii avutii, casele sunt făcute in
pămentii,
de pământii, sunt ceja-ce numimii bordee invălite cu
în pămăntii
făcute
bordce
sunt
Câmpulă
și
a
Blahniţ
In plasa
mai igiecu pâreți de cărămidă, sunt bordee mai bune,.

bordenice şi mal commode decâtii inseși casele. In genere
uni” antreii
ele aii duoe incăperi: o cameră numită odae,șie. Grâpa anumiti cuhniă. Bordeuli are 2, stîngeni lungim
e:0peru accop
pista se. face într'o qi de câtră optit Omeieni. Pent

șimentulii bordeiului se-pune in păment

ii duce

furce,

'unăâ

la, unii eapetă și alta la altul; pe furcele acestea se pune
o grindă în lungulă bordeului. Grinda trebue să fie grâsă.

Pe grindă, care este deo giumttate stingenă afiară de pă-

mântii, se punii martaci cu unii .capetii pre grindă şi cu
altulii pre pămîntă dela marginea bordeului. Preste mar-

taci se pune o l6ssă de nuiele, preste diînsa paiă

și preste

aceste pimântă ca de o'palmă și ma! bino iu grossime. Intrarea, în- bordee se face pre unii gârliciii aceoperitii ca, și
bordeulii, prin care se pogoră.și se esse din bordeiăi. Unit bor|
N
deiii costă 147 lel.».
1) DU CANGE, Gloss; med. lat., [, 128.— MERLIN, R65-e cd,, Paris, 1827, in-4, t.
pertoire de jurisprudenco,
2, p. 242: «Borde, on nomme ainsi.dans quelques. provinces une petite ferme, moins considârable que la metairie.»
2) Grammatik der romanischen Sprachen, Bonn, 1836,
in-8, t. 1,p.5%.

5) pove, Gramm.,|, $ 18.

.

4) Wort. de goth, Spre I, 255,
_5) Lex. Bud, 63.
:
!
6) Ibis 95,
Ip.
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Dom

sei augmentului, şi
Căutândii derti acestă rădăcină, fie ori-şi-care differința 'sufâssului
căutând'o totii-o-dată anume în însoţire cu ideia fundamentală de : ce-va sfredelitii, noY găs-.
.
simti numa! în limba albanesă întrega genealogiă a.cuvântului:
„ Burolg, isvorescii de sub pămentii;
,

Odo

„ Burme, bârta puscel ;

„ Burkd, grierii, litteralmente insectulii care şede în gaură;
„ Burim, isvorii, apa ce isbucnesce affară ;

„ “Burghi, burghiă, instrumentă de sfredelitii ;
6. Burk, bordeiii.
Radicala acestut gruppii româno-albanesii se afflă totii în înţellesi. de a despica nu
e
numai aprâpe în tâte limbele indo-europee, derii până şi la Semiţi.
li ba'ar —
ebraicu
gropă;
bur-a—
puţi,
Delitzsch citeză pe arabult da'ara—a sfredeli, dir—
ită
; chaldaidespărț
a —
a sfredeli, Beer — puţii, Bâr — gr6pă; arabulii Barda —a tăia, bari
culti Zerâ' —a sfredeli; aramaiculii Barar —a tăia ; etiopiculă darbir — puţii și altele, tote revenind la o tulpină dar, «schneiden, graben» *, care se regăssesce şin sanscrituli Bhar—
a spinteca, Bhurigi—fârfecă, prototipuli româno-albanesulu! Burghii, zendiculii dar si Biriă—a
l i ; grecul șipo, latinulii forare, vechiul
— burghii
—a sfredeli, Boirea
Beru ti
sfredeli ; celticul
germanii poran s6ii porân, modernuli germanii Boâren, anglo-sassonulii Zorian, persianulti:ue
|
rîdan, curdiculii Berum etc.”
respăndită a datii înse nascere
de
ă
atâtii
radical
si
acestă
Albane
la
şi
Românt
la
Numai
E

5

noţiuni! concrete de «bordeiii.»

Cunnoscândii natura tracică a înrudiril între limbele albanesă şi română, not vedemii că
tordelulă, ca şi Bârta, ca şi Burghiulil, ca şi burtuca s6ii burtuşulă, nt-aii remasii drepti dela Daci,
|
e
fiindii cu totulii neattărnate de sassonulii Bord.
Poporii eminamente muntenii, Dacil.nu trăiaii în Bordele, deri ascundeaii în elle averea
lorii în timpi de resboiii, întocmaY după cumi ni spune d. Hahn şi despre albanesulti
burk: «unterirdisches Vorrathshaus, welches auf der Erdoberflăche nicht sichtbar ist und die
|
Si
Habe wăhrend eines Krieges birgt.»**
ei
le
Column
lievuri
bass-re
pe
clarii:
ă
forte
Unu bordeiii dacicii de acestă natură figurez
“Traiane."*
|
Să se observe că

Macedo-românit, deși locuescii aprâpe de: Albanesi, totuşi n'aii de loci

vorba Bordeiă, încătti originea”! curatii dacică pe ţerinulii nordici allii Dunării este totii ce
a
d
pâte fi maj irrecusabilii.
S si.
GRĂNARELE ŞI MORMINTELE SUTERRANE IX DACIA.

“Intru cătti locuințele suterrane, cellii puţinii la” Dunărea de glosă, sunt legate destullit de,
strînsti cu regiunea bălțiloră cellorii mixte, totă pe atâta, ba şi mal multi pote, bordeiele
implică pânăla ună puntii construcțiunea unori grănare de assemenea sub pămenti,
Locuindii ellii-însuşi într'o vizuină, țermurenulă cămpiei danubiane putea re să aibe pof=
ta de a clădi ce-va ma! comfortabilti pentru grănele selle? :
In fie-care ordine de idee sei de lucruri ințellegința umană possedă căte o singură normă, copprindândii într'însa totii ce . se assemănă s&ii se înrudesce.
A
5) peurzscu, Studien iiber indogermaniseh-semitische
Wurzelverwandtschaft, Leipzig, 1873, in-8, p. 50—851.

) PICTET,

I[, 96, 131, 135.—CURTIus, 279.—FICK, Wir-

der indogermanischen Grund-sprache, Găttinterbuch
gen, 1868, in-8, p. 125.—eorr, YWaurzelwurterhuch der

o

selle, este în fondi toti o.casă; și acollo

O casă, fie pentru sine'şi, fie pentru buceatele

indogermanischen Sprachen,
p. 462.— ete.

10)

)

uAnn.

HAHN,

Lox.,

LOX.,

16

10,

Detmolă,

:

11) FREHNER, ODe Cite Nr. 20, p. 9%,

1869, t.2, part. 1,
.

|
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unde una din aceste doue specie alle genului se scobesc e în-țărrenă, să ne asceptâmi a găssi
scobindu=se totii în ț&rrenă şi pe cea-l'altă.
Varrone, contimpurenii și chfarii amicii alli lui Ovidiii, dice:
«UniY facii grănare sub pământii, ca unii feliii de caverne, cela-ce se chiamă sirY, după
«cumii sunt acellea din Cappadocia și din A racia etc.»*
Pliniti cellii betrâni, carele trăia numa! unii secolii în urma luY: Ovidiii, ni spune la rândulii seii:

«Este f6rte utilii de a păstra buccatele în grâpe numite siri, ca-în Cappadocia şi în (ra-

cia.»?

Quintit- Curţii, scriitor sincronică lut Pliniii după opiniunea cea mai accreditată, ni arată
mal totii aceta despre provincia asiatică Bactriana, a cării împoporare era învecinată cu Tracil Ain Asia:

.

+ Buccatele se ascundii atâtii de bine în grâpe, pe cart barbari! le numescă sirt, încâti nu

“
_
ase potii găssi decătii numai desgropându-se.»?
Spaţiulii de unii secolii între -Varrone şi Pliniii scti Quintă-Curţiii îmbrăţișândii tocmar e-

poca lui Ovidiii, aci este loculii de a desbatte și cestiunea sirilorii, deşi poetulii, forte sobru
generalmente în detaluri agricole, nu avusese occasiunea de a-i menţiona în ristele s&ii în
=
”
“Ponticele selle, precumii nu-i pomenesce nici Strabone.
Europa,
în
semitice
i
originilori
allă
D. de Rougemont, campionulii cellii ma! passionatii
- după ce înţellesese că Troglodiţir dobrogiani voră fi lăcuitii în nesce caverne naturale din ca-

luY
usa une clime căldurâse, adecă totii ce pâte fi ma! pe dosii în comparaţiune cu testulii
siea
Strabone şi cu testulti şi ma! elocinte allă realității, nu ne mai mirămii că şi invențiun

numar şi numai pentru

riloră o aceârdă ţerrelorii ecuatoriale,

satisfacțiunea

de a o attribui

Fenicianilorii.?

a, gr6_In faptii înse, ort-unde arti fi, în Tracia scii în Anglia, la Tunisă ca şi 'n Bactrian
apol
frigul,
nu
decă
anume:
_pele pentru grâne ai o rațiune identică cu a bordeielorii, şi
dată
d'o
răpită
avuția
lipsa de lemne; de nu lipsa-de lemne, atunci temerea de a-și vede
câte-trelle
printr'o neașteptată invasiune; una din aceste tre! cause, s&ii doue din elle, or!
cape ici collea alte consideraţiuni secundare de unii

împreună, cătră car! se mal adaugă
racterii localii.

cumii observase degia aUmiditatea solului pote strica buccatele celle îngropate, după
că bietului plugară -preată
adevăr
gronomulii romanii Columella;* este înse nu mai puțină
şire..
desevăr
cu
perde
feră orl-şi-cumii a le ave nu tocmat bune, decătii a le
igienei,” şi totuşi nenoroBordeiele celle umede nu sunt conforme nic * elle cu preceptele
citulii locuitorii din Dobrogia sei din Romănia inferioră

avea cuvintele selle de a se ascun-

i de a căpăta friguri, scrofule, tubercule
de cu tâtă familia pe sub pământi, chiarii cu risculi
7
vera în robia cellui ăntelii năvăsi rachitismii, mat bine decătii â degera Yerna scii a căde
litorii,
”
să uite, că multe și forte multe fenomene în annalele umadată
o
Istoriculii nu trebui nici
1866, in-8, p. 247, 255, 256: aCes Britons, chez qui nous
conduisons les Allophyles, avaient certaines coutumes 6gyptiennes et stmitiques, qui eorroborent notre hypothăse. Ils

sub ter1) De re rust., 1, 57: «Quidam granaria habent ocia, ac
ris, speluneas, quas vocant oergovs, ut in Cappad
.

'Thracia.»

,

tur în
2) Mist. Nat., XVIII, 73: aUtilissime tamenet servan
in Thracia.»

serobibus, quos siros rocant, ut în Cappadocia

um
3) Hist, Alexandri, VII, 4: «Tritici nihil aut admod

ita soexiguum reperiebatur, Siros voeabant Barbari : quos
e non posVerter abscondunt, ut, nisi qui defoderunt, invenir

Germania cf.
cint. In iis conditae îruges erant.» — Despre
dipsesce ori-ece indi-

TAcir., De mor. Germ.,
caţiune.. topografică.

16, unde înse
”

4) Pâge du hronze ou les S6mites en Occident, Paris,

conservaient leurs bles dans des silos.

Le grenier

souter-

rain, Qui suppose un sol trăs-sec et par consequent un chimat chaud, ne peut ître en Angleterre qwune împortation
- ctrangire, venue du sud ete.»
5).De re rustica, I, 6.

6) pa. FELIX, Salubritatea. sateloră, în 'Practatii de

;

nygienă publică , Bucuresci, 1870, in-8, î. 1, p. 388. —
BECQUEREL, ODe Cite, 334.— LEVY ete.
ME
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nităţii se esplică sei se glustifică prin ne-pota de a, allege pe.cellii mat. micii din doue. relle.
Pe ţermil Dunării de gYosii, nu Feniciani! aii introdusii. grănarele -şi casele suterrane ; nu
le-aii introdusii înse nu ma! puţinii nici Arianit sei Turanii, ci le-a dictatii natura fisică a
regiunil,
|
|
„Nu noi vâmii contesta puternica acțiune

primordială a

Semiţilorii

în Europa, şi chiară

tocmai! în Carpaţi; o vomit semnala din contra nu o dată în cursulă scrieri!
pop6rele tracice, cu Daco-geţii în frunte, primiseră în sînulii lorii din cea mai
ticitate unii copiosti ammestecii de elementii semiticii; să'ne ferimii totuși
luntrea peste măsură în loci de a o face să plutescă fără pericolii cu cela-ce

pe faţă; tâte
depărtată ande a încărca
pâte să conţi-

nă cu sicuranță,

E mal norocosi d. de Rougemont cândii stabilesce
între sistema înmormEntăriloră

suterrane

unii feltu de solidaritate

în formă de puțuri, după cumi

între sirt şi

sunt,

bună-6ră,

Nemin! înse n'a observatii că'n limba maghiară se conservă unii monumentii
acea epocă pre-istorică a îngemănări! gr6pelorii alimentare și funerare.
!

relativii la

celle descoperite în Algeria.”
Unguresce s'r, citesce şir, însemneză pâne astă-di o grâpă în genere, şi ma! în speciă unii

mormânti.

Sir, adecă tocmat aşa cumii diceaii. Tracii după unanima

.mărturiă

a fântânelori

antice:

cipoc, cetpâs, sirus.ă
Romănesce. şirodă, o formaţiune învederată din şiră;” vrea să dică o cadă: lacuiculus, Stin-

der, cupeau ș** €rii şirimpiii, o gicere şi ma! remarcabilă, dendtă, după definiţiunea Lessiconu-

lu! Budanii: «canalis aquarius, ductus aquae, caenum. profundum, cuniculus subterraneus ex quo
:
cffoditur
aurum» ;„ai mat pe scurtii, o seriă de noțiuni tâte fârte apropiate de idea unut gră-

„ narii suterrană.

„ irim-ptii descompuntndu-se în doue radicale, din cari cea dela codă, pi, însemneză apă,

dela samscritulii pirâ-mi,

gr6pă.

a be, grecul hu, slaviculii

EI bine, în limba. armenă,

piti etc., remâne: şirim în înţellesă

curatii ca la Români, şirim

vrea să dică gr6pă,

de,

înse totii-0-

dată şi mormentii, ca şi maghraruli sir.
Şirim armâni este cu atâtii ma! preţiosii pentru înţellegerea şirimuluă români, cu câtii se
scie că:

1. Armeni! sunt

de

origine

primitivă tracică ca şi Daco-geţii,

încâtii

ambele ramure

trebufaii să fi avuti de'nteiii o limbă fârte assemănată.!?
a
2. În Armenia essistati din vechimea cea ma! depărtată nu numai bordeie ca şi la not, nu

numai gr6pe alimentare, derii până și animalit șe ţineati acollo pe sub pământiă."?
„Aceste doue consideraţiunt reversă o nouă. viuă lumină assupra vorbei şirim, a cărila solidaritate la Români și la Arment remâne ma! pe susii de ori-ce îndoudlă.

7) ROUGEMONT, Op. Cite 82, .
5) Ni pare râii că nu avemii în mână scrierea lut seic
CASSEL, Magyurische Alterthuemer, Berlin, 1848, in-8,
pe care o cunn»scemii numai din citaţiunile lui vivIEN DE
ST. MARTIN, Etules de gângraphio ancieune, Paris, 1852,
t.2, p. 71.
— Amii fi eurioși de a seci, dseă ellii a surprinsi
importanţa Îni sir maghiarii și originea”! tracică.
?) Românesce finalulii 6dă, in cele-Valte limbe romanice
oda şi ata, este câte o dată o simplă lungire fonetică, alte
dă o întărire a, ideei copprinse în porţiunea, cea radicală a
cuventului, după cumiă vei în prez, Grammitik der romanischen Sprachen, Bonn, 1838, in-8, t. 2, p. 292, unde
adduce ea essemple:. span. nuvada, portug. brivada, ital.
lombata, lunata ete.

10): Lexicon YValachicum, 645.
1) Ibid., 644 și 206.
12) HEROD., VII, 13: 'dontveoc GE nara
găzaro, fovreş
*Aonevia, .

Dgvpiv

13) xexopu., Anabey
după

traducerea

&rococ.
a

—
”

Cf.

,
zrep. Poupec coaSTEPHAN.

2YZ., V.

IV, 5, 25. — DIODOR. SICUL., XIV, 28,

lui [Hfer, t. 2,.p. 389:

«En traversant

les

montagnes de PArmenie... l'armte entitre aurait peri, si elle
meit pas bientot reneontre des villages remplis de vivres.
Dans ces villages, le betail etait garde dans des souterrains
oii on le faisait descendre; les hommâs entraient dans les
maisons par des cehelles...» — O imagine a bordeiului ara
menii vedi în werss, Kostiimkanle;, Munibach
der Gaschichte der Tracht, des Baues cte,, Stuttgart, 1860, in-8,

t. 1. p. 467.
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- Decă vomi mal” adăuga sâmscritulii sir, mar“bine girâ,'întocmay ca: sâlâ=— gâlâ14, -căct
armenulii ș reclamă aci pe ș, însemnând câfă sâii unii vasii în formă de "tubă 15 ceta-ce
este identicii cu românulii şirodă, o să avemii o galleriă etimologică destullii de bogată pentru a pute urmări originea, sirulul tracicii, pe care Daco-geţii avându-lii sub diverse forme
dialectice de şira, şirim, şir, de acollo ati trecutii la

mâni la Unguri şir.

Români: șirâdă şi şirimpiă, &rii prin Ro-

|

a

Ş 45.
,

REGIUNEA SIRULUI IN ROMĂNIA.

|.

Ca să precisâmii acumii după putință z6na de predilecțiune a gr6pelorii alimentare în
Romănia, ni place a recurge şi de astă dată la d. Ionii lonescu..
_ - .
E
m
:
D-sea dice

«Pentru ca să se păstreze grănele în gr6pe, se facii grâpsle în pământii în forma une!
acarafle. Gâttuli caraffei, prin care se târnă grânele în gr6pă, este de unii statii de omi
ade naltii, şi grossii cătii pâte să între unii omii. Corpulii caraffei, în-care se ţinii grânele,
«e grossii, şi cu câtii va fima! mare, cu atâta grâpava copprinde mal multe grâne. Funduli
«grâpel trebue să fie ăngustii. După ce se face grâpă, se arde şi se ussucă. Grâpele se
«faci în faţa casel, ca să fie mail apărate de ș6reci. În gr6pă grâulii este sustrasii dela acţi«unea aerului, a căldure! şi a umedeller, și prin urmare dela causele car! provâcă fermenta«ţiunea și stricăciunea lui. In grâpe nici gargariţele nu se facii. Inse pentru ca să se con-

„serve în grâpe, trebue ca grânele să fie fârte bine uscate, căci de vorii duce cu sine în
unii
“„grâpă umiditate, se desvălesce termentaţiunea şi se apprindi, se strică, dobăndindii
Gura
lori.
gura
la
grâpe.până
în
punii
„mirosti şi unti gusti fârte neplăcutii. Grânele:se
«se astupă cu-unii capacii şi peste capacii se pune

pămentii

gâttulă

în toti

Mal

grâpel.

“nainte cultivatorit români păstraii grânele lorii în grâpe, și chiară le păstrezăşi pent în dioa
-

«de astă-di în unele locuri, ca în giudeţulă Jalomiţa.»i

Astii-feiu deră grănarele suterrane, ca şi borderele, deși nu sunt necunnoscute restului
Romăniei, totuşi se potii considera ma! cu preferință ca o trăssură propriă a regiunii mlascinelorii nâstre cellorii mixte, copprindendii

adecă Dobrogia şi t6tă laturea nordicăa Du-

|

nări dela Marea-ncgră cam până pe la Ialomiţa”. -

Nu ne înduoimii că archeologia nu va întârdia a descoperi totii pe acollo și puțuri mormântare, car! fuseseră aprâpe pretutindeni într'o epocă preistorică s6ţe mat-mat nedespăr-

II
țite şi probabilmente imitaţiun! alle grâpelorii alimentare.
pen€ n dillele
retăciti
restă
prețiosii”
unii
sir,
maghiară
Dupla accepţiune a cuvântului

nâstre din vocabularul tracicii, implică acestă coincidință și în Dacia, după cumi a consta-.
tato fârte bine d. de Rougemont în celle-l'alte pzps a silos,şi după cumi în Caucasit o in:
dică crăși dupla accepţiune a cuvântului armenii şirim.;.

Ra

Ş 40.
LIVREAUA

|

TERRITORIULUI,

|
+
„Poporulii—disese nu sciii unde Humboldt—portă livreua teritoriului.»
pe
unesce
le
regiune,
acela-și
în
Cândii:se ?ntâmplă că mal multe naţionalităţi locuescii
|
tâte communitatea liprellei.
n) PICTET,

0p.

cit., II, 280, crede că forma primordială

xasii cu grâi îngropați
aa siruluiAn apu fostit o _ edfă sâit unii
“tati €în paragrafuliiî ce urme =
imenții. D. Ionii Loneseu, citatii
alimentare în .
Ad, pâmenti:
ata în aderării că«i până astădi grâpele
,
facit în forma, unei carafie.»
âni

România, «se

15) Despre possibilitatea, în limba gamserită a unei forme
cu
-

g 19ngă

o formă cu s anume

în gruppuli

iniţiali

sr —ST

veţi porr,

Waurzel- Worterbuch,

part. 1,nr. 526 ete.

:

t. 1, part. 2, nr..239; t, 2,

1 ) Lecţiani dede agricultură,
14
, 142—3.
asr

PI

a naturei fisiee din Ialo|fârte nemeritii
2) 0 caraoteristică
A
?
7
7
KAPAKASA, Tonoypașia vis Blayias,
miţa, veţi în Dr.
.

Bucur., 1830, in-8, p. 375-6.
1) Kosmos:
bewohnten

E

,

«Die Volker tragen die Livrce der von iîhnen

Gegenden.»

ai

”
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:

La prima vedere creq! a face cu o'singură viță de 6meni, şi numat-o cunnoscință malîndelungată şi may de aprâpe permitte a distinge în vasta familliă:nesce divergințe organice.

Ovidiii menţioneză o mulţime de n&muri la gurele Dunărit; derii nicăiri. noi nu găssimii
a
în Tristele şi 'n SPonticele vro demarcațiune între acelle diverse elemente.

Intrunti passagiti ellă: strigă cu desperare că însuşi
|
|
brogia :

Omerit arii fi deveniti Getii în Doa
e
E

Si quis in hac ipsum terra posuisset Ilomerum,
Esset, crede mihi, factus et ille Getes!2

-Deru a:fi Getii nu este pentru Ovidiii o ideă precisă. |
Sarmaţii, Iazigi!, Coralii, Geţii, sunt confundați inat pretutindeni. .Intruni locii ellii dice că trăesce în Sciţia:
- Ergo erat în fatis Scythiam quoque visere nostris...3; |

și immediati după acela se plânge de afi între Sarmaţi şi Gdi:
Quid mihi nune animum dica regione Jacenti
Inter Sauromatas esse Getasque.

' Intruna

şi acela-și eleoiiă ellii numesce locul
Ş

?

o

|

putas?

|

NR

essiliului sei de 'nteiit Sarmaţiă

.

.

„Sie ego Sarmaticas lenge projectus în oras.

apol Scipă :-.:.
|

|

Pa

.

a

|
|

ă Sod dedimus' poenas, Seythictaue în finibus îti.

ie

în sferşiti Qepiă

«« «+ + poenae modo parte lovata,
- Barbariem, rigidos eflugiamque Getas!5

Intr'o epistolă “Gorallii capătă epitetulii de «accoperiţi cu peY» LS

Litora, pellitis nimium suhjeeta Corallis,.6;
într'o altă învecinată acera-și calificațiune se dă -Gejilori:
Hie mihi Cimmerio bis tertia, dueitur aestas
Litore, pellitos. inter agenda Getas..."

Aci vedeţi, pe Jazigii: |
Ipse vides, onerata ferox ut ducat Jazyx
Per medias

Istri plaustra bubuleus aquas...*:

mai încollo acera-și imagine se attribue Sarmatului :
Perque novos. pontes subter labentibus undis
Ducunt

Sarmatiei

barbara

plaustra

boves.,.%;

aur! “GQetului :
Et diseam Getiei quae norint rerba juvenei...12

2PonteIV,2,
o.
Trist
2

î..

4) Iides 11, 3.

3) Pont. IV, 10.

n

S) Ibis IV/7.

5) Ibay V, 1.—Cf. Pont, 1, 2, vers. 108-114,
6)

Pont,;

IV,

8.

.

-2) Tristes III, 10.

,

.

i

ă

19)

Ponte

I,

8.

NI

|

:
„

”.* STUDIULU
III, Ş'46.1

“: Garmaţii şi-Geţii sunt:d'0 potrivă. călărețizi
2

Da

.

23

nn

caci

ă Sarmatieao major Geticaeque frequentia. gentis

pe

Per

medias

in equis'itque

„Deşi cunnâsce sabia? şi cuţitulii'?,

reditque

vias...

nt

totuși. arma de preferinţă, arma

nală a -Qetului, este arculii : -

|

aşa dicendu. naţio-

a

E

|

Hie arcu fisos terruit ense Getas,..14

Toti arculă ni se spune a fi arma favorităa Sarmatului :
- Moris an oblitus patrii, contendere discam:
Sarmaticos

arcus, et trahar

arte loci?..,15

“ De assemenea a Jazigului:
„. Pugnabunt jaculis

dum

Thraces, Jazyges arcu...

ne

o

Nu mal puținii a Scitului:

Nil agitur tota Ponti regione' sinistri,
Quod mea sedulitas mittere posset, erat;
|
Clausa tamen misi Seythica tibi tela pharetra...?

i.

Ameţitii de acestă estremă assemenare esteridră între t6te nemurile dela gurele Dunării,

|
Ovidiii identifică adessea până şi limbele getică, scitică şi sarmatică." -. .
-;.
Ellii nu precepea ceta-ce Humboldt boteză atâtii de bine: livreua territoriului,..
Şi totuşi unii poetii latinii contimpureni lui Ovidiii.descrisese-acestă livrea, decă nu toti
atâtii de laconicii, încat nu mat puţini clarii decăti. marele naturalistii germani.
Fie-care regiune are.o altă. lege, o altă figură, o altă culore, transmittendu-le. acellora ce
|
|
e
n
o lăcuescii, dicea Marcii:Maniliii:
- Tăcireo în. varias leges variasque figuras
Dispositum gehus est, hominum, proprioque colore
Pormantur gentes, sociataque jură per artus' »
Materiamque parem privato foedere signant.
Flava per ingentes surgit Germania partus.-:

|

|

i

:

Gallia vicino minus est infecta rubore...I9

meză nu numai Oviditi. .
,
amalga
Pe Geţi şi pe Sarmaţi, marcu s€îimă
Zapudrat.**
Ptolemeti de assemenea numesce Sarmaţi pe Geţii dela Nistru : Tupzeyyiz15at înainte
de Cristi:

iasti. Romani, vorbindii despre triumfulii lu! Asiniti Galli pela annuli
cari trebuiaii să trecă
"Li Asinius Gallus de Sauromateis», subînțellegişi pe Geţi, peste ţi.
Sarma
“Romanii pentru ca să fi pututii aglunge pen& la
per eumdem LentuFlorii cândă dice: «Sarmate patentibus campis inequitant et hos
şi pe Geţi, pe allă călum prohibere Danubio satis fuit»*?, nu pâte să nu fi avutii în vedere
şiă'n Bugitacii, se petrecea acțiunea.
“rora. territoriii, în Moldovade glos

i, nicăiri nu men„.. Arrianii, geografi de multă autoritate şi tocmal din timpulii luă Trafani
ellii copprinde tasea
a
"Tactic
în
ţioneză pe Geţi și pe Sarmaţi allăturt uniicu alţii, derii
1)
12

Tristeg

YV,

Lă
.

2

o.

| Lonea Las Il, L
Iv 9
1) Pont:AN
sp
185

pia, ” vars. 107,.

| 17 Sb, în, 8. .

DL

2
.

i

:

09) mai, Astronomicong III, Vers, 7108-7140,

Do

>

„an
a

a
i
-

i

pomtay IV, 18 Fist ll,

-

sati,

3

Ă

20) GeogPes III, 10.—0f, STRADO, VII, 3, $2:.. oi ăuatosxo
" Xnidas nai Zagudirae aci păg văv dvceuăpuxrees Taira za î9vyy

zoi; Oonti xai ră Baorapyexă, păllov piv Tois îxros "Iorgov

dl

xai zois îvrâs.

a

,

- 2) ton IV, .-O[ senat, VI ,0, Şt:
21) CE. sAFARIK, Slorr, Star.,:279.
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sub numele de Zavpondza,

ri

sub
în Cynegetica

acella de

Teza. 33

Acestă perpetuă identificare a differitelorii *popâre . din cămpia Romăniei, pe d'o parte
este cea mat elocinte probă despre puternica acţiune a nature! fisice pentru a li da tuturorii
o singură fisionomiă, 6rii pe de alta ne autorisă a rectifica aci în trecătii o errore capitală,
o
commisă de cătră unii şirii de commentatori ay Columne! Trarane.
847.
CĂLLĂREŢII GEȚI PE COLUMNA TRAIANĂ.

Pe bass-relievurile monumentului lu Tratanii nu figureză nici decumii
«călăreți! sarmaţi venițiîn agtutorulii

şi nu poti figura

Dacilorii »*, după cumii s'a credutii penă acuma,

ci

călăreți getici, pe cart îi chiăma sub stegurile lu! Decebalii nu numa! vecinătatea, derii ma!
allesit communitatea originii tracice, communitatea limbei, communitatea interesselorii,?
Dovedă:
|
A
|
1. În cursulii resbellului daco-romanii Sarmaţii, și anume-cea mat forte ramură a lori,
lazigii?, se aflaii nu în allianţă, ci în duşmăniă cu Decebalii“;
2. Pe inscripțiunile și monetele celle autentice alle lut 'Trafanii, ellii se numesce *Germani-

„nicus şi fDacicus, nicăir! înse Sarmaticus*, după cum n'arii fi ultatii a se întitula decă--Sarmaţi! arii fi fostii alliaţi cu Daciy, apparţinendii ambele aceste popâre la căte o ginte cu
totulii differită ;
e
a
e
e
__3. Strabone ni arrâtă că Dacii şi Geţi! formaii o confederațiune -militară, av&ndii o ar-mată commună, une-ori ma! mare, alte dăți maY mică; î
en
4; Nu numa! armele Geţilorii și modulii lorii. de -a: căllărise assemenaii cu'alle - Sarmaţilorii, derii se assemăna până și zaua cea de pelle în formă: de şoldi de pesce, după cumi ni
spune forte limuritii Marţialii, carele muri la annuli 103, adecă tocmat în intervallulii espediţiunii dacice a lui Traiani; vorbindii despre pofta lu! Domiţianii de a purta elli-însuși
„acestă speciă de armatură, lorica sarmatica, ellă dice:
„a

Invia Sarmaticis Domini lorica sagittis,
Et Martis Getico tergore fida magis...7-

Astii-feltu nu ma! remâne nici ună dubiii că amEnduoe

.

ramure tracice d'a-stânga Dunării,

atătii dellicoșit Geţi precumii şi. forţit Daci, sunt represintați pe bass-relievurile Columne!
“'Traiane,
.
RR
N
a
e
Lipsa uneta din elle, arbitrariamente înlăcuită printi'unii continginte de Sarmaţi;a foștii
unu fenomenii enigmaticii, pe care, profitând
de occasiune, no! ne-amii simţitii datori a
i limpedi.
A
a
'

:

.

.

e

iz

25) ARRIAN,, Do renat.; cap. 23.— Tact,, passim, unde nu-"
ceques e Sarmatis Jazygibus...» Id, Histe Il, 5: « principes
mele Geţilorii se găssesce numai o dată, chiarii la finea cărții, ” Sarmatum Jazygum...»
p. 96 ed. Blaneard.— ApPIANU, unii altii seriitorii forte pon4) pro cass., LXVIII, I1.— Of. pan. Ile Nes 1Y, 12; despre
derosăi totii din epoca lui 'Trafanii, confundă. pe Geţi cu Ba- . ostilitatea între Daci și azigi.—
Ca monografiă despre Iazigi,
starnii, Macedon, IX, 1, şi XVI, 2.— Io
.
deși slabă, vedi ueNnIG, De rebus Jazygum ş” Regiononti,
23,
fa

din Bastarni Seiţt

71!

CAS LA, 28, (neo

1) craconi, Ilistoria utriusque belli Dacici, în cirAnv,
Archivit pentru fllologiă, Blasiii, 1867, în-4, p. 135: «Tertius hie fuit cum hoste congressus, in quo multi pedites Daci,
cquites Sarmatie ceciderunt...» — FRĂNER, Oe Cite passim,
vede la totii passulii în Columna Traiană pe Parţi!
“
2) sTRABO, VII, 3, $ 10 și 13,
Do
e
| 3) Ibid,s VII, 4, $ 17:06 "Iătupes Sapudzete... — PLIN, Ie
Ne IV, 12: «Jazyges Sarmate...x TACIT; Annal,, XII, 29:

1812, in-8.

_

|

*) Inscripţiunile în FROHNER, ODe Citez 151-62.—Numismele
în FABRETTI, Do Columna Trajaui syntagmaş:Romă, 1683,
în-f,, p. 269-814.—Apoi ORELLI, KOHEN etc... . . .
ae
Pt
6) sTRAB.,-VII, 3, $ 13 ad finem.
7) MARTIAL., Epigrameg VII, 2.— NIEBUNR, Kle hist. Schr.s
1, 394, nu şi-ariă fi datii ostenâlla de a căuta esclusivamente

printre Sarmaţipe «geharnisehten Router» din Columna Traiană, deca"şi adducea a-minte disticuli lui Marţialii,. , :
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LEGEA

.

-

9

A

Nimenit n'a. observatii

INFLUINŢEI

.

TERRITORIALE

.

după ce acestă de-multă degia îlli parăssise.
care

pâte să
„i

E

.,

-

assupra unei

acțiunea territoriului

încă. o lege istorică :

Este unii feliu de influință
distanţe immense.

POSTUME.

.

-

.

naţiuni

:

chiari

|

urmărescă unii poporii
a

decim! de -secoli
:

şi la

P osteritatea unu! lăcuitorii din Himmalata dintr'o epocă prezistorică se suppune pe nesci|
ute acestei îndăretnice acțiuni lScuindii astă-di unde-va în Elveţia.
legiomodă
ce
în
II,
Studiului
în
aretarămii
noi
Vorbindii de Nomenclatura Munteniei,

în Dacia ma! de pre-

naril lui Traiani, veniţi uniY din Alpi, alţii din Pirenet, şt-aii căutatii

ferință o posiţiune territorială analogă cu a patriei lorii primitive; ş'apoi emigrând ma!
târdiii de aci în Tracia, își allegeai crăştîn Balcani, mişcaţi de același tendinţă instinctivă,
E
:
nesce cuiburi assem&nate cu alle Carpaţilorii.
şirii de
lungii
unii
după
încetaii,
nu
ci
Macedoniei.
Cu alte cuvinte, până şi în fundulii
- :::

vecuri, a resimţi o influință climaterică italiană seii spaniolă.

a

:.

Inainte de colonisarea romană la Dunăre, acella-şi spectacolii ni lii presintă Geţii şi Daci!.
Sub Ovidiu, allii căruia cellu mar legitimi interprete este Strabone, Romănia actuală se
dividea în doue porţiuni fârte distinse: la'cataractele Dunării, adecă în Oltenia, locutaii Daci;
în“ grosul fluviului până la Ponti, adecăîn șessulti Muntenier, Moldove! şi allii BugYacu-

limbă,
lui, petreceaii Geţir; ambele naţionalităţi avendii acela-și origine şi vorbindii acela-şi

Ie
derii unit fiindii plăiaștşi cel-Palți cămpenă.*
„Lăcaşti de predilecţiune allii Geţilorii era năsipâsa. pustietate dintre Prutii şi Nistru:
o măgură sci
1 2 Cesăv îpnyla?, unde chlarii astă-qi rare-ori găssesce cine=va unii 'păriii,
a
e
SR
unii arbure.*
curgătâre, nălțimea
.apeloră
isvârele
erai
contra,
Adăpostii favoritii all Dacilorii, din
carpatinii."—
crescetului
alle
rourate
munţilorii, dessișulii codrilorii, cununele pururea
Geţii lesne sarii fi pututii apropia de plalu şi Daci! de cămpiă,

derii

nu

voraii s'o facă,

care dice Ovidiu:
după: cumii nu 'vola să remână. în deliciele Romei acellii barbarii, despre
3

Quiid melius Roma? Seythieo quid litore pejus?
5

„.*.Hue

tamen

ex illa barbarus

urbe

fugit?

tii

e
:

,

-

ne de pădure şi. Geţilorii
Doue naţiuni surori, de unde.6reli venia Dacilorii. acestă passiu a
S
dorului pustiului?.: o
de față Tucidide pentru concasulii
în
este
acela
_Ceta=ce Y Strab one pentru Ovidiii, totii
a
e
timpurenulii:seii Erodoti: unii prețiosii contestă.
i
ţermuli
pe
Daci
și
Geţi
încă
erati
Pe la annil ş00=4oo înainte de Cristi, pe cândii nu
Sciţii,
i
occupa
îllii
ului
Bugiac
nordicii all Dunăriy, 'şessulii Munteniei, Moldovei şi alli
ana Siginilorii.
platulii Țerrel-Romănesci apparţinea Agatirsilorii, &rit Temeşi
ia, derii vorbesce totii-oPe Geţi, ca şi Erodotii, Tucidide în cunnâsce numai în Dobrog

;-ş'apot vorbesce în deplina cunnodată şi despre Daci, pe cari cellu-Paltii nu-! menţioneză
a nesce
era Traci elli însu-şi* şi locuta chfarii în Tracia, unde possed

scință de causă, căci
bogate:mine de aurii. -..
1) StRADO, VII, 3513. :
VU3,$ li
21

.-

e

E

Se

a

i

ti

„ Dâci montiLV, 12:.,
4) CE. pax. Ie Ne IV, 25.— CI. FLOR
1, vers. 20: E conjurato
us,
Pheb,
Of. srari
_ -“ Dus inhterent.„.n—

de 'nteiit
3) LAXMANN, Von der Moldau und Mossarabien,
1773,
Aho,
i
Siilskap
et
af
utgsifne
ar
Tidning
svedesce în
Gâttingen,
-nr. 19, apoi tradusă în scuL.OzZER, Briefwechsel,

man Akkierman ausnimmt, so
1780, în-8, t. 4, p. 226: «Wenn
fast kein Baum zu finden. Die armen
Hasen miissen sich unter dem Papaver Rheas, der Phlomis

ist în ganz Bessurabien

vulflos venti, oder einem von der Mus Schljăpus und “Talpa
0.
gari aufgeworfenen Erdhigel verstecken,s-

dejeetos vortiee Dacos.» —Td., Silr.; LII, 3, vers. 169: «Queque suum Docis donat clementia montem.r—ete.
ae
IE
N
5) Pout., |, 3.
6) suip., ad vocem.— MARCELI.., Vita Thucyd.; dice că numele patronimieii allii lui Tucidide, după cumii e consemnatii

chiarii în' epitafulii istoricului, era 'Ogdlos, nu 'Oidgos. --

Unii rege alli Geţilorii din secolulii II înainte de Cristii se nu+.
-mia de assemenea Oroles, vedi jus, XXXI, 3.

ISTORIA TERRITORIALA.; ! :

.

246

anticitatea îllti făcea: -ca şi

Er bine, “Tucidide, ș cupypagebs: istoriculit prin- escellință,: pe care

pe Erodoti «părinte alli istorier», “Tucidide gice:

«Odrisianulii Sitalce puse în mişcare de ?nteiti de Tracii cey

de munții

aşedaţi la: sudi

„Hemii şi Rodopii, căci toţi îi eraii suppusi penă la littoralulu Pontului şi până la Elles«ponti ; apol pe Geţi şi pe alţii câţi se află la nordii de FHemii: V'a-drepta Istrulut în apro„piare de Pontii. Geţii şi cei-l'alţi de acollo sunt vecini Sciţilorii, avendă acellea-și “arme şi. obi-

aceiuri, toţi arcași căllări (&uogoi ze mois Eaibais vai îpoxevot, zdvtec innotobâcat). Sitalce a ma! chiăniatii

«0 mulțime de munteni liberi din Zracia, armaţi cu puminare şi “numiți “Davi, cari lăcuescii mai cu
asâmă în Rodopă (3âv dee Op zoNhoUg Tâ3v azovăpy, za pyaipogăptui, ct Aici adorat "Podeni o mei
49704 oinoăvres). »T

ii

si

“bin pedestrime, cel mai vittal crai purtători! de pumnare cei „liberă, veniţi din Rodapi »
Mai încollo :
ae
«In aceYa-şi veră veniră la Atena trel-sute pedestri Traci din mâna dacică armaţi. cu pun«nare (36v Opazâv ză» payaipegăpuv 00 Atazod yEvov6). pe

E

- In' acestii modi, după irrecusabila mărturiă a lut Tucidide, cu multă îndinte dea ase aşeda .
în Romănia Dacil erati plăiaşi şi Geţii cămpenă; . şi decă Y-amii urmări şi mal susă în. istoria

primordialelorii migrațiuni ălle ginţii tracice,ne-amii convinge; pâte, că plăiaşt-aii fostii Dacii
şi cămpent Geţi! chiarii înainte de a fi trecutii.din: Asia în Europa; deri' acestă interressantă problemă ne va preoccupa în Istoria etnografică a Munteniei.
ok.
“In cursulii unui laboriosii semi-millenniii, fie la sudii, fie la nordii de Dunăre, Geţia șşi Dacii
coriservâii absolutamente acellea-șt doue- fehurt de trafu: sub'ort-ee. latitudine secui ongieudine geografică, e! își căutaii, fie-care a-parte, căte o normă territorială stereotipă.
Geţii sunt toţi arcași căllări, dice Tucidide.
:
a
*“Derii 6re: nu totii aşa îl descrie și Ovidiii?. -

Pa

„cană ări pe, “cai selbateci rășma și vinit Încoce,

Vestindii a lorii sossire săgețile ce-sboră,

aa

Și remănândii

dreptii: urmă

a

a ca

:.

a

a

a

ie

pămânfulii. despulată!:. II

:

e

Orl-câtii de mare arii fi aventulii civilisațiunir, umane, astă-qi ca și'n epoca lui Tucidide,
cămpia este specialulii tărr&mii allii cavallerier.-și allii -armeloră departe-aruncătăre, ca să ni
fie permisii a ne esprime astii-feliu: săgettă, glonţii, ghiulea; totii una. .:
Inse. o

dată incarnându-se

printr'o

secolară

şedere pe

şessii

cu differitele "1 urmări directe și indirecte assupra moravurilor,

acestă. tactică ostășescă

cumii Gre voiți :ca. o. asse-

menea naţiune să nu dorescă acela-și disposițiune a solului în tâte. trecerile selle successive
din ţerră în țerră, ferindu-se cu din-adinisulti de munţi, unde calului. Și arcul sunt do po-

trivă:lă strîmtâre?. -...
Pe Daci, de altă parie, pe:
+ când lăcutaii încă în Rodopi, Tucidide” ni depitige pedestri
şi purtători de păzatzau, adecă de. nesce: mici:săbie resucite,! avândii o formă. .cam de seceră
și pe car! noi nu le simti
s
traduce: mai bine, decâtii. prin pumnare;, căci Romani: le dliceaiu
“Sica, 10.

|

-

pr.

:

pe

Totii pedestri șşi totii porpatpogăpei se represintă glotele dacice şi pe bass- rclievurile GoluinineY Traiane, deşi scena se petrece în Carpaţi și cu cinct secol! mat încoce.. |.
„ Negreșită ctcă vorii îi. fostii, Și căllăreţr pintre Daci, „după ctcumit vorii îi fostți şi pedestri pin7) Tuca, Ii, 96. —ROESLER, Răi Stud. 3a, ciitză passagiulii lui pro CASSIUS; LI, 22, despre primitiva, Jsenire a Dacilorit în Rodopi, şi cunnosee forte bine mărturia, lul s: RABO,
VII, 3 $12 , despre identitatea între Aaaoi şi Ados; ci bino,nesee 'călăuze atăti do positive nu-li conduci totusi la Tucidide.

—Și mai obstinatii esta. URKERT, III, 2, p. 598,:nota 9, unde

"se mulțumesee puri
p
șiș simplu. cu dosmatiea, feast dată, ca,
assiomă,: «Daker w orden orst viel spăter. genaunt.» pi,
;
.
:
: 5)11,98. . :
9)

VII, 27,.;

.

1) VALER, MAXIM. 11,9, 12,

2 “STUDIULU.
111,

$ s8. ,
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tre Geţi; vorii fi avutii arce şi Daăcit, după cumii vorii fi avutii pumnare şi Geţir; între zone
estreme fiindii mai multe punturi intermediare, unii feltu de tratu

intermediarii este şi ellii

o neapărată consecință pentru marginașşil.a doue naţiuni limitrofe; părțile mai. descoperite
alle Olteniei, Dolgiulii sei Romanaţulii bună Oră, aii fostii celebre altă dată prin cail lorii,
după cumii vomii vede în Studiulii
IV, şi totii acollo' petreceaii cer. ma! buni arcași românr.din
evulii mediii, celebraţi în legendele germane din acea epocă; dâriicu tâte acestea e nu mat
puţinii adevăratii, că pe Columna Traiană nu. cai! şi nu arcele,ci mar. alles pedestrimea, și
pumnârele formâză trăssura caracteristică a ostaşului dacicii; o trăssură ce "li distinge anume de arcași! căllărr Geţi, veniţi de pe la gurele Dunării în agtutoruli lui Decebali și car!,
|

precumi scimii din Ovidiii, nu differiai întru nemicii de arcașii căllări Sarmaţi....

Pedestrimea şi armele d'aprâpe-lovitore, fie pumnarii, fie măciucă sii altu ce-va, aii fostii
seii,
şi vori fi totii-d'a-una proprie regiunilorii muntâse, unde omulii în luptă cu.semenulii
buni
uni
de
nevoiă
multă
mai
are
ursulii,
cu
ca și 'n grossolanulii duellii peptii la peptii
sei.
e
cuțitii decâtii de unii armasarii sâii o carabină...
Ecct de ce şi Dacii, o dată dedaţi a se cățăra pe piscură, puţinii li păssa dea trăi la
sudti set la nordii.de Dunăre, derii numaj nu cumii-va pe: cămpiă, ci totii pintre pletose
culmi alpine.

.

Aa

i

a

a

Darwin, alle cărut observaţiuni, luate una.câte una, sunt generalmente atăti de fine şi

atâtii de. giuste, fără ca totuşi din summa-loru să resulte sintesea ce-Y place să şi-o închipu&scă; Darwin citeză, între celle-lalte, doue essemple fârte originale, şi anume: -.*
1-0. Americanii numiți Papaguas se nascii cu nesce gambe de totii subţiri şi nesce brațe

de totii —grosse, fiindii-că părinţii şi moşii lorii petrecândii.di şi - n6pte.în luntri,. essercita.- . .
i.
de pici6re;
seră mereii mânele prin cârmă, derii nu făceau. mai nici unii usi
şi nunumai
pescăriă,
pentru
inară
estraord
e.
2-0. Eschimosit se nascti cu o aptitudin
uală
intellect
și
fisică
trebă
altă
o
nici
mai fiindi-că toți ascendinţii lori n'aii avută aprâpe
|
m
decâtii de a prinde viței de mare." . Imaginaţi-vă că unii evenimenti silesce pe Payaguas'şi pe Eschimoși a emigra.
aședa în
Unii Payagua, cu gambele lut celle neputinciâse, fi-va 6re în stare de a se
.
munţi, unde, assemenea căpridrelori, trebui să sară din stâncă în stâncă?
țermii unde
unii
eni
pretutind
căuta
va
pescarii,
Uni Eschimosti, croiti din mătrice a fi

să nu-t lipsescă vițeii de mare.

a
>
A
Nu este numat atâta.
resultaile
remarcab
Unii medicii francesti a desvoltatii în trei studie consecutive forte
raaerului
alle
tulii proprielorii selle observaţiuni în Messicii assupra effectelorii. fisiologicedin şessii de a se
reficatiii?, de unde conchide despre estrema difhicultate a individilorii
u
rai DA

25: «Reneger (Saigethiere von Pa„cite
op citata minceur Es (as et la grosseur

12) 30URDANET, Les altitades de PAmârique tropicale
comparâes au niveau des mers, Paris, 1861, in-8; L'air ra-

does bras des Indiens Payaguas au fait quo leurs gânsrations „r6ili6 dans ses
Noto sur
suceessives ont passe la' presque totalit& de leur vie dans des .* în-8;Scances
de
în
embareations, prosque sans se servir de leurs membres infecitate de
rieurs. D'apres Cranz (Iistory ofGroenland,1,230), quia vâeu
que
longtemps chez les Esquimaux, les indigtnes admettent
le talent et la doxtârite & la pâehe du hoque,art dans lequel
quelque chose
iis excellent, estherâditaire; ilyală reellement
celtbre se distin-

de vrai. car le fils d'un pâcheur de phoques
guera, mfmo lorsqu'il aura perdu son pere pendantson enfance;
- dans ce cas, c'est autant Vaptitude mentale que la conformation du corps qui paraissent ctre herâditaires. On assure qwă
leur naissance los mains des ouvriers sont en Angleterre plus

rapports avec Phomme malade, Paris, 1862,
Van6mie dans ses rapports avec 1 altitude,
lAcad. de mâdecine, 1863,.10 martiii;.câte-

BECQUEREL, 168, carele adaogă : « Lorsque des
treile
îndividus habitent dans des lieux tres-tloves au dessus danileur
: veau de la mer, ii survient dans leur constitution, dans
temperament, dans leurs habitudes, des modifieations physio-

logiques qui sharmonisent aveele milieu rarâfi6 au sein duquel
ils-vivent. Ces modifications de constitution sont. specialement

Aes suivantes: Vappetit devient vif, ardent, facile; les digesti-

ons rapides, La respiration et la circulation s'exceutent aree
une frequenee plus grande, qui finit par devenir habitueile et ”

tout ă fait normale. La respiration devient en mme. temps
fortes quecelles des classes aisces. Chez les enfants, dej longample, puissante, L ascension a lieu desormais sans dyspnte,
,
V
pieda
des
plante
la
temps avant la naissanee, Pepiderme de
voix se fait entendreă de grandes distaneos et sans fatila
|.
A
fait-qui,
est plus &pais que sur toute autre partie du corps,
gue. L/exerciee museulaire est bien supporte. Les montagnards
men pas douter, est di aux eflets hereditaires dune pression
sont agiles, vils et ardents... »—Cf. rorssac, [, 312......
!
2:
exerete pendant une longue serie de wencrations
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acclimata 'într'o regiune munt6să; pentru 'care, ca să respire şi să âmble, omulii trebui să
aibe unii peptii mai largii şi nesce membri de moţiune mai musculoși decâtii ceia-ce 1
Cra/necessarii în aerulii mai condensatii şi pe 'solulii mai oblu allii cămpiei.
«Câte-va hurmalle şi puţină apă— dice unii alti igienistii— agiungii pentru a sătura
„pe Arabulii din Sahara, pe cândii Eschimosulii se îndopă cu provisiuni enorme de grăs„sime de balenă. Acestă difierință de nutrimântii este unii effectii ali climei; înse ea tra„ge dupe sine nesce obiceluri cari modifică starea materială și activitatea vitală a orga„nelorii. De aci se nascii resultate” organice ce se transmittii prin ereditate. Modificaţi«unile căpătate de cătră strămoși devinii nesce trăssure congenitale în constituțiunea străDin tată în firu, Arabuli este subțire, viuoiii, musculosii, macru; Eschimosulii
«nepoțilorii.
«e îndessatii, grassti, greii....»'?
|
Se
„Deca o naţiune întregă, constrînsă de forță, arii fi silită a se muta vrendii-nevrendi din
şessit în munte, maforitatea 's'arii stinge cu timpulii, conservându-se numai. individii cel
escepţionali, adecă cet ma! peptoși şi mai vEnoşi, cari arii produce €răși cu încetulii o
posteritate totii atâtii de vigur6să ca şi părinţii lorii, constituindii o nouă naţiune eminamente muntenă; înse matforitatea cea menită a pari nu sarii măngăia priatr'o assemenea
perspectivă de renascere: ea preferă a 'şi căuta chiarii în emigraţiune aerulii și solulii câm-

„O

pânii allii patriei primitive.
naţiune muntenă, de altă parte, crescândii în atmosfera cea sănetâsă, robustă, forte ozonizată a înălțimii, se topesce în şessii, unde unii singurii prândii copiosii ca la munte pâte
să uccidă pe unii individ sanguinicii, supraviețuind dintre toți numa!

constituţiunile

celle

may debile, ai cărora moştenitori formeză acollo unii noi n&mii curatii câmpenii, cera-ce
înse nu va surrideîn vecil vecilorii maYorităţii celler osândite la m6rte: ea va ocoli: șessulii,
strămutându-se din munţi totii în munţi, chYarii decă arii trebui să-Y caute pre-departe.
Acesta este influința teritorială postumă, o lege istorică dintre celle mat importante, dintre
celle ma! fecunde în consecinţe, căct ea ni permitte adessii a rectifica unele azardâse conclusiunY alle erudițilorii modern! assupra migrațiunilorii diverselorii popâre.
*
O ginte muntenă se mută totii-d'a-una din deli în delu; o ginte câmpenă— din şessii în
şessii ; escepțiunile sunt pre-puţine, decă sunt...

a

„fi

$ 49.
N

Pa

DUPLICITATEA NUMELUI DUNĂRII,

Sub Ovidiii, ca și sub Erodotii, “ Oltulii despărția

territoriulii nostru

în doue mari sec-

țiuni, fârte bine determinate prin differinţa condiţiunilorii ' climaterice şi prin
sitatea elementelorii etnice ; să observâmii înse totii-o-dată că *n ambele acelle

diverepoce

brâulii carpatin: dela - Turnu-roşu până pela Vrancea tindea, prin analogiă fisică, să apparţină anume poporului aședatii în Oltenia.
|
* Sub Erodotii, Oltulii separă pe Agatirst.de Sciţi.
Sa
Sub Ovidiii, pe Daci de Geţi.

Originea Sciţilorii şi Agatirsilorii era identică *, dârii nu identice erati şi obicerele lorii.*
Dacil şi Geţik, avândii aceta-șt-limbă și eșiţi dintro singură tulpină. tracică, se deosebiati
uni de alţii prin moravuri aprâpe în tâte ramurele activităţi! naţionale respective :. în tac-

tica militară, în portii, în architectură, în resbellii şi 'n pace.

|

o

E şi mat multii decătii atăta: Oltulii tăia în dou& bucăţi forte distinse nu- numa!
mentulii, nu numa! poporaţiunea, derii pănă şi cursuli Dunării.
13) )

1£v

LEV Y, II, 296.

1 ) HEROD., LV,7 10.

|

,

N

”2)

ID.

A104.

IV,

|

păĂ

5) Pont,, 1, 8.— Ovidiii ellit-însuși întrebuințeză nu rumâă

Zster, ei și Danubius, bună

Oră Pont. IV, 10, ete.

|

+ * STUDIULU
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între “LatinY şi cellii-

unul

. Ovidiă şi Strabone sunt cet ântey classicY car! constataseră,

:

Paltii între Ellini, duplicitatea nominală a Danubiului.

DE
|
Aa
Poetuli dice:
«Este o vechiă urbe, tare prin zidi și prin posiţiune, aprâpe de ţermulii Istrului cellui cu
-

.

doue numi:
„+

Tipae vicina binominis Istri.

Geografulii se esprimă şi ma! clarii :
Kai pg a Toi 2 norauoi ra piv va nai 7005 Taic 2nyais nton nâzgi riăv xaragezriiv Aavouov (varianții: Aavoufisov) 2go0"Iorgovyă
onăgevov, & pălegra Vă Tv dany gtperas, ză adr utzgi Toi Ilovrou ta zugă vouc Iiraş xaiotoe

|

o

" Adecă:

«Er susulti fluviului, anume dela sorginte până la cataracte, cari acestea se află mai allesi
«lăngă Daci, se numesce Danubiii, pe cândii giosulă până la Pontă, lungindi territoriulă “Geţi-

aloră, se chiamă Jstru.»

|

|

|

ci
“Prin cataracte Strabone nu înţellege aşa disele gherdapuri dintre Severinii şi. Orşova,
|
întrega cotitură oltână a Dunării, căci :
1. Eli spune că fiuviulii se numia Istru numai în dreptulii pământului geticii : apă zobg

Ttzaş, vrea să dică esclusivamente dela

Pontii

până

pe la Oltii, de Gră-ce nici o dată Geţii

_nu se întinseseră ma! departe; 2. Eli limuresce că Daci! nu lăcuiaii lângă Istru, ci IOngă Danubiti:

a
pâhtara dă zâ2 Ar,

ulii, adecă îndoui3.. Kaagărsat le lui Strabone correspundi din punti în puntii cu xâomes' şi dela cate mai
până la care, după Erodotii, se întindea dominaţiunea scitică,

tura Dunării
i
a
a
încollo se începea pământulii agatirsicii.
ă allii
resăriten
țermulii
Îa
Geţii, ca şi predecessorii lori Sciţii,- locuiaii cellii multi pănă
N
i
|
|
Oltului.
laturea
pe
danubianii numa!
- Dacii, ca şi Agatirsii mal de "nainte, stăpăniaii littoralulii
appusenă a Oltulur.

.
,
SPA
copprinde toti spațiulii
,
cataractele
Strabone
în
ca
întocmai
Erodotii,
în
“Golpulă Dunării!
ndi mappa cu acea precisiune pe
între Cerna şi Islazi, deși în stricta realitate, essaminâ
gherdapurile, ca şi îndouitura
care n'o putemi pretinde dela părinţi! studiului geografică,
|
,
.
fluviului, se afflă cu multii mal spre occidinte de Olti.
deca
chiarii
unii argument peremtoriii,
Conformitatea între Strabone şi Erodotii este aci
atâtii mat decisive cu câtă se

mami ave degia celle-lalte doue de mai susi,

car! sunt cu

|
|
bas&ză pe contestii.
gurele
la
până
Pontii
dela
curgea
Jstru
In acestui modii geticulii
a:
Oltului mat încollo — daciculii Danubii.

dela gurele
|

Oltului;
„-

până şi Dunărea în doue z6ne separate:
“Oltului, după cumi ami spus'o, despica
a duplei numiri Istru şi Danubiăl, pe care o

iă
|
Nu aict vomit cerceta interessanta etimolog
E
a
.
occasiune
altă
o
pentru
reservămiă
e a câtori-va alte. rîuri alle nâstre;
'“Totă ce vomii desbatte acuma, este antica binomitat pentru istoria originilori territoriale
o -binomitate, a căril esplicaţiune nu e fără înteressii
alle naționalități! române.

850.
.

BINOMITATEA

OLTULUI,

_

,

a

,

că Oltuli purta numele de «Maris, aÎn ânalisa Munteniei sub Erodotii, no! arretarămi
resăritii cu teritoriul sciticăi.
„decă de «hotarit», în porţiunea” cămpenă, continginte spre

a) Googep N, 5, 515.

Ș
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In dillele lut Ovidiii glosulii Oltului conserva încă acestii. nume de Maris, după cumii vădurămii totii acollo din Strabone; în .acella-și timpi înse appare Zllutus într'o lungă elegiă
la mârtea lut Drusii, pe care unii o attribue chyarii luf-Ovidii , alții amicului sei Pedone
Albinovanii, cela-ce se pare a fi mat probabilii.
o
Ecc& passagiulii, după cumii se citesce elli desfiguratii în tote ediţiunile:
Rhenus, et Alpinae valles, et sanguine nigro
Decolor infecta testis Itargus aqua;,
" Danubiusque rapax, et Dacius orbe remoto
Apulus, huic hosti perbreve Pontus îter . . .

„Nisard traduce:
o
»Et le Rhin et les valles des Alpss, et Iltargus aux eaux rougies par le sang noir et le
»“Dace lpulien releguc aux extremites du monde et vers lequcl le chemin le plus court est le Pont
> Guzina i
"Apo! adaugă într'o notă:
|
» Apulus ctait une ville de la Dacie, aujourd'hui la. Transilvanie. »*.
No! preferimii a citi testului :
i]
dus
„

traducândi :

et Dacius orba

remoto

Alutus, huie hosti perbrove

E

i

Pontus iter..;.

a

o

-

„»Rinulăşi.
, văile alpine, şi Itarguli purtândii mărturiă negrulii sânge în'undele _selle
»păngărite , şi furi6sa Dunăre, și la marginea pământului daciculă “Olt, inamiculi cătră care
» Pontulie cea mai scurtă calle».

i

E

-

i

Temeiurile n6stre sunt:
|
ă
e
1. Facilitatea paleografică, cu care ZIlutus s'a pututii citi «Apulus de cătră copiști stil

de cătră editori;

|

i

o

A

-

2. Forma dilutus, mai correctă: decătii Ziluta, ne întimpină pe Tabla Peutingeriană şi
întro preţi6să inscripțiune din chiarii timpulii lut Traianit, pe care o vomii reproduce may

la valle; pe cândii orașul Apulii
nu

ci numaica Zlpulum și Alpula ;

|

figureză nicăirt

|

în scripte s€ti monumsnte ca lpulus,

|

3. “Dacius este evidamente- unii adiectivii: daciculă, ră nici decumii unii substantivii,
după cumii îlii tradusese Nisard, căru! t-a plăcutii totii-o-dată, viceversa, commiitendii

o a doua err6re: nu ma! puţinii inesplicabilă, a preface substantivul

»le Dace Apulien» în locii de

»IApulus dacique»

-

|

Alpulus în adiectivii:

|

|

Applicarea unul epitetii de naţionalitate „Cătră unii oraşii este ma'-ma! fără essemplu
în litteratura latină, ca şi "n cea modernă, căci o urbe apparține în regulă unel singure na-

țiuni, încâtii mare nevoiă de a mar fi definită

prin assemeni

calificative ; pe cândi

cursulii

unui fluvii; din contra; celle maY de multe ori fiindti stăpănită în lungulii set de cătră unt
şirii de popâre diverse, se glustifică necessitatea une! limuriri,
Mai pe scurti, dacius ipulus

numai dacicii;

dacius «Alutus

arii fi unii anormală pleonasmii,

este o espressiune

de vreme ce Apululi

fărte normală ,

fostii şi geticus llutus, ma! allesii în poesiă,” întocmat după cumii
întrebuințeză mereii Scpthicus Hister ;?

fiindă

Lucanii

că putea să

era

fi

şi chiari Ovidiii

4. Oraşul Apuli aflându-se în Transilvania, nu înțellegemii în ce felii sarii fi putută

pune în legătură cu Pontului:

«huic hosti perbreve Pontus iter», cela-ce cadreză înse de mi-

nune cu Oltulii, unitii cu Marea-negră prin Dunăre şi pe unde totii atunci se începuse
stilitas între Daci şi Romani;

Ovide, sieParis,> 1857,
21) Ibid.,
1857, in-8,
in-8, p: p: 841.

ho-

ist. V, V. 1; Pont, 1,8;
pd LUCA: II, 50,418, —ovi0,, Trist.,

-
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3. Nue
de creduti că renumele orașului -Apulii arti fi agfunsti penă la Tibru, de 6răce Romani!nu cunnosceati încă pe territoriulii dacicii nict o altă localitate intermediară, ş'apoi nu era nici măcarii capitala Daciei; a
Aa
„6. Dicerea «orbe remoto» 'correspunde anume: cu susulii Oltului, «lutus propriii, pe
cândti partea” de glosii se numita Slarisus; deși alti-mintre Oviditi, după cumi vedurămii
degia, socotia ca margine a lumil totii ce se afila. immediatii s6ii mediatii la nordi de
_ Dunăre;

e

7. In celle patru versuri,

Sa

pe cart le citarămii

numâl numiri de fluvie: Rină, Jtargă, Danubiă.

i

din elegia la mârtea

lu! Drusă,

figureză

|

Oltulit appare aci perfectamente la loculii seii : Danubius et ZIlutus.
O urbe, fie Apuli, fie ork-şi-care, nu încape

|

|

Eccă de ce simţulii criticii cere imperiosii de a se admitte «Alutus pentru Zlpulus;

o cere

|
|
a
e
cu atâtii mai multi că:
8. Chtaru alături .se observă trebuința une! alte correcțiuni anal6ge: în loci de Yfargus
a se citi Jsurgis, Isurgus, căci cell ântâiti nume nu ne întîmpină la nici unulă dintre scriitori! antică, pe cândi despre celli allii douilea not găssimii în adevări în Flori: « Drusus praeasidia atque custodias ubique disposuit, per Mosam flumen, per Albim, per Visurgim»
9. Degia reposatulu. Bărnuţii bănuia că numele oraşului lpulum scii «(pula are totii aerul de a fi fostii impusti localităţii de 'cătră Romani în urma cuceriri! Dacier.
a.
In adevării, numai în Italia noi găssimii «Apulia, Teanum Zlpulum, etc." ;
“10. Mat departe noi ne vomii încredința Că în qillele lut Ovidiii, Strabone şi Albinovani,
cu unii secolii înainte de Traianii, Daci! nu petrunseseră încă în Transilvania.

Din celle dece argumente de mai sus,. numat cinci arti fi de aglunsii pentru a stabili o .
Lc
Ia
o
certitudine istorică.
Așa der passagiulii întregii sună:..
Rhenus, et Alpinae valles, et. sanguine nigro

„

Decolor infecta testis Isurgus aqua;
Danubiusque rapax, et Dacius orbe remoto .

-“ Alutus, huie hosti perbrove Pontus itor. . :

Patru rîuri: doue germane, Rinti şi Visurgii ; doue dacice, Dunăre şi Oltu; doue prima-

re, Dunăre şi.Renii ; doue secundare, Oltii şi

a

Visurgii..

Puţinit ni importă, decă autorii all elegier.a fostii Albinovanii sei Ovid.
In ambele casuri ea sa scrisă pe la annulti ro după Cristi, adecă îndată dupăa mortea
lut Drusti, cera-ce ne înavuţesce cu unii datii cronologicii precisii.

de OviNumele Oltului a fostii înse cunnoscutii Romanilorii cu duoi secol şi mat. nainte
scălciaremasii
fi
arii
lumine
diti, cela-ce se pâte constata €răși prin critică, fără alle cărila

sute şi mil de numi prote, graţiă ignoranţel vechilorii copişti şi negliginţei nouilorii editori,

,

|

prie din litteratura grecă şi latină.

a

a

Reiskii etc, etc,
Cela-ce Scaligerii, Casaubonii, Lipsit, Burmannii, Wesselingir, Heynil,
Europei occidenetc, ati făcutii de-multii pentru purificarea testurilorti classice în privinţa
şi Mullerilorii,
orii
Meinekil
lorii,
Dindorfi
tale, aşternândii callea criticismului ulteriorii ali,
|
trebut măcarii să se începă

o dată şi pe terr&mulii istorieT- române.

de pe la
Unii fragmentă din Cneiit Naevius, poetii romanii dintre cei mail vechi, tocmai
dice:
,
ânnulă 250 înainte de Cristi, abia cu vro doui secoli posteriori lul Erodotii
4) Flor., IV, 12.— Variantele acestui nume în clasici vedi

în oa,

o

TU, 329.

,

5) Dreptulă publicii aljii Românilorii; Iași, 1867, în-8,

pag. 69,

e

.!

i

6) FORBIGER, INI, 745 ete.
7). ALBINOVANI

fragmenta,

cd. Gorallus,

1116, in-8. — De morte Drusi, ed.

1n-8,

Amstelodami,

Beck, Lipsiae,
.

1184,

|

o
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Ă „Vos qui aceolitis Histruun Bucium aique Algidum.s

*

E

Adecă.:

.
i
«Voi ce l&cuiţi !Sngă fluviul Istru şi lângă Algid de
”
Algidulii din acestii passagiii este o enigmă.
Nicăirt, şi cu atâtii mat puţinii în părţile Dunării de gtosti, în laturea Istrului despre care
vorbesce Naevius, n'a essistatii vre-o dată unii rii cu acestii nume.
Vrândii-nevrândii, în locii de Ilgidum cată să se pună Qlluturm.
Unii munte disii I/gidus cu unii orășellii omonimii era în vecinătatea Romet”, offerindii
copistulu! lu Naevius uni suneti familiari, care Pa împinsă a metamorfosă Alutuq îîn Zl-.
gidum, fără să-l fi veniti în minte că:
„1. O assemenea localitate nu se afla nicăiră affară din Italia;
"2. Nici chiarii în Italia « Algidus» nu este o apă;
_3. Testul vorbesce anume despre unii rîii de lângă Dună re.
A preface «Alutus în Algidus era cu atâtii mat uşori, cu câtii adiectivulii Algidus însemnândiă latinesce frigurosă, se părea a fi termenulii cellii mat propri: a desemna unii rii din
regiunea Dunării, pe care Oviditi o numesce mereii:: frigidus Ister'*
Rectificândii dâră versult :
Yos

qui aceolitis Histrum

fuvium

atque Alubun.. 3

noi dobândimii ceă ma! vechii menţiune despre partea de susti a Oltului: Alutus, căci
glosulă acestuY fluvii, mal apropiati de lumea classică, fusese cunnoscutii din vechimea
cea mai depărtată până în epoca romană sub numele de Maris.
|
Celle spuse se resumă- în următorulii tabellii de binomitate:
OLTULU
ALUTUS

MARIS

(dela isvorii până la cămpit)

„(dela cămpiă până la Dunăre)

In Naeius (250 ante Chr.)
In Albinovanti (10 post Chr.)

In Erodoti (450 ante Chr.)
In Strabane (10 a, Chr.)

Menţiunile may prăspete alle 'Uitulu, tâte din primil secol ay crestinismului, sunt:
. În inscripţiunea traianică, pe care o vomii

reproduce mai la valle şi care demonstră

şi câ, între celle-lalte, cumti-că legiunile romane la întrarea lori în Dacia găssiră degia aci
numele de «lutus ;
2. In Ptolemeii 'sub forma. de 'Adobraş

3. Totii așa în Dione Cassiii :?; :
4. «Alutus pe Tabla Peutingeriană 3,

11,

3

x

Ş 5
"OLTULUI

„RIO

DE

AURU

IN

LIMBA

AGATIRSICĂ.

-

-

Ante-romanii și chfarii ante-tracicii, de 6ră-ce pe la annulă 250 înainte de Cristi, cândiă
citim degia pe “Alutus în poetulii romanii ]Neviii, în munţii Țerrei-Romănesci lăcuia încă
nemulii sciticii all

Agatirsilori,

Daci lu!

Berebistii petrundândiă aci abia sub Cesarii, să

ne întrebâmi acuma: ce însemneză cuvântulii -0ltă?
Ă % AP

CICER.,

Orate XLY, 152,— Of. UKKERT, IN, 1,..

2 FonaceR, III, 492, 713,

a

9) ovin., Ibis, vers, 138:; Dum tepidus Gangus, frigidus
Ister erit.—Cf,

Pout,, UI,

11) Googres III, $.
| 12) Epit. Xiphil.
13) RATANCSICH, Orbis antiguus ex Tabula Peatingeri,
Budae,

s, a, în-4, t. 1, p. 380.
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» Cellii ântelu “unnoscutii din tâte metallele.— dice .unii chimisti —.a fostii aurulti.
»Cul6rea şi lucirea sea nu potii a nu attrage attenţiunea selbatecilorii, și chYarii a unoriă
»animalY, prâcumi sunt cYorele, corbit şi alte passeri furătâre; alli douilea, apr6pe' totii» Va-una ellii se găsesce în stare nativă, adecă cu culbrea sea, cu lucirea, cu celle-țalte
a
e
|
»proprietăţi alle sclle fisice.»"..
Prin urmare popârele, immigrate în Europa din anticitatea cea mat immemorială, cuni
noscuseră aurulii încă din epoca petreceri! lorii anteriâre în Asia.
origine a pricommună
acestă
de
ressimte
se
europee
Numele aurulut în diverse limbe
'
.
străluci,
a
meY cunnoscințe, provenindii generalmente din radicala ariană ghar,
Sa
|
Ii
a
.
„* Eccă ce dice Pictet:»Samscritulii lirana, hiranpa, 'harana, aurii. Zendiculii zara, zairi,. aurii ; zaranpa, auritii ;
»zarimapa, de aurii. Persianulii zar, zarr, aurii;

zarin, de aurii. Curdiculii şi buchariculti

zer,

»aurii ; afganiculii zar ; osseticulii gharin, păstratii în composițiunea siz-gharin. Cu forma zenlu! r în £ şi adausuli unu! sufiissii,
»dică, care substituă lut A pe z, se legă, cu schimbarea
»slaviculii zlato, aură, russesce zoloto, polonesce zloto, boemesceși serbesce zlato, în dialec»tulti letticti all limber litvane zelzs. Suffssulti £, ca și [ în locii de'r, se găsesce de asse»menea. în limbele germanice, la car! înse gutturala primitivă devine g scii k:. goticulă
2gulth, aură; anglo-sassonulii gold, scandinavulii gull, vechiulti teutonicii o/t etc., de unde
»finlandesulti Rulti, estoniculii Kuld, laponiculti go//e şi altele. In fine greculii pioos, pote din
la rad:2uetaag S6U „ep5ros, differă numa! prin terminaţiune, T6te aceste cuvinte ne conducii
sub
aflămii
o
not
adevăr
"n
şi
străluci;
a
de
înţellesă
»cala iar, zar, zal, jal, gar, gal etc. în
strălucitori,
—
ghrita
»formaY cea ma! vechiă în samseritulii ghri, ghar, a străluci, de unde
— lumina
"oharma

solară ete.»?

|

a

:

a

a

Pictet a ulAdducândi pe germaniculii gold = galta și pe slavo-letticulii zlato=zalta, totală a consonel
tatii o atrefla formă, toti cu 1 şi cu £, derii distingEndu-se prin perderea
inițiale. a
i
Dea
Sa
a
cpu
ni offeră uni
latină
limba
tocmai
câtă
cu
surpringătâre,
ma!
atâtti
cu
e
Acestă omissiune
vestigiti. necontestabilii alli-unei forme alta cu accepţiune de aurii.

ae

i

nu admitte decâti numa!
Curtius, filologulti cellii may circonspectă, carele mat nici o dată
tulpină cu germaniculii gold,
casurile perfectamente sicure, a observati degia că din acera-și
litum, în înțellesti de culore
cu slaviculti zlato şi cu cer-L'alţi termini omogeni, derivă latinuli
ÎȘ
de aură?

A

a

aa

E

«aurora litea» în Vir« Rubescere luto» în Nemesianii,* «lutea ardescunt sulphura» în Ovidiii,* lui litum, carele alatinu
i alti
gilii,* indică în adevării f6rte clarii acesti caracterii aurosi
diferă cu deseverşire de diltum,
u,
lut
mea
lungi
prin
şi
mii
tâtii prin 'semnilicaţiune, precu
e
Oraţiti E
lutii şi ort-ce necurățeniă, «amica luto sus» ali luy
decare
până şi pe vocala a, pe
Zitum a perduti nu numa! pe consonanta iniţială, derii
ii latinii, anume aluta, citândii din
şi Hugo Weber crede că a conservato unii altii cuvânt
iulii în cestiune lipsind în celle
Pliniti: aauraria metalla quae aluta vocant»," totuși passag
mii a ! da vre-o importanţă.
may bune ediţiunt alle naturalistului romanii, not unit nu cutedâ
vechiă alutum, născută la „rOndulă
Negreşitii că latinul Litum provine dintr'o formă ma!holus, via din vehia etc., dintro formă
olus din
seii, prin perderea lui h ca în anser din hanser,
ţiune ni-arii fi impossibili a ne urca la şi mai vechiă halutum, căci fărăo assemenea grada
din.limbă întruni periodii forte depărradicala ghar ; inițiala a.se vede înse a fi dispărutii
in- t. 1,
mi , Paris,i 1866, in-8,
i
re do la chimie
FER, Histoi
in-8,
18170,
,
Buceur,
logia,
Minera
scu,
p droE Cf, amaie
trad.
,
humain
ent
endem
T>Ent
t. 2 p. 177. — Cf, LOCKE;
"
ăa

Coste, Amsterdam, 1729, în-4, p. 373.
2) ZICTET;, Origines, |, 154—5.

3) cunzius, Griech, Etymol., 191,19.

-

.

j
5) ovio., Metamey XV, Y. 351.
6) vVIRG, Aenez VII, v. 26,

4) NEMES, , Cynog. v,, 319.

|
î) HORAT., Episte [, 2, v. 26.
8) wEsER, Etymologische Untersuchungen,

„4861,

în-8, p. 77, nota,

Halle,
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tatii, ast-feliii că-n monumente litterare ne întimpină rumât lufum cu adiectivulă sei duteus

“şi cu deminutivulii acestuia luteolus.

*

-

:

N

Se

Necompletii la Latiny, a'ifum se regăsesce bine conservatii affară din lumea indo-suropeă
may în t6te dialectele turanice, în car! păstreză accepțiunea concretă de aurii: a/tun la Ufguri, Baskiri, Nogai, Chiveși şi Turci; alton la Turcomani; al/zân la Mesceract, Kirghizi. şi
felturite alte triburi siberiane; i/târ la Ciuvaşi; al/t la leniseisk; alfan la Tungusi ?,
.Fiindi evidinte că Turanil ai împrumutatii pe all lorii a// dela Ariani, cart singuri possedă radicala ghar, avemii a constata dela cine anume dintre diversele ramure indo-europre aii pututii el să contracteze acestii îniprumuti,
.-.
A
a
RE
Dândi la Finnesi peste kult-auri, nu e greii a conchide, prin persistința gutturaler inițiale și prin vecinătatea “ambelorii 'ginți, cumii-că dânșii ai luatii din vechtulti teutonicii
Roltoaură. o
A
E
|
Totii așa Turanii n'a pututii primi pe af. decătii dintro limbă ariană limitrofă, în care

numele aurului perduse gutturala iniţială.

Na

a

„

Prin urmare nici dela Îngi sc Zendi, nici dela Greci, Slavi, Germani sâit Celţi, la car!
toți acestă gutturală initială parte s'a păstratii intactă și parte s'a sibillati.
Alitum italicii este pre-isolatii şi pr&-departe de hotarele viţe! turanice.'
“Unica soluțiune adrissibilă remâne stinsa limbă ariană a Sciţilorii, cari în regiunile Ura-

lului și alle Mări- Caspice

se ctocniati mereii din cea mat înaltă vechime

cu

felfurite triburi

turanice, asti-felii că numa! dânşiy eraii în stare să transmittă acestora pe a/f. .
Sa
Agatirsiy, stăpânt primordialY ay Olteniet, 'ai fostii o simplă crengă din gintea scitică,
Eccă tradițiunea locală, cullesă de cătră Erodotii care, după obiceiulii anticităţit, îmbrobodesce faptulii istoricii într'o ingeni6să țeșsetură mitică: _-:
Si
«Agatirsii, Gelonii şi Scitii- ati fostii “trei fraţi, născuţi din unirea lui Ercule cu o
ființă
a glum&tate-femeiă și gtumătate-șerpe.

Tatălă lorii li lăssase unii arcă şi unii brâu, pe

cart
«cine dintr înşiă va pute să le întrebuinţeze, tindendii arculii şi stringendu brâuli,
acella' să.
« domnescă assupra ferrei, <rii cel-l'alţi doui să 'șt caute unii adăpostii aiurt,. Scitii,
cellii
«ma! micii dintre fraţi, a reușiţii singurii. în. acestă încercare, şi dela elli aii purcesti
«Sciţir. CeY-Palţi dout emigrândi, dela dânșir se tragi Agatirsit şi
Gelonir»19,
o
„ Assupra acestu! miti celebrul istoricii polonii Bandtkie observă:
.
«Precumă fabula slavică despre cel tre! frați Lechii, Russii

şi Cechti

trebui considerată

«ca o indicațiune adeverată despre înrudirea cellorii trei limbe slavice polonă,
'russăși boe«mă, astii-feliiişi fabula addusă:de Erodotii despre cel trei fraţi Agratirsi, Gelonii
şi Scitit
«servă numa! a constata omogenitatea de limbă la celle tre! -pop6re Agatirsi,
Geloni și
«Sciţi. „In acellaşi înțellesti toti Erodotii ni-arretă ca fraţi pe părinţi! a tret nemuri înrudite
«prin limbă din Asia-mică ; Lydus, Carus şi Mysus.

In acella-și înţellest. în timpil
ma! nout. -

«fabula germană ni dă. €rășr ca tret fraţipe Fryso, Saxo și Bruno, din cail ati descinsă

o

«Frisil; Sași! și Brunsvicianiiati
t,
aservațiunea

ee.

Sa

lui Baudtkie e atătii de lumin6să, încătii nu are

nevoiă de a mal fi am-

Prin limbă Ageatirsit differtau de Sciţii propriii dișica Rușiy de Poloni
scii ca Sașir de Frist.
Lai

))“LArRoTuL Spracl-atlas, XAVIII, XXIX

ete,

a
,
8—10,
iei) DANS
ing
AN
15, Y zleje
naroda Dolskiego, 1 roclax, 1835,

ermannstait Se

+ SCHULLER, Romiinische Yolkslicder,

«romăinisehe S
59, in-12, p. IV: sYVenn wir daher. cine
«wildeste von age, nach welehor Herlkules die Jingste und:

«Felshaiila

«umarmţ

armi,

i d rel Schwestern an der -Tscherna aus einer

tau oner sie nackend wohnt,. herauslockt, und
mit
der Ierodotisch
en Agathyrsensage,

nach wel-

«cher Herkules im Seșthenlande mit der in der Felshehle.

-

«wohnenden

Sehlangenjungfrau' Echidna

den Stammvater

ader Agathyrsen: Agathyrsus erzeugt, vergleichen ; so wird
«diese Zusammenstellung allerdings: dureh diâ Thatsache

«gereehtfertigt, dass die Agathyrsen in den Gegenden ge-

«wohnt haben, in welchen sp:eter die Daken auftraten.» Pe
câtii 'e de convingătăre analogia stabilită do Bandtkie, totii

pe atăta,de fictivă va appare ori-și-cul assemenarea, închi-

puită de Schuller între tradițiunea crodotiană

trei fraţi din Sciţia și întro legenda
?

trei surori în bajlada aBreulenă.a,

romincscă
.

despre cel

despre cajle

|
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In'numele aurului deosebirea lă Agatirst

|

255

și la Sciţi a pututii fi cellii multă cai între zlo-

to poloni şi zoloto russescti sei ca între anglo-sassonulii gold și teutoniculti.holz,
SN
La Sciţi aurulii chiămându-se al4, acella-şi termenii pentru acella-şi lucru cată să fi avutii

şi Ageatirsil.

Aa

A

i

E

|

Ecc& de unde provine anticulii nume ante-romanii şi ante-dacicii all porțiunii superidre
a Oltului : Sg/utus.

-

Oltulii fiindii aurosă mat cu scmă în partea” de sustii, pe unde carră cu profusiune darurile metallice alle Carpâţilorii, epitetuli de «rîii de aurii» nu i se putea impune decătii nu“mal acollo de cătră Agatirst,pe cândii Sciţir cer de pe cămpia Romăniei,. tribul «plugarilorii» după Erodotii, ăzoripes, pe car! partea de grosi a acestul fluviti îi despărția de:Agatirsiă, preferiati ali numi SMaris, «hotarit», deşi în dialectulii lorii, ca și 'n celli agatirsicii, .
aurulti se chiăma de assemenea alt.
Sa
E
A
|
La marginea resăritenă a vechiului! territoriu sciticii, dincollo de Nipru, ni se presintă o
altă apă 'Cltă, pe care annalele moscovite o menţioneză adessea în secolul XII'*, erăo cronică polonă din secolul XIV o descrie: «magnum fluvium Tartarorum, nomine Olth, cuius
alatitudo extenditur ad unam leucam gallicanam, cuius impetuositas cunctos exterruit,»"?...
- Acollo este «Oltulti» sciticii, după cumi alli nostru e celli agatirsicii, dou! termini sinSa
cronici şi omogen! esprimândii aceta-și ideă de rîi-de-auriă.

Da

Ş 52,
NUMELUI

ORIGINEA

-

Gl,

RR

Să trecemii la ună allii treilea rîi dinomiă, rivalluli Oltului, maiestosuli Gid, carele: şi
ellti sparge Carpaţii pentru a străbatte la nor:din Transilvânia, şi după numele cărui întrega Olteniă se gicea căte-o-dată în cris6ve: «banati allă Gitulut». «Asta o ţerra cea roditâriă,
cAsta”i cămpia cea zimbitriă,

«Ce'nteiii pe dânsa holde-aurescii;

«Asta ţinutulii de
«Care e mândru de
- «Ce Oltulă, Giuli,
«Ca sentinelle -îllăă

- Forma poporană actuală a acestut. nume

vechi costume,
alli sei nume,
rotindii în spume,
ocolescii! »* *

.

este Jiă şi Jitu; forma, străină, trecută în celle-

vechiă, înregistra-.
Valte limbe prin canalulii Germanilorii, este Shpl seii Schil; forma româna
ă că.vocala de
probez
e
tă în urice începând de prin secoluli XV, este Jili şi Juli”, cela-c
i
E
|
midii-locti, intermediară între i și u, era Î
i! făcură Schil,
Din numele cellii vechiu ali Jitului, neavândi sonulii palatală German
tate a
reținendii f6rte.correctii restulti cuvântului;

€rii Românit,

după „cunnoscuta

proprie

până la glumătatea
limbei n6stre, o proprietate înse despre care nu se găsesce nici o urmă
.
LL
sutimi! XV“, ati mutati pe finalulă £: din Jilă—giiă.
nu scimii;

De unde va fi luatti d. Bolliacii că Giulii este

«le :Gilid (!) des Romains»”,

făcuserăşi alții mal,
probabilmente, venerabilulii archeologii confundă aci, după cumi o:
Ravennatii”,
"nainte, Giuli oltânii cu rtulii Gill din lornande” scii Gilpit din Geografuli,
«perebredosta Dnlepr
a, 318:
„9
,
FE
|
“P
t. 2, nota 3
i Doe
13) Chronicon Dubnitzense; ap. PODHRADCZEY, Chro-

N
nicon Budense, Dudae, 1838, in-8, p. 320.
i Uni actii din 1538 în vENELIN, 164: «Szerban vel ban
E
NR
sib'shin

2) poLuiacu, Poesie naţionale, Paris, 1857, in-8, p. 1-

3) Actii din 1429: ana Juli selo Czauri..+» în VENELIN, 56;

altuli din 1480: «da si uznet vamu na Jilie», Ibid., 122; ete.
3) Vedi în Archira istorică, III, 190, probe documenta
le cumii-că pînă la 1450 Românii din Dacia diceai urecle,
eră nu. ureche, adecă nu muiaseră încă pe £.
5) Topogr, de la Roumi., î.
rwrr
637

XXII.
2 De reb, Get.
) Geogr., IV, 14,

.
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nebăgândiă de semă că acestii Gilfil sei Gilpit se afla lângă actualele rîuri transcarpatine
|
.
„Crişti şi Mureșii?, încâtii nu se potrivesce de locii cu Gitulii nostru.
Nesciândii din testuri cumi se chiăma în anticitate importantuli rîii olteni, nu urmâză
încă impossibilitatea de a n'o pute aifla de aluri pe o calle sciințifică nu may puţinii sicură,

Metodulii analiticti cere mat ănteiii de tâte de a se cerceta după putință, decă sonulii j la

i

începutulii Jiufut este primordialii, s€ii numai vechii.
Cu alte: cuvinte,

trebui

să definimi

popo-

genetică a inițialului vă în. vorba

val6rea

rului români; dicemii: «în vorba poporului românii», căci limba cultă pâte fără nici
unii inconveninte să'li supprime cu deseverşire, înlocuindu-l în maforitatea casurilorti prin
dj (ge, gi) ca la Italiani”, une-or! escepționalii prin ? ca în matu din majus, s6ii prin s denaintea unei consâne, bună-6ră prasdă pentru vrajă.
“"Tâte vorbele de origine slavică cu, pg în capii aii conservatii

a
la not "întocmat

sonuli

pe
carei aii la Slavi în prototipurile lori: jordă, jitniță, jele, etc.
Acestă ecuaţiune înse n'arii fi nici decumii essactăîn privința vorbe lorii române provenite
din alte fontâne decâtii acea slavică.

„.Drepti probă, eccă unit tabellii :
Mugă, latinesce iugum, după cumii se citesce în inscr ipțiuni. şin
scripte*” ;
hot, latinesce Jovis;
osă, latinesce deorsum ;
Bude, latinesce iudex ;
ihocă, latinesce joco ;
“ibumătate, latinesce dimidietas ;
"Bune, latinesce iupenis ;

celle mai -vechi. ma nu-

unghii, latinesce iugulum ;

ură, latinesce iuro;
dale, planta salvia ;
IBoldă, medianulii so'dum , latinulii -soliduim!! ;
Meţă, latinesce sessus, în greca bizantină câwtosi? ;
ibacă s6ii jafă, de unde
a jăcui şi a jăfui, din medianulii sac'*
E

a.

2

.

N

d

d

*u

.

.

._

.

.

.

13

;

ibudră, adecă abcesii, grecesce cuzpts, canpla, enaeăbi, dela cizu ;
hemlă, nemţesce Semmel ;
ileliţă, unguresce sze// (citesce se//) ;
hemlugă, pescele salmo ;
|
dsigă, la Românii de peste Carpaţi numele Sigismundus ;
ibigăriti, unguresce szigoru (cit. sigoru) ;
XŢI

o

sau

.

.

.

.

humalţi, italianesce 'smalto, nemţesce schmelz. . .

De doue ori avemii j=d, de şepte ori j=i, şi de dece ori j=s,
După sciinţa filologică transițiunea lui s în j fiindu possibilă numa! prin intermediul unui z, astii-feliii că smalti bună-6ră a trebuitii ănteiii să devină zmaltii şi apol jmalti, se poti
;8) ioRNAND., XXII.— CI. zeuss, Die Deutschen und die

Nachbarstiimme; Muenchen, 1837, in-8, p. 447-8. — Cf
SCHAFFARIE, Slov. star,» 408. — ete,
9) Acestă înlocuire a lui j eu dj ne întimpină în documentele române fârte vechi. In Archivulii Statului din Bucu-

10) Despre analogia semi-yocalei latine j cu samseritulti
7, din care de assemenea derivă dj în limba zendă, veqi-e

interessantă observaţiune a lui ore,

Grammaire

des lan-

resei, actele monastirii Nemţii, legătura 21, nr. 4 și 7, se află

gues indo-europ6ennes, trad. Breal, Paris, 1866, in-8, t.
Î, p. 109. — Of. .oumvER, De la prononeiation da Grec
ct da Latin, Bruxelles, 1840, in-8; Rapp, Physiologie
der Sprache, Stuttgară, 1836, ete.

11 martiă 1445 și cellii-Valtii din 8 decembre 1453; în cellii

plem. la nr, 11, 1845, verbo:

în originali doug cris6ve moldovenosei, cari se confirmă reciprocii, ambele avândii în vedere acellea-și moșie; unulii din

ănteii găsimii numele propriă:
allii douilea: «Barbii Giamără.»

«Barbă

Jamării», în cellii
..

11)

seuLescu, Glossariii,

în Albina Romănâscă,
joldii,

12) Du GANGE, Gloss. med. graecit,, 1356. .
"159 1p., Gloss med. latine v. sacum.

.

sup-

(ras,

|

STUDIULU 111, $, 53;

în 2 la Români: zachară din sacchai-tiz,
da aci trel urme de acestă trecere, prealabilă a lur s ai
Se
.
Me
zeghe din sagulum.

zeril din serum și

Sa.
începutulti vorbelorti: cu. unii primitivii s ne aglută Sa
Intudirea derivatului, românii j la Jilă,
all căruta prototipii este Si]

descoperi sorgintea numelui topicii
provincia venețiană, riulti Si/arus din Gal„ Pictetrenn6dă la o temă sil anticulii: rîă Silis din
Salia şi Saale din Spania şi Germania!t.:
lia Cisalpină, şi totii-o-dată mal multe ape Sala,
termenul saf, cu formele selle reguIn adevăr, ma! în tote limbele vechi alle Europei
e
e:
larmente scădute sil şi sul, esprimă ideia deapă:.
uli sa/-spumă şi
ă a curge, &ri substantiv
i
Pai
În
La Celţii din Irlandia ve bulii silim. însemnez
PRE

TI

Mai
|
mare și chtarii valurile unul fluvii, bună Gră
Latinesce sa/um este de assemenea luciul mării,
e
e
E
..
.
_în versul lu Staţii: |
”
Amnis ut incumbens longaevi robora pentis
oppugnat, aquis: jam saxa fatiscunt,

Assiduis
Emotaegue

trabes:. tanto xiolentior île,

- Saevit enim majore salo..„...l*

|

. ,

.

:

i

|

-:

a

umii
decătii insala, adecă «în apă»*$; totii prec —
Latinulii insula şi germanulii inse/ nu sunt
stru
din
lă
insu
opă—
ostr
scii slaviculiiDi
Da
ge”, e
dela aa—a cur
os—insulă vine
elleniculti” viis
za
ia
Sa
.
|
a curge'?.
r?, €rii în vechiulti dialectii
safa*
litvanii aIlă însu: le
a
Cu insula s&ă insel concârdă şi numele ssii baltă.*?.
e
molnă
mna.
înse
salus
nii
itva
so-l
prus
a curge,.
i
sar,
stinst
din radicala indo-europeă sa/ sâi
inii
prov
e
gen
omo
e
altel
şi
i, sa
tea
-laci
aces
-"Ţâte
o mulţime de derivate anal6ge: 'sara
cu
ă
crit
sans
a
limb
în
s&mă
cu
mal
conservată
a
NE
E
în Europaşi Iarit-fluviti, sala sei salia-apă etc.
lii
Donu
alle lorii,
rîuri
mari
doue
Silis
ati
numi
!
Sciţi
Pliniă ni spune că
: sincludente Num
hae Silin vocant»**, şi ma! la valle
xartulti în Asia: «Tanain ipsum Scyt
RN
|
*.
nt»"
voca
Silin
hae
|
Scyt
quod
te,
Iaxar
de flupiă.
ne
accepțiunea generică de apă sâii
avea
si
ii
i.
enul
term
Giulu
a:
derii
iă
vech
Sciţi
Şi la
il „mai ăânteiii că forma cea
arăm
nstr
demo
ce.
după
tea,
aces
IA
O dată dise
vre-unii commentării?
nă. Ă
româ
a
limb
în
nostru a fostii 8i7, mai trebui 6re
-di
astă
ervă pen
cons
se
tâte
ti
decăt
sivă
deci
Derii o probă mai

|

58.

-

IN LIXBĂ ROMANA,
CUVÎNTULU DACICU pSIL“*

e:

i

a

relativii la idrografia Mehediniti
sag
pas
i
iosi
preţ
unii
u
esc
i
Reproducemii din d. Ionii Ion
.
dâmi peste o
,
ului
Motr
ului:
el
lunc
a văit seii a
tă
înal
mat
cea
ea
culm
sei
gă albiele
«Trecând delulii
jelțuri sun tote situate lon
din
ele
Sat
uri.
jelț
ă
esc
num
se
«mulţime de perae cart
SCHULLER,
îndo-euro sennes; |, 139.— tigCf. geho
ert Jetrei
„Uns
100:
jieotot,

utung fliessen; insula bedeutet
EI
"sar-=, sal—, mit derdlichBede
, im Wasser befindlich.»

also: im Fluss befin
a
297. . :
' 17) CURTIUS, Griech, Etym.y
is gen vor
n
n
este
sche
aclt
lawi
den
hens
zu
kirc
l
Schy
der
e
re
snam
lei
men
elus
i
i
18) scHLEICHER, Forîn-8,
i
'
i
und
...
iens
1364
Raet
130,
er
p.
ohu
evr
7 io Urb
Sprache; Bonn, 1859,
,
dental siebenbuere iti mit
DN
1192,
den Etiaskern ; Muenchen19) POTT, Wurzelyvoerte, Î,
mehr
îhren pusammenhang
das
hem
welc
în xuHN, Beitrâăge zur von
sul,
ien,
Stnd
hema
che
s
ssis
«Da
Preu
123:
I,
70) PAUL
ines
1843, în-8, p.
rschung, t. 7, Berlin, 1872,
în den Urkunden Sules, Sull

Origines

“14

Siehet

fach 'vorkommende Sils, Silz,
ein
ch Sulla tommt, îst wohl |
und Sill, Flussname, urku- nâli
ii
.
sal.»
und dasselbe mit
”
v. 887.
.15) sTAT., Theb.y lib. X,
ist ausgegangen ron der Wz.

16) coRssEN, Î, 171: «Insula
-

.

.

vergleicheonden Sprachfo ,
8, p. 119.
21) PLIN, Fe Ney VI, CĂ

De

V, 1; &
22) Ibid,,

.

33
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«părăclorii. In vallea dela Runcurellii începe unii jelţii, care se duce și dă
prin luncă [a
« Metăssarii. Intre culmea Motrului și lunca Metăssarului sunt văile prin cari
trecii jel ţu«rile. T6te văile şi luncele sunt occupate de ogârele celle mat fertile alle
locuitorilor
«din satele Miculesci, Tihomirii, Cozmănesci,. SlăvilescY, Sura; erii la Șacii
jelțulii dela
« Miculesci dă în jelțulii dela Mătăssarti, Jelţu lii dela Mătăssără se pogâră
în prosti pe
«la Drăgotesct și se unesce ci cellit dela Miculesct, Jelţurile aceste minunate
se potii as-

«„semEna

cu numerâse nervure alle

une! frunde, căct nervure

sunt

apele

cu

luncele lori
«celle fertile. Delurile sunt coperite cu păduri ce înfrumusețeză câstele
şi văile prin cart
«treci jelțurile. Verdeţa şi activitatea vegetaţiunii este întreținută
numat de. umedela
«jelțurilorii. Ce arii fi când apa din jelţuri s'arii scâte, și cu
dânsa s'arii irriga lun=
»cele? Arii fi unii spectacolă unicii şi pe care nu ami văduti încă
nicăiri, cu tâte că amii
«căllătoritii, şi încă: pe gtosi, numa! în Elveţia de doue Ori, și amii
vedutii multe și minu«nate ferre în occidentulti Europet ca şi 'n orientii, şi în Asia-mică,
unde
sunt pe!sagele celle
ama! pittoresci şi ma! frumosti înzestrate de natură. In jelţurile
din grudețulii Mehedinţi
«pe lOngă matcele lorii.sunt şi allee de copaci; lângă matcă
şi pe albia văit sunt og6re;
«la pâlele delurilorii văilorii sunt situate satele cu case între
livedr de pruni și de toti fe«tul de pomi roditori ce mergi până sub sprîncena delurilori.
Din dreptulii Metăssarulur
«peste delu se începe vallea în care sunt satele Buhurellă,
Negomiră, Urs6iă, Artanii şi
aRacii. Apa ce trece prin acestă valle se numesce jelţii
şi merge pent la Boresci, unde
«se impreună cu mal. multe jelţu ri ce vint din văy şi
mergii tâte la Ionesci de se versă
«în
iti» 1,
|
.
Jelţă, acestă. caracteristică denumire curâtii oltenă
a
păraielorii,
.
pe
.care
în
deşertii
o
veţi căuta în „restulii Munteniei, în' Ardelit sti în
Moldova, ni offeră o formă modernisată a cuventulut,
|
a
_Nu mar departe decâtii în secolulii XVI se. dicea
încă jiltă, pe cândă totii atuncr Gitult
se chiăma jiză.
Su
a
Întrunti crisovă dela Alessandru Mircea din 11
iuliu 1571, privitor la satulii 'Turceniy
din districtul “Gorgiii, nof..citimiă :.
aa
N
«Ati fostii dată e! cu sufiletele oră lut Zacharia şi
cete! selle moşia în 'Turcen! pe jidţă în
«susi, Erii moșia lut Maniu şi Stanti este iumătatea
cea pe ji în giosit»?, .
|
Şi mal departe: ..
e
A
i
|
«Hotarulă să se scie dela gură” jiu
|
.
In acestii importanti document termenulii jilță
se repetă de cinct ori.
Astii-feliii vorba dacică sil, devenită jili printr'o
lege de preferinţă a. fonetismulut românii,
după cumii amii vădutiăi în. paragraful precedinte,
trăesce până 'n momentulii de față în.
Oltenia, ş'apot numaY acollo, în deminutivulti
Jilți, contrast din jiluță prin perderea lut u
ca
în uscă din usucă...
N
a
Sa
Jill, rîu 3 jiiță, păreii; cc

o legitimă posteritate

Şi căte mal sunt altele, menite a se desmormânia directă.a si/u/uă Dacilori. . |
Sciința istorică, cu tâte pedecele ce-Y pune în calle din limba română cu încetulii de cătră
pedantismulii unorii închipuiţi filologr,
cari înlătureză ,ork-ce nuli se pare a fi destullii
de ciceroniană în gratulă nostru, ultândii cu
naivitate că o limbă, câşi unii: individii, se nasce
dintr'unii tată şi o mumă, nu dintr'unii fana
tastici androgini, -. - --:
ae
Ia
a
Inainte de a trece la celli=Paltit- nume ali Giulur,
să ne oprimii.o clipă assupra unori
riuri omonime.
ă
|
„ Agricult, în Mohedinţă, 7278,
) Documen

.

„au

tele m-rit Tismâna,
ra
40, 'nt. 6, în
Are hivult Statuluy: «kalo sut dali s'slegătu
nichni duzei Zacha-

ATiov i ezet emu Gtezinu 'Tutezani St esiltzu U gor, a Gerins

«Mahlulov i Stanov est pol ot zailtzu n, dol.»

'3) Ibid:: ai chotarul da se znact ot usta zsițigo
t»..,

E
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|
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su,

UNDE A FOSTU DISTRIGTULU DE JALESIU DIN SHCOLULU xiv ?.

|

a

Unii pării numiti Jalești din giudeţulii Gorgiii se citesce degia în diploma mirciană din
1387'; Erti actulii confirmativii dela împăratulti Sigismundi din 28 octobre 1429 ni spune
și ma! limuritii - că pe malului acestut rîuleţii se află satului Arcanil?, care în realitate essistă
acollo până astă-d!, încâtii nu mat remâne nic! o îndoudlă că Jaleşuli : din 1387 și'1429:

este identicii cu actualului Jaleşti.

a

i

A

După numele acestui păriii însuși districtulti Gorgiului în acellea-șt. doue .documente se .
chiamă «gludeți de Jaleziă». e
|
La prima vedere se pare curiosi, cumi de s'a botezatii o regiune întregă după numele
unut riuleții fără nici o însemnătate, cândii scimii că nemicii nu pâte fi ma! secundarti şi may terțiarii decătii periuli gorgianii Jaleşii, unii bieti afluinte alti pă&riului Suhodolii, carele
la rondulă sei se versă în pertulu Bistriţa, tributarii crăși all părtulut Tismena, totii dinpăriti în perii! E
|
Derii sunt 6re ma! respectabile pertuli Covurluiii sc periulă Tutova, după cari se chfamă doue importante districte din: Moldova? .
e
!
Singura obiecţiune ce ni s'arii pute face, este că satele Ploscina, Cireşă şi Leurda, menționate în diploma sigismundiană ca făcândii parte din «gtudețulii de. Jaleșii», apparțini
astă-qi Mchedinţului, nu Gorgiului.
ă
Da; înse elle se afilă anume la marginea dintre Mehedinţii şi Gorgiii, încăti nu trebuia |
după secolulii XV decătii o mică modificare administrativă pentru a le lua. dela unulu și a
le da cellur-P'altii.
|
Pe
Toti astii-feliii satuli oltenii Cumanir la Dunăre nu. ma! departe „decătii sub Mateiii
Bassarabii era documentalmente allă Mehedinţului”, pe cândii astă-dr face parte din districtul Dolgiti“.
Ma
|
e
Totulii probeză că'n vechime. districtulii mehedinţenii se întindea mai multi decăti acuma dela vestii spre ostii, adecă călca peste Dolgiii, .şi ma! puţinii decătii acuma dela sud
spre nordii, adecă era călcatii de Gorgiii,
o
Me
|
Acesta se confirmă pe deplinii prin mappa Olteniei, essecutată de cătră armata austriacă
la începutulii secolului trecutii și unde sunt indicate hotarele tuturorii .districtelori.*
Eccă& de ce, încă o dată, «gtudeţulii de Jafeşi». din epoca lut Mircea celli Mare este
Gorgiulu, ali căruia nume actualii .Gor-Giti însemnă slavonesce «Giuli-de-susii»,
după cumii Dol-Giti, numele învecinatii alti districtului .crafoveni, vrea să dică totii slavonesce « Giulii-de-giosti».
|
O nouă probă din celle nenumărate, cumă-că slavisarea nomenclaturei a fostii la noi untisimplu effectii modernti allii influinței culturale a cirillismului, €rii nici decumă alli unuY
vechiti ammestecti corporalii cu Slavit!
3565.
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a

Prima sillabă a numelut Jaleşi este evidamente sal, cu aceta-şi rațiune cu care Jill e sil,
ambele numi offerindu-ni doue derivate collaterale din radicala ariană sal, a curge, din
care provine accepțiunea substantivală de «rîă».
1

2 VRay

10.

56.

3) Actele monastirii Tismâwma, legătura
Tali Statului din Bucuresei.
|

|

14, în Arohi-

4) FRUND,, Dio,

top.

128.

5) Valachia .cis-alutana

!

in suos

quingne

NR

.

districtos

divisa, în xâLeseni, Auraria romano-dacica, ed, Soiveri,
„ Posonii, 1780, in-8.
i
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cuvântului «Jăl-eșii» : sufăssulă eşă. .
Este mal a-nevoiă înse a limpedi a doua giumătate a
fluviulii Arg-eşi, perîuli Brăt-eșă
Ellii ne întimpină de assemenea în alte numi locale, ca
și din Gorgiii, Go-eşăși But-eșii
din Nemţii şi lacul Brăt-eși din Covurluiă, muntele Cărn-e
și Grot-eşii din Prahova, Spăd-eii
din Argeș, Pând-eşi din Dimboviţa, Gur-eşă, Băb-eşScăf-e
șă, Pen-eşii, Or-eşi, Verd-eși,
din Buzeti etc., apoi în numi. personale ca Râr-eșii,
i, frunt-eșă, 6ch-eşă, trup-eșă,
Băld-eșă, Răcl-eşă, -Mâr-eşă şi altele; în fine în vorbe ca găl-eş

|
ă: :
lni-eşii şi aşa mal: departe, t6te cu accentulii pe penultima silab
minative:
deter
ive
adiect
ente
maghiară suffissulu es (citesce eş) formezăregularm

In limba
Ungurii nu Laii împrumitată
egperies, pânzes, beteges, reszeges, drege, nemes etc., şi este certii că
forte depărtată, anume
prin vecinătate dela Români, căci ellu se află şintr'oaltă limbă finesă
'a- una uni

"

totti-d
la Laponi:; dări trebui 6re să conchidemii de aci vice-versa că eșă arii fila no!
unii turcismiiî:
giă
scii
ă
slavism
întocmai după cumii nik este totii-d'a-una unii
maghiarismi,
“Cu alte ciuvinte, nesce
vechimY, 'să fie posteridre
Essistă unui midii-locii
Ca posteritate directă

termeni ca «Argeş» bună-6ră, cartofferă tâte indicile unet înalte
în limba română venirii Unguriloriiîn Pannonia în secolulii X ?
decisivii de a respunde la acestă întrebare.
a Tracilorii, Arnăuţii sunt de acella-și nemii cu Dacii, fără ca totuşi

la câstele Albaniet să fi lăcuitii vre-o dată Ungurir...

o

lă pe
EX bine,în limba albanesă radicalele verbale formeză prin suffissulii es, cu accentu
ante-pe
sillaba
pe
şi
fi
penultima sillabă ca, şi la Români, -pe cândii lă'Unguri ellu păte

i

nultimă, termeni substantiva și adiectival! ca:

mbieles, s&mE&nători, dela mbiel, semEnă ;
ni
oa
'. mbples, accoperişii, dela mbpl, închiăiti ; “
nemes, blăstămătorii, dela nem, blastemii ;
dela priș, corrumpi;
prişes, corruptorii,.
răep, despolu;
dela
callăă,
răepes,
e
„aci
|
hăpes, chiăiă, dela hăp, deschidii ;
|
etc.
tragă
hehi,
dela
dii,
sufferin
hektes
su
aa
ca în:
,
consună
o
leză
interca
se
" Căte-o-dată între radicală şi suffissti
e
pimes, beţivii, dela pi, bei ;
-- - hames, măncâti, dela ha, mâncă;
perghiones, spionii, dela perghloig, păndescii etc.
“Une-ort în:loculti consunet. figureză vocala de legătură e, ca în:
- rembees, hoţii, dela remboig, răpescii;
i
malehees,. popă, dela malekoig, afurisescii ;
hembces, zarafii, dela hembeig, schimbi ;
hendees, căntăreţii, dela hendeig, cântă etc.
n
“D:: Hahn constată unii singurii casă, în care suffissulii es este secundarii, adecă se adau-gă nu cătră o radicală verbală, ci la o temă nominală: pendes, pămEntenii, dela pend, locii.*.:
Albanesulii es nu este decătii suffissulii arianti primarii as, carele în maioritatea casuri'pe ultima, nici o dată pe ante-penultima.
lorii cere accentti pe penultima sillabă, adessea
i
Acestii saffissii in limba samscrită form&ză :

a; NumyY-abstracte neutre ca :

|

.. târas; răpediciune, dela tar, a străbatte;
aa
răhas, taină, dela rah, a uita;
găvas, putere, dela şu, a mări etc.

5. Appellative neutre ca:

e

1) UJFALVY DE MEZĂ-KOvRSD, La Jongrie, Paris,
in-8, p. 45,

1872,

2) uAns, Alban. Stud., Gramn. 40,

-
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crăvas, urechiă, dela ru, a audi;
clâtas, spirită, dela cit, a cugeta; DI
„păpas, apă, dela pi, a be etc.
4. In dialectulii vedicti, prin trecerea accentului pe suffissii, adiective ca:
tarâs, Yute, dela tar, a străbatte;
tavâs, fârte, dela tu, a mări;
RR
|
apas, activi etc.
ma! lungindu-se
Albanesi,
la
şi
ca
In limba litvană suflissulii as scade la es

-

complementar:

|

e. ,
printrunti te

Sa

|

edesta, măncare, dela ed, a mănca;
deghesta, augustă, dela deg, a arde;
o
DE
a
debesta, noră etc.
_
celtică, gotică,
latină,
ellenă,
Lăssâmii la o. parte transițiunile sufiissului as în limbele
scăqute?.
forme
seti ma! puţinii în diverse
slavică etc., în cari tâte ellit se manifestă ma! multii
A
e
ală - - .
Avemii acumii a stabili o distincţiune fârte essenți
cu
numa!
secundarii, unindu-se adecă
In limba maghiară suffissulties este eminamente.
Sa
e
Aa
teme nominale.
suffissulii es este aropeă,
indo-eu
In limba albanesă, ca şin tâte celle-lalte de tulpină verbale.
|
cu radicale
pr6pe esclusivamente primară, legându-se
multe orl secundarii, ca.în trupeşi dela
deIn limba română sufiissulii eși e celle mat
prin urmare de origine maghiară, cu afiind
trupă, leneșă dela lene, corneșă dela corni etc.,
de pildă chipeșă—
vorbe sunt identice în totalitatea composițiunil,

tătti ma multi că unele
pe de altă parte, suffissulii primarii eşi tocmai .
kepes ; ne întimpină înse din cândii în cândii,
topografică, de essemplu «Argeşii dela o radicală
în termenii cei mat vechi din nomenclatura tâte, departe: de a presinta ce-va unguresci,
cari
arg, Pandeşă dela o radicală pand etc.,
e cu es.
indti întru nemicii de formațiunile albanes
nedifter
E
denunță o antică proveninţă dacică,
i
|
numele Jaleșulut. . .
ti
suffissul
"De acestă din urmă natură este şi
prin
formati
samscritulut sal-as, apă,
IN
Jal-eşii correspunde din puntii în punti
as din radicala saf, a curge.
850,

|
i

RIULU GILORTU

afnia mat are Gilortuli, ună însemnatii
Olte
s,
Sala
scii
ş
Jale
şi
Silis
seu
Pe lângă Jilă
d. Vaillant recunnoscuse pe Jai, dări
a
degi
abă
sill
ă
prim
ia
căru
a
şin
ee
fuinte alti Gitulu
.
vându-lti din latinulii ortus, începută
limbisticii an- ti
Sa încurcatii assupra cortului, deri
stra
fi descoperiti numai într'unti
Ca şi Jilă, acestii misteriosti ort pâte
nii a conservată
! romane; din fericire, graluli româ e ma! archaice,
riri
cuce
ru
nost
i
iuli
itor
terr
pe
teriorti
asă astă-qi în cânturile poporane cell
d. Vaillant
în adevărtio vorbă, o vorbă mai rem
e, fără ca să fimă constrînşi cu
6să soluţiun
care pâte să ne conducă la o seri
«Gilli-ortus»..
Gilortii pe tatăli Giului:

Da

ede în urmă; alti cărit înţellesii appare forte limp
Vorba în cestiune este aorto-manil» :
«Miedră»
torul passagiti allii balladei
„Și se sfătuiră sre
a
«Pe Vappusti de
a face din

«Ca să mi'lii omâre,
«Pe celli Moldovenii,
«Qă-i mal ortomantă,

_«Şare oi mal multe,

SCHLICHER, Compendium;
3) 'posp, Gram ie $ 931-—936.--

$ 230.-— ete.
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«Multe şi cornute,

-

«Şi cal învățați, -

«Și cânt mai bărbații „.

Scu în ballada «Balaurul»:
i

.

.

i

" «Cellă vitâză de ortomanti,
»Izbia negrulii dobrogeni, :
«Și cu pala lui cea nouă
«ăia bălauri în două ,..»€

'Orto-man se descompune în orto şi man.
|. |
e
Man, germanul mana, celticulii mon, sanscritulti manus şi
manu, omii, ne întimpină în
limba română ca finali acollo unde se cere a se da mat multă
vig6re fondului espressti în
prima parte a cuvântului, adecă a face ideia maj Zărdată; asti-f
eliu din gogi, prostii,: gogo-mană, şi may prostii; din hoşă, banditi, Aoţo-manii,
şi mat banditi ; din margâtolă, glumeţii,
italianesce mariolia, neogrecesce papytoMa, marghiolo-mană,
şi mat glumeţii ; etc.
Acella-şi rolli grâcă în alte vorbe române finalulii andru,
elleniculti âvăpâs, din indo-euro=
peuli narazanra cu intercala
- euonic
reaă a lut d întocmat ca în francesulii gen-dre din
gener, samscritulti şi zendiculă nar, celticulii nerth, sabinuli
nero, albanesuli nieri, adecă €rășt
omii sii bărbatii ca şi man; bună-6ră: flăcăi
=andru, ce de mat Plăcâă ; copil-andru, ce de
may. copili . etc... €rii întruni. basmii poporaniă . forte
u: seeș-andru, ce de ma! setosii;
chitaclu-andru, ce de mat tute; falcăşit-andru, ce de may vechi
fă/cosi,
|
|
Man şi andru r'aii pututii remăn€ în graiulii nostr
u decăti dela Daci, unicului strati primordialii peste care se suprapusese immediatii eleme
ntulii latinii,
Su
Man în cuvintele române compuse fiind o simpl
ă întărire, cată deră să cercetâmii vaI6rea lut orte, în care se copprinde simțul funda
mentală ali vorbe ortomană,
Acestii orto este cu totulii nedependinte de grecu
lii âe0%, dreptii, a căruta formă dorică
Bopbss * correspunde arianului vardha”, de unde anevo
iă se pâte deduce tema orto, evidamente născută, ca şi C// din 14, dintrunu protot
ipii arta.
:
|
e
Erodotii dice că numele cellt anticti allii
Persilorii a fostii "Apraiay “ şi că'n limba lori
cu=
vântulii arta însemna ce-va mare,
uijoy,
|
|
„Lessicografulti Essichiii este şi mat esplici. tii.:
|
Intr'uni passagiii ellă ni spune că vorba arta
|
avea persianesce tre! înţellesury: mare,
uivas; luminosii, daunpâs vitezii: Aprato, ci îiputg
o
Intrună altii locii mar adauge că forma mapă Iltpaais?.
artad însemna la Persi « dreptii» : "'Aprddeg,
cl luati, în Mayuy?,
|
|
Mare, luminos, viteză, drepti, eccă derii| unii
bogati gruppii de accepţiuni alleSe
termenulu! arta în antica limba persiană, tote fârte
apropiate de cefa-ce esprimait” Dacii prin
orto.
Rawlinson a adunati din fontâne classice următ
orulti registru de numi proprie medo-persice
copprindândii cuvântulii arţa, pe Car! nu Y-a
fostii greti a le esplica cu agiutorulii limbetrzen
dice:
- irtabardes, din-arta şi virăto, celebru :
fârte celebru ;
|
irtabarzanes, din arta şi derez, strălucitii
:
<irtachatus, din arta şi hakha, amicti: forteforte strălucit ;
amical;
<Îrtapatas, din arta şi paiti, domnii:
mare domnii ;
irtaspras, din arta şi sura, s6re: luminosii
sâre ;
2 ALI,

: 1. 12.

Does.

popor.

_

1,

,

) SERREA, Visalii lui Titani, în
t. 3, p. 55.— Nu înțellogemiă cumii Columna lat Traiană,
de & pututii d. ciARiv,
Grammațica limbei române,
să și închipuâscă că andru esteBucur., 1869, in-8, t. I,p. 350,
văs, gitândă ca essemplu pe cățe o «torminațiune deminutillandru. In acestă cuvântit
pumal «căţelliia

e deminutiri, pe cândă andru, din
contra,

îllă augmentâză,

dându-ţ accepțiunea

de: ca de mal căţellă,
î) AHRENS, Dodialecto dorica, Găttin
ge, 1813,în-8,p.48.

5) rick, Vegleichondes Worterbuch

. nischen

Sprachen,

Gittingen,

6) neon, VII, 61.
7) Ibid,, VI, 98.
) HESYCH., Y. coraios,

dor indogerma;

1871, in-8, p. 184,

.

9) Ibld., v. cderădeș,
— Cf. STEPHAN, BYZANT,, Y. aproua,,
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- Sirtaxerxes,

dă

din arta şi Ahşatra, rege: mare rege;

|
Sirtochmes, din arta şi tahhma, tare : fârte
|
In limba zendică arta ni appare sub formele colla tare etc.!0.
terale : areta, ce-va perfecti ; aretha, lege;
creta, înalt; crethc, dreptate ; erethwpa, adevăratii
etc.
|
|
Cuvântul arethamanr, dreptii, legali'!, reproduce
până
şi
parte
a finală din alli nostru
ortomanii, pe care'lă-regăssimii
de assemenea în numele propriii persianiti Irtamenes.
Din limbele eranice moderne, totii aci apparţinii armen
țellesti de stăpânti!?, &ru Pictet reduce la același temă ulii ardar şi osseticulă a/dar în înpe celto-irlandesulii arz, nobilu“ă,
„şi Curtius pe greculii der, drepti, pe âger, forță, pe
ăpt în detozes; cellii ma! buni etc,
Ami mat pute menţiona pe modernulii persiani ard, votni
ci,
a
L6te acestea ne readducii la «orto-manulii » românii.
a
|
Oro, primitivamente arta, implicândii ideia fundamentală de ce-va
buni,
drepti
i
și
viteză |
toti-o-dată, adecă unti complessii ce sarii pute traduce prin «voin
ici», finalulit man vine de
mai întăresce acestă noţiune, astii-feliti că ortâ-man vrea să dică
: « fârte volniciin.
a
__ Der constatându-se antica essistință şi nuanțele de semni
ficaţiune alle cuvântului
„ortăi. conservati
i

chYari

în limba română, după cumii constatarămit: în acellași timpi toti

„* în limba română cuvântulii jilă, ce este Gre -Qif-ortulă?

|

|

a
Compusii din si/-arta, ellii însemna în limba dacică «rîti voinici», unti
epitetii ce i se cu-

„ Venia pentru natura: cursului sei, care—după observaţiunea: ingenierului Kopystynski,
—
«face multe şi mar! curbăture, şi când cresce, nomolesce totii împregYură»**.
Ş bo.
RIULEŢU LU

»GIOMARTILUI,

Totii în Oltenia se ma! află o apă purtând unti nume dacieti analogii cu allii Gilortulut.
E "“Glo-martilă, unii păriii ce curge prin districtele Dolgii şi Romanaţi, versându-se în Olteţii.
lo, adecă “Gui, represintândi pe daciculi siz, avemii de limuritii numa! finalulii martilil,
Pictet a constatatii essistința une! radicale indo-europee mart în înțellesii de «Vioiti»,

de unde persianulii mart—viti, celto=irlandesalti

martes—sderii, germanul marder etc.

marthaim
— a trăi şi mart —vaccă,

latinulti

Cuvântulii martilă, identicti prin elemente formale cu germanulii marder, ari pute fi unii membru dacicii din acellași grupii, denotândii unii prototipti martira, din radicala mart şi suffissulii ra. Perîulii « Glomartilii », adecă Sil-martira, arii fi în acestii casti rii-vioiti, întocmai după,
cumi Gilortulii, adecă Sil-arta, este rii volnicii.. .
a
Semnificaţiunea termenului martira remâne înse d'o-cam-dată dubi6să, în așteptare de a

i se găssi o urmă decisivă în limba română

privinţa

graiului dacicii

cela-ce e coptica

pehtru monumentele zendice.

|

sâii în

acea albanesă,

cary amendoue

sunt în

pentru descifirarea, ieroglifelorii s&i „persiana
SIA

|

Totii ce se pâte spune cu certitudine, este numai atăta că numele părtului GYomartilti
copprinde în sine elementuli sil—riii, și unii altii elementti neprecisatii încă martira...
3 58,
NUVELE GIULUI IN PTOLEWrU..

Nameie dacicti ali Giulut 87 nt-a împins
pe. nesimţite
ă a cârceta nomenclatura, conge=

neră a Jaleșului: Sa/as, a Gilortului: Și/-arta, şia GYomartilului: 8;/-martira, tâte în Oltenia.
10

, On the deriration and meaning of the .

proesAu-2is0 Crthe Medes

Herodotus. London,

and

Persians, în History
of

t. 3, p. 445,
„i sosi- Handbuch1862,der in-8,
7
che, Lsiprig,
Zendspr
ache;
Leip

1864 > |

12) ) Ibid,
15 Origines, 1, 33,

.

Griech. Etymole 317, ar. 488.

15) Ap.
er

PRUNpE
SCU,:DA
Olea

Dieţion,
îlon

topogr,,

»

-
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lungă escursiune, este duplicitatea noPuntulti, la care trebui să revenimii după acestă,
|
a
Ea
A
minală a Giului.
e părții
numel
fostii
fi
să
cată
care
și
u
Pe lângă 87, păstratii în gura poporului nostr
lii estecu
“amme
se
opera
se
să
muntâ
superidre a Giului, căci nu pe cămpiă, ci în regiunea
may
fluviti
acestii
e,
român
ii
naționalităţ
lementuluY latinii cu cellti dacicti dândi nascere
pupeste
ii
înscris
ce se află
purta totii atunci în porțiunea” de giosii unii altii nume,
a
meii.
Ptole
lui
a
ne
laţiu
compi
ținii după cucerirea Dacie! în preți6sa
ti: de Temeșii, în mat multă
Immediatii spre appusti de Oltii și immediatii spre resări
se versa în Dunăre, nu departe
appropiare de celli ânteiti, geografulii alessandrini face a
fluvii în care degta Ukkert
ună
de gura rîului Cebru de pe mailul oppusti allii Bulgariei,
e
a recunnoscutii pe allii nostru Gili.
de altă pare,
riptel
Ptolemeti, după tâte ediţiunile, îlli numesce 'Pafiv; der tâte manusc
pe mappă
și
precumii
te, ne autorisă cu acellași dreptii de a citi Apafi», căct atătii în testii
astii-felii că de'naintea
acestii cuvântii figureză nedespărţitii de preposițiunea elisibilă xază;
pe xav Apofiâvos
testului xazapaBuvesnerapev depinde dela perspicacitatea editorului dea prefeririulii Rabi», una
«cătră
s6i
»
motaped S&ti pe xază “PaBăvog moraueă , adecă: «cătră rtulii Arabi
Nae
e
A
Sa
din doue.
i
|

so4

nea acestu
radă sei Rabi, ort-cumii să fie, vomit desbatte aluri originea: şi semnificațiu ei.

nume; aci d'o cam dată ne mărginimi a constata că aşa se chiamă Giulti în Ptolema oltenă
buccat
Pentru a preveni în astă privință orl-ce controversă, cecă în fac-simile
_
riptii cun-

: a Dacie după codicele vatopedianii din secolul XIII, celli maY vechiti manusc
noscutii allii opere! lut Ptolemeii :
:
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atit unde se descarcă în Dunăre, Giulii se chiăma Jradi seii Rai, numele cet

dederă probabilmente învecinaţi! Mist de lângă Patmapa Mucăv, făcându-lii apoi. cunnoscutii

nick. aprope de gura Cibrului nuseaflă, trefcon-

"mu curge,
— diţiuni essenţiale po cari tâte le satisface Giulă.
cs Grozr-, III, 2, p. 603: «Rhabon==Schylls.— KATAN- 2) Gâographie de Ptol6mee, ed. Sowastianofi, Paris, 1867, :
că ai

; o

Btro; 47, crede că e Mureșulă,

ultândi

cesta nici în Dunăre nu se versă, niel între Oltă şi Temeși

in-t maj, p. XXXIIL și LXXĂVIII.

a

a
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Grecilorii, prin intermediulii cărora va fi agtunsii până la Ptolemeii; - niat: încolo în minți

acestii fluviti se glicea Sil, transmittendu- -se cuvântulii prin moștenire dela Daci la. Români
şi persistândti până n dillele n6stre.
|
aa
-

CONCLUSIUNEA

DESPRE

FLUVIELE

DINOME

DIN

MUNTENIA.

”

a.

Si

In paragrafii precedinți ne-amii încredințati că: .

Dunărea din vechimea cea mai cănuntă a purtati doue, numi: Istir dela gură” până
“la Oltu, adecă în regiunea cămpsnă, şi Danubius dela Oltii în susii, unde'şi sparge lOngă
“Orşova! unii drumi între Balcanii și Carpaţi;

2. Oltulii avusese crăşi doue numi: Maris pe șessii şii Fa îîn munți;
3. Giulii de assemenea se chiăma rad seu Rad în partea” inferiGră „pe cândii locuitorii
zonei de susii îlli cunnosceaii sub numele de 3;
4. In fine, după ce demonstraserămii ma! de nainte că Argeşulii se numia Slarisca pe'c'cămpiă, amii arătatii apol în trecătii anticitatea, cellur-P'alti- nume all sii «/rgas, assupra , că-

rula vomit ave a vorbi pe largi mai departe în monografia urbilorii şi carele

nu încăpea

aiuri decătii la cursulii superiorii allii.acestui fluvii.
Ister- “Danubius, Maris=e Alta, Arab-Sil, Marisca-cArgas, &ccă “der o "bogată binomităte
fluvială, din care înse Români! nu cunnoscii decății numile celle curati muntâse: Dunăre şi

nu Istru, Citi şi nu Maris, -Giii şi nu Arab, Îrgeşi și nu Marisca; ceta-ce probeză, încă o
dată că naționalitatea nâstră se născuse esclusivamente pe plaiii, de unde s'a pogoritii: pe
şessti cu multii ma! tărdiii, avendiă degia o limbă formată.

Faţă cu acestii tabellii binominalii se mal nasce o nouă întrebare.

.

Affară de Dunăre, care apparţine aşa dicendii Europei întregi, celle-Palte trei. fluvie alle

nâstre căte cu doue numi, Oltului, Giulii și Argeşulii, se află tâte în giumătatea cea occidentală a Țerrei-Romănesci.
De ce 6re să nu fi.fostii totii aşa de binome turile ce-va' mai orientale, may cu semă
Diîmboviţa şi Ialomiţa?
Problema fiindă dintre celle mai interessante, suntemil datori a-Y accorda unii moment

de attențiune.
UNDE

ŞI

PENE

UNDE

AU

60.

LOCUITU

SLAVII

IN

MUNTENIA,

Rtult cell tare Dimboviţa, rtuleţulti Dimboonici ce se versă în Neslovii, pertulii Dimbii din
Prahova și pertuli Dumbrăveni din Tutova, t6te derivă din tema slavică dimb, avEndii. semnificaţiunea de stegfarii, de unde limba română are dumbrară (quercetum,» Bichenwald) şi
dumbravnicii (melissophyllum, Waldmelisse)”. Totii de acollo mar avemii noi dimi (collis, Hiigel), căci verbulii duditi scu dirabiti îns&mnă la Slavi a.sta în susii, crectum stare, cela-ce se applică d'o potrivă cătră uni. arbore

şi cătră o movilă?.
Lăssândii înse la: o parte accepțiunile celle: secundare, vorba dimb esprimă în tâte dialec-

tele slavice, vechi şi noue, ideia principală de steglară,
D. Bolliacti dice întrunti articolii:
«Pentru ce apele verdi

:

alle Dimboviţei se chiamă Dimboviţă, voii spune-o norociţit gene-

rațiunilori viitâre»?.
Fără a aștepta mârtea generăţiuniy 'presinți, no! vomii respunde de pe

lului nostru archeologi, că apele celle verdi alle Dimboviţei se chtamă
1) Lexicon Rada,

200.

ia

:

2: MIRLOSICH, Lexic. 190.

e

acumii

venerabi-

Dîmboviţă tocmat
-

”

3) Tărgovistăa, în Columna lui ratan t. 3, p. 301.

|

34
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DE

a
o

|

Se

i

.

românii”,

o

|
Cu
"Să trecemii la Ialomița... .
D. Bolliacii, pe care ni place ali cita de căte or! este în gioci observaţiunea esteri6ră
Se
E
|
N
a lucruriloră, ni spune:
în țerra nâstră ?€.
avemii
«Cine pâte dice că Ialomiţa nu este cea mal ga/lenă gârlă ce
_D-sea retăcesce înse cândii esse din familiara sferă a impressiunilorii de pe natură, adăugândi 'că arti fi'cititii în nesce.crisâve de.pe la 1600 chiarii numele de -Ga/benași că însă-şi
vorba Ialomiţă arii deriva din "14% doricii (!) şi din mita, « galbenii întruni dialecti celtii»(?).

o
a
.
„ D-sea retăcesce, căcţ: esprise
cumă
după
găssescii»
1. In istoriă nu se vorbesce cu «foilletândii prin chris6ve

mă d-sea,cise indică datulii cronologicii allii documentuluiși loculii numerotatii unde se afhă ;
2. Nu numa! pe la 1600:acestii rîii purta actualulti seii nume, derii încă la 1387, într'-

călugărilorii "tâte

unii crisovii alti monastirit Nucetulii, unde Mircea cellti Mare dăruesce

a
«dori do ustie Jalopnitzi»”;
bălțile până la gura Jafomiţer:
că din anticitatea cea
celto-dori
mixtă
limbă.
“3. Dacă Ialomiţa Sa născutii dintro închipuită
doricesce, nicicu
nici
scieaii
nu
mai depărtată, apol uricari români de pe la 1600, cari
construcțiune
acea
atâtii mat puţinii celticesce, cumii 6re să fi pututii ghici atâtă de bine că

verbală vrea să dică « Galbenă »?

o

|

Astii-felru, din tâtă teoria d-lui Bolliacii numaY culorea ga/fenă a Ialomiţei remâne în pici6re, rîurile differindă în adevării adessea prin nuanțe, fie din causa compunerii geologice
relative 'a albielorii, fie din a diverse! nature sei. disposiţiun! a malurilorii, fie din a materialulut:de alluviune ce carră.
de
a
totuşinu s'a numiti verde, ci numai
verde,
deşi
,
Dimboviţa
că
susii
mai
vedutii
Nor amii
E
.
..
stegiari.»
de
«f6iă
disti
s'a
verdeţă
prin associaţiune de idee cu
altă pfoa
o
după
nume
unii
căpătată
și-a
galbenă,
dice
se
Toti așa Ialomiţa, în locii de a
indirectă.
fârte
relaţiune
într'o
gălbencță
prietate a sea mat pronunțată, care pâte să fie cu
Decă poprele arii chiăma tâte rîurile lorii numaY

rul idrograficii

după culâre, -vocabula-

d'a-dreptulii

arii trebui să fie fârte scurti, de Gră-ce numărulii culorilorii propriii dise

este de totii mărginită.

.

.

NE

Me

Forma cea correctă a numelui Ialomiţă, pe care amii vădut'o în diploma marelui Mircea,
Sa
....
nu este cu 4, ci cuv: alaloviţa.»
:

i

.

„_

4) Die slavischen Ortsnamen aus Appollativen; Wien,

1812. in-4,p. 22: «Das Suffix itza tritt an Substantiva und

im
„san Adjeetiva; im ersteren Falle bildet es Deminutiva; Beeletzteren substantiviert es.» Probe de a doua speciă:
litza, Blatnitza, Borovnitza, Brankovnitza, Brestovitza,

Bre-

„znitza ete,, între cari Duboțitza, Dubstitza, Dubnitza,

vitza, de aceia-și radicală cu Dimboriţa:

6) VAILLANT,. |, 86.

6)

Supra nota 3.

.

.

.

2

A

Dubo-

.

25 Actele merit Cozia, logătura nr, 40, în Arehivuli StaE
tului din Bucuresci.

DI

may dă-ună=qY,
cii
pentru că Slavilorii: de pe la începutulii evului: mediii, ca şi d-lui Bollia
i
ai
.
elle se păruseră reră:.
:.
Dimboviţa se descompune în tre! părți constitutive egalmente slavice
e
1. Radicala dim, stegiarii;
cuvântulii tea înțellesulii de «a stegYarucare
prin
a,
2, Desininţa adiectivală va : dimbo-v
5
E
Sa
lui“, adecă af6iă de stegiarii»;
ivarea
substant
numa!
ândi
3. Suffissulii ifa, generalmente. deminutivii, aci totuşi 'semnal
de d.
cullese
adiectivului Dimbova, ca șin o mulțime de alte casuri de numi proprie locale,
|
|
Miklosich“. — alti ce=va
esce
filologic
este
nu
Bolliacii,
d.
numesce
o
cea verde, după cumii
Dimboviţa
seti vro
viitâre,
ilorii
generaţiun
allii
decătii o.ufiă de stegiarii», €rii nici decumii unii Messia
filoabil
respect
unii
închipura
imaginară “vorbă latină «Ambaevites, «doueviţe», după cumă își

a

|
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- SAY din crisovulii mircianti: «Ialov-niţa », provine din facultatea limbet slavice de a adăuga
acesti sonă'cătră 'suffissulii ița sei de ali supprime, purii şi simplu. după. considerațiunr
momentane de eufoniă.?

.

Cu primitivulti » Ialomiţa ne întimpină degia în scriitorii bizantiny din . secolit VI şi Vin

- după Cristii .

Teofilactii Simocatta, mortii pe la annulă 640, o numesce faca?
Călugărulu Teofanii Cronografulii, născutii pe. la annulă 784: "DBazia,'€
"Schaffarik transcrie ambele aceste grecisme prin «Jlovace'! şi traduce Însueșă. numele, ca

şi allii nostru Şinca!r**, prin Ialomiţă. “No! credemii că o transcripţiune mai adecuată din “Hufoxia Și 'TMarta este Jalovha. |
"In adevării, așa se gice Ialomiţa şi în cronica maghiară a lui I6nii. de

Kikullew, din se-

colul XIV. 15
'Suflissele ifa şi ha fiindii perfectamente ecivalinţi în limba slavică, ma! alesii îiîn num proprie locale, Dimboviţa se chiăma une-ort și ea Dimbovca.'*
Elementulii materiali allă cuventului fiindii determinati,
vrea să. dică Ja/oviţa s6ii Jalovea ?

să

ne 'ntrebămii

acuma:
-

ce

Ceya-ce caracteriză regiunea proprii disă a Ialomiţet. nâstre, după cumi amii indicat'o
degia în parte vorbind despre bordeie, este o pustietate mlăscin6să și.. neroditâre, unii
feltu de Sahara a Daciei,
„ Descriendi sub annulii 590 espediţiunea Bizantinulul Priscii contra Slavilorii dela Ialomiţa, Teofilactii dice:
a Dândi

incăti tâtă oştirca
es
peste m/ascine, Grecir Ssati încurcatiă într'unii pericolti estremii,

“aariă fi periti, decă tribunulii Alessandru nu reușia s'o scâță cu grabă din acelle Jocuri bălutose şi noroiose. n!

" Bizantinit trecuseră atuncr. Dunărea la puntul numiti actualmente Vadulit-oii, “de 6ră-ce

Teofilactii: ni spune că mai îndată e! aii şi sossită la Ialomiţa,. cela-ce e peste putinţă la
ort-ce altă trecătâre danubiană, căci immediatii mai susii numerâse insule desfacii Istrulit

în ma! multe.ramure, rii immediatii may gtosăi ; se întrepune între ellă şi. Ialomiţa uriașul
braţii dunăreni Borcea. Peste câţi-va anni Greci! treci Dunărea întruni alei loci cu multi ma! spre appusă,
anume unde-va între Turtucalu şi Silistria, căci Teofilactii ni arstă că era departe de Ialomiţă ; şi apoY mergândi

înainte spre acestii rîii, el nemerescii —dicestșcriitorulii bizantini —

«peste nesce /ocuri fără apă, retăcindii vr'o tre! dille.»:.

'Teofanii şi traducătorul sei latini Anastasiii Bibliotecarulii, care trăia pe. Ta. annulii
850, sunt nu mal puţinii espliciți assupra nature! fisice a spajiulut intermediari dintre Du|
năre şi Ialomiţa: aarida inaguosague Joca. »*"

EX bine, acestă sterilitate a ţerrei ialomiţane de gurii în gturit trebuia să fii isbitii pe Slavt
mat multii decâtii chtarii cul6rea galbenă, care impressionase atâtii de multi pe d. Bolliacii.

S'arii pute dice, ceY dreptii,. că. ideia de ga/beni, frunqă galbenă, faţă galbenă, nu e fără
legătură cu ideia, de sterifitate; not totuşi suntem dispuşi a crede că-la formațiunea nume=

luY Ialomiţei acestă poetică associaţiune n'a giucati ma! nici unii rollii.

— 13) In Chronicon Budeuse, 329:. acum exercitu predieto
5) DOBROWSKY, Imstitutiones linguac slavieae, Vindobona, 18%, in-8, p. 307: «Aliqua pro îtza amant mitza: * «fluvium Iloncha, ubi fortalieia et propugnacula erant per
« Vlachos firmata, potenter expugnando pertransiens». — In
«pievnitza, kormitelnitza, chranitelnitza ete»
paleografia, latină 7 și u seriendu-se în acella-și modii, - a9) Iistoria, ree. Bekkerus, Bonnae; 1734, in-8,p. 257, 2179.
vemii totii dreptulii do a correge Noncha. în Tloucha.
10) Chronographia; rece. Classen, "Bonnae, 1839, in-, t.
14) Ibid, : « Domboycha».— Cf. micosicui, Die slav, Orts1) pe 425.—. Cf. ibid. ANASTASIUS, Nistoria ecelesiastiea,
namen, p. 19,-$ 7, și p. 22, $.20.
„9, pi 199.

i Slow, Stare 567,568. :
-_12) Cron 1, 116. — Şineaf adduce numai po Teofan, nu

și pe 'Teofilactii, carele înse acesta este mal importanți.

„ 15) THEOPHYL, lib. VI, cap. 8—C1. STRIITER, II, 58,
16).Ib, VII, 5,
,
.
12) THEOPRAN
t I, p. 426; î, 2, p.129,.

ISTORIA TERRITORIALA

268

Ort-cumii să fie, este certii că sterilitatea predomnesce

iîn casulii de faţă assupra
«
gă/Bene/lei.

Adiectivulii ialop, de unde ia/opiţa şi iafovka, ca şi dimboviţaşi dimbovha din dimb, doue forme
substantivale ecivalinţi, însemnă în tâte dialectele slavice: aridă, sterpă, eroditorii, fie vaccă,
fie câmpii, fie :6iă, fie arbure.'*

Ialomiţa. care scaldă îndeşertii profilulit vastulut baraganu fără săli pâtă ertlisa, este
fluviulii cellii ma! sterpii allii Romăniei..
- Ami demonstratii că Dimboviţa cea verde şi Ialomiţa cea galbenă sunt nesce num! eminamente slavice, pe car! Românul nu le-arii pute traduce. decâtii „prin o Giă-de-segiari
şi Sterpă.
Vomii vorbi aură. despre Prahova, Ilfovii, Cricovii şi “celle-r alte rîuri secundare, tâte nu
mat:puţinii slavice prin nomenclatură şi tâte în pătratului cămpenii orientali. all Munteniel.
„>
Aci este loculii de a constata atâta că, de cândii cssistă Dacia, Slavii, ca elementi
-compactii, n'aii lăcuitii nici o dată şi nict.o dată n'aii fostii în stare de a pătninde în ȚerraRomănescă decătii numa! şi numai în.porţiunea territorială copprinsă între Dimboviţa și
Ialomiţa, aglungândii spre appusti până la Argeșulii de giosii
s
şi întinglendu-se spre resăritii dincollo' de -Buzeii.:
“Despre Moldova noi nu vorbimii aice.

”

-- Oltenia şi munţii dela Muscellti penă la Vrancea ati fostă puruirea vergure de ork-ce
impoporare slavică..
Teofilactii şi Teofanii, scriitory de cea mat înaltă autoritate, cellii ănteiit findu contimpurenti evinemintelorii: și cellti alu douilea basându-se.pe memorie sincronice, mărginescii iîn
modulit cellă maY decisivii S/avonia dela Istri, din secolului !ei de apogeii, într'o sferă ce-va
în stânga; şi ce-va în drepta de Ialomiţa, nu mat încollo. -. * :
O mărturiă totii atâtii de preţi6săo găssimii în Bizantinulii Menandru, ună scriitorii &răşI

“

contimpurenii evinemintelorii, carele:ni spune sub annulii 581 că hanulit Avarilorii, ce 18-

_culaii atunci în partea “occidentală a Teimeşianei, fiindiă irritatii pe Slavi din causa "refusulu! lori de a-i plăti unii tributii, trece Dunărea din :Ungaria în Serbia, pășesce prin totă
Bulgaria.până la Dobrogia, aci trece din noii Dunărea, naturalmente unde-va între Brăila

şi Silistria ca liniă correspundlătâre littoralului dobrogianii, şi apor” predă [cra “slavică,
adecă presmele Ialomiţei, ca şi 'n Teofilactii sei în Teofanii.**
* Decă Slavii ară fi lăcuitii în Oltenia seci măcârii puţinii spre appusti de Argeşii, re nu
eraiabsurdi. din partea Avarilorii' de a veni să Y caute tocma! prin Dobrogea, pe cândiă nu
„aveai, ca unit ce domniaii în 'Temeşiana, decătii-să trecă Dunărea pe la Severinii scii pe
la Măgurelle, ori să vină pe uscatii prin. Vârclorova ?
"Este derii: învederâtă că în secolii VI, VII şi VIII possessiunile slavice în “Dacia nu1 se
întindea: „spre occidinte mal departe de Dimboviţa, &rii centrul puterii lorii, unde venyaii
să-I isbescă successivamente Grecii şi Avarii, era în vecinătatea Ialomiţel.
Nici unii poporii slavicii n'a lăcuitii vre-o dată îîn Dacia spre appusii de Argeşii, și mal
cu semă în Oltenia; nici unii'poporii slavicii, affară dâră de câte unii isolatii sătuleții: serbi
seu bulgarii, colonisatti de peste Dunăre şi adăpostit sub deplina dominaţiune a elementului românii, ş'apo! chtarii acesta' cu multi ial încâce de secolulii VIII.
” Străbăttuţi pe pământulii românesci cam între annil 300-400 după Cristă, căci prima
menţiune despre stabilirea lorii la no! se afilă în Cesariii, fratele sântulur. Gregoriti Teolo„gulă, adecă unitscriitoră din secolulii IV?%, Slavit occupară aci territoriulii totii-d'a-una celli
E)

RARADZICZ, Lex. serb., 246, ad voeos Jalovitza şi Ja-

— MikLosiCii, LexePalacosie, 1145, verbo Zalow.—
lotha.
PFUHL, Lausitzisch-Wendisches YWorterbuch > Budissin,
1866, in-8, p. 230: «Ialowy, unfruehtbar, selt. =
n) MENANDER, a, STRITIER, UI, 48.
i.

ete, î
a

20) Bibliotheca Patrum

Lugduni,

1677, in-f, t. 5, p.

713.— Acâstă importantă communicaţiune o " datorescii. re-

posatuluă mei părinte A. HASDEU, trămittendu-mi-o la 1870
în urma publicării studiului” mei: Limba slavică la las 2
mâni în diarulă Traiană .-
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mal puţinii lăcuitii din causa acellorii omoritâre condiţiunt climaterice, pe cari noi le descri-

seseră mii ma! sustii din diverse punturi de vedere.
a
Cumii-că la venire et nu găssiseră între Buzeii și Dîmboviţa: mal pe nimenY, nemerindii
- întrunit feltu de pustii, dovedă este, între celle-Palte, că n'a .fosti . cine săli spună nici
încai numirile celle vechi alle localităţilor ; numiri ce se transmittii generalmente fără nici
o modificare din poporii în poporii şi din ginte în ginte, ma! allesti. în privinţa

fluvielorii,

- alle cărora malluri sunt mai totii-d'a-una şi mat pretutindeni celle mal lăcuite, asti-feliu
că peste mii de annt Ppretos ali lui Erodotii este totă Prută, «Alutus allii lui Nzvius este
"totii 0/tă etc.

Din “Teofilactii, din Iornande,?! din impăratul Mauriciii”* şi din alte fontâne mediane, pe

cari nu aci este pentru no! locul de ale cita, ne încredințâmit că spre nordii dominațiunea
Slavilort în Ţerra-Romănescă, adecă în regiunea Ialomiţei cu o câstă la Dimboviţa şi o:
câstă peste apa Buzeului, nu ma! multii decătii atăta, se întindea în susii până la zOna pădurilorii, prin urmare până la briuli territoriali intermediarii între pâlele. Carpaţilori şi
Ia
a
Dunăre,
a Slavilorii prin mlascine şi păduri,
danubiană
Toţi până la unulii caracterisândii locuinţa
în cestiune laturea cea m/ascinoeste
şi absolutamente nemint- prin păduri şi munţi, așa derii
a
pădurisă pe care o cănta, din vecinătate Ovidiii: Non avis obloquitur, silvis nisi si qua remotis,
- Aequoreas rauco gutture potat aquasă

|

Pădurile celle depărtăte în migă-loculă bălțilorii sălcie, despre car! vorbesce aci poetulă, nu
„erai în Dobrogta, nu numa! pentru că nk-o spune termenulii remotae, . dErii şi pentru că
|
acollo nu se găsstati nici arbori isolaţi, necumiă. păduri: ”
|

Poma negat regio: nec haberet Acontius în quo
Scriberet hie dominae .xerba legenda suae; :

,

_ Aspiceres nudos sine fronde, sine arbore campos!“i :

Celle doue versuri din Ovidiii se referă la aceia-și parte de locii, pe. care :noj o văduserămii descrisă în Teofilactii, “Teofanii, împăratuli Mauriciii etc, .
a
e
:
Este ţerra ialomițenă.:
i nici o dată.
schimbati
s'a
nu
ea
Pe timpulii lut Augustii, în veculă de midii-locii, astă-di,
Tergovişte,
la
pănă
Ploiesci
şi
Trăgândii acumii pe chartă'o liniă dela Brăila prin Buzeii
aci pe Dude
apoi, dela Tergovişte prin Bucuresct penă la Olteniţa sei Căllăraşi, şi 'n-fine
e
danubian
Slavoniei
a
năre roşi până la Brăila, ni putemii forma. o imagine approssimativă
lui
dintre secolii V-VIII; notândii înse bine că pe acestii spaţii dessimea- elementu

slavici

ce mai
era fârte disproporționată, avândii maximumla gura Ialomiţei şi scădândi din ce. în
a
Se
multii în măsura depărtării de acollo. . ,

ună cu
Pe câtii este de certii că Slavii ati botezată la no! Dimboviţa și Ialomiţa de'mpre

celle-Palte rîuri. maY mici din porțiunea ost-sudică a Țerrei-Romănesci:
Cricovii, Telegenii, Milcovii etc.;

pe câtii este de certi că, la aşedarea

Prahova, Ilfovii,

lori în morbifica

de certi
regiune a mlascinelorii danubiane, ei o găssiseră aprâpe pustiă; totii pe atăta e
Olteniet
că străbunil nostri începuseră anume în urma Slavilorii, descindendii din munţii
nesce
peste
passii
fie-ce
la
dândii
e,
direcțiun
şi a! Muscellului, â înainta gradatii în acestă
mare parte.
numirY locale slavice degia înrădăcinate, pe cari le-ati şi: adoptatii în cea mal

fon- .
„Intâmplatăîn urma lu! Teofilactii, Menandru, lornande, Mauriciă şi a cellojii-lalte

a

|

21) Do reb. Get., V;

“Dus habento,

«ili paludes silvasque pro civitati-

22) Strategicum;

420) Ponte III, 1.
293) Tristeg LII, 10,

NI, 3:

,

.

a

:
:
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se „pâte fissa cu destulă
Ialomiţa
tâne istorice de până la 650, mişcarea Românilor spre
vr'o cinci sute de annt
adecă
precisiune în intervalluli secundei glum&tăţia secolului VII,
sa lature appusenă a Daciei. şi ma! bine-după întrarea legionarilori lu Trafani în muntâ
unde să se întălnescă
Până atunci strămoşii nostri nu se întăliniseră nicăirişi nu aveaii
urcându-se în regiuni delunicăiri cu elementulii slavicii, carele se ferta purureade platu,
tindeni nu avea încotro să
r6se d6ră în casuri de forță maioră, cândă strîmtoratii de pretu
ă alpo-pireneică, se ferla
apuce ; pe cândă din contra naționalitatea română, antică. odrasl
: cândii nici într'unil
numal
și
pururea de cămpiă, pogorîndu-se de nevoiă în şessti numai
Cu
Ne
E
felii nu putea să încapă la munte.
ă, pe care nol amil
postum
rială
territo
nţă
in/lui
de
e
istoric
Este încă o applicațiune a legi!
Sa
. . desbăttut'o pe largii vorbindii despre difterința dintre Geţi şi Daci.
epoca
din
nă
munte
afia
idrogr
ia
închiă
“Sa trecem acumi la apele oltene, prin car! vomii
aa
Sa
a
Ia
ă
lut Ovidiu.
s6L
LIMBA DACICĂ LIMBĂ SLAVICĂ ŞI LIMBA ROMÂNĂ. !

dau

ulii MunPrimulii rîti interiori, pe care Pait cunnoscutii Romanii descăllecândii pe territori
i]
teniei, a fostii rîulețulii Cerna, la hotarulii între Temeşiana şi Oltenia.
ape, care
In epigrafia daco-romană din epoca colonisărit şi mat încâce numele. aceste!
causa
din
ii
este de o importanţă idrografică atâtii de mică, giocă uni rollii fârte însemnat
latină.
staţiunii militare omonime, unde însuși cuceritorulii Daciei stabilise o coloniă
Cernei:
assupra
ii
anticităţ
unile
indicaţi
"D. Laurianii resumă în următorulii passagiii
formatii de.
celui
st
nord-ve
«Ruinele acestei cetăți romane sunt în ânghiulii de cătră
castellu-y
ntele
Fundame
«Dunăre şi deriulii Cerna, carese versă întinsa sub 4098, 4494”.
parallelă
tă
«lut formeză uni pătrată a cărul liniă parallelă cu: Dunărea face 120, cea-l'al
«cu Cerna 100 de pași. Derii cetatea trebui să se fi întinsii cu multi mai departe
deo«prin acestă valle. Urme de zidi, afară de fundamentele castellului, se mat vădii în
acețiiromanită
assupra
ă
îndouinț
o
„sebite locuri. Cărămidele şi cimentulit nu lassă nici
.
împărade
chlarii
fundată
„storti ruine. Famâsăfu îni vechime astă cetate ca o coloniă
'Itaiuris
deducta
«tulă Tralani: în Dacia quoque Zernenstum. colonia a Divo Traiano
«lici est, dice iurisconsultulii Ulpianit. Inscripţiunea cea luată de Caryophilus din” băile Er“«culane face dintrinsa ostaţiune militară : expraefectus Legionis V stationis Tiernensis. Tab-

alele. cerate spunt -şi de uni Gioue Cernsnii: Artemidorus Apollonis Magister ' Collegii

Dunăre din Mesia în. Dacia. Posiţiunea geopesteâre
«Jovis “Gerneni. Aici era a doua trecăt
«grafică a loculut acestuia e drepti însemnată şi de Ptolemeii, care'lii numesce Dierna, şi
e
„de Tabla Peutingeriană, care'li numesce Zierna».
Tsiernensis, rii nu Tiernensis”,
este
Mehadia
dela
iunea
inscripț
_Decă vomit rectifica că'n
a
E
,
schița d-lui Lauriani va fi correctă

lu şi “Temeşiana se numia. astii-feltu degia în epoca
din Oltenia
Cernaleţu
” Aşa-deră.rîu

Dacilorii, ..

-.-

- Dârii cuventulii “Gernă este toti ce pâte fi mat slavici! esclamă panslavistir?.
Deci—închiăiă denşir-—Dacit ai fostii Slavi. - .
Da
Sa pre grăbitii conclusiunea:. - - .
a

Este dreptii că'n tâte dialectele slavice vorba czerr, czarn, czorn, însemnă negru.
9)

2 LAURIANU, Istriana, în Magaz, ist. 1, 119—121,
KATANCSICH,

11, 233, 294, az.

Tab. Peut,,

1, 373.—

.

.

tes 1, 373. (leogre epigraph.

sCuAFFARIK, Abke (le Slavrey 177.— CZERTKOV, O pe*

reselenii thrakiiskich plemen za Dunul, Moskva,
in-8, passim. — KATANCSICH, 'Pahe Penting,, ete

1851,
i

a
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numele rîulețului -Cerne se traduce romănesce
„E drepti nu maY puţicănii
adecă pâgră, bună-6ră în admirabila balladă poporană despre Erculenii::

a

271

prin aNeră»,

A

N

Pe malii se opresce,

Cu Cerna griăesce::
-

„Neră limpedii,

aStăi demi spuneLmie etenă

“Cu tâte astea, înainte de a risca o soluţiune istoriculii este 'datorii a lua-tâte- mesurele

pentru a nu se poticni cumii-va peste periculosulii: «post hoc, ergo propter hoc».

la=
“Limba dacică fiind de aceYași tulpină indo-europeă ca și graturile germanii, grecii,să fie
Gre-care
o.dicere
că
lesne
forte
tină, persianii, slavică etc., Ore nu se pâte întămpla
nacommună sub acelaşi formă la doue seii mal multe din aceste vere-primare, după cumii
i?
sum latinii nu se deosebesce de nasc germanii şi de nas samscriti
doua cestiune.
Possibilitațea une! assement coincidințe fiindii necontestabilă, vine acumi oa

ca să urmeDeşi forma dacică arii pute să fie pe deplinii acela-și cu forma slavică, fără
aşa de per-_ze de aci că Dacit au fostii Slavi, totuşi ambele forme sunt elle Gre în realitate
?
i
slavisti
i
fectâmente identice, după cumii:o pretindi
Să vedemi.

a

a

.

i

Sa

la. .redusii la
La Slavi predomnesce sonulii palatul cz, adecă ci, pe care numai Serbit
a
a
:
e
a
sibillantuli zz.
în aumele dacicii allii Cerney, alle căruYa
locii
de
appare.
ni
nu
i
Acestii elementi fonetict

OP

5

bea

.R-

formeîn monumente sunt:

1; In Ptolemeii : Afepva;
Se
“ai; Pe Tabla Peutingeriană: [ierna;
3. În inscripțiunea dela Mehadia: Asierna;
PI
"4. La'Ulpianii: Zerna. .
fie pe mallulii danubianit sudiciă- după uni,
nume,.
i
acellaş
cu
ate
învecin
ţi
“ - Apot localită
ea
Si
E
i:
|
fie după alţii chiară în Oltenia actuală:
.
.
-”.
,
iernis;
: Trans-d
- 5. In «Notitia Dignitatum», iaţă cu versarea Cernelîn Dunăre
|
6. Toti acollo, o altă staţiune în apropiare: Bermos*,
e
e
7. In Procopiti: ZEpmet,
sierna * din inscripţiunea se apropiă de
ii,
_ “Gerna dini table cerate, citată de . d. Laurian
c cu ț, întocconfundându-sedela Mehadia seii de: [ierna de: pe Tabla Peutingeriană,
de «natio»
locii
în
o»
«oraci
sti
”
mai precumii în cursulii evului mediii scribitpuneai «nacio
Aa
,
s6ii aoratio».
susii.
mal
de
forme
șepte
Să classificâmii acumiti celie
.
Dierna
d:
Duce din elle sunt cu dentala
o
a
Una cu dentala £: Aierna.
de trel orl, adecă.cea may respăndită, este unii
Forma cu z: Zerna s6ii Zernes, repețită
şin-zi din dies, zece din
evidinte

"ca
romănismii din."Dierna, unii provincialismii daco-romanii

e
decem (ital. diece), zeii din deus (franc. die) etc. .
este crâșio proprietate a diarândii,
i
întrun
numa!
ă
uințat
Forma cu îs: Tsierna, întreb
terra, tsin din tenco, tserm din terlectului latini din Dacia în loci de Tierna, ca și'n stra din
ta
a
N
minus, tses din texo, îsâvă din tibia etc. ..:
ndu-! apoi ocăutâ
ivă,
primit
i
drepti
lua
Frecuenţa-formel Zerna îndemnase pe unii! a o
i doue lucruri essenţiale:
riginea în slaviculii Z7n0, care însemn&ză sîimbure, şi ultând
ed. 2, p. 1.
4) ALexanDRI, Poesie populare,
ee
5) BicRING,IL, 1089,

6) Do adi

IG.

e

ae

7) suLzER, Gesehe de transe Dacey I, 141.

PER

|

ISTORIA TERRITORIALA |

1, Nici o localitate slavică nu s'a numită nicăirt şi nici o dată după zrno%, ideta de sim- bure fiindii f6rte depărtată de orl-te representațiune topică, mat allesii în privința unet ape;
- 2. Vorba slavică z'rno provine dintr'unii garna, de unde decurgii assemenea latinulii gra- .
num, germanulii
Hern etc.*, încâtii sonuli z în z'rno este derivati din g şi fără nici o legătură

cu d sei £.

e

Asti-felii, lăssândi la o.parte forma
se reducii la doue, cari ambele provinii
"1. Forma primitivă cu o dentală, fie
2.: Forma derivată din' cea primitivă,
scii

înduoi6să “Gerna din table cerațe, celle-Valte șesse
dintruna singură:
|
d scu £: SDierna scii Tierna ;
distingându-se printr'o sibillantă, fie 2 s€ii ş: Zerna

sierna.

|

Ca resultatii dobândimii că prototipulii, prin urmare forma cea dacică, anteridră cellei
romane, necumii cellei slavice, se caracterisa printr'o dentală, €rii. nici decumii printr'o palatală.
|
.
|
o
Derii puşi între doue dentale, nu cumii-va ami pute allege dintre elle pe cea mai correctă ? .
|
E
|
„ Dacil diceaii et 6re Dierna sei Tierna ?
Se scie că limbei latine îi plăcea a schimba pe d în £, mai allesii cându cellii ânteiit

precede de aprâpe pe unii r 10.

In acesti chipii este degia o probabilitate despre latinismulii formei
pe sema Dacilorii Dierna.
a
a

i

|

Tierna, remănendii

Essistă înse unii midii-locii de a demonstra acesta întruni modii irrecusabilii.

|

În preţi6sa glossă antică assupra botanicet lui Dioscoridii, nor găssimii că «veratrum nigrum», o varietate de elleborii remarcabilă prin negreţa rădăcinet şi chiara foilori, se
numia în limba dacică «prodiorna»: mpodtopati,

e.

i

Ecc& deră daciculii diorna sei dierna correspundgândii litteralmente cu latinul nigrum;
dicemii diorna sei dierna, ca şi slavonesce czorna şi czerna, ca şi latinesce porsus şi persusetc ,
scii după cumii și la noi Bucurescenil facii picere din pictori.
|
Cătti pentru prima sillabă pro, ea derivă evidamente din acetași radicalăde unde aii pro=
venitii maY multe numiri indo-europee de vegetale, bună-6ră celticulii peur—&rbă, armenulii
perk—fructii, persianulii pâri etc.;'î o radicală fârte respăndită, de Gră-ce o aii şi limbele
semitice, de essemplu ebraiculii pri—rodii, siriacul piro şi altele;o radicală pe care o găSimii nu ma! puțini la vechi! Egipteni sub forma de pir cu accepțiunea generală de veu
getațiune*?,
Da
|
e
Daciculi pro-diorna esprimă ideta de o plantă-ntgră.
Da

Ami arrătat că spiritulu dialectului daco-romanii

diorna—zorna, de unde zărnă.

cere trecerea lutdi în z, adecă dia

EI bine, planta «solanum nigrum», care în tâte limbele

i

neo-latine pârtă epitetulii de nd-

ră din causa culorii fructelorii elle: francesesce morelle, italianesce morella, anglesesce
morel, spaniolesce perba' mora, tâte acestea dela pa5pos, negru, Erii nemţesce Pachtschatten seii
«umbră de n6pte», se chtamă romănesce zărnă, unii termenii

botanicii

tindeni în întrega Daciă, până şi la Românii de peste Nistru'€..
8) mxLosicu, Ortsnamen, 11—12.
9) rick, Vergl,
10

NI

Worier)s,

|

.

12) PICTET, I, passim.

517.

A

.

,
.

o...

) In unele manuseriptesecitosee zgoviapva, vedioRimu,

Qesch. d, deutschen Spr,, 808.

pretu-

Pa

13) Bnucscu, Îlioroglyphisch-demotisches Worterbuch,
"Leipzig, 1868, in-8, dt 2, p 478: «Pir, se A rapportant aux

.

) QUINTIL.,
|, 4: »Quare
minus templis si în vetustis o«peribus
urbis nostrae,
et celebribus mirum,
legantur Ale„xanier et Cassantra»,,
.
pr

cunnoscutii

plantes embrasse les idces de pousser, germiner, eroître, vestati
i
o)

|

getation qui se renouveile ete.»
,
1%) Lexic. Budan.; 770 — Cf. MEIER, Opisanie Oczakov-

skila zemlio, Petersburg, 1794, in-8, p. 135: «po moldavski

zyrn—solanum nigrum.»
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Oltenia, după

cum
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assicurăd. Dr. Demetrescu-Severenu,

acesti

cuvântii

se aude lungitii în zăzzotă, cu accentul.
pe prima sillabă ; &rit în Transsilvania, după
d. Barcianu, elli essistă' sub. doue forme collaterale: ziuăşi zirmi. Bo
,
:.
nesibillatii
pronunţă
îllii
Românii
locuri
unele
în
:că
remarcabili
mal
şi
înse
Este
dăvnă,*. cela-ce reproduce din punti în punti prototipulii dacicii diopva.
Toti în privinţa plantelori, limba nâstră possedă .vorba «a se.zărzz>, pe care
d. Pontbriant o traduce prin «se rabougrir, s'tioler».!! nemţesce «sich verkriippeln,
:
e
„o
diinn aufschiessen, sich entfărben,»*
a
zărnesce.
se
ea
că
qice
Cândii o plantă se etioleză, Românulii
- «Etiolarea unef 'plante—

ni spune

Littr€ — este o consecință

a crescerii sâlle

Ă
e
întrunit loci, obscurit stă puțină luminată.»
|
plantei.
«întunecarea”
cu
_* Astui-feliii zăznzrea correspunde litteralmente
Zărnă şi zărnive provini derii în limba română egalmente din daciculii diopva cu.
Ș
i
accepţiune de zzeg7z.
a:
i
i
; Să mergemii ma! departe.
re=;
putemii
nulă
că
“ Intrună cântecti poporanii cam obscen, pe care negreșiti
vorba zărnă servesce

" produce,

“In limbagiuli

ca refrenii

i

zegrz. -

părului

la adressa

mocanilori oiţele zagre se numescii zărue.....

i
.
. Mal avemi ce-va.
Dela cuvântulii dacicti dorna si erna românisati în zăruă,

ERE
remasi până astă-gi

în poporii sub acâstă -archaică formă : daco-romană şi cu înțellesulii seii propriiide
negru, S'aii născutii la noi o mulțime de num! topice.
În Ardeli, fără-a fi cercetati nomenclatura localităţilor mai: -mă&nunte, este
marele

celli:cu

sati: Zărnesa

fabrica de 'hărtiă şi muntele

Zărze în: Secuime.

:

România danubiană avemii -satulii Zărnesc? din Argeşii, satul Zărnescă din Co-.

În

vurluiii, satulii Zăznescă din Cahulă şi doue

sate Zărnescă din Buzeii, din: cari 'unuli

formeză 0 singură commună cu satulii Cernă/escl, adecă doue cătune învecinate,
ambele zzgre, deri unulii 'daco-romanesce. şi „cellu-Valtii degia refăcutii, slavonesce.”.
In districtulti Putna sunt doue pârale: Zărna-mare şi Zărna-mică "cari aii scăpată; „ca

prin. minune

de

a fi .şi elle .cezzzsaze

ca

surorile lorii

-. Forma patronimică Zărnescl presuppune neaptrati,

din

.-

Oltenia.

.-.-

.

ca poreclă a fundatorului, pe

cela=ce.
câte unii Zărnă „:adecă cela-ce Români! mai. adessea. qiceai Neprilă şi
ata
Aaa
Slavii numescii Czepraf.
de documente, și dămi
“In adevăr, no! deschidem într'unii norociio collecţiune

ae

SI

EEE

în secolul XVI peste unii «popă: Zărnă.» *-

se întinde pe territoriulii: nostru po-

-: Din passti în passti, vedeţi câtii de “departe

steritatea cuvântului dacicii dorna, formândii. epitete ca allă părului, zegrz. sei. allu;
oiţelorii zegre, termeni botanică generali şi speciali, numi locale, porecle personale...:
: "Dentala curati - dacică d din Dizrna. sti Diorna, şi chiarii sibillantulii daco-romanti
z din Zărna, sunt fârte 'depărtate de: palataluli :slavicii ca în: Czerna, *
ir*+16) Banciu, . Wumiinisch-IDeutsches
terbuch, Hermannstadt, 1868, in-8, p. 295. . La
e
română şi tradiţiunile
16) sanoxzi, Limba
ex, Braila, 1872, în-8, p. 132; „dirnă, solanum nigrum.“
17) Ponraaiasr,

Bucur,

Dicţionar

româno-francesi,

1862, in-8, p. 791.

.

18) aaaciaxu, op. cât. 294.
-

resci,

1860,

in-8, p. 4b.

22) Archiva

Istor,,
a

acesti nume a trecută

DI

ma

19) urrzat et gonrn, Mict. do medecine,. Pati,
1873, in-8, p. 564:'„Etiol6,'se dit d'une plante qui, eyant
' n'a fourni
“ieri dans un endroit 'obscur ou peu:6clair6,
SR
que des pousses grâles ete,
20) rnunpEscu, MDict. top., ad voces,
21) 1. 10NE8cU, Agricultura din Pnatna, Baccu-

E

Î, 1, p. 35.

.

—

-

Dela

Român!

și la-veeinii nostri Serbi, unde

314,
se dă înse numai femeieloră, Vei sananzicz, ILex., e
aaa
v, Zrna.
35

a
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- Acestă depărtare, devine cu atâtii mai palpabilă,. cu câtii se scie că. 1a Slavi. cz
represintă în genere pe:unii 4%, rii czeru allă lori mal speciă nu este decâtii:o
formă imal nouă 'din 4e7szd, care se: regăssesce în vechiul dialectii prusso-litvanii:
firsna — negru, respungendii essactamente samscritului” /r?şza— negru.
Daciculti doua, pe de. altă parte, e de acera-și origine cu: samscrituli dyama,
care însemnâză: orf-ce

lucru

sumbru.*

. Compusii din d/z în simţii 'de întunecare şi din cuventulu Varna —. cul6re, pe care
şi limba latină Va redusii la orza%, dora esprimă. ideia de „întunecată: culSre»,
ceia-ce se dice nemţesce: „dunkelfarbig. pi
: Intre daciculi dzozza contrasi din dhivarna

şi între slaviculu Czeru. contrast din

|
Zersna, unde "1 6re vre-o picătură de înrudire?...
Ce se mai face dâro cu imaginarulu slavismu alla Dacilor, pescuita

«cu entusi-

asmii din rtuleţulii Cerna?
1 numat la Români îîn zărnă, deru
Să se observe că daciculii Zorna s'a păstratii nu
i,
propriamente negru, ? 7 printr'o
nenorocit
săracii,
dzoze,
cuvântulii
în
şi la Albanesi

ca în latinulii aer — negru pe

associațiune de idee între nefericire: şi întunecare,
— qille” de sărăciă sâii de
a7rz dres

lângă

nenorocire.

Albanesulii. dzo7e, mat -correctii aforre, contrasii din drivarna

cu , assimilărea

na

tuturorii

'salei, probeză că termenul dorna a fostă nu numai dacici, ci communii
popărelorii: de viţă tracică:de pe ambii ţermi at: Dunării.
Mai pe scurtii, contra așteptării slavofililori, tocmai rtuleţuli Cerna dintre Ol
tenia şi Teimeșşiana demonstră,: mai bine:ca oră-ce altii, că Dacii n'au fostii Slavi.
Dacica: Dizrna sei Dorna, daco- romana. Zărnă, «colonia: Zernensium» după. cumiă

în. dicea. iurisconsultulii Ulpianu: în secolului III, s'a pututii metamorfosa în Czerua
abia între “annir. 1000/—-.1800;; după cee se. întiodusese la străbunit nostri abecedarulă şi 'liturgia lur: Cirillă. *

. Toti: atunci. şi

altă: apă cu

totă în

Isa

io

i

i,

Oltenia: cată. să sefi. prefăcută din

multi 'mai. volumin6să, deşi mar: puţină

;

Zarnă în Ceerna. 0

celebră ; anume: riulii Cerna,

affluintele - Oltețului în 'districtulu Vălcea:.
Assemeni modificări eraiii:cu atâtii mai. uşbre;,cu câtu tnşellesula. de negru altu
vorbei zărz:; după cumi vădurămi, nici până::astă-gi.nu'.s'a perduti din limba.
română, 'astă-feliu că : moda slavofilă- a părințiloriă: nostri din evulă medii. sciea
i6rte bine că zărua şi czerna însemnă toti una.
e I
iu
““Unu.: essemplu 'analogi':de slavisare! este cuvântuli : „sdăţa», prin «care.. crisăvele

slavo-române inlocuraă termenul curati latinescă. «gludeţii.» -.
Zi
-” Slavonesce sd însemnândii giudecată, suda/z după dialectulii. serbu — giudecătorti,
schimbarea:
uner ':singure.: iniţiale inetamorfosă; d'o-dată : în. apparință. pe « gludeți»,
într'ună'slavismi, întocmat ca și schimbarea 'lui: z :în 'cz. încnumele -„Zărna», deși în
realitate între latinulu:i fudkeium şi-“slaviculi: sud-nu essistă nici o legătură, „cell
ănteiii fiind o contracţiune'“ din “Jus-dicere; cellu-laltii :referindu-se.:: da. samscritulti
Fu, a purifica.
“Printr'o assemenea procedură rîulețuli Zăzza fiindi slavisati în Cara, nu. mai
era.- greu. de: a slavisa allături cu ellii unii altu perit, numindu-lu prin antitesă Bela,
adecă calbăaca.

''23) SctrLEIcuraB,; Compendium,

$ 182.

Ra

" 24)' port, Etymol. Forsch,, ed, 2, II, part, 1,1.263. —

TICE,

op.

Cit,,

38.

25) rrca, 103.

26) cunrius, Griech. Etym.,.245,

27) EAUN,

Alban.

Stud,

Lex,

30.

-
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Rad
In secolul de faţă, cândii ne copleşise d'o dată furia gallomană, fie-care
Mâpţă
cetatea
că
dice
ă
a
pân
mersese
Assaki
ulu
vroia să fie, Rodolphe, ri reposat
«Laeste „la forteresse: de Sazt-Germain» !, şi. dintrunti păriti a-hi- Martini, făcea
,
a
Da
|
i
maytine»
- Totuşi

a avutii o vElfă abia de, câţi-va anni, fără a fi câtu-și

francesismuli

de

lui fusese
puţinu limbă ecclesiastica şi officială a ţerret, pe cândi acţiunea slavismu
pă
!
IN
- la nol secolară la curte şin biserică.
ă,
nemerit
mai
cellu
lti
essemplu
ca
servi
Unii riuleți învecinatii cu Cerna ni pâte

cu celle slavice,
în ce chipi nu numai se desfieurati numile assemănate în soni
totul differiți
cu
nostri.
a!
termini
derii se traduceati pe dentreguli chiarii nesce.

Mi
a
vedere fonetică.
ulii
din puntde.
Romăîn
topice'
numi
de
' “Arborulti Z/oză (populus) a dati nascere la 'o. mulțime.
e
ă ete. .
nia :' Plopană, Plopanii, Plopeni, Plopesci, Plopi, Plopiţi, Plopuşor
sati
uni
hotari,
de
aprâpe
Mehedinţulii: may în speciă possedă unu munte Plo4?
pării Pioză

unu
- Plpfă în plassa Dumbravă, totii pe acollo. unii altii munte Zhopă şi
|
în plassa Ocolă.?
Plopuli slavonesce se, chiamă fopol..
Eccă derocă din celle, multe z/ozaze alle” Mehedinţului,

să ''se /ofoseze

în urma

|

celt puțini una trebură

IX, şi acestă sorte, ba tocmai în -acela-şi plassă

secolului

riuleţi ce se versă în Duunde essistă uni păriti Plopi, aavut'o anume pitorescul
1350—1400 not îlli citimi
năre lângă Cerneţii şi pe care degia în crisâvele dintre
i
N
a
sub botezulti slaviciide Zogolzfă.
ia până
Romăn
iastici în
In cursă de șepte secoli de cirillismu officialii și eccles
enire
interv
de vre-o
la Mateia Bassaraba şi Basilii Lupul, fără să fi fostii nevoiă culturală, a fostii dedin partea Slavilora, ci curati numai pe callea
etnografică
ţiune mai peste ttă întinstullii timpii pentru a applica acestă procedură: de traduc
Da
e
a
a
derea Daciei.
totuşi noi, graţiă unui altolu
Slavit puteai să locuescă în China sei în Brasilia, şi
Dunării; după cumi Roma era ;
de cultură cirillică,. să ne. slavisămii mereti pe țermil
nu înceta de a lucra, prin .
de-multi mârtăca naţionalitate ; pe cândi. latinisarea
Si
|
şi, legislaţiune, pânt'n fundulti Britanniei.
religiune
trebuitii
fi
ară
ia,
Romăn
din
e
““ Slavofilii, în loci de a se accăţa de numirile slavic
să studieze propria lorii topografiă;

Schaffarik mai .cu deosebire, trăindişi scriândii

! pentru ca să se fi convinsi
în Praga, nu avea decătii să arunce ochit! împregiurui, pâte''să înstrăineze o mare
că moda, fără nici uni ammesteci directi cu străini
E
aa
parte din nomenclatura unei ţerre.
nbuvg,
Lichte
burg,
Riesen
erg,
Boemia. este plină de Liwenberg,. Rosenberg, Sternb
Falkenstein etc. fiindii că
eit,
Waldst
berg,
Warten
,
Schawamberg, Riesenberg, Waldek
i 1200; deşi erati Cehi curați
findatorii acestorii localități, mai toți de pe la annulidice marele istoriografii boemii
:—
fără nici o picătură de sânge teutonic, totuşi
lori
le
ietăţi
Palacky— l-a plăcutii să-şi „boteze "propr

.

1) Nouvelles historiques de la Moldo-Itou2) Kbid., 37,

ai

"3) FBUNDESGU, Dict.

|

a

i
top,

263,

o

-

mânie, Iassy, 1839, în-8, t, 1, p. 84

: .

E

.
:

nemțesce. *

Ne

die
4) „So nannten- die Briider Jaroslaw und Hawel, von
die
,
Teschen
von
ns
Caatella
des
„S&hne Marquară's,
pihnen um's J,:1241 erbaute Burg Lvenderg (jetzt Lăm“„berg);: da sie einen Lbwen im Wappen 'fiihrten ; Wok,
„der Sohn und Enkel- zweier XVitek von Prezic, : deren

_»

-„Wappen eine Rose war, baute zwischen '1241 und 1246
„die Burg Rossnberg. Zdislaw, ein. Sohn des Diwisz von
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Sculatu-s'a vre-unii Germani ca să strige că Cehit sunt pe glumătate Nemţi?
Pe la 1203 Boemit snopescii. cumplită într'o băttălliă o armată germană.
„ Cine era hatmani slav?
Da
e
a

“ Beneşi Zlrrmann,*

e

a

E

„Cellu mai _vitezi patrioti boemi, carele cu măctuca în mână striga
«mârte, mârte Sașilorii!» purta o poreclă eminamente germană.
„: După

cumii Boemulii Beneşii Herrmann

nu era Nemţi,

totii. aşa

în luptă:
a

n'ati fostii
la nor

Slavi Dragomirii, Vladislavir, Bogdanit, Golescii, Gradiştenii,. Vladoianii, Socolir etc.
__Avemi de'naintea n6stră codicele giudiciarii, scrisi pe la .annulii 1500 pentru
usuli tribunalelori, Boemiei de cătră professoruli universităţi!
din Praga Victorinii
de Wszehrd,
O
e
.
|
„„ Acollo ne isbescă la fie-care pagină nesce numi localeşi personale ca acestea:

Wilim de Penstein,

lan

de

Sehellenkere,

Put

Szwihowsk: de Rizsenberg, Bohuslavr

Flasisteinsky (adecă: /Zasenstezu-sk:), Wilim de Za//mberg,. lan de Flerrsten, Pawel
de Jensteiu, Benesz
de Maztmule, Burian Linhart de. Gulsten, Alsza de Khusten,
Boszko, de Kzusfadi, Ctibor de Cimburg,
Dobrohostde Rozslerg, Jan Flilburg de

PWrzesotwie, Wilim Ilbarg de Mszeny, Hynek de Wisemburg, etc. etc. etc. $
Acella-și codice, atâtii de teutomani în privința onomastică, manifestă totușipe
față o pază estremă contra intrusiunii

mătoruli energic

passagiii:.

etnografice a elementului germanii

prin ur-

«Vamal Boemuliide origină boemă, nică o dată Nimțuli

«set alti străinii, vori occupa'duză kege funcțiunile țerrel pârză şi cell maă de prost...» 7
„«Sub Venceslai 1.(936 — 967) — dice, archeologuli boemii Wocel — limba şi
«obiceiele germane întrându în: graţiă la curtea regescă din Praga, o parte dintre
«nobili începuse 'din modă a germanisa numile proprietăţilorii lorii.a 8
|
Si
„ «Boemil——spune celebrul istorici
şi legisti slâvi' Macieiowski— se germanisaii
«prin teutonomania 'regilorii şi a aristocrației, cărora li plăcea a.face chiară versuri
«nemțesce.» T

N
N
Da
„Să punemii acumi într'o cumpână germanismulti Boemiet în comparațiune | cu sla-.

vismulii Romăniei, și resultatulu o să fie strivitorii pentru pretensiunile lut Katancsich,
Schaffarik, Czertkov, Lelewel, Venelin .şi, alle scâlei lori. |
a
zi

| In ,adevări, ce vedemi? .
e
Ra
„În „Boemia, „cultura teutonă lucră numaY prin 204%; şi totuși, întrodusă

i
pe la 950,

după trei secoli de o acţiune fârte 7ureru4tă ea ni appare în culme pe la 1250.

_In Romănia, cultura slavică se încuibeză prin

d'o-dată; ș'apot lucrareay, fiind

a

odă, prin 0ffcă, prin ecrlesiă totii-

/zga/ă, este de o natură fermaninte,

„In Boemia simțulu,de conservaţiune năţională merge până la escluderea ort-căru
străini, şi pa a//esii a orzacărul Germanii, dela ori-ce influință cătu de mică scu
căti de indirectă assupra affacerilori statului.
pe
Pe

„Disviszom, knigl. Hofmarschalls im J, 1224, erbaute im: „nu. 16) Muhkopis zelenohorsky a
kralodvorsky,
nJ. 1242 die Burg “Sternberg. „Boresz, der 'Sobn .Bohu-" „ed, Korzinek, Jinârzichove Hradce, 1864,
in-8, p. 41.
„ilaw's, Enkel. Slawek's von -Osek,. nahui :den 'Nahmen . î
i
a
re
se
von Jiesenburg an, nach der gleichnamigen, unweit des
" 6) VIET. ZE W8ZEERD, O prăwiecha sidiech
i
nStiftea Osek erbauten Burg, Smil, der Sohn Heinricha
o dskach zemâ czeskâ, Praha, 1841, in-8, passim.
„von Zitta
: Burggrafen'
u,
von Budissin,

pab sich. seit 1246:
păus gleichem Grunde den Namen von Lichtenberg.:
Dienselbe Veranlassung hatten auch die etwas spăter urkund=

“slich

auftauchenden

im Waldek,
-ada

Namen

von Schwamberg,

Riesenber.

-WWartenberg, -Yaldstein, Fallenstein u, den

der i rein :băhmische “Uraprung

dieser “Fanuilien „aufs

.nStrengate -nachgewiesen werden kann.t
Gesch. ww. Minhmen,

“Grundziize

der

—

Vedi PALACKY,

-t.-2,:1,-p.'4101, :apud trocEL,

binmischen

Kande, Prag, 1845, in-8,:p.. 105..

: Alterthums.

i

7) Xbia.

-

p.

ii

i:

5

121 :prawy przitozeny Czech, ne Nâmee

“„mebo' jiny” cizozemec,, neb toliko vw zsădny urzâd zemsly
od najwyszszieho azs.do

najnizaszieho

urzadu

zsădny,

"Zozeniee mamă vsazen a przijat byti podl6 prâw.&
|

8) Op. cit, 105.
9) Pamietniki

ci-

o dziejach Slowian, Peters-

burg, 1839, în-8, t, 2, p. 96.

_
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În Romănia, deşi uni Alessandru cellii Buntinu permittea străinilorii a ţine
taverne în Suceva; * deși unii Mihaiti cell Vitezii, uitândii că tocmai atunci mâna”!
dreptă în consiliul princiari
era Greculii Mihalcea, dechyara că nici unii Grecă. nu
va occupa vre-o funcțiune în țerră; !! totuși toleranța de faptii,nu numai religi6să,

derii şi curatti politică, pentru totii feliulu de străini, mai cu deosebire înse pentru
cer ortodossj,: întru cătii ei veniati pe nesimţite unulu. căte unulii, a: fostii: pururea
nemărginită, * &rii cancellaria domnescă
si Bulgari.
mat de multe.ori Serbi

Faţă cu unii assemenea, bilanţii,

şipte
prin
unde
cellii

mar. aleși, logofeți
o e

şi uricari,
DN

erati. celle

cată să mărturimii că territoriuli nostru, după

secol de cuadrupla pressiune a cirillismului prin zzodă, prin Zge, prin cleră şi
fundionariatii,. Sa slavisatii pre-puţini în allăturare cu germanisarea -Boemiet,
lucrase întruni chipii efemerii abia. unulii din celle patru elemente, “ba încă
a
a
a
moda.
mat puţini statornic:
.

$ 63.

seti: Dzoraa,

+ Cerna

Gituli sei

«Negrăa;

adecă

e

SUB OVIDIE,:,
DESPRE IDROGRAFIA MUNTENIEI

CONCLUSIUNEA

au

EREI

adecă

„57,

Gialeşulti set

«Rîia;

Salas, în acella-şi înţellesi; Gilortulii :s&i -Sz/-az/a, adecă «Riti-voinictia;şi Glomar“ tilulti sui Sil-pza7rră ; ! sunt. căte patru prin nomenclatură cu -multi 'anteridre colonisărit romane în Dacia , .și 'putemii dice: cu toti: dreptuli :că apparţinit epoce! lul
:Ovidii, deşi cunnoscinţele geografice alle poetului nu se; întinseseră. pen& 'acollo.
Aturea -ne.. vomii: încredința passii la passti că toti atâtii de ante-romane,

Movzetov

fie dacice, fie agatirsice, «sunt numile apelorii: oltene' Motru: sei Mutru,

în Ptolemeu şi Jfuzria pe Tabla Peutingeriană ; Lutru,în fontânele din evuli medii
în Lotru; apol. Amaradia şi t6te.: riurile scti
Zothur, prefăcutii prin simpla assoiianţă:

finală dz : Ciocădza, Cisneda,:Cernăa, Arpădza,
localităţile cu. acela-și interessantă
Crevedia ietc., o formaţiune nominală absolutamente -necunnoscută în Dacia orienîn; Transilvania

şi chtaru
tală,

o

de Sibitu..
may susă

* Până atunci celle spuse ni agtungii pentru a completa idrografia Țerrei-Romănesci
în: dillele lui Ovidiu , arrătând toti-o-dată , pe ISngă celle-Valte probe âdduse set
elementului latini. peste

suprapunerea

de addusti de,acumii înainte, cumii-că

cellii

dacici, fecundă prin .nascerea
rectii a o numi daco-romană,

unei 'noue vigurâse naționalități, pe' care ariifi coravusese locii ma! cu semă în Oltenia.

DER

a

Ne aşteptă orografia...
RI

a

CI

SG
: :

La Dosine IN Ovinu.
„ Cocoama

ea

- Saru

N

păr la prima vederecă Ovidiii abia întrunti singurii vers

paţii, numindu-i

cu uni

feliii de groză

menţioneză Car:

„selbatecii munţi. scitici şi sarmatici»:

- Inque feris Seythiae Sarmaticisque jugis, '

Derii căntărindi fie-care

a

a

|

espressiune în loci de a se. mulțumi cu suprafaţa lucru=

lit, critica” descopere în căntărețulti dela Tomi ce-va mai multi, decât atâta.”
_

Ovidiii dice că numay undele: Dunării despartit regiunea tomitană de cătră 'mal-

„și Coleliă și glota me=
' «lazigiişi Geţiia
„unde locuesct
lult: ierivățenă „alu fiviulut,
e
melaree>:

lz7eă stă vagaturile
din

1407

în

ta

Archiva

istorică,

PT

|, 1,

10) Actală
p. î32.
11) pna, Dissert., 154: „Graecus natione inter XII
„juratos Bojerones ,esse nequeat, , neque aliguod. munus,

obire,
regni ra
illius,
'oficiuza' spectauis ad gubernatione
„nat„possit.i
dee ae

12) Vedi a mea Estozin
nia, passim.
1) FWrist., |, 8.

|

|

toleranţei

în Xtomă-
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Jazyges, et Colchi, Metereaque turba (dariantă : regna) Getneque,
_
Danubii meâiis. vix probibentur aquis,..

_

In

copprinse

aceste câte-va' cuvinte. sunt

doue

grelle

May ânteiui, ce să fie „Meterea”?
Commentatorii

successivamente patru

aii propusi

-

enigme. .

ipotese

::

1. Prin 'uMeterea» se înțellege o. urbe în regiunea 'superi6ră a Nistrului, acela
pe care Ptolemeii o numesce /Maetonium ;
4
aMeterea” este o lecţiune. corruptă în locii de MVevzea, referindu-se la Neuri,
poporii scitici

cam

din Galiţia actuală , “despre - care

noi vorbirămuii

mai susii, cu

:
eceasiu nea lui Erodoti ;:
„Meterea», după “Zamoscius, derivă dela pezcioerog, adecă transmontani, indicânău într "uni modă generali! tâte gințile de peste Carpaţi ;
4. «Meterea»,

după

Katancesich,

vine

an6

zou uertozouat,

'însemnândui glie va=

PA 6
Prima din aceste ipotese este de totiii puerilă, căci :după numele unui problematicii oraş fără nici. o însemnătate, care nict acella nu este Mererezm, ci MaatoSia
min nu se putea gice-„regna»,. şi. nici chiari «turba».:
„A

doua :nu adduce în spriginulti

seii nici măcarii o Plausibilităte paleografică, de

Gră ce PVewrza, orl-cumi să fi fostii în manuscripte, cu greii se prefăcea în : /Zeferea.
„Opiniunea lui Katancsich nu se împacă. cu Ovidiu, poetul depingândă ca vagabunde
ttâte popârele țermului : nordici allii: Dunării ,: încăti nu putea să califice and: zoui
pezepzouau numai pe unulă .din:elle,:şi apot- fără a ni spune: pe care anume.
Singura

ipotesă :seriosă este: a lui: Zamoscius.

a

SE

Ea oferă: mal niulte: condițiuni: de admissibilitate. .
Dă
;
une
"O espressi
atât: de vagă ca «meterea turba» scii «meterea regna> nu see pâte |
applica la vr'o .regiune apropiată de :reşedinţa.. lui Ovidiii, carele în privința ţerrelorii învecinate întrebuinţeză totii-d'a-una nesce: termeni concreţi : Coralli, Besst,

Sciţi Sarmaţi eţc... ..
SI
aa
mr
:: In» disticulii de mal sustii" jermulti: nordici. imediata all Dunărit, adecă partea cea
limitrofă
cu Dobrogia, este represintatii : prin +lazigi şi Geţi, de învasiunile cărora
poetulii dela 'Tomi se plânge necontenitii în Zzeste/z: şin Ponicele selle :pa
| “ Lazyges, et “Coiebi, Metereaque tarba Getaeque..

Ne

NEI

|

lazigii cei de nemti sarmaticu şi Geţii. ce! de viță “trăcică erati doue mart popâre,
cărora li apparținea în epoca lui Ovidiu întregulii spaţii dela Nistru spre occidinte
pent pe la. Oltu,:;;locuindii ambele faţa n, faţa cu Dobrogia astu-felit căn realitate
se putea

dice despre

dânsele:

.

.

ss:

i.

:

ui

DI

aa

Dansbii mediis vix probibentur aquie.. ..

„Colchis din versul ovidiană, "după, cumti ne vomă
pe. locuitorii din Carpaţi...

convinge îndată, înserianăză

„În acesti “chipă tâte.. celle-Palte “numi
:
găssindu-și applicațiunea

îîn z6na danubiană

şi acea 'munt6să, „meterea turba» remâne f6rte naturali pe sema trans-montanilorit,
completândii tabelul şi giustificându ipotesa lut Zamoscius : i
-

2) Xbid.,

vers.

192,

iti

3) ovtoius, ed. Lemaire, Paris, 1822, în-8, t.7, p. 69,

4) Xbid.

5) ZAMOSCIUB ,

Analecta lapidum

-Patavii, 1593, in-16, p: 60,

6) xaransrca, De Xstro, 114,

in

Dacia,

e

e

219.

.

|
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NEMURILETRANSMONTANE (meterea:turia)

“CARPATINII (Cole)

-

** IAZIGII: (Jazygas) GEȚII (Gatae)
Meer

(Danubius)

Dunărea

,

|

DOBROGIA
(Seylua 7102010%.)

de a interpreta 4 lur Zamoscius, se nasce intrebarea: de ce

Admittândi, modul

cumii ari urma

melorea, după

de

Gre poetuli a pusii pzeterea în locii

să fie tran-

a
Ma e E
. .,:,
scris din uergeos?
de 'mai susi î
i
versul
in.
căci
iă,
prosod
“de
ță
" “Totulu se esplică 'printr'o' essigin
tind în. compoaar
trebuia o vocală scurtă, pe cândi în vorbe grecă o şi, ovchi
i
etc. .:
sițiune a se lungi în w, ca în, perovuuia, Orpupeta, pErart

Ă

'Om-cumii să fe, mal 'remâne O altă enigmă.

|
Da
De unde și până unde Cole în Dacia
crivățenii alli Mărir-negre.
Colchida este tocmai la marginea oppusă a littoralului aveai a face cu muntele
Națiune mai multă asiatică decât europeă, Colchii
E
a
.
Caucasii şi fluviulii Fast, nu cu, Carpaţii și, Istrulă
bassi.se petrecea, in
bine informati despre toticei,
tii
In ce moâii Ovidiă, atâde
Zasfeloră şi allu
ali
;
autorii
nul Dunării de giosi, și carele în acella-și timpii,
putea să creqă
Romei,
ar
ţi
Metamovfoselorii, era unulii din "bărbaţii cei ma! învăţa
e
că numai Istrulii desparte pe Colchi de Dobrogta celle mai autentice vori proba
“Orl-ce mirare despare din dată ce monumentele
de Cauca, &u prin urmare
că Carpaţii noştri aii purtati şi er în vechime numele.
ai essistații, atunci, şi pe ţermit Istrului o Colzhudă.
au

_

pi

"

GAUOASU

LONGA

DUNARE

PE

O

INSCRIPTIUXE

IN

SI

|

i

:

Ea

!

65.

-$

i

po

aa

Se

c,

FLORU,

'appusenă,' unde se pare a'șifi
"O inscripţiune affată nu de multii în ““Germânia ițiunil. dacice, sună așa:
i esped
închiăiatti svănturata carrieră unula dia vitezi
A EI
er
,
„

.

aia

Fo

AU

AĂ

E

A

a

-

E

Ă

DE

i

AVFANIB. C
1VL. MANSVE

O

TVS. MLM,

BBYVSLMEV
- PADALVTVM
FLVMEN. SECVS
__MONTCAVCASL

“ In 'trascripțiune. .. .

„N

a

Nea

[a

„i

!

p.

: MATRONIS

.
a

|

DI
Apis

he

za
ăi

i

a

e

miles legionis primae “Minerviae
ii
„Matronis Aufanibus * Caius Iulius Mansuetus,

Aufans,
1) O altă inseripțiune .cu numele „Matrâneloră. epige..
găssită în Pannonia, vegi La KATARCBICII, Geoger
în DU CANGZ;
II, 121 — Culle din Oceidinte sunt citate
etimologică şi
ea
Origin
—
etc,
488
1,
1at.,
med.
.
Gloss
se esplicăAufana
lui
cavântu
allă
cii
mitologi
uli
înțelles

secolulă V,
din. MARTIANUS CAPALLA , scriitorii latină din
FAKE
De nuptiis,Il : „Fatueque vel Fantua vel etiam
—.La AL
a quibus Fana dicta, guod soleant divinare,&
până astă-di;
banesi credința în Fane sti Fatua trăesoe
vedi uzx, Alb. Stua,, Lex. 139, verbo gpazia,

280
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„piae felicis, votum solvit lubens merito. Fecit (sci: votum solvit laetus merito fe„liciter,) voto facto ad. Alufum fluman secus monten Caucasi. »
În traducere: :
|
Te
|
AI
„«Dinelori Ursitâre, Caiii ulii Mansuetu, ostaşi în prima legiune Minerviă piă
«fericită, îndeplini cu buccuriă cuviosuli votii, făcuti ./a :Jfuozulii Oli ngă muntele
« Caucasii. »
Sa
,
Sa
|
Pe astă marmură cuvintele relative la Oltii şi Caucasti sunt scrise fără prescurtări,
încâtu în privința lori:nu se pâte rădica nici măcarii o umbră de controversă:

m

“o Arras

FLVMEN SECYS
MONT. CAVCASI

Oltului e pusu aci la masculini, ca şi. 'n .Naevius, pe Tabla Peutingeriană și'n
limba română: A/uus, nu Aluta ca în. Ptolemei şi'n Dione. Cassii.
Na
„Publicândi
pentru
ânteia
dată
importantis
sima
petră,:
archeologulii
,
germanii
Lerschij
a .
at
ti e
i
.
"e.
A
- e.
a
onştată că prima legiune Minerviă
fusese în adevări în Dacia anume sub Traiană,
cela-ce se, scie pre-bine dintr'o mulțime de fontâne; ? derii îllu surprinde că fort
Oli se află Dongă muntele Caurcasii. ?
_
e
a
|
_D. Frâhner 'reproduce. fără nicio reservă inscripțiunea între celle. privitâre' la'

resbellulu daco-romanii, și recunn
că prin âsc
poss Cimicasi
e nu 'se înțelege altii ce-va'
decăti munții Dacie. +
|
Sa
EI
„D-sea nu e înse destullii de essactii cândii observă în notă că și'n Flori, istorică latini numa! cu unii secoli posteriori lut Tralanii, Carpaţii arti fi de assemenea' numiţi Cawcasă. ”
e
a
„Nu Carpaţii, ci Balcanit, căci €tă cumii sună passagiulii testualriiente: ă
|
iaPiso,Rhodopen Caucasuvaque penetravit.
Curio Dacia tenus venit, sed tenebras

«saltuum 'expavit. Appius' in Sarmatas usque pervenit; Lucullus -ad terminum gen-

«tium Tanaim, lacumque Maeotim»3,
.
N
„Floră, enumeră, mergândi dela vest-sudi spre nord-osti, progressulii armeloră
romane contra diverselorii națiuni pontice :
|
a
A

1. Pisone trece Rodopuli:

Rodez;

+

a

2. Totti dânsul, după ce trecuse Rodopuliă, străbatte Balcanit: “Caucasum ;
3. Curione, mai fericiti decâtii predecessoruli seu Pisone, . înainteză până la
țermulii nordicu alli Dunării, deru la Carpaţi. nici ellu. nu .petrunde, speriati de
întunecimea codrilorii: fepedras salfuum expavii;.
De
IE
4: Appiti, lăssândii 'cal
. Carpaţilor
leaii la stânga, apucă spre appuşisti
se'a-.

propiă de Nistru: z Sarwatas şi

5. Luculli, mergândi pe urmele
fum Tanaina,
Pusii la midii-loci între Rodopi
decâtii crescetulu intermediari allu
2) SPARTIAN., Vita

Elade,, 3: „Secunda

|

expeditione

„dacica Traianus cum (Hadrianum) primae legioni Miner„viae praeposuit secimque duxit“.;
O' inscripțiun
—' e în

TOnNER, 152, nr. 2;
„fidelis bello Dacicot.

„legato legionis I Minerviae
— O altă inscripțiune ibid,

m

lut Appii, aglunge la Donii: ad ferm gen
Sia
şi între Dunăre, Caucasus din Florii nu pâte fi
Balcanilor, &rti nici decumi Carpaţii.

piae
15,

nr. 10: „promotus'ex legione 1 Italica in legionem'I
Mi„nerviam, iterim 'donis donatus 'torquibts 'armillis phaleris corona „vallari bello :Dacico&. — O 'a treia îb,, 160;
nr, 24: „legiotis'I Minerviae pie fidelis, donis donato
„ab impăratore Traiano bello Dacico& ete,

3) Yanrhiicher des Vereins von Alterthums-

frennden im Rheinlande,
p..316—317.
a
4) 0p.

laud.,

.
156,

nr.

,
14. —

î.:5, Bonn,
a

1844, in-8,

In transerierea inscrip-

iunii d. Frâhner diferă de Lersch! numai prin : „lsetus*
în locăă de*,lubensiişi:,feliciter“” în locă'de „faciti, : a
i
1.
i
i
-6) ron. III, 5.
”
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:

„:
- -.nu' este fără interesst.
Deri nici acesta
may
și
essemplu
unii
degia
întimpinase
ne
Erodotii
sub
MuntenieY
In analisa
vechii de omonimitate între Carpaţi şi Balcani, cărora părintele istoriei li dicea d'o - potrivă Femă, marginindu-se numai a deosebi Hemuli nordici de Hemulii sudici.
„.Aci de assemenea, pe cândi Flori attribue 'numele de Cazcasi Balcanilori, in=
Ia
:
scripțiunea :lui Lersch îllti întrebuințeză despre Carpaţi.
pe
lanţi,
singurii
uni
decâti
formeză
nu
Şi ?n adevării, ambele linie de munţi

care nemicii nu "lui sfăramă în legătura“ de continuitate,
Dunăriy îlli re'nn6dă lângă Orșova veriga cataractelori.

şi .prin undele
căci până

Ş 66
pe

FTNOGRAFIA ROMÂNIEI IN APOLLONIU DE RODOSU.

Cu trei sei patru secoli înainte de Flori şi de piosuli legionar carele în dillele “
lur Traiani: făcuse unii. voti de devoțiune «72 fuziuni OM lângă muntele Caucasit»,
poetulu alessandrinii Apollonii de Rodosti versifica mituli ellenici despre espediia
|
țiunea Argonauţilori.
pi,
“Teopom
ciclu,
acella-şi
din
Dunărea după elli, ca și după toți geografi
Scimnii,

Aristotele

etc.,! se divide în doue braţe, din cari unulu

Eratostene

cellu-Falti în Adriatica,

în Pont,

avândi

ambele în Apolloniti

se versă

puntulu loră de

Sindit.
separaţiune acollo unde locuescii Traci, Sciţii, Siginii, Graukeni! şi'
i, 'SciTracilor
alle
ve
că territoriele respecti
"Din analisa lui Erodoti not scimii

țiloru şi. Siginilorii se apropia
Siginii se afflaii in Temeşiana,

unuli de altult în 'direcțiunea Oltului, astti-feliti că

Sciţii în z6na de

şessi a “Ţerrei-Romănesci,

n

pe malula sudici ali fluviului.
Derii

ce felii de Traci?

Apolloniii n'o spune.
Deca vomi căutao ragă

Tracii

|
€roșt în Erodota, acestani va respunde că

de lumină

erai Geţii, încâti ellu
Traci prin escellinţă, ca «cel mai nobili şi cei mai drepţi»,
a
Oonineg.
nu o dată în locii de /tra. se mulțumesce a pune numai
tracice Geţii singuri fiindi vecini cu Sciţii, pe dânsit cată să "1

Dintre tâte popârele,
'poetulu vorbesce
vedemii noi sub epitetulii nedefiniti de «Traci» în Apolloniti,. căci
myddes ZnuSa,
Oonjiti
Tract:
şi
în speciă despre acelli locu unde se tmvecinăză Settiă
Sai
i
E)
sei: Oonzrciv ZvYiwv Dimioerai oUgovs.
E
Si
Acestii.puntii e decisii. . .
intermediare: Sindr
Intre Geţi, Sciţi şi Sigini, Argonautica înşiră doue nemuri
pe mallulu dreptii.
fosti
şi Graukeni, fără a ne limuri înse, care dintre dânsele va fi
şi care pe cellu stângă alui Dunării. Unt: indice ni permitte totuşia limpedi acestă ambiguitate.
Laurium: oi megh
Apollonii dice că Sindit occupaii o întinsă cămpiă numită
,
Aaviotov 1161 Zivdo. Eonualov mediov uEya vaitrăovreş.
în
atunci unii poporii' întregi
Ei bine, unica vastă cămpiă în care să fi locuită
vro urmă în litteratura antică,
vecinătatea Oltenielt, şi despre care să ni fi remasi
|

este cămpra irballiză a lui Erodotii.
“ 1edlov ră zomalluxăv din părintele

|
istorie! correspunde

Argonautica.
1) Vegicitațianile în LELEWVEL; Badania vve wzgle
204; URKERT,
p.
in-8,
1818,
Wilno,
fi,
geogra
dzie

JII, 146;

ete,

cu mediov ză Aavewov din

o
2) uanoo., IV, 93, 94, 99, e.
a
Be

.
36

»
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Așa dâro Sidi lui Apolloniii sunt identic cu Zzba/lzY tur Erodoti.
"Cu o glumetate-secoli în urmă, Atenianuli: Apollodorti cunnoscea pe Triballr de
' assemenea sub numele de Si.
Vorbindii despre escursiunile eroice alle lui Bacchi, ellu dice ca, “plecând din
Grecia, geulii Brin Tracia merse da Ina: ' eri "Ivdovg 3 TI. Ooguns Pneiyero, şapol
de -acollo sa întorsti în Grecia, după ce cutrierase Zâtă Tyacea şi Îndea: ue
Ge

Opdumv val rw 'hOitv Graoav.*
Puși la nordi de Balcani, acesti Za ar lui Apollodori. sunt evidamente Stzzază
lui Apollonii, încătti editorii viitori ar cellui d'ănteiu sunt datori să înlocuâscă în
testii I,6ovg

prin Ew6ovg

şi 'IvOuwrw

prin

SuvOinajv,

fără

care

correcțiune

se încarcă

întruni mod: benevole mitografula ellinii cu absurditatea de a
Dunăre.
:
In geografii rect. o assemenea confusiune între Zedz şi Soma

fi pusi India l6ngă!

dată, şi -nesce. rectificări. absolutamente

fostii de multă în-

troduse în alţi 'classici de cătră Casaubon
"A

mai

fostii totii

printre

Traci

analoge

o altă

n€ză sub numele da Ziwzoi $
"O.a 'trefa în Sciţia lângă Marea

cu a nâstră

şi Schweighiuser.*

naţiune

pe

de Azovii.

care

ne întîmpină. nu o

au

degia

Omerii

o -menţio-

€

"Assupra originii şi însemnătăţii acestei nomenclature etnice, cunnoscute în Europa
nuimat gințilorii pontice, noi vomii reveni aluri.
Deca Sindii locutaii în faţa Oltenier pe. ţermuli sudică altă Auviului, urmeză dero

că'n însăși Oltenia, la midii-locii intre celle-lalte popâre enumerate

polloniii, trebui

să aședămii

pe Graukeni,

cari nu

mai încapi alurea.

de cătră AE

Argonautica îl pune allături cu Siginii: oure Slyuvoi,. our au Ioauxtor.
Cu alte cuvinte, ea numesce Graukeni pe Agatirsil lui Erodotii.
Derii de unde acesti nume?
Noi arr&tarămii mat susii că Efori,

pe Agatirsi 'Kooridau, adecă
Acelia-și

înţellesă

Plinit celiu betrâni

are

contimporenăt

scriitori

lui

Apollonit,

numita

munten.

şi numele

Grazu/kez.

dice că Sciţii chiămai

lori însemna a/brfit-de-uca: = Segihae
est, nive candidum». ? ..

Caucasuli

Gro..cas, cera-ce în limba

Caucasum montem appellavere Groucasum hoc.

Sa 'mat insistâmii Gre că Tr Dituttov lur Apollonitt sunt unii simplu apellativă din.
Gyoucasus

lui Pliniii?

>

„ AAstu-feliti topografia poetului alessandrini se reduce la următ&rea schiță:

E

CARPAŢII

|

FR

*

,

NOI

;

—

p?

<:

$

3:

SIGINII & . Zoouemor -3 - (AGATIR-II). |
.

i

di

DUNAREA

Zivdo: (TRIBALLII)
3) aPoLLrov,

Kiblioth.,,

sana,
ÎN 494, mot a
) liaa,, I, 594. —sTBaa,,

4,5,

|

SCIŢII

,

VII, fragm. 44, ca. Diăot,

D

|
,

Oaniues (GEŢII)
_

iauite

3

Cincea
Para: 1800, 10.8, p. 4 ee EOre
2) Xlist.
munte

Nat, VI, 19.— In limba samscrită A
: PIOTIT, I, "131.—Ct, SOLIN., 49.

grâvan

2
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e
a
In acestă chartă este înse ce-va inessacti,.
concepțiunea
dela
abatte
ne
a
permiserămii
ni
.noi
-Pentru a fi bine înțelleşi,
Se
mappografică a lui Apollonii...
ci dela nordii spre
_resărită,
spre
“După dânsul Dunărea nu curge dela appust
cari se separă
adriatici,
sudii, formând apoi doue braţe, unulti ponticii şi celli-Paltii
Sigini! şi
Triballir,
Geţii,
acollo unde, precumii spuseserămii , se învecinat Sciţii,
”
Agatirsii, adecă în sfera Oltului.
avea

poetulii

pentru

alessandrinii

Da4pUun

Cursulii Dunării

cam

o direcțiune

|.

îi

așa:

neupb-iaa

ADRIATICA

_Puntulă întâlnirit ambelori braţe, însemnat
|

sua

Orşova.

este la. cataractele dela

cu littera A,

|

ă

Da

Intrună altii passagiui , în care se lassă la o parte Siginir,

Apollonii

se esprimă

clari în astă

şi ma!

privinţă,

qicândi

alle Dunării se desparti /2 marginea dintre Sah şi Trac:

EA

.

Sindii și Graukenil,
că celle doue

braţe

uMenozav Oomruv Zru-

|
o
SiuvT Emfroerai 0UQ0vG..+
sei
Sindir
fostii
“ Nu mat. încape dero nici :măcarii discussiunea despre cine vora fi
Graukeniy,de 6ră-ce vedemii puse în grocii numa! celle doue ginţi mari, alle. cărora territorie relative ni sunt fârte bine cunnoscute din Erodotii şi din successoril

sei până la Strabone;
A împinge mar

spre

Ia

a

|

occidinte puntulii de

separaţiune

alli închipuitelorii braţe

arii fi a ne depărta peste măsură de marginea
alle Dunării dincollo de cataracte,

Na
Suihiey, adecă. a trece peste littera și spiritului testului,
siliți
suntemi
deri
,
Graukeni
şi.
Sind!
despre
'Putemii crede ort-ce ni vă plăc€
|
a ne opri l6ngă Orşova.

Ei

Şi nemicii

ma! conformii

cu natura.. ,.

Numar acollo unde Dunărea îşi strîmteză malurile, asti-feliu că ochiulti nu-i mat
_pâte urmări cursul ; numar acollo unde o grămadă de stânce. din laturi şi din fund
se pari gata-a astupa communicaţiunea, între susulşi gYosulii apey; * numar. acollo
imaginațiunea se simția liberă . a plăsmui, essistinţa, unut, alti braţ all fluviului

plecând nevăduti întro direcțiune oppusă.
'apoi ork-ce dubiii se sterge cândii însuși Apolloniti “pune aci doui munți faț?n
faţă pe ambele laturi alle:fluviului, cera-ce nu se pâte referi decătii la puntuli: clocnirii
Carpaţilorii cu Balcanil, adecă nu aiuri unde-va decâtii la cataractele: dela Orşova.
3) O admirabilă descriere

Kazagoăxzai

poetică

a eataracteloră Dunării, estrasă dintr'ubii vechii aatorii perdată, vegi în SUIDAs, v,

Ci

-

a
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Unii munte

este din partea

TERRITORIALA.

câmpiei. Laurium , prin urmare. crescetuli balcanici,

căruia poetuli alessandrinii îi dice Azgură: ” Apyovpov.
Cellti-Palti munte se află prin consecinţă pe ţermuli

Carpaţii, alli cărora. nume

i
,
Se
alli fluviului, adecă

oppusti

figureză în codicit Argonauticel

in doue moduri diverse,

d&rii egalmente caracteristice...
. .
Analisa lorii merită unii paragrafii separati.

i

a

Sa

S&

Canrașii sun Numere be Caucast în Arorronrti pe RoDost.

Următârele

manuscripte

şi edițiuni

paţii s/ânca Caucasit :
1.
'2.
3.
"4.

alle

|

lui Apolloniii

Uni .manuscriptii din Vaticanii;
Unii altuli totii de acollo;
Manuscriptulii disi! Codex Guelpherbytanus ;
Manuscriptuli Mediceii.
- |
|

|

de Rodosii

numescii Car-

Ă

îi

Să se observecă unulu din manuscriptele vaticane, codicele guelferbitani şi cellii
mediceii sunt dintre celle mar bune, «praestantissimae”, peste totii septe, nu mal
multe. !
SE
Apo:
5. Ediţiunea

florentină

din

1496;

6. Ediţiunea parisiană din 1574.
a
Aci vomii nota €roşi, că prima din aceste
nesce

manuscripte

perdute,

încătii

criticit

o

doue edițiuni a fostii essecutată după
consideră

dicilori originali. ?.
In'fine:
e
7. Vechiului scoliastii alli lui Apoiloniii,
'manuscripte se citesce Cazcasă. 3 a

ca

având

tâtă

valârea

co=

DI
'care dechtară şi ellii că în mar multe
|
|

Faţă cu nesce codici escellinți şi faţă cu mărturia scoliastului, ca şi nu ma! puțini a doue edițiuni fârte preţuite, Cazcasăi pâte fi priviti ma! multi ca admissi-

bilă, şi not amii ave totii dreptului de a adăoga de pe acumii pe Apolloniii, cătră inscripţiunea lui Lersch cea cu «Oltii lângă Caucasii».
|
Acestii drepti înse devine necontroversatii, cândii se ma! constată pe d'assupra că
şi variantulu, care se găsesce intr'o semă de manuscripte, differă numa! în ':appa-

rință,

€ri

Lectura

în fondu

este

unii

cea diverginte

sinonimi

allit Cazcasabz.

sună : Kawluazoto, Kavluaxdc

E

OnorEhoG, adecă stânca Cautiacă.

Caubica, prin contragere Cokza, este unulii din numile celle “mat “vechi alle CaucDi
casului asiaticit.
|
Se
|
.
NE
„_Ecatei, scriitorii anteriori chiară lui Erodoti, ni 'spune că părţile celle mar înalte
alle crescetului caucasică se chiamă AoMră dj!
De

acollo

însuşi

.

numele Co/c/z/orit.

..

|

|

pp

a

" Eccă dero Co/chida la: Dunăre nu numai în Ovidiii, derii şi cu doue vecuri mat
'nainte într'unii alti poetă nu mai puţini celebru; şi totulii provine din aceta că
Carpaţii se chiămaii Cazcasă.
aa
i

-

1) WELLAUER,

Apallonii

Xthodit

Lipsiae, 1828, in-8, t. 1, praef, p. VI.

Argonautica,

.

2) Ibia. : »Editiones ex libris manuscriptis expressae
a€orumque instar habendae sunt tres, Florentina anni 1496,

| „Aldina 1521, Parlsina 16414, |
,
8) Noi ne-amii servită de edițiunea lui wzLiuea,

E
citată

mai susă, t. 1, p. 220, 228, nota la vers. 324,4. 2,p.165;

de

"=

a lui Eunrcă

ETIEXNE;

mauatiuoă> libri

Apollonii

IKhodii

Argo-

IV, (Parisiis), 1574, in-4, p. 189;şi

de a lui nec, Argonauticozuumn
Lipsiae, 1797, in-8, p. 317, 319,

libri

quatuor,

4) nEoArazI feagm. 186, în Fragmenta historicorum Graecorum, rec, Muller, Paris, 1841, în-8,

p. 13.—Cf, Steph. Byz., v. Koior,
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Limbagiului poeticii t-ă plăcuti mal bine metaforiculi şi vagulti Colchz decătti diE
rectulii şi positivulii Cazcasă.

CARPAȚII

BUB

DE

NUMELE

AMMIANU

IORNANDE,

IN

CAUCASU

PTOLEMEU

MARCELLINU,

gi NESTORU,

Gotulii Jornande din secoluli VI, citindi unde-va sei aflândiă din audite că şi Carpaţii se chiamă Cazcasă, a agiunsii la ingeni6sa conclusiune că Caucasulii se începe în India, apoi trece prin totă Russia meridională şi se opresce tocmai la Dunăre, după cumii vedurămi mat susi şi'n Apollonii, lângă cataractele dela Orşova:
«indeque

Scythicis

“

a

|

o

latină din secolulii IV, povestindii invasiunea Hu-

istoricii

Ammiani Marcellini,

a cărila porțiune

nilorii în Dacia,

de-

gizogue fhienta Contingil, QU0 Gmnis SCIssus. de-

«scendit, coâsertisque collibus, fzstz
a ISCONS aa? |

usque

ad Pontum

terminum praebens,

suo

gentibus dorso

orientală

arată că

Goţilorii,

atunci

apparținea

acestila, voindii a se sustrage giugului cumpliţilorii năvăllitori, s'at împărțitii în doue
tabere: una trecu Dunărea, refugindi pe pământulii imperiului romanii ; cea-altă, sub conducerea

ce în deșertii se încercase a resiste pe mal-

Atanaricb, după

regelui

lulii appusenii all Prutulur, a fostii silită a se retrage în regiunea forte pădurâsă
şi fârte munt6să numită Cancaland: «ad Caucalandensem locum altitudine silvarum
inaccessum

suis omnibus

cum

et montium,

-

a

|

.

declinavit»?

Aşa deri unii segmentii allii Carpaţilori se: numia Cauca, căci finalul «land” în

tâte limbele germanice însemnă «ferră”: Cauca-land— ţerra Cauca..
,
_Pe 16ngă Iornande și Ammianii Marcellini amii mal pute cita aci pe Ptolemei

spre resăritii de porţiunea superidră

carele pune în Cârpaţi

ce-i dice

a

a

Kauzorvatoi. 3

a Oltului uni poporii -

e

.

de
Inse cera-cet mar curiosi decătii tâte, este că până'n secoluli XII, cu o miiă
totii
numiati
se
Carpaţii
susii,
mat
de
anni și mat bine în urma diverselorii mărturie
.
i
încă din cândi în cândi Caucasă.
Cronicaruli

născut

russii Nestorii,

:pe la. annulti

dice:.

1056,

„_ „Spre niordi până la marea Pontului, Dunărea, Nistrulv, și mamă
SE
„adecă cel Unguresc.» ?
URMELE

TOPOGRAFICE

NUMELUI

ALLE

CAUCASU

LA

Caucasiani

DUNARE,

Este deri unii faptii inregistrarii în şepte fontâne irrecusabile, pe lângă car Ovidii
e a opta

- mai

Carpaţii,

timpii cel

din
începândii.

crescetii
depărtaţi şi pân&'n evulii: medii, se chiamat Caucasii, ca şi maiestosulii

dela marginea

orientală a Europei,

de cea nominală.
"-

a noua, cumii-că

şi Strabone o să fie

Şi nu se chiăma

astii-felii numa!

cu care ei nu poti

|

ave nici

,
sistema
o porţiunea Carpaţilciorii

să
până şi prelungirea” trans-danubiană, căi:
1. În Apolloniii, Caucasă sunt cataractele dela Orşova ;.
|
2. In lornande, de assemenea;
1) me reb. Get, VII.
2) Mer. gest., XXI, 3—4.
3) Cea mai erudită desbattere

parţine d-lui A. ODOBESCU,

tes de la Ktonmanie,

a acestei

Notice

sur

o legătură

|

,

”

cestiuni ap-.

les antiqgui-

Paris, 1868, in-8, p. 49—52.

|

affară

E

ba
intregă,

o

4) scEAFFARIE, SLOw. star,, 990: „do ponet'skogo moria
„na pobnoscznyia strang, Dunai, D'niestr i Kavkaisinskita
.
„gory, rekeze Ugor'ski“.
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3. În inscripţiunea
lui Lersch ,. Cazcasă sunt munţii Oltenier,

|
4. Totii aşa în Ptolemei;
5. In Florii, Cazcasăi sunt Balcanit ;
"6. În Ammiani,

Caucasăi

sunt munţii

|

Aa

cer. mai

apropiaţi

7. In Ovidiu, Caucasă se pare a fi ramura vrăncenă sc
după contestuli: «munţii scitici şi sarmatict» ;
„8. In Nestoră, Caucasii sunt toți «munții unguresci».
_

Ca

nume

seci ma!

E

acet din Muscellă ;

alli Carpaţilorii,

Caucasi este

la not

anteriori

de Prutulii

currendă *
|

de gtosu ;

din Buzeu , giudecându

dominațiuniy

dacice, căci

în epoca lui Apolloniii Oltenia se mai afla încă sub stăpănirea Agatirsiloră.
.„ Dupi spiritul graiului nostru caze „contrăgendu-se în coc, cată
să admittemii ca
o urmă supraviuățuindă a numelui Caucasii în privinţa Carpaţilorii
delulu Cocanii din
Muscelli, adecă mat-ma! în acella-și loci unde ostașulii Mansuetii dintr'o legiune
a lui Traiani

stetuse

în

timpul

Caucasii, şi' mak-mat 'acollo unde

resbellulur

mappa

„5
UNDE

O dată

constatatu

LOCUIAU

dacicti da Huviubi

lui Ptolemei

ni

Olt

longă muntele

arată poporuli Cocaexy,

70

SIGINIĂ ŞI AGATIRSII IN EPOCA

că Carpaţii se chiămat

LUI

STRABONE ?

şi ei Caucasii,

devine

lesne a correge
unii passagiii din Strabone, care ni spune că Siginir locuiau
pe
timpulii
sei regi
zâv Kavxaoov, descriendii apol în următorul: moda obiceiele lori
:
«Siginii, în celle-Valte trăind persianesce, întrebuințâză
nesce căllușer mici şi
aPEroşI, cari nu 'potii duce uni călăreți, deri se inhamă
«pot: femeiele, dedate din copillăriă la acesti meșteşugii, la cărruțe, mănându-t aşi cea mat bună în con-.«ducerea cailorii își iea de bărbatu pe cine! place.» *
|
“ Affară de amănuntuli despre femei, restulii s'a veduti
degia în Erodotiă, pe cândă
Siginii loculaii la câstele Agatirsilori în actuala: Temeşiană,
şi anume :
|
1. Tratulă persianesci;
i
2. Căllușer
mic şi păroşi,: buni numa! la cărruţă.
.
In qillele lur. Apolloniti Siginir se afiaui toti încă în Temeșiana,

căci poetuli alessandrinti îi aşcgă lângă cataractele Dunărir.
o
N
Intre Strabone şi Apollonii este unii intervalli de vro sută cinci-deci
de
anna.
.
Intr'ună secoliși ce-va, cumii 6re de s'au strămutatii Siginii. dela
not
din
Temeşiana
.
tocmai în Asia la Caucasi, ducând cu sine penă'şi vița
cea ză.
şi părisă de
călluşer?
N
PI
i
ME
„Bietele lori cărrucidre, mănate de intrepide fete şi neveste
, treburati să trecă,
călcândi șub. piciâre ori-ce. opposiţiune, printr'o sută de felturite popâre scitice, sar.
matice și de alte nemuri, tâte. forte bellicâse, cari stăpăntati întregulii
territoriă alu
Russier meridionale.
,
e
Sa
„E evidinte că Caucasult , unde se duseseră Siginii, nu
este acella din Asia, ci
pură și simplu o ramură a Carpaţiloriă. . |
Omonimitata

înşellase.pe Strabone.

|

Aa
„
Invasiunea Dacilorii, întemplată cu vr'unii secoli şi e
ce-va înainte.de Cristi şi
operată în direcţiunea Temeşianei, după cumii s& vădesce din
acellii period de cucerire cu -pop6rele pannonice Boir şi Tauriscil,vecinătatea lori în
: trebuia firesce

să respingă pe Sigini, înse
STRaB., XI, 11|, $s.

nu

în Asia,
:

ci peste Carpaţi în Transilvania.
2) Iv,

VI, 3, ş 1:

STUDIULU III, $ 71.
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Caucasulii Siginilori sunt munţii Ardclului, unde topografia a şi păstratii unele
vestigie alle lorii până astă-di, după cumti vomii demonstra aturl.
“Toti atunci ne vomi convinge că şi pe Agatirst Dacir îi goniseră din Oltenia
&roşi în Transilvânia, ş'apot: mal tărdiu, degra în urma lui Strabone, ambele po-

pâre de secoli învecinate, Sigini! şi Agatirsil, at fostii constrînse a înainta sustii spre
|
nordului Europei, nici decumi înse nu s'aii întorsii în Asia.
A

Sub Augusti

dero Dacit nu petrunseseră încă în Ardelă.

-

Ss.
RESUMATU

DESPRE

CARPAŢII

SUB

NUMELE

DE

CAUCASU,

_. Passaglulti din Strabone, esplicati în paragrafului precedinte, e cu atâtii mat im-=

portantii în casulii de faţă, cu câti illustrulti geografi este uni contestii nedispenpentru. înțellegerea topografier contimpur€sabilu, după cumi ami mai spus'o,

nului sei Ovidiu.
Acumi

înceteză

|

|

d'a ma! fi enigmă

celle doue versuri:

Jazgges, et Colchi, Metereaque
Danubii

mediis

vix probibentur

turba Getueque
aquis.

-Elle se traduci şi se esplică astu-feliti: (A«De lazigi şi de Caucasiană (munteni din Carpaţi), de popsre trans-montane
|
Dunării.»
apele
gatirst, Sigint etc.) şi de Geţi, abia ne apără
şi'n

,
Intruni cuvânti, ca şi'n Apolloniii, ca şi'n Strabone, ca şin Ammianii
n-a
ce
Lersch
lui
a
lornande, ca şi'n Nestorii, ca şin acea inscripțiune

- drepti punctii pe plecare în acâstă
DR

Caucasus.

analisă , numele Carpaţilori

ca
servitii

Ovidii

în

este:

|

ri, pe cart.
.. Sunt multe şi interessante consecinţele ulteriore alle acestei descoperi
i strict
obiectul
de
nol. de astă dată nu le vomiiattinge, fiindu fârte depărtate
|
i
|
o
allă studiului de faţă.
fi
va
Olteniei,
cumi-va la Dunăre, printre bogatele năssipuri metallice alle
Nu
nii
espedițiu
a
practică
fosti însăşi Co//uda cea cu lână de aurii a Medeei, ţinta
ea ellenică, cultradiţiun
aceta
de.
tocmai
încât
cellei mercantile a Argonauţilorii,
pe la cataractele
lesă de cătră Apolloniti, va fi făcutii pe acestila să căllătorescă
:
dela Orşova?.
mal scurtă calle commercială între
cea
i,
Nu cumii-va totii în bassinuli danubian
civilisatori allti .conOriinte şi Europa centrală, trebui căutati Caucasuli primului
a născută industriă ?
focti
din
și
Gtoue
tinentului nostru, acella ce răpise foculii lui
«secus montem
Oltulii
cu
uni
In epoca lui “Traiani, adecă a memorabile! inscripți
Gefiloră o
Caucasi», Marţiali scriea unul amicii care
să găsstscă stânca lul Promeleă :

pleca spre Dunăre, că î firra
|

Miles byperboreos modo, Marcelline, 'Triones,
Et Getici tuleris sidera pigra poli ;

:“

Boce

Quam

Promelheae

rupes,

et fabula

montis,

”

-.-

prope sunt oculis nunc adeunda tuis,, t

Dacia, vomi reveni...
Când va fi vorba despre elementul semiticii în
|
e
: Ami isprăvitii acumi cu opera lui Ovidii.
1) MART,,

Epier.,

13,

46.—

Despre

rollulă

Dunării de

ică,
” giosiă în civilisațiunea europeă dintr'o epocă pre-istor

"vegi căte-va

L'âge

observațiuni

du bronze,

fârte

nemerite

în ROUGEMOAT;

Paris, 1866, in-8, passim,
e
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CONCLUSIUNEA

DESPRE

MUNTENIA

8UB

OVIDIU.

Dela Augusti pent astă-di nu sa schimbati nemici fundamentalii în climatologia şi topografia Munteniei; după cumi nici maY'nainte nu se schimbase nemici în
intervallulu aprâpe semi-millenariii dintre Erodoti și Oviditi.
|
Oltulu n'a încetatii atunci, şi nu scimii decă va inceta vre-o dată, de a divide
Țerra-Romănescă în doue mari regiuni fOrte caracteristice, dințre cari în cea d'adrepta fluviului precumpănesce platuli assupra cămpiei, pe cândii in cea d'a-stanga
cămpia precumpănesce assupra platului, insoţite ambele aceste .precumpăniri oppuse de căte o seriă diversă de condițiuni atmosferice şi tellurice, tâte împreună
concurrândi a desvolta uni altii tipi materiali şi morali spre appusii de Oltii şi

altuli spre resărită,

chiarii

eşite primitivamente, ca Dacii

cândi territoriuli întregii e locuiti
şi Geţii seci ca Sciţii și Agatirsii,

de nesce popâre
din câte o singură:

tulpină.
|
In regiunea cis-olrână, arteria commercială a Dunării reduce depărtata ramură
ost-carpatină la unt rolli absolutamente secundari, căci tâtă activitatea umană i
productivă s€i improductivă, fie industriosuli Grecii scii grossolanului barbari, se
îndesă acollo spre ţermulii danubiană, unde perii apot pe nesimţite, sci se piticescu
în nesce vizuine.subterrane, prin miasmulă mlascinelori, prin frigii . şi arşiță, prin
torrente de noui năvălitori, Sciţi, Sarmaţi, Goţi, Hunt, Avari, etc.etc.,pe cari nemicii nu-i popresce în calle pe unii șessă descoperiti de pretutindeni, arenă a unei.
lungY successiunt de popâre bellicâse. înse lipsite de vitalitate. .
|
In regiunea trans-oltenă, scutită de mortiferele bălți mixte, Dunărea împacă industria' fluvială cu sănătatea muntâsă prin cununiă cu Carpaţii, all cărori ânghiu
nord-vestici dela Câsta-Căineni până la Orşova se află aci cu totuli în affară
de drumul invasiunilori, fie din Appusă sâi din Resăritu, căci punctul. obiectivă
alli barbarilor fiindă totii-d'a-una bogatele provincie grece, năvălitorii orientalr
petrundeaii la dânsele prin Moldova, cei occidental! prin Ungaria, lăssându unir
şi alții pururea la o purte Oltenia, unde li-aru fi fostii cam anevoiă de a străbatte

şi altmintrea

şi ape,
mânil,
ci6se,

de

gr6za

unei posiţiuni

incâtii locuitorii de
mulțumită
ati pututii

acollo,

condiţiunilori
întruni

naturale

de

economice,

spații

territoriali

„unii gradii înalti de. resistință vitală,
Immutabilitatea naturel

clatura topică,

celle mai

aport

igienice şi strategice
fârte

fisice s'a resfrântu

asti-feliii că unt

dintre

?nteiii Agatirsii,

restrinsi

să

întărite prin

stânce

Dacii, in fine Rocellori'
mai : priin=

agrungă

successivii

_

la!

până la uni punctii în însăși nomen-

munte din Muscellu

ni mat amintesce

numele. Cau-

„casă allii Carpaţiloru într'o seriă de fontâne istorice de'nainte şi de după Cristi,
între celle-Palte în Ovidiu şi'ntr'o superbă inscripţiune traianică
relativă tocmat la |

porţiunea superidră a Oltului,
sunt acumă doue mit de

carele şi acesta se numesce astă-di precumi :se numia

ann! în poetulii

romanii Naevius; Giuli

este S7/allii Dacilori,

Cerna-Dzorna, Gilortulu — Si-arta , Gromartilulii— Sil-martira ş Motrulă e Mutria
din Ptolemeu și de pe Tabla Peutingeriană;
până şi mitutelluli Gialeși, uni pereuţii

- aprâpe invisibila, essista degia sub actualulă sei nume Sa/as; şi decă limba română n'a
conservatii primordialele numiri alle riurilorii din câmpiă, causa este că-străbunii nostri

ai începutii s'o cunnâscă fârte târgiu, abia pe la secolului VII, găssindu acollo anume

pe Slavii cer cu Dâmboviţa,

Ialomiţa, Cricovulă,

Ilfovuli etc., €rii pent atunci naţio-

nalitatea «daco-romană» se născuse, crescuse şi se formase definitivamente

în. plai.

.
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şi numaiîn plai, încâtii chiarii fluviele celle commune tuturorii z6nelorii ţerrei, no!
le scimi aşa cumi se diceaii din vechime esclusivii la munte: Davuârus, nu aIster»;
Alutus, nu «Maris»; Gai, nu «Arabon”;. Argeş, nu aMariscus»,
N

In fine, deca arti voi cine-va să restabilescă mappa etnografică a Munteniei în
qiilele lur Oviditi, după cumi o schițarămi not pentru timpului lui Erodotii, nare
decâtu să aşedge pe Daci în Olteniaşi 'n Temeşiana, pe Sigini şi pe Agatirsr. în
laturea vest-sudică a Transilvaniei, apoi în cămpia danubiană până la Ponti pe
ambii ţermi a! fluviului

o ammestecătură

a elementului getic.

|

de Sciţi şi Sarmaţi

|

III.

|

S 73:
IMPORTANȚA

Aglunge

FILOLOGIEI
"IN

predomnirea

înse

|

|

|

FORMAŢIUNIILIMBEI

EPOCA

cu

ROMÂNE.

|
ISTORIA.

câte o dată o litteră pentru a caracterisa o naţiune.

Luândi în mână o carte anglesă, va fi cine-va surprinsi de-a întimpina mereti
- figurândui isolati câte unii 7, care nu pâte forma nici unii nume propriii, și totuși

elli predomnesce prin mărime assupra tuturori litterelori învecinate.
Acesti grandiosii / însemneză: «ei».
Individualismuli atâti de pronunţatii în t6tă natura Anglesului sa resfrânti şi'n
|

ortografiă.

a

Este uniculti poporiă în lume, cărula să-Y fi pututi veni idera de a scri că cu o

litteră capitală.

,

-.

Cu câtii mat multii totalitatea: lessică şi grammaticală

pentru uni cugetătorii o nesecată comâră de revelaţiuni
tări a unel naționalități în timpu şin spaţii.

a unel limbe trebui să fie
assupra

întreger

desvol-

Astă-di nu ma! e permisti fără limbistică, fără o cunnoscință intimă cu Bopp, Pott,
Schleicher, Curtius, Corssen, Kuhn etc., a face unu singurii pass seriosă în limpedirea peri6delorii cellorii obscure din annalele popâreloru; şi negreşiti că cea mal
deplină dreptate avea d. Râsler, cândi a formulată următ6rea fericită proposiţiune. „Decă Românii au trăit în adevăra începând dela Tratani pe ţermuli nordici
„all Dunării; decă ex nat veniti aci tărditi in evulii mediu din Dacia lu! Aure„liant; decă ex sunt noul seu vechi în actuala lori patriă, acesta cată să se cun„n6scă

din limba

|

NE

română».!

D. Răsler susține că împeratuli Aurelianii de frica Goţilori a scosă din Dacia
afiă
Traiană în secoluli II] pe toți Românii până la unuli, ducându-Y acollo unde se

naşa numiții Macedo-români, șapoY degia o parte dintre acesti din urmă, întorce
nadatii
fi
vori
1200,
annulă
la
pe
du-se pe ţermuly nordici alli Dunărit abia
a
daco-române.

scere naționalităţii

not la
Cu alte cuvinte, Maghiarii, Serbir, Saşir, sunt toți mar indigent decătii
|
|
,
,
pâllele Carpaţilorii.
raţiuni filologice:
conside
doue
pe
unea
asserţi
baseză
D. Răsler îşi
1. Assemenarea între limbele română şi albanesă;-

2. Lipsade elementi gotict

1) Romăn.

Stad,,

121

et 88q.

în gratulti românii. —
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290:

Ambele: aceste'punturi, “pe cari d. Râsler se mulțumesce a le affirma, not din
parte-ne le vomi demonstra pe largi, fiindu-că elle ne conducila o conclusiune.
$ 74.
SCIE ROMÂNESCE?

D. ROESLEBR

|

|

a

i

a

-

-

oppusă.

diametralmente

Si

o

.

D. Râsler dice: decă Românii n'arii fi petrecuti vecuri intregi peste Dunăre în
vecinătatea Epirului, limbele română şi albanesă nu ni-arii offeri atâtă assemănare..
care

Inse

anume

? nu ni-o spune.
— d-sea
assemănări

acestei

să fie. zafura

romănesce.

Este o nenorocire pentru d. Râsler de a sci pre-puţini
Ecc& o probă dintre celle multe:

«ME surprinde —dice' d-sea— cuvântul „S77/2-Margarite din dornele române alle
«lui Murray, şi eti credii că elli correspunde pe deplinii noţiunit :Szz7e a Samoie«mi. se pare

romănescă astă-qi de toti

cumti şi maledicţiunea

„dilorti; după

Tschikir.>

uralice : sSc/z/fzr sei

demonului la nemuri

croși a fi numele

ne'nţellegibilă s....

Cuvântul însemnati cu mai multe punte, lassă să se citescă giosii în, notă, nefiindu-ni permisă a'li băga în testulii români.
E
|
„O trivialitate turcă dintre -celle mai necuviinci6se, întrodusă la no! în nefasta epocă fanariotă. şi pe care nu cutedă a o reproduce nici chiară dicționarele limber
ottomane, d Râsler o preface într'o maledicțiune, o maledicţiune.romănescă, o ma- .
ledicţiune atătu. de antică încâtii nici înțellesulo nu-i se mai cunnâsce, ş'apol allergă.
după origine tocmat la mitologia finnesă! .
a
„De altă parte, luându pe zpşiră-te-mărgărite, compusii.
din verbul îpşiră la imdin pronumele 7

perativa,

în accusativii

şi din

substantivulti zzăzgărzfă
la vocativiă,

căte-trelle fârte latine : z7z-serzenz te (dispone) mârgarile, espressiune poporană a unel

limbuţie fără capu și codă, d. Râsler isol&ză pe aînşiră-te», îşi închipuesce că-I.o
singură radicala, o metamorfoseză în. s77fe, şi se răpede cu ea. dreptii peste Uralr!
- Cu und assemenea metodi de a commenta naționalitatea română. prin Samoieqi,

noi ne mirâmii că'd. Râsler a uitati :unt lucru şi ma! ingenios.
i
In dialectuli samoiedici dela Obdorsk din fundulă Siberiei codrulu se chiamă
Zidkra ?...Di
Da
a
|
|
dero—

„Eccă
Băduve!

„Şi

ui

totuşi,

esclăme—

trebuia

să

i.

EEE

Ia

orl-cătii: de ciudată

ccc&

MEI

dero

de

|

E

unde sa
:

născutii :romănesca
N

E

Ia

fi coincidinţa “materială a ambilorii. termini,

ari

filologia modernă, care urmăresce desfăşurarea fonetică şi istorică toti-o-datăa
fie-cării. vorbe 3, demonstră; că a nâstră pădure derivă din. fadules,:o. formă: romanicăa latinulur; als, baltă, italianesce-fadu/z *; ieri. pe l6ngă filologiă mai vine şi
a iarătându-ni
Column
! Antonină,
'cu plasticitatea sculpturei că bălțile danubiane. din
epoca „colonisări! romane
în

a

cărora, vegetaţiune
i,

1) Xbid.,

ascundea

rii

in einem

Volksliede

ist

ÎN

das

mir, noch. die

„n

Murray

erzâhit,

Sirte

nesce găuri? în t6tă puterea

barbarii
.

în timpi
a

de. resbellu 5. '

espressiunii,
TRE
Da

*.8) MAX MULLER, Lectures on the. Scieace. of
Languaze, London, 1864, iîn-8, t. 2, p 243: „sound
mich finde, dass sie durchaus den Vorstellungen von den
iz etymology has nothing to do.with sound“;
,
„Sirtje bei den Samojeden entaprioht; endlich seheiut
. 4) criac,:Dict. d'Etymologie daco-romane,
„mir uralisch auch dus walachische jetzt gănzlich' unver* Fraucfort, 1870, in-8, p. 189. — Cellă ănteiii o spusese
„standene Verwiiuschungawort siktir, da wir bei uralischen
sEsrIui, Viaygio per la Valachia, Firenze, 1815,
aStămmen den băsen Geist Schithir oder Tschill:ir inden“, .
in-8, p. 4 „pădure o paduri in valaco, che deriva du
Fir
VA
â
s
relatif
ires
2) KLAPROTHI, AIEsno
Palust,
i
|
Ă
atifs ă l'Asie, Paris,
1826, in-8, ţ. 2, p. 33.
5) Columna Antonina, ed. Bartoli,
tab. 30,32 ete,

nMargarite

259 : „Aufgefallen

erat în adevării
se

und

291.
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Ea Necunnoscândii 'limba română, care să fi fostii criteriul
conchide că: ea semănă cu cea albanesă?

d-lui

Râsler pentru a
ae i

O ecuaţiune între uniti z şi unii y.

LATINISMULU RELATIVE ALLE LIMBELORE .ALBANESA

ȘI ROMÂNA,

- Limba albanesă e plină de reminiscințe latine. .- |
e
Eccă -essenţialmente unu puntă de assemănare cu gratulii -români. :
dela
lori
le
latinisme
tati
imprumu
fi
vorii
ir
- Uomeză înse de aci că Albanes
pa
|
|
|
|
|
Români?
|
a
a
e
a
Să : cercetâmii, ), fembe
“ Albanesit dicii Za (trabs), ze (amicus), oşte (post), arme (inimicus , klnz
(gurges)
gorge
,
(bignus)
binăac
(gamba), 27/7ore (victoria), fe (flumen),
caşe (causa),
(centum), grz (grex), g'%nd (gens), Bendoham (poenitet), spere (spero),
: “
etc.
(creo)
crz02g
),
(quatuor
turpe (turpitudo), fat (fatum), fer (inferna), cazer.
mâDaco-ro
-cul-va
datii
fi
le
“Aceste vorbe atâtu de latine, Gre cumii putea să
reținuti din limba-mumă
nului, cândi nule are? şi pe unele nu. credemi să fi
ce
Epocă ur Traiană, bună-6ră flumen, diznus: sti falum, de vreme
îi ară
nici chi
),
(geminus
genei
esprimă acellea-și idee prin alţi termini nu mat puținii latini:

„ pâit” (rivus), sârze (sors); eri

formatii din guazuor, nu din patru.
Albanesii dicii: /fezrcozz (quaerito),
Zuiel:(coelum), fEinle (vicinitas) etc.
Bănui-se-va

cazzr, şi unii 'copillă va recunnâsce

câtti despre

a
Ri
Flare (circus), feytoig (certo),. Blepe
e
Ra

că le-ati luati din romănesce:

cerci,

a: cerceta,

că sa

.
(cepa);
:

a certa, cipă, ceri,

|
Sa
gecinătate, prefăcândi numai sonuli ce în &?
cirat,
clarşaj,
calem, arda,
Atunci de ce în dicerile turce cadzrre, az, caemar,
e în /zaderre, flazr,
cându-l
neprefă
intacti,
cisme, cifuc, cf etc., ai lăssatii pe ci
|

Pyacmac, Flalem etc.?
De ce vorbele slavice cas, cete,

_
cut,

|
|
mat. schimbati

de assemenea

în /Xas,

EEE
Pete, bud ?.
în adevării
ai conservată ce şi cî în cuvintele împrumutate
ce
de
In sferşiti ,
Sa
i
dela Români: clare (circulus) şi ce (quid)?.
Kixeowv
zu:
prin
latini
cz
şi
ce
pe.
- Grecii numai în classica anticitate esprimati
(Cethegus), Kihoa (Celsa), Kevr(Cicero),. Aivvag (Cinna), Zruriov (Scipio), Ae%nyos etc., pe. când în evulii medi în
mons)
owvec (Centrones), Kiozatov dooc (Circaeus
)q (centrum gallinae), ceornovia.
zBevzoya
inus),
(caelest
vedemii dicândii : zţedeoroivog
rEmroupta (cicoria), zâufelus (civilis)
(ceremonia) , zEdoun (circulus), zEEoros (certus),
a
.
i altele.!

a

N

N

i

în realitate Ze şi A, "precumii le-ai
Cuimu-că la vechii Roman! ce şi cz se rostiati cumii
le-ati modificatii mai târditi

şi transpusii Ellenii şi Albanesii, €r nui după
se scriea ecalmente sguilla şi sez/la,
Românii şi Italianit, probă este că lătinesce modernii cere să se citescă și astăd!I
cogui şi coci, caeso şi Zaeso, încâtii unt filologi
f&ilus pentru citus etc., numindi ori-ce
funds pentru c1425, berVus pentru cerzus,
a

altă pronunciațiune:

39 Du canaz, Gloss. med.

«uni

detestabilu

inorganismi.»

graeo,, 1565—1569,

21.
2) caavtz, Leriolosie indo-europeeane,
Romani,
— 6 admirabilă demonstrațiune despre e—k la

.

?

în conssax, Ueber die Aussprache, Vokalismus
und Betonanz, der lateinischena:
Leipzig, 1868—10, in-8, t. 1, p, 44—50.

Sprache,
ME
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Aşa

dero Z îi loci

chaismi
ânii.

3.

de

ce şi e constituă

la

Albanesr,

latini cu multi anterioră cunnoscințer Epirului
|

ca: şi la

Greci, unii ar-

cu Turcir, -Slavir

şi Ro-

CE

" Albanesii ali zkzere (vetus, veteris), v7rg'Xineşe (virgo, virginis), Zafere (alter), ze7e
(rete) etc., pe cari nici întruni chipii nu le-ai pututi lua dela Români, în graYulii nostru tâte aceste vorbe fiindi mat puţinii classice: vechii, la Macedo-român!
vechu, nici o dată zefere; vergură, nu vergine;. altii, nu - 2/fere; rețea,
nu vele; şapol părinți! nostri nu le-ati formatii astu-felii prin vro posteri6ră corrupțiune
provincială,
ci aşa le-ati și moştenitii,

precumi

Verpuvă.

probeză

italianul

zecc/zo şi sonulii z pentru 2 în
:

Albanesi! aii adverbiuli fo27 şi adiectivulti forte, correspundândii
cell ănteiti cu
latinul forâer și celli-Valti cu fort; pe cândi Românulti
nu
possedă
decâtii
ună fâre pentru ambele casuri, întocmaY precumit noi dicemi
frumosi
pentru
gu/her şi Dulchre,
adevăratit

formă

pentru

adiectivo-adverbială.

Sperămu

„Derus şi

pere etc.,

|

a fi convinsi pe q. Râsler,

mulțumindu-ne -cu o. singură

Me

E

că limba albanesă

este unii dialectii, neo-latinii cu totulă neattărnatii de dialectului neo-latini all
Românilori;
unii dialectu
mai antici, fiindu că Albania întregă devenise provinciă
romană
cu
uni secoli
înainte de crâncena luptă a lui Traiani cu Decebali;
unii
dialectii
înse
fără comparaţiune ma! săracii în. elemente latine, de” 6ră-ce
colonisarea romană nu avusese
acollo acellii caracterii compactă şi sistematicii, - prin
care s'a distinsă ea pe ţermuli nordici alli Dunări, 4
ae
Ambele

traco-latine,

aceste

|

dialecte

cela-ce

sub

se

mat

întelnescii

prin

a

puntuli f6rte

privinţa hematologică,. adecă

a înrudirir

importanti

materiale,

de a

fi

apro-

piă pe Român! de Albanesi mat multi chfarti
decâtă .de Italiani, cu cari no! sun=.
temi încuscriţi numai după tată, pe cândă cu
cel-Palţi ne lovimi după amendoul
părinții.
DE
|

TRACISMULĂ

RELATIVU

ALLĂ

LIMBELORY

o

ALBANESĂ

5

ŞI ROMÂNĂ.

" Numer6sa. ginte pan-tracică, stăpână într'o
vreme peste mal t6tă peninsula balcanică şi mal tâtă
sia-mică, se împărția în doue ramure
forte: mari, cea tracică
proprii. disă și cea illirică, prima din elle,
occupândi regiunea despre Pontu din
territoriuli communii

,- cea-laltă regiunea despre

tr'o mulțime de naţionalităţi şi triburi purtândii. Adriatică, fiescare subdivisă îndiferite numi: Frigiany, Bistoni,
Bess, Ciconi, Crobizi, Odrizi, Peoni, Săpei,
Sinti, 'Traust, Geţi, Daci, Triballi, Mesi,
Macedont, Epiroţi, Arupini, Buliny, Daorsi,
Encheler, etc.
a
Albanesit
sunt inica posteritate actuală directă a ramur etc. etc.
ei illirice, ca şi Românir
a celler tracice proprii dise.
_:
|
3) Noi ne mirâmiă, cumii de a
putută respectabilulă ca. - dia in-8, t.
3, p. 49 : „Das das Vulgiirlatein in Epirus. sich
Priucipie
in-&, p. 68, să se potienâscă de limbă, Blasiu, “1866,.
“als ein bestimmter Dialekt entiviclcelt habe, geht uus
der
n dice că şi Mucedo-românii .
Natur:der Sache hervor; dass.dieser Dinlekt mit demjeai pe k& în locăde ci şi ce, adăucânăi dreptă
probă trei -- . nigen, welche
r
în
seiner
heutigen Gestalt als Walachisch
cuvinte, din cari unulă, pescu, nu este la loculă
seii, fiauftritt, im Wesentlichen identisch ist, bedarf des
indă vorba despre ce şi ci, nu despre
Beweises“, — Cf, scuucaaRnT, Albanisc
doue, de totii anofmals românesce, suntcu, €rii celle-Palte
hes
luate dela Albanisches, în zum, Zeitschrift fiir und Itomavergleich,
! nesi : pakie și ghinta,
NE
Ia
Sprachliunde, t, 22, Berlin, 1871,p. 241-302.
Y. ).'0 observațiune fârte iustă
în scuucuannr, Mer
— Ce,
DIEFENEA
, Ueber
CH
=

nonicii CIPARIi,

ocalisimuna des Vulgăriateins, Leipzig, 1866-8,

die

jetzizen

ischen
Schriftsprachen, Leipzig, 1831, în-4,roman
p. 16-20.

,
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-* Cumii-că: Illirii şi Tracii: propri dişi vorbiati aceta-și limbă fundamentală, dovEdă -este nu numai că scriitorii antici îi confundă mereii unii cu alții, derii mai
cu scmă

că -dicționarulii albanesii -pâte

să ni esplice - fără nicr'o difficultate

logică celle ma! complicate probleme: din nomenclatura
atină.:

i

”

dacică şi din limba

a

o

filo-

dacoEi

Astii-feliii în paragrafii precedinți noi vedurămii degia la Albanesi cuvinte
namente dacice, ca dzorna-negru
. sâii Zorda-locuinţă suterrană.

emi-

Aci vomii mai da unii essemplu f6rte interessantii, affară de acellea ce vorii ma!

urma

din cândii

în cândi

în cursuli

operei

de faţă.

i

$ 77.
ORIGINEA NUMELUI „DUNÂRE.4

Samonicus,

scriitorii

romanii

cu unii secolii posteriorii lui Traiani

şi carele pos-

seda: pe atunci. o bibliotecă de 60,000 volume, încâtii avea la disposițiune mai
totii ce se va fi scrisii “vre-o dată până la 'dânsuli, dice că tracicesce Darubrus
însemnă
. «purtătorii. de nori»: Zavovfiov
La Albanesi norului
se chiamă. 7e..

dt ză vepelogpopov Exeivor xaloioi marpiws. !
_

In tâte limbele indo-europee radicala da esprimă ideia de a dz,de unde o formă
”
i
o
participială gaz sei dara.
Dana-re,

«dând

nori», cecă

dero

numele

tracicii

din care Românul

a făcută

Dunăre şi: pe care Samonicus Va tradusti cu. atâtii ma! correcti prin verpehorpoooc;
«purtătorii de .nori», cu câti în unele limbeariane, la Celţi bună-6ră; primitivulii
da capătă anume înțellesuli de «a.purta». ?
n
!
“
au terminati
Germanii
şi
Romanii
Grecii,
ce
de
esplică
ni
albanesă
Toti limba
numele acestui fluvii prin f, pe care nu'li ai Românii. .:
a

Albanesce 7z, norii, admitte în unele casuri unii o denainte'i: 776, ceta-ce pro-

beză că nu este decâti o contracţiune din zendiculii dw74, modernulu persianii fr,
curdiculii awre/, tâte acestea însemnândii de assemenea «norii» + şi producândi la

“vechii Persian! ună: nume proprii
Norulii chiămându-se albanesce
alli Germanilorii , dela cari ai
Duna etc., provinii dintr'o -formă
Românii

singuri

e
'4foaddzac, „dati de nori». *
Dona
şi
latini
Danuozus
ellini,
favovfoc
vre,
ze şi
pe
Maghiarii
Dunava,
pe
Slavii
apol
împrumutatii
collaterală Dara-zre.

înse aii reținutii

pe caracteristiculi e,

'în care se copprinde

însăşi chiăia enigmei.
Și ati reţinutii

nu numai

atăta,

deri

a
până

|

blăstemit

şi interessantulu

poporani:

abattă-te Dunărea!» carele pe de o parte se potrivesce atâti de bine cu idera
unui «purtătoră de nori», ră pe de alta, ni adduce a-minte că la Daci gYurămentului

cell

mai

sacru

era legati

cu solemnitatea: de a be apă din Danubiă

$, în-

„câtii “ «purtătorulă de nori” pedepsia 'apot pe spergiuri: «îl băttea Dunărea». .
Românul. nu dice: «battă-te Oltului» , «„battă-te Siretul» , «„battă-te Prutulii»,
_
Gaf/ă-te

o
9 Ap. LYDU%, De snapiste. rom. III, 39.
sorhkommendea
bei Caesar
” 2) oica, Die
99::
p.
Muenchen, :1857, in-8,
teltischen Narmen,

„doen, doan, portare, ferret.

3) uanv, Alb, Stud., Lex. 107.
.
o
4) susrr, Eandbuch dez Zendsprache, Leipzig,

1864, în-4, p. 35.,

-.

|

Dunărea ! .

5) nirzI, în BRORHAUS, Zeitschrift der deutschen
morgentlindischen Gesellschaft, Leipzig, 1847,
pi
in-8, t. 9, p. 760.

.
6) AUFIDIUB
Georg. II.

.
MODESTUS,

ap.

PUZLARG,

Ş

„ci numai

în

-Virgilii
E

.

ISTORIA TERRITORIALA.

294

5 * Asti-feliti, mulțumită limbei dacice, restaurate prin confruntaţiunea dialectului
.epiroto-latiaii «all Albanesilorii cu dialectulă traco-latinii. allii Româniloriă, se inlă=

tură în rubrica unorti simple coincidinţe fonetice etimologia generalmente patronată
a Dunărit dela samscrito-zendiculii dâzz, osseticulii doz — fluvii, pe care'lă
ati și
Românii

într'o accepţiune

vaţiunea

dela

deminutivă 7, precumi se respinge

celticulii Zaza-viteză. î:

.

”

-

|

e

nu

ma! puţinii și deri-

i

S 78. .

CONCLUSIUNEA

DESPRB

N

ÎNRUDIREA

ROMÂNILORU

CU ALBANEBII.

e

Post-punerea articolului definitivi, identitatea genitivului cu dativuli, timpulă
viitorii espresii cu aglutorulii ideei zoY, formațiunea numeraleloriă dela 11 până la
19 prin întrepunerea unui s4274, şi o grămadă de alte particularități grammaticale
sâi lessice, pe cari le vomi desbatte cândii vomii ave a restaura dialectulii dacicii,
ne vorii adduce croşi şi &roşi la resultatulii dobănditii ma! susii, și anume: :
|
- Zambele vomână şi albanesă sunt doue dalect- d'o potrivă traco-datine, desvollate înse

fiecare pe o calle individuală nedepenainte.

„Fără a se mişca -unii din Dacia Trafană -şi
latinii și Albanesil sii Epiroto-latinii sunt şi
mă assemănare limbistică,
de 6ră ce provinii
elemente tracice, ammestecate înse în diverse
verse dose

şi sub

diverse: condițiuni

alții din Epir, Românii sti Daconu poti anu fi legaţi printr'o estre- :
unii şi alțit din elemente romanice şi
epoce, prin diverse dialecte, cu di-

climatologice.

579.
ORIGINEA

Decă

Daco-românii —

dice

CUVÂNTULUI

d. Râsler —

nu

allu Dunării, affară negreşiti de porţiunea
cea

„Hotii:

s'a

clintitii de

strămutată
de

pe ţermulii

nordici

cătră împeratulii Au

relianii - şi: din care se trage începutul actualilorii Macedo-români, cumii atunci

de nu essistă in limba română nici o urmă gotică, precumi nici în limba gotică
nu essistă nici o'urmă română? »:
Dc
aa
Nu essistă! nu! repeţimii şi noi după d. Rosler.
a
|
: Nu. este nu numai unii gotismi la Români sc unii românismii la Goţi, deră nict
măcarii 'unti cuvânti despre Goţi.
|
pr
a
S'a disii adesea, şi de'mpreună cu alții vomi fi affirmato şi noi altă dată, cumti-

că vorba română /ofă arii fi o reminiscinţăa dominaţiunii goAce în Dacia Traiană.

Studiulu ulteriorii ne face a renunța la acestă etimologiă.
e
Iniţialulii / este la “Români o ușâră aspiraţiune cam anal6gă cu a Grecilorii sei
cu: 47 alli Armenilorii, astu-felii că poporul rostesce do potrivă /răzire şi răgrre,
:
harapă şi arapă, heleşteii şi cleşte, hotarit şi otarii, hoți şi oți.: :
Unii assemenea/ nu se nasce din durulii g, ' mar allesii de'naintea unet vocale.
Derii

ma! este

ce-va..::.

o

Sa

e

E

N

aa

Luândi :pe rându tâte: vorbele române monosillabice cu finalul /,:pentru a constata val6rea etimologică a acestuia din urmă, ne încredințămii că elli derivă, af-:

fară de regularulii seii prototipă 4, din: ze (futeis=puţ), sp (erispus=—ereţ), ss (Ses=

„Sus==Jeţ), gue (lagucus=— daf), chi (rachrun—6raţ). îhi (struthto=—struţ) etc., adecă totii-

„da-una

din

doue

consân
din carieuna e s; ori

dintr'o consână sâi doue

de uni z sci unii e, nici o dată înse dintro cons6nă nesibillată isolată.

Teri

aie e ad-e 195 : „Donă, canalis potatoriza, die

8)

GLice, op. cit, 91-2.

urmate
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7. din Got e toti atâtii de netransformabilă în 7 din. fzoţ, precumii de netransfor“mabilii e g din cell ânt&ii în Z din cell all douilea, încâti definitivamente /ofulti
Pe
şi Gofuli semănă unul cu altulii numa! d6ră prin littera o.

De unde înse derivă în realitate acestă misteri6să monosillabă?
.Lessiconulti Budanii propunea o derivaţiune -din latinulii /os&; înse tâte lim=
bele. romanice aii formatii de acollo altu ce-va:; romănesce 6s/z, francesesce osf;
spaniolesce /ueste, italianesce osze, provențalesce /zos4, portugesesce foste i, aşa că
na remasii în Joss .nict o portiță deschisă pentru /z0f..
|
ME
|
Să căutâmii alturi.
XIII:
„Intro cronică francesă not citimii următorul passagiu relativă la secolul
„Imperio regis Ludovici Hutini, quo nomine prisca lingua nostra turbulentus sig|
o
ARE
|
aNificatur.» .
Adecă:

„Sub

domiia regelui Ludovic,

ceza-ce în pechia nâstră bmbă

supranumitii hutin,

-.
«însemniză turburătovră, >...
Apoi întrun actii din.1363:

„Jehan, dit Vyanne,

|

e

|

-

7isseur, Brigueur,

|

MEI

Mi

mal et oulvageuz parleur. *

hu stineuy,

/oță?
Ca ideiă, no! întrebâmii decă nu e vorba de cera-ce se chiamă romănesce
correspunde
s,
e
una
cari
din
cons6ne
doue
Ca formă, Just francesi, compusii din
de vorbe
perfectamente cu all nostru /0f, cu atâtti mat allesti cândă într'o mulţime
metatesei
intermediulă.
prin
negreşiti
române ne întimpină ecuaţiunea între sz şi 4,
interessantă

Şi totuși acestă

nici

luat'o dela Francesi,

nat

dicere nici Români!

-

etc.

7s din st, bună 6ră: firă—stil/a, fobii=—stola, mații—uaorog

din
Francesil dela Români, ci in ambele ţerre ea sa născuti spontanamente
a
Se
SI
causa unui strigăto.
Du Cange,* podocumente
de
decimi
prin
demonstră
o
cumii
după
- In Francia,
a
porulii era datori să allerge după hoţi țipândii și trămbițândii.
În latinitatea din

/4/-0s7477, de unde

evul. mediii acestase chiăma

de

limba francesă /ude,. care nu differă întru nemicii

românul

a remasi în

huYefă î,. încăti ur-

însoţitii de acelmeză naturalmente că şi părinții nostri aveai. 'acella-şi. obiceii,
|
e
lea-și strigăte: fu! jo! francesesce hula 3...
relle.:
de
făcătorilorii
gona
la
ce
caracteristi
Aceste esclamaţiuni o dată: devenindii

şi stereotipându-se
aipso -crimine

deprehensum,

: azronezz
ipcondito,quo

clamore

«pro eo multitudinis

pagani. omnes

latitantem,

seu fugientem.ac

în

seu

tenentur

$, nu
“«insectari ac prosequi, donec comprehendatur et in judicis-.manus tradatur»
hat=,
hust,
futi,
4,
Francia
în
nască
se
să
numai .era cu putință, ci. chiari trebuia
Si
a.
aa
sân, hustineur, Gri în Romănia fofil. ..
a
E
DE
e
lucru...
uni
noteze
„Să se
așa.
totii
denşii,
hutduiai
"li
După cumi pentru ţerrani era /oţă acella pe care
pentru. făcătorii

de. relle,. din puntuli. lori de vedere,

„Eccă de. ce în
„houtz—rusticus».

1)
2)
736.
3)
4)

argotuli .tălhărescii
?.
p.

.

__„hută pe. cine-va ca' şi pe porei, îllă gueră, îllii fueră,

„clamore et sibillis qaem explodo. — Huietă, strigare multă
pABSupra

cui-va,

„exsibillatio *

multitu-linis.. inconditus clamor,

explosio,

|

se

ţerranii

medii

din, evulii

cmac, Etymol. daco-romane, 181.. i.
Ambele testuri în DU CANGE, Gloss. ned, lat „III,
Xbid., 736, 725, 724, 726.
Lex. Bud., 267: „haiescă , batgiocorescă, strigă;

erati hoţi aceia ce-i hutdutati.
„7

.

-

numiai

of:
,

- 15) Vita Ludovici Pii anno 840, up. DU CANGE., III,
724: „dizit bis: hutz?hutz]! qucă sigoificat : foras! foras/* ,
îi
,
,
6) nu cana, III, 125.
-

7) BONAVENTUEA VULCARIUs. Me literis et lingua

Getarum
p. 108.

.

sive

Gothorum,
-

.-

Lugduni,

1597, in-l6,

:
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=

.

.

-

+ onomatoAcestă consideraţiune. este decisivă pentru a . proba originea curată
de plausi- .
cătii
fie
etimologiă,
altă“
ori-ce
înlăturândii
;
«hoţii»
cuvântului
a
peică.

|
i
bilă în apparinţă.
Unii avocatii românii, din Temeşiana, întruni
pra căruia

ni attrage

paradossalti, assu-

fârte

articolti

de professorii. dr. V: Glodariti din Braşovii,

attențiunea

adduce

ca o probă. despre. derivaţiunea hoțului din. Gotă că:
«In Banati până în giua de astăqi cândii vine vre-unii Nemţii prin sate romă„nesci, se teaii copii după elli şi :strigă drepti semnii de. battii-giocură: Nemţu!.
«Nemţia! Goto-Frânţi! şi totii mai departe făcândii versuri de battii-giocură, parte ruaşin6se, la fie-care: sentinţă de doue versuri .în cădință repeţescu: Nemţii i Nemţii!
«Golo-Frenţii | » 8

D, Simeon
clamaţiunea

care n-o

Mangiucă,

spune

acâsta, cumit

nu observă că es=

6re de

«Flofo-Frânţit» ?

nu

€ri

„Goro-Fyânţit»,

este

Cu alte cuvinte, ea demonstră, într'o opposițiune diametrală cu opiniunea d-selle,
RE
cumii-că Gofit în gura poporulut” români n'a pututi să trecă în JZofă.
Să nu mai hoțimii dero pe Goţi, cari n'aii pututi să fure dela'not, precumi vomă
vede îndată, nici măcar doue litere dintr'o vorbă!
$ so.
TEORIA

Lui

1030

MAIORESCU

DESPRE

ROMÂNISME: LA copi.

Reposatulii I6nd Maiorescu credea că a dată, peste patru românisine în testul
goticii allă lui Ulfila:
|
1“ Numele Romanilorii: Ramonei, Rmmonin, correspundăândii former române poporane Rumâniă;

auziye;

2” /Iauszan, dela românulti
3% Alzar,

romănesce

alive, mai correctii afure,

francesesce alleurs,

Orsunt;
4 Mais, dela românul pza7. din INAgIs,
Anieiu punemi la o parte pe a/ar, care este nu. und
tate

commună

Maiorescu,

mai

tuturorii

poporelorii

deşi uitase a mai cita,

neo-latine,

romănismi,

după

cumi

pe lOngă formele română

spanioli: 2/447e, provenţalulii ailhors şi portugesulii a/fur. ?

latinesce ali-

ci o proprie-

mărturesce

și francesă,

însuși

vechiulii

Remânii: dero celle-/'alte trei.
Hausjan, provine dintr'o temă Fus, căci în limba gotică h represintă totii-d'a-una
pe unii primitivi 4, şi az este o accrescere din z, încâtii correspundintele luă au
sjan în celle-lalte limbe indo-europee e.numar dâră ellenicult uovg în axouară 3,
de unde inse până, la românuli azgre e cam departe.
„. Goticul z7za25, pzaists, maiza, e purit şi simplu germanulii moderni east, fară nică
o legătură

zza2.

cu românulii

- Mai avemii dero unii singurii-singurellii Rumonin scii Rumonets, care nici acesta.
nu 'se pretinde a fi românii ca într&ga vorbă, ci unicamente prin sonurile z în loci
de o şi o în loci de â din celle șepte seu opt littere. :
Arii fi comicii ca tâte elementele române în limba gotică să se reducă în urma

urmelor

8) MANGIUCĂ,

Valucă,
1) Art,

la nesce

Teactatii

?],. dintr'unii
de

în “giarulă, Albina,

Nomănica

originea

bietă

cuvântu!

numelui

Vienna, 1866, nr. 88.

iîn norreck

und WELCKER, Sta-

nts-Lexicon, ed. 2, p. 158, citatii în nsces, Xtom.

Stud.,

140, unde

autorulă

confundă

cu fiiulă seă d, T.L. Maiorescu,
2)

pe Maiorescu tată

.

cIHAc, 6.

3) DELBRUCE,

În EUEN,

zettagiirt,

scuLgicueR, Compendiuin,

$ 196.

XVI,

271. — o,

STUDIULU
NI; $ 81:

-

|

|
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“Derii:şi aci românismulii e fictivii. - -: - “
Se
, Crenga limbistică neo-latină cea ma! _germanisată foneticesce, este, așa numitul

| dialectă reto-romaâii din Elveţia, *: care'și -dă elli-însuşi numele
- de pz7z0usche. ?
| Decă în Alpi 7umonsch e-uni effect allii germanismului
între Latint, 'cumă 6re
a Dunăre acela-şi formă 7umoneis arti pute
tinismului între- Germani? - |
d

Să lăssămii

deriiîn pace

să fie vice-versa unii effectii allii la-

şi pe PRumoneis sei pe Rumonim.:
$.81..
ORIGINEA CUVINTELORY

„ODORU“

ŞI „PATU“,

Sa spusii că arii fi gotică vorba odoră, dela aud contrasi în 04, tesauri, avuțiă,
|
|
i
possessiune.
In realitate cuvântulii 'este! de o proveninţă slavică şi relativamente modernă.

n

Serbesce odora are trei accepţiuni:
1. Haine;
2. Arme;
3. Predă. !

iai

!

-

.

-

|
Radicala este verbuli. curati slavici 474, a despulra.
0fimna
sola
inamici,
unii
dela
resbelli
în
răpi
Odorulii semnifică toti ce se pâte
la vechii Romani.

_

|

a

|
S'a mat susținutii că vorba română 44; ari proveni din goticulii bad.
termini.
de
întregă
familliă
dintro
parte
Nu sa observaţii înse că polul face

români, cu cart trebui studiati într'o striasă legătură, şi anume:
|
e
e
Sa
1. Patti, decfus;
legumele
stupi,
2. Pătu ii, crbrle, stratum;, «pre carele se aştdă

sâi pâmele

|

|
„Gina, gâscele cândi clocescă etc.»; . .
legătură ;
înduoitură,
f6iă,
volumen,
folium,
Pătură,
3.
Sa
E
4. Păturti, compăco, strîngi la unii loci. E
în
adecă
stratificaţiune,
Pria urmare, ideia fundamentală a fatu/luă consistândii. în.
ca
fondi
în
punti,
suprapunerea unui lucru peste uni altti lucru, este din puntiîn
d-lui Hahn.
şiin formă, albanesult 24, stagiii, „Stockwerk» după traducerea
eraleşi deriGoticulii ad, din contra, esprimă în mai tâte formațiunile collat
'de ce-va planii, adecă nestratificatii, nesuprapusii, căte o
vate noţiunea pronunțată

ideia gatului românii, pe care o es-

de
dată chiarti escavatii + cera-ce “li 'depărteză

de vedere numai, albanesuli a.
primă atâti de bine din tote puntele
$

82.

.
.

CR URMEZĂ DIN LIPSA GOTISMELORU ÎN LIMBA ROMÂNĂ ?

rindii tâte. c6rdele şi
" Scormonindii pretutindeni în paragrafii precedinți şi sgândănecontestabilii gotismii
de
găssimii nici-o umbră
ne
, nol' nu:
cordiţele :limbei româ
e vorbe.
singur
unei
alle
măcarti în doue optimi
Formenlehre der rhactoroma-.a) canrsci,
he, Chur, 1832, în-8, p. 107, 115 ete.
Sprac
nischen.
terbuch dex rhaetoromani*Vur
,
b) CARISCE
137.
schen Sprache, Chur, 1848, in-16, p.
|
1) xARavzIcz, Lex. 447.
j
j
,
|
2) Wex. Bud., 490.
ă patulă se
- 3) AI. Stud, Lex, 94.—In limba litvanaccentă conchiamă pătalas, ceia-ce prin suffissii şi prin
4

„ e&rdă perfectamente cu românulii pătură, ambele îndicândă
_uniă prototipii commună pătara, care cată să fi fostii forma
“ dacică

a cuvântului.

Assupra

împrumatării

ei

de cătră

Litvani noi vomii vorbi în Istoria etnografică a Munteniei,
und
— Of. scnrearoea, Vitnuisches Lesebuch
Glossar, Prag, 1857, in-8, p. 301.
4) prerennacui, $Woerterhuch der gothischen
Sprache, Frankfurt, 1851, in-8, t. 1, p. 254. 38
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Prin urmare — va dice d. Râsler

după

în -timpulu domina— sti
cumi a:mat spu

aflau în Dacia. co. ee
ţiunir Goţilorii, Românii. nu se tulă.
istorică. vienesii;,c ci -se,
ii:

desparte și -d-sea de
țim
de :eminen
Aci:ne .. despăr
ă în: următorulă
-procâd
să
:ca.
' prescripţiunile: criticismului, „care cerea imperiosamente
a
,
= - apa
moaaeN
2
.
e,
.
ii
modus
o

1, Să preciseze
spaţid territorialu
2. Să probeze
unii locșorii unde

pe o mappă, ținându-se strictă de fontâne sincronice; întregulii:
II
AED
pe cate-Pati occupatu-la nor: Goţit ;
că, aftară din acelli spațiu territoriali, nu essista în Dacia nici
să fi pututii trăi Românii departe de Goţi şi sustrași influinței
fe

acestora ;

ae

-.

.

ze
TD

pi

-

e

3.. Decă. demonstra ,că unii: assemenea . locşorii ,.. apti a adăposti o. naţionalică îmtâte întregă, ati se afflă nicăiri, “atunci, der numai atunci: putea conchide
găsnu,
.ce
vreme
ia,
de.
Dac
în
,
nu, lăssase ună -puiti de-Români
păratulii Aureliani,

-

a

25 83. |

LA ATTILA,
PUNTULU TEBEITORIALU ÎN ISTORIA GOȚILORU PÂNE

”tinerariult “successivei

ă

a

Ecc& ce trebuia să facă d. Râsler.
4

si

os

limba română...
în ct
simi nici unii vestigii goti

.

'migraţiuni a Goţilori se începe dela nordii în direcțiu-

acollo. în secolulă II după. Cristii în spaei u-se
nea. littoralului Mărit-negre, aşedând
de totii orientali alli Daciei. .
hotarul
la
adecă
Nistru,
şi
Dori
dintre
ţiulti
încercări de a străbatte pe mallulti
de
şirii
unii
parte-le
'din
Stabiliţi aci, urmeză
!
avuţiei provincielorii grece.
fama
de
attrași
drepti allti Dunării, unde erai
eraii
ă
realisare
-de
scurt
mai
cea
„Acestii punti obiectivii fiindii. hotăriti , callea
i şi mat de- în. Bulgaria
naturalmente gurele Dunării, de unde' Goţir trecea drepti
parte, mulțumindu-se cu possessiunea . transitâriă .a actualei Bessarabie şi lăssândii
să may trâcă multi: timpii până să încâpă a se găndi măcarii la Moldova, care nu
ea în drumul ce'și alleseseră pentru a aglunge mai currândă la ţintă.
se affa. nică
In adevăr, ori-cândă e în glocii Goţia proprii disă, unde resedea forța offensivă şi defensivă,

simburele, de resistință şi de espansiune allii 'elementului goticii,

Aa
a
a
o găssimi între Pruti şi Nistru.
"La annuli 251. espediţiunea -Goţilorii contra Romanilorii se dirige assupra Filippopolii, de unde retrăgându-seși căutândiia se întrece a-casă, urmăriţi de armata,
împeratului Decii
, ei apucă spre oraşulii Abritii lângă Varna, ! adecă în cea ma!
dreptă liniă spre Pessarabia.
A
Intre '268-270 — dice Zosimii — Sciţii, Erulii, Peucii şi Goţii punii 320,000 ment
"pe 6,000 vase şi attacă ănteiii oraşuli Tomi în Dobrogia.
'
|
De

unde

plecase

acea formidabilă

flottă? -

-

i-aDe' fGugă Wistruy. îi
e.
e
“Intre annit 367-369 împe ratulii Valinte, voindi
țerră, face unii podi pe Dunăre.
. - -.

-

i

IE

să isbescă pe Goţi în propria lorii

In ce loci anume?
|
“LOngă orașulii Noviodunii sâi Novietunii, care -după - unanima mărturiă
a- lu!
Ptolemeti. a Tabler Peutingeriane, a Itinerariulu! lui Antoninii,a Notiţer «Dignita1) garascsrcn, ab. Peut., [, 362, — AUREL. vic
XXIX. — zosrm., 1, 23, — roauann,, XVIII, .
,
IE

2) zosnr,Î, 42..

.

Ea
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luy Teodosiâni , etc., sc--affa'l5ngă actuala 'Isakce,
piii a Codice
tim», aîn lutfațaProco
=.
3
rabie
Bessa
adecă

allu
' gotică , în înțellesulti. cellu adevărată:
370 dominaţiunea
„. “Astu-fcliti "până la:ntra
--:
esclusivamentre -înţre Prutii-şi Nistru... - . cuvântului, se “corice

- - = "Tocmat

terribilil

atunci : năvăllescti

mai occidentalăa Goţilorii domnia

cea

:- Peste'ramura

adora

2

Hunii

area

îi

---

Atanarik.

Ellu trămitte o parte din 6ste pentru a recunnâsce posiţiunea .Hunilorii, &rii singurii
i]
oi
pe malul Nistrului, e ce
se'aşdă într'o valie
încercă
se
Atanarik
—
Marcellini
Ammianiti
contimpurenul
dice
—
aci
de
Gonitii
„a” rădica -unti 'zidi prin care să 'inescă maluli Prutului-cu Dunărea. și: din: dossulii
căruia să pâtă resiste Hunilorii:

. Acestii passagiui remăsese-până

«a superciliis Gerasi fluminis adusque
a

a

tate :perfectă..

Danubium.»*

acumii ne'nţellesi, şi totuși elli este de o claria

Sa

- “Sta credutii generalmente că Atanarik va fi clăditi uni murit -dela -mallulă "acczDa
dentală alt Prutului spre Dunăre până unde-va lângă Galaţi. *
flagrantă
mai
cea
de
acti
uni
În acesti casi regele Goţilorii arii fi commisii
fi avuti!
n'arii
ei
încătii
absurditate, căci Hunii veniai dela. resăritii, nu dela appusă,
pe
cursa
în
apoi
decâtii să trecă Prutulti pe la spatele lui Atanarik, prindendu-li
care şi-o

cu naivitate.

va fi întins

-

elli-însuşi.

- Este evidinte că zidulii în cestiune unia malulii oiz/a7% all Prutului cu Dunărea,

barricadândii

” Acesti

a

”

contra Hunilorii

astti-feliti

spâţii —

dice totii Ammianti

anume

regiunea

Marcellinii— era

Izmailulur.. - -

locuiti

de ramura gotică

eee!
numită Taifali: «Taifalorum terras fraestringens».
a
.
Moldova
în
erai
_ Nici acestia dero nu

o

“Tâte sati petrecuti esclusivii âz: Bessaralza.

«ad “Caucalan-.
Constrînși din noii a fugi, Goţit caută scăpareaîn munţii- Cauca: e
e
.
o
densem locum».
-

“Aci no!
Derii nu
Marcellini
matis inde

-îi vedemii degia pe pământuli moldovenescii.
Ammiani
totii
dice
—
k
Atanari
Gră-ce
mai era acollo țerră gotică, de
: «Sarti
stăpănia
o
ce
i
Sarmaţi
pe
— trebuia s'o apuce cu forța; gonindii
NR
extrusis.>

celli Mare, cu o giumătate-secoli
Acesta ni adduce a-minte că și Constantin
i
pămentb, ci €roși în ţerrele Sarlori
propriul
pe
nu
Goţi
pe.
băttuse
mal. nainte,

maţilort : „Victi

“ Rundarea
- Constantiniu

exercitu Romano

ab

Gothi

72 ferris Sarmatarum.>

LI

3

marelui
castellului Dafne la gura Argeşului, attribuită espressamente
se affla
ce
vreme
de
ică,
de cătră Procopiii şi a căruia posiţiune topograf

|

de o precisiune
faţăîn faţă cu oraşul: Transmarisca de dincollo de. Dunăre , este
- Anto-:

așa dicândiă geometrică,
2

116—117 : „PtoleSlaw.
d. teller,
Ab.Schrifts
IE, erste
SCEAFFAR
der uns den Namen
ist der
se

” der Stadt Novid9ovvov,

Peutingeriane

mulțumită Tablei

bus Iongius agentes Greuthungos |aggressu| s est, XXVII:

Noviodunum ; aufbewabhrt hatt,
i

nd54

!

4 geogr. Ml. und
„an,

Die

Aegissus

Notitia

Dignitatam

„eine Schifibriicke auf seinem Zuge

?

Atanarik în Temeșiana , sub simplul

arii fi nesce

gegen dis gothischen

ruine!

.

cuvânti

.

.

|

s, VII, 28,—
6) zvarIus, Chron. ann.. 832,—0£, onosru
,

Imp.

Nach Ara. Marcelliincă : fer PR Legio 1 Joia. Valen
s bei demselben
es
E..
“d
al
Gener
"mas- Sulug der

»

|
ete, :
2 aa
n XXII 3, vinaţiunea lat
4 AMH, .
tes
mAnsEar,
lui
iunea
combinaţ
este
) Și_mal curi6să
in-8,

1793,
rajaii ad Danubium, Norimbergae, murul
ă lui .
p. 15, care printr'o trăsură de condei mută i că acollo

und gibt
:
pBeogr.
„es ebenfalls auf derselben Strasse an,sse des Prut mit”
Einfiu
am
ttia
Dinigu
Oerter
n
» păchse
mit 24 rim,.
oder

lut

tinerariului

„Greuthungi: Per Novidunum, navibus ad transmittendam
mamnem connexis, perrupto barbarico continuatis itineri-

.

i
sti
der Ort 26 râm.
ă
ung lag
IP îner genauen
Bestimm
?
81»
gecer. MI. von Arubium und 41 răm. oder
pNach
von Salsovia, Das Itinerarium Antonini fiihrt
JI
n
als die

20 răm.

și

PAUL, DIACy Ad»

'

aa

.

TERRITORIALA.

ISTORIA

300

incur=

probeză că. acelle, „ţerre alle Sârmaţilorii», .espuse. unorii momentane
... cea resăritenă a Munteniei...
glumătatea
ii
copprindea
ice.
slună gotice,
EOPE:
opiniunsa
d-lui Odobescu, cumii-că «
”
ninti,

Caucaland

allii lui Am-

mianti Marcellină .trebut căutatii în regiunea. .Buzeului, unde în adevărti vro dou!
munți pârtă până astă-qi numele de Coca contrasii din Cauca, şi. unde descoperirea tesaurului goticii dela Petrâsa. esplică fârte bine faptulii petrecerii pe acollo
=
a
,
e
a
a fugarului Atanarik.
Moldova proprii disă, pusă la midii-locii între: Goţi şi Sarmaţi „formă

unii tăr-

râmi dubiosii, pe:care. şi-l appropriati cândii. şi, cândii ambele popâre, fără ca să
'resulte de unde-va. vre-o dominaţiune : esclusivă: assupră-i din partea. unula din elle.
May .pe scurtii, numai în Bessarabia Goţit sunt la sine.a-casă, făcândi din cândii
în.cândii căte o appariţiune pe ţermuli appusenii all Prutului, cellii multu „penă la.
câmpia ostică a Munteniet, derii tâte opintirile invasionare celle mai crâncene re" servândi specialmente provincielorii romane :de peste Dunăre, undei ademenia aurul

Sa

NE

bizantinii &, -

--$
OBIGINEA

NUMILORU „MOLDOVAY:SI „PRANOVA,:

|

e

Ma

o
84.

i :

|

O urmă fârte interessantă a petrecerii Goţilori în Moldova este chrârii rîulti „Moldova”, dela. cuvântulu gotică 744/da— prafii *, de unde s'a, niăscutii de assemenea
“numele apei Mud în Sassonia, uni affluinte alu Elbei, 'precumii și forma germană
Moldau a.numelui bohemii Wltawa, pe cândi affară din lumea teutonică termenul

fluvială «Moldova»

nu se găsesce nicăiri.

Da

Goţii ati disi //o/ga/za rîului moldovenesci
-cu acefaşi rațiune cu care mar tărdiii
Slavii au numiti unii rîu muntenescii Prac/oza, adecă eroși «prăfosă», dela vorba
Prach, de unde -vine alli nostru zrafă, pulbere.
|
«Moldova» și «Prahova» reproducii essactamente, una goticesce și cea-Paltă slavonesce, aceia-şi ideă pe care Oviditi o esprimă prin «amnis pulverulentus»,
rii
pulberosii.? :..
Da
.
,
|
|

EPOCA

Irrumperea,

hunică

_$

85. |

DISPARIȚIUNII

a pusă “cap&ti

GOȚILORU

DIN DACIA.

dominaţiunil

|

Goţilorii

D

,

chiariîn cuibulii lori

dintre Pruti şi Nistru, strămutându-i mai cu toţii în Bulgaria, unde eY S'ati aşedatii
la p6lele Balcanului — dice lornande — ca şi cândi ară fi fostii pământulii lori
de nascere : «tanquam solo genitali .potiti>. _. .
|
|
|

Sub marele Teodosii se

încercăa se străcura într'acollo ultimulti restti goticti

de pe malulii nordică all Istrului, şi "li vedemi pogorîndu-se totii din Bessarabia,
căci trecătOrea se operă anume la gurele fluviului:
:
o
»Corporibus premitur Peuce per quingue recurrens
„Ostia barbaricos vix egerit unda cruores.aia!
7) Aci e loculă dea correge o gravă errore
a lui ZEUE8,
Die Deutschen und die Nachbnarstaemme,
Maenchen, 1837, in-8, p. 434, carele afârmă că toti pe
"aci va.fi trecuti şi împeratală Valinte în prima'i espedițiune contra Goţilorii, povestită în Ama, mano, XXVII,
5: aprope Daphnem nomine munimentum est castra me:
ntatus, ponteque contabulato supra
„transgressus est.i: Cetăţuia Dafne

navium foros flumen
din acestii passagiă,

unde se oprise armata fnainte de a fi făcutii podulii, eate:
în modală cellii mai limpede aședată pe țermulii. sudici

gaz

allă Dunării, pe cândă. /ăgvys
aedif.,.1V,7,

alli lui nocorză, De

se afla pe țermulii nordici, încătii e peste

putință a ved6 în ambele.una și -aceia-și localitate,

.

8) aux, marc, XXXI,
16: „Constantinopolim, ; co„piarum 'cumulis inhiantes . ampliasimis.. — Cf, EUNA=
PIVS,. VI.
.
”
,
:
1) ice, Vergl. WVuUrterb,, 837...
-2) ovmw,, Amor, III, 6.. :
o
8) CLAUDIAN., de KV. Cons. XKonor., 623 sq, —

' zostu,, IV, 35.

'

i

!

- STUDIULU III, $ 86.

.
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- De peste Dunăre .cea: mar. mare - parte. s'ai îndrumatii. cu încetuli -spre..Panno,
,
E
N
e
nia şi mai încollo. .
După dânşii ati întărdiati a emigra.şi .Sarmaţii din cămpia. Țerrer-Românesci,
mergând a se contopi cu fraţii. lorii din Temeşiana, asedaţi acollo încă -din-gillele

lui Tratani.

În

|

!

2

i

a

|

$ 86.
DI

LA DUNÂRE.
ISTORIA GRPIDILORU

-

de peste Nistru, se afla allăturicu dâna
e

__. Pe cândii Goţii occupaii numat regiunea
ŞiI unt alti nem germanici.

|
limpede

Si
Erau aşa numiții Gepidi.
“ Posiţiunea lori geograficăîn acea: epocă resultă f6rte
Elli dice că

ăntâiii

er locuiseră

n

|

-

a

-

lui Iornande.

,

din narraţiunea

Aia

o:

că de acollo sai

pe o insulă a Vislei;

întinsti

peste o țârră mai imănâsă, fără a se depărta totuși-de reședința primitivă, căci
mati încetatii a ave vecină o ramură.a Burgundilorii pe care şi Ptolemei'o pune
l6ngă Visla ; * şi în fine că acâstă nouă. patriă a Gepidilori era numai munți Şi
numai păduri, după propria espressiune a'-unui rege alli, lori: «inclusum se mon- .
tium quaeritans asperitate, silvarumque densitate constrictum.» ?
Cu aceste indicaţiuni în mână şi o mappă de'naintea ochilorii, e peste putinţă
-a nu recunnâsce Galiţia la pâllele crescetului resăritenu allii Carpaţilorii.
„- Fiindii-că Gepidii vorbrai: goticesce, precumi ni-o spune nu numai Jornande,
derii şi Procopiti, arti fi lăssatii și ei în limba română nesce adevărate gofisme,
decă vre-o dată not amii fi avutii a face cu dânşii; suntemit datori prin urmare a
studia şi sfera dominaţiunii lorti în Dacia, după cumi: făcurămu ma! sustii pentru
:

Goţi.

.

-

„

|

Din Galiţia Gepidii ati trecutii în Ungaria, întocmai ca mat târdiii Maghiarii. ?
“Testulii Iul Iornande este aci de o confusiune spăimEntătâriă, pe care pâte ci-

ne-va

s'0 descurce

Goţilorii trăia pe

dâră .adducându-şi

numai

la annuli

Agathias și Menandru.

aminte

550: şi că 7ofZ fe atună

a

. -

că entuziastulii istoricii

scrieati Bizantinii

alti

Procopii,

-

întregă pe care &roși în- .

Dacia

că: Gepidit stăpănesci
. Tornaride repetă mereti
tregă o stăpâniseră ma! "nainte Goţii. *
Cândii agtunge înse a delimita topogtraficesce hotarele acestei. dominaţiuni a
Gepidilorii, dice că er ședeaii lângă fluviele Crişşi Mureşii, între cari la midiflulocii mat bagă doue rîuri cu nesce numi enigmatice:: «Gepidae sedent juxta
5
excel.»
mina Marisia, Miliare, et. Gilfil, et Grissta gui amnes supradelos
E
Acâsta-t «întrega Daciă» ?
domina=
o
_ Şapor-tocmat în astă regiune nici că a fostii vre-o dată nu numai
o sillabă
ţiune, deri nict măcarii o învasiune gotică: despre care să ni fi remasii
E

.

în fontănele anticităţii!

IntPunii altii passagii' lornande trage hotarele territoriului
|
a
|
altii-felii, şi anume:

gepidicii
,

cu totulii

despre nordi și ap“ „Prin ţerra Gepigilorii curgii rîuri. mari şi renumite, “ căci
curmă fluresăritii.o
despre
„pusă o scaldă Zzszazus, despre sudii marea Dunăre,
:$:
Dunăre».
“în
furiose
aviulii' Zaoszs, alle cărui: unde iuți şi: spumânde se răpedi
1) Geogr,, III, 5.
2) roRRAND, XVII.
. 8) EKDLICAER,

o

Montam.

|

o

a

|

,
Axpadiana,

îl..-

.

4) De

— Cf îbia, L,
reb. Get., XI.

5) Iv,

XXII.

6) Ibu V.

.

.

|

ISTORIA "DERRITORIALA,

E
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“Tostanus fiind Tissa;, “Zaosis, pe "Tabla Peutirigeriană Tivisco, în. Priscăă Tuprjoas,
în Ptolemei 760405; neputândă să fie. altii ce-va decătii Temeşulu ; Gepidia este
|

|

o porțiune trans-temeşiană - a, Ungariei.

der

:
Cumiu '6re să împăcâmii pe lornande 'cu lornande?.
stăpănrati
Gepidia
că
gtasa
Procopii, Agathias şi Menandru ni spuni întrunită
oraşul Sirmii cu regiunea învecinată, şi nu că o spunii printr'o nudă affirmaţiune
de -feliulti acellet a lui lornande,” derii! înregistreză unii şirii de evineminte petrecute între Gepiqi şi Longobardi, între Gepiqi şi Greci, între. Gepigi şi Franct. etc.,
|
tâte în actuala Serbiă.
Unii altii scriitorii sincronicii, Eunodiii, confirmă şi ellu mărturia cellorii trey. Bizantini, punendii în Gepidia apa Uica, pe: care o recunnoscuse ; Katancsich $ și ni
pare bine că şi d. Râsler o recunnâsce a fi actuala Vuă, $ uni rii eroşi. din reo
giunea Sirmiului.
Cumii să. reconciliâmii cele doue asserțiuni: contradictrte alle lui loinande cu
necontroversabila unanimitate a lui Procopiii, Agathias, Menandru şi Eunodiii ?
„ Istoriculii Goti deși trăia pe la 550, totuşi scriea -departe în Italia, - copiândi
_pe Cassiodorii sei. compilândi de prin Ablavius şi alţi scriitori perduţi, fără să
observe vre-o dată că fontânele selle nu sunt tâte din-aceia-și epocă.
'Estrema negliginţă a lui Iprnande este cela-ce la deochiatii de-multi în ochii
criticilorii. 79

“Totuli se limpegesce, decă vomi restabili urmatărea ordine cronologică
graţiunile “Gepidilori :
: Primulă stabilimenti , lSngă Visla;
|
All douilea , în Galiţia ;;
All treilea, l9ngă Crişi şi Mureşti;
All patrulea , între Tissa şi Temeșii ;
All cincilea şi ultimul , peste Dunăre lângă Sirmii.
i. Nici

într'una

din

cinci

aceste

staţiuni

successive,

cari tâte

sunt forte

în mi-

adevtrate,

căci pentru a agyunge din . Galiţia în Serbia .callea cea naturală ducea la Crişi şi
la Tissa ; nici întruna din. aceste cinci staţiuni successive Gepidi! mai stăpăniti
Dacia Trâiană, din totalitatea cării abia attinseseră în trecătii o costă a Transil„vaniei.

" Cumi derii lornande, deşi descrie pe largă ellii-însuși hotarele gepidice în pri
mele patru migraţiuni , totuşi nu se satură a celebră dominațiunea Goţilorii şi
Gepidilorii peste «fotiais Daciae fines”?
- Aci.croşi elli: nu. committe altii păccati
cari

se

“Şi -6tă: cumii,

decătii

de a nu fi înţellesii fontânele de

.

servise.

:

2

a

- Bizantinuli Procopii este autoritatea autorităților în cea-ce privesce ambii permit:
.

al Dunării.

“Ca secretarii alli luy Belisariii, elli luase parte la tâte strălucitele espediţiunr
alle marelui capitanii şi cunnoscea de aprâpe totii felrulu de nemură germanice:
Goi, “Gepidi, Vanaali, Longobardi etc.
«Descriii celle vedute cu ochit. mei.»

“Negreşitii că nemini pe acestii tărremii nu ne va . pute conduce. mai cu certitudine.

7) STRITTIER, Gepidiea, passim,
8) XYab. Peuting,, I, 301,
9) Iom. Stuad., 74.
N
ed,

10)

MOUIAN,

Nisard,

Xotice

Paris,

o

a

sux Jornnnaăs,în

1849, in-8, p. 412 : „On

|

a

JORNANDEB,

irait quiil

»s'est fait un jeu barbare de jeter ces faits pâle- mâle, d'en
„rompre Venchaînement, d'en brouiller la chronologie“,
11)

We

bello

Pers,

bibl., cap. LXIII. — suras
“

I, |. — Cf. PnoTIUS, Myeio-

etc,
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U $,86,. |
„ STUDIULAI,
„EI bine, Procopiii

dice întruni loci:......

.

a Gepidii, carr'stăpăniaii urbea-Sirmii:şi totă Dacia, după. ;ce împeratulti
Sa
de sub :dominațiuinea. Goţilorii.»
«Lustiniani smulsese, acea 'regiune
"Cu câte-va ronduri

DE

gtosă:.

mai

Sin-

"iIrperatulă a dati Erulilorii alte căte-va locuri din.Dacia în giuruli
«gidunului, unde e locuesci şi astă-di.»i?
„ Iatruni altii passagiti:

17

|

era tributariă Goţilori,. Gepidii nu se

“ «Mal "nainte, pe cândi Dacia

„mișcaii din fâsfe/e loră docuunţe dincollo de Istru, căci atăta se temeati de Goţi,
i
a
3.
aîncăti .nu- cutedaii aZrece fluviul.»
“Pentru scriitoruli "bizantină «dincollo de Istru» este naturalmente ţermulii .nordicii.
+ Prin urmare, pe ţermuli sudici alli. Dunării se afflau Goţii,, cărora li era triGegiă aşedafi atunci lângă
butariă Daca de acollo şi de groza cărora tremuraii
e
PI
Tis
i

Da

a

a

Apoi 'croși:

„In Dacia şi în Pannonia sunt oraşele Srngidunii şi: Sirmiitpe mallulu Istrulut..» 4
n
e
Mai-încă: . .
5
aa
Sirmrit
urbea
a//lă
se
ude
Daciel,
_ «Hotarele
!
In fine:
cu r e iunea învecinată...»
Sirmiul
şi
Sipgidunulă
" „Gepidil stăpănescii
şesse

aceste

„Decă

de

sunt

nu

citațiuni

aglunsi, Procopiti nt-ari mal

procura al-

a
a
Se
tele vro doue-trei nu' ma! puţinii, decisive.
mat )
Bielgradu;;
actualulii
set
Singidunuli
Sirmiului, adecă Mitrovitz de asta-qr;.
pe scurti Serbia, nict decumii Romănia. danubiană, €cc& dero 4ită Dacape care
o occupaseră de'nteiii Goţil după trecerea lorii peste Dunăre, precumii nk-o spune

Gepidii, pogoriţi a|
N

şi însu-și Iornande*?, cri retrăgendu-se acestifa ai copprins'o
collo din laturea vest-carpatină, unde locuiseră mai "nainte.
nominală

Confusiunea

între Dacia

cis-danubiană

pe de o parte, şi pe de alta în-

tre celle doue Dacie trans-danubiane alle cărora hotare ai fostii toti-d'a-una fârte
gotoreii definite, derii pe unde în realitate ati stăpănită căti-va timpi n€muli

lui lorgepidici în urma invăsiunit Hunilori, a făcutii pe: compilatori de feliuli
Dacia
tătă
nande a plăsmui o fantastică dominapune a Goblovă .şi Gepuiilorii peste
altii vechii scriitorii totii atâtii de puţinii scrupulost,

-Ună

'cesce nepăssătorulii Eutropii”, după
Dacia

„

o

|

Dunării.

d'a-stânga

Traiană

pe

numai

nu

şi istori-

«necriticuli

şi ellu în

cumi Il califică Eichhorn '$, bagă

Tervingi şi Taifali,

*%, pe
deri încă și pe 'Victofali

de Temeșii”*
cari totuşi adevăratele fontâne nu-i arctă nicăiri decăti spre appusi ani
all Rodanubi
oriuli
territ
pe
faptii
i
singuri
- şi despre cari nu ni se va cita uni
|
“măniei. .
tarea
Istoricii moderni, fără a 'şi da ostenclla de a scăpăra lumină prin confrun
d-lui
a
penă
eleganta
izvâreloră, sai mulțumiti a toti repeţi fabula, până ce sub
12) pe bello
ze ZBioutov

ua

daules

15) e

III, 33 : Timaudts 8 z0w

Goth,

în zov

7ZÂzi 0709 dag ag

îi

xazalaBovzes E0pov. "inci Bă răgaz Beauavg avras

ptvcpeliezo IozOow6 ete. xăi ada too»
"Jovozwav0s youpla
6dvzos Baoitos Egovho:
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auqi

a
,
zoiv.ă 177n60va.
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. 13) Kbid,, III, 34.
14) 2b, 1,15.
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,
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11) De

d

arata
reb.

Get., LV, descrierea

cătră regele. gotică

Teodorici

„suae subdidit ditioni,“

|

1, 2,

copprinderii

de

a Singidunului, pe care

III

18) Geschichte der Litteratur, Goitingen, 1805,

in-8, p. 389: pin einem zwar leichten, aber
„und historisch, nachlaesaigen Vortrag,k

19) Epit,, VIII, 2,.

unăritischen

20) ant. mano, XVII, 12,—caprroLri., M. Anton, XVI
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şin cronologiăz
" Rosler ea a luati mat dă-ună-di nesce proporțiuni iperbolice-până
ischer Stimme» a,
german
tz
Wohnsi
-der
Dacien
ist
ndert
Jahrhu
en
:sechst
zum
«Bis

'prin care să se mișce cine-va a
Noi înţellegemii patriotismul ca'o-părghiă
uni altii mobilă vine delă îmii
sciință,
în
întrat
a
ce
inse
studia istoria; din dată

ai

pinge înainte: -dorinţa de-a affa adevărul.

i
să pâtă
Decă se întâmplă într'o cestiune Gre-care ca ambele aceste impulsur
că
cu
ea
se'mpa
nu
veritat
înse
e;
dacă
merge în armoniă, este negreşitii o fericir
dice
a
ori
interessuli :naționalii, nu remâne decătia sacrifica pe acesta din urmă,
a
adio istoriei, una din doue. |
Patriotismul teutoni a îmbolditi pe d. Rosler'a vede Goţi peste Goţi pretui
Da
a
tindear.”
“ Patriotismul latini face la nor:pe:o semă să strige că ati fostii Români pen&
şi :sântulti Sava 'cu amicul

seii Sansala,

de nemulti lori, martirisați

Goţi nemii

de

cătră Gotulti Atanarik fiindii-că erai de partitulii contrarii allu Gotului Fritigern.?
e
a
„Essistă 6re vro deosebire între ambele aceste teorie?
Amă&ndoue sunt patriotice, şi 'amendoue nu sunt istoriă!

„ CONCLUSIUNEA

"Bi-secolara. dominaţiune:a

+

ami

constatatii

DESPRE

GOȚI ȘI GEPIpĂ.

Goţilorii în: Dacia

ma! susii, numai

şi numai

“Traiană s'a essercitatii, după

între Pruti

cumii

şi Nistru.

* La appusti de acollo, estrema marginea unoră trecătâre stabilimente gotice,
lipsite de :orl=ce :caracteriide dominaţiune,
nu merge mai departe de șessulti osticti alti Țerrer-Românesci, unde s'aii şi descoperiti .în regiunea Buzeului preţi6sele vase de aurii cu :o necontestabilă inscripțiune gotică.
|
|
a
Dominaţiunea cu multii mai scurtă şi mai şovăitâre a Gepidilori în Dacia Traiană-s'a essercitatii :numat: şi ' numai spre. occidinte de Crişii şi de Temeşi. :
.
La resăritii de acollo, estrema: margine a unorii trecătâre stabilimente gepidice,
lipsite de 'ori-ce caracteri de dominaţiune, nu merge mai departe de regiunea
Turdei, unde :s'a şi descoperitii remarcabilulă sfinsii de 'bronzi cu antica inscripțiune germanică: uima -ima si thi:ere farloan».*
Si
„Românii din Oltenia și din vallea Hațegului până la Murăşii nu avuseseră nici
o dată occasiunea de a învăța o singură vorbă gotică-după cumii.nici Goţilori n'a
fostii datii să audă unde-va sunândii romănesce, affară numât--d6ră peste Dunăre,
de unde 'ne adduce d.:Râsler, scăpândii 'din vedere că tocmai acollo-părinții nostri
S'arii fi-pututi gofza mai cu înlesnire. n
o
21) Norm. Stud, 52.
.22). Totii astii-felii, fără să mai vorbimii despre alți,
zeuss, Hdie MDeutschen, 434, făcându-se a uita că:
Taifalii din Dacia Traiană emigraseră peste Dunăre împreună cu restulii Goţilori și că, în urma acestei commune emigrațiuni, totii împreună cu Goţii și apoi cu Gepidii se aședară cftă-va timpă în Dacia cea de lângă
Sirmiă, unde însuși Am, manc,, XVII, 13, îi pune între
Misia şi Sarmaţii din Temeşiana : „traotus contiguos Moa„siae sibi miles elegit, Taifali proxima suis sedibus ob„tinebant, liberi (Sarmutae) terras occupaveraut e regione
„sibi oppositas“, interpretă pe dos acestă, passagiă din.
Ammiani, îllii I5gă fără respectii. pentru eronologiă cu
passagiuli cellii relativă la murală lui Atanarik, ș'apoi
conchide că dominațiunea Taifaliloră se îatindea dela
Temeşă până la Prută, adecă copprindea Temasiana, Terra

Romănâscă și Moldova,

Dâcă tribulii secundară âlliă Tai-

... faliloră ţinea atăta loci, negreşită că celle done naționa"lități gotice mari, Goţii proprii diși si Gepidii, ne mai
încăpândă

la Dunăre,

ss întindeau. unii până

la Urali. și

cei-Valți până la Pirenei!
”
23) Yrompetta Carpaţilorii, 1873, nr. 1061, art,
Kriumtulă Crestinismului.—Greşisa în astă pri-..
vință și betrânulă șrxoar, Cron,,1, 57, în care tâtă epoca gotică este de o confusiune estremă. — Cf, 1. v.PE-TRESCU,:Martirii crucii din amvele Dacie,
Buccur., 1856, in-8,,passim. — Despre gotismulă lui St,
Sava vegi actulă contimpurânii în ozana, La civilisa-

"4ion chretienne
„in-8, p 26,
1) Albina

chez les

Xtomăncseă,

Erancs;

Paris, 1861,

1847, nr, 43,

305.
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şi &
In adevării, nu numai în Serbia a fosti adevărata dominațiune a Goţilorii
a-:
.cărul
a
pe-base
gotic.
testi
Gepidilorii ; nu numa! însuși Ulfila, părintele acellui
ismil
..ne-got
ii
absolutul
Răâsler.
vuseserămi plăcerea de a constata împreună cu. d..
ali

limber române,

tică, «populus
lui, remase în
şi. pâte chiar
în orl-ce casii
trunseseră

trăia anume în Bulgaria ;. nu numai. fârte numerâsa coloniă go-

immensus», pe care o transplantase acestti “apostolii alti: arianismuBalcani pentru totii-d'a-una, adoptândi unii traii cam românescti?
căci
romănisându-se cu timpulii,. de nu cumii-va se va fi bulgarisati,
urma nu-i se mai allege,; nu numa! atăta, derti pălcuri gotice. pe-

atunci

până

?n fundulii

a]

Greciel.*.

Re:

ERE
In Albania se făceaii căsătorie între Goţi şi pamăntene.!
dominaţiunea. gotică .a duratii
ă
a Epirului
D. Hahn calculeză că în partea nordic
a
|
e
130 anni dela 403 până la 535-*
sunt
Dunăre.
dela
Românii
că:
Râsler
Cumii de mai merge dero cu teoria d-lui
bimbă
în
posseaă
zz
-că
fiindi
veniţi mai tărdii din Albania sei de lângă Albania
AIE
Me
elemente gotice?
unii măcară
nostru
graiul
în
Inse de acollo decă veniaii,. tocmai atunci ami ave
a:
Si
Se
gotismi sei doue!
uni loci cu Goţii pe ambele laturi alle
la
chiarii
sei
te
Slavii aii trăiti. în vecinăta
apoi mat cu semă în Bulgaria şi'n
Dunării, ănteiii în Bessarabia şi peste Nistru $,
.
Serbia, în astă din urmă fraternisândii cu Gepidii.”
de
i6se
ne'nduo
nesce urme
Este dero lucru firesci că'n limba slavică aii remasă
dela urs, erbă );. aserez,
rds,
(aurtiga
grădină
înriurirea gotică, bună 6ră: 27 Zograd,
precumii se surprindă .unele slacercelli (ausahriggs , dela a4s0, urechiă) etc.; f/usjaz, a sălta (lasati)şi altele ; visme şi la Goţi: 4/50, cimbalu (7/4, -huietit),
decă le vorii fi căpătată Slavii dela
affară de acellea în carinu se pâte precisa,
— îmizdlo, sPlo — stikls, chavila — hoeila,
Goţi ori vice-versa: chieb — hlaids, mzaa
A
a
Si
pilez — vilhings etc.
în dialectul bul- anume
afAă
se
gotisme
Schaffarik observă că celle mai multe
:
|
Slavii de peste Dunăre.?
gari şi în celli vechiu serbescă, adecă, la
—
pe acollo fiindi-că — dice d-sea
Şi d. Răsler se duce de ne caută tocmal:
nu possedemii. în. limbă

a

elemente gotice !

$ 88.
OituAȚIUIXIL NAȚIONALITĂȚI ROMANE.
RESULTATELE FILOLOGICE ASSUPEA

Ă

|

_

-

în limba daco-latină probeză că naționalitafără
Lipsa absolută a elementului goticii
Oltenia până ?n. vallea Hațegului,
s'a născutii şi sa desvoltatii în
ă

tea română
domniaii peste Prut
i. cu Goţii proprii dişi, cari.
să fi fosti vre-o. datăîn contacti
să fi fostii vre-o
cell multii pe la Buzeii, şi fără
agiungenda în fluctuaţiunile lori
1

, qui |
alii Gothiale
etet ali
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siquideidem
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2) JORKAXD,ș
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Bedit
Ad.
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, nisi armenta diverii
»DaEper oi iraelliee mihil abundans
lignorum, parura hague
silva
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pascu
et
um,
pecor
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ieram est terta foecunda.

"bens tritici caeterarum spec
scent ;
1 Vineas vero nec si sunt alibi, certi eorum cogno
turi e
alun
tacte
iantes : nam
"ex sioinis locis sibi vinum negot ,, I, 16.
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atât

despre

„astă-di,

n'o demonstrâmi

partea . cămpiet

cis-oltene

E
feliu de descendință

ce

acuma, : mulţumiţi

a observa

numai

sunt

precumii

și

|
represintaţi

că îndelungata

“i,

lui: TraYant,

veci-

-

cilorit în timpului

din.a Temeșianei, ai fostii Sarmaţii.
“De ce nemi erai acestila și prin

pe

dată în contacti cu ramura gotică a Gepidilori, cari domniait în Serbia, după ce
abia o:clipă petrecuseră lOngă Temeşii agiungendi în fluctuațiunile lori celli
multi pe la Turda..
E
i
a
„Vecini immediaţi ai Românilori în epoca gotică, ca şi vecini immediaţi al Da-

n&tate: cu Daci! și cu Românii trebuia să [i fi lăssatii în limbă multe tracisme și
multe latinisme.
Se
„Ori-cumi să fie, nici. cu Slavir, nici: cu Germanii nu poti fi confundați Sarmaţii, fiindă-că 1 vedemu

trăindă

pe toţi în acella-și timpi,

anume

în epoca

gotică,

fie-care cu propria sea viucță naţională cu totuli neaternată, încât nu se pote
dice că: numele Slavilorii scti allu Germanilorii va fi .venitii.să înlocuescă pe allă
Sarmaţilori, dându-se adecă doue numi la uni singuri lucru.
N
a
i. Limba albanesă fiind într'o mare parte uni resti all vechiului grai tracică,
estrema

"i assem&nare. cantitativă

şi calitativă

cu limba română de pe țermulii nor-

dicii allă: Dunării în privinţa elementelorii ne-latine, probeză că naționalitatea
n6stră s'a născutii şi s'a desvoltatii anume în acea . parte'a Provinciei Tralane unde.
Dacii fuseseră mai înrădecinaţi. decât aturi: în Oltenia! penă&'n vallea Haţegulur.
” În acestă modă limba n6stră, prin lipsa gotismelorii şi prin abundinţa albanismelori, schițeză ea. însăşi. cea mai fidelă mappă etnografică a RomănizY din secolii III,
IV;V şi VI: dela Severin pânăn Haţegtii, dela munţ
- Temeşianci
ii
pân&n Olt,
Aa
aa
departe de Goţi.șide Gepigi. ..
:

MODERNITATEA

SLAVISMELORE. ȘI GERMANISMELORU

ÎN LIMBA ROMÂNĂ.

.

“Nor: ami ' demonstratii degia: în studiuli nostru despre Muntenia în epoca
lui Ovidiu, cumii-că acțiunea Slavilori assupra limbei române a fosti: eminamente culturală, introducendu-se
prin cirillismi după secolulii IX, apoi! respăndinduse şi întărindu-se în gralulu poporanii şi 'n terminologia topografică mulțumită usului -

official, mulţumită

liturgier şi mulțumită

modei,

o triplă pressiune

„ întrerumpere în cursa de optii v&curi pânăla 1700.
:
Nici_uni
singurii: slavismii ante-cirillicii,
ca şi nici unii
mai nesce

"Nro

germanisme

doue essemplă..

Cuventulii

şi slavisme

moderne,

nostru şură
este uni evidinte

essercitată: fără.

|
singurii gotismi, ci nu-

nu essistă

în limba

germanismi,

născuti

română,
înse directamente

din -medio-gernianulă, sc/27e, pe cândii Goţii, la” cari nu ''essista de 'locti sonulă
ş, :

diceati

sfaza. 1

« Cuventuli

o

nostru Zrafă

este

fără contestaţiune

cutți la Români. regularmenteîn f, ca şin
“ Inse :filologia .a

- formatii -degia, ina

demonstratii

că Slavii

E

|

Me

slaviculti ZrazZ,

din care ch a tre-

zădufă din zaduch, pufii din pur, etc.

cer

vechi

tărdiu dintr'uni primitivă îs.2-

nu

cunnosceaii

aa

sonulă 44,

ci Pau .

ea

Slaviculu Zach se dicea de'nteii.:2ras, correspundândă samscritului furâşa .din
a- :

i

rianulă fazasa;” pulbere 3, pa

Ta

Poe.

1) cavoesorac, Uifilas, Il, XXXIX

aie
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fă

3) zică, Vergi. Winter119,

e

pr

— pigreunaca ate...

2) ore; Gramma,, $ 929 — scursrouea, Compen-

dium, $ 182 etc... :
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- Praful

.:

ii

moderni.

nostru : este. derii unii slavismii

ee
. Assemeni essemple s'ari pute îmmulți până la:nefinită. ..
cu. triburi .ger=.
confundați
,
Dunărit
gurele
la
petreceatii
Slavii
gotică
epoca
In
lut
espressiunea
după
>
eorum
«fortissimi:
puternică,
cea-mal
ramura
ri
,
manice
ei
cc
era concentrată dincollo de: Nistru.
lornande,
unora: dintre. Slavi,
a::permisi
Dunăre
peste
iSarmaţilorii:
şi
"Trecerea Goţilori
și chiarii prinltalia;
Pannonia
prin
Sarmaţi
după
şi
Goi
pe cândi alţii colinda după
în' secoluli VII în
unde
Daciei,
interiorul
în
să înainteze din ce în ce: mai multi

găsesce Teofilacti, Menandru , împăratulii Mauriciii etc. în băltâsa regiune a. lalomiţei,

nu mai

departe.

aa

i

Sa

-.:..

..

Aci înse-'not avemu a face numai: cu acelli periodi: de formaţiune, în -care .dea
a
a
SI
spre Slavi nu -pâte fi vorbă.
$

go.

LIPSA

DE

DIALECTE

LA

pi

.

î

,

ROMÂNII

DIN

Ă

DACIA.

fârte caracteristică a limbei române. -.
'D: Râsler a uitatii o particularitate.
Dacia Traiană occupă. uni territoriii egali prin ;mărime cu allă Franciei.

Dela cucerirea romană până astă-di ati trecuti șepte-spre-deci vâcuri, adecă cinciAa
deci generaţiunt, numerândi numai căte trei la fie-care secoli.
Despărțiţi; prin munţi și. prin elemente străine, Românii ai mai fostii trunchiaţi

Se
e
e
_
prin diversitatea guvernelorii. . :
EX bine, unii essemplu fără părechiă în annalele lumii, sunt dece -milli6ne preserate în trei, patru: si cinci provincie, abia cunnoscându-se de nume uni pe alții,
totuși vorbindi pretutindeni o singură limbă nedialectizată.
giarg6ne.
peste
giarg6ne
aii
Britannia,
Germania,
Spania,
Italia,
- Gallia,
Antica .Elladă, atăti de mică, era tâtă numa! dialecte.
Dacia Traiană — nici decumi. . :
Sa
ia
Eccă

o problemă

a

de

demnă

Ra

e

:

e.

|

fi: studiată.

Lipsa elementului goticii şi abundinţa cellui albanesii în limba n6stră ni-aii demonstratii may susti că, celli puţinii până pe la annuli 500, naționalitatea română
era concentrată întregă în Oltenia şin vallea Hațegului, adecă acollo pe unde dacismulti fusese:
germanice.

mai

încutbati
i

şi

pânE&
Se

Nu e dero de mirare că într'unii

atunci

dialecte,

cu atâtii mat

unde nu
DI

spaţii

multii că

petrunsese

nici
ie

una

din -ramurele
Sa

atâtii de restrînsă nu se formase pent

timpuli

anteriori

de trei secoli

abia

fusese

de agiunsi ca să se nască însă-şi :limba din apropiarea şi împăcarea unorii ingrea
diente aşa de ostile ca'celle latiniişi dacică.

a nouei
e
Dela secolului VI. încâce putândii să se începă mișcarea de espansiun
Havallea
din
şi
Oltenia
din
romănităţii
respândirea
adecă
naționalități daco-latine,
ţegului peste Ardeli, Temeşiana ; cămpia “Țerrei Romănesc! etc., n'a mat încetatii
e
a
cu desevărşire decâtii în secoluli XIV.
E
1370.
la
pe
de
este
Ultima mare: migraţiune oltenă cunnoscută
cu
anume
limitrofă
Amlașulu,
districtulti
- Transilvanier
u
Copprindendii din corpul
la
colonisatii,
la
sef,
Oltenia, Vladislavii Bassarabii Pa împoporatii cu 6ment de ai
făcută «nova plantațio”.
Perioduli de migraţiune

-oltenă

|
spre tâte celle-lalte

i
Traiane
Daciei
părți alle

IV.
cercuserie în intervalluli de vr'o şepte secoli dintre VI—X

se

30

-

|
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In acelli intervallii Românii din Oltenia 'şi.vallea Hațegului se -respăndiseră spre
appusti pân&'n Moravia, unde posteritatea lori abia mai reține astăqi epitetul de
Vlachi,: însăşi poporaţiunea fiindii de.multi slavisată.!
. - ...
Sa
In acelli -intervallu Românii din Oltenia şi vallea: Hațegului se respăndiseră
spre resăritii pân&'n Volinia, unde în secolul XVI Polonii mai păstrau. încă suvenirea și arătati chiarti- posițiunea localităţii, care în vechime purtase numele de:
vaduli dul Dassarabă 3: «Ostrokol, anfiguzs Bassarabei vadum vocatum, brod
N
Bazarabskiat
Cumii-că: acestă mişcare espansivă a fostii continuă „adecă s'a repețiti destullă
de dessii, asti-feliu că nu lăssa nicăiri să degenereze din primitiva! uniformitate
graiulti poporului' români, o probă irrecusabilă se găssesce totii în limbă.
Incetarea migraţiunii coincidă cu appariţiunea Ottomaniloră în Europa..
- Cuvintele turce, pe car! le are romănimea danubiană, sunt necunnoscute romănimil

de

peste Carpaţi,

cărila

nu mai

era

cine să i le communice.

" Slavismele şi bizantinismele., întru cătii elle sunt, anteridre secolului XIV, ne întimpină din contra pe t6tă întinderea Daciei Traiane..
.
Fiindii înse că elementele slavice și bizantine maii năvăliti d'o-dată în limba
română, este învederatii că nu fusese întreruptii “currentulii care dela Dunăre le
respăndia

peste

Carpaţi...

|

|

“

|

Şi nu numai dela Dunăre 'peste Carpaţi, ci încă din munţii Olteniei.spre mlăștin6sa cămplă danubiană a Țerrer-Romănesciși a - Moldovei, căci sciința igienică
„ demonstră că acclimatarea une! naţionalităţi intro regiune caracterizată prin febriferele bălți mixte, după cumii sunt mat cu semă acellea dintre Ialomiţa și Nistru,
e:cu putință sub o singură condiţiune: -trămitterea acollo a unorii contingente
din timpi în timpi re'nouite, până ce după mal mulţi secoli abia se opereză prin
aşa numita lege a se/ecfiuniă naturale o definitivă accomodare a organismului umană
cu vici6sele elemente circumfuse. 2
.
Astu-feliii migraţiunea. română din regiunea oltenă peste Carpaţi şi spre Mareanegră este uni fenomenii continui în lungul intervalli dintre secolit VI—XiV.
De
a
„FORȚA

DE ESPANSIUNE

A OLTENILORY,

Ă Putea Gre ăngusta regiune dintre Oltu şi crescetulit appusenii allii Carpaţilorii să
împoporeze: întrega Daciă Traiană ?: |
i

D= “Fără a repeţi

aci: conclusiunile

medicinei assupra salubrităţii generale a ţerrelori

muntose, eri, sănttatea. — 'dice' economistulii: Roscher — e midloculii -cellă mai
sicurii de a îmmulţio poporaţiune, *.not ne vomi mărgini în sfera concretă a cători-va

fapte relative

anume

la Oltenia.

Sia

a.

:D.:Dr.Z. Petrescu,. savantul professor
de terapeutică dela Facultatea.
din
Buccuresci, “studiase nu de multii districtul : Vălciy, 'cellii mai nordici all Olteniei.
D-sea dice:
ct
Aa
|
| «Platurile. au o'posiţiune. pittorescă prin

«print marnele: colossale: Şi: prin'stâncele
voi

n
102;
1

eczee,

CEI,
?

. 1685,

ollectio,

Entstenen

christlicher

Reiche

3.1000, Wien, 1865, in-8, p. 225.
MDescriptio veteris et novae: Poîn

MizLEn,
pe

arsaviae,

Xlistorinrum
€

1761,

in-f,

t.

1,

p.

.
!

Poloniae..
I
a.
260, ..

245,

munţii gigantici, prin

celle: grandise
-

8) BERTILLOY,

.-:

pădurile

de. petră.,

Acelimntement,

seculare,

precum

este

în Eict.

encş:

clopediquedes sciences medicales,
Paris, 1864,
int: 1, p: 270—323,.
„:
IN
teli

a) ) Die
Stuttgart,

=
Grundlasen
der
1871, in-8, p, 537.

i,
Natlonal

i Sltonomie
:
i
'

STUDIULU III, $-91. .

|

Arnota cea înfiorătâre. Luândii

pe 'pisculii cărita se afflă aședată

«matca Bistriţei,
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„cine-va în considerațiune influința tuturorii acestori! : aginţi. cosmici assupra or
aganismului animalu , nu va. fi surprinsă cândi va -ved€ . în. acesti. districtti
«menă fârte înaintațiîn etate şi încă forte . sânătoşi , forte vobustăi- şi Din de Ulm:
"auidță. Influinţa acestori aginţi cosmici face ca să predomine aci temperamentulii

. «sanguinii și constituțiunea f6rte robustă: ontulă anunlănii e voinicii şi -Votosă, şi femela

a
ei
„mustină e voinică ŞI DO0SĂ 2
D. lonii Ionescu studiase toti atunci unulti din districtele sudice alle Olteniei. .
„„D-sea a găssitii In Mehedinţi sate unde se .pâte constata dupplicarea: numărului

locuitorilorti în fie-care 20 de anni, fără a fi vro immigraţiune din afară.

Uni millionii, de nusarii întămpla epidemiă, f6mete set alte accidente neprevădute,. arti .cresce la' ciffra de 32,000,000, într'uni. singuri secoli !

pe
“Trei bulle papale, una din 1236, alta din 1238, a treia din 1239, ni spunii
din
crescu
”i
poporațiunea'
rOndi că aţerra Severinului» deşi fusese pustiită, totuși
Eccă

.

-

.

mesură,

orl-ce

peste

noii

testurile:.

SE
1. cMultitudo pentium. terrae Ceurin...» îș -.
mul
2. «Terram, quae Zemram nominatur, în qua dudum desolata excrezz/ populi |
a
|
fludlo...> 5;
supercreverit...»*
mulhtudo
foful
desolata,
fuerat
3. «Terra, quae dudum
IX, nici papa Gregoriti
-Gregorii.
papa
lui
bullele
cunnoscea
DD. Ionii lonescu nu
Da
IX nu putea. să prevedă cartea d-lui Ionii Ionescu!
tătară din
Pustiirea, despre care se vorbesce mai susii, se referă -la o invasiune
anni anteri6ră ultimei din celle trei bulle.
annulă 1221, adecă cu opti-spre-deci
unii. cronicarii

„Tătaril — dice

occidentalii

atunci

distruseseră

contimpurenii —

Galiţia».! |
„tâtă ţerra ce se întinde dincollo de Ungaria în direcţiune spre
e în creeril
naturalment
trăseseră
se
In faţa acestei urgie dumnedeesci, Oltenii
decenniii şi

munţilorii,

de unde

dece

anni se întemplă' o nouă

Ni-o povestesce
Poporulii

li-a fosti.

de

agtunsi vrunii

a:speria prin mulțime Sântulă Scaunii.

giumătate pentru
Peste

apoi întorcându-se,

|

invasiune tatară,

Fazel-ullah-Raşid, carele scriea în Persia la 1300.*

deşertândii partea cea

descoperită a Romanaţului,

af munţilorii, -

codri

refugiul ca totu-d'a-una în nestrăbăttuţii

își caută

a Dolgiului, a Vălcii.

cu şesse anni posteLa acestă situaţiune se referă famosulă act din 1247, abia
Severinului» Cavallerilorii
piorii învasiunii şi'n care-se copprinde donaţiunea «ţerrei

i
-“Teutonici din. partea regelui maghiarii Bela..
în corpuli cărir
Documentulii dice limpede că Tătarit devastaseră întrega Olteniă, a
elli intercaleză şi vallea Hațegului: «terra Harsoc.»?
îi
Totuşi. donațiunea a fostii fictivă.
„ceste s'a îmmulţită și ai agiunsă la 100. După aceste
„fapte, poporațiunea se dubleză aici din 20 în 20 de anniă
4) muzinen, Monumenta Xiungariae, Romae,

2) Statistica medico-militară, în Columna
Pa
lui Fraianii, t. 4, p. 321.
1863,
ci,
Buceures
inţi,
senhed
în
ltura
Agricu
_3)

iîn-8, p.:200: „Poporațiunea

rurală ' din munţi

s'a îmmul-

„roiuri cari să mârgă

locurile celle bune din

„cămpiele ferreii. —Xbid.,_ p. 674 : „Lu Govodarva
pnanii

88 îmmulţescă atâti

„ceputii a se îngrigi.

de

multă,

cătă

singuri

Sunt betrâni, cară spună. că

ei ai

a„apucatiă aicl în sată numai 16 familie, şi că acumii

in+4, part.

2, p. 508,

8). p'onssox,

moţ-

aiîn-

t. ], p.

|

1834;

Xlistoire

in-8,. t. |, p. 627-8.

9) rEseR, Cod.

-

-

-

:
5) Kbid,, 165.
6) 1b., tîi.
„1 ALBERICUS, Chronicon,

pământulii
„fită atătă de multă, încătă n'o mai pâte hrănieste aci evi„cultivabilă de care dispune. Necessitatea
matcă,
„dinte de a eși din acestă poporațiune, că dintro
și să populeze

1501.

1859, in-f.,

ed. Leibnitz, Lipsiae, 1695,
|

des

|

Monsols,
.

diplom.Hungariae,t.

La Haye,
.

4, vol.

. VI, 95.—etc,
— KATONA,
-p. 447. — RAY, MDissertat., 134

.

A

cruciați: n'a
emănânăii- cu-:chrisovulti în..mână, intrepidit.
+

litate, unii „singurii petectă:în Oltenia.

pututii stăpăni în rea-

i îi:

......

„De.ce?

|

|

ISTORIA: FERRITORIALA.
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„Pentru că, revenită . din':spatma

“Tătariloriă,

„terra 's'a :împluti

d'o dată „de “obici-

nuita mulțime de Români
::' «supercrevit multitudo”, după espressiunea bullei papale.
„-La:.1259-, Oltenia: îndură

o a: treta: inivasiune

tătară.

Pt

DR

ae

“ Cronicarulă polonă contimpurână dice sub acellii annă si
Ea
«Thartari, subiugatis Bessarebenis, Lituanis, Ruthenis:et aliis gentibus...»**. „EX bine, peste duoe-deci de ann! Oltenia renasce €roşi din ruine plină de succuli viueței, asti-feliii că 'pe la 1280. voevodulii Litenii nu se sfiesce a purta unii crânceni:
resbellti. contra întreget: puteri. maghiare, şi deşi e uccisi;: deși frate-seti Bărbatii
cade în mânele Ungurilorii, deşi autoritatea. banului -chiară până la 1330 era contrabalanţată prin essistinţa ma! multorii principate române: subordinate", totuşi regele -Vladislavi.nu -pâte annessa Oltenia cătră' cor6na sântului: Stefani, ci se mulţumesce cu unii simplu tributii, carele nici acella nu se plătia cu destullă regularitate.'?
Cătu de nedependinte în faptu era Muntenia de ori-ce dominaţiune maghiară, să
ni-o spună celebrului istoricii sassii Eder, cunnoscutii prin animositatea' contra na-

ționalităţii :române,

a

Da

-

Intrună manuscriptii alu -seii, conservatii . în biblioteca gimnasiuluii evangelică din.
Braşovi, reproducândi unii: -actii: din: 1343, prin care Cranadină, archiepiscopulii Strigoniei, dice că monastirea - Kertz dela hotarulii 'ţerrei făgărăşene se află -./a estrema
margine a regatului ungarit» *, Eder adaogă următârea observaţiune :.
-"aDecă

monastirea Kertz

se affla în annuli

1343

la estrema

margine

a regatului

«ungarii, resultă că Valachia nu făcea parte din corâna maghiară.» 1
„Nu mai - vorbimii .de cei duoi mari Bassarabi, Alessandru şi urmaşulă sei Vladislavă, alle cărora lungi resbelle oltene contra regilorii Caroli-Roberti şi Ludovici, unii din cei ma! puternici monarchi aY Europei în secolul XIV, manifestă
unii înaltu gradi de vitalitate națională.
a
d
Despre dânşii se poti repeţi cuvintele lui 'Taciti.despre Oltenii cei vechi ar lur
Decebali: «glorioşt cându batti, glorioşi cânda sunt băttuţi». 15
Su
|
$ 92...
|
|

_În cursulu

|

CONCLUSIUNEA

secolului XIV

Țerret-Romănesct.

Oltenia

:

DESPRE ACȚIUNEA “NATUREI,

conserva

|

|

-

antica prioritate assupra

totalității

N

Sub successorii marelui Mircea preponderința începe a se muta cu încetul
ce în ce mai spre zOna mlăştin6să a regiunii cis-oltene,
|
Scăderea

politică

se povărnesce

de atunci

teză centrului de activitate morală dela norma
10) soanensrena, Silesicar. rex, script, Il 82,
11) Bulla papală din 1345în rnerzea, Monum. Mung.,
I, 691 : „Alexandro Bassarati, et aliis tam nobilibus quam
„popularibus Olachis Romanis, Nicolao „principi de Re-

„mecha, Ladislao Voyvade de Bivinis, Stanislao de Syp„prach, Aprozye Voyvade de Zopus, et Nicolao Voyvade
„de Auginas..,& — Numile orașelorii fie-căruia din acesti

principi feudali din Muntenia, puţi pe a doua liniă după
Alessandru Bassarabi, le vomii restabili în istoria oraşeloră române, Aci întrebâmiă numai: de unde a luată d.
ROsLER, Xtom. Stud., 300, călcândiă liţtera şi spirituală
testului, cumii-că ei toți voriă fi fostii egali cu Alessanâru

Bassarabii ?

Ie

a

în .acela-și

măsură

|

din

în căre se depăr-

anteriâră a nature! territoriale.

12) rex, V, 3, 274 : ptributuma. nostrum in eisdem
„partibus nobis fuit restauratum,“
.
13) „Chanadinus Dei et apostolica gratia Archiepiscopus Strigoniensis .locique ejusdem comes perpetuus, universis comitibua, castellania. ete, ecelesiam Virginis gloriosae de Kerez in extremo confnio regni hungarici...„&
14) aoer, Exercitationes diplomaticae, Hermannstadt, 1802, MS, nr. 26, b, in-4, ann. 1343, nota 8:
pâbbatia Kerez fuit anuo 1343 in extremo conânio regni
hungarici. Itaqgue Valachia hoe tempore non acoessebatur

partibua regni hungarici.«

.

15) racar., Elist., I, 2: „nobilitatus
Dacus,*“
:
:
-

.

cladibus mutuis
A

STUDIULU IN, 39%.

aGeniult -mercantili — dice uni igienistii
«vântului despre r&săriti; și totuşi chiară în
„dispune pe ma! mulți ment la tristeță şi
«crede că'n unele anno-timpuri ellu produce
«festă prin vendette

311

— n'a inventati încă hapuri contra
Francia acesti ventii se pare a prela descuragiare, €rii în Andalusia se
uni felii de frenesiă, care se mani-

și assassinaturi».

Dacă atâtii de energică pote fi acțiunea unui singurii aginte fisicii assupra direc-:
ţiuni! affacerilorii umane, cu câtii ma! decisivă cată să fie înriurirea massei condițiunilorii tellurice şi atmosferice.
Cândi statuli magtorii alti unei țerre, adecă tocmai creerii naţiunii, reşede în
Bucuresci, pe care unti călătorii anglesi îllu numesce «o mocirlă”, ” acestii stati-ma-

glorii nu mai cugetă ca la Tergovisce sci la Argeș, şi nici acollo nu mal cugeta
ca la Severin.
Este originali de a ved6 unele pop6re culcându-se . de bună voiă cu 1 capulti în
iosii!

5 Câtiui despre Oltenia, dela secolului XIV încâce ea sa redusii, ca în 1617 sei 1821,
la ingratult: rolli alli unui medici, pe care bolnavulă îllii chiamă după ce.nu mai
agrută nici o doftoriă băbescă...
1) ro1ssac, pe Winfluence des
.
1867, în-8, t. 2, p. 106.
2) MAC MICHAEL, Op. cit, 112: „The
ia situatad in a hollow, the environs
the inhabitants suffer considerably from

climats,

Paris,

”

cityof Bucharest
are marshy, and
the prevalence of

FINEA

low fevors and agues,
Inid across the streets,
the state of a quagmire,
is nezt to impossible to
.
.
ned“,

VOLUMULUI

|.

Underneath the
the liquid filth
accumulates in
drain, and which

wooden sleepers
of the town, in
sewers, which it
are never clea.

ADDENDA
CUVENTULU

CELTICU

„FRUT*

(La Studiuli III, $ 10)

unde celCelebrul Schleicher crede că celto-kimnriculii /rwt, adecă frut, rîii, arii corresp
curge'.
to=irlandesulut sruth, rîti, ambele provenindii din arianuli sru—a
ii iniţiali laEllti se combatte totuşi singură întruni altii locti, unde arrctă că gruppul
celle-Valte, pe celtotinii fr se represintă une-ory la Celţi prin sr, citândi ca essemplu, între
din urmă se scie că
ilandesuli sru-th în comparaţiune cu latinulii f/u-men?, care acesti

de elleniculă șio — a curge?.
mare a face cu primitivulii srz, căci nu e chipă all separa
— rîii sunt derd nesce termeni cu toCelto-irlandesulii sruti—rîă şi celto-kimriculii frut
tul eterogen.
celli-l'altii se apropiă de
Cellui ănt&iti provine evidamente din radicala sru — a curge; că însuși Schleicher remat multi
zendiculii pirt şi elleniculii sepiu— a trece, cu atâti
p în fi.
cunnâsce ca forte vechiă la Celți transițiunea iniţialului

STRECHLA

IN

RRODOTU.

(La Stuăiulă III, $ 15)
E forte remarcabilii unii nume românescă allii tăunului,
«streche».*
Muntenia, derii cunnoscutii şi peste Carpaţi :

întrebuințatii

ma! cu semă în

la în înţellesii de mortuară, deAcestii termeni nu pâte deriva decâtii din latinul sfragu
la: strages —măcelli sâă ruină.
tii să se nască straghe, ca, şi ungie
Din «stragula», după spiritulii limbei n6stre a trebui
din «sagulum».

întocma! ca zeche
din «ungula», de unde apo! forma scădută streche
ulii streche se rapportă cătră latinulii
Din puntulu de vedere ali semnificațiunii, român
nostru «tăunii», se referă la sam„strages» totii aşa precumil latinulti tadanus, de unde allii nta, din care provinii de assea turme
scritulii «tapana», tortură, dela radicala ariană tap,

|
albină.
menea malaiculti tabuvan— vespe şi giavanesulu tawon —
i
orii.
Mai pe scurti, «streche» însemneză: insectii omorit
atătii de .conformii cu
ui,
tăunul
allă
Acestii nume românii şi mat cu semă muntenesci
Temeșiana, concurge şi elli a es- natura în adevării terribilă a lut oestrus-columbacensis din
ulii Erodotii
acumii vro doue-deci și patru secoll, își făcea betrân
plica ideia pe care, sunt
Dunării, cândii dice că din causa oră
despre uccidaşele albine de pe țermulă nordici allii

nu potă lSCui Gmenit . ..

$ 73.

t) Compendium,

=) Ibid., $ 169, nota,

3) cuRz1us. Qrieche

4) Compendium;

$

Etymol.,

166:

282.

„Anlautendes

p fâlt im alt-

n Lebenairisehen ab, d. h. es verfliichtigte sich în frihere le:zteres
und
h,
f,
ph,
zu
ich
almăhl
e
Sprach
der
perioden
i

sohwand dann vâllig>. Frut în locă de prut arii î deriă ună,
restii arehaicii.
a) PONTBRIANT, Dicţ. 705 : «streche, taon, mouche de che-

, 236:
als. — BARCIANU, Romanisch-deutsehes Worterb.
«streche, die Bremse».

b) picrer, Originea, I, 421—2.
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