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SPRE ȘTIINȚĂ. 

Cînd am început a prelege asupra istoriei limbii și literăturii romî- 
neștă, mai întîiii la gimnasiul superior din Cernăuţ, dela 1861—41871 și 
apoi din 1875 încoace la universitatea de acoleă, nu esistaii manuale pentra 
acest obiept de învățătură. Am fost deci necesitat sămi crofese însu'mi un 
sistem propriii. Acest sistem *]-am păstrat pînă astădi, dar” conţinutul lui 
a fost necontenit modificat după cunoştinţile ce "mi le adunam şi după 
progresele ce se făceaii în această ramură de învățătură. 'Toată istoriea 
limbii și literăturii romîneşti, dela urdirea poporalui romîn încoace, am 
împărţito în mai multe răstîmpuri pe temeiul unor eveneminte cari tot 
schimbati întru câtva cursul desvoltării, La fiecare răstimp am vorbit mai 
întîi despre mișcările politice soţiale, apoi despre cele bisericești, mai 
departe despre cele culturale, și în fine despre cele litexare. Deci scrierea 
de faţă se presîntă, ca o fiîntură nu numai dinti”un sistem întreg, dar! 
chiar și dintrun răstîmp anumit din el, din cel mărginit între anul 1504 | şi 1114, Se înţelege de sine că această scriere ar face altă împresiune, . dacă ar fi. fost publicată dimpreună cu celealalte părți contimporene și anterioare, La, stăruința şi îndemnarea unora din foștii miei auditori uni- versitari m'am decis să public deocamdată atita. Aș fi prea fericit dacă, „ca ajutoriul lui Dumnedei și cu sucursul oamenilor buni, m'aș ved6 în plăcuta, posiţiune să public și remășiţa! Pînă atunci, pleacă, dragă scriere, de'ţă ocupă și tu printre semenele tale locul ce vor binevoi să 'ţi!] acoarde! 

Amabilii cititori sînt rugăţi să binevolască a corege cu blîndeaţă 
erorile de tiparit scăpate din vedere, dintre cari unele mai remarcabile 
sînt notate la urmă. 

„Cernăuţ, 21. Optomvre 1897, 

Dr. |.G. Shiera.
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A. Mișcări culturale dela 1504174. - 
Ş 1. Institutele de cultură, 

Despre înstitutele de cultură întelectuală literară din răstîmpul 
acesta, despre feliul şi organismul lor, despre ştiinţile ce se predară 
în ele şi în ce estensiune, sîntem pînă acum puţin înformaţi.  Esistenţa 
lor însă nu poate fi trasă la îndoială, nici numărul lor nu putea, fi mic,: 
dacă băgăm în samă trebuinţa cea mare și” sîmţită ce o avei, statul şi. 
biserica de oameni dacă nn învăţaţi, apoi cel puţin cărturari. Chiar pro- 
ducțiunile literare cunoscute din răstîmpul acesta încă presupun înstitute 
de învăţătură pentru autorii lor. i E 

Institutele de învăţătură din răstîmpul acesta seamănă să se fi aflat 
mal ales pe la mănăstiri şi pe la aşă numitele biserici domneşti de prin 
oraşe şi tirguri, fiindcă numai preutul, cîntăreţul bisericii și „calugării. 
erai pe aceste timpuri bărbaţii carii se oeupaă cu predarea învăţăturii . 
de carte, de unde vine că pînă în dia de astăqi cuvîntul dascăl sati: 
învățătorii este sinonim en cîntăreţ la biserică, iar! calugării carii se 
ocupati eu şcoala sait cu copiatul cărţilor se numiaii ziditori de litere 
(slovastroiteli) suit că rtu rari (knigocitim) după cum se vede din doaită 
urice, unul din 'Iîvgoviște din 29 Septemvre 1512 şi altul. din Bistriţa 
din 1049 (-1541).1) Cumcă pe la mănăstiri se învăţă carte, se vede între 
altele și de acolo, că Vasiliii Lupul: (1634 —1653) povonci ca prin toate 
mănăstirile cele mară să fie primiţi călugări greci, carii să înveţe pre fiii 
boierilor. literatura şi ştiinţa grecească, 3) .. e a 

| Din serierile și documintele contimpurene ce le cunoaștem pînă acum, 
știm numai puţine localităţi anumea unde se aflaii şcoale de vre-o însăm- 
nătate oarecare. Cel mai vechii loc este localitatea, Rădășeni în Moldova, 
astădi numai un simplu sat. În şcoala de aice, ni spun niște urice: și tra-. 
dițiunea, că-a învăţat Ştefan “Tomşa, carele; din copil sărac, numai.. prin 
talentele sale și prin învăţătura și activitatea sa, a ajuns să fie chYar 
Domn în Moldova. Numele de Ştetai 'Pomșa 'l-atk avut doi domnitori, 
tatăl carele a domnit scurt timp, din Noemvre 1563 cam pînă în Februarie 
saii Mart 1564, şi fiiul, carele a domnit în doaiiă rînduri, dela 1611—1616, 
şi dela 1622—1623, Care dintre aceştia a învăţat în Rădășeni, este grei 
de precisat, Ori cum s'ar adeveri lucrurile în privinţa, aceasta, atâta, 
rămîne sigur, că şcoala esistă acum pe la mijlocul secolului al 16. 5) 

?) Hăjdăii: Archiva ist. t, |. p. 2. pg. 143 și t. 1. p. 1. pg.97. —) Cantemir D.: 
„Deseriptio Moldaviae, Bucureşti, 1872, pg. 153—154. — 3) Codrescu T.: Uricarlul, t. 5. 
pg. 261; — Foaiea pentru minte ete. Braşov 1845, Nr. 21; — Almanacul Călindariului 
din Iași pe anul 1850, articulul: Stefan Tomșa. — Misail G.; Învăţătara la. Romîni în 
Revista Romînă, Bucureşti, 1865, pg. 410; — Xenopol şi Erbiceanu: Sărbarea şcolară: 
dela Iași, Iași, 1885, pg. 95; — Xenopol A, D.: Istoriea Rominitor, t, 3. Iași, 1896, pe. 491.—493,
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Tot din secolul al 16-le mai cunoaștem și tîrgul Cotnari din 
Moldova ca localitate cu şcoală. Aice a esistat o școală fundată de 
Vasiliii Iracliii Despotul (1961—1563). Aceasta aveă și o bibliotecă; ea 
eră pusă sub conducerea protestantului Ion Sommer; aice erai aşedaţă 
profesori erudiţi ; chiar ginerele lui Melanchton, Gaspar Peucer, şi pro- 
tesorul de matematică din Cracoviea, Ioachim Reticul, fură chiemaţă ca să 
ilustrede această, şcoală, dar aceștia nu se presîntară. Copiii săraci se 
țineaii aice :pe, spesele; statului.. Școala -aveă: drept: scop -de a întreţind şi 
lăţi spiretul reformaţiunii din biserica, apuseană atît printre Saşii din Cot- 
nariii cît și printre Romînii din Moldova, și eră menită să devină un 
focariii de umanism şi de liberă cugetare în văsăritul Europei, dau” s'a 
desfăcut deodată cu căderea fundătoriului “ei din domnie şi cu omorîrea 
Imi, ':căcă .Romînii. moldoveni “vedeai în :ea un atac îndreptat încontra 
religiunii lor şi a datinilor ăn.) e, | 

„-'Tot din secolul al.16-le mai cunoaştem şi Bucureştii ca loc de şcoală, 
dar” şeoala de aice n'a avut nică o însămnătate deosebită, n'a fost de feliul 
celei, din. Cotnariii, ci ordinară, slavoană-romînească. Esistenţa ti o 
ateasti, niște scriitori de urice domnești în uricele scrise de dînşii, Aşă 
găsim întrun uric, din 12 April.1563 dela. Petru Şehiopul (1559—1567) 
din ţara Romînească însămnarea : „Şi eit Micul care am scris şi am învăţat 
în scaunul orașului Bnceureşti“,. fav în alt uric din 22 Iunii 1981 dela 
Mihnea IL (1577-—1583) notiţa : „Şi am seris eii Tîurus cel Mic, care am 
învăţat în scaunul București“.2) Scoala aceasta, dupăce s'aii aședat profe- 
soră greci. la ea, s'a desvoltat cu timpul, mai ales în dilele lui Şărban 
Cantacuzinul (1679—16$8) şi ale lui Constantin Brîncoveanul (16858—1714) 
în şeoală înnaltă, întwun felii de academie. 2) 

n Tîrgovişte încă a esistat o şcoală slavoană-romînească ; de. cînd 
însă, nu se ştie; esistența ei însă este certificată pe la anul 1643 întrun 
vaport de visitare canonică, făcut în anul 1643 de Petrus Neodotus cătră 
Congregaţiunea. de propaganda fide în Roma. Întracest rapoit se esprimă 
dorinţa. de a aședă un profesor de.limba latină la şcoala „Ciriliană“, adecă 
slavoană-romînească din . Pirgovişte. 

„S2 la sacra Congregatione vorrebbe fare un Maestro della seuola in 
Targoviscte,. questo sarebbe il maggior frutto che si puol fare în quelle 
parte, pereche li Valacchi, che vogliono studiare latino, vanno in 'Iran- 
silvania fra li heretici, et poi sono inimicissimi alla chiesa : Romana; et 
se fusse-una scholla della lingua latina et della Cyrilliana in un loco 
solo,: non: haverebbono Poceasione di andare a studiare fra li 'heretici: în 
Transilvania“. +) 
"Cea mai însămnată școală din răstîmpul acesta a fost cea din Iaşi. 

Ea a fost întemeiată de Vasilii Lupul pe ia anul 164i sat 1642, ia” 
nu pe la 1644 sait 164$ precum pretind unii, 5) căcă în anul 1613 esistă, 

1) Niculaiii Costin în Letopiseţele Moldovei, Iași, 1852, t, 1. Apendice pg. 67; — 

Șincaiii G.: Cronica Romînilor sub anul 1563; — Pauli Wallaszky: Conspectus Reipublicae 
Liter. în Ungaria, Budae, 1805, pg. 182; — Wolf Andreas: Beschreibung des Fiirstenthums 

Moldau. 2. "Ph.: Hermannstadt, 1805. 'pg. 90; — Xenopol A. 1). : Istoriea Rominilor, t.3. 

Iași, 1890, pg.:74—78 şi S4. — 2) Misail G.,: Învățătura la Romihi, în Revista: Romînă, 

București, 1863, pg. 412. — 5) Xenopol şi Erbiceanu: Sărbarea școlară din Iaşi, 1885, 
pa. 51—53; — Erbiceanu C.: Cronicarii Greci, București, 1855, pg. XIII—XIV. — 

1) Acta Bnlgariae : ecclesiastica, collegit ... Fr. Eusebius Fermendziu. Zaprabiae, 1887. 

g. 141. Nr. 14. —,5) Xenopol și Erbiceanu: Sărbarea şcolară din Jași, 1885, pg. 54,9, 

s
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acum, precum se vede din” raportul din anul. 1643 al părintelui Petrus Deodotus, amintit mai sus, raport:în carele se esprimă dorinţi ea Congre- gaţiunea de propaganda. fide să înfiinţede.în mănăstirea fanciseană din Băcăit o şeoală de limba lătină și de cirilianăadecă slăvoană-romînească, precum înființase Vasili Lupul în mănăstirea sa din lași. „mt se questo vescovo (de Moldova) si fari un religioso di s. Fran- cesco de” min. oss. potră menar seco li religiosi . et renovar quel mona- sterio di Bachovia, et' con questo darebbe „grandissimo  gusto al priu- cipe, pareh& questo lo ha. mossv di levar li beni del monasterio.: Et 'po- trebbe fare una scolla în quel monasterio, tanto. della lingua latina, quanto della Cyrilliana, comeha fatto il principe nel suo mona- sterio; et cosi con processo di temp con la cnstolia (li “Bulgaria . et questu si.potrebbe fare una, provincia . della detta, rogione, et la sacra Congregatione non haverebbe bisogno di. mandare e spenrdeve per “li -mis- sionarii, come :spende adessot, 1) Dacă înterpretăm bine cuvintele lui Petrus “ Deodotus, trebue să dicem ca școala lui. Vasilit Lupul. eră dintru început: numai slavonească-romînească, în carea se învăță însă şi lătinește.- De un profesor de limba lătinească, Paul Losif Cozerski, adus din Varşoviea, încă avem știre 2); cei de limba: bulgaro-slavoană erai aduşi. din Chiev prin mijlocirea mitropolitului Petru Movilă. Dar” acum pe-a. 16418 găsim la această şcoală şi profesori de limba grecească şi pentru știinţile  greceşti.. Ba ce este mai mult, profesorii greci știură a'și dobîndi preponderanţa la. această şcoală așă, încît cei bulgaro-slavoni fară nevoiţi s'o părăsească ; se mai aduseră alţii sub dumnitoriul Ștefan Gheorghie (1604—1658), dar cu toate aceste sforțări de a reînviă şi susține slavonismul în școalele: Românilor din. îmbele domniate naționale, grecismul se susţini pe deasupra . şi în fine rămase învingătorii, ocupînd locul slavonismului. a „Şeoala lui Vasilii Lupul din Iași, mai mult decât cea din Bucnreşti,: a fost organisată chiar din capul „locului ca o şcoală mai înnaltă, ca un felii de Academie, în carea se predait-toate știinţile în graiul grecesc, și pe lîngă ele încă și limba . lătinească, slavoană și cea romîneaseă.: Isi: stinţa şcoalei romînești ui-o afirmă contimporanul şi martorul ocular Paul de Aleppo în descrierea călătoriei sale: prin Moldova.3) i | n Transilvaniea ati esistat în restîmpul acesta șeoale în mai niulte “locuri, ca în: Cluj, în Alba-Juliea, în Sighişoara, în Sibiin, în: Braşov, ete. î) Dar toate acestea nu erati nick romîneşti,: nică pentru : Romîni, ci. ungurești şi săsești, și conduse în spiret curat bisericesc, dintru început, vomanocatolic, :apoi .și protestantic: călvinese, unitariii, Interănese, ete, Românii se puteaii folost de -ele numai întru cât se lepădati de legea: !or strămoșască, și adoptuii vreuna din cele recunoscute de stat; alttelit ei | erai lipsiţi. de orice cultură înte'ectuală, Bărbaţii statului se recrutati. din străini, sait din acei Romîni cari: ss: unfati bisericeşte și naţionaliceşte cu ei. Cît despre preuţii bisericilor romîneştă, . că se mărginini la învă- țătura citirii, a, scrierii şi la deprinderea ritualului; altă trebuinţă nu o aveail, nici:nu o sîmțiat. Şcoale anumea pentru prepararea, preuţilor vor: fi fost aice doară numai pe la episcopii; altfeliii, cine vota, să fie. preut, învăţă dela altul și apoi mergei, la episcopie de'şi arătă. știința sa de. 

  

) Actu Bulg. ecel. 1. c. pg. 140,'Nr. 12, — 3) Xenopol și. Erliceanu: Sărbarea școlaiă |. e. pg. 58. — 3) Hăjdăă: Archiva îst, ţ. 1..p, 2. pg. 67. $ 9. — î) Schular von! Libloy F.: Kurzer Ueberblick der Literaturgeschichte Siebenbiirgens, Hermannstadt, 1857, ps. 8—22, A te aia
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carte şi apoi se sfinţăă preut. La Romînii din părţile acestea se întroduse: 
o cultură întelectuală sănătoasă și naţională abiă, dupăce o samă din el 
se uniseră cu biserica Romei şi prinseră a so cultivă în școalele iesuitice: 
din ţară și din străinătate, mai ales la Vieana și la Roma. 

$ 2. Caracterul culturii. 

Cultura întelectuală literară a. Romînilor din prima jumătate a; 
răstîmpului acestuia n'a -putut fi nici multă, nici întensivă din causa. 
scurtimii şi nestătorniciei domniilor. Oricât de binevoitori şi însufleţiţi ar 
fi fost domnitorii şi consilierii lor pentru văspîndirea culturii prin carte, 
ei eraii neputincioşi în faţa luptelor necontenite pentru tron și guvernare ; 
nu găsiaă timp și linişte a se ocupă şi cu înstrucţiunea poporului. Abiă, 
domniile mai îndelungate şi mai bine întemeiate, a lui Mateiii Basarabul - 
în "Țara Romînească (1633—1654) şi a lui Vasiliii Lupul în Moldova 
(1634—1653), ai putut face cevă mâl. mult. în privinţa culturii generale; 
de acl înntinte ea a luat un avînt puternec carele, cu toate greutăţile şi. - 
piedicile ce ?i se opuneai, a continuat a se manţine la înnălţimea apucat, 
şi a tot merge înnăinte. 

La începutul răstîmpului acestuia predomată încă în statul şi în 
biserica Romînilor de pretutindenea gralul bulgaro-slovenese ca graiii oficial 
moştenit din răstîmpurile precedente. Din această causă învăţătura, de car te: 
şi toată cultura întelectuală se făceă numai prin graiul acesta; ca eră 
dară bulgaro-slovenească, fa” nu naţională romînească. 

Gratul bulgaro-slovenese nn dispuneă de altfeliii de literătură decît 
religioasă bisericească ; de aceea şi Romînii nu puteai găsi şi aveă, prin 
el altă cultură spiretuală decît bisericească şi religioasă, şi încă, în parte 
foarte mare, superstiţioasă ; de o cultură: umanistică, universală şi filo- 
sofică nu putea fi dară vorba prin el. - 

Deci cultura Romînilor prin graiul bulgaro-slovenese n'aveă, şi nică” 
nu pntei să aibă alt scop, decît. să procure bisericii și statului bărbaţii 
necesari pentru dirigenţa și administraţiunea lor. 

Cât de cu puţină cultură întelectuală se îndestulaii Romînii, în partea 
lor cea mal mare, în' prima jumătate a - răstîmpului acestuia, ni-o spune . 

- Dumitra Cantemir, unul dintre cei mai bine şi mai temeinice cunoscători , 
ai istoriei şi deprinderilor neamului romînesc şi carele a trăit pe la. 
finea răstîmpului acestuia (26 Ostombre 1673 până 2) August 1723). EL 
dice, că înnăinte de domniea lui Vasilii Lupul „fiii boierilor nu învăţaii 
altă, limbă decît cea bulgaro-slovencască, în care, dupăce se deprindeaii a 
citi, fiindcă în ea nu aveai de unde învăță alte științi, trebuiai să înveţe 

„dearostu! Orologiul bisericii răsăritene, Octoihul și Psaltirea, Finind acestea, . 
li se mai esplicait Evangeliile, Scrierile Apostolice şi Pentatenhul, rar cînd 
celealalte cărți ale testamentului vechiti, ca astfeliii să poată măcar înţelege 
ce se cuprinde în sînta seriptură. Tot cu aceste studii se îmbuibaii și toate 
fiicele boierilor, însă cu acel scop deosebit, ca să poată citi şi serie mai 
bine romînește, Şi rar se găsiă cineva care să fi studiat gramatica sla- 
voană, mai ales deoarece gramatica acestei limbi, compusă de creteanul 
Macsim ,.,.,..„ este foarte rară“. 1) - - 

Eată în ce se concentră toată hrana întelectuală a tuturor Romi- 
nilor în prima parte a răstîmpului acestuia, şi la foarte mulţi din ci încă 
şi în a doaiia lui jumătate! ” | 

1) Descriptio Moldaviae. București, 1872, pg, 153.



pă 
ca f 
———— 

Dar oricît de mărginită a fost cultura generală a Romiîniloii, : tot sati găsit pintre. că spirete, cari îi se puteaii. îndestulă numai cu atâta, şi bărbaţi cu mijloace și. cu străbatere, carii căutară şi găsiră pe aluria aceea ce nu li puteă procură ţara, or natală. Avem q mulţime de dovedi, că încă de pe la începutul răstîmpului acestuia mulți bărbaţi ati îmblat prin ţări străine și depărtate după'o hrană întelcetuali. mai convenabilă şi mai cor&spundătoare, Aşi ni arată eruditul B. P. Hăjdât în. scrierile sale: Școalele polone în privinţa Romînilor“ şi în ;Copilariea lui Ion Moţoet, „precum şi G. Mesail într'un articul : . „Cum: ati învăţat - carte. -unii din. oamenii mari ai Romînilor::, 1) cumeă pe timpul lui -lauther erat îuserişi la universitatea, din Vittemberg mai mulţi Romîni sub numele de Ungui, precum : Costea, Grăniceriit, Copaciii, Gane, Ceapă, Vulpeani și un Ion Vodă Basarabul. Mai departe se ştie:că Luca Stroiciii, marele Logofăt moldav, dela, carele ni s'a păstrat din anul 1593 o transcriere cu litere Jătinești a rugăciunii domnești 'Vatăl Nostru, 'Şi-a făcut studiile sale mai înnalte în Cracovica; că. principii "Ţării Romîneşti Petru Cercel (1583—1585) și Radul Mihnea (1611—1616:și 1620-—1623) ati studiat cel dintii în Franciea şi Italiea, 2) far” al:doile în , Veneţiea ; că. renu- mitul Miron Costin a studiat la şeoala din Bar în Ucraina pe la anul 1646, ) ete, ete, . a 
Aceste emigrări în străinătate pentru “studii mai. înnalte şi mal temeinice ni demustră, că prin secolul al 16-le şi pe la începutul celui de al 11-le, mulţi bărbați nu erati mulțămiți cu școalele din ţară și că nu erait îndestulaţă cu învățăturile din ele și cu direcţiunea culturală în care se mișca, | | i 
Cu adoptarea graiului grecesc ca grai cultural pe lîngă cel bulgaro- slovenese, ceea, ce sia făcut deodată cu înmigarea, şi „așădarea . călugărilor "grecă şi a.mal multor familii grecești. în îmbele domniate -naţionale, “ta” mai ales dela ţinerea siaodului bisericesc din Iași din 1642. şi de la înfi- inţarea îndată după acesta a. unor școale mai înnalte - în țară, a aca- demiilor din Iași și „București, prinse a se schimbă încetul cu încetul atît; estensiunea cât și direcţiinea culturii și înstrucţiunii. Din curat teologică creștinească și adeseori superstiţioasă. ce eră mai înnăinte,. ea prinse a se tot estinde, a se universalisă, a: devent filosofică, umanitară ŞI practică, Întroducerea clasicismului la Romîni, a studiului graturilor clasica: gre- cese și latinesc, și a  literaturilor. represîntate prin ele, a. facut: o adevărată, şi binefăcătoare revoluțiune în cultura şi în spiretele Romînilor, „Curînd după înfiinţarea academiilor din “lași şi București, ele nu mai erai ajungătoare spre. îndestularea tuturor cerinţilor. Romînii capătaseră gust la învățătură mai ualtă și avînt spre. regiuni mai largi și mai senine. De aceea, vedem că mai mulţi domnitori, ca Georgiii Duca (lanariii 1666 pînă Lunii 1666; Noemvre 1668 pînă August 1673; Devemvre 1673 pînă Decemvre 1678 în Ţara Romînească,;. Dstembre 1678 pînă Decemvre 1683), Constantin Cantemir (laniit 1685 pînă .Mart 1693), Şerban Cantacudinul (1619—1658), Constantin Brîncov eanul (1688 pînă 1714) și alţii aduseră în țară pentru copiii lor pre unii călugări greci dintre cei mai învățață, la carii. studiaii și fiii boerilor. ) | În aceste academii şi prin 'casele private, în locul Orologiului, Octo- 

3) „Tralant, diariii, pro 1869, pg..130. — 2) Guazzo Stefan: Dialoghi, Veneţia, 1586 şi 1604, — 5) Letopiseţele Moldovei, lași, .1852. t. 1. pg. 289 şi pg. 933. — 4) Cantemir D,: Descriptio, |. e. pg. 134, . . ” | 
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ihului și al Psaltirit,.carile rămaseră acum mai mult .pentru școalele 
ordinare de pe la: bisericile domnești, de pe la mănăstiri şi episcopii, - se 
întroduse studiul clasicismului și-al umanismului, se propnneait aritmetica, 
algebra, geometriea, trigonometriea, înginetiea, botanica, zoologiea, medicina 
aplicată, psicologiea, logica, metafisica, teologiea naturală, morala, litera- 
tura generală bisericească, ete, 'Voate aceste studii eraii menite să lăr- 
gească orizonul înteleetual al. Romînilor, să! luminede și sl limpedească, 
să li deschidă alte vederi și să li însufle alte aspiraţiuni mai pre sus de 
cele ordinare de toate dilele; aceste studii aii dat: culturii Romînilor “nu 
numa! o direcţiune ştiinţifică şi umanitară, ci chiar și naţională, și M-ati 
pus asttelii pe adevărata cale a progresului real şi binefăcători, „De 
aice ni esplicăm, dice distinsul și meritosul profesor Constantin Erbi- 
ceanul în remareabilul săii discurs rostit cu . ocasinnea jubileului de 50 
de ani al universităţii din Iaşi, de dice ni esplicăm faptul pentruce -dela, 
Vasili Lupul :și Mateiti Basarabul pînă la începutul secolului al .19-le, 
boierii și clasele avute nu'și mai ;trimeteait copiii lor în. școalele din 
Poloniea, (din străinătate), ci'% educati şi se mulţămiaii cu studiile ce le 
tăceaii fiii lor numai în ţară.1). ». . a? 
„Această cultură ştiinţifică şi umanistică. a învioșat sîmţul naţional 

tot din ce în ce mal tare şi a deșteptat în Romîni gustul pentru literă- 
tara, naţională, ba pre mulţi %-a împins pe calea activităţii întelectuale 

“şi a productivităţii literare, astfeliii încît în răstimpul acesta, literatura 
romînească, din neînsămnate. începntură ce avei, a sporit foarte mult şi 
s'a tot lăţit de pe un târen pe altul, pregătind şi întemeind pretutindenea 
o cultură adevărat romînească, cu tendinți şi aspiraţiuni naţionale 
românești, Ei 

$ 3. Neputinţa, oficialităţii şi culturalităţii graiului rominesc 
a pînă în răstimpul acesta.. | | 

Precum, resultă din cele spuse la răstîmpurile precedente, 2) cărţi 
religioase scrise în graiul naţional aii fost în toate timpurile la Romîni, 
dintru. început numai, în cel lătinese, fiindcă acesta eră graiul lor eul- 
tural naţional pe lîngă cel grecesc străin, maj tărdiii însă și în cel poporan 
vulgar sait romînesc. 

__Dela încreștinarea Bulgavoslavilor însă, de pe la mijlocul. secolului 
al 9-le încoace, se mai ivi pe-terenul bisericese şi cultural. un noii grafii, 
precum am vădut mai sus,?) graiul bulgarostavie. Deodată cu acesta sait 
curînd după aceasta, prin secolul al 10-le sait cel mal tărdiii pe la finea 
secolului al 12-le și începntul celui de al 13-le, prinsoră şi Romînii a se 
folosi ici coleă de graiul propriă poporan, pe lîngă graiurile lor culturale 
de mai înnăinte, dar Bulgaroslavii, “prin preponderanţa şi: predomnirea 
lor în cele politice şi religiouse, năduşiră chiar din fasă orice încercare 
mai serioasă de folosire a graiului poporan romînese, iar! valul: lor îl 
înculbară tot din ce în ce mai tare: prin bisericile Romînilor de pretu- 
tindenea, delăturară din ele încetul cu încetul graiurile culturale de mat 
înnăinte ale Romînilor, şi ocupară astfeliit.tot terenul predomnit de ele. 
Cărţile religioase, trăduse de Romîni în graiul propriii poporan, nu se 
putură întrebuința, ca de ordinariii, prin bisericile lor, din causa netole- 

1) Xenopol şi Erbiceanu: Sărbarea școlară din Iași, 1585, pg: 56—63. — 2) Vegi 
în: manuscript cursul miei asupra istoriei limbii şi literăturii romînești, din carele 
această publicaţiune este numai un capitul. |



_i5 
ranţii elemîntului predomnitoriă “bulgaroslav, carele ' nu - suferiă! alte graiuri străine în biserică și stat prin țările stâpînite de el, ci ele se folosiaii în public numal ca abatere, pe furiş și în lipsă decărţă bulgaro- slavice, iar” în mod privat le citat toţi aceia carii doriaii să se : îndul- "cească și să se elifice cu învățătură religioase întrun grai ce îl. cuno- şteaii dela pieptul mamti. iar nu, în niște graiuri ce numai cu trudă şi „osteneală trebulaii să le înveţe mai tărdiii. a SI | Ca nişte rămășiţi venerabile din aceste 'cărţi religioase . străvechi romînești am considerat ($1) și considerăm Codicele Voroneţean, Psaltirea Scheiană, Psaltirea Voroneţană şi așă numitele testură bogomilice din Codicele Sturdean rămase în scris de la popa Grigoriii din Măhaetii. Noi dară afirmăm și susţinem o coesistenţă netolerată: şi chiar persecutată a unor cărţi religioase și bisericești, scrise romîneşte, pe lîngă cele bulgaroslavice considerate ca - oficiale şi sîngure îndreptăţite prin bisericile Romînilor, earile, chiar și după fundarea statului țări Romîneşti şi al Moldovei, aă stat încă timp îndelungat în legătură şi dependenţă ierarhică de biserica Bulgaroslavilor “din Ohrida, şi din Halici pe scurt timp. ' a În virtutea deprinderii și sub stăpînirea prejudeţelor timpului, chiar în îmbele domniate romîneşti, se stabilise. graiul bulgaroslavic - ca, 'gratii oficial, fiindcă ele se urdiseră înti'un timp cînd graiul latinesc şi biserica “vomanocatolică dimpreună cu tot ce aduces, aminte de ele, dimpreună dară şi cu gralul poporan romînese, erat proscrise și considerate ca cevă, necurat şi spureat, ca cevă, diavolese ce neapărat duc sufletele în pierdare și la munca vetinică a fadului, ($1) Aceste vederi pe de-o parte, ar” pe de alta, puterea depriuderii seculare, a datinilor învechite, a prejudeţelor ruginite, at manţinut timp îndelungat graiul bulgaroslavic” ca graiii esclusiv oficial în biserica și în domniatele Romînilor, precînd cel romînese treceă ca un apendice umilit, nedeosamă și meîndreptăţit, întrebuințat numai de aceia în cari nn predomniaă prejudeţele mulţimii şi în cari se deșteptase sîmțul demnității naţionale şi“ tot îmboldiă spre lucrără, în carile să se vadă și să se cunoască acest sîmţ. Acest. sîmţ, de şi ţînut în fiii şi năduşit de puternicii Qilei şi de prejndeţele mulţimii, totuș niciodată n'a dispărut din pleptul Romînilor, ci necontenit a fost cultivat şi întreținut, pe ascuns chiar, ca un foe sacru, ca un isvor viă din carele aveâ să r&sară rîul mîndru şi falnic al literăturii romînești. Acest sîmţ, dacă nu 's'a putut mani- festă îndeajuns pe terenul întelectual literar în răstîmpul precedent (1184—1504) - din causa, prejudeţelor “timpului, apoi el, în r&stîmpui acesta, a făcut :pro- "grese şi a prins a se manifestă, în stat, în biserică şi în producţiuni literare. 

$ 4. Causele întroducerii graiului rominesc ca oficial în . 
- biserică şi stat. : - . 

În decursul răstîinpului acestuia și mînă în mînă cu lţirea culturil.ela- sice şi umanistice pintre Romînii din îmbele domniate naţionale s'a deplinit un fenomen, carele sîngur a, dat; :acestor organisme: soţiale caracterul definitiv şi timbrul lor curat național. Acest fenomen a. fost întroducerea graiului romînese ca graik oficial în biserică şi în stat, | Dacă îmbele domniate romînești puteai apăre pînă acum în ochii multora ca un apendice la unele state slavice de pe împrejur, sati chiar ca înse'şi slavice, din causa folosirii graiului bulgaroslavic ca gratii oficial în biserică şi în stat,. apoi de aci înnăinte ele nu mai puteaii fi ţinute 

  

1) Veţi în manuscript cursul mieă asupra istoriei limbii şi literăturii romînești, .
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că! atari, 'căci, scuturînd încetul cu încetul: hainele străine de pe dînsele, ele se 

presîntaii înnăintea oricui în caracterul săii propri, în naționalitatea sa 

genetică, care dintru început chiar nu eră alta decât; numai cea romînească. 

“Întroducera graiului romînesc ca oficial în biserică şi în stat nu s'a 

esoperat nici în mod sgomotos şi violent, nici în urma unor decretări solemne, 

precum ait credut unii, ci, precum vom .ved€ mul la vale, tiptil, încetul 

cu încetul, în mod pacinic, fără de niciun sgomot. La facilitarea întrodu- 

cerii lui însă ati conlucrat mai multe cause. Sa 
Cea de întîiii și mal eminentă causă a fost curmarea si 

delaturarea înrîurinţii șia propâgandei slaviece din 

biserica Romînilor, Aceasta s'a îndrumat prin aceea că stati desfăcut 
legăturile ierarhice . cari uniaii biserica Romînilor cu biserica slavică din 

Ohrida și din Haliciii, 
Biserica Românilor, curînd după întemeiarea îmbelor domniate naţionale 

şi pentru apărarea și păstrarea nedepenilinţii acestora, fă decbierată nede- 

pendentă și pusă în legături spiretuale numai cu biserica cea mare gre: 

cească din Constantiniana. Prin aceasta s'a curmat orice amestece bulgaro- 

slavic în biserica Romînilor și a trebuit să încetede orice succurs și sprijin 

„din partea. străinilor pentr. păstrarea graiului bulgaroslavie ca gralii 

oficial. Graiul bulgaroslavie rămase acum numai pe sama puterii sale 
culturale destul de înferioare, nemaiavînd alt susţiitoriii decît usul secular, 

deprinderile învechite și prejudeţele înculbate. Dar" și acestea nu folosiră 
mult şi pentru timp îndelungat, căcă, nefiind nime care să le fi tot nutrit 

şi învioşat, puterea lor tot slăbi. pînăce și-ele înse'și se delăturară ca 
cevă netrebnie şi nefelositoriii. Pînă întru atîta ajunse graiul bulgaroslavie 

Ja, Romîni cu timpul, încât „nu eră priceput şi vorbit nici măcar. de aceia 
carii erati chemaţi să se folosască de el. în cele bisericeşti şi în ale 

statului, cu toate că. nu esistă nici o scoală, în care nu sar fi învățat, dar” 

învăţatura lui se faccă cu atît de puţină seriositate de cătră Romîni, încât 

pe la finea seculului al 16-le şi începutul celui de al 17-le rar unde se 
„gaskati bărbaţi carii să fi fost în stare a compune măcar un uric bul ga- 

roslovenește. Mitropolitul Varlaam, carele a trăit tocmai pe timpul acesta 
şi a păstorit biserica Moldovei dela 1632 pîna la 1653, ni spune în pre- 
cuvîntarea, „Cărţii sale romîneşti le învățătură“, tipărite în laşi în anul 

1643, că pe atuncia „eră mare lipsă de dascăli și de învățătură, şi că 

nime nu învăţă nici atâtă cât învăţă mai înnăinte“, iar" mitropolitul Dosofteiit 

ni spune în precuvîntarea Psaltirii slovenești-romîneştă din aşi 1650 că 

pe timpul săă „și aceâ puţină sărbie ce o învăță de înţălegea, încă sal 

părăsit în ţari“.1) Graiul bulgaroslavic fi nu numai negrijit de cătră 

Romîni, dar” el prinse a, să corumpe în usul lor şi a deveni nesuferit, din 

care causă mulți nici nu'l - mai întrebuinţă, ci începură a se -folosi de 

graiul propriă naţional, pentru învăţarea căruia nn trebniă să'și bată 
capul, ci numai cu scrisul și. cititul luk. Melchisedec, eruditul episcop al 

Romanului (1879 — ţ 1892), carele a publicat un studiă înteresant asupra 

cursului decădeaii graiului bulgaroslavie la Romîni şi a întroducerii 

gradate a celui romînese în locul lui, 2) împărtășînd un urie scris 

sloveneşte în Iaşi în 5 Januari 1685, dice în privinţa aceasta: 
„Pentru .ca un Romîn ce nu știe slavoneşte să'și facă idee de corupţinnea 
limbii slavone din acest act, trebue să'și represînte pe şcolarii ce învaţă 

  

g. 229, — 2) Appendice la Chronica Hușilor, București, 
> 1) Cipariiă T. Analecte f p 

1$69 1, e. pg. 60.
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o limbă străină, pe carii, dupăce ati învăţat o cîtime de diceri și ati 
memorisat mai multe frase, profesorul îi silesce a compune ceviă, în aceă 
limbă, de pe limba lor maternă. Se înţelege că junii compunători imiteadă 
formele limbii lor, nu nemerese numerele, cazurile, genurile, nu știi 
regimurile verbelor şi ale particulelor, ete. Așă de procopsit a fost logo- 
fătul slavon al lui Vasilie Vodă, carele a compus acest uric. El w'a 
învățat această limbă la dascăl; el 'şi-a format'o sîngur după tipul celei 
romînești, prin citire de documente și alte scrisori slavone. Unde nu'i 
veniă în minte cuvîntul slavon, el puneă pe cel romîn, dîndu'i o fisionomie 
slavonă prin adausul de vreun final slavon, precum : ov, ve,.ete.* . 

A doatta causă nu mal puţin puternecă și ponderantă, care a con- 
Incrat simultan la slăbirea și mai pe urmă la: delăturarea :slavonismului 
din biserica și statul Romînilor, a fost reîntroducerea gralului 
grecesc ca graiii cultural la Romîni. | 3 

Am vădut în răstîmpurile precedente 2) că, dimpreună cu încetarea, 
preponderanţei politice și bisericeşti a elemîntului grecesc din: ţările 
locuite de Romîni, dispăruse din cultura Romiînilor și graiul grecesc şi că 
locul lui îl ocupase cel bulgaroslavic, carele stăpîni apoi 'mai multe secole 
vieaţa întelectuală a Romînilor. După fundarea şi întărirea statului Țării 
Romîneşti și al Moldovei, și dupăce Turcii -prinseră a cuceri una cîte una 
ţările peninsulei Baleanice, cu deosebire . dupăce ei făcuseră capăt statului 
bulgaroslavie în anul 1389 și mai ales dupăce nimiciră și rămășița împe- 
riului roman răsăritean şi cuprinseră şi capitala lui, Constantiniana, în 
Maiii 1453, începură a se refugi în îmbele domniate romînești o mulţime 
de călugări bulgaroslavi şi greci, carii se acioară. aici. ca călugări: con- 
ventuali şi apoi îndemnară pre domnitori -și pre boieri ca să: fundede 
mănăstiri pe. la locuiă îndămînatice, Aceste mănăstiri se împoporară curînd. 
Deodată, cu călugării greci căutară şi familii grecești adăpost în : statele 
Romînilor. Aceste familii grecești se: înmulţiră foarte tare, mai vîrtos 
decînd Mircea cel Bătrîn (1386—1418) și Bogdan cel Chior (1504—1517) 
întrară în legături politice cu Turcii, acum stăpîni preste toată peninsula, 
Balcanică. Ele se aşădară prin orașe și tîrguri și mai ales pe la curţile 
domnșști și boierești. Aceste familii, precum şi calugării greci, 'aduseră 
cu sine gralul grecesc ca graiii cultural și bisericest, și'l băgară unii. pe 
la mănăstirile unde se adăpostiră, Yar" alţii prin casele boierești și domnești 
pe unde îşi găsinii subsistinţa ca dascăli și ca grămătici, sait și în alt 
mod. Aceste familii grecești erati dintre cele mai alese şi mai culte, şi 
de aceea căutară în noaiia sa patrie ca să se manţină la un grad mai 
superior de cultură, La dobîndirea acestei culturi nu se folosiai de alt 
graiii decît numai de cel grecesc și de tesaurele literare depuse în el, 

„_Vedînd Romiînii că graiul grecesc li. ofereşte mai multe mijloace 
de cultură şi că este mai desvoltat, mai perfect și mai plăcut decît cel 
bulgaroslavic, prinseră a se folosi și ei deel. Învăţători erudiţi și iscusiţi 
se găsiati foarte mulţi pintre călugării greci din ţară, din Constantiniană 
şi de pe aiurita. În modul acesta -graiul grecese începu a se lăţi pintre 
Românii din îmbele.domniate romîuești ex graii caltural și chiar bisericesc: 
pe lîngă cel bugaroslavic. Cu cît mai mult se răspîndiă raiul grecesc 
„pintre Romîni și se folosii de ei că, gratii cultural și bisericesc, cn atîta, 
mai tare se îngustă cercul de întrebuințare al graiului bulgaroslavic. 
Prin aceasta, graiul bulgaroslavie pierde tot mai mult din:nimbul ce îl | 

1) Vedi cursul manuscris de istoriea, limbii și literăturii- romîneşti. -
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aveă, şi cara îl fâcea să fie privit: ca cevă sacrosanct, ca cevă neatacabil. 
Aceasta făci ca şi prejudeţele legate de el să'și piardă tăriea, să se tot . 
împuţinede şi pe urmă să dispâră de sine. . 

Această aplecare a tuturora cătră graiul grecesc ca cătră un gratii 
eminent cultural şi bisericese puse tot din ce în ce mai mult în umbră 
graiul bulgaroslavic și'l făcu tot din ce în ce mai nebăgat în samă şi mai puţin 
învăţat prin şcoale. Aceasta însă a fost totodată şi lovitura lui de moarte, 

A treia causă şi sîngura îndreptăţit și, întemeiată care a nimicit 
oficialitatea și cul turalitalea graiului bulgaroslavic la Romîni, a fost 
deşteptarea tot din ce în ce mai tare a sîmţului național 
şi a demnităţii naţionale pintie ei, lăţirea şi sborul ce acest 
sîmţ, "l-ati făcut pintre Romîni, atît pintre cei din îmbele domniate naţio- 
năle, cât și pintre cei de sub coroana ungară a sîntului Ştefan. 

Aci în r&stîm pul precedent (1185—1504) se manifestase acest simţ 
prin mai multe încercări literare în graiul romînesc, și chiar prin gura 
unui domnitorii. Primul rege al Romînilorși Bulgarilor de pe îmbele laturi 
ale Dunării de jos, Ioniţă (1196—1207;, mulțămeşte în anul 1202 papei 
Inocenţiă III că %-a adus aminte de originea sîngelui și de patriea din 
car6 se trage.1) În răstîmpul acesta însă conştiinţa despre necesitatea, gra- 
iului romînesc în biserica Romînilor se învioșă tot din ce în ce mai tare, 
găsindu'și espresiunea în pre- saă posteuvîntările mai multor cărţi. "Așa 
ni spune diaconul Coresi în precuvîntarea Psaltirii sale din 1577 că el, 
dacă văd „că mai toate limbele ati cuvîntul lui Dumnedeii în limba lor; 
şi că Hristos dice: cine citește, să înţeleagă, și că Pavel apostolul încă 
dice : întru biserică mai vîrtos cinci cuvinte cu înţeles să grăese ca și 
alții să înveţe, decît un întunerec de vorbe neînţelese întaltă limbă“, a 
trădus Psaltirea romînește și a publicat'o „ca să fie de învăţătură 
tuturor Romînilor“; — iar” trăducătorii testamentului vechiă, tipărit 
în Orăștiea în 1582, dic că și pre el numai „jelaniea, scriptureei sfente“ și 
vedevea că „toatele limbile ati și înflurese întru cuvintele slăvite a lu 
Dumnedeii, numai noi Românii pre limbă nu avem“, “ia îndemnat să se 
aplice de această „mare muncăi,?) ară alţii mărturisesc că pre dînşii 
sîmţul de dătorinţă "i-a împins la activitate literară, precum dice mitro- 
politul Moldovei, Varlaam, în „Cartea romînească de învăţătură“ tipărită 
în laşi în 1643, că el numai „ca datornic ce este lui Dumnedeă cu 
talantul ce 'i-aii dat“ şi numai „ca să'și poată plăti dătoriea“ s'a apucat 
de a compus și tipărit această carte „ca să fie de învățătură pentru toată 
seminţiea, romînească!: ; 5) mai alţii Xarăși îşi motiveadă lucrările cu aceea 
că preuţii comit o mulţime de greșele la serviciul dumnedeesc din causă 
că nu înţeleg cele ce se cuprind în cărţile bulgaroslavice bisericești, 
precuin o face popu Ion din Vinţ în precuvîntarea „,Molităvnicului“! tipărit 
in Alba-Juliea în 1689, dicînd că „mulţi dintre preoţi, neînţelegînd tipi- 
curile, rănd uielele, foarte cu nedestoinicie“ isprăvese „toate slujbele. 4) 
Alţii Yarăși aveai în vedere folosul moral ce cărţile lucrate de ei romîneşte 
ar aduce cititorilor, precum dice mitropolitul Țării Romîneşti, Ştefan 
(16149—1669), în preenvântarea dela „Îndveptarea legii“ tipărită în Tîr- 

„2) Multas egimus gratias omnipotenti Deo, qui visitviit nos, servos snos indignos, 
secundum suam ineffabilem bonitatem, et respexit humilitatem nostram et reduxit nos 

“ad memoriam sanguinis et patrie nostre, a qua descendimus. Hormuzaki Documente 
privitoare la ist. Rom. v. 1 pg. 2 Nr. II.—2) Cipariii T. Analecte, Blaj, 1555, pg. 81. — 
3) Ciparii T. Analecte pg. 204. — 4) Cipariii T. Analecte, pg. 134. a
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goviștea, în 1692, căi el a tipărit .această cârte „ca să fie de folosul tuturor 
de obşte, ca o grădină plină de flori mirositoare ale. ralului, sati ca un 
vistiariti de obște bisericii", 1) Şi în fine, unii aduc ca motiv pentru tră- 
ducerea cărților, că nu se mai găsese preuți carii să priceapă - bulgaro: 
slovenește. Așă ni spune Mitropolitul Dosoftetii în precuvîntarea la, Psal- 
tirea din Iași din 1080 că de accea s'a „Silit şi a scos pe înţăles romînese' 
cărți, fiindcă pe timpul săi „şi aceâ puţini sărbie ce o învăţă de. 'nţă- 

„legeș, încă s'a părăsit în țari“. 'Toate: acesto mărturisiri vădesc. înten- 
țiuni și scopuri bine definite, arată prin urmare că printro oamenii 'răs- 
tîmpului acestuia ai fost bărbaţi en conștiință vie Şi limpede despre aceea 
co aveaii de urmărit, că a esistat așadară o partidă progresistă, 
liberală, naţională şi culturală, - a 

Această partidă eră încă foarte sfiicioasă şi. puțin întreprinqătoare 
la începutul răstîmpului acestuia, dară curînd căpătă un împuls și un 
curaj neaşteptat prin reformaţiunea -ce se făcuse în birerica: apuseană: şi care se r&spîndise îndată pintre aderenţii acestei biserici de pe teritoriul 
Daciei 'Trăiane, de pintre Romîni. Şi tocmai această răspîndire a „ideilor -reformatiste, a liberei cugetări pintre Ro- 
m în se poate privi ca a patra causă care a contribuit mult la delă- turarea graiului bulgaroslavie din bisericile şi din statele Romînilor. - 

„Ideile principale -ale reformaţiuni! aii fost libera cugetare, naţiona- 
lisarea bisericii și vulgarisarea cărților biblice ca fiecarele să le, poată 
citi pe înţeles şi studiă după plac. Dintre confesionalii bisericii. apusene de pintre Romîni fură; Saşii cei de întîlii carii îmbrăţişară cu căldură ideile reformaţiunii şi le propagară cu mai puţin înteres egoistie şi cu mai mult zel și pricepere pentru ele. De la Saşi se lăţi curînd pintre toți Romînii divisa însuflețitoare a sîntului apostol Paul, că „mai bine este a grăi în biserică vinci cuvinte pe înţeles decît deci de mii în grait 
străin“, 2) Biyapiesă Je, măr Du păie Yhwosate Daddy, GA. în erznoia 
Şi mas 2âyous dă 300 voie 409 hahijcat, înz vai dăhovs varia, î pgiows î&reus E Yăbcon. Gratias ago Deo, quod omnibus vobis magis ' loquor 
linguis ; sed in ecclesia malo guinque verba per mentem loqui, ut etiam alios instroam, quam decem millia, in lingua, Acest curent a fost o apă, puternecă pe moara acelora carii şi pînă acum se încercaseră a vorbi popo- rulul romîn pe înţeles şi pe romîneşte, dară cu sfitală și neîncredere, Ei s'a pus din noă la muncă, dară acuma înmulțiţi şi cu mai mare înere- dere în triumful causei lor, şi. cu fima întenţinne de a nu se lăsă de lucru pînă nu vor. fi procurat bisericii vomînești toate cărţile necesare 
sublimei ci misiuni, a ” 

La, această, noaiiă desghieţare a puterilor amorţite, Romînii iubitori de cultură naţională ati căpătat un: împuls binecuvîntat și un suecurs - puternec de la apostolii sași at reformaţiunii din. Ardeal. Așă jupînul Hanăş Begner (Hans Beckner) din Braşov, într'un “epilog la 'Tetravan- ghelul tipărit în. Braşov în 1960—1561, cea, dintii carte romînească păstrată dintre cele tipărite, ni spune că el a avut „jelanie pentru sfentele 
cărți creștinești, tetroevanghelă, şi că a pus pre diaconul Coresi din 'Tir- govişte şi pre diaconul “Tudor ea să le trăducă ca „de învăţătură. să fie popilor romînești, să înţeleagă, să înveţe Romînii cine's creștini, 3) 

„2) Cipariă T. Analecte, pg. 167. — 3) Epistola 1 tătră Corinteni, cap. 14 y. 19, — 
3) Tetravanghelal diaconului Coresi, publicaţ de Dr. Gherasim Timuș şi Const. Erbiceanu, Bucureşti, 1889, pg, XI
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"Tot aşă dice şi ;„Hrăjilă Lucaci (Lukas Hir sehel), judeţul de cetatea 

Braşovului și a tot ţinutul Brăsci“, în precuvîn tarea cărţii „Evanghelie 

cu învățătură, tipărită în Braşov în 1580, că el „foarte cu inimă fierbinte 

şi cu jale aprinsi demult jeluii la această luminati curte“, drept aceea 

a căntat?o în multe părţi.pînăce a aflat!o şi apoi cu sfatul mitropolitului, 

al preuţilor şi al consilierilor săi şi cu volea tuturora o .dete diaconului 

Covesi de o trăduse de pe bulgarosloveneşte pe .romîneşte, împreună cu popă 

Iane şi -popa.:Mihaiă, preuţi dela, biserica Şehieilor de lîngă cetatea Braşo- 

vului, „ca să fie mai lesne şi mai lușora ceti şi.a în țelege pentru oamenii 

ceia proştii“, şi „ca nemunul să fie acoperiti, co .să fie mai lesne spre 

înţeles, și cătră citit cu folos și cu îndemnături“, ?) | 

Odată porniţi cu:seriositate pe calea trăducerii și a vulgarisării cărţilor 

bisericești şi religioase, și întăriți de curentul noii.al reformaţiunii. Romînii 

cei cn vederi largi și cu aspirațiună curat naţionale, n'aii mai dat îndărăpt, 

ci curăjoși-aă tot purees înnăinte, şi cu toate piedicile ce le întîmpinaii 

la fiecare pas. şi pre cari trebuiă : să le învingă şi să le delăture,. dacă 

volaii să străbată mai departe, și eu toate prejudeţele seculare înrădăcinate 

ce trebulaii să le combată şi să le spulbere, ei.nu s'ati-dat abătuţă din 

calea lor, - fiindcă lăptait pentru o causă sîntă, și” pentrucă dorăati și 

voiati s'o facă să triumfede,. Astfel, dela. trăducerea și „tipărirea totra- 

vanghelului din 1561: înnăinte, cărţile religioase şi biseri cești sai tot 

înmulţit şi vulgarisat pintre Romîni și prin bisericile lor. Ele nu sai 

trădus şi tipărit numai spre folosul întelectual și moral al cetitorilor, 

ci şi spre a fi folosite” la ceremoniile religioase; mai ales cele curat 

liturgice aveai menirea aceasta. De aicl resultă că, da că nu mai dinnăinte, 

apoi cel puţin de prin anul 1561 încoace ai avut Românii putinţă de a 

se folosi tot din ce în ce mai mult de graiul propriii naţional la ceremo- 

niile lor religioase. Graiul romînesc s'a și folosit într'adevăr prin bisericile 

Romiînilor, în cele sătești mai- mult eselusiv şi în măsura în care dispu- 

neati de cărţi romîneşti, iar prin bisericile domnești. și:pe la mănăstiri 

numai în paralelă cu graiul bulgaroslavie saii cu cel grecesc, căci Paul 

de Aleppo ni spune în deserierea tălătorică sale întreprinse prin Mo ldova 

şi "Para Romînească cam pe la anul 1650,2) că în biserica domnească din 

laşi se cîntaă rugăciunile la corul drept. grecește, iar la cel stîng ro- 

mîneşte. Cu toasă răsprîndirea cărţilor romîneşti, ele n'aă fost în stare 

să delăture de pretutindenea pre cele bulgaroslavice, ci acestea, ba încă şi 

cele greceşti, a continuat a se. susțin, încă lung timp, pe. lîngă cele 

romîneşti, căci esistă o partidă care le apără, fiindcă nu voiă, sati nu pute 

să, se lepede de deprinderile învechite și de simpatiile înrădăcinate. 

“$ 5. Dovedgi de folosirea, graiului romînesc ca graiii oficial. - 

“ Gratul romînese.a .fost. întrebuințat de Romîni în scrisoare de bună 

samă mult mai înnăinte decît s'a, găsit unul altul ca săl folosească Ia 

trăducerea, cărţilor religioase bisericeşti. Cind s'a făcut aceasta pentru 

îutîiaş dată, este şi va rămînă un misteriii., Chiar despre primele cărţi 

romîneşti ennoscute nu ştim cu siguritate timpu | în care ati fost scrise, 

Dacă cărţi de oarecare valoare şi de întrebuințare mai întinsă nu s'a 

putut păstră pînă "n dilele noastre, cu atâta mai greii a fost aceasta pentru 

niște scrisori singuratice, mică și neînsemnate, oricît de mult înteres parti- 

cular ar fi avut unii şi alţii pentru ele. - 

:) Ciparii T. Analecte, pg. 44-45. — 3) Hăşdăi: Archiva ist. |. 1. p.2. pg. 10.
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| "Cu toată greutatea păst răril acestui feltă de 'serisori, tot: 86 mal 
descopă pe ici coleâ cîte unele. Din cîte ennoâștem pînă acum se. vede | 
lămurit că, eu toată oficialitatea grakului bulgaroslavie în biserica și în. 
domniatele Romînilor, tot s "a găsit persoane cari,: în. calitatea, lor de 
bărbaţi publici saă privaţi, Sat folosit şi de gatul romînese. în afacerile 
lor. particulare, saii în oficiile ce le ocupat. -: i 

Cunoaștem mai multe scrisori private, scrisori publice diregători ale 
şi chiar urice domneşti, carile ni demustră că în secolul al 16-le se între- 
buință” şi graul romînese ca graiii oficial. Cea mai vechie dovadă despre 
aceasta o gasim sub anul 1544. În registrele de caleule” ale comunei Si- 
biiului din Ardeal ni se spune că această comună plătiă pre un „tălmaciil 
şi scriitoriii de răvaşe romîneștii.!) 

Între scrisorile "particulare româneşti păstrate cea mai vechie . este 
1. "o notiţă scrisă în Galaţ în anul dela zidirea lumii 7079 (1 Septembre 
1570 pînă.31 August. 1571) pe legătura unui manuscript de Psaltire 
bulgaroslavică, scrisoare în care se arată, cine a cumpărat, legat - şi 
dăruit această Psaltire unei biserică din Galaţ, şi pre cine să pomenească 
preutul la liturgie. 2). . 

2: O scrisoare serisă într? a 21: Dec, 153 pe pergament de Entimitt 
egumănul mânăstirii” Bistriţei din Para Romînească: spre amintire că cu 
spesele s sale a făcut o pesenină ca. să fie de hrana mănăstirii din Babeni. 5) 

3: Un înscris făcut de diacul Ştefan întra 4 April 1577, prin carele 
arată că Petrea .Brahăş a vîndut lui Dumitru 'Tehni și temeii sale Teelei 
o parte din satul Brăhăşeşti din Moldova. 4 

4: „Druţea serie că.întwa 11 Mat 1981 a vîndut nepotului săi Ignat 
Doboş și surorii sale Albei partea sa din satul Poieni din Moldova. ?) 

5. Catastih despre averea mănăstirii: Galata din Iași, scris într'a 
4 Noemvre 1588, şi certificat de însăşi mîna domnitorului Petru Șchiopul. 6 

6: Mărturie din 13 Opt. 1591, dată din partea mai multor. oameni 
că pârcălabul din Tirgul Jiiului, Dumitru, cu 12 piigari și cu 12 megieșă 
aii decis întrun +proces de împresurare dintre Moldovean Și Stânilă în 
favoarea celui de întîlii. 7) :. 

7: Doaită înscrisuri din anul. 7104 (1 Sept, 1595 pînă 31 Aug. 1596), 
prin carile se arată că. Mihnea, Drăgolii şi Radul. vînd lui Arbănaş 
partea, lor din moșiea Glodeni şi din fanea, lul Pasi. din "Țara Romînească. %) 

9: Pătraşen Păturichie dă în Suceava înt'a S', Lunuariii 1597 epi: 
scopului de Roman Agafton o cărţulie drept adeverire; că a. căpătat o 
Țigancă și'un copil pentru o 'Țigancă ce o avea la mănăstirea Bistriţei. 9) 
9: Înscris de. cumpărătiară şi de” :dăruitură din 3 Iulitt. 1997,. prin 

carele jupînul Nan din Buneştiă de jos din "Țara Romînească, cumpără dela 
Stancăal cinci fălci de loc şi le :dăruește apol mănăstirii dela Ocna mare. 19) 

10: Un “Mateiii din Para Romînească face într'a 15 Dec.. 1599, un 
înscris, prin carele Stănilă, Nicoală, Radul. şi o preunteasă, dtiruese mănă- 
stiriă Tismenci niște moșii promise de părinţii lor. =) a | 

:) Dolmetseh und Schreiber valachischer Briefe, Cozrespon denzlatt des Vereines 

fiir siebenbiirgische Landeslunde, -pro 1881 Ne. 1. — 2) Hăşdăii B. P. Cuvente din 

bătrăni, e, î. |. Bucureşti, 1878 pg. 18. — 5) Hășădăii, Lc. pg. 21. — 4) Hășdăii, le. 

pg. 29. — 5) Nășdăi, |. e. pg..28. — 6) Hăsdăi, l. e. pe. 179. — ?) IMășdăii, le. pg. 55. 
— 5) Hăsdăii, |. c. pg. 65 şi 70 — 9 Hășdăii, |. e. pg. 16. — %, Hășdăii, |. ce. pg. 19, 

— 1) Hăşdău, |. c. pg. 82, - : :
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il: Un călugăr din mănăstirea Neamţului din Moldova a: făcut, 

“precum crede Î. Bogdan 1) mai multe însemnări esplicative pe un manuscript 

. slovenese din secolul ul 16-le. . 

Dintue scrisorile date de persoane în calitatea lor ca diregători, vom 

cită, aice următoarele: _: - 
li înscris din 23 Mart 1523, din Agtud, dat de Ghincea Şoltuzul cu 

12 pîrgari ca; mărturie pentru vîndarea, respective cumpărătura unor 

oouri. 2 . 

2 Tudor, logofăt în Vlădeni în "Țara Romîncască, serie într'a 

22 Sept. între 1517 şi 1583 sati între 1989 şi 159], o sentinţă pre eare 

o dati trei boienă, luaţi pe rivaşe domnești, Ini Preda, adjudicîndu un 

"Pigan pre care îl pretindeă egumănul mănăstirii din Virăş şi Ştepanu, 

logofătul. 3) A DL 
3: Gheorghie, logofătul, serie în Iași înt'a 5 April 1998 sentinţa 

rostită de vornicul de ţara de jos, Candrea Bucium, prin carea dă “lui 

Nicoală şi Ştefan din Murgeşti partea de ocină de aco ei a lui Ionașcu 

. Buboe, fiinde ă eX plătiseră pentru dînsul plata capului pentru omorul unui 

om ; el fugise adecă și nime din rudele lui n'aveă de unde plăti aceâ 

gloabă de 12 bol-și de trei galbeni de ctubote.) 
4: 'Tamăş, șoltuzul din tîrgul Trotuşului, cu 12 pîrgari şi cu alţi 

orășeni. bătrîni daă într'a 4 Opt. 1591, mărturie, cumcă Şandru din Ruși 

a vîndut lui Dragan din Filipești partea sa din acest sat. 5) a 

- 5: Vornicul din Mănești din "Țara Romiînească, Neneiul, certifică 

într'a 10 April cam în anul 1595, cumeă Barbul, postelnicul din Mănești, 

a vîndut partea sa din acest sat logofătului Stoica Torăceanul. 5). 

_." VU rice eşite din cănțălăriea domnească şi scrise romîneşte sînt 

foarte rare îu secolul al 16-le; abiă cunoaștem cîtevă, dar” niciunul, despre 

a -cărut autenticitate mar încăp îndoială, nu s'a publicat pînă acum, după 

cîte ştim noi, 
“1, Cel mai vechii urie domnese din secolul al 16-le, scris vomîneşte, 

să fie unul dela domnul Moldovei Ştefan cel Tînăr (1517—1527), dătat 

din 'Toplicent într'a 20 Septemvre 1536, Eruditul B. P. Hășdăt, republicînd 

acestu uric 7), observă despre el numai atîta, că, „dacă acest document nu - 

e fals, apoi fără îndoială, şi prin anticitatea, limbagiului săii romînesc, și prin 

detaliile sale. istoricojuridice, el merită a fi considerat ca una din acuisi- 

ţiunile cele mal preţioase pentru istoriea romînă. Aşadară decidă criticii 

noştri: este el fals? poate el fi autentic?“ 
Învăţatul Melchisedec, ca episcop al Dunării de jos, a vădut originalul 

acestul urie şi "l-a mai republicat şi el în „Apendice la Chronica Hușilor, 

Bucureşti, 1869, pg. 20—30, învereîndu-se de a" demustră autenticitatea 

prin vro şepte considerări aduse înnăinte: a) stă în armonie cu istorica 

țăriL ; b) limba din el curăspunde cu a epocei; c) că un uric posterior din 

1657 :se provoacă la acesta ;.. d) că amerinţarea din uric a domnitoriului 

se potriveşte cu caracterul lui; e) că desele repeţiri ale aceleiaș idei sînt 

semne de anticitate; f) că numele pîrcălabului Carabeţ este istoric; şi &) 

că 'de asemenea este istorie că Vasluiul a esistat mai înnăinte de a fi zidit 

Ştefan cel Mare în el biserica, şi curtea domnească. 

"3) Convobiri lit. XXIV. pg: 121 —1732, — 3) Urechie V, A. Şeiţe pentru istor. lit. 

rom, pg. 65—67; —' Xenopol Istor. rom. t. 3 pg. 624. nt. 7. — 3) Hăşdăii: Culumna 

lui Traian, Bucureşti, 1870 Nr. 46 pe. 3, şi Cuvente din bătrăni, t. 1. pg. 31. — 4) 

Hăşdăiă, Cuvente Î. pg. 49. — 5) Hăşdăii: Archiva istor. a rom. t. L..p. 1.pg. 105 —144. 

— 5) Tăşdăii, Cuvente 1. pg. 62, — î) Archiva istor, a rom. î. Î. p. I pg. 51, şi 58. 
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În ochii nioştri argunintele învățatului episcop nu sînt convinpătoăre, 
„Noi, ca și mulţi alţii, ţinem acest uric de falsificat. Argumintele noastre 
sînt : a) neîndătinarea de a dă urice domnești făcînd în ele escursiuui istorice 
Şi juridice; b) că limba stranie din el aduce malt cu limba în care este scrisă 
așa nunita cronică a lui Hurul, despre a cării neautentieitate ne-am încre- 
dinţat la răstîmpul precedent ; c) tendinţa egoistică ce răspiră din publicarea 
acestui uric ca „apel la opiniunea publică“, Iar” nu la tribunal unde s'ar 
fi constatat autenticitatea uricuiui şi sar fi dat dreptate celor strîmbă- 
tățiți; d) că dela Ştefan cel 'Tînăr cunoaştem mai multe uric din 1517, 
1919, ete., 1) cari toate sînt serise bulgarosloveneşte şi toate diferese în 
formă. de uricul pretins romînesc; și €) că nici dela următorii domni nu 
cunoaștem pînă acum urice scrise măcar din cînd în cînd romîneşte, 
precum se tăceă pe la finea secolului al 16-le și începutul celui deal 17-le. 

2. Prima urmă de a întrebuinţă graiul romînese în -urice domnești 
este o iscălitură domnească, pusă de Petra Şehiopul (1574—1579 şi 
1582—1591) pe un urie bulgaroslavie, dătat din Iași întru 4 Aug. 1585, 
în terminii: „pus'am mena: Domniiea mele“. 2) . | 

3. A. Papiit Ilarianul citeadă în opul -săii:' Tesaur de: monumente 
istorice pentru Romîniea, Bucureşti, 1962, t, I. pg. 56, patru urice dela 
Alesandru Vodă (1592—1593) din Țara Romîneaseă, unul dintr'a 1 Dec. 
1592, doaiiă din 15 Ianuariii 1595 şi unul 28 Multi 1593, cari toate se 
află în arcuiva statului din București, pre cari le-a vădut însu'și și despre 
carile dice că unul din ele a fost seris romînește, dar” nu ni spune carele 
anumes, “Acesta, dacă ar fi publicat, ar fi cel de întiiii uric romînese 

„cunoscut pînă acum. | - : . 
4. Mihaiti Viteazul scrie romînește pe un uric slovenese din 1 Februariii 

1596, următoarea întăritură: lon Mihail voevoda. Dat'amu Et cărţile a 
looru dă imoșiia și al(e): mele dă s'a dăscupăratu dă la min(e) -satul 
surlanu şi mai dată as(pri) 80.009 înit belgradu. Blastămatu și procletii să 
fie de 313 ot(e)ţi şi de min(e) ciăne va spareiă pomană a măi he 

» De aci înnăinte nricele domneşti, scrise cu întroducere și  încheiare 
bulgaroslăvică, sati deplin romîneşte, devin tot din cu în ce mai dese, pînă 
ce prind a face regula. Spre a ne convinge de aceasta, vom cită aice 
numai vi”o cîteva urice dela începutul secolului “al 17-le,- mai toate: cu 
întroducere şi închieiare bulgaroslavică, formula lor săcramentală, pre care 
adeseori o întîmpinăm și prin înscrisurile date de particulari, sait de 
funcţionarii comunelor, ai statului sait al bisericii, Aşă cunoaştem pînă acum : 

5. cinci urice romînești dela Simion Movilă din domniea lui 
din Ţara Romînească, (1601 —1602), unul dintr'a 15 Maiii 1601, și patru 
din 6, 8 şi 13 April 1602 şi din 25 Junii 1602.59 CC 
___6, Un uric dela. Lon Nieolaiii Pătraşcu, feciorul lui Mihatii 
Viteazul, din 28 Septemvre 1602.:5) IE . 

1.. patru urice dela Ra dul Mihnea, unul de pe timpul domniei 
lui în Ţara Romînească (1611—1616 şi. 1620—1623) din 18 PFebruaniii 

:) Haşdăă: Archiva ist a Rom, î. L. p. 1, pg. 27, 87, 86. — 2) Hăşdăi: Archiva 

ist. a Rom. î, I. p. 1. pg. 127; — Cavente den bătrini..t. ]. pe. 43. — 2) Revista- 
Tocilescu,: Anul II. vol. IV, pg. 513. — Vegi Xenopol ist. R. t, 3. pg. 624-695. — 

1) Hășdăit: Cuvente, t. I. pg. 107, 112, 1l0işi 126..— 5) Papiă-llarianul A.: Tesaur de 

monumente istorice, t. I. Bucureşti, 1862. pg. 839—331. | : 
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1612, și trei din domniea lui în. Moldova (1616-1619. şi 1623—1627) din 
19 Februariii 1617, din 30 Mart 1618 și din 8 Juniii 1695. 1 

3. Unul dela Gaspar Vodă (1619--1620) din lași 4 Mai 1619, =) 
„9. Doaăă nrice dela Alesandru Iliaș, domnul Moldovei 
(1620—1622), din 1 Noemvre 1620 şi din 14 Maiii 1621. 3) 
„10. Doaiiă urice dela Ştefan Tomşa (1611L—1615 și 162: 2— 1623) 

din Moldova din S Ianuariit 1622 și din 31 Matt 1622, + 
- 11. Dela Miron Barnovsehi (1626-1629), domnul Moldovei, 
un regulămînt mănăstiresc fourte înteresant, dat întia 20 Septemvre 
1626, şi încă alte șeșe urice din 27 Febr. 1657; 16 Januarii, 21 Juliă, şi 
12 Decembre 1628; din 10 April 1629 și încă doaită tot din 1629.5 

12. Cinci urice dela Alesandru Cuconul, din domniile lui din 
din "Ţara Romînească (1623—1627) şi din Moldova (1623—1630 şi 
1631—1632) din 17 lanuarii 1627; 29 Decemvre 1629; 2 1630 (7138); 
18 April 1632 și 20 Septembre 1632 (nu 1633). 5) 

13. Cinci urice dela domnul Moldovei Moisi Movil i (1630—1631) 
şi 1633—1634) din 9 August 1630, 22 şi 24 Octombre 1631 (nu 1632), 
26 August 1633 şi din 5. Ianuarii 1634. 7) 

Ne oprim aci cu citarea acestor dovedi de. folosirea graiului romînese 
ca graii oficial în actele :publice și particulare, una, fiindcă ele sînt ajun- 
gătoare și destul de convingătoare, iar alta, fiindcă dela Vasilii Lupul 
şi “Mateiii Basarabul înnăinte usul. graiului romînese prin oficiile 
publice ş şi particulare face regula, iar” “folosirea graiului bulgaroslavie 
se. întrebuinţeadă mai mult ca, o aducere aminte de cele trecute şi ca o 
paradare cu cevă rar și mai deosebit. 

Spre a completă însă dovada că graiul romînese a devenit oficial în 
toate ramurile vieţii publice şi private, şi că el se întrebuinți, nu 
numai prin biserici. dar” și în diregătoriile bisericeşti, vom cită cîtevă acte 
eşite dela dirigenţii bisericii. 

Aşă ştim că mitropolitul Moldovei Anastasiii Crimea (1609—1617 
şi 1620-1692), prin un înscris romînese din 6, Julii 1610, r&porteadă 
împreună cu alţi boieri domnitoriului Constantin Movilă (1605— —1611) 
despre. resultatul cercetării și rectificării hotarelor între. satele Petricanii 
şi Ingăreștii, pentru cară se judecă vornicul Urechie cu călugării dela 
A gapiea. Alt înseris dela acest mitropolit din 15 Iaunarit 1631 “amenință 
cu eseumunicarea pre parofienii dela mănăstirea sîntalui Ion din Suceava, 
dacă nn se vor supune egnmănului şi: nu vor ascultă de el. 8) 

Mitropolitul Ardealului Dosoteiii, prin o scrisoare circulară din 
4 Juniii 1626, arată dătorinţile prenţilor şi penplitățite pentru neîmpli- 

d) Hăşăati + Archiva ist. a Rom. L.$ Ş. 1. pe. 119, Nr, 170; p&. 13, Nr.10; — 1.p.2. 

pa. 191,; Nr, 340; — Melchisedec: Chronica Hușilor, Bacureştă, 1869, pg. 10, Nr. îl; și 

apendice pg. 44, — 2) Melchisedec: Chronica Hușilor, apendice pg. 41. — 2) Melchisedec: 
Chroiica Hușilor, pg. 31; — Hășdăă: Archiva ist. a. Rom. III. pg. 216. — *) Melchisedoc: 
Chr: Huș:- Aperdice pg. 45; — Hăşdăii: Arch. ist: III. pop. 217. — 5) Analele Academiei 
Romîne, Seriea IL. tom. X.. Bucureşti, 18$9, pg. 251; — Hășdăii: Archiva ist. L..p.1. 

pg. 14, Ne. 11; pg. 175, Nr.259; pg. 119, Nr.171; L. p.2. po 6, Nr. 217; — Melchisedec: 

Chronica Huş: apendice, pg. 47—48. — 6) Hășdăii: Archiva ist 1. p. 1. pg. 105, Nr. 145; — 

Melchisedâc:' Chronica Huș. pg.1ll; apendice po. 49, 52-03. — î) Melchisedec: Ghronica 

Huș. apendice; pg. 51 - 53; — Tișăia: Archiva îst. IL. p 1.:pg. 71, Nr. S6, — 8 Iășdăi: 

Archiva ist, L. p. 1. pg. 22, Nr, 92: și pg. .109, Ar, 146. ,
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nirea lor și reguleadă numărul sărbătorilor de preste an; iar prin altă scrisoare din 10 Noemvre 1627 (?) înştiinţeadă pre egumănul din mănăstirea Bisericani din Moldova, că înserisurile încredințate lui spre 'păstrare,. fiindcă le îngropase în pămînt, ai putredit și sai răsipit. 1) 
„Alt mitropolit al Ardealului, Ghenadie, prin scrisoarea sa din 4 Decembre 1628, împuterniceşte pre protopopul Hinedoarei, Ianăș, ca.la- călătoriea sa prin archidiecesă să judece mai multe cause canonice în numele mitropolitului. 2) 

Mitropolitul Moldovei, Varlaam (1632—1653),- prin un înscris din. 
10 Juliii 1646, împacă pre doatii surozi din familiea Ini „Dumitraşcu Şep- 
teleciii, în cearta ce o aveati pentru satul Zăhărești. 5) ar 

$ 6. Graiul rominesc n'a fost decretat ca oficial. 
S'a credut pînă nu demult, și chiar astădi mai esistă pe la unit alţii 

socotinţa, că graiul romînese "şi-a căpătat calitatea, sa de gratii oficial în 
biserică, și în domniatele Romînilor abiă, în secolul al 17-le în urma lăţirii 
și întemeierii reformaţiunii pintre Saşii şi Ungurii din Ardeal, şi ca un: 
efect al acesteia. Se presupuneă adecă că vederile şi ideile reformaţiunii, r&spîndindu-se pintre Romînii din Ardeal, Moldova și Tara Romt- 
nească +) (Ş ), aii îndemnat pre aceştia. de a trăduce romînește cărţile. 
bulgaroslavice folosite de ei pîn! acum în biserică, și apoi.de a, decretă întroducerea celor romînești în locul celor bulgaroslavice. Cele dintâi 
trăduceri romîneşti se credeati a fi fost încercate abiă în jumătatea, a doaita, 
a secolului al 16-le, iar' decretarea întroducerii lor oficiale se admiteâ ca 
făcută pentru Romînii din îmbele domniate naţionale în urma sinodului 
din Iași din 1642, sati în urma celui din 1644 sa. 1645, iar' pentru 
Romînii din Ardeal în urma sinodului din 1675. 5) E 

Această părere însă nu este întemeiată, 
Incât despre trăduceri saii compuneri romîneștă, noi. am arătat la: 

văstîmpul precedent 1) și vom mai arătă la vale, că ele ati asistat mai înnăinte de a fi pășit Luther în public cu ideile sale reformatoare, și cu deosebire mai înnăinte de a se fi răspîndit ele pintre Români, ia 
Cu toate, acestea nu se poate negă, precum am vădut mai sus, :ca, mișcarea reformistă de prin ţările ocupate de “Romîni a avut înrîurință bună și puternecă asupra năzhinţilor lor literare. Reformaţiunea, n'a produs. la Romîni această mişcare literară, dar ea '%-a dat un impuls mare şi un avînt puternec, îmbărbătînd spiretele timide și nedecise de mai înnăinte și împingîndu-le înnăinte pe calea apucată. | a Ceealaltă opiniune însă, că graiul romînese s'ar fi întrodus în 

biserică și stat în mod solemn şi oficial, adecă prin doată sinoade, unul 
ţinut în laşi în 1642, sati în 1644 ori 1645, ia” altul în Ardeal în anul. 1615, încă nu o putem admite din următoarele consideraţiuni. a: 

„ Cunoaştem pertractările și decisiunile sinodului din Iași din 1642. 9 
1) Cipariă T.: Acte și fragmente, Blaj, 1885, ps 150—154; — Hășduă: Archiva 

ist. Lp. 1. pg. 100, Nr. 139; și pg. 92, Nr, 192. — >) Ciparăă T,: Acte Şi frammente:. 
pg. 253—254. — 5) Hăşdăii: Archiva ist. a Rom, ţ. 3, pg. 226. — 4) Vedi în manuscript 
cursul miei asupra istoriei limbii şi literăturiă romînești, — 5) Pumnul A.: Leputarariă. 
vomînesc, î. 3. Vieana, 1862, pg. 37. — Documente istorice despre starea politică și. 
jeratică a Rominilor din 'Transilvaniea de A, Tr. Laurianu, Vieana, 1850, pg. 129. —: 
6) Kimmel E.. 1,: Monumenta, fidei eccelesiae orientalis, Tannae, 1850, p. L. pg. 408—420; —. 
Hardainii Acta conciliorum ., . t, XI. Parisiis, 1715, pg. 174 —179, 931.
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În ele nu găsim nici o alusiune măcar Iu scoaterea graiului bulgaroslavic- 
din biserica Romînilor, sait la întroducerea, graiului romînese în locu! lui, 
ori pe lîngă el. Acest sinod nici nu se puteă ocupă eu astfeliii de lucru ; 

el eră convocat cu o misiune specială, detot religioasă și încă nu locală, 
ci universală. El aveă adecă să arete şi să previsede în mod cert, ce 
este dogmă în biserica ră&săritului, și ce nu. O discusiune dară, ori de să 
se folosească sati nu graiul romînesc în biserica Romînilor, nici nu încăpeăi, 
aice; şi chiar de sar fi pus înnăinte această întrebare, nu credem că sar 
fi resolvit în favoarea graiului romînese, fiindcă la acest sinod ai parti- 
cipat atît Rușii din Chiev cît și Grecii din Constantinieana, şi nici unii 
nici alţii n'ar fi consîmţit toemai la scoaterea graiurilor lor din biserica 
Romiînilor, 

* Poate că ar fi dispuși unii să creâdă că această cestiune s'a pus 
înnăinte și s'a resolvit în al doile sinod din Iași, ţinut în anul 1644 ori 

"1645 încontra cătihismului călvinese publicat de principele Ardealului 
Giorgiti Racoți 1. (1630—16:18) în Alba-Juliea în anul 1640 şi împus 
bisericii romîneştă de acolea, 1) Este adevărat că acest sinod era curat 
local, că eră convocat într'o cestiune care atingeă de aproape folosirea 
graiului romînesc în biserică, și că la el participaseră bărbaţi competenţă 
din îmbele domniate romînești, Moldova şi Ţara Romînească. 2) :Aice. mai 
de grabă sar fi putut pertractă, astfelii de cestiune, şi congresiștii, fiind 
toți de aceeaș naţionalitate, mai uşor s'ar fi putut înțelege împreună și 
decretă scoaterea graiului bulgaroslavie din biserică și întroducerea, celui 
xomînesc în locul: lui. Noi însă credem că nici într'acest sinod particular 
n'a, fost vorba despre aceasta, și că nu s'a făcut nici o decisiune de feliul 
acesta. Motivele ce ne întăresc în această credinţă sînt mai multe. 

Cel de întîiii este că nici nu eră trebuinţă de un lucru ca acesta, 
deoarece cu aproape un secol mai înnăinte se tipăriseră în Ardeal cărți 
românești bisericești, se r&spîndiseră pretutindinea și se întroduseră prin 
bisericile Romînilor cu plăcere şi fără de nici o protestare din vreo parte. 
Chiar în îmbele domniate romîneşti se tipăriseră înnăinte de acest sinod 
cărți romînești, precum în Ţara Rominească Pravila cea mică în Govora 
în 1640, iar” Moldova Cartea, romînescă de învăţătură a mitropolitului 
Varlaam în lași în 1643. Graiul romînese eră așadară întrodus de fapt, 
nu mai erâ trebuinţă de vreo deeretare, mai ales că nime nu se opuncă 
la aceasta; 
„Alt motiv nu mai pntin concludent este, că atât înnăinte cât și după 

ţinerea acestor sinoade preuţii Romînilor aii continuat, încă timp îndelungat, 
a se folosi de graiul bulgaroslavie la cerimoniile religioase şi bisericeşti, 
ba încă întroduseră pe ici colei pe lîngă el încă și pre cel grecesc, dar” 
totodată se folosiaii și de cărţi romîneșţi în aceă măsură în care dispu- 
neaă de ele și le aveaii la îndămînă. Cărţile romîneşti nu făcuseră încă 
de prisos cărţile bulgaroslavice, pentrucă ele nu fuseseră nici trăduse, 
nică tipărite toate deodată, ci numai pe încetul şi în decursul timpului, 

1) Ciparăă T.: Analecte, Blaj, 1858, pg. XXI, 1. — Documente istorice... . de 

A, Tr. Laurianu, Vieana, 1850, pe. 111, pg.115, Nr.2. — Barid G.: Catihismul călvinesc. 

Sibiii, 1879, pa. 100—101. — 2) Melchisedec: Biserica, ortodocsă în luptă cu protestan- 

tismul şi special cu calvinismul în veacul al XVI și cele doaiie sinoade din Moldova 
contra, calvinilor. Bucureşti, 1890, — Dobrescu M. S.: Împrejurările ce aă provocat sinodul - 
dela Iași din 1642, Bucureşti, 1890. -.
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ași încât nici pe la finea răstîmpului acestuia mam pute dice că ai fost 
toate trăduse şi răspîndite pretutindine,. a Da 

| Mai alt motiv pentru opiniunea noastră, tot atît de 'puternec şi con- 
vingătoriii, îl găsim în fapta, că şi după ţinerea acestor sinoade a continuat 
graiul bulgaroslavie a fi învăţat prin şeoalcle Romînilor, nu numai. în 
cele doaiiă Academii din Iași și Bucureşti, dar încă şi prin! şeoalele de 
pe la episcopii, lueru care nn sar fi tolerat, dacă sar fi fost decretat 
scoaterea lui din bisericile Romînilor. | 

Remareabilă din mai multe punturi de vedere, şi poate decesivă . în 
privinţa această, este în fine şi înstrucţiunea ce sa dat mitropolitului 
Ardealului, Atanasiii, la sînţirea sa în București în lanuariti 1698, adecă 
cu mai bine de 90 de ani în urma sinoadelor din Iași.. Într'această 
înstrucțiune citim sub numărul 5) următoarele: „TPrebue arhieriea ta 
slujba bisericii, adecă Ohtatul, Mincele și alte cărţi ce secîntă: 
duminecile și sărbătorile, și slujbă de toate dilele, să te nevoieşti 
cu deadinsul să se citească toată pre limba slovenească sati ele- 
nească, iară nu rnmăneşte sait într'alt chip“, Namai cititul Evangeliei 
se permitea, romînește. cu oarecare restrîngere, precum şi predicarea, căci. 
sub numărul 6) din această înstrucţiune se. dice: „TPrebne arhieriea ta 
Evangelie să pul să secitească ah slovenește at:romăneşte. 
precum s'aii tipărit în dilele blagocestivulni și luminatului domn . Lon: 
Constandin Basarab voevod a toată Ungrovlahiea:, ia sub numărul. 2). 
se dice: „Trehbue arhierica tasă propoveduești cuvîntul lui Damnedeii 
la Sărbi şi la Ruși pre limbă slovenească, iară la. Romîni 
pre limbă romînească, atîta duminicile cât şi la, celealalte sărbă- 
toră, atîta la bișerecă, cât şi lu pogribanii (înmormîntări), şi mai pe scurt 
în toată vremea și în tot locul, când va trebui, după cum ţi-e putinţa, să 
propovăduești cuvîntul lui Dumnedeii.«.1) 

Această, înstrucțiune este dată de Dositeiit, patriarhul Terusalimului, 
carele se află pe atunci după mile în Bucureşti, „î.m preună cu prea: 
sfințitul mitropolitul Ungrovlahiei, chir Teodosie, . şi cu 
cei ce s'aii afiliat aici arhierei“. Disposiţiunile de sub: numărul 
5) şi 6) din ea n'ar fi putut fi nici admise de capii. bisericii din. 'Țara 
Românească, nică primite de noul cap al bisericii din Ardeal, decumvă ar 
fi esistat mai înnăinte niște decisiuni sinodale saii nişte decrete: domneşti 
carile ar fi fost oprit folosirea graiului bulgaroslavie prin . bisericile 
Romînilor! |. a i 

Dacă, după cunoștinţile noastre de pînă acum, n'am dat de urme de 
vreo decretare solemnă a întroducerii graiului romînese ca oficial în 
biserica şi statul Romînilor din îmbele domniate naţionale, nici de. vreo 
urgisire și oprire a celui bulgaroslavie,. apoi .cam nu tot așă "ai mers 
lucrurile în. îmbele „privinţi la Romînii „din Ardeal și Ungariea, mai 
ales nu încît priveşte. folosirea graiului romînese. Aice, îndatăce stat 
recunoscut de stat confesiunile protestante: luterana, caivina și unitara, 
ca religiuni egal îndreptăţite en cea romanocatolică, aii căutat atît Sașii 
cît şi Maghiarii ca să atragă pre toţi locuitorii ţării, prin urmare și pre 
Români, cătră noaiiele vederi confesionale. | _ | 
„+ Spre a ajunge la acest. scop, Sașii nu numai că îndemnară pre toate 
limbile ca să'și trăducă cărţile religioase şi bisericești pe graiul lor, dar? 
se puseră de tipăriră mai multe cărți greceşti, bulgaroslavice și chiar 

  

1) Cipariă T. Acte Și fragmente ist, bis. Blaj, 1853, pa. 245 244, .
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vomîneşti. :) Romînii se folosiră cu plăcere de aceste îndemnuri bine- 
voitoare și de acest curent liberal, trăduseră şi tipăriră chiar mai multe 
cărță bisericești în Braşov, Sibiiii, Sebeș şi Orăștiea. Chiar mulţi din ei 
'Și-aii organisat biserica după noaiele vederi, sait cel puţin eraii în aple- 
care s'o facă, căci în adunarea, generală a ţării, ţinută în anul 1577 sub 
principele Cristofor Batori (1570—1581) s'a, decis între altele: „ca Ro- 
mînii, cari vor vrb să părăsească legea grecească și 
să asculte dogmele calvine în limba lor, să aibă voie a'şi alege epi- 
scop care să atîrne totdeauna dela episcopul calvin. 2) | 

Această  disposiţiune este prima. care vorbeşte “despre folosirea 
graiului romînese în cele bisericești, dan” ea nu privește pre toţi Romînii 
fără deosebire, ci numai pre aceia carii se vor face calvini, dar! şi acestora, 
nu li se împune în mod imperativ, ci se dice „şi vor vre să asculte 
dogmele calvine în limba lor“; cei rămași în legea strămoşască cu ritul 
grecesc continuaii a se folosi în biserică, după plae și putinţă, de care 
graiii voiaii; nimică nu li eră, nici împus, nici oprit. 
În secolul al 17-le, snb amîndoi Racoţenii, Giorgiii IL. (1630—164$) 

şi Giorgiii II. (1648 —1657), carii cu deosebire se înteresaii de conver- 
tivea Romînilor la cealvinism, încă nu. găsim din partea lor, în privința 
folosirii graiului romînese saii opririi celui bulgaroslavie, alte dispusăciuni, 
decât că împuneă mitropoliţilor, la recunoașterea lor ca. atari, „ca duminica 
şi în celealalte sărbători, atît în biserici cât şi la îngropăciuni, şi în alte 
Jocuri unde se va cere, să predice cuvîntul cel sînt al lui Dumnedeii 
după sînta biblie în limba lor cea naţională, şi să grijască ca 
toţi ceialalţi preuţi să predice aşă, şi ca să primească 
catehismul (tipărit romîneşte în Alba-Juliea, 1642) ce li s'a dat lor şi că 
va face să se primească de ceialalţi, și că'l va propune junimii şi că va 
face să se propună şi .de ceialalți“, precum se vede din diploma de. 
denumirie dată mitropolitului Ștefan Simoniciit într'a 10 Optomvre 1643, 
sait iarăș că mitropolitul va primi „veniturile sale cele legitime ca să 
aibă de unde acoperi spesele sale pentru tipărirea cărţilor în 
limba naţională a bisericilor de sub jurisdicţiunea lui, 
pentru ţinerea şcoalelor și pentru onorariul principelui“, precum 
se cunoaște din diploma de denumire a mitropolitului Sava Brancoviciit 
dată întwa 28 Decemvre 1658, 3) 

In îmbele aceste doaiiă diploame nu este de felii vorba, nici despre 
vreo favoare acordată graiului romînese, nici. despre vreo urgisire şi 
scoatere din biserică a altor grakuri naţionale, ci din contră se admit toate 
graiurile naţionale ale credincioșilor ca egal îndreptăţite şi se împune 
numai epitropilor şi preuţilor că ei să predice şi să tipărească cărți, nu 
romîneşte, ci „în limba nuţionalăa bisericilor: de sub «i, 
adecă pentru Romîni romîneşte, pentru Bulgaroslavi bulgaroslovenește, 
pentru Greci grecește, ete, Atîta și nimică mai mult, 

Da cu toate aceste disposiţiuni bineîntenţionate ale principilor 
calvini, de a ave diferiţii credincioși graiul propriii naţional prin bisericile 
lor, Romînii tot aii continuat a se șervi și mai departe, pe ici coleă, de 

1) Popp V.:- Disertaţie asupra tipogr, rom. Sibiiti, 1838, pg. 11—19; — Teutsch G. D.: 
Geschichte der Siebenbiirger Sachsen, 2. Auf. PA.1. Leipzig, 1874, pg. 335; — Bariț G.: 
Catechismul calvinese, pg. 95—101. — 2) Documente istorice despre starea pol. și ier, 
a Rom, din Trans. Viean, 1850, pg. 87. — 5) Documente ist. despre starea pol. şi ier, a 

Rom. din Trans. Vieana, 1850, pg. 114—115 şi 127—198, 
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graiul bulgaroslavic îndătinat la ei din vechime... Aceasta 0 făceaii sai 
pentracă nu aveaii cărţi romînești Ja disposiţiune, sait pentrucă nu se 
desbăraseră încă de oarecari prejudeţe pentru cărţile bulgaroslavice, sati 
pentrucă voiail să treacă în ochii mulţimii ca mai învăţaţi şi mai pre sus 
decît ea. | Ri ” 

Că Romînii din 'Transilvaniea n'aii fost încetat a se folosi de graiul 
bulgaroslavie pe lîngă al săii propriii, se vede limpede din disposiţiunile : 
sinoduluă ținut în anul 1675. Aice se stătueşte sub numărul 1) ea „cuvîntul 
lui Dumnedeii .. . să se vestească în limba noastră rumănease ă, 
În care ne-am născut, ca să înţeleagă toţi creștinii, săvai că în toate 
șăboarele mai dinnăinte vreme am dojănit şi am poroncit, aşă. şi acum: 
lară carii se vor află făcîndu amintrile, cu bintătuiala (pedeapsă) carele 
S'aii dat în condiţiile dintîiii întwalți ani, se va bintătui /pedepsi)“, — 
Această disposiţiune însă se repoartă numai la predicămînt, nu cuprinde 
dară nimică noii decît aceea ce eră, împus de principii calvini ai ţării. 
În canonul al 8-le al acestui sinod însă găsim o disposiţiune care samănă 
a merge cevă mai departe. Ea sună: „Popii, carii nu se nevoiesc 
cu rumănie, cetoteu sărbie, unit ca aceia şi loruș facu'și de 
cătră Dumnedeii pedeapsă și. de cătră poporani urfciune și săborului scădere, 
acela cu un cuvînt să seo preuscă din popie“.1) Di 

Acest canon este unicul care opreşte preutului romîn. folosirea, gra-. 
Xului bulgaroslavie, sub pedeapsă de despreuţie. Dau! şi acesta nu este. 
de luat în toată lărgimea şi rigoarea Ini. El a căpătat chiar din partea 
mitropolitului Sava Î. Brancovici (28 Decemvre 1656 pănă 2 Juliii 1680), 
carele a preșădut la acest sinod, o înterpretare conformă, împrejurărilor 
bisericești, ia nu lărgimii și rigorii canonului. În serisoarea circulară, 
prin care se vestese în diecesă disposiţiunile sinodului, mitropolitul Sava 
drept că împnne preuţilor ca să predice românește, dar” - despre șerviciui 
religios din biserică 'şi din afară de ea nu vorbește în deplinul înţeles al 
canonului 8 citat, ci dice numai: „Care cărți sămtu scrise şi 
scoase pre limba rumînească să se cetească și să se înveţe în 
biserica creştinilor şi într'alte locuri unde va f lipsă“, de unde resaltă 
ca celealalte cărţi cari nu eraii încă „scrise şi scoase pre limba rumîneascăă, 
dar cari eraii de trebuinţă la șerviciul dumnedeese, se puteaii citi la, 
ceremoniile religioase fără de a cade sub pedeapsa despopiei. Deci şi acest 
sinod n'a urgisit graiul bulgaroslavic, nici nu l-a scos din biserica Ro- 
mînilor, ci numai a împus preuţilor ca, întru cît sînt şi at la disposiţiune 
cărți romînești, să se folosească, numai de acestea, fa” nu și de cele 
bulgaroslavice. 

Numai dintr'acest punct de vedere ni putem esplică, de ce mitropo- 
litul Ardealulvi Atanasiă, sfințit în Bucureşti în lanuariti 1698, a.primit, 
fără contradicere, înstrucţiunea despre care am vorbit mai sus, măcarcă 
este reacționară faţă cu disposiţiunile sinodului din 1675. E 

Deci, din cîte am adus aice înnăinte, precum şi din cele arătate în 
paragraful precedent, resultă fără „pie de îndoială că graul romînesc n'a 
tost decretat ca oficial, nici în biserică nici în stat, ci că el s'a întrodus 
încetul ea încetul, mai întîiit pe lîngă cel bulgaroslavic, a căruia între- 
buinţare a făcut'o tot din ce în ce mai de prisos, pînăce' în fine X-a 
ocupat tot terenul. 

:) Cipariii 'T.: Acte și frag. pg. 149-156,
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” :$ 7.. Partida obscurantismului şi a păstrării celor apucate.. 

Zace în firea luerurilor ca acolo unde se deşteaptă şi se întreţine o 
vieaţă. întelectuală mai vioaie și mai largă, să esiste unii carii să dorească, 
şi să vrec să păşască repede înnăinte şi să delăture tot ce nu li convine, 
ară alţii carii să se acaţere din răsputeri de cele apucate și deprinse şi 

“să nu: voiească a le sacrificii, de loc, sati numai pe încetul şi gradat. 
„ „Această separare de vederi şi de temperaminte între oameni o observăm 

şi în istoriea culturii şi literăturii romînești. a 
Am constatat mai sus esistenţa unei partide naţionale, literale şi pro- 

gresiste, a: unor bărbaţi carii doriaii și stărniaii ca toţi Romînii, în 
biserică și în stat, în manifestarea întregii lor vieţi întelectuale şi soţiale, 
să nu se folosească de alt graiii decît numai de cel propriii naţional, de 
cel romînese, și carii nu se mulțămiali cu mărginita cultuă religioasă ce 
o căpătaii de cătră biserică şi pe lîngă ea, ci flămîndiaii după un nutre- 
mâînt întelectual mai esenţios şi mai abundant şi carii îmblaii după vederi 
mai largă și după orizonturi mai limpedi şi mai luminoase prin șeoalele 
şi literăturile altor popoare. 

Pe lîngă acești bărbaţi luminaţi n'aii lipsit la Romîni şi de aceiă 
carii, în ruptul capului, nu suferiati şi nu voiaii ca cineva să. se abată 
dela cele apucate și deprinse din moşi strămoşi chiar şi atunria, cînd 
aceste usuii nu 'eraii nici naţionale, nică menite a spori și a desvoltă 
vieaţa naţională, ci din contră carile o mascait numai .şi o opriait locului, 
şi carile tindeaii a împinge pre Romîni în niște direcţiuni, îu cari siși 
piardă îndividualitatea şi naționalitatea lor. Curentul represîntat de 
astfeliii de bărbaţi, cu sait fără conştiinţă și cu sai fără întențiuni rele, 
îl -reasumăm sub denumirea de partidă a obscurantismului şi a păstrării 
celor upucate, 

Esistenţa unei pantide de felinl acesta este mai pre sus de orice 
îndoială, | E 

Sîngură fapta că graiul bulgaroslavie s'a păstrat în biserica şi în 
statul Romînilor, secole întregi, chiar şi dupăce Romînii s'aii desfăcut de 
Bulgaroslavi atît pe terenul politic cît și pe cel bisericesc, este o dovadă 
strălucită, că atît bărbaţii de la dirigenţa statului, cât şi cei dela cîrma: 
bisericii aii ţinut în samă cele apucate şi n'a cutedat să întroducă” în 
vieaţa publică soțială graiul propriii naţional chiar la întemeiarea statelor 
naţionale, ei abia după secole de esistință. Dacă la fundarea statelor, saii 
Ja desfacerea legăturilo» bisericeşti, ar fi fost puternee: şi în preponde- 
ranţă curentul curat romînese. sati dacă n'ar fi dictat prudinţa politică 
astfelii, apoi de bună samă că atît statul cât şi biserica ar fi îmbrățișat 
cu “bucurie, din capul locului, graiul naţional în manifestarea vieții lor. 
Dară atît unii cât și alţii ait credut că sait zace în înteresul lor de a se 
manţine în capul trebilor, sait în înteresul esistinţii noaitelor formaţiuni 
soţiale, ca să continue cu cele apucate, măcarcă nu se potriviaii cu noaita, 
stare de lucruri. 
„Cu deosebire în biserică, între dirigenţii că, observăm un curent 

nu numai de conservatism, dar chiar de obseurantism. Aice găsim dispo- 
siţiuni cariie opresc cititul sîntei scriptură oricărui creştin, saii carile nu 
permit ca o samă «de cărți, religioase chiar, să între în mîna Înmenilor, 
sait carile sînt ostile vulgarisării cărţilor bisericeşti în toate graiurile. 
Spre a ne convinge despre aceasta voiii cit aice cîtevă dovedi.
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În precuvîntarea dela :„Pravila“ mică tipărită în Govora în anul 1640; 
mitropolitul "Ţării Romînești, Teofil, sfătueşte pre prenţi ca „această, 
sfăntă carte . ,. să aibă a o ţină în mare cinste și să se înveţe dentru 
ca în taină cum va vindecă sufletele oamenilor de păcate, iară întrun 
mînă de mirean sănu se dea, nică la măscăriciă să nn fie toc- 
melele sfinților apostoli și a sfinţilor părinţi batjocurite, că apoi milostva. 
graţiea) ta vei dă samă, frate Quhovnice, ei nu voii ave treabăt,1) 

Mai departe se ştie că un sinod bisericesc, carele stă în legătură cu 
sinodul din laşi din 1642 şi carele s'a ținut în Ierusalim în 1672 sub 
patriarhul Dositeiii, dă la întrebarea: „ori de se cade sati nu,. ca sînta 
scriptură să fie citită de toţi creștinii îndeobşte (4ewâs) 2 un răspuns 
negativ, că nu se cade. 2) i 

Acest patriarh Dositeiti eră bărbat. erudit, scriitorii însămnat, 
cutrierase ţările Romînilor în mat malte rînduri îmblînd după cerșite, se 
bucură de stima Romînilor și avei, mare trecere la ei. Curentul obseu- 
vantist și ultramontan, represîntat prin e], nu puteă dară ca să nu | 
găsească răsunet printre Romîni, mai ales pintre aceia carii din fire sait 
prin posiţiunea Jor înclinai spre dînsul, Curentul acesta se manifestă mai 
ales prin aceea, că se susțincă că nu se cuvine, ba că este eliar oprit a 
se cîntă, liturgiea romîneşte. O dovadă necontestabilă o găsim în Parimi- 
arăul din 1682 al mitropolitului Dosofteiii carele se ţineă de părtidul contrarii, 
de cel progresist naţional. Înti'această, carte, la finea ci,. aduce înnăinte 
acest mare bărbat bisericesc ca „mărturie că nu aste oprit a se cîntă 
liturghiea rumăreşte“ cuvintele renunitului patriarh al Antiohiei, "Toader 
Balsamon, carele răspunde patriarhului Alesandriei, Marcu, : că preuţii 
ortodocşi de pietutindenea se cuvine să ierurgisească în graiurile proprie, 
deoarece şi apostolul Panl dice în scrisoarea sa cătră Corinteni (|. ep. 14, 
v. 19, 40), că Dumnedeit nun este numai al Iudeilor, ci şi al tuturor 
naţiunilor: 3) 

Cu toată combaterea însă a mitropolitului Dosoftei .nu numai prin 
această mărturie, dai” și "prin întreaga sa activitate literară, curentul 
contrarii a continuat a esistă, și a se manifestă, chiar prin acte deauto-. 
ritate bisericească. Așă vedem pre mitropolitul Țării Romînești, 'Peodosiii 
(1069—1673 şi 1619—1699), și pre alți arhierei ce erati de faţă în Ianuariii 
1698 la sfinţirea mitropolitului Ardealului Atanasiii, că povăţuese pre 
acest mitropolit ca „slujba bisericii, adecă Ohtatul. Mineele și alte cărţă 
ce se cîntă Duminicile şi sărbătorile, și slujba de toate dilele să se nevo- 
lască cu deadinsu l-să secitească toată pre limba slovenească, 
sait elinească, iară nu romînește sait într'alt chip“. Această dispo- 
siţiune, în fruntea căriia stă amintitul patriarh al Ierusalimului, Dosoftei, 
este dovada cea mai convingătoare că pe la finea secolului al 17-le esistă 
la Romîni nu numai bărbaţi obseuranţi şi ruginiță, dar? încă și un curent 
antinaţional îndreptat încontra, graiului romînese şi a aspiraţiunilor 
naţionale. 

4) Pravila bisericească, ediţ. 2. Bucureşti, 1884, pg. 3. — 2) Kimmel E L: Monu- | 
menta fidei eccl. orient. Iannae, 1850, p. I: pg. 465; — Harduinii: Acta conciliorum,. 
t. XI. Parisiis, 1715, pg. 171—179, 931, 255. — 3) Melchisedec: Ep. în Revista Tocilescu 
anul Î. pg. 274, Nr. 6.
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Ş 8. Arta tipografică la Romini. - 

înnăinte de aflarea și întroducerea tipografiei prin diferitele ţări, 
producţiunile literare se puteaii înmulţi numai cu multe greutăţi şi cu 

mari spese; pentru procurarea unui op se plătii adese -ori valoarea unei 

sai mai multor moșii. Din această causă numai opurile de neapărată 

trebuinţă şi de valoare necontestată, sait de cuprins foarte plăcut, se 

înmulţiait, şi încă și acestea numai cînd erai comandate de cinevi,. Celea- 

lalte opuri de un us mărginit, saii de valoare mai mică, rămîneali adese 

ori unice, nemultiplicate; de se pierdei originalul, opul eră dispărut 

pentru totdeauna, - 

Cîte producţiuni literare, nu numai din cele unice, dar” şi din cele 

multiplicate nu se vor fi pierdut la Romîni din causa nestătorniciei lueru- 
rilor la că; prin desele r&sboate, prădăcăuni, aprinde, pustiiri şi fugini, 

şi câte din ele nu se vor fi împrăștiat cine știe pe unde, fără dea li se 

fi dat pîn' acum de urmă] o 
Aflarea tipografiei, cam pe la anul 1442, a pus capăt acestei stări 

- mefavorabile pentru înmulţirea şi conservarea producţiunilor literare, dar” 

'4ot n'a fost în stare să ferească de nimicire toate producţiunile scri. 

Cunoaştem la Romîni mai multe producţiuni literare tipărite, din cari nu 

sa păstrat nici un esîmplar, precum catehismul Ii Luther din 1544 şi 

1559, Scrierile apostolice s. Praesiul dintre 1060 şi 1575, ete. 

Arta tipografică s'a răspîndit foarte curînd la Romîni, dară ei nu 

s'a prea folosit de ea, fiindeă starea culturii lor nu erâ înfloritoare şi nn 

sîmţiaii trebuinţă de alte cârţi decît numai de cele bisericeşti. De aceea 

primele tipăritură la că sînt bisericeşti, și încă în graiul bulgaroslavie, 

fiindeă acesta, predomniă pe atunci în biserică şi în stat. 

Modul cum s'a întrodus arta tipografică la Romîni, nu 'este nică 

astăqi desluşit cum se eade, de și n'aii lipsit bărbaţi erudiţi carii să se fi 

ocupat cu aceasta, precum Dr. Vasilie Popp,!) A.Ll. Odobeseu,?) 

B.P. Hăşdăii şi în anii din urmă Emile Picot, %) A, Papadopol- 

Calimach 2) ete. 
După cunoștința noastră de pînă acum. ces de întîiă carte tipărită 

la Romîni este un Liturgieriii bulgaroslavie tipărit pe hărtie în 

Noemvre 1507 din poronca lui Mihnei celui RE, domnul Țării Romi- 

nești (1507—1910), în întîiul an al domniei sale, prin monahulşi preutul 

Macariii ; a doatia carte să fe din 1510 de sub domniea lIni Vlad 

(1510—1512) şi anumea partea a doaiia din Octoihul, a căraia primă 

parte se tipărise în Cetinie în 1494, şi a treia carte este un Patru- 

ovangeliariii bulgaroslavie tipărit, unele esîmplare pe hărtie, Xar' 

altele pe pergament cu lucs, în anul 1512 din poronea lui Neagoe 

Basarabul (1512—1521) tot de monahul și preutul Macariii. 6) 

În tustrele opurile nu este arătat locul unde sai tipărit, dar' 

;) Disertaţie despre tipografile rominești, Sibiiii, 1858. —— 2) Prima tipografie în 

Para, Rominească, în Revista, romînă, Bucureşti, 1861, per. S07— S50. — 3) Un tesaur de 

tipoesilografie romină, în diariul Traian, Bucureşti, 1869, pa. 72, 80, 9%, 106; — și 

O pagină din istoriea tiparăului lu Romiîni în secolul al 1%, în Columna lui Traian pro 

1876, pg. 198. — 4) Coup d'oeil sur histoire de la typographie dans les pays roumains, 

Paris, 1895. — 5) Un episod din istorica tipografiei în Nomăniea, Bucureşti, 1896, în 

Analele Acad. Rom. ser. II. t, XVIII. — 6) Karataev I: Opisanie slaviano russkich 

Knig. în Sbornik otdeleniia russkago iazyka i slovesnosti imp. Akad, Naak.t. 34, Nr.2. 

St, Peterburg, 1885, pg. 26, Nr. 11—12,
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din identitatea literelor, a iniţialelor, a ornamentării esilografice, a hărtieă, 
precum şi a. tipografalui, se vede că a fost unul şi acelaș. 

__ Poarma literelor şi a ornamintelor esilogrative se aseamină cu cele 
din: Veneţiea de pe timpul acela. Sar pute dară presupune, 'că acele 
căiți stai tipărit nu în "Țara Romînească, ci în Veneţiea, la comanda 
celor trei domni Romîni. 

„Se poate, dar” încontra acestei presupuneri vorbeşte, între alte argu- 
minte, chiar numele tipografului, Cunoaştem un tipograf din Muntele 

- Negru, en numele de monahul Macariii, carele a tipărit. în Zenta şi în 
Cetinie, în anii 1493 şi 1495, mai multe cărți. bulgaroslavice din poronea, 
principelui muntenegrean Giorgiii. Cernoeviciii. Acest. principe însă aveă, 
un nepot dela o fiică a frăţini-săii Andrelit, cu numele Macsim Brancu- 
vicii în, carele, călugăr fiind, ajunse a fi mitropolit în "Ţara Romînească, 
'“dupăce împăcase pre ' domnitoriul .acestei fâri,. pre Radul cel Mare. 
(1491—15V7), cu Bogdan cel Chior, domnul Moldovei (1504—1511), deci 
după anul 1904 și cam pînă în 1510.) Este dară mai mult decît pro- 
babil cu acest mitropolit, voind să îndestrede cu cărţile . trebuincioase 
biserica, unde ajunsese la o treaptă ierarhică atît de înnaltă, a chiemat 
în noaita sa patrie pre monahul Macariii dela Muntele Negru și, înnăin- 
tîndu'l și pre el la gradul de preut, 'l-a pus să tipărească acolea cărţi bisericeşti, 
Preacest Macariii îl identifică, Odobescul cu un ieromonah Macariii, dela carele 
citeadă un înspris de danie din 24 Mart 1495, şi chiar cu mitropolitul Ma- 
carii carele a.urmat după mitropolitul Macsim în "Țara Romînească și 
carele a strămutat reşedinţa mitropolitană dela Argeş la Tîrgovişte. 

În chipul acesta crede A. I. Odobescui că s'a întrodus arta tipo- 
grafică întîiaș dată la Romîni, iar” identitatea literelor din ara Romî- 
nească, cu cele din Veneţiea sar esplieă prin fapta, că și cele din Zenta 
şi Cetinie încă erati aduse tot de'acolei. 

__ Cât despre locul unde fi așădată prima tipografie .din: Tara Romi. 
nească, Odobescu ia în considerare trei mănăstiri: cea Din-Deal de lîngă 
Tîrgovişte în judeţul Dîmboviţei, cea dela Bistriţa în judeţul Vileii 
lîngă Ardeal și cea dela Govora tot în judeţul Vîlcii, plasa, Ocolului. Despre 
mănăstirea Bistriţei dice că n'a putut fi, deoarece ea fii dărîmată în dilele lui 

„Mihnea “cel Răi din ură cătră fundătoriul ei, Barbul Crafovescul, în 1498. 
Despre mănăstirea Din-Deal dice că ea a putut fi locul primei tipo- 

grafii, deoarece eră, zidită cu. multe îndămînări și cu mare lucs de cătră 
Radul cel Mare, că acoleâ petreceă mitropolitul Nifon. şi că tot acolei, 
doriă acest prelat-ea să se strămute și seaunul mitropolitan: dela Argeș, 
unde s'a şi strămutat întradevăr de Neagoe Basarabul (1512—1521) în 
anul 1917, mitropolit fiind Macariii (1510—1524). Dar încontra acestei 
probabiltăți, adauge Odobeseul, vorbeşte: un înseris de danie făcut de 
ieromonahul Macarii în 24 Mart 1495, prin carele lasă, după moartea sa, 
mănăstirii Govorei o vie ce o aveă la tîrgul Oenci, ceea ce n'ar fi făcut'o, 
dacă tipografiea ar fi fost așădată în. mînăstirea Din-Deal, sait aiurea. 

| Deci pe temeiul identității dintre persoana tipografului şi a dărui- 
torăului viii, Odobescul se decide pentru Govora ca loc unde fusese 
aştdată prima tipografie în Ţara Romînească. Înti'această. decisiune se 

“ crede întărit și prin aceea, că prima tipografie cunoscută pe la.anul 1861 
după localitate în "fura Romîncască, încă erâ aştdată în mănăstirea Govorei, 

2) Haşăăă: Archiva ist, t, 2. pg, 65, — 2) Conf, Scriban F. Bubulescu:. Istoriea 
bisericească, Iași, 1871, pg. 183. i Să 

(
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în anul 1640, din carea aii eşit mai multe cărți romînești, Ineru ce nu 
s'ar fi întîmplat, adauge Odobescul, dacă tradiţiunea de un stabiliment 
vechiit de tipografie n'ar fi îndicat Govora ca loc bun pentru tipărire. 

Noi însă nu împărtășim opiniunea lui Odobeseul în privinţa loculului, 
parte din cause negative, parte din cause positive. . 

Înnăinte de toate Macarii, dărnitoriul viii din 1495, n'a. putut fi 
persoană, identică cu Macariă tipograful din Muntele Negru și din "Țara 
Romînească. Maecariii, dăruitoriul viii, fusese pămintean, căci în înserisul 
de danie el ni vorbeşte despre părinţii și fraţii săi, cu învoirea cărora 
dărueşte în Mart 1495 o vie cumpărată de el mult mai înnăinte, și apui 

„dice apriat: „ca nime din neamul săii să nu aibă vole a se amestecă la 
-viea dăruită“, Toate acestea ne îndică pre omul pămintean, cu rădăcini 
adînci în ţară, iar” nu pre vreun străin venit de ieri alaltă Yeri. . 

Pe lîngă aceasta, data înserisului, carea, pînă: Ja dovedi contrarie 
-nedubioase, nu poate fi trasă lu îndoială, încă este un argumîut puternee 
încontra identităţii persoanelor, căci nu putem admite ca monahul Macariii, 
“carele a tipărit în Cetinie, capitala Muntelui Negru, în anul 1494 un 
Octoih şi în anul 1495 o Psaltire, tot în anul 1495, şi încă la începutul 
lui, să fi facut o danie în 'Tara Romînească, și încă, cu învoirea părinţilor 
şi a fraţilor săi de aice! Mai departe, tipograful muntenegrean eră în 
anul 1495 numai monah, pecînd dăruitoriul viii din Țara Romînească, 
eră, Yeromonah, 'căci se subscrie: „eii popa Macarie“. El dară, dacă 
ma îmbrățișat din capul locului călugăriea, a fost mai întîi. prent lumean 
şi apoi, văduvind, s'a călugărit, şi ca. să aibă loc și susținere în mănă- 
stire, ja” după moarte pomenire, %-a dăruit viea sa dela 'bîrgul Ocnei. 

Deci argumîntul principal care a înduplecat pre Odobescul ca să se 
decidă, pentru Govora,. cade, neputînd fi un Macariă şialtul una și aceeaş 
persoană ; prin urmare, rămîn valabile toate acele împrejurări amintite mai 
sus cară vorbesc în favoarea Tirgoviştii ca loc unde s'a așădat prima tipografie. 

„Tot în favoarea Tirgoviştii vom mai aduce înnăinte o împrejurare 
“foarte împortantă, poate decidătoare. Aice în 'lirgovişte, curînd după 
strămutarea scaunului mitropolitan încoace, găsim tipărite mai întîi de 
un Moisi, şi apoi și de alţi tipografi, cu îndicarea locului, mai multe 

„cărți, tot bulgaroslavice, deși cu nişte litere mai urîcioase și mai mică, 
decât cele din cărţile tipărite de tipograful Mavariii. Cea mai vechie carte 
cunoscută ca eșită din această tipografie, cu dată anumită, este una din 

„anul 1945, deci numai cu 33 de ani după ultima cunoscută tipăritură a 
Jai Macariii, Această. scurtă distanță de timp între unele şi altele tipă- 
rituri ne face a crede că şi tipăriturile fără de locale lui Macariii, precum 
încă, şi altele, ca un Liturgieriii cam din 1520—1525, un Octoih din anul 
1035, un Evangeliariii din 1537, despre cari ni vorbeşte E. Picot (|. c. 
pg. .15—16 şi IKarataev I. |. e. pg. 11 Nr. 25), încă at fost tipărite tot 
în Tîrgovişte. Diferinţa între litere ni-o esplicăm prin distrugerea prin 
răsboaie și prădări a literelor de mai înnăinte şi prin procurarea altora, 
noaiiă de la alte fabrici. 

| Cărţile cunoscute pînă acum ca eșite din Tirgoviştea în secolul al 
"16-le sînt: 1, Un Molitvenic tipărit „în dilele lui Petru, marelui voivod, 

fiiul lui Radul voivod, începîndu-sesub mitropolitul Vaarlam şi finindu-se sub 
Ananiea, în 10 Ianuariă 1545£, (Picot E... e. pg. 16—17); — 2. Un Apostol, în | 
49, tipărit în Mart 1947 din ordinul lui Mircea Ciobanul (17 Mast 
1545 pînă Septemvre 1553); (Karataev, 1. e. pg. 111, Nr. 39) — 3. Un Octoih, 
în 20, tot din ordinul lui Mircea Ciobanul; — 4. Un Pentecostariii, în 20,
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tot din ordinul lui Mircea Ciobânul cam pe la 1350; — 5. Un Ceaslov; 
— 6. O Psaltire publicată de Coresi în 1577 din ordinul lui Alesandru 
(161 —1577) şi a mitropolitului Serafim, numai bulgarosloveneşte și alta, 
bulgaroslovenește şi romîneşte, 1) După Gaster și Gr. Creţu însă aceste 
Psaltiri să se tipărit în Ardeal în Sas-Şebeş?); — şi 6. Un Triod. .. 

Ce se atinge de opiniunea lui Udobescul în privinţa ideutităţii pri- 
mului tipograf Macariii şi a mitropolitului contimporean Macariiă, noi 
încă nn o împărtăşim, dar” nn din causă pentrucă un tipograf n'ar putut 
ajunge mitropolit, sai pentrucă un mitropolit ar fi găsit înjositoriii a se 
ocupă cu arta tipografică, căci, precum la alte popoare, aşă şi. la Romîui 
s'aii găsit bărbaţi carii ai esereitat arta tipografică nu numai ca. sîmpli. 
călugări, ci şi ca mitropoliți, precum Ștefan şi Antim Ivireanul, mitro: 
poliţii "Țării Romîneşti, şi Dosofteiii, mitropolitul Moldovei, ci din motive 
cu totul altele. 

Se ştie că Macariii tipograful erâ numai ieromonah în anul 1512 
cînd a tipărit Evangeliariul de sub Neagoe Băsarabul; el'dară nu puteă 
ajunge mitropolit decît după tipărirea acestei cărţi, deci pe la finea anului 
1512 sai chiar în anul 1513, ori mai tărdiii. Dar pe timpul acesta esistă 
acum de doi ani de dile un mitropolit în "Țara Romînească cu numele de 
Macariii ; acesta a păstorit biserica ţării din 1510 pînă în 1924.53) EL 
dară nu putei, fi aceeaş persoană cu ieromonahul tipograf din. 1512. 
Această, conelusiune se întărește și'și capătă rectificarea încă, şi prin aceea, 
că un seriitorăii contimporean, Gavril, protul diri muntele Atonului, autorul 
biografiei sîntulvi Nifon, vorbește mai adese oră cu landă despre acest 
mitropolitit -Macariit, 4) da nu însamnă nică că ar fi fost -tipograf, nici 
că ar fi fost întrodus în ţară arta tipografică și nică că ar fi fost înte- 
meiat aici vre-o tipografie, ceea cu n'ar fi întrelăsat, dacă acest mitropolit 
ar fi fost identic cu tipograful Macariii dintre 1507 şi 1512. 

Alte localităţi eu tipografie nu cunoaştem în "Țara Romînească în 
secolulul al 16-le, Cărţile bisericeşti tipărite în secolul al 16-le se împu- 
ținaseră cu timpul așă, încât se simți mare „foamete“ de „împuţinarea 
sîntelor cărţi“, după cum se esprimnă precuvînfarea, de la un Trebnic slăvon, 
tipărit în Cimpul-lung în "Ţara Romînească în 30 Juliti 1636, „Această, 
împuţinare însă a provenit“, dice autorul acestei precuvintări, „din causa 
năvălirii diferitelor popoare de altă credinţă, trimese de urgiea dumne- 
(eească pentra pedeapsa noastră, şi din causa, “piădăcianii celei fără de 
milă a acestor popoare, după cum aceasta s'a întîmplat şi în. multe alte 
biserică.“ Această mare lipsă de cărţi a îndemnat pre Mateiii Basarabul, 

“pre mitropolitul țării și pre mai mulţi boieri, ca să cugete mai cu serio- 
sitate la delăturarea, acestui răit. Şi tocmai „cînd erati în nedumerire, cum și ce'i 
de făcut“, dice numita precuvîntarea, atunci „ajutoriul lui Dumnedei,.... 
li-a, arătat pre un bărbat străin, pro dreptul cătugăr cu numele Meletie Mace- 
doneanul, care venise atuncia din părţile Rusiei“ în "Para Romînească în decursul 

„anului 1633. Acesta, li spusecă, vădînd în Chiev, la Mitropolitul Petru Movilă, 
o tipografie, şi aflînd despre preţul ei, s'a abătut şi prin ara Romînească ca 
săi întrebe, ori de n'ar dori şi ek, ca să înfiinţede acoleâ un lucru aşă de 
bun precum este o tipografie. Toţi primiră cu bucurie această propunere, 

1) Hășdăă: Traian, pro 1869; pg. 40. — *) Diavul „Ro mînul't din 6 -Noemvre și 
15 Decembre 1881, și Revista, Tocilescu, anul IML vol. V. pg. 33 şi 35. — 2) Geanoglu Lesvio- 
dacs A, Istoriea biser. Bucureşti, 1845, pe: 3983; Scviban T. Bubulescu: Istoriea biser, 
Iaşi, 1871, pg. 183—184, — 4) Hășdăii: Archiva ist, ti, p. 2, pg. 143 -150,



30 

opriră: pre Meletie Macedoneanul în ţară ; domnitoriul * Mateiit: Basarabul 
îi dete prin uricul din 6 Januariti 16341) spre locuinţă pe vieaţă egu- 
meniea . mănăstirii Govorei, și apoi trimeseră împreună cu ieromonahul 
Nectarie Pelagoneanul, amicul lui Melerie Macedoneanul, o deputăciune cu 
daruri la Chiev, la mitropolitul Petru Movilă și la mai marii oraşului, şi adu- 
seră de acoleă uneltele necesare pentru o tipografie care se şi înființă, de abilul 
tipograf Timoteiii Alecsandroviciii împreună cu alţii în orașul Cîmpulunz, 
unde s'a și tipărit ca primă carte un Trebnic slovenese într'a 30 Juliii 1636. 2) 

De aici înnăinte s'aii înfiinţat și pe la alte mănăstiri din "Ţara Romi: 
nească mai multe alte tipografii, din eavile aii eşit moi ales cărți romi: 
neștă, precum în mănăstirea (ovorei în 1640, în Bncureşti pe la 1678, în 
Buzăt pe la 1691, în Sneagov pe la 1691 şi în Râmnicul Vileii pe la 1706. 

In Moldova, sub domniea avînturieriului domnitorii Vasiliii. Iravliii 
Despotul (4561—1563), încă se făcură de Nemţi încercări de a, întroduce 
arta tipografică și a tipări cărți romînești, precum ni spune Wolfgang 
Sehreiber, 5) dară fără de nicăun resultat. În realitate ea s'a întrodus abia 
în secolul al 17-le prin stăruința lui Vasiliă Lupul şi a mitropotitului 
Varlaam, şi annmea procurîndu-se uneltele tipografice şi maiestrii în 
această artă din Chiev «dle la feciorul de Domn moldovenesc, Petru Movilă, 
carele ajunsese a fi mitropolit acoleă (1633—1647). Această tipografie purtă 
numele de tipografie domnească. Locul unde s'a așădat acolei tipogratiea a, 
fost capitala domniatului, Iașii. n ea s'a tipărit de pe la anul 1640 încoace 
cărţi greceşti şi romîneşti. Prima carte . romînească cunoscută pînă acum 

„ca eşită. din această tipografie este „Cartea romînească de învăţătură“, 
tipărită de mitropolitul Varlaam în anul 1643, Alte localităţi cn tipografie 
în Moldova, afară de Iași, nu cunoaștem din răstîmpui acesta, 

În Ardeal arta tipografică: s'a întrodus foarte curînd prin Saşii 
comercianţi şi în urma lăţirii pe la ei a ideilor reformatiste, Mai întiiii 
s'a, înfiinţat o tipografie în Braşov în anul 1534, apoi în Cluj pela 1945, 
în Alba-Julica pe la 1567, în Sibiiti pe la 1975, în Orăștiea pe la 1581, 
în Sebeşul săsesc pe la 1083.:) Opiniunea unor învăţaţi ca Dr. M. Gaster,5) - 
I. Bogdan, Ii, Picot, 6) ete., că ar fi esistat în secolul al IG-leo tipografie 
şi în Şebeş (Szăsz-Sebes Miihlbach), nu am găsit'o întemeiată, după cîte 
cunoaștem noi pînă acum; noaii? ni se pare că numiții învăţaţi confundă, 
Sibiinl eu Sebeşul, “Toate aceste tipografii însă n'a fost înfiinţate de 
Romîni, dar” în ele mai întîlit s'aii tipărit cărți romîneşti începînd cu 
anul 1544, respective 1559 şi 1560,și continuîndu-se tot după împrejurări 
şi după. trebuinţă. a 

Despre toate cărţile romîneşti tipărite în răstîmpul acesta vom vorbi 
mai la vale, la „Mișcără literare, 

„Deci din cele spuse aici se vede că Tara Romînească a fost una din 
primele ţări din răsăritul Europei, în cară s'a întrodus de timpurii arta 
tipografică, căci înnăinte de ea găsim prin ţările vecine întroduse arta 
tipografică numai în Ungariea pe la 1410 şi în Poloniea pela J473, ia 
în celealalte s'a întrodus:maă tărdiă, în Avdeal în 1534, în Sîrbiea în 
1952 și în Rusiea în 1964. 
  

1) Dr. V. Popp-Disert, despre tipogr. rom. Sibiii 1898, pg. 52. — 5) Archiva din 
Iași anul VI. 1893, pg. 324—326. — 3) Hurmuzaki: Documente, vol. IL. p. 1 Nr. 409 

pg. 445 — 1) Popp V. Disertaţie, despre tipografiile romînești Sibiiii, 1838, — 5) Chre- 
stomatie Romînă, Bucureşti 1891, pg. 10, 17, 22, — €) Coup d'oeil sur I' histore dela 

typographie. Paris 1895, pg. 35—40.



B. Mișcări literare dela 1504-—1714: | 

$ 9. Citeva semne caracteristice. 
Din numărul înstitutelor de cultură şi din feltul lor putem cunoaște 

cu siguritate atît manositatea, activităţii literare cât şi direcţiunea în care 
S'a mișcat, | 

Înstitute de cultură erai puţine, precum am vădut ($ 1 ), pretutindine 
şi mai totdeauna înferioare şi puse, de regulă, sub dirigenţa clerului. Din 
această causă activitatea literară încă nu s'a putut desvoltă tare şi luă, 
un avînt mai superior; ea a rămas la nivelul cunoştinţilor conducătorilor 
săi, s'a acomodat necontenit gustului şi trebninţilor dilei și a căpătat ast 
felii un caracter mai mult teologic decît profan şi liber engetătoriii, 
Acest caracter teologie 'și ']-a păstrat prin tot decursul răstîmpului acestuia. 
Producţiunile literare din el constati așadară mai mult din cărţi bisericeşti, 
liturgice și religioase morale, decît din lumești, ştiinţifice, sait beletristice. 

n mișcarea întelectuală din răstîmpul acesta, Romînii aii. fost mai 
mult receptivi; ei s'ai folosit de diverse graiuri culturale ca să'și însuşască 
tesaurele depuse în literăturile lor. Din această causă şi activitatea literară 
a fost mal mult dependentă, ne originală. Mai ales pe terenul 
teologic se arată aceasta, unde biserica aveă acum din vechime cărţile sale 
necesare, numal nu în graiul naţional al Romînilor; aice activitatea literară 
sa mărginit mai mult în a trăduce pe româneşte cărţile esistente în graiurile 
străine și a naţionalisă cugetările din ele, decît în a produce altele noaăe, 
originale. Uriginalitatea producţiunilor literare se.arată mai mult 
pe terenul profan, cu deosebire în ramura istorică, 

Producţianile literare din acest răstîmp se disting încă și prin aceca, 
ci mai toate sînt concepute în prosă, şi seţin de literatura ennoştinţilor 
şi esperiinţilor omenești. Vie rsificări avem foarte puţine; o literătură 
trumoasă artistică, o beletristică adevărată, nu s'a desvoltat în răstîmpul acesta. 

Deși mișcarea literară w'a fost nici mare, nici vioaie, totuş ea s'a 
estins aproape asupra tuturor terenurilor activității înteleetuale şi a pus 
astfeliii o temelie solidă pentru viitorii. DE 

În cele următoare vom arătă activitatea literară mai întîi pe terenul 
teologie-și apoi pe cel profan. - 

I. Terenul teologic. 

$ 10. Considerări generale. 
, 

Prima și principala chiemare a preuţimii creștine a fost şi este de 
de a răspîndi nu numai prin viii gratii, ci și prin scrieri potrivite înnaltele 
şi umanitarele învățătură morale ale creştinismului, și a face ca să fie 
observate şi urmate de toţi credincioşii; împărtășirea -sacramintelor vine 
abiă în al doile rînd și mai mult ca niște semne vădute, de cari sînt; legate 
şi în cară zae ascunse niște idei sublime criştineşti. O prenţime dară, care 
îşi concepe şi'și înţelege bine saera sa misiune, nu se mărginește și nici 
nu se cuvine să se mărginească numai la săvărşirea diverselor funcțiuni 
bisericeşti, la un esterior formal, ci se face apostolul ideilor și caută chiar 

Şi în foarmele esteriore vieaţă sufletească, cugetăci morale și religioase
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cari să mişte și să înnalţe sus inima omului, săi lărgească orizonul cugetărilor 

şi al sîmţămintelor, s&l lămurească şi să'l luminede. . 

O preuţime deşteaptă și conștiută de misiunea sa, o preuţime energică 

şi activă nu'şi răstrînge înrâurirea sa binefăcătoare numai la locul unde 

se află şi la timpul în care trăeşte, ci năzueşte din toate puterile a generalisă 

şi a eternisă, această activitate prin scrieri potrivite; ea dară, se cuvine 

şi trebue să fie activă și productivă şi pe terenul literariii. Aceste scrieri 

rămîn apoi nu numai un isvor nesecat de înstrucţiune şi de mîngăiare 

sufletească pentru generaţiunile presînte și viitoare, ci se arată . totodată 
ca niște documinte preţioase, din cari se poate vede și judecă, zelul ce a 

mişcat'o, cultura adîneă de care s'a bucurat, înnaltele cugetări ce aii însufle- 

ţit?o, precum şi direcţiunea în care a mers. Aceste serieră sînt pentru viitorime 

atestul cel mai veridic ce prenţimea *şi'] dă însa'șă şie despre modul cum 

n înţeles şi cum a escentat mandatul primit dela mântuitoriul lumii, careleii 

dice să meargă pe la toate popoarele, ca să le înveţe câte și el a învăţat'o 

pre dînsa, și să le povăţnească pe. cărarea prosperității, precum şi el a 
povăţuit'o pre ea! | | | | 

-- Dacă aruncăm o ochire asupra, mulţimii producţiunilor literare teologice, 
găsim că ele drept că sînt, în genere, destul de considerabile, dar” tot nu 

stati în proporţiune dreaptă nică cu durata tăstîmpului de 210 ani, nici 

cu -numărul cel mare al clerului, mai ales al călugărilor din îmbele staturi 

naţionale, Această disproporţiune este resaltatul nu numai al împrejurărilor 

vitrige, dar și al puţinului zel ce ?l-aii pus mulţi din cei chiemaţi atît 

întru răspîndirea unei culturi mai înnalte, maj temeinice și mai universale 

pintre cler, cât și întru fruptificarea şi înmulţirea talanţilor ce cară at 

dispus. Clerul înnalt şi călugărimea aii avut totdeauna mijloace . materiale 

îndeajuns la disposiţiune; nică cînd n'a fost împiedicaţi prin lipsa lor; 
dar aceste mijloace nn le-ati întrebuințat pentru lăţirea culturii prin 
serieră literare. Partea cea mai mare din acest cler erai în partea a doaita 

a răstîmpului Greci precum după originea așă şi după sîmţămintele 

lor; de aceea, mulţi din ei au seris grecește şi aii și tipărit cărţi într'acest 

graiii prin tigografiile din Țara Romînească și din Moldova. O parte 

însămnată, din producţiunile literare din răstimpul acesta este scrisă 
bulgarosloveneşte și grecește. Pre acestea însă le vom trece cu vederea, 
de și ele formeadă o bună parte din activitatea literară a acelora cari ai 

susţînut și alimentat curentul străinismului în cultura romînească. 

După câte știm pînă acum, mişcarea înțeleetuală şi literară din 

văstîmpul acesta a pornit din "Țara Romînescă. Împulsul "l-a căpitat dela 

reformele bisericeşti ce le îndrumase esilatul patriarh constantinopolitan, 

Nifon, după ce devenise aice mitropolit sub Radul cel mare (1494—1507), 

și pre cari le continuaseră urmaşii săi, mitropoliţii Macsim Brancoviciii 

(1504—1510) şi Macarii (1510—1524). Mitropolitul Nifon eră Grec de 

origine, fa Maesim Brancovici Sîrb şi consîngean cu principele din 

Muntele Negru, Giorgiii Cernoevicăii. Reformele și îmbunătățirile întenţionate 

de ei aveai dară în vedere mai mult strângerea şi consolidarea legăturilor 

spiretnale ce uniaii biserica grecească şi bulgaroslavă cu biserica Romînilor, 

decît desvoltarea acesteia ca biserică naţională și coordinată. Curentul 

întelectoal provocat de ei nu puteă fi dară romînesc şi în sensul, ca Românii 

să se folosească în biserică de gralul proprii naţional, ci scopul lor 

snamănă a fi fost dea atrage pre Romîni, unul spre Greci, iar” celalalt spre 
Bulgaroslavi. Numai așă ni esplicăm de ce, după întroducerea artei
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tipografice în "Țara Rominească sub păstoriea bisericească, a mitropolitului 
Macsim Brancoviciă, nu s'a tipărit aice nică o carte romînească, ci numai 
buigaroslavice. Prejudeţele trecutului erai în floare, iar” bărbaţii carii 
țincaii morţiș la ele încă tari şi la dirigenţa afacerilor culturale. 

Paralel cu acest curent străin şi înstrăinătoriii, patronat de unii din 
înnaltul.- cler şi din puterneciă dilei. mergea altul curat naţional romînesc, 
susţinut de niște bărbaţi carii aveati dilnie de lucru cu poporul, şi carii 
nu voiaii să se separede de el prin întrebuinţavea în şcoală şi în biserică 
a unui graiii nevorbit nici de unii. nică de alţii, Acestui curent naţional, 
care totdeauna a .esistat la Romîni, deși foarte debil şi neînsămnat, avem. 
de malţămit parte traducţiuni străvechi de cărţi bisericești, ca d.e. 
„întorsura de demult“ din cărţile Testamentului Noii, 1) parte păstrarea 
lor prin copiare și recopiare, ca d. e. a Codicelui Voroneţean, a celui 
Sturdan, ete. | 

Acest: curent naţional, ssistent la toţi Romînii de pretutindine, a 
căpătat un împuls puternee şi un avânt mare, imai întîlă,.la Romînii din 
Ardeal, prin o întîmplare fericită. Acești Romîni aveaii de conlocnitori 
pre Suși, Maghiari şi Săcui. Aceștia eraii cu toţii de confesiunea romuno- 
atolică, dar” îmbrăţişară îndată ideile de liberă cugetare şi de naţionali- 
sare a biserici, răspîndite prin Germaniea de Luther, Vădînd acuma 
Romînii de aice cum toate popoarele de priu împrejural lor se folosese 
în biserică şi în şcoală de gatul poporului, numai ei nu, şi pătrundin- 
du se de adevărul cuvintelor Ink Hristos că „eine citește să înţeleagă 
(Mateiti, cp. 24, v, 15), şi de ale lui Paul apostolul că „mai bine este să, 
grăești în biserică cinci cuvinte pe înţeles, decât deci. de mii în graiuri 
străine (Corinteni [. ep. 14. v, 19), se apncară pe lu mijlocul secoluluial 
I6-le cu tot adinsul de trăduseră și chiar tipăriră mai malte cărți romî- 
neşti. Acestea se răspîndiră îndată şi pintre Românii din Ţara Romînească 
şi Moldova, şi aprinseră și acoleă pintre mai mulți bărbaţi, chiar. din 
înnaltul cler, zelul de a căută şi ei ca să îndestrede biserica cu. cărți 
romîneșţi. Acest zel, de și esistent contimporeneşte în 'Țara Romînească, 
precum se cunoaşte din lucrările literare ale diaconului Coresi din Tîrgo- 
viştea sub patronatul mitropolitului Serafim şi al domnitorilor Alesandru 
(1561—1571) şi Mihnea (1577—15$3;, totuş nu s'a, manifestat cu stăruință 
şi seriositate decât abiă, mai tărdiii, de pe la anul 1640 și 1643 încoace, 
cînd începură a se răspîndi din noi prin tipografiile din Govora, lași şi 
Tîrgovişte mai multe cărță bisericeşti, trăduse romînește, De aci înnăinte, 
pînă la finea răstîmpului acestuia, ait rămas Romînii din Ţara Romi- 
nească și din Moldova în fruntea mişcărilor literare, măcarcă și cel din 
Transilvaniea n'a stat locului, 

Mişcarea literară de pe terenul teologie nu s'a mărginit numai în 
trăduceri, ci unii bărbaţi, sîmţînd în sine luminînd seînteea dumnedeească 
şi sbătîndu-se în ei germinul creaţiunii, se încereară a contribui și pei la 
înmulţirea literăturii teologice prin imitaţiuni nimerite şi chiar prin 
opură originale. Așă este, între alţii, mitropolitul Moldovii, Dosofteiii, 
carele nu numai că a trădus în prosă Psaltirea lui David, dar" a şi vier- 
sifieat'o în mod liber și adese ori modernisînd ideile învechite. Popa lon 
din Vinţ în 'Transilvaniea și Antim Ivireanul, mitropolitul "Țării Romi- 
neşti (1109 —1'716), se arătară deplin originali, cel de întîiii în cartea sa 

„Sieriiul de aur“, predică la înmormîntări, tipărite în Sasșebeş în 1685, 

1) Sbiera, I. Codicele Voronețean, pg. 332, $ 4,
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“av! al doile în „Didahiile“ sai „Predicile“ sale ca mitropolit; acestea, 
din uvmă sînt de o elocinţă rară şi de o deosebită frumuseaţă, de grai. 

Literătura teologică din răstîmpul acesta se estinde aproape asupra 
tuturor ramurilor ei principale. Lipsa totală a scrierilor istorice însă ni 

arată lipsa: de conștiință .pintre Romîni despre o biserică proprie, 

particulară şi naţională, şi-prin urmare și lipsa de înteres pentru ceree- 

tarea întemeierii și a desvoltării ei gradate; în privința aceasta domnii 

pe atunci încă un întuneree gros în conştiinţa tuturora. 

“Spre a cunoaşte mai deamăruntul literatura teologică, din acest 

văstîmp, vom tratâ-o aice împărţită după diversele ci ramuri. Prin cuvîntul 

literătura teologică însă înţelegem totalitatea învățăturilor, credinţilor şi 

mişcărilor unei confesiuni sai biserici, stratificate la ea în decursul 
timpurilor. 

$ 11. Întorsuri biblice din Testamentul Noii. 

Cele mai -vechi scrieri teologice romînești sînt luate din cuprinsul 

cărţilor fandămîntale ale creştinismului, din „sînta scriptură“, numită pe 

grecește şi Biblie. Eră şi lueru firesc ca, Romînii creștini să dorească și să 

năzuească ca să poșadă în graiul propriii această sîntă şi atît de însemnată 

carte, şi încă cu deosebire aceă parte din ea, care conţineă învățăturile 

întemeietorkului creștinismului şi ale învăţăceilor lui. Această dorință 'Și-ait 
împlinit'o Romînii cu prisos în răstîmpul acesta, 

'Pestămîntul noii, dacă nu tot, apoi el puţin o parte din el, precum 

este aceea păstrată în Codicele Voroneţean,!) drept că eră, acit de demult 

trădus în romîneşte; dar" dialectul în care erâ trădus nn eră cel îndătinat 

în decomun la Romînii: de pe teritoriul. Daciei 'Traiane; el trebuii dară 
acomodat dialectului de aice. Din această causă primele priviri ale mişrării 
literare, pornite în Ardeal pe la mijlocul secolului al 16., ait fost aţîntite 

asupra cărților: Testamentului Noii şi Vechiii. Întorsurile acestora le vom 

pune nice despărțite. unele de altele, însă în șir timpuristic după cum aii 

tost: făcute.- Se 

| a) Fdiţiuni de Erangeli. 

1. Evangelieriul Coresi, Brașov 1560-61, 

Cea de întîi carte din serierile 'Pestamentului Noii, care s'a trădas 

şi s'a tipărit chiar în răstîmpul acesta, ai fost Bvangeliile. Ele ai 

fost trăduse romînește de diaconul Coresi din 'Tirgoviștea şi de diacul 

Pu dor pcu disa jupînului Haneş Begner (Hans. Benkner) din Braşov şi 

Sail tipărit tot aice sub titlul de „letraevanglel:, începînd din 

luna lu Mai 3 dile şi s'aii sfrășit în luna:ln Ghenarie 30 dile“ din 

anul 1069, adecă 1561. 'Pimpui cînd, şi persoanele de cari a fost trădusă 
şi tipărită această carte, eraii necunoscute pînă nn demult. Se ştiă despre 

dânsa atâta cât ni spuneă T. Gipariii în serierile sale?) după un esîmplar 

fără, început şi fine. Sasul ardelean, G. D. Teutsch, încă ni vorbiă 3) despre 

un Evangelieriit tipărit în Braşov prin îngrijirea lui Lon Benkner, dar” 

au ni argti izvorul pe care își întemeiă afirmarea. Profesorul din , laşi, 

Giorgiit Săuleseul, carele a murit în 1864, a avut un esîmpla” complet 

1) Sbiera |, “Codicele Voroneţean, Cernăuţ, 1585, $ 35—41, -- 2) „dnalecte litera- 

rie“, Blaj; 1855, pg. 1—16 și pg. XVIII-XX, şi în „Principia de limba şi de scrip- 

tura“ Blaj, 1866, pe. 101. A, și 103, 4.— 2) Geschichte der Siebenliirger Sachsen, 

2. Auf. Leipzig, 1974, £. Lu, pg. 385... RI ee |



35 
— 

din această, carte şi făcuse și un glosariii, pre care "i-a publicat T. Co- 
drescu în foaiea sa „Buciumul Romîn“, Iaşi, 1575 sub titlul: „Glosarul 
Tivangeliei de Coresi, diaconul mitropoliei din 'Tîrgoviştea, tipărită. în 
Braşov la 1561, 30 lanuariă, de Ioane Begner, judele din Braşov“. 
Esîmplariul lui G. Săulescu a dispărut, căci la întrebarea mea în 1875, 
T. Codrescul îmi răspunse că el nu'l are și nici nu ştie ca cinevă din 
Iaşi să'l fi poşedînd. Prin o întîmplare fericită însă, profesorii de la, 
facultatea teologică din București, Dr, Gherasim Timuș şi Constantin .Erbi- 
ceanul, descoperiră în mănăstirea Ciolanul din episcopiea Buzăului, un: 
esîmplar, drepteă fără de titlu, dară de altmintrelea complet -şi cu o. 
cuvîntare în urmă, în care se constată atît numele trăducătorilor și al 
îngrijitoriului tipăririi, cât şi anul şi locul unde s'a tipărit, astfelii încât 
acum nu mai esistă îndoială în privinţa aceasta. : a 

Această carte a fost tipărită de avhiereul Dr. Gerasim Timuş 
Piteşteanul cu o prefață de Const. Erbiceanul, în București, 1889. Despre 
modul trăducerii dice C.: Erbiceanul în -prefaţă (pg. IX), că „manuseriptul - 
Evangeliilor a fost în parte poate trădus, în mare parte însă de- 
copiat de pealte manuseripte mult mai vechi și de.cari: 
eraii multe întro Romîni.. La această părerere am ajuns numai dupăce am 
constatat deosebiri mată între un evangelist cînd "l-am comparat cu altul. 
Aşă evangelistul Ioan este cel mai bine trădus şi espresiile ca și frasele: 
lui sînt mai puţin arhaice și mai puţine localisme, pecînd în Luca abun- 
deadă acestea la tot pașul. S'a mai observat că limba, în genere, din 
Tetravanghel nu este oglinda numai a unei localităţi, ci cuprinde euvinte,: 

„espresiuni şi chiar frase ce sînt şi pînă acum în întrebuințare în diferite 
localităţă și provineit romînești. Am dat şi peste furase și bucăţi cari sînt. 
aşă de bune şi limpede esprimate, încît s'aii conservat pînă în present în 
toate ediţiile Evangeliilor împrimate pînă la noi, ceea ce dovedește că, în 
limba, bisericească vechie multe espresiuni şi cuvinte, prindînd rădăcini. 
adînci prin deprindere în audul poporului, trăducătorii din timpi - n'aăt 
îndrăznit a se atinge de acele locuri, ci le-at conservat aşi cum li s'ait 
dat de tradiţiea poporului. Nu rămîne nici o îndoială că, dupăcum celea- 
lalte împrimate ale lui Coresi, deasemenea și Tetravanghelul este trădus 
din limba, slavoană ad iitterami. | a Ma 

2. Evangelieriul luni Radul din Măniceşti, 1074. 

Evangelieriul Coresi a fost prescris în anul 1574 de grămăticul Radul 
din Miăniceşti, în esilul săit voluntar din Rodos, pentru Petru Cercel, 
viitoriul Domn al “Țării Romîneşti (1983—1585). Manuseriptul se află 
astădi în museul britanie din Londra.) ălăcarcă: Radul nu ni spune 
apriat că a copiat acest Evangelieriii de pre vre-o carte tipărită, totuş .o 
sîmplă comparare între testul acestui manuscript şi al Evangelieriului Coresi . 
puneidentitatea lor mai pre sus de orice îndoială, dacă nu cumva Radul 
grămăticul şi Diaconul Coresi împreună cu diacul Tudor ai copiat cu 
toţii de pe acelaş test mai vechii. a a 

3. Evangelietiii slovenese-romînese dintre 1545 şi 1519,. 

Evuditul profesor Ion Bogdan din Bucureşti ni spune întrun arti- 
cul: „O Evangelie slavonă cu trăducere romînă din secolul al 16-le', 
publicat în „Convorbiri literare“ anul XXV pro 1891 pg. 33—40, că în 

1) Hăsdai : Columna lui Traian pro 1882, po. 45 60 și pro 1853 pg, 812—320,
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biblioteca împerială din Sînt-Petroburg se găsește! o frîntură dintr'un 
Evangelieriă „tipărit în folio şi în doaiiă columne,. una slovenească şi 
alta -romînească, şi anumea din. Evangeliea lui Mateiii, caternele 2—16, 
fără, păginătură. 'Dipariul să samene mult cu tipariul Evangelieriului 
Coresi din Brașov 1960—1561 şi cu al altuia tipărit tot. de Coresi în 
1519 în Sas-Şebeş (2!); Iueru care face pre dl. I. Bogdan ca să clasede 
această frîntură de kvangelieriii - pintre tipăriturile din secolul al 16-le. 

„"Tot această opiniune o găsim esprimată și de eruditul E. Picot în 
opul să „Coup d'oeil sur histoire de la typographie dans les pays rou- 
mins au l16-e siteleii,: Paris 1895, pa. 34—40, 
"Din probele de test, publicate de îmbii învăţaţi, ne convingem mai 

întîi că esistă o diferinţă de dicţiune între îmbele testuri, precum: 
Evang. slov.-rom. : „Înti'aceea vremea vine Is(u)s înii si6mit Xudeilorii, şă 
acă u om eră acolo, ave o mâna useata, şt întrebară pre elit greindii, aii 
cade-se sămbita a-face sanatos, enmiă se'lii potii dojeni; iară elit dise lori, 
cine Yaste deniitru vol om ce are o oca, șă de va căd6 aceaca simbata 
înti'o: gropă,-aii.nu va pre ea scoate, cu cătii mai luminos jaste om de 
vea“... Evang. Coresi : „În vrâmea aceea treci Is deacica. vine în gloa- 
tele lor. şi adecă om erâ.aciea, avei, o mînă uscată, şi întrebară el, grăiră. să 
se cade sîmbăta vindecă, de pre el.să pgrăească, el grăi lor. cine caste de 
întru voi om cine are oae una. şi de va cădeă simbăta în groapă, nu 
apuca-va ea și. o va scoate. cu cîtu e mai bun omul. de oaea“ (pg.24.)... 

Această diversitate de dicţiune ni probeaqă saii că autorii îmbelor 
testuri aii fost persoane diferite, sait că un. test este o ediţiune mai 
corectată a celuialalt. Asămănînd testul Evangelieriului slovenesc-romînesc 
cu acela al Evangelieriului Coresi din 1560—1561. trebue să mărturisim, 
că testul dintîiă ni presîntă mai multe semne de înferioritate în trădu- 
cere, o diversitate de pronunţă, şi clar indicii de o vechietate mai mare, 
ca: me pentru mă, ţenuture p. hotarăle, cătrăusii p. cătră el, de dracul. 
pate. p. să drăceşte, ete. Acestea toate ne fac, dacă nu să delăturăm cu 
desăvărşire identitatea persoanei antorului, apoi să admitem, diversitatea 
locului de tipărire și chiar a ţării, precum și prioritatea tipăriturii Evan- 
gelieriului sluvenese-romînese. ” | 

Noi presupunem dară, că Evangelieriul slovenesc-romînese a eșit din 
tipografiea. din Tîrgovişte, poate cevă mai îunăinte de publicarea Evangelie- 
riului Coresian din 1560—1561, și anumea ca primă încercare de a întroduce în 
biserică graiul romînese. pe lîngă cel bulgaroslavie, fiindcă aice funcționă aci 
din anul 1507 o tipografie, din carea aii apărut mai multe cărți bulgarosla- 
vice cunoscute, precum am vădut maisus ($ 8), şică antorul întorsurii n'a 
fost altul decît; tot diaconul Coresi, și că tocmai această, împrejurare a 
atras asupra lui atenţiunea Sașilor propagandiști ai reformaţiunii din. 
Ardeal şi ?l-aii înduplecat ca să trăducă şi pentra Romînii din ţara lor 
cărţi bisericeşti, mai dîndu'i colaboratori de acolei, ca împreună cu ei să 
stăbilească o dicţiune şi o pronunţă mai comună Romînilor de pe îmbele 
laturi ale munţilor Carpaţi. " 

Publicarea acestui Evangelieriii bilimbie în orăşelul Şebeşul Săsesc 
nu :0' putem admite, fiindcă: pînă acum n'am dat de dovedi nerecusabile 
pentru esistinţa în el a unei tipografii în secolul al 16-le. | 

Dela publicarea acestor doaiit Evangeliere întră un feliii de pausă 
în trăducerea și tipărirea Evangeliştilor Ga atari, poate de aceea, fiindcă, 
Evangeliile lor, ordinate după sărbători, se publicaii în cărţile de predici 
ca test pentru acestea, * o “ “ 

+
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Evangelieriul cel mat aproape cu data este: 

4. Evangelieriul man useris între 1660 și 1675. 

Acest Bvangelieriii încă nu este nici publicat, nici studiat de cinevă, 
ca:să putem ști în ce raport anumea stă cu cele precedente. Doaită probe din 
el însă sînt reproduse de Dr. M. Gaster în Chrestomatiea sa, București — 
Leipzig, 1891, t. I. pa. 194 N. LXII. Despre acest Ewvangelieriii dice Dr. 
M. Gaster, (|. e. pg. XXX.) că n'ar fi alta decît o copie din Noul 'Lesta- 
ment publicat în Alba-Juliea s* Bălgrad în 1645, despre carele vom vorbi 
mai la vale. 
, Altă seviere de feliul acesta este: 

5. Evangelieriul slovenesc-romînese din 1017. 

Acest Evangelieriti slovenesc-romînese este trădus în anul 1677. de 
un lonașcu, fratele preutulni Ievimie din Coiceni, carele a seris după fie- 
care verset slovenese pre cel romînese. Acest Evanigelieriti nu s'a tipărit, 
ci s'a păstrat ca manuseript în biblioteca mănăstirii: Neamţului. Autorul 
trăducerii, Ionașcu, dice despre lucrarea sa, „că această Evangelie nu o 
aii scris înger din ceri, ci mînă păcătoasă din ţărînă, ce, de va fi. gre-. 
şită în_vr'o soroacă, saii vr'un cuvînt, sait slovă, vă rog să nu mî blăstă- 
maţi. lau cîtam putut pricepe sărbiea numai, am pus 
româînie, alte adăosături și flori n'am adaos, cum sînt într'alte izvoade, 
şi am scris cu maltă trudă și neputinți cînd am fost în ţara Oltului la 
Unguri de am învățat grămătici, şi întră cea gîleeavă multă am seris, şi 
atunce ai fost .vleatul 7185, îndietion 1 şi în luna Ini Mart, 18 dile“.1) 

D. Iareu, în catalogul săii general de cărţi romînești, aduce înnăinte 
o Evangelie ca tipărită în anul 1662 „în dilele lui Şerban Vodă“. Şerbani 
ati domnit în Țara Romînească în secolul al 17-le doi; unul Şerban Basa- 
vabul, dela 16U2—1611, iar” celalalt, Serban Cantacuzinul, dela 1679.— 1688. 
Pe la anul 1662, în care pune Iareu tipărirea Evangeliei, domnii Grigoriti 
Ghica, (1660—1664). Deci Evangeliea aceasta, dacă si tipărit în anul 
1662, nu s'a putut tipări sub niciun Şerban, far” de s'a tipărit sub vreun 
Șerban, atunci. nu s'a putut tipări în anul 1662. Sub Şerban Basarabul 
nu s'a putut .tipări, una, fiindeă pe âtuncă eraii mari tarburări în Țara 
Romînească, nepotolite încă dela moartea lui Mihai Viteazul (Aug. 1601), 
Ja! alta, fiindcă între anii 1602 și 1G1L “n'a funcţionat în Ţara Romi- 
nească, nicio tipografi. Sub Şerban Cantacuzinul însă ştim că s'a tipărit: 
în București în 1682. Evangelieriul citat. mai la vale. Deci ni se pare 
că D. Iarcu confundă Evangelieriul din 1682 cu altul imaginar din 1662. 

Tot asemenea neesact este și aceea ce ni mai spune D. arcu (|. ce. 
pg. 6) că sub Şerban Cantacuzinul, pe lîngă Evangelieriul din anul 1682, 
Sar mai fi tipărit încă altul în 1685. -  . E 

Cea mai apropiată ediţiune tipărită de Evangelii este: - 

6. Evangelieriul din București 1682. 

Acest Evangelieriii s'a tipărit cu spesele Ini Constantin Brîncoveanul, 
spătariii pe atuncia, și cu binecuvîntarea mitropolitului 'Leodosiit, sub 
tithul de: Svînta şi dumnedeească Evanghelie, “întocmită dnpă rînduiale 
greceștii Evanghelii, acum întăi sai tipărit din poronea şi cu toată chiel- 
tuiala prea luminatului.... Domn.... a toată "Țara Romănească Ion 

:) Revista 'Poilescu, anul 2. vol. 3. p. 138, Nr. 80. 
x
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Şerban Cantacuzinul Voevod, adevăratul nepot bunului bătrîn Şerban 
Basarab -Voevod. În seaunul mitropoliei Bucureştilor, la anul 1682. 
„Din precuvîntarea lui Șerban Cantacuzinul la această carte se vede, 

că el însu'și „a săvîrşit această sfîntă Evanghelie care, nefiind mai din- 
năinte tocmită la slovenie, să se citească după rănduiala și a sărbătorilor“, 
şi apoi adauge: „Poruneit'am fratelui nostra Tordachie Cantacuzino vel 
stolnic de ai îndreptat și aii aşedat precum îmblă cea elinească“'. 1) 

"1, Evangelieriit elinesc-romănese, București, 1693, 

“Pot în Bucureşti, însă în doaită limbi, s'a mai tipărit în anul 1695 
o „Sfîntă şi dumnedeească Evanghelie, elinească şi rumînească“, în dilele: 
lui Constantin Brîneoveanul și cu binecuvîntarea mitropolitului 'Teodosiii. 
Această Evangelie a fost trădusă romînește de Șerban Greceanul şi de 
Atanasiii Tomaid Moldoveanul, însă ţînîndu-se aproape ' verbal după cea 
romînească din 1082, 2) Aceasta este Evangeliva din carea admitea patri- 
arhul Ierusalimului, Dositejii, ca să se citească în biserică şi romîneşte, 
precum am vădat mai sus ($ 6, pg. 21). 

* Despre această vangelie dice arcu (|. c. pg. 7), dar fără temelii, 
'că star mai fi tipărit, tot acoles, în a doaiia ediţiune în 1696. Eroarea lui 
arcu se esplică din eroare de tipariii de la Cipariii. Principia pg. 112 
Nn, unde în loc de 1693 stă 1696. | " 

S. Evangelie, Sneagov, 1697. IE 

+. În fine: „Sfînta şi dumuedeească Evanghelie, cu voiea prealuminatului.., 
Constantin Basarab... şi cun poronca... preasfinţitului .. . Teodosie mitro- 
politul., . . Acum a doaita oară tipărită și diortosită mai cu multă ne 
voință în sfinta mînăstire în Sneagov la anul 1697 de smeritul întru 
“eromonahi Autim Ivireanul. | 
„Ea este a doaita ediţiune a celei din 1682, însă îndreptată cu multe 

schimbări în formele vechi. 3) ” 

9. Rvangelii singuratice. 

Mai esistă manuseripte de Evangelii romînești, dau acestea sînt 
trăduse nu ca întreguri, ei numai fagmentar, spre a pute fi întrebuințate, 
la ceremoniile religioase, din care causă le vom aminti abiă la scrierile. 
liturgice, | | | 

| b) Ediţiuni din scrierile apostolilor. 

1, Praesulapostolilortipărit între 1560 şi 1861, 
- Eră lueru prea firese ca după trăducerea și tipărirea Iivangeliilor din 

anul 1560—1561 să se facă asemenea și cu „Trimeterile și Faptele Apo- 
stolilor.“ Și întru adevăr aşă a și fost. 

1) Xenopol-Erbiceanu: Serbarea scolari dela Iași, 1885, pg. 331, Nr. 9; — Cipariii: 

Analecte, pg. XXV. Ee; și Principia pg. 11. Hh.; — larcu: Catalog general de cărți 
rom. edit. 2. Bucureşți, 1873, p. 5. — 2) Cipariii 1: Analecte XXV.LI;și XAVIIL LI; — 
şi Principia, pg. 102 Na. şi 112 Nn.; — Dinulescu St. Vieaţa .. lui Antim Ivireanul, 
Cerniuţ, 1886, pg. 70. — Revista Romînă, Pacureși, 1861, pu. 587 —558. — 3) Cipariii Ti: 

Analecte, pg. XXV Na. și XXVII: Na; — şi Principia, pg. 102. 0o și 112 0o; — 
D. arcu, Catalog. pg. 7. — Dinulescu St. Vieaţa . . lui Antim Ivireanul, Cernăuţ, 1886, 

pe. 70, Nr. 4, -



'39 

_T. Cipariii ni spune în opul săii: - Prineipia: de limbă. , .....:.Blaj, 
1866, pg. 103—104, că diaconul Coresi ar fi: trădus romîneşte şi 
„Praesiul, adecă Paptele Apostolilor împreună -cn epistolele lore, dar” 
adauge, că pre această carte wa vădut!o şi nici nu ştie oră.de se mat află 
undevă. Pe cc feliii de îndicii își vadimă această afirmare, nu ni-o spune 
aice; dar” nu e grei de gîcit de unde le-a luat. Într'o frîntură de post- 
cuvîntare de la o carte întitniată ,/Pilcul Evangheliilov şi tipărită, 
după cam vom vede mai jos, cam pe la anul' 1564, se dice: „Derept aceea 
am seos (de am tipări)t tetrăevanghelul și pra (. . .. rumî)neşte; după. 
aceea. „, . tăleul evangheliilort:. 1) Cuvântul „pra. . „* din această post: 
cuvîntare "l-a fost întregit Ciparăti mai întîtii eu „pravilă: 5). și apoi în 
articulul „De re literaria Valachorum“ 3) cu Nomocanon, dară adause. că 
pre această carțe n'a vădut'o, nică na aflat'o: citată aiuria,. decît numai 
întraceastă postenvîntare, unde numai întiia silabă „Dra... a. rămas 
neroasă de şoareci, și că i se pare a fi tot aceă. Pravilă ce s'a tipărit mai 
apoi în 1610 în mănăstirea Govorei . din "ara . Romînească, mumai,, cât 
ortografiea acestei din ună nu consună cu cea rin “Tetraevanghel: şi 
din 'Iîleul Evangeliilor, La editarea însă a opului șăit „Principia de limbă 
se vede că nu %-a părut nimerită și logică întregirea. cuvîntului, anutilat 
„„pra“ în Pravilă” sai în Nomocanon, de aceea a părăsit'o. fără a se „mai 
rectifică, și. vorbeşte aice (pg. 103—104) numai pur şi simplu de.,,Pracsiul, 
adecă Faptele Apostolilor împreună cu pistolele:, poate din causă că 
esîmplariul al doile din 'Pilcul Evangheliilor ce îl căpătâse mai tărdiii şi 
îl aveă acum li disposiţiune, eră mai complet +) şi stă într'însul cuvîntul 
întreg  Praesiul. Această din urmă socotinţă este sîngura admisibilă, căi 
mai mare trebuinţă aveă biserica de serierile Apostolilor, decît de vre-o 
Pravilă, şi fiindcă aceste scrieri erati trăduse mult mai dinnăinte românește 
numai cât în alt dialect, în acel «u rotacism ca în Codicele Voroneţean, 
Sat? nu în cel comun în Daciea 'Fraiană, N a 

Astfeliit steteaii lucrurile pînă în anul 1884 cînd s'a descoperit în 
satul Lupșa mare din munţii Abrudului din Ardeal un esîmplar. foarte 
defectuos din acest Pracsiă, avîni 124 de foi de .pe la 'niijloc. . Acest 
fragmînt fă cumpărat de la un advocat, Valerian .cu numele, de -câtră 
ministerul cultelor şi înstrucţiunii. publice din Bnenreşti, pentru museul 
naţional de acoleă, cu preţul de o mie de lei. Într'avest esîmplar sînt 
conservate numai scrierile lui Licob, Petru, Lon, Luda şi ale lui Paul cătră, 
Romani, Corinteni, Gălăteni, Efeseni, Filipseni şi sumarul serisorii cătră 
Coloseni, dar” și acestea nu toate întregi, ci numai. în parte, mai. mult 
ruptarite ; îi hpsesc dară dintru început “aptele Apostolilor, iar! lai.. fine 
serisorile lui Paul cătră Coloseni, Soluneni,. 'Pimoteii, . Pit, . Filemon şi 
Evrei, precum şi Apocalipsa şi alte înnotără și.imnuri ce de regulă crai 
împreunate. cu această carte. o a .. 

Asupra acestui fragmînt de Praesiii a publicat G. Creţal un studii 
amărunțit. și foarte înteresant în Revista pentrn istorie, archeologie, și 
filologie, redigiată de Gr. G. 'Tocilesen, anul 1. Bucureşti, 1285, pe. 
29—91. Într'acest studiii susține Gr. Creţul, că acest Pracsiii a fost trădus 
din sloveneşte ad hoc pentuu tipărire; fără ca trăducătoriul să se fi folosit 
de vreun test romînese mai vechii; că aşadară el nu are. răportiuri 'cu 
niciunul din manuscriptele. anterioare saii posterioare cunoscute, nici cu 

3) Cipariii T. Aualecte, pg. 29, nota 4. — 2) Analecte, pg. XIX, D şi XX, D. 
— 3, Annales gymn.' Plasiensis 1858, pg. 11. — 4) Principia de limb, pg. 116, Nr.5, a), 

pă
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tipăviturile ce W-att urmat ; că trăducătoriul lui a fost Ardelean de otigirie, 

şi anumea din Braşov, sati de pe împrejurul lui, Xa” nu diaconul Coresi, 

precum se presnpuneă de T. Cipariii ; că Pracsiul s'a tipărit în Braşov 

cam pe'la 1979 şi că întorsura lui „e ad literam; silită şi prea de multe 

oră greşită din lipsa de cunoștință deplină a îmbelor limbi, eu un cuvînt 

că e o trăducere slabă:, dar' „în unele părţi mai romînească, decît a Psal- 

tirii de Coresi“, 
Conclusiunile la cari ajunge Gr. Creţul, nu se mai pot susțin toate 

astădi după descoperirea unui esîmplar întreg din 'Petracvanghelul din 

1561, Avînd acesta de trăducătoniii necontestat pre diaconul Coresi şi pre 

diaconul 'udor, și ştiindu-se mai. departe că tot diaconul Coresi împreună 

cu alți bărbaţi a trădus şi a tipărit în Braşov 'o Psaltire în 1570 şi 

„Evanghelica cu învăţătură“ în 198, nu putem ca să nu admitem că și 

Pracsiul a fost trădus şi tipărit tot. de diaconul Coresi, mai ales dacă 

considerim că toate acestea cărţi împreună faceaii un întreg şi că aduceaii 

numai" la îndeplinire conelusul consiliului comunal din Braşov dintr'a 

12 Mart 1559 „de a reformă, biserica Romînilori: îndestrîndu-o cu cărţile 

trebuincăoase trăduse în romîneşte.!) | | 

Cât despre anul tipăririi, el nu se va put6 fipsă cu toată siguritatea 

pînă ce nu se va descoperi un esîmplar mai complet. Atîta îusă este 

sigur că acest Praesiii a fost publicat dupăce s'a. tipărit 'Vetraevanghelul 

din 1560—1561 şi înnăinte de ce s'a tipărit 'Tălcul Evangheliilor, după- 

cum se cunoaște aceasta din fragmîntul de . posteuvîntare la carten din 

urmă, unde se dice „Derept aceea am scos de am tipărit Tetraevanghelul 

şi Pracsiul rumâîneşte, după aceea .... aceste 'Pălcure ale evangheliilor':.2) 

Aşadară anul împrimării Praesiului trebue să cadă, dacă nu în 1561, 

apol îndată, după acesta și înnăinte de tipărirea Tăleului Evangheliilor. 

carele a trebuit să se tipărească în 1564 sait chiar cevă înnăinte, după 

cum ni se pare noaiti și după cum vom vede mai la vale. 

2. Apostolul, manuscris slovenese-romînese din 1646. 

În anul 1882 s'a descoperit în mănăstirea Agapiei din Moldova un 

manuseript conținînd scrierile Apostolilor. În el uvmeadă după fiecare 

verset slavic trăducerea lui romînească ; el este scris de diaconul Con- 

stantin din satul Vindăoani din judeţul Neamţului în dilele lui 

Vasiliti Lupul, în anul 1646, dar! nu samănă a fi şi trădus de el, căci 

graiul întorsuriă pare a fi mal vechi. Acest manuseript se află din 1883 

în posesiunea Academiei Romîne din Bucureşti. Pînă acum (1891 Febr.) 

nu sta publicat nician studiii asupra lui; de accea nici nu ştim în ce 

văport stă el eu întorsură din Codicele Voroneţean și cu cea tipărită la 

Braşov între 1561 și 19642) 

3. Apostolul, manuscris slovenese-romînese din 1602. 

__ Acesta este seris de ieromonahul Misail din mănăstirea Bisericani 

în anul 7160, Lunii 23. Şi aice urmeadă după fiecare verset slovenese 

tăducerea romînească. Na putem şti în ce legătură stă cu Apostolul 

precedent. Mannseriptul se află în biblioteca, Academiei Romîne din Bu- 

enreşti sub Nr. G:, 

1) Chonicon Fuchsio- Lupino- Oltardinum, edidit 'Trausch, Uoronae 1847, pg. Ol 

— Hășdăi B.P. Cavente din bătrâni, 1. 2. Bucureşti, 1879, pg. 92, — 2) Cipariii 1, 

Analecte, pg. 29 nota . 3) Analele Academiei Romine, Seriea Ii. tom. Y. București» 

1884, pg. 60.
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4. Apostolul tipăritîn Bucureşti în 1684, 
__ Al doile Apostol tipărit este cel ennoseut siib titlul: de: „Apo-. 

stolul . . .. dupre 'orăndulala greceseului Apostol ... în... Bucu- 
reşti . ,. la anul, . . 1683.“ Acesta este trădus din: greceşte de. niște! 
bărbaţă nenumiţi. 1). Ia | E 

D. arcu drepteă ni vorbeşte ?) încă şi despre alţi Apostoli tipăriţă 
mai. înnăinte, da” din însămnările ce le face. la fiecare se vede de departe 
data, lor greșită. Așă dice el.că. sar fi tipărit.un „Apostol în folio, foi 199, 
în dilele Îni Șerban Basarab, sub mitropolitul Teodosiii, în Tîrgovişte, în: 
anul 1693*. Dar! în anul: 1603 erâ în Țara Romînească Domn Mateiii 
Basarabul (1633--1654), Saw mitropolit un Ștefan. Acest Apostol tuebue. 
să fi fost tipărit nu în 1653, ci în 1683, căci în acest an: domniă Şerban: 
Cantacuzinul (1679—1688) şi păstorii mitropolitul "Leodositi: (1669—1673 
'şi 1679—1109).. Tot din această causă este .neesact: că în. anul 1668. sar 
fi tipărit în dilele lui Şerban Cantacuzinul şi ale mitropolitului 'Peodoşii,. 
un Apostol şi Evangeliea pe săptămînă. Tot ncesact este şi aceea căîn. 
“anul 1682 s'ar fi tipărit un Apostol în dilele mitropolitului “Peodosii, spre 
a fi împărţit în dar pe la biserici. Un Apostol însă tipărit cu această 
menire a esistat întradevăr: a 

5. Apostolul.din Bucureşti, 168,4. 
căcă în biblioteca lui -Dumitra' Starda, dela, Miclăuşeni s'a găsit: un A po- 

„ stol fără de început, dar' cu o cuvîntare la urmă, în care (ice domnitoriul: 
- Şerban Cantacuzinul că acest. Apostol este tipărit. după Bibliea din Bucu. 

reşti din. 1688 şi-că s'a distribuit în dar pe În biserici, 3) Acest Apostol 
trebue așadară să fi fost numai o retipăritură din Bibliea tipărită în Bu- 
cureşti în anul: 1658, făcută dimpreună cu aceasta, căci altfeliti n'ar fi 
putut face Șerban Cantacuzinul aceâ precuvîntare dintrînsul, deoarece el a 
murit în Opt: 1688.  .... ia 

:6, Apostolul din Buzăă, din 1104. 
Titlul acestei cărți este: „Apostolii, cu mila lui Dumnedăi sfîntul, 

carele acum a doo oară, precum mai nainte ati fost așădat după cel 
grecesc, -s'aii tipărit în dilele prea înnălțatului Domni și oblăduitoriii a 
toată Ţara Romînească, Ion Constantin Basarab Voevod, cu blâgosloveniea 
prea sfinţitului Părinte chir Teodosie, Mitropolitul: a toată; Ungrovlahiea, 
și s'aii tipărit în sfinta Episcopie din Buzăii prin osteneala a'sînguri 
Episcopului de Buzăii, chir “Damaschin, în anulit de la zidirea lumi 
1212, iară. dela Hristos: 1704.“ - a aa Lc 

Acest Apostol pare a fi ediţiunea a doaita a celui din 1683, şi are' 
la început pe dosul lei titlului nişte stihuri politice la steama lui Con: 
stantin Brâncoveanul, apoi urmeadă o „predosloyie“. subserisă de „smeritul 
Damaschin, Episcopii Buzăului“, 'şi mai departe vin, cam amestecat, dela 
fila 1—129 „eitenii“ . din Faptele Apostolilor,” din Scrisorile apostolilor 
Paul, Iacov, Petru, Ion și Iuda, începînd cu Duminica Paştilor, Iar” dela . 
fila 130 înnăinte pînă la 178 se află „Minologhiul, adecă Sinaesariul. 
lunilor“ şi se închieie cu o scurti posteuvîntare nesubserisi, Un esîmplar 

1) Cipariii-T. Analecte, pg. XXV, Ti, şi XXVII. T£, — şi. Principia, pg. 11]; Li. 
— 2) Catalogul bibliografic, ediţ. 1[., pg. 4 şi 5. — 3) Melchisedec, episcopul, în Revista 

Tocilescu, anul III, t. V. pg. 149, Nr. 52.



întreg (afară de precuvîntare) se găseşte în biserica sîntei * Treimi din 
suburbiul Clucucăca din Cernăuţ,. E 

Un studii comparativ asupra r&portului acestor Apostoli și asupra. 
particularităţilor lor limbistice ni lipseşte. încă. . 

c) Apocalipsa. 

| Oră: de a fost sai nu trădusă Apocalipsa în vreuna din ediţiunile 
Serierilor apostolice, citate mai sus, nu putem ști, parte din causa defec- 
tmosităţii esîmplarelor cunoscute, parte din lipsa de studii asupra unora. 
din ele. T. Cipariii îusă ni spune că în catalogul bibliotecii mitropolitane 
din Alba-Juliea (Bălgrad) se găseşte însămnat că Apocalipsa ar fi fost 
trădusă romînește şi tipărită în Orăştiea pe timpul cînd s'a tipărit acolei, 
Paliea în anul 1552, dar” adauge, că lucrul nu e încă adeverit.:) Atîta 
însă este sigur, că T. Cipariii a avut în biblioteca sa un manuscript, cam 
de pe la finea secolului al 17-le, în carele se găsii un fragment de 
Apocalipsă cu test slovenesce şi romînese, şi un comen- 
tarii în Apocalipsă.5 . 

d) Testamentul No, întreg. 

Scrierile Testamentului Noii, după câte ştim noi pînă acum, sam&nă 
a nu fi fost trăduse, dintru început, toate deodată, ci numai pe rînd şi 
separate Evangeliile de Apostol.: Abiă mai: tărdiii s'a cengetat şi la 
aceasta, și anumea în secolul al 17-le, 

„:Evuditul B. P. Hăşdăii ni vorbeşte despre un 

1. Noi Testament publicat la Govora în anul 1642, 

„ Cuvintele lui în privinţa această sînt: „Pînă la Milescu Bibliea eră 
cunoscută romînește numai prin fragmente, împrăștiate, rare, eterogene şi 
suspecte : prin cele patru Evaugelil publicate la Braşov pe la 1560, Testa- 
mentul cel vechi, publicat la Orăştiea în 1582, Noul Testament 
publicat la Govora în 1642, altul la Belgrad în 1648,apoi cîtevă 
Psaltiri, Cazanii, ete, 3) NE E 

Nu știm. pe ce își întemeladă învățatul Hăşdăii această aserţiune, 
căci despre esistința acestei cărţi nu ni aminteşte nimic nici V. Popp în 
Disertaţiunea sa. despre tipografiile romîneştă, nici Ciparii în scrierile 
sale, nică Iareu în catalogul saă bibliografic, şi nici nu'a mai fost de 
atuncia vorbă despre esistinţa acestei cărți pintre învățații romînă. Să nu 
fie oare afivmaţiunea această numai un lapsus lingua ?:: . 

Altfeliii, cel de întîi Noii Testament, trădus. și tipărit întreg la 
olaltă; este : | aa, 

2. Testamentul Noi din Alba:Juliea'1648. 

- Titlul lui este: „Noul 'Testament, sait. împăcarea, ai legea noao . . . 
izvodit cu mare socotiți den izvod grecescu şi slovenescu pre limbi rumă- 
neascî, cu îndemnarea și poronea, denpreunî cu toati cheltuiala a măriei 
sale Gheorghie Racoţi,- craiul Ardealului, . ..Mipăritu-s'aăt . . . în cetatea 
Belgradului, anii dela întruparea Domnului ..... 1645, luna lui 
Ghenuariii, 20. a | 

-1)'Gipariii, Principia, pg. 101, D. — :) Cipariă, T. Principia, pg. 105, Vv și 115, 
Vv 3) Vieaţa, faptele și ideile lui Nicolaiă, spătariă : din Mileștă, publicate în iariul 
Traian pro 1810, Nr, 8, pg. 82. - -
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___ În precuvîntarea sa cătră Giorgiti Racoți L. 'ni spune mitropolitul 
„Șimion Ştefan că, vădînd şi înţelegind Racoți că Romînii n'aii în limba, 
sa nick "Lestamentul cel noii, nică cel: vechii deplin, "l-ati însăreinat pre 
el ca să caute pintre clerul săii preuţi cărturari şi oameni înţelevţi, carii 
să ştiă trăduce Testamentul cel noit din grecește, sloveneşte și lătineşte, 
ceea ce a. și făcut, | o 

Din precuvîntarea cătră cititori însă aflăm că .pre acest Testament 
l-a fost început a trăduce un ieromonah Selivestru, dar.că a murit 
curînd. După moartea, acestuia s'aii apucat mai mulţi bărbaţi de trăducere, 
"Numele lor nu ni e cunoscut, de oârece .ei nu,se numese nici în . această 
precuvîntare, nică aiuria. Aceștia ai. găsit că partea trădusă. de. ieromo- 
nahul Selivestru eră, „cu mult? lipsi şi greșele . . . pentru neînţelesul 
limbiei şi cărţii greceşti“, de aceea s'ai apucat să trăducă din noii, folo- 
sîndu-se de testul grecesc, sîrbese și -lătinese, dar” mai ales ţinîndu-se de 
testul grecesc şi de trăducerea lătinească a lui Ieronim, consultînd încă și 
un Testament Noii. rusesc, apărut pe atuncia la Moseva. | | 

Mai departe ni spun nenumiţii trăducători că ei ai pusa începutul 
capetelor cîte un sumariii și că le-ati împărţit în versete, numerotîndu-le, 
Aceasta a fost o înnointură care s'a generalisat mal tărdiii în -toate serie- 
rile biblice. a | Ne 

În privinţa modului. de a trăduce ni spun nenumiţii că, vădînd. ei 
cum unii trăducători s'aii încercat de a trăduce în graiul propriii orice 
cuvînt din testul grecese şi că ai trădus unii „întrun chip, alţii întw'altul“, 
S'aii decis ca pre cele mai grele, ca sinagogă,: publican, gangrena, ca 
numele unor pietri scumpe, ale unor oameni, .lemne, veșminte şi „altele 
multe carele nu sf știti rumănește ce sănt“, să le lase așă precum sînt în 
testul original. : . a 

În fine ni atrag trăducătorii -atenţiunea asupra esistinţii unor pro- 
vincialisme și localisme la Romîni, qicînd „că Rumănii nu grăescu în toate 
țările întrun chip, încă neci într'o ţară toță întrun chip“, și apoi ni spun 
„că ci s'ait ferit cîtaii putut de astfeliii de cuvinte fără curs general, „bine 
ştiind că cuvintele trebue să fie ca banii; că banii acela sănt buni carii 
îmblî în toate ţărăle, așă și cuvintele acelea sănt bune carele. le înţeleg 
toță', şi dacă cu:toată fereala lor tot se vor mai găsi cuvinte în contest 
pre cari să nu le înțeleagă toţi, nu sînt ei de vină, „ce'i de vina celula 
ce-aii răsfirat Rumănii priîntralte ţări de ş'aii mestecat cuvintele cu alte 
limbi, de nu grăescu toţi întrun chip. . - E N | | 

Dorinţa, lor de a fi înţeleși de toţi cititorii se cunoaște! și de pe 
aceea, că ei pe de-o parte: aii notat pe margine toate locurile. -paralele 
din celealalte cărţi biblice, iar” pe de alta ai esplicat, tot acoleă, mai 
multe cuvinte din contest, şi chiar. frase, greii de înţeles. Așă găsim 
esplicate cuvintele din contest „mîndri dela răsărit!“ cn, „filosofii: (Mat, 
e. 2, v. 1); — „magi“! cu „găcitorii: (Mat, e. 2, v. 16); — „mu erâti cu 
cî eră omoriţi (Mat. e. 2, v. 18); — „sinagogă“ cu „unde să strîngeă 
jidovii să audi cuvăntul lui Dumnedeii; noi dicem beserecă”* (Mat, c.. 4, 
v. 23; —  „decapoliea“ cu „noi dicem dece oraşe“: (Mat. c. 4, v,.25;':— 
„lot“! cu „saii cert? saii o slovă care” mai mic (Mat. c. 5, v. 18); — 
„rahâi: cu „ce se dice tu om fă'l minte: (Mat, e. 5, v. 22); — „„mamon“ 
cu sirieneşte lăcomiea lumii“ (Mat, e. 6, v. 24); — „de în rodul lori“ cu 
„di învățătura lor“ (Mat. e. 7,:v. 16); — „un bubosti cu: „acest: fel .de 
bube eră, de eșiă den lontral omului și nu s? putea curăți“ (Mat, ce, 8,
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v. 2); — ice e iioao eu „ce treabă avem cu tine“ (Mar. e. 1, v. 24); — 
„publicahii“* cu :;,mitarnicii“” (Mar. e. 2, v. 16); — „vison“ cu „visonul 
eră ca giuolgiul subţire şi sciimpu, ce'l făcea den inu 'carele eră întrun 
preţ ca aurul (Luc. c.:16, v. 19); — „se'sui într'un smochin cu „ălţii 
die căi mur (Li e. 19, v. 4); — ja libertinilori: cu „libertinii eră carii 
îi făceă, de în slugi slobodași (Fap. Ap..e. 6, v. 9); ete. ete. ete. 
i “Nică într'o precuvîntare din - această vaite ha ni se spune că trădu-. 
cătorii ei. s'av fi fost folosit de vrâun 'test: romînese de mai înnăinte, Cu 
toate acestea 'el-âi întrebuințat, dacă “nu mai multe, apoi cel puţin unul. - 
Aceasta 'se poate demuştră 'parte prin 6sistinţa a o mulţime de cuvinte. 
vechi, curat .romîneștă, cari eşiră pe atuncia din usul general și pre cari 
ei le esplică cu altele mai vulzate de pe timpul lor, ca trişti-măhniţă 
(Mat. ce. 6, 'v.'16),;-agru:holdă (Mat, “e. 13. v. 31), 'mintă-ismă (Mat, e. 23, 
v. 23), întiotăm-vănslăm (Fap. Ap. 21, v. 3), ete., parte prin esistinţă unor 
forie “vechi” de flecsiuni,' ca dişu diseiit (Lon. ce. 8, v. 24); — merşu:- 
merseiii (Ion. e. 9, v. 11); '— spuş voao şi nu audit- spuseiii voal? şi 
nu" âudirăţă (Lon.-e. 9,:v. 27); — blămați-mergeță (Ion. ce. 11, v. 1); : 

„— at 'ştiă-ştiam- (lon. “e. 11, v. 42); — nu veri asultânu vei (Ion. 
6, 11, 'v. 42; — lumiei-lumil; dereptăţiei-dereptăţii (Petru II. ce. 2, 
v. 5); giudecatei-giudecăţii (|. e, e. 2, v. 9); ete., — şi parte prih o 
mărturisire proprie, făcută într'o notă esplicativă. Voind adecă să esplice 
cuvîntul „vănslăm“, pus de că în contest ca mai. înţeles pe atuncia, dic în 
nota mărginală (Fap. Ap. 'c. 21, -v.: 3); „lntorsura cea demult 
dice înnotăm, iarî noi'am.dis vănslăm, căci vănslă cu corabiea pe apti”. 

„__ “Toăte ăcastea ni probeadă necontestabil atît esistinţa unei întorsuri 
vechi, de'demult'a noului Testament, cît. și folosirea acesteia „de cătră, 
trăducătorii aceşti noi. ' 

„ Despre acest Noii "Lestament pretinde D. Iarcu (Catalog d. c. r. pe. 
6—8) că ar fi avut'mai multe ediţiuni,-una-tot în Alba-Juliea în 1691, 
alta în Bucureşti în 1699 şi în 1703. Despre cele doaiă de întîlit nu ni 
arată că ar fi esistînd undevă cîte vreun esîmplar din ele,' de aceea nici 
nu le putem admite ca'adeverate, dar' despre cea din urmă, din: 1703, 'ni 
spune că sar fi aflînd un 'esîmplar în biblioteca centrală din București. 
Acest esîmplar însă riu'i o' ediţiune noaită'a celui din 1648, ci o noaită 
vetrădutere, ! . 

3. Testamîntul noii, Bucureşti, 1103, 

Titlul este: „Noul testament acum întăi tipărit întvacesta chip, pre 
limba : romîntască. Cu poronca şi 'cu toată chieltuia prealuminatului... 
Domn . ; .: Constandinu- B. Băsărabă voievod. Cu blagosloveniea prea 
Sfințitului , .-. -'Peodosie .:, + în tipografiea domnească îu oraşul Bucu: | 
reştilor: la-'anul 'mîntuirii 1103, de .smeritul întru ieromonabi Antim 
Ivireauuli:. 1) m " a 

; Întwo precuvîntare frumoasă cătră; domnitorii îi spune Antim Ivi- 
reanul, că „mere cinste şi plată vei lua în: această lume şi în cea viitoare, 
pentru căci :Noul acesta Testament al. Mîntuitoriului, fiind întru 
limba ceapărintească tălmăcit, cu ale Mării Tale-cheltuiele, 
spre icea de obște folosinţă "l-ai: mai tipărit şi "l-ai mai dati: E 

1) Petrescu: Mitropoliile țării, pg. 115—117; — Dinulescu St.: Antim Ivireanul, 
pă. 19, Cernăuţ, 1886. . A
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"O comparare între testul: acestulNoă Îestămenticu: al: celiit 'cupriiis 
în Bibliea întreagă din Buchrești 1688 :și cu al celui tipărit'în Alba 
Juliea în 1648 nu s'a făcut; cu toate acestea T, Cipăiiti afitmă 1)'că âr 
fi tipărit după întorsura Bibliei “din 1688, i 

$ 12..Întorsuri biblice din Testamentul Vechiă. - | 
' Scrierile Testâmentului: Vechii: nu'se. prea îhtrebuinţeadă în biseriua 

creştinilor, „unele -din- ele, după natura loi, chiar de feliii nu; de aceea 
moi tărdiă s'a cuigstăt la întorsiira lui cc 

_La Romîni cele de întîiti urme de îitorsuri "din: scrierile "Testameni- 
tului: Vechiii le întîmpinăm: abiă prin secolul al' 16.le:': Le puneiii. ăîce în 
şir timpuristie. a a 

Cea mai vechile “urmă despre esistinți întorsurii unor scrieri 'dih 
"Testamentul Vechii 'la Romîni: este. - | Aa 

Di 1. Psaltivea. A A 
Cu tvăte că Psaltirea este una 'din: produeţiunile literare “cele mai 

“eselusiv și .mal eminent naţionale ale Evreilor, 'totuz'ea s'a bucurat de'o 
îmbrățişare călduroasă. şi: de o citibe necontenită din partea : creştinilor, 
poate numai de aceca că în ea sînt esptimăte, pe lîngă vederile haţionale 
evreești despre - Dumnedeii- și :despre  i&porturile lui cu oamenii, întă - şi 
o mulţime de sîmţăminte pioase 'și religioase, și fiind: că dintru început 
„creştinii maveai încă imnuri proprie religioase. RE E 

Și la Romîni-a fost Psaltirea: o carte de predilecţiune, căci o găsim 
trădusă și răspîndită pintre ei încă din răstimpul precedent (1155—1504). 
Dovadă despre aceasta este  Psaltiiea ași, numită. Şeheiână, pre 
care a publicât'o 1. Bianu în București în 1889 şi despie care dice că ai 
fi scrisă în anul [482, piecum și Psaltirea Voroneţană descoperită de 
S$. FI. Marian şi aflătoare de faţă în posesiunea distinsului. şi învățatului 
academician D.'Sturda, cari îâibele fas. parte 'diri acel 'cielii- de "seriei 
vomîneşti, de carele se ţine și Codicele. Voioneţean.  . 
_ În răstîmpul acesta găsim încă mai multe reprodiicţiuini de “pe tvle 
de. mai înnăinte, însă modernisăte în espresiani,' dar” şi tvaducţiuini din noi. 

| Cea mai vechie' Psaltire din răstimpul acesta, cunoscită pînă acum, e : 

a) Psallirea Coresiand din Brașov. 1560, 1568 şi 1570, 
despre care dice “T. Cipaikii 2) că ar fi trădusă: româînește: de” diacontil 
Coresi și că ar fi fost tipărită la Brăşov: în anul: 1560 'sati 1562, ŞI. că 
Sar fi aflînd în Iaşi, dar! că el -înșu'şi n'a vEdubo. a 

Această Psaltire, ca trădusă de diaconul Coresi şi tipărită la Braşov 
în 1560, o citeadă și A.'de Cihae în opul 'săti„Dictionnaiie d'âtymologie 
daco-romane, Francfort s. M. 1870“ pintie -căițile folosite de el, dar” ni 

"ni spune de unde și cînd a consultat'o, nici unde se mai. află ea. '-:“ 
Tot despre o Psaltiie trădusă: de diaconul Cosi 'ni mal. vârbeşte 

și Toader Codrescu, dar” el îi dă, aiiul '1568, resp. 1076:d.:z. 1. EL: dice 
că această, Psaltire! nu este. nici: Psâltiiea - „cu! data din: 1577, din “cate 
eruditul B. P. Haășdăii a scos psalmul 77 și /l-a Yucstaniat ci teistul latiri 
Vulgata *) și-a cărila poartă dl, -A. 1. Odobescu, arieheologul, d facsimilat'o 
litografice“, :) nică Psaltirea. „din 1560, -din care dl. A. Î: Cihac a:spictit 

:) Principiă de limbă, pg. 116:Nr. 5b. — 2) "Ahalecte, pg, XIX. B. — 3) Foalea 
Soţietăţii Roniănismul, 11870, —  4)-RevistaRoriină, 1802, -
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cuvinte „pentru Dicţionariul d'etimologie dacoromîn din 1870“, nică Psaltirea, 
„din anul 1580, ;trecută în catalogul dlui D. luren,-ediţ. 2. din 1873%,.ci 
este o Psaltire „care poartă, data din 1568 şi al căriia: plosariii filologul 
Gh. Săulescu eră să'l dee în publiritate“, și: pre care îl va publică el 
sub titlul de „Glosariul Psaltirii Ini Coresi din 7076 (1568), elaborat de 
George Săulescu“. 1) După moartea lui Săulescu însă, în:1864, nu s'a 
mai găsit acestă carte în bibliotecă lui, ca și “Petraevanghelal din 1561. 

În anul 1890, profesorul seminarial din Arad, Vasile Mangra, a 
descoperit în biserica din Lazuri, din apropiarea Orădiei Mari, o Psaltire 
vechie, defectuoasă, în :40. mic, dar' la care,. din fericire, se află fuaiea 
din urmă cu o. scurtă: postenvîntare, în care se dice apriat, că petit, diacon 
Coresi, deacă' văduiii că mai toate limbele aii cuvîntul lu Dumnedeii în 
limba, lor, numai noi Rumînit n'avăm,, şi Hristos dise, Mateiii 109, cine 
cotește se înţeleagi, și Pavel apostol încă-serie la Corint 155, că întru 
biserici mai vrătos cincă cuvinte cu înțelesul mie să grîesc, ca şi alalţi 
să învăţ, decăt un tunerec de cuvinte .neînţslese într'alte limbi, începutu- 
se-aii 'a se. scrie aceste sfinte psaltiri în.luna lui Fevriarie 6 dile şi se-aii 
sf(rjășit în luna Ink Maiii 27 qile în 'cetate în Brașov, vă leato (în anul) 7079 
(1570). 3) Anul şi locul tipăririi acestei Psaltiri, fiind arătat cu precisiune, se 
naşte aci întrebarea, ori de stă sait nu în vreo legătură această ediţiune de 
Psaltire „cu ediţiunile citate de Cipariii, Cihac, Săulescu și Codrescu ca 
apărute în 1560 și'15682 Numai cercetări ulterioare şi un studiti compa- 
rativ asupra frînturilor esistente ne-ar puteă lumină în privinţa aceasta ! 

E 5) Psaltirea Coresiană, Tirgoviștea 1577. e 

A. "[. Odobescu a descoperit în anul 1861 în mănăstirea, Bistriţei o 
altă Psaltire în 40 mic, de 19 de .coale, fără titlu și fără mai multe foi 
din lăuntru, dar” pe. foaiea din urmă, în dos, se află,ca și la Psaltirea din 
1570, 'o .posteuvîntare întreagă. Într' aceasta stă apriat, că diaconul 
Coresi, vădînd, „că: mai toate limbile at cuvîntul lu Dumnedeii în limbă, 
numai noi rumînii n'avem“, a scris „aceste Psaltiri“, scoţîndu-le „de în 
Psaltirea, srăbească pre limbi rumîneasci, să fie de înţelegîturi preuţilor 
şi grămiticilor“; în anul 7085, adecă 1577. Între'această posteuvîntare nu 
se arată locul unde a fost tipărită. 3) Această Psaltire nu'i ca cea din 1070 
curat romînească, ci cu test slovenese și romînese, urmînd după fie care verset 
slovenese întorsura lui romînească,. Aceasta este foarte fidelă testului slovenese 
în ceea ce priveşte înţelesul fraselor, iar', graiul din ea ni presîntă cuvinte 
şi foarme fleesionale foarte vechi. I. Bianu arată în publicarea Psaltirii 
Şcheiane (București. 1889, pg. XVIII și în contest) că Coresi n'a trădus 
sîngur dela sine, nedependent, Psaltirea sa, ci numai a modernisat testul 
unei trăduceri mai demult, din secolul al 15-le, 'scoţînd din el cele 
mai: învechite cuvinte. și foarme flecsionale şi îndreptînd ici colei, cîte 
o frasă..: . -. a 

“Testul romînese al Psaltirii lui Coresi din 1577 sa publicat de 
B. P. Hăşdăii în- București în 1881, cu promisiunea de a publică încurînd, 
ca al doile volum, „un studiii biografie şi mai cu samă bibliografie despre 
Coresi, :precum și un glosariii comparativ'i, utilisînd „toate . Psaltirile 
romîne, tipărite şi manuscripte, din secolii al 16-le şi : IT-le“, promisiune 
care,.spre părerea de râii a tuturora, nu s'a realisat încă pînă astădi. 

| 1) Bucăumul Romin, Iași. 1875, pg. 250, şi 289 ete. —:*) Mangra-V. în giariul 

Tribuna din 1890 Nr, 263, — şi Cercetări literare istorice, București 1896, pg. 4—5,12. 

— 3) Revistă Romînă, București, 1862 pg. 110—120, — Ciparii P. Principia, pg. 116, Nr. 6.
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„-  Îuocul unde s'a; publicat; de: Coresi această: Psaltire, nefiind avâtat : în: 
posteuvîntarea păstrată, este în ceartă. A. 1, Odobescu, umînd vederilor: 
lui '[. Cipariii, 1) se pronunţă pentru Braşov, deși dice:că “la-mai multe. 
capete de psalmi din această Psaltire se : găsese .ca litere capitale .orna-: 
mântale tot acele litere pre cari le-a vădut figurîni în cărţile sloveneşti . 
tipărite în Ţara Romînească în 1507 şi 1512... - Rae: 

Această observare, nu prea favorabilă penţrn susţinerea Braşovului. 
ca loc de tipărire, a dat ansă. exnditului B. P. Hăşdăii ca să se ocupe şi el: 
cu elucidarea acestei cestiuni. Într'nn articul întitulat: nUnde s'a tipărit 
Psaltirea lui Coresi 2* 3) şi înt'altul: „O pagină din 'Istoriea tipariului 
la Romîni în secolul al 16-le“, 1) se încearcă a dovedi, 'că această . Psal- 
tire s'a tipărit în "Para Romînească şi anumea în Tîrgoviştea. ! a 

AM. Gaster însă 5) şi Gr. Creţul î) pun multă sîlință să arete că, această 
- Psaltire nu s'a tipărit nici în Braşov, nici în Tîrgoviștea, ci în' orașul 
Sas-Şebeș din Ardeal, . i a 

Argumintele. acestor din „urmă, oricât de judiţioase ar fi ele, tot nu 
ni par de natură a decide definitiv cestiunea. După cele aduse. mai 'sus: 
înnăinte, noi am “fi dispuși să admitem trei, dacă nu chiar patru 'ediţiună 
din această Psaltire, una eşită în anul: 1960. după Cihac, sati în. 1562 după 
alții, a doaita în 1568 după cum pretind cu încredințare Gh. Saulescu şi 
T. Codresen, a treia cu data sigură din 1570; şi a patra . aceasta: din' 
1917. Cât despre cele trei ediţinuă de întîlă, (dacă 'trei vor fi fost |) toate” 
numai cu test romînese, locul tipăririi lor'nu poate fi altul decît :numat. 
Braşovul, fiindcă una, din ele ni arată apriat acest oraș ca loc 'd6 tipă-: 
rive, şi apoi fiindcă este cunoscut că consiilul comunal. din acest oraş, 
prin conclusul săi din Mart 1559,7) a.decretat reformarea bisericii „Ro- 
mînilor; şi că judele și “primariul lui a estcutat îndată acest conclus, 
aducînd din 'Tîrgoviştea pre diaconul Coresi şi a tipărit cu ajutoriul "lui" 
în Braşov 'un “'Petraevanghel în anul 1560—1561, şi apoi a continuat cu: 
tipăritul cărţilor necesare bisericești, pînă în anul 1581, 

- Îneît însă despre Psaltirea slovenească-romînească din 1571, locul: 
tipăririi ei nu credem că a fost Brașovul, ci 'Tîrgoviştea' din 'Para Romt- 
nească. Considerările câră vorbesc pentru Tîrgoviştea ca loe de tipărireal' 
acestei  Psaltini, espuse de eruditul B. P. Hăşdăii în articolele! 
citate, unele din 'ele sînt: îndicate și de noi mai sus, Aice vom mai 
aduce  înnăinte * ca: arguininte "pentru întărirea . afirmării “noastre pe' 
lîngă oarecari deosebiri limbistice între testul din 1570 şi cel:din 1577 şi: 
pe lîngă diversitatea literelor: de tipartii,: constate de profesorul V: Mangra, 
(|. e. pg. 5—7), ca și de Odobescu şi Hășdăii, încă și împrejurarea că în: 
anul 1073, Alesandru,: Domnul Țării. Romînești, a trimes “la Brașov pre 
un „popă“ pentru tipografie, iar” cevă mai tărdiii veni la Braşov „diaconul 
vlădichei““, tot“pentru presă.5) De aice se vede''că atît domuitoriul cât şi mitropolitul voiait să tipărească cevă la 'sine în țară, şi anumea în capi-" 
tala ei, 'Vîrgoviștea pe atunci. La această tipăritură separată samână să  ————————— i . ” ? . . . 3 

1) Analecte, pg. XVIII., 1. și pg. XIX. B. — :) Revista Romiuă din 1862 pg, 113. 
— 5) Jiarial „Traian“ București, 1869, pg. 40. — 4) Columna lui Traian, Bucureşti, 1876, 
PS. 194—195. — 5) „Rominul“ din Bucureşti în numerii din 6 Noemvre şi 15 Decemvre 
1881, — €): Revista “Tocilescu, -anul III. t. V. pg. 33. — 1) Chronicon Fuchsio-lupino-. 
Oltardinur, -edid. Traasth, Braşov, 1847, g.. 61; — Rășdăii, Cavente d. b t. 2. pg.92, 
— 5) Suchsischer Hausfreand, Kronstadt, pg. 381-107; — Bariț Gh. Catechismul calvinesc,: 
Sibilă, 1810 pg. 99, au PRE m. Di . e d i
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se:fi: decis domnitoriul 'și mitropolitul “Țării Romîneștă poate din causă că 
âveait pripusuri în îutenţiunile bune ale Saşilor reformaţi, sait poate că 
nn.eredeati oportun. de a întroduce 'la ei cărță bisericești numai cn test 
românesc, sal poate: că încă nu se puteaii desbără detot de prejudețele: 
secolare, fiind pe atuncia încă în floare slovenismul atît în biserică cât și 
în cancelariea domnească din. îmbele: domniate naţionale. . . 
"*- Cea mai aproape ediţiune de Psaltire, cunoscută, -este: 

a c) Psaltivea Racoţiană, Ala-Julica, 1561. 
“Mitlul ei este: Psaltirea ce se dice cîntarea a, „fericitului proroe şi 

împărât David; en cîntările lui Moisi şi cu. suma și rînduiala la toţi 
psalmii. Izvoditi cu mare socotinţi din izvod jidovese pre limbi rumă- 
neascî, cu ajutoriul lui Dumnedeii şi. cu îndemnarea şi poronea . . ; (lui) 

Gheorghie Racoți . . . Tipăritu-s'aii în... cetatea Bălgradului . . . (în. 
anul) 1651, Dechembre 29.1 : a 

“Prăducătorii acestei cărți nu se numesc, dau spun că scopul înitor- 

suriă a fost „ca să o poată ceti, înţelegîndu'o și mie şi mare, pentrucă: 
vedem âtave că tot cinul besericilor rumăneşti și grecești este den Psul-. 

tire':, şi că laudă datina lor „că ai slujbi și rugăciune den scriptura. 

sfîntî, nu din aflătură omenești, că adevăr îndeşertul cinstese pre Dumnedeii 

cu aflături omeneşti ... , ce numai aceasta aii fost sminteala că n'aii fost: 

cetind în. limba lor, ce în limbi streini, carea: mulţi n'aii fost înţelegînd, 

neci popii, netoema, ascultătorii ; pentru carea mulți ati mers cu mare dor 

la biserică ca să înţeleag? rugăciunile şi căntările. şi. măngăerile carile sănt, 
în Psaltire, fară neînţelegănd aii mersu acas măhniță. 
Cât despre modul trăducerii ;die în. precuvîntare, cătră. cititori că,. 

deoarece „apa totu mai curati și mat limpede în izvor decăt în pârae, 

de aceea. s'aii „silit a socoti izvodul limbii jidovești întru carea este scrisă 
„Şi după aceea s'aii folosit şi de .„izvoadele a mulţi dascăli mari“, şi pre 
cari le-ai găsit că sînt mai aproape de testul original, de acelea. s'ait 

țînut și ei ș.apol ai mai consultat și întorsura „celor 72 de dascăli, carii 

ai izvodit den. limbi jidovească în greceasci , . . și unde ait vădut că nu 

S'ait foarte depărtat de izvodul jidovese“, ai. lăsat ași, numai ait „sămnat . 

cum că sî osibeşte de cel jidovese“; mai departe ai făcut esplicără de. 
cuvinte, 'punînd unele în. contest, dar” între; parentese, ia” altele pe. 

margine, şi în fine ait pus în fruntea psalmilor un sumariă, împărţinduii. 
în-părți şi în versete. - i _ 

"Deşi nu spun trăducătorii apriat că s'ait folosit şi de întorsurile: 
mai vechi .romîneşti, ' totuş : uşor se poate cunoaște aceasta, după unele 

envinte şi foarme fleesionale vechi cari se: găsesc ici coleă pe lîngă cele. 

ordinare de pe atuncia. .Ba,. T. Ciparăii merge şi mai departe dicînd 2) că 
trăducătorii „ai adaptat la testul ebreii“ o edițiunea mui vechie, sai că 

ati editat numai una mai vechie, făcută după originalul jidovese. Această. 

alternativă, din urmă nu pare justificată faţă cu lechierările formale din 
precuvîntările trăducătorilor din titlul cărţii. 
"Alte cdiţiuni de Psaltire sîut: | 

| d) Psallirca Dosofleiană în viersuri, Uniev, 1673. Ie 

Renumitul mitropolit al Moldovei, Dosofteiii (1671-1673 şi 1075 -- 

1686), a publicat doaiiă Psaltiră, una este preluevată liber în versuri, 
ia” alta este trădusă verbal şi publicată în test slovenese şi romînese, 

2) Cipariii T. Analecte pg. 100—101, — 2) Analecte, ps. XXI. 1.
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“Titlul Psaltirii în viersuri este : „Psaltire a; sfântului: proroe David, 
pre limbă rumîneasci, cu disa și toat? chieltuiala prealuminatului ,.. . 
Ion Ştefan Petru, Domnul ţării Moldovei, din sfintele scripturi a sfinților 
părință, dascalilor sfintei beserică, cu lung? ostenealt în mulţi ai socotit? 

-şi cereată prin sfintele cărţi, şi de aiclea pre verşuri tocmiti în cinci ai 
foarte cu osărdie de smeritul Dosofteli, mitropolitul de ţara “Moldovei; 
8 Mouaerepy Y nenenon 'rvno isoGpaauuiu. „leara or COrBOpe. enea..3pna (-în 
mănăstirea Unievului tipărită în anul dela zidirea lumii 7181 (1613)€, .. 

„Această carte'este republicată de I. Bianu în Bucureşti în.:18857 de 
pe manuscrisul original și de pe edițiunea din 1673 cu un'studiti asupra 
ei şi-a autorului ei. Literătura asupra acestei Psaltiră vedi-o în ' scrierea 
lui St, D. Dinulescu:  Vieaţa şi. scrierile lui: Dositerii, „Cernăuţ, 1985, pg. 121—198. | Da aie 

Această Psaltire se poate privi, în mare parte, ca "produs literar 
imitetiv, propriii al lui Dosofteiii, căci numai cuprinsul psalmilor, - ideca 
conducătoare din ei, este luată; din testul original, iar” modul și foarma 
espresiunii este cu totul proprie a lui Dosofteiti ; ba chiar. ici coleă a şi 
întrodus idei noatiă, moderne, naţionale : romîneşti. Aşă în psalmul 53, 
d. e. făcînd alusiune Ja împrejurările . Moldovii 'şi la războatele dintre 
Turcă şi creştini, se esprimă astfeliăi : a 

Doamne! mă spăseşte . „Si cu toţii streiniă . 
Cu sfîntulă tă nume! O -: . De mă 'mpresurari, 
Fă'mi gludeţi pre lume. . Şi nwţi ati de fricî 
Și 'utregii mă fereşte, . | Cînd sfîntul tăii nume, 
m a ta putere. -. - Cei slăvit în lume, -. 

Grijă cînd am multi, "i-ati într'o nemici! 
“Du, Doamne, mi-aseulti . . Ce mie "mik. radt 
Ruga din tăcere! „ Domnul, sufletește 
Că se rădicari De sînt, şi trupeşte 
Asuprăimi păgînii: - Întreg de m'aşadă . .,. 

„ Precînd în trăducerea verbală a .originalului se “esprimă '.aşă : 
„Dumnedeii audi fagada mea, asculti? grafarile rostului mică, că - străinii 
se seculară asupra mea și puternicii cereari sufletul .mieii-:şi .nu puserî. 
pre Dumnedeii naintea lori, - . AR II 

În psalmul 135 face o întroducere foarte frumoasă dela sine, însă 
sub înspirarea cuprinsului, dicînd : 

Cine: face - Că mai bun 
Zid de pace - Depreunt : i ! 

" Parnuri de frăţie, . - Si Vieaţa cea frăţeascî 
„Duce vieați - | o „7 Decât armi ! 
Fără greaţi Ce' destramî 
"Ntr'a sa bogăţie; . Oaste vitejasci .... | 
„ Psaltirea aceasta s'a tipărit în . străinătate, în Uniev în Podoliea, 

din doaiiă cause, una, fiindcă mu mai ers tipari în ţară decînd se pră- 
daseră și se arseră Iașii de cătră Tătară în 1630,1) tau”. alta, fiindcă pe 
atuncia mitropolitul Dosofteiii fugise în Poloniea dimpreună cu amicul 
săt. Domn, Ștefan Petriceicu :(Aug. 1672 pînă Noem. 1673). Abiâ după 
reîntoarcerea sa în ţară în 1675, mijloci pe încetul dela mitropolitul: 

1) Miron Costin, Letop. Mold Iași 1845, t. 1, pg. 3%,
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Moscvei, Ioachim, ca săi trimeată cele necesare. pentru. tipariă -și apoi 
prinse din 1619 a'și tipări în ţară, cîte una din serierile sale, între carile 
şi Psaltirea sa cu test slovenese și romînesc, 

- Aceasta poartă titlul de: 
„6) Psaltirea Dosoftelană în prosi, 1680. | 

„Psaltirea. de'nțăles, a sfântului. împărat proroe David, tipăriti. 
întru... dilele. .. . prealuminatului . . . lon Duca... Domn țării 
Moldovei, cu cheltuiala mării (!) sale şi cu posluşaniea smerenii (!) noastre 
Dosoftekă, mitropolitul Sucevei. , . în lași... în anul dela z.]. 7188 
(1680) .. . April în 11,“ E 

"Ca motiv pentru trăducerea acestei cărţi, precum şi ale altora, ni 

aduce înnăinte, că în dilele sale „și aceâ puţină sărbie ce o învăţă de 
'nţălegeă, încă s'aii părăsit în țari, 

Nu mult după publicarea acestei: Psaltiri a mai apărut în Para Ro- 
mînească altă, | | 

f). Psailire în Bucuresti, în 1697, 
“sub titlul: Psaltirea a prorocului şi împăratului David cu molitve 

la toate caftismele și cu păshalii de 50 de ani, după orînduiala grecească, : 

şi la săvărşit Eesapsalmu. Acum întăi tipărită pre limba ramînească cu 

porunca şi cu toată chieltniala preahiminatului . . . Domn . .. Ion Con- 

standin Basarab, purtînd cîrma . : . mitropolitul . . . Teodosie. “ipăritu- 
Sati . .. în Bucureşti, în anul ,. .. 1694.:1) E a 

Despre această Psaltire ştim numai cît ni spune titlul ei, că este 

adecă una din Psaitirile aşă numite bogate, carile, pe lîngă psalmi, mai 
conţin încă şi alte cântări şi rugăciuni. Necunoscîndu-o decît numai după 

titlu, nu ştim, ori de mai are pe lîngă testul romînesc vreun alt test striun, 

grecesc sati slovenese,. după cum at şi celealalte Psaltiră ' de provenienţă 
din 'Para Romînească sati din Moldova. 

Altă versiune de Psaltire este 

9): Psaltirea cu tile a dascâlului Alesandru din 1697. 

Această Psaltire conţine testul slovenese şi cel romînese, urmînd dapă 
fie care. verset slovenese versetul romînese şi apoi tîlcul numai romîneşte, 

Dascălul Alesandru, originariii din Leina din Galiţiea, a trădus“ în Rîm- 

micul Vileii „cu îndemnarea și cu toată chieltuiala“ episcopului de aice, 

Ilarion, dară adauge că numai de aceea a primit această însărcinare, ca 

să nu se asemene cu omul din Evangelie, carele 'și-a ascuns și îngropat. 

" talantul săii, și că aii şi esplicatio ca să o poată precepe „mai Jesne: și 

descoporit“ toți drepteredincioşii. Asemenea ne face Iuători de samă că-el 

n'a confundat, ca alţi dascăli, înţelesul cuvintelor din - testul slovenese, 

ci le-a distins bine unele de altele, trăducînd, d.e. pre slovenescul sud şi 

sudba, sait zacon și zaveat, nn cu cîte un sîngur cuvînt romînese, ci pre 

sud cu judecată, pre sudba cn tovmeală, pre zacon en lege, și pre zaveat 

cu legătură, ete | a 
Această Psaltire nu s'a tipărit; manuscriptul ei se păstreadă în 

biblioteca statului din București. 3) 

-% Picot E. Notice biographique... sur ,. Anţim d' [vir,. . publicată în Melanges” 

orientaux publiâs par ! Ecole de langues orientales .. „i Voccasione du congres de 

Vienne, 1886, — Dinulescu St. Vieaţa .. . mitropolitului Antim Ivireanul, Cerniiuţ, 1856, 

pe. 70 Nr, 2. —:% Odobescu A. IL. în Revista Romînă din 1862, pg. 117—120; — 1. 

Bianu în Columna lui Traian de Năşdăi, din 1882, pg. 599-003. e
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„h) Psaltirea: viersificată a lui Vischi Ianoș din 1697. - - 
Aceasta este o. întorsură .viersificată de .pe Psaltirea călvineaset 

viersificată ungurește de Albert Molnar şi tipărită în 1607. Titlul ei sună: 
„ă lui svînt David crai şi prorocul o sută și cinci deci de soltari cană s'aii 
scris cu mînile Îni Vischi lanoş în Boldogfalva (Sînta-Marie), 16,7.& 
Ea este serisă „cu litere lătineşti, dar” cu ortografie ungurească, fără mar- 
carea vocalelor ă și î. Trăducătoriul a căutat să reproducă romîneşte 
'viersurile ungurești în acceaș măsură, şi să le rimede în acelaş mod. "(n 
studiii scurt asnpra acestei Psaltiri este publicat de :Dr. G. Silaşi în 
„Lransilvaniea“ Sibiii, 1875, pg. 141—145 și 160—163. După opiniunea, 
luă Silași, Vischi: Ianoș să “nu fi fost autorul acestei. versificaţiuni, ei 
numai copietoriul ei de pe un manuscript mult mai vechiă, de pela înce- 
putul sai, cel tărdiii, de pe la mijlocul secolului al 17-le. * - aa 

I. Bianu încă vorbeşte despre ea în „Psaltirea în viersurit a lui 
Dosofteiii. (Bucureşti, 1887, pg. XXXIV Ne. 1 şi XLL.) Într'acest manuscript 
se mai află încă 44 de bucăţi, parte cîntece de Crăciun, de anul notă, de pare- 
sime, de Paști, de Rusalii, ete., parte rugăciuni de demineaţă, de sară, la 
astrucarea: morţilor, ete. Ie 

î) Psaltirea viersificată a lui Toader 1. Corbea, e. 1710. 

Această, Psaltire încă a rămas netipărită pînă acum; numai cît Sulzer 
Fr. ]. 1), T. Cipariă*) şi mai pe urmă I. Bianu ai reprodus cîţiva, psalmi din ea,5) 
Ea a fost dedicată împăratului rusesc, Petru cel mare, Viersurile lui Toader 
Corbea sînt mai măkestrite, precînd ale mitropolitului. Dosoftei se țin la 
nivelul poesiei poporane, în carea ati trecut mai mulţi psalmi în cînticele 
de stea. o 

2, O frîntură din Levitic cam de pe la 1560. 
Pre aceasta a descoperit'o B. P, Hășdăii întrun manuscript din biblio- 

teca, naţională din Bălgradul  Sîrbiei. “Ea, cuprinde . versetele 3—41 din 
capul XXVI. „După scrisoare, după ortografie și după limbăe, dice B. P. 
Hășdăti, că acest fragment „este cel mai vechii: test biblie în limba ro- 
mînă“,.., şi încă mai vechi decît Paliea din 1582, şi decât Psaltirea 
lui Coresi din 1977, și să fi fost scris în Olteniea, poate în mănăstirea, 
Bistriţei, cam pe la anul 1560.4) Această socotinţă n'o întăreşte cu alta, 
cevă, decît cu asămănarea în scrisoare şi ortografie cu nişte testuri 'ro- 
mîneşti din 1971 și 1073. Poate să aibă dreptate eruditul nostru filolog, 
dar! atunci am trebui să admitem că nu-numai această seriere din Te- 
'stamentul Vechii a fost întoarsă pe romîneşte, ci şi cele de mai înnăinte, 
Eșirea și Facerea, dacă nu încă și cele următoare: Numerii și- A doatia, 
lege, cără toate la un loc compun-cartea lui Moisi. În cazul “acesta 'am 
ave de regretat pierderea, sati cel puţin nedescoperirea încă a, unei părţi 
însămnate din “Testamentul Vechii. Însă cine: citește fraomentul acesta 
şi testul Palici din 1982 și ia, bine sama la particularităţile graiului din 
unul și altul, nu poate să nu admită o asămănare suprindătoare între ele 
şi să nu se sîmţască împins a crede, că acest fragment nui: alta decât 
o parte din acele scrieri din Testamentul Vechii, cari. erai trăduse ro- 

1) Gesch. des transalp. Daciens tom. 3, pg. 14. —2 Archiv pentru filologie 
şi istorie pg. 636 637, — 3) Psaltirea: în versuri de. Dosofteiii,: Bucureşti 1887, pg. 
XĂXIV Nr. 2 și pg. XUIX, — 4 Cuvente den bătrăniă t.1. pg. 5-6, N d 

.
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“mînește în anul 1982 şi -din carile unele s'aii şi tipărit într'acest an în 
Orăștiea sub numele.de Paliea,. | , 

“Altă întorsură din scrierile 'Testamentului Vechii, cunoscută pînă 
“acum, este: 

3, Paliea, tipărită la Orăștiea în 1582.: 

Despre cartea aceasta amintește mai întîiii Radul 'Pempea în gra- 
matica sa romînească din 1197, dar! abiă 'T. Ciparii ne-a făcut cunoscuţi 

“eu ca mai de aproape.1) Esîmplarele cunoscute de Cipariti erai defectu- 
oase, fără titlu: general, dar' pe pagina primă s'a găsit ca titlu: ,Paliea“, 
dela grecescul zahană 2a9nx%, adecă 'Pestamentul Vechii. 
„__ Din epilogul acestei cărți aflăm că Tordaş Mihaiit, episcopul 
Romînilor din Ardeal, dimpreună cu Hercea Ştefan, predicătoriii în 
orașul Cavîran-Şebeşului, cu Zacan Efrem, dascăl de dăseălie în 
Şebeş, cu Peştișel Moisi, predicătoriii în Logoj, şi cu Archirie, 
„protopopul Hinidoarei, vădînd „cum toate limbile ati și înflurese întru 
cuvîntele slăvite a lu Dumnedeii, numai noi romănii pre limbi nu avem*, 
scoaseră „cu mare munc?... den limbi jidoveascî și greceasci şi sărbeasci 
pre limbi romîneasci cinci cărți ale Ini Moisi prorocul,și patru 
cărţi ce se chemi ţarstva (ale împăraţilor), și alţi proroci căţva și le. 
dîriră ,... fraţilor rumăni“, ca să le citească, căci vor află în ele „cu 
adevăr... mare vistiiarăă sufleteso“, 

Din aceste întorsuri s'aii tipărit apoi îndată ca „părgt pănî Domnedeii 
va și alalte tipări și scoate“ cele doaiiă cărți de întîiu ale luk Moisi, 
Facerea (genesis, bitie) și Eşirea (exodus, ishodl) cu ajutoriul şi 

„spesele. guvernatoriulni Ardealului „Gesti Frenţi: în „dilele lu Batăr 
Jigmon, voivodi Ardealului: (1581—1599), de cătră diacul Serban „meşterul 
mare a tiparelor“i și de cătră diacul Marien, în anul 1582, în luna lui 
Juliii în 14, în cetate în Orăștiea, 

__ Cumeă sai tipărit, după promisinne, şi celealalte trei cărţi din 
urmă ale lui Moisi, Leviţii, Numerii şi Adoatia lege, samănă a se întări 
prin împrejurarea că în catalogul bibliotecii mitropolitane din Alba-Julia, 
se găseşte însămnat sub Nr. 16: „Cinci cărţi ale lIni Moisi, romînește“, 
dar Cipariii,. carele a căutat aceste cărţi și n'a dat de ele, se cam îndo- 
Yește despre esistinţa lor. Această, notiţă însă se poate reportă, dacă nu 
la o carte tipărită, apoi la un manuscript care s'a aflat acoleâ, Oricum 
vor stă lucrurile în realitate în privinţa tipăririi, atîta rămîne fără de 
nici o îndoială, că Testamentul Vechii a fost trădus întreg sai aproape 
întreg de trăducătorii. „Palici“, fiindcă se găsesc din această trăducere 
mal multe rămășiţi prin unele manuscripte de prin secolul al 16-le şi al 
11-le, ca din Levitic, precum am vădut, din Cartea Împăraţilor, Cartea 
lui Daniil prorocul, Cartea lui 'Pobia, etc, 3) 

"Aserţiunea lui larcu din catalogul săti bibliografic, că un esîmplar 
din. cele cinci cărţi ale lui Moisi s'ar fi afînd în biblioteca seminarialui 
din Blaj.nu poate fi admisă ca întemeiată, căci, de s'ar fi aflat această 
carte întreagă acolo, Ciparikii ar fi folosit'o de bună samă și ni-ar fi vorbit 
mai pe larg despre ea. - 

. 1) Analecte, pg. XIX, G.şi XX. G. şi pg. 46—82; — şi Principia, pg. 101, D şi 104, D, 
— 2) Mlangra:V. Cercetări literare istorice, Bucureşti 1896, pg. 19 Nr. 12 și pg.13. Nr, 3.
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$ 13. Bibliea întreagă. - 

1. Sînta Scriptură dintre î613 și 1629. 
Cea de întilit urmă despre o întorsură a sîntei seriptui întregi 

o găsim la un scriitorii săculă din Ardea!, Petru Bod, născut în 1712 şi 
mort în 1768.1) Într'unul din multele lui opuri manuserise şi tipărite, 
în manuseriptul : Historia Valachorum 'Transsilvanorum, lib. IL. .-cp. 1. 
$. 3, ni spune că princepele Transilvaniei, Gavril Bîtleanul (1G:3—1629), 
„griji ca sîntele seripturi (adecă întreaga Biblie), pre cari nu le aveaii 
bieţii Romîni, să se trăducă romîneşte nu fără cumplită. grijă și mare 
ehieltuială, prin Inerarea unor bărbaţi bine îndestraţi cu învăţătura și cu 
cunoștința limbii. Această întorsură însă, făcută cu sîrguinţă şi .cu acu- 
răteață, nu pnti fi publicată, căci după moartea principelui, fie din 
învidea, răiivoitorilor, fie din neştiinţa celor. neculţă, fie din : neîngrijirea 
posesorilor, ea a perit din ochii oamenilor şi nu a împlinitscopul la care 
eră destinată de cel mai bun principe“. (Biblia sacra,  quibus miseri care- 
bant Valachi, opera virorum doctrina linguaeque peritia satis instructorum, 
în linguam valachicam non sine ingenti cura et magno sumptu' curavit 
transterri. Quae tamen versio, diligenter acurateque instituta, lucem videre 
publicam non potuit:-post fata enim principis (sc.. Gabrieli Bethlenii), 
sive invidia malevolorum, sive ignorantia indoctorum, sive negligentia 
possesorum, ex oculis hominum periit, neque destinato ab optimo Prin- 
cipe fini respondit). SI 

Din această întorsură presupune T. Cipariă, 2) că s'ar, A publicat mai 
tărdii atît Testamentul Noii din 1648, cât și Psaltirea din 1651. Această, 
presupunere însă stă în contradicere vederată cu cele ce -ni spun trădu- 
cătorii lor în precuvîntările de la ele; de aceea noi nu o putem: admite, 
de și e foarte en putinţă ca acești trăducători să se fi folosit, precum 
de alte întorsari vechi romînești,: așă și de aceasta, dacă vor fi avut'o 
la îndămînă, i 

A doaiia întorsură a bibliei întregi, cunoscută tot numai din spusa 
altora, să fie cen făcută de: - 

2. Niculaiii Milescu, între 1660 şi 1664. -.:: 
„Această întorsură nu s'a conservat, sali nu s'a descoperit pînă acum, 

dară ea să fi dat ansă la a treia întorsură a sîntei seripturi întregi, cuno- 
scută sub numirea, de: | 

3. Biblie Bacureştiană, din 1688, 
Titlul acesteia, este: Bibliea, adecî dumnedeeasca scripturi ale cei 

vechi şi ale cei noao lege, toate'care s'aii tălmăcit dupre limba eleneasci 
pre înțelegerea limbii româneşti, cu poronea prea bunului . . . Şărban Can- 
tacuzino Basarab . . . și cu îndemnarea domnialui Constandin Brănco- 
vanul, marele logofăt. 'Tipăritu-s'aii întăi în ,.. București... în... 
păstoriea  preasfinţitului părinte. . . Teodosie ... la anul... 1688 
în ., . Noemvre în trei dile,*) 

p. 
  

1) Horanyi: Memor. et nova M. hung.; — Benki: Transylvania, Cluj, 1833 t. 2, 
pg. 461—164; — Catalogus bibl. kung. Szechenyan, regnicol; — Ersch und. Gruber: 
Allg. Encyelopidie, 1. S. ţ. II, pg. 131. — 2) Principia, pg. 105, G,— 5 Cipariă T, 
dAnalecte, pg. 185—186 și pagina 194; — Revists Romînă pro 1861, Pg. 581.
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Această Biblie s'a tipărit:un an de dile întreg, începînd din 5 No- 
emvre 1687 şi finind întwa 10 Noemvre 1688. 

Din întîla precuvîntare și dintrun epilog aflăm că domnitoriul Șărban 
Cantacuzinul (1679 —1686) fi acela carele „cu multă nevoinţă şi cu mare 

chieltuială“ a căutat „dascăli iscusiţi foarte den limba elinească“, ca pre 

episcopul Germano din Nisa, şi „oameni al locului nu numai pedepsiţi 

(procopsiţi) întru a: noastră limbă, ce și de limba elinească avînd ştiinţă,“ 

ca pre fraţii Şerban și Radul Greceanul, logofeţi, şi pre fostul episcop 
de Huşi, Mitrofan, şi W-a însărcinat cn trăducerea şi tipărirea Biblici 

întregi. Aceştia amintese că s'aii folosit de întorsură greceşti, mai ales de 

cea tipărită: la Prancofort de pe un mannscript făcut de Ptolomeii lila. 
deltul:de pe -versiunea celor TU de dascăli, apoi de întorsuri lătineşti şi 

sloveneşti ; numai de întorsuri romîneşti nn ni vorbesc, nici cu un cuvînt 

măcar, de şt este evident că at avut mai multe la disposiţiune, dacă nu 
întreaga ! Biblie, apoi cel puţin mai multe părți din ea. 

Evruditul B. P..Hhşdaă însă, rădimat pe mărturiea a doi contimporeni, 

a Grecului Dumitru Procopios1) şi a mitropolitului Moldovii Grigoriit 2), 

susţine 3) că adevăratul trăducătoriii al acestei Biblii este spătariul Niculaiii 

Nilescul; că el a trădusto în Constantiniana cînd petreceă acoleă ca agent 

diplomatie sub Grigoriii Ghica, în întîia lui domnie. în Ţara Romînească 

(1660—1664); că, manuseriptul acesta a rămas apoi în mînile lui Șerban 

Cantacuzinul, cu carele Niculaiti Milescu trăiă în mare amicie, şi în fine, 

că Şerban Cantacuzinul, devenind domn în "Ţara Romînescă (1679—1658), 

at însărcinat pre mai mulţi bărbaţi de 'l-aii mai revădut și "l-ai tipărit. *) 

Opiniunea aceasta poate să fie întemeiată deplin, sati numai în parte, 
astfeliă adecă, că bărbaţii însărcinaţi cu întorsura Bibliei ati întors'o din 
noii, dar” că stati folosit la aceasta nu numai de părţile de Biblie, esistente, 

tipărite şi- mănuseripte, dar şi de manuscriptul lui Niculaiii Milescu, a 
„căruia esistinţă - poate că a și îndemnat - pre Șerban Cantacuzinul la un 

lucru ca acesta. | | 

Remăreabilă din Bibiiea, aceasta, este o a doaita precuvîntare făcută 

de patriarhul Ierusalimului Dositeiii, carele se aflii pe atuncla în Bucureşti 

după mili. Întw'această precuvîntare laudă. patriarhul pre Șerban Cantacuzinul, 
întâi, pentru că „a tocmit“ Bibliea după izvodul cel vechii, . . . „spre 

lesne 'cetire“ , . . scriptura cea noaăă răsipită fiind; şi al doile, fiindcă a 
trădus'o romînește şi a dat „la un popor întreg cuvîntul lui Dumnedeii 
ca să luminede celor den casă ai bisericii noroade, Rumînilor, Moldovenilor 

şi Ungrovlahilor“, căci, adauge el, „devremece după politiceştile legi nu 

se cade omului grec a nu şti legile Grecilor, cu atît eră mai drept ca 

creştinii rumîni să ştie legile Ini Dumnedeă, care este sfînta scriptură. & 

Așă, serieă acest patriarh în anul 1688; cu 16 ani mai înnăinte însă, 
în sinodul din Lerosalim din 1672, nu admitei vulgarisarea, sîntei scriptură ” 

“ în diverse graiuri, ca 'să poată fi citită de toţi creștinii îndeobşte; iar” 
după dece ani de dile. în anul 1698, împune împueună cu mitropolitul 

Țării Romîneștă, 'eodosiii, mitropolitului Ardealului, Atanasiă, sînţit atuncia 

în București, în înstrucţiunea ce Wait dat'o, „ea slujba bisericii .. . să 

:) Fabricius: Bibliotheca Graeca, t. 2, pg. 789 (Ş 60). — 2) Uricariul de Codrescu, 

t.. 1, pg. 230; — 3) Traian, pro 1870, Nr. 8, pg. 32, ($ 9-11). — Conf. Picot Emil: 

Notice biografihique et bibliogr. sur N. spatar Milescu, ambasadeur du Tzar Alexis Mihai- 

Joviciii en Chine, Paris, 1883. — Convorbiri literare anul XVII, 1883, pg. 478.
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se. citească toată pre limba. slo venească sati elinească, fară nu 
rumănește sait într'alt chip“. ($-6, pg. 21; $ 7, pg. 25.). 

Ş 14. Scrieri edificative. | | 

Grijă pentru întreţinerea cultului religios şi pentru -lăţirea și: con- 
servarea învățăturilor creştinești pintre Romîni a esistat totdeauna în. 
clerul romînese, Această îngrijire însă nu s'a manifestat totdeauna, într'nn: 
mod uniform. La cult, clerul nu s'a folosit din capul locului de graiul: 
poporului, ci toi de graiuri străine pînă prin secolul al 16-le, şi anumea 
dintru început de cel lătinesc literariii, apoi de-cel grecesc şi în fine de 
cel bulgaroslavie, precînd învățăturile ereştinești le-a conservat necontenit: 
numai prin vii.graii și pe înțelesul tuturora, adecă prin graiul romînese, 
“Altfeliit, clerul nici nu "și-ar f ajuns scopul. - - 

Învățătura verbală a. ţinut timp îndelungat locul. scrierilor 
edificative. Dar” de îndatăce clerul' a prins-a trăduce. romîneşte cîte 
una din scrierile sîntei scripturi, a trebuit neapărat să cugete şi la trădu-. 
cerea acelor cărți cari eraii: destinate a esplică și a lăţi întrun mod. 
mai eficacit învățăturile creştineşti cuprinse în acele cărţi fundămîntale.. 
Eră, dară. lucru firesc, ca literătura scrierilor edificative să meargă. mînă 
în mînă cu vulgarisarea cărţilor biblice: Şi întru adevăr. găsim:că atunii, 
cînd pela mijlocul secolului al 16-le -s'a apucat eleral mai en deadinsul 
ca să trăducă, şi să retrăducă romînește cărţile sîntei scriptură, a început. 
totodată a trăduce cu mai multă stăruinţă cărță de predici. și alte scrieri 
cdificative, . .. Da E Mi 

Pe lîngă învăţăturile prin vit grată, aceste scrieri aîi compus, timp 
îndelungat, aproape tot nutreţul întelectual -al Romînilor, şi aii avut o. 
înrîurinţă, foarte mare asupra minţii și sîmţămintelor lor; ele I-ai deter- 
minat cugetarea şi li-aii format vederile despre traii soțial, despre vicaţă, 
și moarte, despre deetate și ceealaltă lume, așă încît r&sunetul. acestor. idei | 
îl sîmţim la tot pasul na numai în literătura poporană neserisă; dară şi 
în cea cultă sorisă. Din această causă nu credem de.prisos a îndegetă 
aice, în puţine trăsături generale; care a fost cercul.-ideilor, în.care s'a . 
mişcat toate aceste scrieri edificative. - DR - 

Aceste scrieri nu discută condiţiunile cele mai apte și mai proprie. 
pentru îniemriarea pintre oameni aice pe pămînt a unui traii frățese. şi, 
egalitar, comod, cu. ticnă și plăcut; ele nu ni spun, care ar fi organisarea 
soțială cea mai potrivită, prin carea oamenii ar pute îndulei susţinerea. 
luptei lor pentru esistinţă; ele nu ni arată: mijloacele cele mai nimerite, 
prin carile s'ar putei, grăbi sosirea împeriului jubirii şi al păcii, venirea 
acelei împărăţii cerești ce o puse Mîntuitoriul lumii în vederea celoi: ce 
se vor ţin€ de principiile lui bine. înţelese. Din contra, autorii acestor 
scrieri edificătive, îmbuibaţi de prejudeţele timpului şi stăpîniţi de vederile . 
luă, nu se puteai rădică, la înnălțimea sănină a principiilor. de iubire: şi 
de frăţie, de egalitate și de libertate, precum le concepuse învățătoriul 
lumii; el :eraii mai degrabă aplecaţi a le crede nerealisabile aice pa 
pămînt și de aceea propăgaii cu înfocare esistinţa după moarte a altei. 
vieţi, a, alteă “lumi, în :carea să se aleagă oamenii cei buni de cei răi, și unde 
cei. buni să, trăească, fără de nicio trudă, și osteneală îndividuală, în: iubire 
şi frăţie, în: deplină egalitate şi libertate, iară cei răi să petreaceă. și în 
această noaită -lume tot în suferinţă și chinuri, ba încă și în pedepse cum- 
plite, pentrucă ai turburat pacea și traiul cel bun al altora. pe pămînt, 

ăi



56   

Mai departe găsim în aceste 'serieri îndemnăni preste îndemnări ca 
oamenii să despreţuească din toată inima; bunurile lumii acesteia, măririle 
și comodităţile că, să se lepede..de, toate plăcerile pămintești, ca unele 
ce sînt trecătoare şi de nemică înnăintea lui Dumnedei, ca în schimbul: 
lor să dobîndească vieaţa din raiii, pre care îl deserieati ca o grădină lu- 
minoasă şi răcoroasă, plină de verdeață şi de pomi roditori, de ape 
limpedi şi curgătoare, de paseri cîntăreţe, de: vii desfătătoare și de munţă 
maiestoși. : ! . | 

În aceste scrieri, Dumnedeit nn este descris numai ca spiret uni- 
versal, ca .o putere vecinic creatoare şi vivificătonre, cu voinţa sa nestră- 
mutată, cu legile sale eterne și nealterabile, ci mai mult ca îndestrat cu » 
o mulţime de calități admirabile şi bune, dar” şi cu o pornire cumplită 
spre mînie, spre răsbunare și pedepsire, cătră toţi aceia carii, din neștiinţă .- 
sait cu intenţiune, calci legile lui, nu se supun voinţii lui. 

Pre om îl găsim descris ca o fiinţă decădută, cu o minte mărginită, 
tuiburată şi întunecoasă, îndestrat cu toate scăderile morale şi cu aple- 
căii mai mult spre rii decît spre bine, așă încît chiar copilul dela pieptul - 

- maicei -sule nu este scutit de a face măcar șepte păcate pe di, iar” omul 
maj în etate este chiar copleșit de păcate, făcute cu ştiinţă sait fără 
ştiinţă, cu întenţiune sat tără întenţiune, en cugetul şi cu fapta, și 
îngreulat cu o mare și ncevitabilă răspundere înnăintea lui Dumnedeă 
pentru călcarea legilor, pentru neîmplinivea voinţii lui, care se manifestă, 
prin organele bisericeşti, şi deci supus la o pedeapsă neineunjurabilă şi. 
grozavă, măsurată după gravitatea şi mulţimea păcatelor și a greşelelor. 
Această pedeapsă poate nimeri pre. om chiar în lumea această, dacă nu se 
pocăeşte, în cecalaltă lume însă, în esistinţa lui după moarte, trebue numai 
decît să/l nimerească, : : . 
„Ca mijloace de a, scăpă de această urgie dumnedeească şi de mun- 

cile cele crincene după moarte în iad,. carele se descrie ca o vale adîncă, 
plină de flacări de foc, se recomîndă omului în aceste scrieri o credinţă - 
oarbă, necondiționată, în toate cîte le spun și le învaţă preuţii bisericii, 
căci numai ei aii darul de a cunoaște şi înterpretă voinţa dumnedeească, 
şi o putere nemărginită de a deslegă, în numele lui Dumnedeii, pre om 
de mai toate păcatele și greşelele lui, saii de a'l ţine legat deele, și prin 
urmare, destinat pentru vecie chinurilor din iad. 

Ca preţ sigur pentru scăparea din muncile iadului și pentru dobîn- 
direa, vieţii din rai, se propune în aceste scrieri edificative, pe lîngă 
rugăciuni necontenite și alte fapte bune, ca omul creştin să facă biserică 
şi mănăstiri şi să le îndestrede cu odoare şi en moșii, iar” cealaltă avere 
mișcătoare s'o împartă pintre săraci şi neputincioşi. Aceste îndemnănă 
continue aît avut de resultat că Romînil cei din îmbele domniate naţionale 
aii zidit numeroase mănăstiri și ati pus la disposiţiunea bisericii, nu numai 
a celei naţionale, dar” chiar şi a celei universale ortodocse, aproape a 
treia parte din teritoriul ce îl poședeaii. 

Cam acestea sînt vederile ce ai găsit espresiune mai ales prin predică 
şi prin scrierile apocrife. 

„-. În vieţile sînţilor însă ni se presîntă aceştia ea nişte eroi însufleţiţi: de 
cugetările şi vederile propagate de preuţii bisericii. carii, pentru dobîn- 
direa vieţii de pe ceea lume, înfeuntaii cu o abnegare admirală toate 
pericolele, sacriticaii totul pentru triumful ideilor lor, şi suferiati pentru. 
el cele mal .crude şi ma! erîncene chinuri. Faptele şi ideile acestor martiri:



  

nu sînt, espuse așă, precum sati petrecut în realitate, ci întrun: mod 
legendarăii, supranatural, miraculos, cam în modul în care sînt narate 
întîmplările eroilor din poveste. Din această causă, multe din aceste serieri 
ait:devenit poporale. , o | . , 

Rugăciuni pentru usu! partieular privat nu s'aă compus. și publicat 
la Romîni în răstîmpul acesta, poate din causă că rugăciuni multe şi 
comune se făceaii în biserică, și dile de închinare eraii destul de numă- 
roase. Cine simţiă trebuință deosebită pentru rugăciune, plătii preuţilor 
ca să se roage ei pentru el. Anumea pentru usul particular easnie erâ reco- 
mîndat 'Latăl nostru, Credul, cele dece poronci și o rugăciune înnăinte şi 
după masă.1) | 

n cele următoare vom înșiră toate serierile edificative cîte le 
cunoaştem, după categoriile lor şi după timpul în care stai compus, oră 
sait tipărit. IE 

a) Predici. 

1. Tălcul Evangheliilor;cam din 1564, 
Prima carte de predici, tipărită, este cea cunoscută cub titlul 'de 

„Lăleul Evangheliilori. Această carte se cunoaşte pînă acum în 
doaiiă esîmplare, îmbele necomplete, fără început şi fără fine, dar! casă 
tot se întregesc întru câtva unul pre altul. În esîmplarul cel mai complet 
se găsește a fineu predicelor şi a scării lor; ca prourmâre, încă altă carte 
sub titlul: „Molitvenic rumînese, polojenie, molitvele, botedul, cunu: 
niea, cuminecătura, tipicul leturghici, vecerniea, slujba de demîneaţi, cîn: 
tecele de în psaloini și de în evanghelie, petrecătura, morţilor“. 2) i 

Această carte este foarte remareabilă prin îndoitul scop ce îl urmăreşte, 
ca carte de predici şi ca carte 'curat liturgică, Pe de-o parte adecă ea face 
en putinţă, ca şi preutul cel mai puţin învăţat să fie în stare a esplici 
Evangeliile şi să țînă o cuvîntare în biserică, ia” pe de alta tinde a 
naţionalisă, șervicăul religios măcar în acele părţă, în cari veniă preutul 
în nemijlocită atingere cu poporul. | E 

În partea primă, cartea reproduce mai întîiii testul Evangeliei ași, 
precum îl găsim în Evangelieriul trădus de Coresi și tipărit la Braşov în 
1960—1561, şi apoi urmeadă esplicarea lui întrun spiret luminat și liber 
cugetătoriii, şi aceasta se face pentru toate Duminicile de preste an, începînd 
cu Duminica Paştilor, | | | 

In frîntura de postenvântare ni spune trăducătoriul că mat înnăinte a 
întors pe romînește „'etraevanghelul şi Peacsiul“, şi apoi, vădînd că 
mulți preuță doresc Tîleul Evangeliilor ca „să poati şi el propovedui şi 
a Spune oamenilor învățituri dup cetitul Evangheliei pre Damineci“ a 
căutat și a aflat „aceste tălcure ale Evangheliilor pre Dumineci prespre 
anii, scoase de în scriptura prorocilor şi apostolilor şi celor sfinţi părinţi“ 
şi găsind „că toate tălcuese, adevereadi și întărese cu scriptură sfîntă şi 
tare plăcută“, a seris cu tiparul „voao fraţilor: ; ... Xa” spesele 
pentru lucru „înduratu-se-ait a le dă jupînulă Foro Micltuşă. 

Din această însămnare se vede lămurit că aceeaş persoană a trăidus 
şi tipărit trei cărți una după alta. 'Prăducătoriul cărţii de întîiii, al Vetra- 
evanghelului, dupăce s'a descoperit un esîmplar -aproape întreg, este 

  

1) Cipariii T., Analecte, pg. 28—29 și 43—40. — 2) Cipăriă T. Analecte, pe. XIX, 
E, și pg. 16-80; şi în Principia pg. 101. B. și 140, B. și 116 Nr.5a. ăi 

.
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astădi deplin cunoscut, el este diaconul Coresi și diacul udor, Deci tot 
pre diaconul Coresi, sîngur sait împreună cu diacul "Tudor, trebue să! 
privim cu trăducătoriii, precum al Pracsiului, asă şi al Tălculni Evangheliilor. 

Încît despre locul tipăririi, el încă n'a putut fi deferit la aceste trei 
cărți, ci unul şi acelaș, deci fără îndoială Brașovul, co acela în carele 
s'a tipărit prima carte, 

Mai greii este de a determină anul în care s'a tipărit. Spre a veni 
la acest resultat, trebue să desluşim mai înnăinte, ce felii de carte, dece 

proveniinţă a fost acest 'Lăle al Evangheliilor, și cine a fost acela carele 
a purtat spesele trăduceriă şi tipăririi lui? 

Cât despre proveniinţa cărţii, frîntura din postcuvîntare ni spune că 

„aceste tălcure ale Evangheliilor“ 'aii fost „scoase de în scriptura prorocilor 
şi apostolilor și celor sfinți părinţii, şi că „toate tălenesc, adevereadă, şi 

întăvese cu scriptura sfîntî;* iar” în predica din Duminica a decea după 

anul noă, în care se arată patru motive din cară oamenii merg la biserică, 
se spune ca motiv întâi, că de aceea se due oamenii la biserică, ca „popa 
să I spue cuvîntul lu Dumnedeii, sfinta Evanghelie, în limba pre 

carea o grăesc oamenii“, ca „să poată înţelege“, căcă „ce 

folosu e lor, deacă popa grăieşte în limbîstriinî, ram. 

nilor sărbește, de nu înţeleg, sait pre altî limbi ce nu vor 

înţelege ascultătorii“, 1) | 

Fără de a mai spicui prin alte predici după dovedi, aceste doaită 

citate sîngure ni probeadă îndeajuns, că cartea aceasta -a fost compusă de 

vreun luteran din Ardeal, nemţeşte sali ungureşte, în înţelesul noaiielor 

vedenă, propagate de aderenţii reformaţiunii, şi apoi, ca aceste vederi să se 
lăţească cît mai repede şi pintre Romîni, s'aii trădus, precum Tetraevanghelul 
şi Pracsiul, aşă și această carte de predică ca un complemînt întregitoriii 

la cele de întiîiil. | 
| Aceasta, se cunoaște și din numele ungurese al lui Foro Mieliuş 

(Forr6 Miklos), carele a tipărit cartea cu banii săi. Micloș, sait mai roma- 
nisat cevă, Miclînş, este numele ungurese pantru Nicolaiii s. Nicoară ; 

Foro nu este nume romînese de familie, ci tot ungurese; deci Foro 

Miclîuș trebue să fi fost ungnr de origine, dar” carele, trăind pintre Romini, 

se înteresă de ei şi de soartea lor. Numele Ini corect samenă să fi fost 

Niculaiii Forro. Și întru adevăr am aflat că, cam din anul 1555 îunăinte, 

un Nieulatii Forro de Haporton ia parte activă la întîmplările politice şi 

religioase ; că a fost trimes în 23 Dec. 1555 de cătră dieta din Cluj, 

dimpreună cu Martin Choronk de Naglak, ca deputat la Sași în afaceri 

de-ale ţării; că a participat apoi la turburările de pe atuncia din Tran- 
silvaniea ; că a fost prins şi condamnat la moarte în 1564, dară că a fost, 

grațiat chiar în momîntul cînd erâ săi taie capul, şi că cam din 1566 îi 

se pierde urma. ?) 
| Deci, admiţînd că Foro Mielîuș din posteuvîntarea 'Lăleului Evan- 

geliilor este una şi 'aceeaș persoană cu nobilul maghiar Forr6 Miklos, . 

carele a jucat în Ardeal un rol politie însămnat pînă în 1064; consi- 

derînd mal departe că pînă în anul 1564, Maghiarii, Saşii şi Săcuil ai 
mers mînă în mînă în cele religioase, şi că tot împreună vor fi Inerat la 

atragerea Romînilor spre noaitele vederi și doctrine religioase, și că așa- 

  

1) Ciparii 'T. Analecte, pg. 29, nota; şi pg. 20—21. — 2) Monumenta comitialia 

regni Pransylvaniae, Buda Pest, 1876, t. 1. pg. 473, 481, 520, 549; t. 2, pe. 933—236, 311.
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dară trăducerea și tipărirea celor trei cărți a Tetraevangelului, a 'Pra- 
csiului și a 'Tălcului Evangeliilor încă a trebuit să fie opera lor comună, 
purceasă din comun acord ; şi, știind în fine, că din anul 1564 înnăinte, în 
urma conclusului dietei ținute în 'Purda, 1) confesiunea protestantă. s'a 
împărţit în luterană a Saşilor, în calvină a Maghiarilor şi în unitară a 
Sicuilor, trebue să admitem că diaconul Coresi, cavele pînă aci a: putut 
fi întrebuințat precum de Sași, așă şi de Maghiară la trădusul și tipăritul 
cărţilor romîneşti, din anul 1564 înnăinte n'a mai putut fi decât în șer- 
viciul. numai al unciu din aceste trei confesiuni noaiie. Ştim mai departe 
cu siguritate,că diaconul Coresi a trădus şi tipărit în anul 1550—15810 
carte în Braşov, Evangeliea cu învățătură, despre carea vom vorbi îndată, 
din ordinul şi en spesele sasului Lucaciii Hrăjil (Lucas Hirschel), judeţul 
s. primariul Brașovului; el dară, în activitatea sa literară s'a decis pentru 
confesiunea ]uterană a Sașilor, ca una din cele mai moderate și mai 
aproape de confesiunea ortodoxă răsăriteană. Din această împrejurare noi 
tragem conclusiunea, că 'filcul Evangeliilor, ca o carte patronată de 
un Maghiar și compusă întwun spiret de vădită liberă cugetare, a trebuit 
să fi fost trădusă şi tipărită încă înnăinte de desbinarea definitivă a con- 
fesiunilor protestante în Ardeal, deci sait în anul 1564 sat cevă 
mai înnăinte. 

Tăleurile din cartea această sînt serise dintrun punct de vedere 
mai nalt moral și reproabă, âdeseori, multe datini superstiţioase creștinești, 
ba încă mastră na odată pre episcopi, popi, călugări și pre domni sai 
boieri pentru apncăturile şi moravurile lor rele. Acest liberalism samănă, 
să nu fi fost pe gustul dirigenţilor bisericeşti de pe atunci, poate și de 
accea că li mirosiă prea a Iuteranism, şi de aceea o găsim curînd înlocuită 
cu altă carte mai pe placul lor, trădusă din slovenește, ce se chiamă: 

2. Evanghelie cu învăţătură, Braşov, 1980—1581. 

Titlul ei este: „Cartea ce se chiamî Evanghelie. cu învăţituri, de 
în tuspatru evangheliști aleas? şi de în multe dumnedeeşti scripturi și ,.. 
tipărită . . . în dilele , ... ln Bătar Criștov.., şi... arhiepiscopului 
„Ghenadie . . . (fiind) despuitoriă în toată Țara Rumînească . . . Mihnea 
voivodi . . . și erămitoriii legiei creștine marele Serafim ar hiepiscopul.... 
în Braşov, și se-aii început... la 1980... în ,... Dechembre ... și 
se-ail săvărșit . . . la 1551... , în Iunie.?) 

avu Şi această, carte conţine mai întîi testul Evangeliilor și apoi espli- 
carea lor pentru toate Duminicile şi sărbătorile de preste an, începînd 
din Duminica Fariseului. 'Pestul Evangeliilor este verbal cu cel din Tetra- 
evanghelul din 1960—1561 şi cu cel din 'Tăleul Evangheliilor din cam 
1564. La urmă sînt tipărite și cîteva rugăciuni, | 

Acela care s'a înteresat foarte mult de tipărirea acestei cărţi, neeru- 
țînd nimică „de în averea cei eră dărniti de dumnedeti“, fi „jupînul 
Hrăjil Lucaci, judeţul de în cetatea Braşovului şi a tot ţinutul Brăsei“. 

n precuvîntare ni spune că el „foarte cu inimi fierbinte și cu jale aprins 
demult jeluiă la aceast? luminat carte“, şi de aceea a căutat'o în multe 
părți pînăce a aflat'o „în 'Țara Rumîneasct la arhimitropolitul Serafim. în 

1) Monumenta comitialia reg. Tr. t. 2, pa. 231. Nr.5; — I.M. Moldovan. Libertatea 
conștiinţii în Transilvaniea în Cipariă 'T. Archiv p, filologie, pg. 280. — 2) Cipariă 7, 
Analecte, pg. 30—31 -45; — Principia, pg. 101 C. - pi
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cetate în 'Trăgovişte“, de unde a şi căpătat'o cu „muiti rugiciunet, 
Vădînd Hrăjil Lucaci „ce învăţituri dumnedecaspă şi cu folos sufletului 
şi trupului“! se află în ea, nu s'a grăbit ca :oro Mieltuş cu 'Lăleul Evan- 
geliilor, ca să o trăducă şi să o publice îndată, ci ţinînd samă de nemul- 
țămirea multora cu cartea lui Foro Miclîuş, s'a sfătuit mai întîlit cu 
mitropolitul Ardealului şi al Orădiei“, cu Ghenadie, şi cu mult cliros de 
preuță ce le irebuiă aceastî carte, încî şi cu toţi sfetnicii“ săi și „cu 
voiea tuturor acestora și cu voiea mitropolitului . . , Serafim“ o dete 
„lu Coresi diaconul: ce erâ meșter învăţit într'acest lucru, de o svoase 
de în cartea sărbeascî pre limba rumîneasct” şi cu preuţii dela beserica 
Șehieilor de. lîngî cetatea Braşovului, anumea popa lane și popa 
Mihaii“, pentrucă voiă ca printwînsa „să se înmulțeasci în malte pîrță 
și chipuri cuvîntul lu Dumnedeii și să se adaugi spre învătitura legici 
creștineştii* şi să fie „spre cinstea și lauda lu Dumnedei“ şi „spre învă- 
țitura“ oamenilor cari acuma, vor pricepe o „mai lesne şi mai iușor“, fiind 
scrisă. pe înţelesul lor. 

Această carte, fiindcă erâ tipărită cu volea dirigenților bisericeşti şi 
chiar a celor. lumeni, s'a conservat 'nu-numai completă, dar și în mai 
multe esîmplare. 

-Dela aceste doauă cărţi înnăinte, literatura predicilor a tot sporit, 
măcarcă nu tot ce se predică, se seriei, şi nu tot ce s'a sris, sa tipărit 
saii s'a, conservat prin manuseripte. Ca dovedi despre esistinţa, necontenită 
a unei literături de predici putem citâ: 

3. Trei predici, serise de popa Grigoriii din Măhaecii, 
între 1600 şi 1619, 

şi păstrate în Codicele Sturdan, una pentru diiia de Paști, alta despre . 
modul de'a se rugă (esplicarea Tatălui nostru), şi a treia despre judecata 

- din urmă, 1) Cele doaiiă de întîiii sînt scrise în dialectul Codicelui Voro- 
meţean, ia" a treia în graiul care se găseşte în toate tipăriturile din 
secolul al 16-le. Despre a doaiia din ele dice B. P. Hâșdăă 2) că ea, „de şi 
scrisă la 1619:%, ni „presîntă o limbă mult mai vechie decît aceea din 
publicaţiunile Ini Coresi şi din Catehismul dela 160%. Dacă s'ar constati, 
tără: îndoială, că. aceste predici nu sînt nică trăduse, nici compuse de popa 
Grigoriii din Măhaciă, ci numai copiate de el de pe vreun manuscript mai 
vechiii, atuncă s'ar aYeveri cu siguritate, că și pe terenul predicămîntului, . 
al esplicării sîntei scriptură, Romînii ati început a fi activi în literătură 
mai înnăinte de a fi căpătat împuls spre aceasta dela mişcârea religioasă 
reformistă, a Sașilor şi Maghiarilor din Ardeal. | 

Mai departe cunoaștem un : 

4. Cuvînt pentru curăţire, seris înnăinte de I6I8, 

publicat de Dr. M. Gaster?) dintrun manuseript ce se păstreaţă în. 
biblioteca centrală din București sub Nr. 296. 

Tot într'un manuscript colectaneit ce se păstreaţă în biblioteca -sta- 
tului din București, s'aii mai găsit: 

1) Hășdăii, Cuvente den, bătr., î. 2, pg. 75—87, 117—135 și 223—P36, — 2) Uu- 

vente den bătr., t. 2, pg. 118, — 23) Chrestomatie romînească, Leipzig-Bucureşti, t, [., 
pg. 45. | |
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5. Predici pentru sărbători mari, cam din 1632; 
Aceste predică încep cu predica sîntului Ion Gură de aur „despre 

rădicarea sînteă cruci“ și finese cu predica „despre sîntul boted“, Acest 
manuscript este scris pe la anul 1632, dacă nu cevă mai înnăinte, 2) | 

De aici înnăinte, în tot decursul secolului al 17-le Şi Dînă la finea 
răstîmpului (1714), nică manuseripte, nici tipăritui de predici nu sînt 
rare. Cea mai apropiată tipăritură este aceea care în precuvîntarea sa, 
se numeşte: 

a 

6. Mărgărit, tipărit în AlbaJuliea, 164, 
Titlul cărţii, nu se cunoaşte cu deamăruntul, esîmplariul ennoscut 

fiind defectuos, Ea însă să nu fie, după I. Cipariă,?) alta decît o retipă- 
ritară, și încă cu greșele, a Evangeliei cu învățituri din 1550—1J581, şi 
să se fi început a se tipări sub mitropolitul Ardealului, Ghenadie. IL, 
(1029—1639 sait 1627--1639) 3) şi se fini sub urmaşul lui,. sub. lorest 
(1039—1643) de tipografal popa Dobrea din "Para Romînească, i Cea de întîiit carte de predici, cunoscută, ca tipărită în statele naţio. 
nale romîneşti, și anumea în "Țara Romînească, este: -. a 

1. Evangeliea învăţătoare, Govora, 1642, 
Titlul ei este: Evanghelie învăţătoare, sati cazanie preste dume- 

necele anului și Ja praznice (domneşti) şi la alţi sfinți mană, scoasă şi 
primenită de pre limbi ruseaset . . . pre limit rumîneasci cu usteneala 
și izvodirea lui Silivestra eromonahi, tipărit? întra dumnedecască lavră 
Govora ... 1642... Septemvriii .. . 28, : 

Această carte, de şi are 600 de pagini, tot nu conţine predici pentru 
toate Duminicile anului şi sărbătorile cele mată, precum ni spune titlul, 
ci numai pentru timpul dela Duminica Mare ; din această causă crede “I. Ciparăii că celealalte predici sai că at rămas netipărite, sait că sati tipăr.t 
întrun al doile volum, pre care el nu l-a vădat, ” | Din precuvîntare aflăm că la publicarea acestei cărți, ca la un 
evenemînt mare în ţară, a participat întreaga dirigenţă, superioară civilă 
şi bisericească, căci aice ni se spune, că această carte a fost trădusă ca 
„să fie propovedanie creștinătății noastre“, atât „eu voiea:! lui Matei 
Basarabul și „cu sfatul cinstiţilor boieri af Țării Rumăneşti, dintre carii 
vărtos purtătorii de grija Uriil Năsturel“, cât Şi eu binecnvîntarea, 
mitropolitului 'Teofil şi a episcopilor, Ignatie de Rîmnie și Ştefan de 
Buzăii.. Ca tipograf se numesce Preda al doile cărturarii, 

Cipariii numeşte în Analectele sale (pg. XXIII Nr. XI) pre Meletie 
Macedoneanul, egumănul mănăstirii Govorei pe atunci, ca autor al întor- 
surii acestei cărți, provocîndu-se la, precuvîntarea cărţii; dar” într'aceasta, 
precum este ea reprodusă în Analecte (pg. 151). Miletie nu figureadă cu 
numele, În „Principiale:* sale însă (pg. 109, B. D.), Cipariii samănă- a se fi abâtut dela această afirmare, caci aice vorbeşte numai despre ieromo- nahul Silivestru ca autor al cărţii, da" îl identifică, cu ieromonahul Sili. 
vestru carele a îuceput a trăduce Noul 'Pestament tipărit în Alba Juliea, 

1) Dr. AL. Gaster: Teste inedite romîne, îu Revista, Tocilescu, anul I. 1882, pg. 81. — 
2) Analecte, pe. XXI, H, și nota H.; — şi Principi, pa. 101 E, și 100 £ — 2) Maga- 
zinul ist. p. Daciea, t 3, pg, 231. — 4) Ciparii: Principia ; pg. 109, Bo; — şi Ana» 
lecte, pg. 150—151, și XXV.Z și XXVI.Z, e
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în 1648, ba încă îi atribue şi autoriea aşi numitei Pravile mici, tipărite 
în Govora în 1640, însă toate acestea numai ea presupuneri, după socotința 

noastră, neîntemejate. ($ 17 Nr. 5, $ 18 Nr. 15). 
Pre această carte o pune Iareu în Catalogul săii bibliografie ca tipă- 

rită în anul 1639, însă fără temei; tot fără temeiit o trece ca tipărită 
și în anul 1642 sub titlul de Păucenie, poate că Inîndu-se după V. Popp 

carele, în Disertaţiea sa despre tipografiile romîneşti Sibiiă 1838, pg. 59, 

vorbeşte de o „Păucenie“ ca tipărită în Govora în 1642. 
Yericitul episcop de Roman, Melchisedec, întrun articul „Biblioteca Dlui 

Dimitrie Sturda dela Mielăușeni din judeţul Romanului“, publicat în Re- 

vista-Tocilesen (anul III. t. 5. București, 1885, pg. 142—192), ni spune 

(sub Nr. 65, pg. 151) că a găsit aice o 

3. Carte de predici, 

tipărită sub Matei Basarabul (1632—1654) „cu blagoslovenie şi eu nevoinţa 

preasfinţitulri mitropolit, chirii “Teofil, şi de iubitori de Hristos episcop 
chir Ignatie Răbniţehi (Râmniceanul) şi Ştefan, episcopii Bozovehi (Buză- 

tianul), cu tot svatul cinstiţi boiară mari-şi mici dela Dumnedeii şi izbavi- 

toriul Isus Hristos, care nu se îndurat dentru mila lui de ni-aii dăruit dar 

ca, acesta, carte pre limba rumuneasci, și pre dinsa, cetiţă, pre noi pomeniță, 

întru ruga voasti? nu ne uitaţi pururea şi întru veci de vecă, amin“. 

- Acestei cărți îi lipsește titlul şi finea; cele de mai sus sînt scoase 

din prefaţă, la finea căriia se spune că al cărţii „ispravnie şi cuvîntele 

toemitoritic a fost „mult greşitul ieromonah Meletii Machedo nul, 

proegumen al Govorii“, 
Această, carte conţine mai întiiii predicile Duminicilor pe 187 de file 

în folio, şi apoi ale sărbătorilor de preste an. Sărbătorile încep din 
luna lui Septemvre şi cuprind 95 de file. 

Un studiă ulterior va arătă, în ce răport stă cartea aceasta cu „,Evan- 
geliea învățătoare“, tipărită în Govora în 1642, și de nu cumva este al 

doile tom presnpus de 'I. Cipariii, căci prefeţele dela una și alta mult 

se asamenă. 

Această carte este diferită nu numai în predici, dau” și în testul 
Evangeliilor de Cartea romînească, de învăţătură, publicată de mitropolitul 

Moldovii, Varlaam, în Iaşi în 1643, afară de doaiit predică, cea din diiia 

Paraschivei și cea, din diiia lul Ion cel Noii din Suceava, carile sînt iden- 
tice, sai pentrucă cartea lui Varlaam este ulterioară, saii fiindcă şi un 

autor şi altul sati folosit pentru aceste doaiiă predici: de un manuscript 
romînesce mai vechii. | 

“Pot în "Para Romîuească, dară în altă tipografie, s'aii tîpărit 

9, Învăţături preste toate dilele, Cîmpulung, 1642. 

Titlul ei este: „Învăţătună preste toate dilele, alese pre scurt den 
multe dumnedeeşti cărţi de folosinţa tuturor creştinilor, prepuse de 

pre limbi greceasct pre limbi rumîneasci, carele sânt 7 tocmele sufleteşti“ 

cu sîrguinţa, cu osteneala, şi cu chieltuiala ieromonahului Melchisedec, 
egumen al mănăstirii Adormirii Maicii Domnului în Cîmpullung, în anul 

1642. 1) 

1) Ciparăii '£., Analecte, pg. 159; XĂVI. Y. — Principia, pg. 109, Ce; — Gaster ML, 

Christomatie I, pg. 94.
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În precuvântare ni spune Melchisedec, că aceste învățături, fiind scrise 
grecește „nn le pot înţelege toţi oamenii țării noastre ai vremiide 
acu m'i, de aceea „le-a scospre limbi rumăneasci ca să fie de treabt și de 
folos nn numai celor ce știi, ce și celora proştil co nu știi... și căma 
„:vrut să le lase acoperite, ca să nu se arate adins sine'şi iubitorii, cum 
nu Jubește să se foloseasc? și alţii şi le ţine:numai pentru sine, ci a 
vrut să le tipărească cn chieltuiala sfintei mânăstiti şi le-n scos afart la 
lumini ca să înţeleagi și mici şi inară, căţi'ş Xubesc bunătatea sufletului lor." 

Cartea conţine numai treisprădeve predică. 
Cea de întiiii carte ce o cupoaștem ca tipărită romîueşte în Moldova este 
10. Cartea romăneaseî de învățături, laşi, 1643. 

| Titlul ei ește: „Carte romăneasei de învățături (la) dumenecele 
preste an şi la praznice înpăritești și la svenți mari; cu isa şi cu toati 
cheltuiala lui Vasilie . . . domnul ţării Moldovei, di în multe scriptură 
tălmîciti, di în limba sloveneasc? pre limba romăneasei de Varlaam mitro- 
politul de țara Moldovei, în .. . laşi... în 16436,1) 

Cartea, conține mai întîkii testul Evangeliei și apoi predica, începînd 
cu Duminica Fariseului, | | 

Cartea aceasta, are doaită precuvîntări, una dela Vasiliti Lupul, şi alta 
dela mitropolitul Varlaam. Remareabil este că Vasiliti Lupul nu se adre- 
scală numai cătră supusii săi, ci cătră „toată semenţiea romănească de 
pretutinderea ce se află pravoslavnici întraceastă limbă, şi dice că dă 
această carte ca „dar limbii romăneşștă:: ca să fie „de laudă lui Dumne deit*: 
şi „de învăţătură şi de folos sufletelor, | 

Mitropolitul Varlaam însă ni spune că eră „de mare jele şi de 
mare minune“ că, precînd „toate făptuarile ceriului şi ale pămîntului“ își 
ating „marginea la care înţelepeiunea cea 'vecinică le-a făcuţi ... 
numai „limba noastră romănească n'are carte pre limba sa“, și apoi dice 
că, deoarece „cu nevoie iaste a înțelege cartea altei limbii, s'a sîmţit 
dătoriii ca să adune „di în toţi tălcovnicii sventei Evanghelii, dascălii 
bisericii noastre” şi să o publice ca „să'şi plătească dătoriea“ pentru 
„talantul:: ce ?i "l-a dat Dumnedeii, Această, carte ni se presîntă, dară, ca 
un op propriii al mitropolitului Varlaam, ia” nu ca trăducere, 

Pre această carte încă o trece lauren greşit în catalogul săi 'biblio- 
gratie, odată sub titlul de. Cazanie s. Chiriacodromion de mitropolitul 
Varlaam, și al doile sub titlal de Cante de învăţătură de Moghilă, arhie- 
piscopul Hușalui (!). 

Într'un manuscript colectaneii din jumătatea: a doaiia a secolului al 
lî-le găsim că dintr'această carte s'ati copiat, eu oarecară : schimbări de 
cuvinte şi de ortografie, în anul 1672 mai întâi predicile de pe Duminică 
sub titlul de „Păucenie pre duminicile anului“, şi mai în urmă și celea- 
lalte sub titlul de „Învăţături pe la sărbători." 2) 

Tot cu cartea aceasta a mitropolitului Varlaam mai stă în legătură 
încă și: 

Ii. Evanghelica învăţătoare, din Mănăstirea Deal, 1644, 
Titlul ci este: „Evanghelie învățătoare duminicelor preste tot 

anul și la praznice domneşti și la sfinți mai aleşi ..... Tipăritu- 

1) Cipariiăi '[., Analecte, pg. 201; XXXVI, Na. XXVI; XXXVI, A A; — şi Prin- 
cipia, pg. 106, N.; — Melchisedec: Chronica Hușilor, București, 1$69, Apendice, pg, 
61—68; — Dinulescu St. Vieaţa și activitatea mite. Varlaam, Cernănţ, 15%, pg. 72, — 
3) Cipariii 'I., Principia, pg. 119—120 XX,
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s'aii într dumnedecasca lavră ce se chiami monastirea Deal . . .. . în 
anul 1644... Sept, 2, 
„Aceasta nuii o carte noaită, ci numai o compilătură, retipărinilu-se 

adecă cu modernisără de cuvinte şi cu îndreptără ortografice mai întîiil 
din Evangeliea Govoreană. din 16-42 predicile dela, Duminica Fariseului 
pînă la a “romei, iar! mai departe după Cartea romînească de învățătură a 
mitropolitului . Varlaam din Iaşi 1643.) La tipăritul cărții acesteia a lucrat 
Meletie Macedoneanul, proegumăn al Govorii. Precuviutarea „cătră cititori“ 
ni arată că nu ştia bine romîneşte. 

- Mai departe cunoaştem pre 

12. Lon Sceărariul, trădus de Ghenadie, în Govora. 1665. 

Acest manuscript, carele din anul 1883 se află în posesiunea Acade- 
miei Rowmîne din Bucureşti, conţine cuvintele ageetice ale lui Lon călugărul 
din muntele Sinaiit, cunoscut sul conumele de Scărariul, adresate cătră un 
egnmEn lon. Aceste cuvinte sînt scrise, poate chiar trăduse, în anul Î173 
(1665) de ieromonahul Ghenadie din mănăstirea Govorei. Asupra acestui 
manuscript, pre care înși-ni /l-am vădut în 1883 la Academie, nu s'a 
publicat, precât ştim, niciun studii, 
„Aron Densușanu ni spune ?) că în biblioteca seminariului din Socola 

din Iași a aflat un manuseript: „Codicele mănăstirii Secul“, care conţine 
învăţăturile lui Lon Scărarăul, tr aduse din bulgarosloveneşte de ieromonahul 
Varlaam. Acest mannseript îi crede A. Densuș anu trădus pe le finea seco- 
Jolui al 15 sai pe la începutul celui deal 16-le. Noaiti însă ni vine a crede 
că această, tăducere este facuti de mitropolitul Moldovii Varlaam, pe 
cînd eră. călugăr în mănăstirea Secului, zidită în anul 1995 de Nistur 
Ureochie şi 'că ea a dat ansă mai pe urmă la cartea sa tipărită în Iaşi 
1643 sub titlul de „Carte romăneasct de învăţătură.“ Un studii comparativ 
ar deslegă definitiv această presupunere. 

„Moi departe avem : 

13, Chieiea înţelesului, Bucureşti, 1678. 

Titlul cărţii este : Clucăii sait Chieiea înţelesului, scoasă pre limbă 
rumănească cu osărdiea preasfinţitalui . . . Varlaam, mitropolit Ungro- 
vlahieă, în dilele prealuminatului domn Ion Șerban . .. și s'aitipărit... 
în... Bucureşti, anii domnului 1618.* 

Această carte conţine 1$ predici pentru duminici și sărbători alese. 
Precuvîntarea este adresată cătră toți creştinii drepteredincioși „carii 

sânt născuţi întru limba noastră rumănească. În ea ni spune mitropolitul 
Varlaam că, nevrînd să rămînă „întru lene“ care „multe răutăți învaţă“, 
şi dorind „să înmulţască'* talantul ce "i s'a dat „întru neamul săi rumă- 
mnescit, a înființat mai întîiă o tipografie în Bucureşti și apoi a' cercetat 
„eu tot adinsul .., ce carte ar fi deocamdată mai de folos între neamul 
nostru rumănesc“ şi găsînd tie această, compusă rusește de , „Toanichie, 
arhimandritul Cernigovalui'* şi tipărită în Leina (Lemberg), n'a eraţat 
„dentru diveapta sa agonisităt, ci „cu maltă chieltuială a toemit „dascăli 
învăţaţi“ şi l-ati dat'o de ati trădus'o „dirept rumăneşte și aii tipărit'o 
ca să fie spre folosul sufletului neamului“: săii : :3) 

Altă carte de predică, remarcabilă, este: 

1) Cipariii T., Analecte, pu. XXVI, A a; și Principia, pg. LO, Dad; Gaster A. 

Chrestomatie I. pg. 108. — 2) Istoriea limbei şi lit rom. Iași, 1885, pg. 193, Nr. 2 și 

Iași 1894, per, 191. — 3) Cipariă 'T., Analecte, pg. 181 și XXV. Coe; — și Principia, 

pg. IU, E f.
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„14. Sicriiul de aur, Sasșebeş,:1689. Ş 
Titlul ci este:. „Sierilul de aur. Carte de propovedanie la morţă, scoasi din seripturile sfinte cn poronea şi îndemnarea măriei sale A pufi Mihaiă, craiul Ardealului, tipărit în tipografiea noao în cetate în Sasșebeş, ani 1683, Sept. 17. | 
Predicile sînt potrivite după etatea morţilor și sprijinite totdeauna cu citate din sînta scriptură, o împrejurare care a sugerat lui 'P. Cipariii suspiciunea că cartea ar fi de provenienţă calvinistă şi că popa Ion din Vinţ, carele subserie precnvîntarea cătră domnitorii şi cătră cititori, n'ar fi autorul ei adeverat, ci numai trăducătoriul ei, Această, suspiciune însă m'o găsim întemeiată, dacă considerăm toate cîte ni le spune popa Ion din_Vinţ în precuvîntare, iar compunerea predicilor în modul îndătinat la Laterani şi Calvini se esplică foarte ușor, dacă luăm în considerare că acest popă "şi-a făcut studiile teologice prin şcoale străine, conduse de protestanți. a pc Ia In precuvîntare ni spune popa Lon din Vinţi, că la Romîni „este lipsă , . . de cuvîntul lui Dumnedeii ca, și de lumini în casî-în vremea de noapte“ și că „neamul nostru ,.., pîni într'atîta” ai sosit pentru neînţelesul scripturilor, căt cele poruncite 'de Dumnedăii ' mai toate ai venit întru uitare“; și că aceste mominte ati îndemnat pre cler ca să rădice o „tipografie pentru luminarea neamului nostru“, din carea a eșit ncă pîrgă“ această carte. În privinţa gralului găsim aice o abatere dela regula stăbilită de trăducătorii 'Testamentului Noi din 1648, ca adecă să se întrebuințede numai cuvinte de acelea cari ait curs pretutindinea, Popa Ion din Vinţ ni spune că el stu ținut „dup? obiceiul cum grăese Rumănii pre aceste locuri“, măcarcă ştie că pe aiurii Romînii: dice „în- protivî“ în loc de „în alean“, „folos“ în loc de „hasnă&, „blagoslavenie“ 

în loc de „alduială“, etc.1) , o „ Tareu pune, fără temelii. această carte ea tipărită odată în 1673 în Șebeş, altă dată în 1675 tot în Sebeş, şi ca ediţiune a doaita (|) în 1683 în Sasşebeş, | NE 
Altă carte, care mai adese ori a fost trădusă şi tipărită, este cea cunoscută sub numele de e 

15. Mărgăritare, Bucureşti, 1691, ' 
„Titlul ei este: „Mărgăritare, adecă Cuvinte de multe feluri a celui întru sfinţi părintelui nostru Ioan .. . zlatoustă, şi ale altor sfinți părinţi, de mulță dascali tălmăcită den limbă eleneaseă pre limbă grecească, Xară acum întîlii cu porunca Și cu toată ehieltuială prealuminutului .., domn . . . Ion Constandin Basarab .. . s'ati scos de pre limba grecească pre limba rumănească şi s'a! dat, în tipari pentru cel de obşte folos sufletesc a tot neamul rnmănese . .. în Bucureşti în 7199 (1621). Precuvîntările cătră Domn şi cititori sînt subserise de fraţii Şeiban şi Radul Greceanul. Într'acestea ni arată mai întiiăi cîte cărți romînești şi grecești s'aii tipării cu îndemnul şi spesele lui Constantin Brîncoveanul, Şi apoi die că şi „pre aceste dulci învățături şi ales cazanii .ce le -die Mărgăritare“ tot de el „împinși fiind le-aii întors« pe romînește,. şi că aii făcut şi fac încă şi alte cărți, Și că la trăducerea lor ai avut ca „îndi- veptătoriii“ pre Constantin Cantacuzinul, fost mare. stolnic, iar” la „tot 

  

:) Ciparită 77, Analecte, pg. 114—116; 197 nota XXI, N. şi XXI, N; — și Prin- 
cipia pg. 106. 1. | e . . : SA
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meşterşugul lucrului al acestei sfinte cărţi și al diortosirii limbei rumăneşti“ 
li în „părtaş“ şi Mitrofan, fost episcop de Huși. 1) 
„În anul 1889 s'a descoperit de meritosul episcop al Rîmnicului-Noul- 

Severin, Ghenadie Enăceanul, un manuscript grecesc-romînese care conţine 

16. O predică, 169, 

compusă grecește de patriarhul Alesandriei, Gherasim, și trădusă romîneşte 
de ieromonahul Atanasie din Agapica, predică care s'a uitit la sînţirea 
mănăstirii Huredilor în 1692 în diita împăraţilor Constantin şi Ileana. 2) 

Altă carte de predici, tipărită, este 

17. Chiriacodromion, Alba-Juliea, 1699. 

Titlul-ei este: Chiriacodromion, sati - Evanghelie învăţătoare, care 
are întru ea cazanii la toate Duminecile preste an și la praznicile dom- 
nești și la sfinţii cei numiţi. Acum întîiii întru acesta chip aședat şi tipărit 
şi mai luminat în limba rumînească diortositi, sab .. . Iosif Leopold 
eralul . . . "Țării Ungurești şi'al Ardealului, fiind gubernator . . . Banfi 
Gheorghie, cu blagosloveniea preasfinţitului . . . . Atanasie mitropolitul 
țării, în... , Belgrad . . „în . . .1699, de Mihaiă Iștvanoviciii, tipograful 
tu ecs Ungrovlahias. | 

În precuvîntare dice tipograful că cartea este retipărită după alta, 
vechie cu oarecari schimbări în stil-şi în scriere, dar” nu ni spune de 
pe care anumea, Cipariii însă ne încredinţeadă că retipărirea este făcută, 
după „Cartea romănească de învăţătură“ a mitropolitului Varlaam. din 
1643, afară de predica din a doaita di după Rusalii, carea să fie fiicută 
de însu'și tipograful Iștvanoviciii, 3 | 

"Tot că ţînîndu-se de răstîmpul acesta amintim aice și 

18. Predicile mitropolitului Antim Ivireanul, 
între 1709 şi 1716, 

Printre scrierile ed.ficătive acelea ale lui Antim Ivireanul, mitro- 
politul Ţării Romîneşti, se disting îu mod favorabil nu numai prin origi- 
nalitatea concepţiunii lor, dar' și prin descrierea datinilor religioase și a 
stării morale a păturilor soţiale din timpul săii şi prin tendinţa vădită 
şi energică de a o îmbunătăţi și rălică. Această tendință şi acest zel 
învăpăiat samănă să nu fi fost pe placul celor ce se sîmţiaii atinşi şi să 
fi contribuit mult la îndușmănirea autorului lor en clasa dirigentă şi chiar 
cu domnitoriul ţării. Poate că tot aceasta a fost și causa că Antim Ivi- 
reanul nu "și-a tipărit predicile sale, măcarcă eri, meșter în arta tipo- 
grafică și tipărise multe cărţi în vieaţa sa. aa 

Din predicile lui s'a descoperit pînă acum doaiit manuseripte, serise 
chiar de mîna autorului. Unul din ele se cunoaște nu numai în original, 
dar” și într'o copie, puţin alterată, din anul 175]. Acesta s'a tipărit mai 
întîi după manuseriptul copie sub titlul de „Predice făcute pe la praz- 
nice mană .de “Antim Ivireanul, mitropolitni Ungrovlahiei 1109—1716, 
Publicate după. manuseriptul dela 11SL cu cheltuiala, Ministerialui - cul- 
telor și. instrucţiunii publice de prof. [. Bianu. bibliotecariul Academică 
  

*) Revista Romiuă, București, 1851, pu. 589—585:. — 27 Analele Acad. Rom. ser, 

2, t XIL secţ, lit., pg. 169-200. — =) Popp V. Disertaţie despre tipograf. rom. Sibiiă, 

1835, pg. 26—25; — Cipariii 'T. Principia, pu. 118, DD.
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Romîne. Cu notițe biografice despre: mitropolitul Ungrovlahiei Antim Ivi- 
reanul de P. S. S. episcopul Melehisedec, Bucureşti, 1886, Descoperin: 
du-se însă și manuseriptul original, s'a publicat și acesta sub titlul de: 
“„Didabiile ţînute în motropoliea din București de Antim Lviteanul, mitro- 
politul Ungrovlahiei 1709—1716. Pubiicate după manuseriptul original cu 
cheltuiala AMinisteriului cultelor și înstrucţiunii publice cu notițe biogra: 
fice .., de P. S. S. episcopul Melchisedec, și coreotate de Constantin 
Erbiceanu, profesor, cu o prefaţă, asupra manuseriptelor mitropolitului 
Antim Ivireanul, Bucureşti 1888“. .. | IE si i. 

Deosebirea între aceste doaită pnablieaţiuni constă într'aceea că „manu- 
scriptul original mai cuprinde“, precum dice meritosul profesor C: Eubiceanu 
în ediţiunea aceluia, îngrijită de dînsul (pe. IV), în afară de. „icoana 
ecsactă a, limbei antorulai și a timpului aceluia“ încă „și 'câtevă învăţă- 
turi cari lipsese în ediţiea precedentă“, în testul căriia „preseriitorii ai 
întrodus, ca de ordinar, un număr însămnat de schimbări: atât în ordinea 
Didahiilor, eît şi mal mici schimbări în fease şi în cuvinte€. 

Volumul al doile „cuprinde“, preenm ni spune descoperitoriul. lui, 
văposatul episcop Melchisedec, într'un studii înteresant asupra; lui, 
publicat în Analele Academiei Romîne din București, ser. 2, tom.'X, 
Memoriile Secţiunii istorice, pg. 1—27, „predici scurticele la toate Dumi- 
nicile și: sărbătorile anuale, mari şi mici, ale bisericii .noastre orientale, 
pentru ca în fiecare di de Duininică şi sărbătoare, cînd -se adună poporul 
la biserică, să se citească și o învăţătură bisericească, spre a, deşteptă : și 
nutri în auditori sîmţul religiosităţii și al moralității“, toate destinate de 
autor ca să servească „ca carte de predică pentru toată eparhiea sa, și 
pentru toată ţara Ungrovlahiei“. Şi acest volum să fie publicat, dară pînă 
acum n'am putut află nici în care an, nici sub ce titlu s'a făcut publicarea, 

Despre valoarea literară a predicilor mitropolitului Antim Ivireanul 
dice prof. [. Bianu (ediţ. 1, pg. LV) că ele „sînt unul din cele mai pre- 
ţioase monumente în literatura noastră bisericească nu numal pentrucă 
ele sînt sîngurele în feliul lor... dar şi pentru valoarea lor reală, 
pentru - căldura elocinţii care adese ori minuneadă, şi pentra trumuscaţa, 
bogăţiea și cîte odată chiar eleganța, limbii în care sînt scrise, . -.. 

Aceste predici nu sînt de contandat cu alt op al mitropolitului Antim 
Ivireanul, amintit de D. Iareu în Catalogul săii bibliografie sub anul 1741 
(ediţ, 2, pg. 11), care provine în „Chrestomatiea Romînă: a lui M. Gaster 
(t. 2, pg. 27) sub titlul de: „Învăţătură beserecească a vlădicăi Antim;'a 
doa oară tipărită în orașul Bucureştilorii, în tipografiea școaliei .. Văcă- 
reştilorii, la anul dela Hristos 1741. În partea întâia din această, mică 
cărticeâ“ dă mitropolitul Antim preuţilor nişte învățături despre Tainele 
bisericești, în a doaiia despre mărturisire şi despre mijloacele de a îndreptă, 
pre cei păcătoşi, iar" în a treia poveţe pentru delăturarea unor necuviinţă 
tolerate de preuţi. e i NE 

UV) Cinţi de învățătură veligioasă morală, privată. , 
Serierile edificative, ce le vom înşiră aice, nu stat menite, ;ca :.pre- 

dicile, a fi citite sait rostite în locuri publice în dile de sărbătoare sait de 
ocasiuni bisericești, ci ai de scop a procură creștinului, -pentrn oarele 
sale de răpaus a casă, o lectură religioasă morală înstructivă,; care să%l 
abată dela grijile dilei pentru cele trupeştă, și să'l facă să cugete măcar 
din când în cînd și le nutrirea sufletului și la mîntuirea lui, Scrieri de 
feliul acesta: samănă' să se fi făcut destul: de timpurii, .După: ştiinţa
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noastră de pînă acum, 'cea mai vechie din ele să fie serierea care poartă 
numele de; pi e 

„1, Darovanies. Floarea darurilor, 1620. 

Această scriere ni s'a păstrat întrun manuscript colectaneii, numit 
acum! Codex Neagolanus, .seris în anul 1620 de popa Lon din Sîm- 
pietru din Ardeal, Aice are ea la început titlul: „Dalce învăţătură 
din tote capetele cărţilor lu: Hristos şi a svinţilor apostoli ș'a prorocilor 
şa mai marilor pătriarși, preacuvinoși. părinţi, din carte ce se chiamă 
Alghinușe,' poveste,: pilda postului:svîntu cela marele, de folosenie 
sufletului“ ; Xa la fine ?i se dă numele de Darovanie, fiindcă popa Ion 
dice acoleă, „începuilit scara .. . darovaniei“, nu a „Duleii învățături“ 
sait a „Alghinuşiiit, 1) 
„Pe timpul acela esistă mai multe serieră, numite Albina, Albinuţa, 

pe grecește M£i:ssz şi pe sloveneşte Pcela, fiincă ele conţineaii o mulţime de 
poveţe morale și filosofice, culese toate cu multă sîrguinţă și osteneală de prin 
scriitorii bisericeşti și lumeni, ilustrate adese ori cu istorioare, luate ca pilde 
din vieaţa omenească, Din una din aceste scrieri sînt scoase aceste „Dulci 
învățături“, i 

Neobositul și meritosul bibliotecariii al Academiei Romîne din Bu- 
cureşti și profesor, I. Bianu, ni spune despre această seriere (I. e. pg. 325 
şi 327 nr. 2.) că ea „cuprinde 31 de istorioare și pilde numerotate, estrase 
din diverse scrieri vechi teologice şi filosoficeii, şi că ea ar fi identică cu. 
testul tipărit la 1700 de Antim Ivireanul la Sneagov sub titlul de 
„Floarea 'darurilor't, despre care vom vorbi sub nr. 6. | 

A doaiia scriere de feliul acesta, de provenienţă moldovenească, poartă 
numele de: 

2 Albina, între 1693 și 1686. 

Ea ni s'a păstrat întrun manuscript din secolul al 17-le, pre care 
"l-a dăruit Academiei Romîne din Bucureşti binemeritatul şi neobositul în 
lucrări literare episcop. al. Rîmnicului-Noul-Severin, Ghenadie Enăceanul. 
care a publicat în Analele Academiei (ser, 2, t. XII. Memoriile secţiunii 
literare, pg. 129—162) un studii amărunţit asupra lui și a cuprin- 
sului din el. Da 

Această scriere este o colecţiune de poveţe morale şi filosofice, scoase 
de prin o mulţime de seriitoră bisericești şi lumeni, citați, și rînduite după 
cîte o materie în capitule și apoi împărţite în trei cărţi. Autorii acestei 

“ bogate colecţiuni sînt trei:. Mitrofan, episcop de Huși (1683— 1686) și de 
Buzăi (1690—1702); popa Atanasie, „dascăl moldovenesc de.pre elinie“, 
şi un al treile nenumit. Ei să o fi compus încă pe timpul petrecerii lor 
în Moldova, deci înnăinte de anul 1686, cînd fi necesitat episcopul de 
Huși, Mitrofan, să'și părăsască scaunul episcopese și să fugă în 'Țara 
Romînească, . 

'şi-aii săvărşit opera, ni spune distinsul Despre modul cum autorii îș 
episcop Ghenadie Enăceanul (|. e. pg. 161) că ei, dupăce aii ales „doi 
autori, pe călugărul Antonie, şi pe Macsim filosoful, cară sînt şi ei nişte 
eclectică în Albinele lor, pre cari le-ati adunat den multe cărți“, ati făcut 
sînguri „un eclectism de pe eclectismurile prototipe şi ait scos din autorii 
model acele părţi cari li s'aii părut mai apropiate de trebuinţile contim- 

1) Columna lui Traian, redig. de B. P. Hășdiăii, București 1883, pa. 399.
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poranilor lor, Colaboratorul al treile al Albinei a făcut mat mult în partea 
lucrată de dînsul; el a creat chiar istorioare dela sine, le-a “îmbrăcat în 
tormele vieţii contimporane lui și așă le-a înfățișat cititorilor săi pentru 
a dovedi veritatea, cuvintelor sale“, 

Prima carte de feliul acesta, ce s'a tipărit este: | 

3. Carare spre fapte bune, AlbaJuliea, 1685. - 
__ Titlul cărţii este:',Cărare pe scurt spre fapte bune îndreptătoare... 
Bălgvad, 1685:, | a 

Acest titlu nu este întreg, căci esîmplarele cunoscute pînă acuni 
sînt defectuoase, dau din dedicaţiunea și precuvîntarea cărţii se: vede că 
autorul ei a fost popa Ion din Vinţ. .- Si 
„Cartea conţine 44 de întrebări cu răspunsurile lor, carile povăţuese 
„pre tot răndul de oameni în toată vărsta“, cum dice autorul în precu- 
vintare, spre „lucru .bun și de folos sufletului: şi pe „cale direapiă“ pe 
care, de vor îmblă, vor dobîndi nume bun și pomeant neuitati pre pomănt 
şi în ceriă odihna de vecie şi fericăciune sufletuluit, 1) |. 

"Altă scriere religioasă morală, netipărită, este: 

„4. Mîntuirea păcătoşilur, 1692, | | 
Ea poartă și titlu grecese “Auagzohă» cosrgia. Autorul ci să fie un 

Cosma. În. „cuvîntul cătră iubitorii de Hristos cetitori: ni se spune „că 
învățăturile acestea sănt scoase . . . . den multe feliuri de cărți  elineşti 
şi frăncești,*: Ele se compun din o mulţime de istorioare miraculoase, 2) 

Mai departe avem o seriere înteresantă,. tipărită: 

5. Învăţături creștinești, Sneagov, 1700. 
Titlul ei este: Învăţături creștineşti, folositoare de suflet fieşte căruia 

creştin, acum întîi scoase de pe limba grecească pre cea rumănească în 
qilele . . .. Ini Constantin Basarab . ., cu blagosloveniea preaosfinţitului 
mitropolit . . . "Teodosie, 1700, luna lui Ianuarie, în Sneagov, de Gheorghie 
Radovici, S'aii prefăcut de Filoteiii Stagoreţuli:, 2) i 

În pdnehinăcianea cătră Constantin Voevod: ni spune tipograful 
Giorgii Radoviciii că această carte „folositoare de sufleti. este trădusă. 
„din limba grecească în limba rumînească“ de „preacuviosul întru iero- 
monahi, chir Filoteii Sfetagoreţul“. În „Predosloviea cătră cetitori:“ ni se 
spune că „înti'această cărţulie“: cititorii nu vor află „Yoroave cu nevoie 
de înțăles“', ci învățături pe scurt și lesne de înțeles; că acestea „mu sînt | 
învățătură de, obicelii și politicești, precum sînt acelea ale lui Fpictit și 
ale altora, ce sînt socotele creștineștă, carile privescu numa! cătră adevărul 
celă evangheliceseu și cătră credinţa lui Hristos; că ele „nu sînt 'date 
numai cătră cei delungați de lume şi cătră cel ce petrecii pururea întru 
rugăciuni neîncetate, ce și cătră aceia carii viețuese în lume și nu cunoscu | 
atita de curat tainele lui Dumnedeii':. “Acestora li se recomîndă ca să 
  

| 1 Popp V. Disertaţie-d. tipogr. rom, pg. 24; — Cipaniă T. Analecte, pg. 127 .și 
XXII. O; — și Principi, pg. 106, E: — 2) Gaster JL. Chrestomatiea; tom. 1. pe XLVIII, 
b şi 295. -- 3) Popp V. Disertaţie, pg..69; - - Cipariă 'T. Analecte, pă XXV. Ti, și 
XXVIII Tt; — şi Principia,-pg. 119. EE.; — Revista Romînă, pro 1S61, pg 402, unde 
însă este pus greşit anul tipăririi 1703. — Dinulescu St., Vieaţa lui Antim Ivireanul, 
Cernănţ, 1886, pg. 71, nr, i: DECE ee 3
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citească din această carte măcar cîte uu cap pe i. (Gaster AI. Chrestomatie, 
tom, 1., pg. 336 Nr. CIII.) - 

Mai altă scriere tipărită este: 

6. Floarea darurilor, Sneagov, 1100, 

Titlul cărţii este: „Floarea darnrilor, carte foarte frumoasă și de 
folos fieștecăruia creștin carele va vre să se înpodobească pre sine cu 
bunătăţi; de pe grecie scoasă pre rumănie în dilele prealuminatului Domni 
Joan Constandinii Basarabă Voevodii cu blagosloveniea prea sfinţitului 
mitropolitului chiră 'Teodosie, en îndemnarea şi cu chieltuiala dumnealui 
Constandin păharnie Sarachin, senii (fiiul Ini) Gheorghie dohtorulii Critea- 
nulă, şi s'aii tipărită în sfînta mănăstire în Sneagov vă leata (în anu:) 
1208 (1700), meseţii (luna) Iuliii, de smeritulii ieromonah Antimii Ivireanul.!) 

Cartea, conţine 36 de capete, în carile se află citate nu numai din pă- 
rinți bisericești, ci şi din clasicii greci şi .latini, ca Platon, Aristotel, 
Cicerune, Virgil, Ovid, ete. gi e o cărte mai mult filosofică creștinească, 
decît teologică bisericească, 

Această carte s'a tipărit cnrînd a doaiia oară în București în anul 1703. 

1. Pilde filosofeşti, Pîrgoviștea, 1713. 
“Titlul cărţii este: „Pilde filosofeşti de pe limba grecească tălmărite 

rumîneşte, care cu cucerie s'aii închinat prealuminatului . . . . loan Co- 
standin Basarab . . . fiind mitropolit . . . Antim Ivireanul, de chir Manul 
al lui Apostoli, cu a căruia chietulală acum întâi s'ait tipărit în Tirgovişte, 
la anul 1221 (1713). 2) 

Despre cartea aceasta ni spune Del Chiaro5) că el a trădus'o din 
franţuzeşte în itălienesce sub titlul de „Le massime degli Orientali, că 
din itălieneşte s'a trădus apoi grecește „nu fără însămnate schimbări: 
şi că apoi din grecește s'a trădus romînește de Antim Ivireanul și s'a 
tipărit în București în anul L713 cu spesele lut Manul Apostol. 

Atară de aceste cărţi tipărite se mai cunosc scrieri de filiul acesta 
conservate prin diverse manuseripte. Așă sînt, d. e. 

8. Cugetări în oara morţii, cam din 1550.) 

9. Învăţături.alese 

şi tocmite pentru petrecerile sfinţilor bătrîni Yeromonaşi şi pustnici“i, într'un 
manuscript de pe la finea secolului al 17-le. 5) 

3 10. Virtuţi și răătăţiă, 

E o frîntură de scriere în 11 capete, sloveneşte şi romîneşte, cu cita- 
țiuni din clasicii greci și lătini, ca în „Floarea darnrilor* din 1100, 
conservată întrun manuseript de pe la finea seculului al 17. €) 

i 11. Povestedepildă.?) 

1) Dinulescu St. Vieaţa , , . lui Antim Ivireanul, Cernăaţ 1836, pg. Îl, ur. 3 şi 
pg 12 nr. 16; — Cipariă T. Analecte, pe. XXVI. Yy şi XXVIII Yy; — şi Principia, 
pg. 119. FF.; — Revista Romiuă, pro 1861, pg. 402, — :) Popp V. Disertaţie d. tipogr, 
rom. pg. GL; — Dinulescu St. Vieaţa ... lui Antim Ivireanul, pg. 72, ne. 26. — 
Gaster Dr. A. Literatura populară romînă, București, 1883, pg. 204—206. — 2) Istoria 
delle moderne rivoluzioni della Valachia, Venezia, 1718, pg. 44. — 4) Hăşdăi B.P, 
Cuvente d. bătr. t. 2, pg. 433—459, — 5) Cipariă. T. Principia, pg. 115.Ve a. 6) Cipariă 
Ţ. Principia, pg. 115. Vy, e. — ?) Cipariii P. Principia, pg. 114 Fr. e.
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'€. Rugăciuni. 

Cele de întîi Rugăciuni, destinate pentru creştinii lumeni la rugile . A A o . A . NI . 5 a . . <A o lor private, nu le intîmpinăm în scrieri deosebite, ci în legătură ȘI împreu- 
nate cu alte scrieri. destinate pentru usul bisericesc. 

Cele mai vechi rugăciuni de feliul acesta ni sînt conservate în 

1. Tălcul Evangheliilor, cam din.1564 
unde se află mai multe rugăciuni, dintre carile aminteşte 'D. Cipariii numai 
pre cele ce se spun înnăinte și după mîncare 1) şi în 

2. Evangheliea cu învățături, din 1080—1581 - 
unde iarăș se află la urmă cîtevă rugăciuni, dintre carile publică 'L. Ciparit2) 
pre "Latăl nostru și cele Dece Poronci. | 

Cel mai vechii: 

3. Tatăl nostru 
este cel din Catechismul romînesc publicat în 1559 ($ 16 nr. 1—2) şi păstrat 
în copie, scrisă de popa Grigorit din Măhacii în Codicele Sturdan ;5) apoi 
vine cel cunoscut din 'Petraevanghelul preseris de Radul Drăghiciit din 
Mănicești în anul 1574;:) după acesta cel din... Evangheliea cu ' învă- 
țătură din 1580-— 1581;:) mai departe cel transeris cu litere lătinești de 
Hieronymus Megiser şi publicat în Franefurt în anul 1592 şi în a doaita 
ediţiune în anul 1593 în opul: Specimen XL diveisarum atque inter se 
difterentium linguarum et dialeetorum a diversis auctoribus collsetarum, 
quibus oratio dominiea est expressa ;) apoi tot eu litere lătineştă transcris 
de logofătul . .. Lumea Stroieiii în 1595 și publicat de Sarnicki în opul 
săii „Statuta y Metrica Przywiljeow Koronnyeh, Cracovia 197, pg. 1223,7) 
şi apoi cel esplicat în predica serisă de popa Grigoriii din Măhaciă în 
anul 1619 după o copie mai vechie ;5) pre patru dintre acestea, pre cele 
din 1999, 1980, 1593 și 1619, le produce eruditul B. P._ Hășdăii spre 
comparare în Cuvente den bătrâni t. 2, pg. 118—119. În cele doată 
dintiiii- se găsese cuvintele : pită, săţioasă. greşale,. greșiţilor, nîpaste 
(năpaste), izbăveşte ; în cel din 1593 pînea, iartă, lăsăm, dătoriile, dător- 
nieilor, ispită, mântuiaște ; în cel din 1619, pănrea, lasă, greşalele, lăsâmu, 
năpasti, sila (puterea). : E 

Despre un Tatăl nostru cu tîle ni mai vorbeşte. şi 'D. Cipariti că 
se află întrun manuscript colectaneii din. secolul: al 17-le din pose- 
sianea sa, %) a 

4. Credul, din 1559, 
„„ Cel de întilii Cred romînese cunosent, pînă acum este cel păstrat 

în Codicele Sturdan ca copie din Catehismul tipărit în Brașov în 1059. 20) 
EI se cam diferește în unele espresiuni de cel usitat astădi ca : puternicul 
= atotţiitoriul; ce u nîscutii diniort == unal născut ; toate veacure = 

  

1) Analecte, pg. 28—29, — 2) Analecte, pg. 43-44. — 3) Hășdăii ; Cuvente t. 2, 
Pg. 104. — 4) Columna lui 'Praian, pro 1882, pg. 80. — 5) Cipariă 'T. Analecte, pg. 433 — 
€) Șăinean IL. Istoriea filologiei romîne, Bucureşti, 1892, pg. 8. — 7) Hășdiăi : Vienţa și 
scrierile lui Luca Stroiciă, București, 1864. — 5) Hăşdăii: Cuvente d. b. t, 2 pe. 
120—126. — 5) Cipariă T. Principia, Pg. 114. Rr, c, —- 0) IHășdăă: Cuvente t. 2, 
pe. 103. . - " - E i
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toți vecii; derept = adevărat; unuli cu tatu == de o ființă cu tatăl ; 
derept noi = pentru noi; derept ispăsenie = pentru mîntuirea ; venit'aii 
==. pogoritu:stati ; ai nîscut deîn Duhul sfânt şi în Marica faptii om fa = 
s'aii născut din duhul sînt și din Martea feckoară, şi sait făcut om; 
chinuit = ai pătimit; învise = a înviat; nu aste obrășenie == nu va 
ave sfîrșit; ce viii face = de vieaţă făcătoriul ; dela tatălii vine şi în tatălii 
şi în fiul să ne închinăm şi să slîvim, cum ati grăitii prorocii == carele 
dela tatăl purcede, carele împreună cu tatăl şi cu fiiul este închinat şi 
mărit, “carele a grăit prin prorocă; una sfântă a soborului apostolilor 
besereca =— una, sîntă, universală și apostolică biserică; așteptămu scu- 
latul morţilorii şi.ver fi viii în vecie = așteptăm înviarea morţilor și 
vieaţa, cea. vecinică. — Presupunem că pintie rugăciunile pubiicate în 'Tîleul 
Evangheliilor din cam 1564 şi în Evangheliea cu învăţătură din 1580—1581 
va fi şi Credul, dar' testurile acestea nu sînt încă publicate. 

Una din cărţile, cară adeseori aii fost întrebuințate și ca carte de 
rugăciune pentru usul privat, a, fost : 

| 5, Psaltirea. Ma | 

care încă din răstîmpul precedent a fost trădusă romîneşte şi despre ale 
cării retraducţiuni și prelucrări am vorbit mai sus ($ 12 nr, 1). 

Pintre cărţile de rugăciune, cel puţin după titlu, trecem aice și 
6. Paraclisul lui Rafail Dragomirneanul,;lin 1661. - 

Acesta este un manuscript cu test slovenese şi romînese, carele se 
găseşte acum în museul naţional din Praga între cărţile lui Iosif Paul 
Şafarie. Pe pg. 83 a manuseriptului se citeşte următoarea notiţă scrisă 
numai sloveneşte, pre care însă o dăm romînește: „Această cărticei, 
numită Paraclis, şi alte lucruri: folositoare, a făcut şi a scris eromonahul 
Rafail din sînta mănăstire Dragomimna, şi a dat din Lubire dişeipulului 
săi, diaconului Andronic, din satul Mihoveni pe apa Sucevii, în dilele luă 
Ion Ştefan Vodă, fiiul-lui Vasiliii Vodă, şi ale mitropolitului Sava, în anul 
1169 (1661) luna lui August, 28%.1) i 

„Ce anumea conţine acest Paraclis, nu ni spune primul lui descope- 
ritorăti, Hășdăii. După nume ar sămănă să conţină rugăciuni la anul sait 
mai mulţi sînţi, dar sam&nă să conţină și predică, căci Dr, M. Gaster 
publică în Chrestomatiea .sa românească 2) un specimen din el, căpătat prin 
mijlocirea lui Gr. G. 'Tocileseu, și acest specimen este o predică la Paști 
din ale lui lon Gură-de-aur. 

Altă carte de rngăciuni, tipărită, este: 

1. Acaftistul mitropolitului Dosofteiii, din 1673. 
Titlul acestei serieră romînești este slovenese: Ilpeuecerurmii axaonert 

1 mo.teden'r npeenirhii BOropoAntiuI , RAO BOCRPECCU'D, II Hporris cnace- 
Peas MOAGGI 5 rocuoay nameuy Leycy Xpuery tălmacit de pre. limba 

slovenească pe limbă romănească 'rpyao.uoGieur u TInanties nNpeocBiuteit- 

aro ip orita Aoeceea, Murponoaiuze Cyuanenaro un necesa Monqabcriit 

scări. B Monacruipy Oynepenour, rvnomz 1 naoGpoanea. Pop. 1613 = 

Preacuratul Acafust şi Paraclis al prea sîntei Născătoare de Dumnedeit; 
canonul Învierii, şi apol mîntuitoarea rugăciune .cătră Domuul nostru Isus 
Huistos .-. . eu osteneala și sîrguinţa preasînţitului domn, părinte Dosoftei 
mitropolit Sucevii şi a toată ţara Moldovii, în mănăstirea Unievului sia, 
tipărit în anul 1673. " 
—— 

Hășdăii : 'Traian, pro 1869, Nr. 10, pg. 40, col. 4. — 2) Teipziw-Bucureşti, 1891, pa. 118. 
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Această cărticică de 48 de foi conţine acatistul şi paraelisal Aaieji 
Domnului, canonul en alte cîntări pentru Sîmbăta Paştilor și canonul Ja 
toţi sînţii, de. unde se vede că a fost destinată: în * prima, 'linie,. dacă “nu 
esclusiv, pentru usul bisericesc, iar” nu pentru cel privat 1) - e 

„Nu mai puţin s'a întrebuințat ca carte de rugăciune, mal ales în 
clasele mai înnalte ale poporului, o [ a 

8. Orologiul şa Ceaslovul Sa 

despre ale cărui. întorsuri şi ediţiuni vom vorbi mai Ja vale ($ 15 ), de 
oarece această carte ni se: presîntă mal mult ca'carte bisericească destinată 
cu deosebire pentru călugări şi mănăstiri. - ai 

ntă o carte de rugăciuni, sub numele de 

a =. 9 Paraclis, Rîmnie, 1706, _ 
so fi tipărit mitropolitul Antim Ivireanul, încă ca episcop: de: Rîmnie; în 
anul 1706, Ce conţine însă: cartea aceasta, n'am putat afli pînă acum, 2) 

PD. Cipariă, arătînd materiile ce' se află întu'un manuscript eolectaneii 
din jumătatea a doaiia a: secolului al-17-le citeadă și nişte -::: 

| 10. Molitve . .. E 
sat rugăciuni, dar” nu ni spune de ce feliă sînt ele; pot fi și .niş 

z 

+ 
ie 

. 

te: rugă. 
ciuni întrebuințate de preuți pe la funcțiunile lor bisericeşti:3)-- 

ed) Piţi de sine 
Vieţile sînţilor nu sînt serieră deplin istorice, din .carile ne-am face. 

"eunoscuţă cu faptele . săvărşite întradevăr: de respeetivii bărbaţi, sai, eu, 
ideile ce le-aii propagat ei în vieaţa.lor, ci aceste scrieni trec marginile, 
realităţii şi ale adevărului. și ni deseriăi pre erviijilor. ca. niște bărbați. 
miraculoşi, în atingere necontenită cu deetatea şi cu îngerii, și săvărșând 
fapte snpraumane și apărîndu'șă ideile cu o bărbăţie nemaipomenită, străordi- 
nară, Ele sînt menite a șervi cu lectură, de distragere religioasă morală 
şi a deşteptă 'în noi îndemnul de ai “imită, far nu de a-ine face : să 
privim. cu limpedie adevărul-iistorie'și a ne înstruf, 2 | 

Aceste scrieri s'aii răspîndit, timp mai: îndelungat, numai . pe; câlea. 
copierii, și abiă de. prin jumătatea a doaiia a secolului al 17-le prindă se, 

Cea mai vechie scriere de 'feliul acesta cunoscută: pînă, acum.-este 
- ,. 

1. Vieaţa patriarhul ui Nifon, cam din 1517. i 
“Titlul er este „Vieaţa și 'traiul sfinţiei sale părintelui nostru Niton,.. 

patriarhul 'Parigradului, care a strălucit în multe patime și ispite în: 
Țarigrad şi în ara Romînească, scrisă de. chir-:Gavril, protul, adecă mai 
marele svetagorei”: : ..: et 

  

+) Hăşdăi B. P. Columna Iui Traian, pro'1870 nr. 10—12; — Melchisedec, Chronica 
Romanului, București, 1874, pg. 302, nr. 8. — Dinialescu St. Vieaţa și scrierile lui Dositeiii, 

Cernăuţ, 1885, pg. 128—129. — Dosofteiii:" Psaltirea în versuri, publ, de [. Bianu, Bu-i 
cureşti, 1887, pg. X-—XI. — *) Picot.Emil: Notice biografique et .bibliografique sur !! 
impremeur Antim d Ivir,,. în... Melanges orientaus publiâs par Ecole de langues 
orientales vivantes ă' Poccasion du Congres! de Vienne,. 1886; — Dinulescu St. Vieaţa 

și activitatea mitropolitului Antim Ivireanul, Cernăuţ, 1886, pg. 72, nr. 19. — 3) Cipariii 
.: Principia, pg. 114, Ss. d. i e i
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Nu putem ști de care naţiune a fost acest Gavril, protul din muntele 
Atonului, ori Grec, oră Romîn, ok Bulgaroslov. Dea fost Român de origine, 
atuncă şi scrierea aceasta trebue să fi fost compusă romînește din capul 
locului; ia” de a fost străin de origine, atunci e mai mult decit, 
probabil că această Vieaţă, deși descrisă după dorinţa domnitoriului 
Țării Romîneşti, Neagoe Basarabul (1512--1521), n'a fost compusă de 
autorul ei romîneşte, ci mai curînd grecește; dar” judecând după împrejurările 
sub cari a apărut, şi mai ales luînd în considerare menirea acestei scrieri, 
adecă de a întroduce şi vulgarisă cultul sîntului Nifon în "Țara Romînească, 
trebue să admitem că ca a trebuit să fi fost trădusă tot atuncăa și romî- 
nește. Chiar Neagoe Basarabul, înteresat atît-de mult la această, scriere, 
trebue să fi stăruit pentru acest lucru Dar' oricum s'ar fi petrecut luern- 
rile în realitate, atita este sigur că scrierea aceasta s'a găsit romîneşte 
la un loc cu niște scrieri de ale lui Neagoe Basarabul, tot românești, 
întrun manuscript scris în anul 1654, şi în altul din anul 1816. Această 
scriere însă, fără de începutul ei, deacolo adecă unde Nifon vine în atingere 
cu "Ţara Romîuească, o găsim întercalată cuvînt din cuvînt într'o cronică 
anonimă din secolul al 1î-le cunoseută sub titlul: Istorica 'Parii Romîneşti 
de cînd ai descălecat Romîn i“.1) Ea s'a și tipărit mai pe urmă întreagă, 
pentru întilaș dată, dacă nu ne înșălăm, de B. P. Hăşdăii în Archiva 
istorică a Romîniei, t. 1,, p. 2. Bucureşţi 1865, pg. 133—150. | 

A doaiia scriere de feliul acesta, păstrată tot în manuscript, este: 

2. Vieaţa sîntului Grigoriti Decapolitul, cam din 1632, 

Aceasta se află înti'un manuseript colectaneii în biblioteca centrală 
din București. Fiind aduse moaştele acestui sînt de cătră banul Barbul 
Craiovescul la începutul secolului al 16-le în mănăstirea Bistriţei, zidită 
de el în "Țara Romînească, poate că atuncia, saii îndată după aceasta, s'a 
trădus și Vieaţa sîntului. Chiar manuseriptul în care se află, samănă a fi 
nai vechi decît anul 1632.2 a 

A treia scriere, tot manuserisă, de feliul' acesta este 

3. Varlaam și Losaf, de Uadriştea Năsturel, din 1648, 
Titlul scrierii este: „Vieaţa și petrecerea acelor dentru sfinții cu- 

vioșă, părinţii noştri Varlaam şi Iosaf, indilanilor, serisă de pre euviosul! 
şi sfântul părintele nostru Ioan Damaschin pentru folosul şi mîntuirea 
sufletelor acelor ce se vor nevoi a ceti vieaţa cea cu osîrdie a lor, ce iaste 
tălmăcită de pe slovenie pre limba rumănească de Udriştea Năsturel al 
doile logofătă. 3) 

Această carte a devenit cu timpul una dintre cele mai poporale la 
Romîni şi se citeşte și astădi .eu plăcere în păturile de .jos ale poporului, 
mai cu samă în Ardeal. 

A. patra scriere manuserisă este 

4, Prologul, adecă Vieţile sfinţilor, 1675. 

Despre aceasta ni spune M. Gaster (Chrestomatie, I. pg. 221) că s'ar 
fi aflînd întrun manuscript foliant, depus în biblioteca centrală din Bucu- 
rești, dar" pre autorul ei nu ni/l arată. 

1) Magazinul istoric pentru Daciea, Bucureşti, 1847, t. 5, pg: 234-261. — 2) Gaster 

Dr. AL. Teste romine inedite, în Revista “Tocilescu, anul ]. Pucurești, 1885, pg. 33—96. 

—. 5) Gaster Dr, M. Chrestomatie t. IL. pg. 129—130 — şi Literatura populară romînă, 
București, 1693, pg. 85—43, 

,
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Cea dintită carte de Vieţi de sînți, tipărită, este 
5. Vieaţa Svinţilor, de Dosoftetii, Iași, 1682. 

'Ditlul cărţii este: »Vieaţa și petrecerea 'svinţilor, acum tipărite 
întru .,. qilele prealuminatulni . . . Ioan Duca... domn țării Moldovei 
şi Uerainei, cu porunca mării(%) sale şi en -posluşaniea a sinereniei noastre 
a lui Dosofteiă, mitroplitul Sucevii, în ... laşi ... dela nașterea Dom- 
nului... (anul) 16836, e - 

Această carte are doaită volume, cel dintiiti conţine Vieţile sînţiloi: 
pe lunile dela Septemvre pînă la finea lui Februariii, ia” al doile pe lunile 
dela Mart pînă la finea lui August. În precuvîntare ni spune mitropolitul 
Dosofteiti, că el îusn'şi „a scos“ uceste Vieţi „de. pre grecește şi de: pre 
sîtbeşte - pre limba rumînească ca să înţeleagă toţi şi să dea laudă lui 
Dumnedeii“. Opul nu este o întorsură curat verbală, ci mai mult o compi- 
lare şi prelucrare după trebuinţile bisericii şi gustul Romiînilor, În ele 
se găsesc și multe viersuri, însă nerimate, 1) 

„Altă scriere tipărită, este 

6. Povestea la 40 de mucenici, Bălgrad, 1689, . 
„ Această scriere ni este cunoscută pînă acum numai după titlul er: scurt ce "l-am pus aci după V. Popp, 2) carele ni spune că se află pela 1838 

în biblioteca seminariului din Blaj, dar” Cipariii nu o amintește nicăirk prin scrierile sale. 
Încă mat ennoaştem 

| 1. Jitiea părintelui Vasilie. , 
Aceasta s'a conservat înt”un manuscript colectaneii din - jumătatea . 

"a doaiia a secolului al 17-le;3) A 
8. Vieaţa prea cuviosului Nifon, de ierom. Ananiea 

din 1691. a 
Această „Vieaţă“ este conservată întrun manuscript ce se afă în 

biblioteca centrală din Bucureşti, şi nu este a patriarhului vonstantinian 
şi mitropolitului ulterior din "Țara Romînească, ci a altui Nifon. :) 
9. Vieţile pustnicilor și săhastrilor euvioşi, din 1692. 

Această colecţiune de Vieţi, numită şi Pateric, este păstrată într'un 
manuscript din anul 1692 și samănă a fi trădusă din grecește de un Cosma, 5) 

"10, Minunile Maicii Domnului, 1692, - 

Proclămîndu-se Maica lui Isus Hristos în conciliul efesan din 431 ea, 
Născătoare de Dumnedeii, a atras asupra sa atenţiunea tuturor pioșilor 
creștini. Ca săi adeverească și mai bine această calitate, fantasiea bărba- 
ţilor pioși creștină a strîns în jurul numelui ei o mulțime de minuni, 
unele mai străvăgante decit altele, Aceste minuni s'aii răspîndit cu faci- 
litate şi pintre călugării romîui, cari n'ait întrelăsat a le însămnă, și ale 

1) Dinulescu St. Vieaţa și scrierile lui Dositeiti, Cernăuţ, 1885, pg. 133—134; — 
Bianu I. în precuvîntare la Psaltirea. în versuri a lui Dosofteii, pg, XIV. — Melchi- 
sedec, ep. O vizită . . . în Bucovina, în Revista Tocilescu, anul IL. pg. 277, nr. 10. — 
2) Disertaţie d. tip. r. pg. 2. — 3) Ciparii T. Principia, pg. 114, Ro. f. — 4) Gaster 
Dr. M. Chrestomatie romînă, București-Leipzig, 1891, pg. 287 și pg. LIV. — 5) Gaster, 
Dr. M. Chrestomatie romînă, t, 1. Leipzig-București, 1891, pg. 411, b, şi 304.



lăţi pintre credincăoși,.. Cea. mai vechie colecțiune de Minunile Matei! 
Domnului, să fie aceea păstrată întrun manuseript din 1692. 1) 

| 11, Vedeniile Maicii Preacurate, 

12..Doităsprădece visuri ale lui Mamer. 

"""Îmbele aceste sebieră sînt păstrate în cîte un. manuscript colectaneii 
din- jumătatea -a doaiia a secolului al ]7-le, cară manuseripte sînt scrise 
de diverşe mîni. şi-în diferite: timpuri. Cipariă, în a cărui posesiune se 
aflaii aceste manuseripte, nu ni spune mai deaproape cuprinsul acestor 
vistiri, dai” ele se ciinosc din redacţiuni mai noaiiă. Visurile Maicii Dom- 
nului se. repoartă la pâtimile şi.la moartea lui Hristos, far” cele 12 visuri 
ald filosofului Mamer să fie esplicarea celor 12. visuri profetice ce le-a 
avut „un împărat. diă -Iriin, cu numele, Şahaişa. 2) 

13. Vieaţa sîntului Sava, din 1705. 

Aceasta este trădusă pe la fnea secolului al 17-le și s'a păstrat 
întwun manuscript din biblioteca -centrală din Bucureşti cam din anul 
1105, sub titlul de „Vieaţa și minunile sfiutului și prea cuviosului părin- 
telui: nostru Sava“, 3) PP i : a , 

'e. Scrieri apocrife. E 

Tot de scrierile edificative, dar' mai mult mînînd spre rătăcire, 
se ţin şi upocrifele,. Acestea sînt niște scrieri neautorisate. ba chiar 
condamnate de biserică, în carile se trateadă, de regulă, într'un mod 
„neadmis de . biserică, cestiuni religioase dogmatice, numai atinse, dau” 
nedesfăşurate și neesplicate mai de aproape nici în sînta scriptură, nică în 
cărțile. sînţilor părinţi recunoscuţi ca dascăli ai bisericii, saii în carile se 
vorbeşte despre persoane, ovi personificaţiuni biblici, despre calităţile! și 
acţiunile lor, într'un mod altfeliăi, decum învaţă biserica. “Toate aceste 
scrieri trec în domeniul credinţii religioase deșerte, dar? fiindcă daii lămu- 
riră, deși greşite, -la-o: mulţime de întrebări şi lucruri de cari “se întere- 
scadă tot omul, și încă întrun mod potrivit cu priceperea poporului de 
vînd,-de aceea ele aii avut totdeauna şi aii încă şi astădi mare trecere: la: 
poporul de jos și fac obieptul lecturii, saii ascultării lui, celei mai atrăgă- 
toare şi mai plăcute. - | a 
„Aceste scrieri sînt foarte vechi, și de bună 'samă că dintre cele: 

dintîiii cară aii figurat în graiul romînese. Urme de ele găsim prin manu- 
şeriptele cele” mai vechi cunoseute, precum este și Codicele Sturdan. 
Întmacesta ni s'a păstrat, ca copii de pe alte manuseripte: mai vechi. 
decît. anul 1580 şi.1550, mai multe scrieri de feliul acesta. Dintre acestea 
vom cit aice: 

a 1. Apocalipsul lui Paul, ca m din 1550... | 

- Această, seriere este numai numită ași, de B. P. Hăşdăii, carele 'a 
seris--un. tratat înteresant asupra ci,*) dar” titlul ci adevărat sună: 

3) Gaster AM. Ohrestomatie rom. t. |. pg. 299; — și Literatura populară romînă, 
București, 1883, pg. 431. — 2) Cipariă 7. Principia, pg. 114, Rr. a, şi Ss. c; — Gaster 
M. Literatura populară. romîna, Bucureşti, pg. 58—6U şi 566—3170. — 2) Gaster Dr. A. 
Chrestomatie rom. t, 1, pg. LIV. și 354. — 4) Cuvente d. b. t, 2, pg. 403432,
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nCuvăntul svăntului Pavel apostol de a, eşirea suflatelore “(|. e. pg.:415): 
Întwînsa, ni se vorbeşte despre îngerii păditori ai. oamenilor, cum ci în fiecare sară „ducu lucrurele toate înnaintea li Hristos dela; toți oamenii, 
e duhul svăntu iase d ela Hristos (!) în tămpinarea 'loru“. : Ma departe ni spune despre Raiii și despre lad care este sub "pămînt ;. apot' despre Satana și îngerii lui, precum şi despre îngerii cei luminoși,: și : în fine despre câte se întîmplă la moartea unui om drept, la eşirea, sufletului din el, la cercetarea faptelor şi la conducerea şi primirea lui în cerlă. „ Remareabilă în privința dogmatică esta în „cuvîntul“ acesta afirmarea, că spiretul sînt „ese dela Hristose, av nu dela “Tatăl cum învaţă . bise- 
rica răsăriteană; sat dela Tată] și Fitul cum învaţă biserica apuseană. i 

2. Minunile sfîntului Sisi n, cam din 1550. 
Această scriere este conservată în Codicele Sturdan în test slovenese şi romînesc, compuse îmbele “de un: Romîn. Eruditul B.. P. Hășdaii a publicat'o cu un studiii înteresant ?) sub titlul de „Rugăciune de scoa- terea dracului“, ar în testul slovenesc se tituleadă „Rugăciunea sfîntului Sisin contra afurisitului drac“, (|. e, ps. 284). Cuprinsul acestei scrieri se găsește și prin descîntecele poporane şi Sa păstrat și. ca carte, preseriin=! du-se și tipărindu-se de mai. multe ori sub titlul de Minanile sfîntului Sisoe. *) Ea nu conţine alta, decît cum Sisin, prin tătăi, a'silit pre un drae să borască pre cei şese copii ai suroririi lui, Melintici, pre cari îi: Tăpise și'i mîncase, blăstămînd pre salce să nu vodească,' și pre “rug să nu se rădice în sus, pentrucă nu voiră a“ spune încotro a fugit dracul cu: ultimul copil, şi binecuvîntînd pre aliv pentru sînceritatea lui. - 

- Pe lîngă aceasta se mai găsește în Codicele Stu:dan o frîntură numai de o rugăciune pentra scoaterea diavolului, 3) Astteliii de rugă- căună, compuse numai în alt mod, găsim şi prin Rugăcianarele sat Molit- venicele s. 'Prebnicele. bisericești. . a 
3. Călătorieca Maicii Domnului la jad, cam d in .1580. 

„. „Titlul acesta s'a dat legendei de ernditul 'B. P. Hăgdăi, care a: publicat'o mai întîi cu un studii înteresant asupra. ci.) dar” în Codi-: cele Sturdan ea poartă titlnl de: „Onvântu de îmblare pre lu muncă ș: sfânta Mariea vrea să vadi cum.se muncescu rodul creștinesenk. Această scriere ni se presîntă ca o predică ținută în biserică, căci. îndată - după : titlul ei găsim scris bulgaroslovenește ; „Părinte binecuvinteadă“, ceea, ce: îndică presînţa unni preut liturgisitorii pe lîngă cel ce rnvîntă, 'carele a putut să fie citeţ numai. ERE - e Momintele mai însămnate din această scriere sînt: Sînta Marie se: roagă pe măgura Elionului cătră filul săi [sus.Hristos ea să trimeată. pre arhangelul Mihaiă, Acesta deștinde îndată cu 400 de îngeri: și salută pre sînta Marie. Aceasta, îl resalută şi apoi îl roagă ca să'i spună şi să! arete cîte munci sînt și cum se muncește neamul omenesc, . Mihaţii îi: răspunde că muneile sînt nenumărate, şi apoi o conduce la ad, îl deschide - despre apus şi'i arată mai întîlii nişte întunerece unde .se: chinnese - cei ce n'aii credut în Treime, în întruparea -lui Hristos şi în Maica lui ;. 

  

1) Cuvente d. b. t. 2, pg. 263—298, — 3) Gaster Dr, M., Literatura populară, Bu.'- cureşti 1883, pg. 393—400, -— 2) Cuvente, t 2, pg. 17î. — 4) Cavente d.b.t.3, pg: 
301 - 383. pi A 

Bi Pt
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apoi o duce spre miadădi undei un rîii de foc, în care se afla băr- 
baţi și muieri, unii pînă la brîă în el, alţii pînă la piept, mai alţii pînă 
la ereştet și preste creștet, unik spîndurați de picioare, alţii de urechi; 
aice se munciaii cei ce n'ait onorat pre părinţi. apoi curvarii,  umorîtorii 
de copii, trădătoriă, sperjurii, purtătorii de vorbe rele şi minrinnoase, ete. ; 
după aceasta a dus'o spre apus de Wa arătat. un nour de foc 
întins, unde se muncăaii cei .ce nu îmblă la biserică, nu salută pre 
preuţă, cei ce ocăresc, blastămă, elevetese, spun minciuni, hulese bisericile, 
ete., apoi prenţii carii scapă jos din pîuea cuminicăturii, sati nu învaţă pe 
înţelesul sîntei seripturi. sali citess pe neînțeles, călugării curvati, 
prâutesele ce se mai mărită, călugărițele curi na'şi păstreaqă - castitatea, 
şi alţi oameni și femei o mulţime. De aice .îi arată spre stînga 
(miadă noapte) un rîi de foc cu întuneree. mare şi viermi neadormiţă 
şi smoală elocotind, unde se muncinii Jidovii cari ati răstignit pre Hristos, 
saii carii n'aii credut în el, apoi curvarii, înveninătorii, tălharii, omoritorii, 
eta, În fine %-a arătat un iazăr de foc, unde se muncăait creștinii. La 
vedeiea lor sînta Marie se înduioşadă mai mult decît înnăinte şi, pentracă 
ail fost credincioși, pune în mişcare pre îngeri şi pre toţi drepţii ca să 
se roage lui Hristos ea săi ierte şi să'i scoată dela muncă. Înzădar îi 
spune Hristos că toţi aceștia n'att pădit nici legea lui Moisi, nici învă- 
țăturile din Evangelie şi nici învăţătura lui Pavelapostolul, 
şi. că de aceea merită muncile ce le sufăr, Sînta Marie dimpreună cu 
ceialalți sfinţi și cu toate cetele de îngeri nu înceteadă de a se tot rugă 
pentru ci, pînăce în fine promite Hristos că de Învierea sa, dela Paşti 
pînă la Duminica Mare, a tuturor sînţilor, îi va scoate dela munci şi“! va 
duce în Raiii, far” după aceca îi va băgă din noii la munca Iadului și 
tot aşă în veci. | 
„Altă scriere de feliul acesta este 

4, Legenda sîntei Vineri, cam din 1580. 

"ŞI pre aceasta a publieat'o eruditul B. P. Hășdăii fa un studiii înte- 
resanț.1) În' codicele Sturdan are tiilu slovenese „svieta Petea, dară, în 
contest acest nume nu provine, decît de trei ori. Această scriere ni se 
presîntă ca o descriere în mod miraculos a vieţii sîntei Vineri, numite pe 
unele locuri și Paraschiva, En se născu într'a 14 Brumariii din părință 
creştini, carii 35 de ani n'avuseră copii, măcareăişi doriait fierbinte. Îndată 

„după naştere prinseră a o tot duce la biserică, Într'un 'an știt toată legea, 
Domnului, şi cînd fi de cinci ani, eși înt“o noapte din casa părințească 
şi se duse în lume ca să propage creştinismul. În Antiochiea, se conver- 
tiră mulţă la voacea ei. Audiud împăratul de ea, o chiemâ la sine şi 
jarui să, o ia. de soție, dacă va crede în Dumnedeul lui, Ea nu vru, şi fă 
legată în lanţuri. La ruga ei, îngerii o liberară, ar” muncitorii ei se 
încreştinară. Împăratul pornci atunci să fiarbă într'o căldare pietri mărunte, 
plumb, săii și simoală și a șeptea di s'o bage pre ca în lăuntru și apoi 
să| chieme pre el. Așă făcură. Cînd veni împăratul și se luâ căpacul 
de pe căldare, sînta Vinere se sculâ, în picioare mai frumoasă, decît fusese 
şi stropi pre împăratul în faţă cu vapae din căldare. .El orbi și prinse a. 
o vagă să'i dee vederile că se va încreştină și el. Sînta Vinere îngenunchiă, 
.plînse, rugîndu-se, de făcii baltă împrejurul săă, unse apoi pre împărat cu 
apă din.baltă aceea și'l fâci astfeliii să vadă. Toţi se botedară din 

:) Cuvente A... t. 2, pg. 132-176.
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cetatea acea, Se duse mai departe, întâlni alt împărat.' Nevoind să treacă la păgîni şi să fie împărăteasă, împăratul o dădi: unui: bălaur î. din cetatea lui, Venind ea înnăintea lula alungat ca rugile sale: pre toţi diacii din;el, s'a băgat în gura lul şi a trecut printrînsul, feșînd afară încă 'niâi frumoasă. Toţi se botedară în urma acestei minuni. Apoi iarăş porni mai departe şi se întălni cu alt împărat. Acesta, neîmplinindu'i voiea ca isă se facă păgînă și săi fie împărăteasă, o arancâ „înti”o căldare cu pietei | smăcinate, plumb, săit şi cu smoală și o fierpse trei dile, dau” cînd se desco. ” pei căldarea, ea apării mai frumoasă ; muncitorii ei periră, împăratul. se înspăimâîntă, și ca să nu se încreştinede toţi supușii ui, puse la îndem- nul consilierilor săi pre alţi şervitori ca săi tate capul. Aceştia esecutară poronca, dară perimiseră sîutei Vineri, la cererea ei tu lacrimi, ca să se roage lui Dumnedrii mai întitii. În ruga sa ea certi dela Dumnedeii bine- cuvântare și sporăii întru toate pentru cei ce o vor pomeni cu prinosuri, liturgic şi lumînări şi vor onoră diiia ei. Ea fi decăpitată în 26 Cuptoriăi. Alta seriere de feliul celei precedente este ȘI - Sa 
d. Legenda lui Avraam, cam din 1600. i 

Ea este publicată din Codicele Sturdan dimpreună cu un studiii de Hăgdăii. 1) 'Pitlul ei din Codice este slovenese (lar' toată legenda este serisă sloveneşte și romîneşte) şi sună pe romîneşte așâ: „Cuviînt. despre. vieaţa şi moartea lui Avram, cum ta venit îngerul să Ya sufletul lui: La. fine îi lipseşte cevă, Această legendă ni, spune că Avraam. chiar şi la bătri- neţe, își pădiă datina sa de a nu mâncă fără de oaspeţi. Închidînd duşmanii toate căile ea să nu străbată nime la el, Avraam na mîncâ cinei dile. Eşind cu fiul săii Isac ca să caute pre vrun oaspe. întîlui pre. arhan: gelul Mihai, care eră trimes de Dumnedii ca săi ine sufletul, şi pofti. la sine. Ajungîuu a căsă, Sara îi spălă, picioarele şi se spăimîntă cînd le vădiu fără „peliţă“, adecă fără trup, iar” Isac tăiâ un berbece pentru cină. După spălare, fiind timpul rugii de sară, eși îngerul ca să se închine, şi întrebă tot- odată, pre Dumnedoii, ori de să mănînee din berbece. Dumnedeii îi răspunse că poate mîncă orăce'i va pune înnăinte, Apoi deştinse îndărăpt la Avraam și ospătară cn toţii împreună și apoi se culeară. La miedul nopţii se sculâ Isac şi strigă cătră tatăl săi ca săi deschidă, ușa ca să'l sărute, "că de aci înnăinte nu'l va mai. vedă, Audindu'l Sara îi deschise uşa Și Isac prinse a plînge şi a sărută, pre tatăl să. Întrebîndu'l Avraam că ce să însimnede aceasta, îi răspunse Isac că îl visă avînd pe cap o coroană strălucită, pre care X-a luato o spele ȘI că din acest vis cunoaşte că oaspele este un înger trinies dela; Dumnedei ca săi aie sufletul. Avraam întreb atunci pre oaspe, cine este. Măvturisind acesta, adevărul, începură, cu toţii a plînge, și din lacriinile îngerului se făceaii mărgări- tare. În fine se rugă Avraam ca să fie luat cu. trup cu tot. „Îngerul întrebă despre aceasta pre Dumnedeii și, căpătîud încuviințarea, 'luâ, pre Avraam cu total și'l duse în: Raiti, punîndul “înnăintea altartului, Ace își făcu rugăciunea sa. Apoi fa dus la altariul Heruvimilor unde se mirară cu toţii de el, şi de aice fu dus- „întru bliuqirea Raiului: unde şedeă, un om foarte frumos, carele acuş se bucură şi.acuş plîngeă. Între- bînd Avraam pre înger, cino'i acesta, îi răspunse că este Adam, carele se bucură cînd vede venind în Rat sufletele. drepţilor, şi că plînge cu amar cînd vede sufictele păcătoşilor cum sînt tîrâte la muncă, Cu aceasta se 

  

) Cuvente d; b. t. 2, pg. 181—210,
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 întrerumps legerida,'care, după titlul ei, pare a fi fost făentă spre a fi citită 
în biserică, în adunărea,. creştinilor, a . 

„Altă scriere de feliul: acesta, tot din Codicele Sturdan, este 

:6, Legenda Duminicii, cam din 1600. 
Şi pre aceasta a publicat?o eruditul B. P. Hâșdăi, dimpreună cu un 

studii foarte înteresant asupra ei.!) “Titlul legendei sună:. „Povestea 
sfiittei -Dumineci: Scriptura Domnului nostru a lui Hristos“ (|. e. pg. 43). 

Întwaceasta ni se 'spune că, cădînd din cerăii o piatră nică. nimen'o 
putea rădică, de greă ce erâ. Se adunară deci patriarhi, călugări şi preuţă 
de se'rugara trei dile şi:trei nopţă, şi apoi 'o desfăcu patriarhul cel mare 
şi găsi întiînsa o: serisoare; despre care atestă însu'şi Hristos, jurîndu-se 
pre Maică-sa, pre Serafimi, pre Heruvimi și pre sîntul Ion că „e serisă de 
tatăl cela nevădutul deîn' ceri“, - Întwaceastă carte. împută Dumnedeii 

- oameniloi că, cu toate că lia trimes de trei ori cărţi şi că a lăsat spre 
dînșii'semiie, că tot n'aă credut, n'a ascultat și nu s'aii pocăit, și că şi 
acuma nu aleg Duminica, măcarcă li s'a “spus că Duminica s'a vestit 
Mariei de Gavriil că va.naște pre Mîntuitoriul: lumii, că Duminica s'a 
botedat şi a înviat Hristos, şi că tot Duminica va judecă Dumnedeii pre 
cei vii și pre cel morţă, și că nu o sărbeadă abţinîndu-se dela lucru de 
Sîmbătă dela trei oare după amiadădi pînă Luni dimineaţa, mergînd cu 
toţii la biserică şi ascultînd acoleă “'sînta scriptură “și liturgiea; că de 
asemenea nu aleg nici Vineria, măcareă li-s'a spus că în eaa făcut Dum- 
nedeii pre Adam şi că tot Vineri s'a răstignit şi Hristos; că nu .0ono- 
readă pre sînţii cei mari, şi că nu.ţin sărbătorile și că nu glorifică numele 
lui Dumnedeii ; mai departe se împută oamenilor că nu miluese pre săraci, 
că nu satură pre flămîndi, că nu adapă pre îuisătaţi, că nu caută pre cei 
lîngedi, că 'nn adăpostesc pre călători, că împrumută cu camătă, că năcă- 
jese Duminica pre șervitori şi pre animale cu lucrul, că nu fac 'pomene 
lui Dumndeiă și sfinţilor şi pentru morți. ete. Mui încolo ameninţă Dum- 
nedeii pre oameni că, de nu se vor pocăi, îi va pedepsi pe pămînt cu 
ierni grele, cu geruri, eu foamete, cu lăcuste, omidi, tuse rele, cu secetă, 
cu fiere-nţă, cu 'șerpi şi paseri cumplite cări li vor suge sîngele din ei, 
cu stîngerea luminii soarelui, cu întoarcerea ieţii sale și cu mîniea sa, 
Jar! pe ceealaltă lume 'cu muncă grele, cn fozul' de veci şi cu viermi nea- 
dormiți, precînd celor ascultători și drepţi li promite „dulceaţa Raiului“, 
şi în Âne se jură  Dumnedeii:' „Aşa'mi ajute braţele mele şi veştmîntul 
mieă cela stă asupra mea şi cuînrura ceea sfânta ce stă în capul mieii 
cela preacuratul“, dacă va. mai trimete oamenilor „altă tremetere“, ci că 
va „deschide ceriul de va: lăsă o ploaie de foc în lura lui Priere a 
şaptea spră dece (i de va arde plodul despre pământu totu“. | 
"Din alte manuscripte colectanee mai cunoaștem încă o seriere de 
eliul acesta, 1. ... Aa | . 

1. Povestea lui Adam șia Evei, cam din 1600—1625.. 
„Aceasta: se află întw'un manuscript defectuos dela, începutul secolului 

al 17-le, cam dintre. anii,.1600—1625, contimporan cu mannscriptul colec- 
tanei al lui Popa Grigoriii. din Măhnciii, depus, astădi în biblioteca: Aca- 
demici: Romîne „lin București. 2): Ma | ” 

5 Cuvente d. 5. t. 2;.pg. 21—66. — 2) Dr. M. Gaster: 'Peste romîne inedite, în 

Revista "ocilescu, anul L. vol. 1. București 1882, pg, 71—80; — Literatura populară 

romînă Bucureşti 1883, pg. 270—275; — şi Chrestomatie romînă Leipzig-Bacurești 1891, 

pg. 63-65, e
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* * În povestea aceasta citim cam următoarele : Adam și Eva, alungaţi 
din Raiii, plînseră lîngă poarta lui 15 dile, tot ragîndu-se lui Dumnedeii 
împreună, cu arhangelul oil ca să fie Yartaţi şi primiţă în lăunteu, dar” 
toâtă ruga lor fu îndeșert. Vădinda-se părăsiți pentru totdeauna, înce- 
pură a căută hrană preste tot pămîntul, dară nu găsiră pe el decît numai 
scăleţi; se întoarseră dară iar la Rată şi prinseră din noii a se boci și 
„A se rugă că să li dee Dumnedeii măcar o floare spre amintire, Atunci |i 
dete Dumnedeii tâmie şi livan şi ladan, iar arhangelul loil, scoţînd ani- 
malele .din Rai, li mai dete; după poronca lui. Damned--ă, încă și a geptea, 
-parte din Ratiu. ' 

Voind acuma Adam şi Eva să are şi să lucreze pămîntul, li se arătă Satana şii opri dela lucru, dicîndu-li că pămîntul este al săă și că numaj 
atuncăa l-a, permite să locnească pe el şi să s mntrească de pe dînsul, 
dacă "i se vor închină lui și dacă” vor jurui pre toţi urmașii lor. Adam, 
„neavînd încotrâ, îi jurui şi, spre adeverire şi întărire, puse, la cererea Satanei, mîna pe o cărămidă moale făcută de acesta; Această cărămidă 
o dădu -apui Satana unel cete de 400 de draci spre păstrare.; Adam şi lEva, 
se căiră apoi de această, faptă, ștdînd câte patradeci de dile Adam în apa 
Iordanului, ia! Eva în a Ligrului, necedînd diavolului la toate ispitele' lui. După aceasta locuiră în Mediam timp foarte îndelungat, unde” năset 
Eva pre Cain şi pre Avel, Omorînd Cain pre Avel, Adam îl găsi junghiat, 
după cuin visase cînd fa alungat din Raiă, şi îngcopâ întrun loc numit, 
ion, "Tocmai atnnci născ Eva pre Sitt și dise lui Adam să: nu% pară 
r&it de Avel, că are alt fecior în loc. Adam 0 mustrâ, pentru accastă vorbă 
şi se îmbolnăvi de supărare. Sift atunci se îmbiâ ca, să meargă la: Rakti 
ca să'i aducă de acoleă leacuri Adam însă îi răspunse că boala e mare 
şi că se trage din greşala lui din Rală şi din pedeapsa lui Dumniedeii pentru ea și că nu'l va ajută nimică. Cu toate acestea Sif porii cu maică-sa spre Raii. Pe drum o fiară, Gorgoniea, se alungă după Sift şi eră să'l prindă și să'l mănînce. Eva însă 0 înfrantâ dicîndu', cum de cuteadă ea să deschidă gura asupra chipului lui Dumnedeă și cum de nu'şi 
„aduce aminte că ea a nutrit?o în Ri. Atunci fiara îi răspunse: „Dar 
„tm cum de ai cutedat să'ţi deschidi gura și să mănîncă din aceea ce'ţi eră, oprit ?* Eva vădîndu-se înfruntată și amărâtă pentru greşalu sa chiar de fiere, prinse a, plînge şi a se căină înnăintea Raiului împreună cu Sift. Atunci li: se arătâ un înger şiă întrebă, că de ce se “tînguesc și strigă ? Sitt îl răspunse, că tată-săă zace bolnav şi că dorește de duleeaţa Raiului şi pofteşte să vadă o ramură din pomul olivalui, că doară “i star mai potoli boala. Îngerul însă îi dise că boala tătîni-săti nare leac, şi că 
trebue să. moară, și apoi trînse o „vargă din poraul din care mîncase Adam, și o dete lui Sift. Acesta o duse tătîni-săii, Adam o cunosei, suspinâ, îşi făcu din ea o cunună și, punîndu'şi-o pe cap, îşi dete suiletul în mîna lut Dum- 
nedeă. Trapul lui fa îngropat întw'un loc, numit Gherosna, cînd deodată se audi o voace din ceriă dicînd: „Adame! Adame! Credi ? Spusu'ţi-am ţie 
că din pămînt ești şi iară în pămtut vei merge“, și cătră pămînt: dise : „Al tăă dintrale tale, ţie'ţi aduce de toate:, Eva, supărată și dorindu'și moartea, răpnusâ și ea a şesa di. Din cununa de pecapullui Adam crescit un lemn. i 

„Altă legendă, în legătură cu cea de sus, şi care se află tot într'acel manuscript împreună cu povestea lui Adam, este:



S2. 

3. Legenda despre Lemnul Crucii, cam din '1600--1625. 

Această legendă, poartă în manuseript titlul: „Povestea lui Grigorie 
blagoslovit (cuvîntătoriul de- Dumnedeii s.. teologul) despre crucea mîntui- 
torinlui și crucile “celor doi tălhari€. 

| Legenda aceasta se sflă în manuscript în doaită variante carile se 
întregesc, În varianta de întîlă ni se spune că din cununa lui Adam, 
făcută, din varga adusă de Sift din Rat, ereseii un pom în. trei ramură 
carile, dupăce se împletiaii de şepte ori, iar! se desfăceaii. Din lemnul 
acestul pom se făcii crucea pe care fu răstignit Isus Hristos. Din acelaş 
pom din Raiă.scoase apa potopului încă o ramură. Din ea aprinse Sift în 
amintirea tătîni-săii un foc, carele ardeă deapururea, şi carele eră pădit, 
de fiere. Păcătuind Lot, curvind cu sîngele săii, şi căindu-se, îşi mărturisi 

«Imi Avraam păcatul. Acesta îi spuse că, dacă va aduce nevătămat trei 
tăcăuni din: focul aprins de Sift în amintirea lui Adam, și'i va plîntă, și 
dacă, udîndu'i cu apă- din Jordan, cărată cu gura, se vor prinde și vor 
înflori, atunci va fi iertat de Dumnedeii. Lot făcu așă, și iată că din 
aceşti tăciuni eresci întrun tărdiii un pom. Din lemnul acestui pom se 

„făcu acea cruce pe care fu răstignit cel dintiiii tălhariii. — Tot prin 
„apele potopului fu scos din Raiă o a treia ramură, carea cresti lîngă apa 
Mera ca pom, din 'lemnul căruia se făcu crucea pentru al doile tălhariiă. 

Varianta a doatia, dice, că dintru început eră numai Dumnedeii şi 
Satanail. Din săminţele ve le samănâ Dumnedeii pe pămînt, Satanail furâ, 
trei şi le plîntâ în mijlocul Raiului. Ca pedeapsă pentru aceasta, Sata- 
nail fu alungat din Rată, şi cîud eşti afară, se făcu. deodată negru. Din 
acele trei săminţe însă crescură trei pomi. unul al lui Adam, altul al 
Bvei şi al treile al lui Dumnedeă. Pomul lui Adam fu scos afară din Rai 
de apele 'Tigrului, al Evei de apele potopului carile. îl duseră pînă la 
Mera, cu ale cărui poaine îndulei Muvisi apa amară din Mera. Pomul. al 
treile îl suoaseră din Rait dracii după poroneca lui Solomon; cînd acesta, 
zidi templul şi nepotrivinduii-se la măsură lemnul din ceklalalţi doi pomi; 
dar” și lemnul din acest al treile pom nu îi se potrivi și de aceea îl dete 
de-o parte. La rădăcina acestui pom însă se găsi căpăţina lui Adam. 
Solomon diinpreună cu tot poporul săii o acoperi cu piatră, făcînd un tumul 
inare, numit Litostroton. Cînd veni la el Sibila, împărăteasa, şi se puse 
pe acest pom, 0 arse, şi ea proroci atunci că pe acest lemn se va rtstigut 
sus Hristos,1) | E 

Pot în acest manuscript colectaneii se mni găseşte și 

9. Prorociea Savilei, cam din 1600—1635, 

precum şi 

10, Scrisoarea lui Pilateătră Cesar, camdin 
1600—1625. 

Întwaceasta din-urmă se face de ştire împăratului Romanilor despre răstig- 
nirea Îui Isus Hristos ; în serisoarea aceasta s> deseriii minunile cele mai de 
frunte, făcute de 'Isus Hristos, şi eum la moartea sa s'a întunecat soarele şi 
Sa cutremurat pămîntul. Cunoscînd împăratul că din causa lni Pilat s'aii 

:) Gaster Dr JI. Teste romîne inedite, în Revista Tocilescu, anul IL. pg. 76 LL: 

şi Literatura populară romînă, Bucureşti 1883, pg. 284-290.
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tîmplat acele semne carile ai 'spăimîntat pre! toţi, îl chimâ la Romă şi condămnâ.]) - | „În ne mal amintim aice din acest manuscript un 

II. Heesaimeron, cam din 1600—1625, 
Într'acesta se povestește zidirea lumii în altă ordine; decum se spune în Bibliea jidovească, adecă în diiia de întîi se făci cerlul şi pămîntul ; în a doaăa, soarele luna și stelele ; în a treia, Raiul; în a patra, marea ; în a cincia, animalele de pe pămînt și păsările din aer; în a şesa, Adam ; şi în a şepteu ?i se dete sufletul. 2) 

f. Scrieri polemice,: 1668. 
Un grămătie Stalco cu numele, şervitoiiă al 'biserivii domneşti din Tirgoviştea, a trădus din sloveneşte în anul 1668 o seriere îndreptată încontra  Jidovilor, Latinilor, Armenilor,  Luteranilor şi Calvinilor. Manuseriptul acestei opere fu consultat de învățatul episcop al Romanului Melchisedec.3) . 

- $ 15. Scrieri liturgice. 
Sub acest titlu de scrieri liturgice vom înşiră aice pre acelea cară se întrebuiniţeadă în biserică la îndeplinirea şervicinlui dumnedeesc, precum şi în săi afară de biserică la diferitele funeţinui preuţeşti. Aceste scrieri conţin cîntără, prin car se glorifică! Dumnedeii pentra binefacerile sale cătră oameni, sud acei bărbați cară prin activitatea lor în şervicăul creştinis- mului, oră prin 'o vieaţă cucernică şi cnvioasă sait distins mai pre sus de alță oameni; apoi rugăciuni de cerere, ori mulțămită, precum cătră Dum- nedeii așă şi cătră sînţi, şi în fine îndicări rituale; în unele din aceste cărți se găsesc încă; Vieţi de sînţi şi chiar câte 'o „predică, ca d. e. în Mineie şi în Antologhioane, 

| Activitatea literară de pe acest teren,. mal mult decât cea de pealte terenuri, a fost dictată şi împusă de doaiiă curente puternece de idei Şi sîmţăminte, de unul religios. moral, și de altul naţional politie, 
Secole întregi, poporul romîn nu audise prin bisericile sale şi pe la funcțiunile preuţeşti decît sunete goale ce nu le pricepe, căci tot ce se cîntă şi se citiă, nu eră în graiul Iu; toute erati pentru el -nişte şimilituri ce nu le puteă deslegă, dacă nu ?i le esplică preutul din cînd în cînd mai pe înțăles, în gralul propriă. Sîugur ceremonialul vădut cu ochii eră, aceea ce pute face oarecare împresiune aspra, lui, care proiluceă în el niște simțăminto pioase, de cari însă nu er în stare să'și dea sama; mintea, înțeleginţa lui nu găsiă: în câte amQiă nici un nutreţ; el venită dela, biserică a casă, de regulă, tot aşă de zidit în mintea sa, precum se dusese, 
Spre a delătură această necuviinţă și sprea se conformă, ŞI unei poroncă mesianice și apostolice care dice, ca preutul să nu cînte şi să nn citească în biserică altfelii, decît pe înţelesul poporului ce îl ascultă, s'aii sîmțit 

  

  

1) Gaster Dr. M. 'Teste romîne inedite în Revista Tocilescu, anul 1. pg. î7; — şi Literatara poporală romîuă, Bucarești, 1883, pg. 333. — 1) Gaster Dr. M. Teste romîne inedite în Revista, Tocilescu, anul 1. Pg. 17; — şi în Literatura poporală romînă, Bucu- rești, 1883, pg, 260—264' — 3) Chronica Romanului, L. Pg. 93. — Iășdăă: Etimologi- cum: Magnum t. 2, pe. 1764. a a:
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imulţi din preuţii romîni îndătoriță în conştiinţa sa ca să prifacă scrierile 
liturgice în graiul poporului. Dar" mai ales fură îndemnați spre aceasta 
de al doile curent, de sîmţămîntul naţional învioşat și de demnitatea, 
naţională deșteptată ; o biserică naţională, cu graiă naţional în toate ma. 
nifestările ei, eră mai ales din secolal al 16-le încoace idealul multor 
preuță, şi tocmai aceasta i-a îndemnat și W-a îmbărbătat la lucru întrun 
mod mai sistematic, dar” piedicile ce le-aă întîmpinat și greutăţile ce ati 
trebuit să le învingă, ati fost foarte multe și mară, căcă dela prima încer- 
care mai serioasă de a naţionalisă şerviciul dumnedeese, făcut în anul 
1560, at trecut aproape o sută de ani, fără ca să vedem cărţi tipărite 
în direcţiunea aceasta. Abiă din jumătatea a doaiia a secolului al l7-le, 
cînd însu'și mitropolitul Moldovii, Dosofteiii, se puse cu autoritatea, sa în 
fruntea acestei mişcări. literare bisericești, încep a se înmulţi şi prin 
tipari scrierile liturgice... 

: Cu toate acestea, încercări isolate de a trăduce cântări bisericeşiă, 
ba chiar şi cărță întregi liturgice, şi'de a le întroduce ică coleâ prin bise- 
rică, samănă să se fi făcnt încă în răstîmpul precedent, precum se poate 
culege aceasta de prin unele manuseripte păstrate din secolul al 16-le și 
11-le, dau? că aceste încercări a rămas. isolate și na "și-a găsit răspîn- 
direa fiindcă predomniaii încă deprinderile învechite și prejudeţele înră- 
dăcinate. Aşă ni spune Radul Drăghiciă din Măniceşti în epilogul din 
Evangeliariul prescris de dînsul în 1574, că el ar fi serispe lîngă „multe 
sînte, dumnedeeşti cărţi, dise Tetraevanghelii, şi sînte Psaltiri, și Meta. 
fraste, şi Canvane, şi Comentarii, şi sfinţi Apostoli“, încă următoarele cărţi 
curat liturgice: „Pentecostare, Mineie, Octoihuri și Trioduri“.!) Drept 
este că el nu ni spune în ce grală annmea at fost scrise toate aceste 
cărţi, şi că este foarte probabil că n'ati fost romîneşti, dar”, judecînd după 
manuseriptul romînesc 'în care se găsește această notiţă, nu este eschisă 
nică posibilitatea că măcar unele din aceste „sînte, dumnedeești cărți“ ati 
fost romîneşti. 

__ “Tot așă şt în Codicele Sturdan se găseşte: o rămăşiţă de scriere 
liturgică, cam de prin anul 1600 după socotinţa eruditului B. P. Hășdăii?), 
care încă ni îndică urme de trăduceri anterioare isolate. | 

Scrierile liturgice sînt toate întorsuri făcute de pe slovenie, saă de 
pe grecie. În cele următoare le vom înşiră după vechimea lor, da ar&- 
tînd Ja fiecare anumea decîte ori a fost reprodusă cartea. 

nceputul scrierilor liturgice 'l-aă făcut Romînii cu cartea aşă 
numită : A i 

1. Molitvelnic. 

Sub numele de Molitvelnic, Molityenic, Molitevnic, sat 'Trebnie 
precum îl numesc unii, sati Rugăciunartii precum îl boteaqă alți! în diăa 
de astădi, se cuprind o mulţime de rugăciuni și cîntări îndătinate la şer- 
viciul preuţese pentru particulari. 

" Cea mail vechie scriere pe feliul acesta, și încă tipărită, este cea 
adausă la Tiîlcul Evyangeliilor din 1564 sub numirea de 

-q) Moliteunie românesc, din. 1561. 

Pitlul acestei cărți este:  „Molitevnie rumînesc; polojunie (sezoesia, 
“situs); molitvele ; botedul ; cununiea; cumnnicătara ; tipicul leturghiel; 

1) Hăşdăi: Columna lui Traian pro 1882, pg. 54. — ?) Cavente, t. 2, pă. 2ll,
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vecernie ;. slujba de demîneați; cîntecele de psalomi și de în evanghelie; 
petrecătura morţilor.“ 1) " Se „- 
„Prin această carte s'a făcut cu putinţă ca preutul să îndeplinească, 

romîneşte acele funcțiuni bisericești cari sînt mai necesare în vieaţa omului, 
și pe lîngă aceasta să fie în stare a cîntă și în biserică, la liturgie, cîte 
una alta pe romînește, N , 

Această carte trebue să fi produs mare reacțiune încontra sa pintre 
preuţimea deprinsă cu sloveniea și îmbuibată cu prejudeţe învechite, căci 
de aici înnăinte nu mai găsim cărți tipărite de feliul acesteia pînă la 
curajosul mitropolit al Moldovii, Dosoftei, câre, prin disposiţiunile sale 
poetice, stă în fruntea mişcării literare şi progresiste din timpul săă. 

rin manuseripte însă găsim atît părți din această carte, cît şi însa'şi 
cartea întreagă, mai mult sa mal puţin modificată, Ia 
„Dintre părţile Molitvelnicului, păstrate în cîteva manuseripte din 

secolul al J7-le, citim aice: „Cîntări bisericești“ ;2) — „Molitvec ;3) — 
şi „Slujba îngropării“, 4). 

Cine ştie, ori de nu cumvă aceste scrieri sînt numai nişte c6pii din 
cartea din 1564, devenită rară şi scumpă. | 

Ca carte întreagă însă ni s'a păstrat într'un manuscript de dinnăinte . 
de anul 1633 un - 

d, Molitvelnic, înndinte de 1633, 

Acest manuseript se păstreadă în biblioteca centrală din, București, 
şi în el se află şi cîteva predici. Necunoscîndu'! cuprinsul, nu ştim, ori 
de este sai nu.vre-o c6pie de pe cel din 1564.65) 

c. Molitveluie, dintre 1660 şi 1675. 

„Acesta este păstrat ca manuscript ce se află acum în posesiunea, 
Academiei Romîne din Bucureşti. Judecînd după estractele ce ni le dă 
Dr. A. Gaster din el, $) nu prea samănă a fi un Molitvenie .în înţelesul 
celui din 1564, saă cel puţin nu compus în.acelaş mod, 

A doaiia carte tipărită de feliul acesta a apărut în Moldova în Iaşi, 
cărila îl dăm numele de e a 

d. Molitvenie mie, de Dosoftei, din 1674. 

Această carte este cunoscută de Cipariti 7.7) sub numele de Trebnic 
_sat Euchologiii şi o. crede tipărită în laşi pe la 1679—1680, fa” A. 
Pumnul £) o pune în anul 1683; episcopul Melchisedec însă îl numește 
Molitvenie. *) Din fragmintele ce s'aii descoperit pînă acum din cartea 
aceasta se vede, că mitropolitul Dosoftei își propuse ca să naţionalisede 
detot șerviciul dumnedeesc în și'afară de biserică, trăducînd romîneşte 
toate cărţile relative la el. După publicarea în Uniev a Psaltirii în 

 văersură și a Acaftistului Maicii Domnului în anul 1673, Mitropolitul 

1) Ciparii T. Principia, pg. 116, nr. 5 a. — 2) Cipariăi T. Principia, pg, 114 
Rr. b, — 3) Cipariii T Principia, pg. 114, Ss. d. — 4) Cipariă PT. Principia, pg, 114, 
Ss. e. — Gaster Dr. M Chrestomatie rom. t, 1. pg. XUIL, a; şi 184. — 5) Gaster Dr; 
M. Chrestomatie rom. t. 1. pg XLIL. 4 a. și pg. 80—86, — €) Chrestomatie rom. t, 1. 
pg. 228-234. — 7) Analecte, pg. 226 și XXXVI FE și XXXVIIL FF; — Principia 
pg 102 T. şi 108 7. — 5) Lepturariă rumînesc, Vieana, 1862, t. 3, pg. 42, — 5) Chro-! 
nica Hușilor; Apendice, pg. 86; — şi „O vigită la câteva mănăstiri şi biserici în Baco- 
vina“, în Revista Tocilescu, anul I, pg. 274—2177, nr. 1-9, |
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Dosofteiii, întorcîndu-se din pribegiea sa în Moldova în anul 1674 fu aruncat. 
în închisoare de Dumitru Cantacuzinul, unde începuse a trăduce o parte 
din cartea ași numită Molitvenic, . căcă cunoaștem mai multe rugăciuni la 
diferite ocasiuni cari se şi tipăriră sub titlul: „Cu Dumnedeii înce. 
pem molitvenic, rănduiala la sfănta blagoiavleniei 
pe 131 de file în 4 mic. Cînd însă se tipăriră ele, nu este arătat. Atîta 
găsim în contestul cărţii, la. finea. rugăciunilor pentru ploaie, însămnat pe 
slovenie: „pis ot cetăţuiea let 7192, adecă:: s'a seris în Cetăţuie în anul 
1182 (1614). _ | | a 

Cartea aceasta conţine: 1, xînducala aghiasmei la. Boboteadă și în 
alte dăți; 2, rînduiala la nunţi; 3, rugăciunile dela naşterea pruneului; 
4, botedul; 5, ungerea; 6, rugăciuni la diferite ocasiuni; 7, cuminecă- 
tura; 8, Jară alte rugăciuni, între carile a sîntului Simeon Metrafrast, 
viersificată; . 9, mărturisirea ; 10, un: prototip de predică funebrală; 
1], înmormîntarea ; 12, simbolul credinţii despre sînta, treime, româneşte, 
grecește şi lătineşte; apoi 13, rugăciune la supărare de drăcii, de farmece, 
şi făpturi drăcești, şi binecuvîntarea tămiii. Şi. în fine se însamnă în 
viersuri, că Ionașcu Bileviclă at pus nevoință de ai adus tipare din 
Mose de s'a tipărit cartea ; cînd însă, nu ni spune, poate că mal tărqiii 
decît a fost serisă în Cutăţue, 1) | 

Afară de cartea aceasta, mitropolitul Dosoftei a mai tipărit și altă 
carte, pre care o vom numi | a 

„e. Molitfelnic mare, de Dosofietă, Iași, 1681—1683, 

spre deosebire de cel de mai sus. Titlul acestei cărţi se cunoaște deplin, 
şi sună: „Molitvenie de ?mţeles. Acum tipărit întru blagoslovite dilele 
măriii sale prea luminatului întru Isus Hristos Ioan 'Duca voevoda ... 
Domn ţării Moldovei, cu chieltuiala măriii sale şi cu poslușaniea smereniii 
noastre. Dosofteiii, Mitropolitul' Suceavii în . . . Iași . . . (în anul) 7189 
(1681)... Mai 22:,2 | 

Această carte conţine: 1,. Toemala sîutei şi dumnedeeștii liturgii: 
proscomediea, liturgiea sîntului Ion Gură de aur, a lui Vasilii și a lui 
Grigoriă; 2, sînţitul antemiselor; 3, rugăciuni la aduceri „den fruntea 
poamelor“, la ariea cea ca pîne... la culesul viilor, şi la binecuvîn- 
tarea, vinului în cramă; 4, vecerniea; -5, diaconiile la mînecare; otpu- 
sturile, adecă rugăciunile. de eșire ; 6, rînduiala deniei ; 7, rînduiala rugă- 
căunilor -de miedul nopţii (polonușniţiă); 8, rugăciunea la cuminecătură, de 
sîntul Vasili; 9, Puedică la Joiu mare, de Lon Gură de aur; şi 10, 
rugăciunea colivelor, şi binecuvîntarea măţăşoarelor. Cartea se finește cu : 
„tipăritu-s'aii în casa svintei Mitropolii în Iași leat (anul) 7191 (1683); 
tiparnicul Niculaiii.* După această însămnare se vede că cartea nu s'a 
tipărit întrun sîugur an, ci prin trei ani, dela 1681—1683. 

n fruntea acestei cărţi, ca precuvîntare, sînt tipărite niște viersură, 
pre cari le reproduce AI. Cogălniceanu în Cronicele Romîniei, Bucu- 
reștă, 1874, t. 3. pg. 1V şi 5J6—529, viersuri carise găsese cu oareşeari 
adausuri, și ca precuvîntare la Parimiariul din 1683, despre carele vom 
vorbi mai la vale. 

| 1) Melchisedec, ep. în Revista Tocilescu anal 1, pg. 276 nr. 9. — 2) Melchisedec, 
ep. în Revista 'Tocileseu anul IL. pg. 274—:75, nr. 1; — Dosofteiă: Psaitirea în ver- 
suri, publ. de I.. Bianu, pg. XII; — Dinulescu St, Dositeiii, pg. 192—183, — Cogăl- 
niceanu M. Cronicele Romîniei, Bucureşti, 1874, t. 3, pg. IV.
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De aci înnăinte scrierile de feliul acesta se înmulţesc; cea :mat de 
aproape este 

f. Bolităvnieul popii lon din Vinţ, Alba-Julica, 1689. 
Titlul lui este: Molităvnic, izvodit din slovenie pre limba. rumă- 

nească subt crăirea și biruinţa prea luminatului și milostivului Domn 
Mihail Apafi cela mai mare, din mila lui Dumnedeii craiul Ardealului, 
Domnului părţilor ţărăi Ungurești și Spanului Săcuilor, iprocă, şi cu bla: 
gosloveniea preaosfinţitului părinte Chir . Varlaam, mitropolitul Belgra- 
dului și a toati ţara Ardealului, esceje iprocă.. . Dipăritu-stait în raitro- 
poliea Belgradului, 'anii Domnului 1689, April 22 de dile.1): Un esîm- 
plarii, defectuos la urmă, se află în posesiunea mea. i 

Autorul trăducerii acestei cărţi pare a fi popa Ion din Vinţ, căci el 
subscrie cătră mitropolitul Varlaam un „Cuvînt înnăintet, în care 

- vorbește despre sîntele sacraminte ; la finea; lui însă, unde arată „destoi- 
niciea cărţii“, şi constată „că mulţi dintre preuță, neînţelegînd tipicurile, 
rînduielele, foarte eu nedestoinicie s'aii isprăvit toate slujbele“, dice mitro- 
politulni: „Care lucru vădăndă sfinţiea ta, din neagiunsulii cheltuielei, 
fiind și ţara lipsiti, n'al cruțatii chieltutala pre acest lucru buni și dum- 
nedeescii, ce cu blagosloveniea sfinției tale ai sco s'pre înţelesul și celor 
neîuţelegători, pentru care Domnul Dumnedeii să dilească “pre ' sfinţiea sa, 
spre lauda numelui Sfinţiei sale, și pe mai mari lucruri să poţi. isprăvi 
spre întrămarea besericii și a creştinătăţii“, 

Oare nu cumvă espresiunea '„ai scos pre înţelesul și celor neînțele- 
gători“, să se repoarte nu numai la tipărirea, dan” şi la trăducerea cărţii? 

Această, carte este destinată numai la șerviciul'preuţese pentru par- 
ticulari şi conţine: botedul, rugăcliinile muferii, cununiei, mărturisirii, 
ungerii, eşirii sufletului, rînduiala înmormîntării la mari, la cuconi, la 
Paști; parastasul ; rînduiala aghiasmei la Boboteadă şi alte -dăţi; rugă- 
cluni la pogorîrea Spiretului sînt, și rugăciuni de trebi. 

Din această carte s'a găsit o parte presciisă întrun manuscript de 
pe la finea secolului al 17-le.2) PI ae 

Mai departe se aminteşte. despre un 

9. dolitevnic, DBuzăi, 1699. 

Despre această carte însă știm numai cât ni spune 'V. Popp în 
Disertaţiea sa despre tipografiile romîneşti (pg. 11) că ar fi fost tipărită 
gveceşte şi romîneşte. 

Eruditul B. P. Hăşdăii ni mai aminteşte 3) de un -.: 

N, Molitvenie, Buzăi, 1701, 

tipărit de episcopul Mitrofan sub titlul de „Euchologhion,. adecă _Molit- 
venie acum tipărit al doile rînd. Nu putem ști,.ori de nui tot acel 
grecesc-romînesc din 1699, însă fără de testul grecesc. Un esîmplar! 
dintracesta se află în biblioteca Acadeiniei romîne din București, 4) 

1) Cipariă T. Analecte, pg. 134 și XXI, R şi XXII R.; — Principia, pp. 106. AM. 
— 2) Cipariii T. Principia, pg. 120. YY, b. — 2) Cuvente d. b.î. 2, pg. 438, — 
1) arcu, Catalogă bibliografie sub 1701; Gaster: Literatura poporală . Bucureşti, 
1883, pa. 467, i - - e
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Curînd după aceasta ma! găsim un 

3. Aoliteunie, Rimnie, 1706, 

pre care îl pune V. Popp1) ca întîla carte ce s'a tipărit în Rîmnie, în 
tipografiea înființată acoleă îndată dupăce se făcti aice episcop Antim 
Ivireanul în 16 Mart 1705. La alţii am găsit această carte numită Molit- 
venic ?), nu Molitevnie. : - 

» Tot la V. Popp 5) mai găsim amintit un 

3. Molitvenie, Tirgovişte, 1713. 4) | 

A doatia carte liturgică este: | 

„2, Liturgieriul. 
„Sub acest titlu se cuprind cîniările şi rugăciunile compuse de Ion 

Gwmă-de-aur, de Vasiliă cel Mare şi de Grigoriii Cuvîntătoriul de Dum- * 
nedeii, dimpreună cu tipicul lor, și destinate a fi cîntate, saă rostite de 
preut în altariii în .timpul șerviciului dumnedeese. 

Cea, dintîiă trăducere a acestei scrieri samănă a fi 

a. Lilurgieriul cam din 1620-—1630, 

Această, trăducere este făcută de călugărul Mihaiti Mocsa dela epi-: 
scopiea din Rîmnicul Vileii, și ni. s'a păstrat întrun manuscript, care 
se află astădi în posesiunea episcopului de Rîmnic-Noul-Severin, Ghenadie 
Enăceanul.. Acest; episcop meritos şi neobosit în lucrări literare pregă- 
tește publicarea acestui manuscript dimpreună cu un studii asupra lui 
şi a autorului lui, (Comunicare privată). 

Cu tipăritul acestei cărţi însă a făcut începutul. valorosul mitro- 
polit al Moldovii Dosoftei. 

„Cea, de întiiii ediţiune a ei este 

| | D. Laturghica, lași, 1679. | 

Titlul ei este: „Dumnedăiască liturghie, aemi întîi tipăriti rumă- 
neşte cu multi osărdie, să 'nţeleagă toţă spaseniea lui Dumnedei cu întreg 
înțeles. Tipăritu-s'ai la svănta mitropolie în Iași, luna AMaiă în anul 
1137 (1679). 5 A Să 

În precuvîntarea sa „cătră toatî seminţiea, rumînească: dice Ion 
Giorgiii Duca, pe atuncia de a treia oară Domn în Moldova, că dăruește 
„aemu deodati acest dar limbii rumînești, Sfinta Liturghie, scoast pre 
limbi rumîneascî de pre elineascî, de lauda lui Dumnedeă, să 'nţeleagă 
toţi carii nu înţeleg sărbeşte, sai elinește“. 

Trăducătoriul este însu'șă mitropolitul Dosofteiii, earele ni spune într?o 
notă, la finea Liturgiei lui Ion Gura-de-aur că, tîmplîndu-se în Iași patri- 
arhul Alesandriei, Parteniă, a luat „dela sfnţiea sa voie“ și „eu. bla- 
gosloveniea, sfinţiei sale“ a „tipărit aceasti sfântî carte ca să înţăleagi 
creştinii sfintele taine“, ” 

„1). Disertaţie asupra tip. rom, pă 12. —.2) Dinulescu St. Vieaţa ... lui Antim 
Ivireanul, pg. 72, nr, 18, — 3) Disertaţie, pg. 61. — 4) Conf. Dinulescu St. Vieaţa lui 
Antim Ivireanul, pg. 72, or. 14. — 5) Cipariă T, Analecte, pg. 223—226; — Principia, . 

g. 107 $.; — Dosofteii: Psaltirea în viersuri publ. de 1. Bianu, pg. XI; — Dinulescu 
St. Vieaţa . . . lui Dositeiă, pg. 129—130, :
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Această carte conţine liturgiile: a sîntului Ion Gură-de aur, a lui 
Vasiliă şi a lui Grigoriă. Ea a fost retipărită de Dosofteii şi în „Mo. 
litvânicul de 'aţeles“ din 1681—1683, precum am vădut mai sus. 

ndătă după aceasta s'a făcut 0 încercare sfiicioasă şi în' Tara 
Romînească cu 0 - 

e. Lilurgie slovenească-romînească, Bucureşti, 1680. 
. . a . ” . e it Titlul cărţii sună:  Svânta şi dumnedecasca Liturghie ... de pre: 

„izvodul grecese ... tipăritu-s'aă în scaunul mitropolii: Bucureştilor, 
anii . . . 1680, luna Iulie 8 qilee. 

Testul liturgiilor este slovenese, şi numa! tipicul din el este în 
romînește. Trăducătorkul este Yeromonahul Inocenţiă. !) . 

În precuvîntarea cărții ni arată mitropolitul 'Peodosiă motivele din 
cari n'a lăsat să -se. trăducă romîneşte testul liturgiilor, dicînd : „lar 
leturghiea toată a o prepune pre limba noastră şi a o mută,:nici am. 
vrut, niclam cutedat (drept mărturisesc) pentru multe alte pri- 
cină ce m'aii împins, se vede că şi pentru scurta limba noastră 
ce este, o am făcut, și pentru lipsa dascălilor (cum am dis), co 
nu sînt întru ticălos rodul nostru, şi pentru neîn ţelegerea noroa- 
delor tainele cesîntși ce însămneadă, şi pentru neobicelul.bise- 
ricii noastre, 

Mai departe. urmeadă 

d. 4 dumnedeeștii Liturgii tălcuire, Iași, 1697. | 
Titlul acestei cărți este: „Învățătura, sfîntă, adecă sfintei și dum- nedeeștii Liturghii tăleuire, de pe limba greceaset pe limba rumăneasci, de 

Eremiea Cacavela, dascăl, eu porunca mării sale prea "luminatului Domn Antioh Constantin Voevoda. Tipăritu-s'aă în Iași în tiparniţa domneasci, 
văleat 7205, dela Hristos 1697, meseţa Maiit în 20%, 

Această carte este numai o esplivare a sîntel liturgii, ku” nu un 
Liturgieriă de şerviciă,: .. : | a 

Într'o precuvîntare cătră Antioh Cantemir laudă hatmanul Lupul 
Bogdan: pre acest' Domn, că n'a băgat în samă „aceste iuți şi grele vremi“ 
în cari trăia, ci s'a îndemnat ju împodobi și a înfrumseţă sfânta, biserică, 
cu un odor ca acesta, care ne lipsiă în limba noastrăe şi cu o lumină ca 
care „nu s'ati -mal: luminat pre limba noastrî“, și sporeaqă că „şt alte cărți” 
va mai dă în lume pentru folosul limbii neamului nostru, :) Un esîmplar se află în biblioteca făcultăţii teologice din Cernănţ, şi altul în a mănă- 
stirii Putnei. : | | 

Despre această carte, însă cu titlu necorect şi cu noțiuni neesacte 
despre ea. amințeşte atât T. Cipariti 2) cît şi Jareu D.) 

T. Cipariii ni mai amintește o. - . 

e. Lilurgie românească, Tirgoviște, 1697, 

1) Cipariă T. Analecte, pg. XXVII. Da; — Principia, pg. lll Gg. — 3) Bianu. 
nO tipăritură romînească necunoscută“, în: Hășdăi: Columna lui Traian, pro 1882, 
pg. 521—422; — Melchisedec ep..O viţită . .. din Bucovina; în Revista 'Tocilescu, anul III. t: 5, pg. 151 nr, 60. — 3) Analecte, pg. XXXVI. KE şi XXXVI KE. — 4) Catalog bibliogr. sub annl 1697,
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şi alta 
| f. Ilurgie rominească, Rimnie, 1698, 

dar” dice despre ele :), că nu le-a vădut şi că 'i se par. dubie, Noi încă 
n'am dat pînă acum de urme positive de esistinţa lor. 

| 9. Liturgieriă, manuseris din 1699. | 

Acest Liturgieriii mai conţine încă „Rîndulala ispovedaniei; rîndu- 
iala cîndu să va tîmplă cu grabi a cuminecâ: bolnavul; rînduiala molit- 
velor la toate felinrile de trebi“, și este seris de dascălul Vasile Sturde, 
poate de pe cel Dosofteian. 2) a 

nivunul din manuscriptele din secolul al 17-le, făcut în "Para Romi- 
nească, ni spune T. Cipariii 5) că este o 

h. Litugie sirbească-greccască-romiînescă, + 

scrisă fuarte elegant, cu roșu -și negru. Acest manuscript conţine litur- 
giea sîntului lon Gură-de-aur şi a lui Vasiliii, împreună cu alte rugăciuni 
la hivotoniea: persoanelor bisericești și secolare. Eschiemăciunile sînt în 
trei limbi, ecteniile și rugăciunile numai sîrbește, iar tipicul numai 
romînește, PR | 

Oare să nu stee aceasta în oarecare legătură cu Liturgieriul tipărit 
în București în 16807 5 

Tot întrun manuscript dela finea secolului al 17-lo 's'aii mai găsit 
un fragmînt de 

î. Lăturgie 

fără început, și apoi şervieiul din Duminica Paştilor, necomplet. 4) 
Mai departe s'a tipărit o 

Î. Liturgie, Dusăii, 1702. | | 

„ "Pitlul cărții sună: „Sfînta şi dumnedăiască liturghie . . . carea acum 
de noii s'at tipărit ., . în sfinta episcopie dela Buzăii, în tipografiea dom- 
nească, la anul ... . 7210 (1702). | a 

n precuvîntare ni spune marele paharnic, Şărban Cantacuzinul, că 
el a tipărit cu spesele sale „de -iznoavă liturghiile în chipul ce se vede; 
de vreme ce s'aii și împuţinat acele cărţi într'aceste vremi“, și că a dăruit 
cartea pe la biserică pentru buna pomenirea lui, a părinţilor, a moşilor, 
strămoşilor și a tot . . . neamului săi“,5) 
„_D, lareu ni spune (Catalog bibliogr. sub nr. 1702) că un esîmplar 

se află în biblioteca Academiei Romîne în Bucureşti. 
V. Popp ni spune (Disertaţie despre tipogr. rom. pg. 61.) că sari 

mai fi tipărit o 

n, Liturgie, Tîrgovişte, 1713. 

dar mai departe nu ştim pînă acum nimică despre ea. . 
Altă carte liturgică, foarte usitată în biserică, este 

"3) Analecte, pg. XXV 02, Pp, şi XXVII, 0o, Pp. — 2) Mangra V. Cercetări lite- 
rare istorice, Bucureşti, 18£6, pg. 13 nr. 2. — 3) Prinpia, pg. 115, Yy. — 4) Cipariă TD. 
Principia, pg. 115, Tt., d. — 5) Gaster De. ML. Chrestomatie rom. t. L. pg. 343. — „Xena 

pol-Erbiceanu-Sărb. sc. d. Iuși, pg. 345 nr. 5. ” A
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'3. Octoihul s. Optvoceriul. 
Această carte este de doaiiă feliuri: Octoih mic și Octoih mare. Os- 

toihul mie conţine acele cîntări compuse pe opt melodii sat voci, carile 
sînt destinate a fi cîntate numai Duminicile de preste an, tar” Octoihul 
cel mare conţine, 'pe lîngă aceste cîntări, încă .și acelea carile se cîntă la 
liturgie și în celealalte dile de săptămînă, i | 

Această carte nu pare a fi fost trădusă şi tipărită întreagă în răstîm- 
pul acesta. | i a | 

Cea dintîlii urmă despre esistinţa, ek în romîneşte o găsim în 

a Oeloihul din 1649. , , 
păstrat într'un manuscript: care se află în posesiunea meritosului pro- 
tesor Constantin Erbiceanu. 1) 

Voulgarisarea acestei cărți prin tipari o întîmpinăm în 

b.: Octoihul din 1681-— 1683. - 

Tot mitropolitul Moldovii, Dosoftei, fn acela carele făci începutul 
și cu această carte liturgică. Ori de a tipărit'o el deosebit, ca curte se- 
parată, nu se ştie după cunoștinţile noastre de. pînă acum. Atît este sigur 
că, legată împreună cu Molitvenicul de ?nţeles al lui '"Dosofterii din 
1681— 1683, s'a găsit și o seriere care începe așă: "Apgyin cwv să: die sis 
zuf/aw. Incepătura cu Dumnedăul svînt de osmoglasnicul“; . Această 
scriere, încît este conservată, conţine numai șerviciul Duminicilor, pe trei 
melodii s. voci. 2) m 

“Pot această carte, sub numele de 

o. Anghilestul pe 8 glasuri, 1685 - 

ni s'a mai conservat întrun manuscript colectaneii, conțînînd : Ceaslovul, 
Anghilestul pe 8 glasuri, și Evanghelii, 11: văsereane cu 'svetelne. Anghi- 
lestul, este scris de protopopul Petru în 10 Faur 1685. 3) TI 

Într'un manuscript dela finea sâcolului al 17-le ni su: conservat o: 
fiîntură. de « i | 

"d, Octoih, înndinte de 1699, 
. . .. . , y a! . vu 1 carele conţine melodiile s. vocile dela ai treia pînă la a opta. Cipariii T, 

A carele ni vorbește despre el 4), nu ni spune mai apriat, oră de aceste cân- 
tări sînt numai pentru Duminică, ori și pentru dilele de rînd. 

e. Octoih din 1708. a, 

- Acest Octoih se găseşte îutr'un manuscript ardelenesc din anu! 1708, 5) 
Mai departe cităm aice, tot'ca ţinîndu-se de răstîmpul acesta, un! 

f. Octoih, Tirgovişte, 1712. 

Titlul acestuia este : „Oetoih acum. întîi tălmăcit pe limba, rumîneasei 
și tipărit la 24 de ani a înnălţatei domnii (a lui) Ion Costandin B. Ba- 
saiab voevod, cu toată cheltuiala mitropolitului al Ungrovlahii; chir 

1) Senopol-Erbiceanu: Sărbarea școlară diu Tași, 1885, pg. 336, nr. 3. — 2) Melchi- 
sedec, ep. O viţită .. din Bucovina, în Revista “Tocilescu; anul I. pa. 275, nr 8 — 
3) Mangra V. Cercetări literare istorice Buc. 1856, pg. 17 Nr, 8. — 1) Priucipia, pg. 115, 
Ţt. a. — ?) Mangra V. Cercetări ist. lit, pg. 18, pr. 10. Ma a
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Antim Ivireanul, în.sînta mitropolie a Tărgoviştil, 1712, de Gheorghie 
Radovicit“.1) | 
„Altă seriere liturgică, după şirul ek timpuristic, este 

4, Parimieriul. 

Această carte conţine bucăţi alese din sînta scriptură a Testamen- 
tului Vechi, destinate a fi citite în biserică la șerviciul dumnedeesc, în 
posturile cele mari mai ales. | , 

Acela care mai întîi a adunat aceste bucăţi la un loc într'o carte 
deosebită, a fost tot mitropolitul Moldovii, Dosofteiăi. El le-a publicat 
sub numele de 

a. Parimiile preste an, 1682. 

Titlul întreg al cărţii este: „Parimiile preste an, tipărite cu porunca 
măriii sale prealuminatului întru Isus Hristos loan Duca Voevoda cu 
mila lui Dumnedeti Domn ţării Moldovei şi Ucrainei, cu posluşaniea 
smeritului Dosoftei mitropolitul, în tiparniţa ţării ce ni-aă dăruit svin- 
ţiea sa părintele nostru fericit Ioachim, patriarhul de slăvita patriarşiea 
a Moscului , . , Milostivul- Dumnedăti să'l blagoslovească. Vă leat 7191 
(1682) meseţa Octomvrie, 7 dile“. 2) 

În precuvîntarea sa cătră domnitoriul ţării, Dosofteiti întercăleadă 
poemul să istorie în care arată şirul Domnilor Moldovii de la Dragoş 
pînă la Antoniii Ruset dimpreună cu faptele lor mai remarcabile, Apoi. 
urmeadă paremiile împreună cu alte canoane. 

Altă scriere liturgică este 

5, Orologiul s. Ceaslovul. 

Această carte conţine rugăciunile ce a să se spună, precum și cîn- 
tările ce at să se eînte la oare anumite în biserică, sati și a casă. Bogat 
se chiamă Orologiul cînd, pe lîngă aceste rugăciuni şi cîntări, mal con- 
ţine şi altele îndătinate la diferite ocasiuni, sai la diferiţi sînţă, precum 
și călindariul bisericesc, ete. 

Această carte este nedispensabilă, mai ales pentru călugări și mănă- 
stiri, Cu toate acestea n'o găsim trădusă şi tipărită în răstîmpul acesta 
nici în Moldova, nică în Țara Romînească. Aceasta, este o dovadă că mai 
ales călugării şi mănăstirile aă ţinut morțiş la graiurile străine din 
biserica Romînilor. e 

Prăduceră romînești cunoaștem pînă acum numai din 'Traasilvaniea. 
În părţile acestea saii aflat pe la unele biserici manusoripte colectanee 
din secolul al 17-le, unele anterioare, far” altele posterioare anului 1635, 
în cari se păseşte și Orologiul s. Ceaslovul. Aşi, ni vorbește profesorul 
din Arad, V. Mangra (Cercetări literare istorice, Buc. 189, pg: 16—17 
nr. 6—8), despre esistinţa a trei. Oroloage manuscrise, dintre cari anul 

a. Ceaslov, cam din 1685, 

despre care dice că, „abstracţie făcînd dela testnl pericopelor şi: al 

psalmilor, care e identic cu testul Noului Testament de Belgrad și al 

1) Popp V. Disertaţie despre tipogr. rom. pg. 61; — Dinulescu St. Vieaţa . . . lui 

Antim Ivireanul, pg, 72, nr. 92. — 2) Cipariii T. Analecte, pg. 993—214; — Principia, 

pe. 108, X; =" Dosoftei ; Psaltirea în viersuri publ. de [. Bianu, pg. XII; — Dinu- 

lecn St. Vieaţa. . , lui Dositeiii, pg. 135—136.: “ 
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Psaltirii tipărite aici în anul 1651, limba” ni presîntă în celealalte părţi 
multe fonrme arhaice, încă și fenomenul rotacismului în unele locuri, precum : 
verih. verivoasă, pretutinderea, ete., far Tatăl Nostru şi Credul pot fi 
puse între cele mai vechi trăduceri romînești:. ([. e. ps, 17, Nr. 8.) Unul 
din aceste trei manuseripte este scris de dascălul Vasile: Sturdn în 1701 
în satul Stracăș din Bihatriea (|. e. pg. 16. nr. 6 şi pg. 22.) 

Cel dintîiti Orologii tipărit însă poartă numele de - 

b. Ceasloveţ, Bălgrad, 1686-— 1087. 

Titlal nu se cnuoaște întreg, dar” cât se ştie este: '„Ceasloveţ care 
are întru sine slujbele de noapte şi de di, scoase pre rumănie de pre slo- 
venie şi tipărit în mitropoliea Bălgradului . . . anir.. .& 

Din precuvîntarea cărții adresată mitropolitul Varlaam (1687—1693) 
se vede că această carte s'a început a.se tipări find încă scaunul vacant. 
Acesta a fost vacant din 1635 pînă în 1637. Deci cartea trebue să se fi 
început a se tipări cam în anul 1686 și sa fitit poate în 1687. Psalmil 
din carte sînt luați după ediţiunea Psaltiriă din 1651 (Ş 12, nr. 1. c. pa. 48.) $ 

A doatiu ediţiune este 

e. Ceaslovul din Sibikii, 1696. 

Titlul acestei cărţă nu se cunoaşte din cansa defectuosităţii . esîm- 
plarelor doait ce sînt cunoscute pînă acum, dar” esistinţa ci este certi- 
ficată de un anonim din secolul trecut, 2) apol de Petru Mafor 2) şi de V. Popp.4) 

T. Ciparăi încă ni vorbeşte despre cartea ascasta, dicînd ca are o precu- 
vîntare cătră mitropolitul Adrealului, 'Leofil (1693—1697), da că nu "i se 
pare a fi tipărit în Sibili, precum se pretinde, ci în Bălgrad sati în Şebeş, 
și că ar fi avut doatiă ediţiuni, deoarece din esîmplarele lui identice unul are 
o precuvîntare mai lungă, Xa” celalalt. mal scurtă, 5) 

Altă 'carte liturgică este ' “ 

6. Diaconartul. 

Această carte conţine toate acele rugăciuni sati cîntări ce are să le 
rostească diaconul în decursul liturgiei. Ele sînt, de regulă, răspindite 
prin celealalte cărţi liturgice, folosite de preuţi. O parte din ele, adunate 
la un lvc, le găsim în Molitvenicul de 'nţeles al Int Dosofteiă din 16$1—1683 
sub numirea de „Diaconiile utrănii“, ($ 15 nr, 1. €.), dar' toate la un loc Şi 
ca carte separată apar cevă mai tărditi sub nimirea de 

a. Rinduiala diaconsteelor, Alba-Julica, 1687. 

Titlul cărţii este: Rîndujlala : diaconstvelor şi eu a văzglășeniilor 
cate se die la liturghie, scoasă de pre limba slovenească cu blagosloveniea' 
preaosfinţitului . . . Varlaam . . ; în scaunul mitropolii Bălgradului . .. 
1687, luna Sept. 1.€) | 

Altă carte liturgică înstmnată este 

| :) Ciparlii T. Analecte, pg. XXI. P. și XXII. P.; — Principia, pg. 118. BB. —2) Ciparlă 
T. Acte și fragmente, Blaj, 1855, pg. 12, nr.7. — 5) În Istoria bisericească, pg, 148. 
— 4) Disertaţie despre tipogr. rom. pg: 31. — 35) Cipariă TI. Principia pg. 118 CC.; — 
Analecte, pg. XXI. S, şi XXII. S. — 5) Popp V. Disertaţie despre tipogr. rom. pg. %; 
— Cipariă T. Principia, pg. 106, L.; Analecte, pg. XXI. Q. şi XXII. Q. 
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: ; 1. Driodul'sati Tricîntul: 

Această carte conţine rugăciunile și cântările îndătinate la, şevvietul 
dumnedeese din biserică în decursul paresimei s. Postalui celui “Mare 
începînd din Duminica Vameșului şi a Fariseului și finind cu Sîmbăta 
înnăinte de. Paști: 

În privinţa ediţiunilor cărţii acesteia ni spune D. arcu?) că star 
fi tipărit un o a. e 

a) Triod, în' 1649, 
în qilele lui Matei, Basarabul. dar nu ni:arată, ori de mai esistă vreun 
esîmplar din el și unde. După „cât cunoaștem noi împrejurările timpului 
în privinţa naţionalisăril oficiului dumnedeese în "Țara Românească sub 
Matei „Basarabul, nu credem că s'a trădus şi tipărit ast felii de carte 
în decursul domniei lui. - 

Tot D. Iareu ni spune 2) 'că sar mai fi tipărit un 

E 0). Triod din 1683, 
şi măcărcă: dice că s'ar- fi! aflînd -un esîmplar din el în mănăstirea Colțea 
din Bucureşti, totuş noi, pînă la dovedi contrare, nu admitem nică esistinţa, 
acestei cărți. Ie E 

Cea de întîiii carte liturgică ce o cunoaștem sub acest nume ca esi- 
stînd cu siguritate,. este un 

ă | c) Triod din 1694, 
trădus de descălul Alesandru în Rîmnucul Vîleii. Manuseriptul se conservă 
în biblioteca bisericii sîntului Ni culaii din Braşov. 3; 

V. Popp ni spune) că s'a tipărit un | 

"d) Triod în Busăă, 1097. | 
Titlul lui maj, de aproape nu'l cunoaștem, Cipăriii încă îl amintește 5) 

și dice că “i se pare a fi fost tipărit amestecat sloveneşte și romîneşte. 
Aşă a şi fost în realitate, numai cît noati? ni vine greii a crede că această 
carte sa tipărit în anul 1697, căci cu tel ani mai în urmă găsim karăş 
aceeaș carte tipărită aice, tot amestecat slovenește şi romîneşte, sub 
numirea de 

. €) Triodion, Buxăi, 1700, 
şi nu este de presupus ca întrun înterval atît de scurt să ;se fi arătat 
necesitatea pentru tipărirea, unei a doatia ediţiuni şi încă neschimbate. 
Doară să admitem că cea de întiiii a avut și mai puţin test romînese 
decît a doatta. A | 

„- "Titlul întreg al acestei cărți sună așă: „Triodion ce se dice Tripes- 
niță (Trieîntic) care acum întîkii sai tipărit din porunca și cu toată 
chieltuiala * prealuminatului Ion Constantin Basarab voevoda, mitropolit 
fiind a toată ţara chir Teodosie, şi stati tipărit în sfinta episcopie: dela, 
Buzăii în anul .. , 7208 (1700). . | | . 

Această. carte samănă a fi fost trădusă de episcopul ilitrofan, căci 
la finea că se află notiţa: „'Duturor întru. pravoslavie. plecat, de obşte 
rugătoriii, Iubitorial de osteneală Mitrofan, episcopul Buzăalui*. Întraceastă 

1) Catalog bibliogr, sub 1649 și 1683. — 2; Catalog bibliogr, snb 1683, — 3) IL. 
Pianu: Alesandra dascălul, în IMășdăii:: Columua lni Traian pro 1882, pe. 399—600. — 
+) Disertaţie despre tipogr. rom., pg. 10. — 5) Analecte, pg XXV. Mm. și XXVII. Mm.
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ediţiune se. află tipărită romîneşte şi rîndulala 'din' Duminica orțodocsiei, în care se afurisese eretirii și să strigă .vecinică pomenire tuturor ' eredin- cloșilor şi apărătorilor dreptei credinţi. În prefaţă, mitropolital Teodosit laudă pre Constantin Brîncoveanul. pentru tipărirea acestei cărţi.) 
T. Cipariii dice despre 'această carte 2) că. numai! tipicul, Apostolii, Evangeliile și sinacsarele sînt tipărite românește, în” celealalte cîntărt și rugăciuni, slovenește. | a , | E D. lareu ni mai vorbește (Catalog bibliogr.) încă despre doaiă Tri- oade ca tipărite în răstîmpul acesta, unul trădus şi tipărit de episcopul Chesarie în Rîmnienl Vâlcii în 1707, ia? altul tipărit în Blaj în anul 1713 în dilele împăratalui Francisc și ale episcopului Ion Bob. Imbele uceste Trioade sînt puse cu dată greşită, fiineă Chesarie a fost episcop în Rîm. | nicul Vâlcii dela 1773 —1750, 3) Yar? lon Bob episcop în Ardeal dela - 1184 — 1830. Îmbii aceşti episcopi at publicat cîte un Triod, şi annmea Chesarie în 1777 în Rîmnicul Vileii, iar” Bob în 1813 în „Blaj; . deci într'acest sens sînt de rectificat datele greşite ale lui:D. Iareu. 

“J. Tristiere, din secolul al 17-lc. a 
Această scriere conţine numai partea ultimă a Triodului, şervicăul dumnedeese din săptămîna Patimilor. : E 
Se cunosc pînă acum trei inanuscripte colectanee cu această scriere ; doaiiă din ele poartă titlui de. „Slujba svintelor Straste : saii Strastii,« 

iar al treile „Slujba svintelor Patimi“,4) _ | | 
ȘI profesorul V. Mangra încă ni vorbeşte de mai multe manuscripte 

colectanee, în cani se găseşte espus şervielul din. săptămîna Patimilor sub 
numirea de Strașnic și Straste, 5) carele, deşi, se. află în manuscripte dintre 1i17 şi LI41, samână totușa fi prescris din manuseripte. din secolul al 17-l€. Altă carte liturgică nu mai puţin însămnata decât 'Triodul,. şi încă ca un felii de continuare a acestuia, este 

$. Penticostariul, 
Această carte conţine cîntările şi rugăctanile de strană pentru şer- viciul bisericesc, începînd din Duminica Paştilor pînă în Duminica de după Rusalii sait a tuturor Sînţilor, adecă în timpul cineădecimi, 0 

„Cea de întiiii trăducere a acestei cărţi, cunoscută pînă acum, este 
a.. Penticostariul dascălului Alesandru, din 1094, | 

„Această carte n'a fost tipărită îndată, i sta păstrat; ca maniiseript, nu știm prin ce întîmplare, în biblioteca, sîntului Nicolaiii din Brașov: * 
Într'o posteuvîntare îndreptată, cătră ftaţii părinţi se roagă Alesandru 

dascălul ca să? ierte, dacă a greșit trăducînd, . „că mai seris măna ee- rească, îngerească, ce măna păcătoasă, grea, pămăuleascăi, și apoi dice 
că diiia și noaptea cugetă ca să vadă marginea sfârșitului, şi că'a seris aveastă carte în anul 1694 începînd în luna lui Mast și finind în 24 Sep- temvre. Cartea aceâsta trebue să, fi fost serisă, ca şi Triodul. şi ea Psal- 

1) Melchisedec, ep. Biblioteca . lui D, Sturga din Miclăuşeni ...,, în Revista 
“Tocilescu, anul 5. t. 5, pe. 152, Nr. 65, — 2) Analecte, pg. XXVI. Vv. și XXVII Vu. 
— ) Lesviodaes-Geanoglu. Istoriea biser. București 18545, pup. 434-436, — 4) Cipariă 
T, Principia pe. 114, Ss. a); pg. 115. 'Tt. c) și pg. 120, 41 a). — 5) Cercetiui istor. lit, 
pg. 18 Nr. 3; Ar. 4, pg. 15; pg. %, Nr. 9.
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tirea . din 1697, tot în. Rîmnicul Vîlcii pe timpul'episcopiei de a lui 
Ilarion. 1) E Sa Si 

Această carte, „sai o altă întorsură a că, s'a tipărit - pentru: întiiea 
dată sub numele de 

d) Penticostariii în Buzdii, 1701. 
arcu D. amintește 2) despre această tipăritură ca facută . în dilele 

Jui Constantin Brîncoveanul și ale mitropolitului Teodosiii: A Geanoglu- 
-Lesviodaes *) ni spune că episcopul Damaschin ar fi trădus romînește 
Penticostărăul, dar” nn preciseada, ori pe. timpul episcopiei lui la Buzăti 
(1103—1709), sai la Rîmnicul Vileii (1710—11726). Episcopul Romanului 
“Melchisedec ni spune 4) că el a găsit în cartea Triodion din L1700.0 „filă 
isolată, tipărită, care conţine un cuvînt de laudă“, adresat lui Constantin 
Brâncoveanul „pentru tipărirea Penticostariului, ceea ce arată că se tipărise 
«e ŞI acestă varte“. Înwaceastă precuvîntare ni se spune apriat că cu 
tipăritul ei Constantin Brîncovanul „închieiase coloana cărţilor bisericeşti, 
prin carea:se înnalţă de la pămînt la verii rugăciunile, adecă căa tipărit 
toate cărţile bisericescă cele mari, anumea: ; Evangeliea, cele 12 Minele, 
Paraclitichi (Octoihul), Triodul şi Penticostariul“. 

Nedescoperindu se însă pînă acum nică un esîmplaniă din avcastă 
carte, după cîte știm noi, nu putem ști, oră de şiacest Penticostariii a fost 
:mestecat saă nu cu slovenie ca 'Priodul din 1700, saă ori de nui numai 
tipărirea trăducerii lui Alesanduu dascălul. , 

Tot pintre cărţile liturgice, deși cu destinare specială, cităm aice 

| 9. Orînduitala slujbei | 

sînţilor împărați Constantin şi Iicana, care s'a tipărit la Sneagov în anul 
1696 de smeritul întru ieromonabhi Antim Ivireanul. 5) 

„Altă carte liturgică de o îinportanţă foarte mare este 

10. Minetul. 

Acest op voluminos conţine, după lunile anului, de unde și numele 
lui grecesc de Mineti dela pi» sati pfim = lună, toate rugăciunile: şi cîn- 
tările îndătinate la șerviciul dumnedeese atît în sărbătorile cele mari 
domnești, în ale Născătoarei și sînţilor cu ţinere, cît şi în dilele de râd 
de preste tot anul. | 

Acest op n'a fost trădus romîneşte în întregimea lui în răstimpul 
acesta, nici chiar vre-o parte din el pe deplin, ci numai cîte unele Incruii, 
precum tipicul, Apostolii, Evangeliile, parimiile şi sinacsariul, rămînînd 
toate celealalte pe sloveneşte ca și mai înnăinte.?) 

Tipărituri așă pestriţate din opul acesta cunoaștem : 

a. Minciul din Busiă, 1698. 

„_„ Titlul acestei cărţă este: Minelul care acum întilii sai tipărit, cu 
tipicul şi parimiile și sinacsariul pe -limba rumînească, din poronea şi cu 
toată, chieltuiala prealuminatului Domn lon Constundin Basarab voevoda, 
o 

1) I. Biana: Alesandru dascălul, în Hășdăă, Colomna lui ratan pro 1882, pg. 

599-—600; — Gaster M. Chrestomatiea, tom, I. pg. 312, — :) Catalog bibliogr. sub 1701. 
— 3) Istoriea bisericească, Bucureşti, 1845, pg.434 şi 441. — 4) Ravista Tocilescu, anul 5. 

t. 5, pg. 152, Nr. 63. — 5) Odobescu A, I. Citeva oare la Sneagov, în Revista Romînă 

București 1862, pg. 42. — €) Cipariă T. Analecte, pg. XXV, Qa. și XXVIII Qa.; — 

Iareu D. Catalog bibl. sub 1698, 1705.
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oblăduitoriii a toată Țara Romînească, mitropolit -fiind a toată ţara, chir 
Teodosie. Și s'aii tipărit în sfînta episcopie dela Buzăti în: anul .....: 
1296 (1698) însu'şi episcopul Buzăului chir Mitrofan fiind tipografi. 1) 

După Laren D.,?) această carte să fi conţinut numai lanile Tanuariă: pînă la finea lui Junii; precînd Lesviodacs-Geanoglu dice 3) că episcopul . 
Buzăului, Mitrofan (1691—i 703), a tipărit aice în anul 7206 (1698) „cele 
12 Mineie sloveneşti“, dar că, „Parimiile şi vieţile sfinţilor sînt româneşti, 
jar” ceealaltă slujbă este slăvoneaseăe.: | po 

lareu D. mai amintește. ca tipărit un De | ie 

b. Alineii, în anul 1706 . . 
şi altul, | 

e. Minciii cu Octoih, în 1706, a 
dar” nu arată nici măcar locul unde s'a făcut aceste tipărituri, din care 
causă nu le credem reale. . 

Altă carte liturgică tipărită în r&stîmpul acesta; este 

11. Catavasieriul. | 
Această carte conţine cîntără de laudă, destinate: a fi cîntate la săr- 

bători mari în onoarea sărbătoritului. „i 
Astfeliti de cîntări, serise deosebit, .se. găsese amintite mail întîlă 

întrun manuseript colectaneii, din secolul al IT7-le sub numele de 

| “a. Catavasiile dela Buna Vestire.i). | | 
Despre o eoleețiune de astfeliii de cîntări ni spune T.Cipariă 5) - că 

sar fi tipărit sub numele de i 

b. Catavasieriii, în București, 1700, 
dar adauge câ n'a vidut'o. Poate că nici nu s'a tipărit aice şi într'a- 
cest an, și că poate este una cu Na - 

e. Calavasieriul din Tîrgovişte, 1714, 

tipări tot aice în 1712 un Octoih. (Ş 15, 3. £. pg. 91). 
Încă o carte liturgică este cunoscută sub numele. de . 

despre .carele dice V. Popp?) că este „de Gheorghie Radovici“, carele a 

12. Antologhion s. Floarea cuvintelor. 
Această carte stă în legătură cu Mineiul sai cu Minciele, şi nu”. 

alta decît o prescurtare din. ele. Ea conţine rugăciunile „Şi cîntările de 
strană, îndătinate numai la sărbătorile mari domneşti, la ale Născătoarei 
şi la ale sînţilor ca ţinere. Cîntările acestea sînt rânduite după luni şi 
încep cu luna lui Septemvre; la urmă se găsese pentru diferitele cate- 
gorii de sfinţi mai înferiori, precum : apostoli, prorptă, mucenici, arhierei, . 
sfinţiţi mucenici, cuvioşi, cuvioşi mucenici, muceniţe, cuvioase muieri, cîn- 
tări generale întru lauda lor. 

  

E) Popp V. Disertaţie despre tipogr, rom. pg. 10—71. — Gaster Dr. M. Chresto- 
matie rom, t. 1. — :) Catalog bibliogr. sub 1698, — 2) Istoriea bisericească, Bucureşti, 1845, 
pg. 431. — 4) Cipariă T. Principia, po. 114. Re. 4. — 5) Analecte, :pe. XXVI. Xx și 
XXVIIL, Xx. — €) Disertaţie despre tipogr. rom. pa. 62. pa .
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Această carte s'a: tipărit sub numele de 

a. Antologhion s. Floarea cuvintelor în Rimnic, 1705 

purtînd titlul de Antologhion, adecă Floarea cuvintelor . . . .. 

" în sfînta 'episcopie a Rîmnicului, la anul dela zidirea lumii 7213 (1705).4) 
„ Despre această carte aminteşte şi D. iarcu 2) dicînd că este tipărită 

în 'dilele lui Constantin Basarab și ale mitropolitului Teodosiii cu clhiel- 
tuiala spătariului Mihaiit Cantacuzinul ; iar” Lesviodacs-(xeanoglu ni spune?) 
că fostul dascăl din Bucureşti, Damaschin, pe timpul episcopiei sale în 
Buzăit (1703--1709), ar fi trădus aice Antologiul s. Floarea envintelor, 
şi că "l-ar-fi chiar şi tipărit aice. Nu credem că într'ucelaş an să fi apărut 
aceeaș carte în doaiiă locui diferite; am trebui atunci să admitem și 
doatiă întorsuri diferite. 

ntre cărţile liturgice numărăm mai departe: 

13, Evangelieriul s. Evangeliea, 

carte care conţine pre cei patru evangeliștă, saii în test continuit cu îm- 
părţala lecţiunilor, saii numai pericope din ei, precum se usiteadă la 
şervicinl bisericesc ; 

apol 

14. Apostolul, 

carte care conţine scrierile apostolilor, de asemenea sait întregi și cu test 
continuii, împărţit în capete și versete, sati numai bucăţile cari se citese 
la șerviciul dumnedeese în biserică ; 

ȘI. 
15. Psaltirea; 

dar” despre ediţiunile acestora în răstîmpul acesta am. vorbit mai sus. 
(Ş 11 şi 19, pg. 34—51) 

Tot ca carte liturgică citim aice și 

16. Pashaliea filosofnlui Damaschin, 

care se găseşte întrun manuseript coleetaneii din secolul al 17-le. 4) 

$ 16. Scrieri dogmatice şi didactice. 

Primele începuturi de o literatură dogmatică didactică se găsese de 
pe la anul 1544 încoace, Impulsul la naşterea acestei ramure "l-a dat 
mişcările religioase reformiste ale Saşilor şi Săcnilor din Ardeal, mişcări 
carile tindeaii să treacă și în biserica romînească și să o apuce și pre ea 
în vîrtejal lor. 

Aceste mișeără însă n'aii avut pe terenul literari dogmatice acel 
efept manos ce s'ar fi ivit de bună samă, dacă starea culturii şi a cuno- 
ştinţilor clerului romînese ar” fi fost “mal înnăintată, și dacă eloenirile 
părerilor religioase sar fi arttat mai aprige. Aceste mişcări religioase ai 
fost dintru început timide şi domoale; de aceea nu ni-aii lăsat alte urme, 
decît numai trădncerea și tipărirea: cîtorva catehisme. Abii mat tărdiii, 

1) Gaster Dr. M. Chrestomatie rom. t. Î. pa. 357. —*: Catalog Vibl. sub 109. — 
5) Istoria bisericească, Buenrești, 1945, pg. 489—434. — 4). Cipariu: D. Principia, 

pg. 119, XX. e e a -
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în secolul al 17-le, cînd principele Ardealului Giorgăă [. Racoți luâ o 
atitudine mai agresivă faţă cu biserica Romînilor de acoleă împunîndută 
un Catehism călvinese, carele se răspîndit şi prin Țara Romînească şi prin 
Moldova, ubiă acuma păşi mitropolitul Moldovii, Varlaam, la luptă pe: 
terenul literarii publicînd doaiiă opuri dogmatice, unul „Şepte 'Taines, 
prin carele stăbiliă Sacramintele din biserica creştină răsăriteană și le 
întemeii, iar' altul, „Răspunsure“, prin carele căntă să combată doetri- 
nele protestante din Catehismul călvinese al lui Giorgii 1, “Racoți. La 
aceste „Răspunsure“ a urmat apoi din partea Călvinilor o replică în romt- 
neşte, pre care o găsim publicată în fruntea ediţiunii a doaiin, din 1656, 
a Catehismului călvinesc răcoţian din 1642, sub titlul de  „Sentul Cats-, 
hismului“; și cu aceasta s'aii închieiat luptele literare dogmatice. Cărţile 
ce ai mai urmat pe terenul acesta ati urmărit alte scopuri, saă curat. 
propagandiste, ca Catehismul Ini. Vito Piluzio din 1677, sait fipsarea. 
întregei credinți din biserica răsăriteană şi lămurirea diferinţilor dog. 
matice dintre ea și biserica apusului, ea „Mărturisireak credinții de Petru 
Movilă din 1691, sat ea cartea „Lumină“ asupra desbinăril papistaşilor, 
de Macsim Peloponeseanul. i] Da | Pa 

n cele următoare vom aduce înnăinte toate cărţile din ramura 
aceasta în şirul în care s'aii ivit, i a Su 

„ Cea dintii seriere dogmatică didactică este un 

1. Catehism romînesc, din 1544, 

"În arhiva comunei urbane a Sibiului : se găseşte: în cărțile că : de: 
“compturi o notiţă sub 16 Julit 1544, că din voiea domnilor s'a dat lui 
M. Filip, pietorului, doi florini ca dar. pentru tipărirea Catehismului 
romînese, 1) Această notiță, admiţîndu-o deplin autentică, nk-ar probă că: 
în Sibiăii a esistat o tipografie aci pe la 1544, ta nu abiă pe la 15%, 
precum se .crede îndecomun. ($ 8 pg. 30). .--.. „. 

Despre esistinţa acestei cărţi, însă sub-titlal de „Învăţătură creşti-, 
nească“, ni-a vorbit mai întîtă T. Cipariti, 2) numai cât el o pune ca tipă- 

„rită în anul 1546; a mal vorbit apoi eraditul B, P. Hășdăă,2) însă 
acesta, o trage la îndoială. Mai pe larg „despre esistinţa acestei cărți s'a. 
seris în diariul Telegraful Romîn din Sibiiii din 1880 Nr. 21 și 23. Aice. 
se mai adauge ca dovadă despre esistinţa acestui Catehism încă un r&vaş,. 
pre care îl adresă, în anul 1546 parohul protestant din Bistra Ardealului, 
Adalbertus Wurmloch, cătră amicul săii, Ion Hessus, paroh în' Vratis-. 
laviea, despre progresul ce îl făseâ reformaţiunea precum în Ardeal așă, 
și în Ungariea, pe la Buda și Segedin. Întwacest, r&vaș citim între. altele 
că: „Est hie quaedam gens non solum moribus et lingua sed et religione 
a nobis diversa, quam Walachos nominamus. Qui, tametsi Christum fate- 
antur, nunquam tamen Romanae Eeelesiae subiecti fuerunt. In ceremoniis 
prorsus dissentiunt a Nostris. Baptizant e flumine. Conficiunt Coenam 
Domini pane fermentato et vino imposito. Legunt. Evangelia: et Epistolas: 
Paulinas non sua, sed peregrina lingua, quam nos nominamus: Die Ra-. 
czische Sprach.. Quam nee Îdiotae (țăranii) illoram intelligunt, nisi sacer- 
dote illorum interpretante. Ex nostratibus multi quidem sunt eorum lin- 

1) Ex voluntate dominorum dati sunt M. Philippo Pictori pro impresione Cate- 
chismi "Valachici bibale fl. 2. „în Corespondenzblatt des - Vereines fir siebenbiirgische 
Landeskunde pro 1850 Ne. 2. — 2) Analecte literarie, pg. XIX. A. — 3) Cavente d: 
bătr, t. 2, pg. 91—92, - E te
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guae peritissimi. Translatus est Catechismus in linguam 
Walachicamatque impresus Cibini (qnae urbs nobis Saxo- 
nibus in Transylvania est metropolis) caraeteribus, ut vocant, Rascianieis, 
qui quasi referunt formam Gracearum litterarum. Et multi ex Sacerdotibus 
amplectuntur cum libellum tanquam sacrosanctum ; multi: autem prorsus 
contemnunt. 2) | E 

Altă seriere în ramura aceasta, tot tipărită, este 

2. Catehismul lui Luther, Braşo.v, 1559, 
Titlul esact al acestei cărți nu'l cunoaştem, fiindeă nu sta: descoperit; 

pînă acum nicăun esîmplar, cel puţin nu din cele tipărite, - 
Esistinţa acestei cărţi ni-o atestă contimporanul pastor Simon Massa, 

dicînd, 2) că „într'a 12. Mari 1559 Ion Benener, judeie Braşovului, împreună 
cu 'ceăalalță senatori, a reformat biserica . Romînilor și l-a dat spre învă- 
țătură preceptele Catehismului, iar' Sasul ardelean, G. D. Teuntseh, 
rădinat tot pe isvoare autentice şi contimporane, ni spune în opul săi 
„Geschichte der Siebenbiirger Sachsen, 2. Auf. Lpzg,. 1574, tom. 1. 
pg. 335“, că „numai pintre Romîni nu s'a răspîndit (învăţătura Interană), 
măcarcă în anul 1559 judele Brașovulul a făcut să se 
trăducă în graiul lor (romînese) Catehismul lui Luther, 
şi Ion Bencner în anul 1560 Evangeliile, ca să citească preuţii romînă şi 
să le înţeleagă:. E 

Pre acest Catehism însă, atribuit lui Luther de sasul Teutsch, după 
ce îl. desbracă de: caracterul săii luteran, îl pune eruditul B. P. Hășdăii 
ca tipărit, nu în anul 1559, precum dice contimporanul Simon Massa, ci în 
anul 1560, și'l identifică apoi cn o scriere de feliul acesta păstrată în 
Codicele Sturdan sub titlul de | 

3. Întrebare creştinească, scrisă în 1607, 
de popa Grigorit din Măhacit. În studiul ce "I-a publicat asupra acestei 
scrieri, eruditnl Hășdăă susține că ea nu este vre-o trăducere a Cate- 
hismului Îni Luther, ci trăducerea Catehismului ortodoes, grecesc, cuno- 
scut sub numele de „fxSecis civtouss sis îpYedzzco aizzzws şi compus după 
sînţii Ciril de Alesandriea și Anastasii de Antiohiea, probabilmente de 
cătră sîntul Macsim în secolul al 7-le, dar atribuit une ori, poate pentru 
mai multă autoritate, lui Joan Chrisostom“ ; că pre această trăducere a 
tipărit'o Ion Bencner în Braşov în anul 1560, iar nu pre Catehismul lui 
Luther, și în fine, că „Întrebarea creştinească“ a, lui popa rigorii din 
Măbaciii „nu este decît o sîmplă copie“ de pe ea. 

Consultînd în „Patrologiae cursus completus* publicat de L. P. Migne 
(series':graeca, tom. 89 pg. 1899—1403) Catehismul 'grecese la care se 
provoacă eruditul B. P. Hăşdăt, am găsit o neasămănare și disparitate 
deplină între acesta și „Întrebarea creștinească“ a lui popa Grigoriii din 2 $ -. . . Măhaciii. În 29zc young tis 209Wo5i5cu mizzzue a lui Anastasiil şi Ciril 
întreabă catehetul pre catehumen, de ce lege este şi cinei creştin, ku! 

„acesta îl răspunde, că este creștin, fiindcă vieţuește după voiea lui Dumnedeit 
cu pietate, și că cântă a trăi spre binele altora; și după aceasta, tot prin 

  

1) Wittstock Heinrich : „Beitrige zur Reformationsgeschichte des Năsnerganes, 
Wien, 1858, pg. 58. — =) Chronicon Fuchsio-Lupino-Oltardinum, edid. Trausch, Brașov, 
1847, pg. 61. — 5) Cuvente d. bătr, tom. 2, pg. 91—114. Ai -



101 
—— 

întrebări și răspunsuri, trăteadă numar despre natura lui Dumnideii! în 
trei. fețe și despre diferinţile acestora în unitate, comparînd pre Dum- 

„nedeii “Latăl cu soarele, pre Dumnedeii PFiiul cu radele . soarelui : şi pre Dumnedrii Spiretul sînt cu căldura şi splendoarea radelor soarelui... Atîta şi nimică mai mult conţine această espunere a credinții. În Intrebarea creștinească însă a lui popa Grigoriii găsim cu totului tot alta cevă. Ace este mai întiiii o scurtă întroducere, în care, prin întrebări şi răspunsură 
se constată că omul creștin se numeşte așă după numele lui sus Hristos, fiindcă crede în el, lucru pre care îl adevereşte prin a:eea vă este botedat 
și că ştie „rădîcina, creștinîtîției“, care constă în cele Dece Poroncă, în Cred, în “Tatăl Nostru, în Botez și în Caminecătură,. şi apok urmeadă după această întroducere o tratare pe scurt, tot prin întrebări și răspunsuri, a fiecării părți Qin aceste cinci, , „ Această neasămănare între conţinutul acestor doaiiă scrieri eschids orice identificare a lor una cu alta. Întrebarea ereștinească a lui popa: 
Grigoriii nu mai poate fi pusă în legătură de origine en niciun Catehism ortodoes, de proveniință grecească, sati bulgaroslavică, precum crede B. P. Hășdăi, (|. e.) şi Dr. M, Gaster.!1) 
17 Dupăce am constatat această disparitate de conţinut, am comparat - „Întrebarea creştinească“ a Ini popa Grigoriti en Catehismul lui Luther; Neavînd deocamdată la îndămînă vreuna din ediţiunile primitive ale Cate- hismului mic al lui Luther, am luat una modernă, despre care 'mi-a spus. pastorul Juteran 'de aice din Cernănţ, că reproduce Catehismul cel mieal lui Luther cuvînt din envânt, chiar în dialectul vechit, dar” cu elasarea întroducerii din el, şi, comparîndu-o cu „Întrebarea creștinească“ : a lui popa Grigoriii, am găsit o asămănare uimitoare între ele. Îmbele scrieri ait cinci părţi şi vorbese în comun acord, mal întîi despre cele „dece cuvente““ s. porunci, apoi despre credință, după aceasta, despre Rugăciunea Domnească, mai departe despre Botez Și în fine despre Cuminecătură. Cele „dece cuvente“! sînt deplin identice în numerotarea, lor, şi chiar aproape cuvînt din cuvînt, cu cele ece. Poroncă din Catehismul lui Luther. D. e. „Das erste Gebot. Ich bin der Herr dein Gott; du solist nicht andere Gâtter haben neben mir. = De întăi. Et sănţ domnul Dumnedei al tăi; pre lîngî mene Dumnedei striini să n'aibi. — Das zweite Gebot. Du solist den Namen deines Gottes nicht unniitzlieh fihven, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. == A doa. Numele domnului Dumnedeului tăii în har să nwl ini preîn gura ta, că nevinovat nu veri fi. — Das dritte Gebot, Du solist den Feuertag heiligen. = A treia, Sărbeadi dumeneca. — Das vierte Gebot. Du solist deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass dirs wohl gehe und du lange lebest auf Erden. = A patra. Tată-tăă şi mumâ-ta cinstește“, să veri să albi dile multe și bune pre pîmînt.— Das:fiinfte Gebot. Du solist, nicht tâdten. =.A cincia. SA nu ucidi. — Das seehste Gebot. Du solist. nicht ehebrechen. == A. șese. Să nu fii curvarii. —— Das siebente Gebot. Du sollst nicht stellen. = A şaptea. Nu fară, — Das achte Gebot. Dau. solist niolit false Zeugniss reden wider deinen Năchsten. = A opta. Sa- nu fii mîrturie strîmbt vicinului tăă, — Das neunte Gebot. Da solist nicht begehren deines Năchsten Haus, == A noa. Să nu pofteşti casa vecinului, tăi. — Das zehnte Gebot, Du solist nicht begehren deines Nichsten Weib, Enecht, Magd, Vieh, oder alles was sein ist, = A ecea. Să nu poftești 

1) Chrestomatiea romînă tom. 1. pe. XLIV. ne. 5 a, LL
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vecinului tăi nece mulareă, nece” futai, nec feciorul, nece boul, nece' 
calul, nece nemică ce iaste al lui, II 
"Învățătura despre Boted şi Cuminecătură este prescurtată în „Intre- 

„barea creștinească“, dară câtă se află este aproape verbal identică cu locurile. 
curăspundătoare din Catehismal lui Luther. D. e. „In. Ce iaste a patra 
parte ce trebuiaște să știe creștinul“. — R. Botedal, cum ai seris sfintul: 
Mateiit evanghelist, cap mai apoi, unde dise domnul Dumnedeul nostra 
Isus Hristos: Pîsaţi în toatî lumea, învăţaţi toate limbile, în numele... 
sfint. Şi iară dice în Evanghelie lui Marco, cap maiapoi: Cine va 
crede şi va fi botedat, ispăsit va fi; cine. iari nu va crede, perit vafi. = 
Das vierte Hauptstiick. Vom Sacrament der heiligen Taufe. . . . Da unser 
Herr Christus sprieht, Matthăi am Letzten: Gehet hin în alle Welt, 
und lehret alle Văllker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des heiligen Geistes. ... . Da unser Herr Christus spricht, Marei 
am Letzten: Wer da gluubet und getauft wird, der wird selig werden ; 
wer aber nicht glanbet, der wird verdammt werden“, o 

Sai: | 5 
„În. Ce este a cincia parte ce trebuiaşte creștinului să știe? — R. 

Cumenecîtura dela prestol, ce iaste serisi de sfinţii evangheliști 
Matei 106, Marcu 64, Luca .109, şi sfîntul Pavel apostol. — În. Ji cele 
cuvinte. R. Domnul Domnedeii Isus Hristos dup? cinî loo piti şi blagoslovi 
şi frîmse și deade ucenicilor săi și dise: Luaţi și mîncaţi, că acesta Xaste. 
trupul mieii ce se deade derept voi, Aceasta faceţi cănd veţi face pomeana 
mea, Așişdere şi pîhar Iu6 dup? cint şi blagoslovi, şi deade ucenicilor săi, 
şi dise: Beaţi toți deîntr'îns, . acesta iaste singele micii de lege noao, ce. 
se va vărsă derept voi, derept mulţă, să vă se iarte pîeatele. Aceasta fuceţă. 
pururilea cănd veţi face pomeana mea. = Das finfte Hauptstiick. Vom 
Sacrament des Altars.... . So sehreiben die heiligen Evangelisten. 
Matthiius, Marcus, Lucas und St. Paulus: Unser Herr lesus Hristus in 
der Nacht, da er verrathen ward, nahm er das Brod, dankte und brach. 
es, und gab es seinen Jiingern und sprach: Nehmet hin und esset, dass. 
ist mein Leib, der fiir euch gegeben wird; soleches thut zu meinem Ge- 
dăchtniss. Desselben gleiclien. nahm er auch den Kelch nach dem Abend.. 
mahl, dankte und gab ihnen den, und sprach: Nehmet hin, und trinket 
alle daraus, dieser Keleh ist das neue Testament in meinem Blute, das. 
fiir euch vergossen wird zur Vergebung der Siinden; solehes thut, so oft 
hrs trinket, zu meinem Gediichtniss“. | 

Drept este că cele „dece cuvente: sînt identice cuvînt din cuvînt. 
şi cu celea din Evangelia cu învățătură din 1980—1581, numai cît aice, 
în a decea poroncă stă „asin“ în loc de „cal“ din „Întrebarea creștinească“. 
Deşi proveniinţa ortodoesă a acestei Evangelii cu . învățătură este certi- 
ficat, în precuvîntarea că, totuș cele „(lece cuvente* n'a putut fi formulate. 
ast felii în cartea slovenească, căci în întreaga biserică. a răsăritului 
aceste „dece cuvente“ ai altă testare și numerotare;așă, bună oară, esistă 
o poroncă a doniia: „să nwţi fuci chip căoplit, nică asămănarea vreunui 
lucru; ,.. nică să nu te închini lui, nică să nu şerbeştii, ar! a decea - 
conţine şi a noatta, Deci noi credem că în Evanpelica cu învăţătură din - 
1580—1581 aceste „dece -cuvente“ aii fost trecute din Catehismul esistent 
acum: mal de demult la Romînii din Ardeal. Numai ast felii se esplică: 
deplina identitate a acestor „dece cuvente“: cu cele din Catehismul lui. 
Luther, elasarea poroncii a doaiia și desfacerea poroneii a decea în doailă, - 
spre a nu alteră numărul lor de dece. |
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„1 Nu ştim ori de în Evangeliea .cu învăţătură din 1580—1531 sînt 
sa nu tipărite și Sacramintele bisericești - şi în care număr şi formulare, 
darrîn originalul slovenese, dacă aii esistat într'acesta, de bună samă că 
mai fost numai doaiiă ca în „Întrebarea creştineascăi și ca în Catehismul 
lui Luther, - 

Aceste constatări ne fac să tragem la îndoială adeveritatea opiniunii 
eruditului B. P. Hăşdăii, și să admitem mai curînd că popa Grigori din 
Măhaciăi a copiat Catehismul lui Luther, tipărit în Sibiit 1544, sati în 
Braşov în 1559, da” nu pretutindinea cuvînt din cuvînt, ci ici coleă cu 
unele elăsăni spre sîmplifacere, Deci, în ochii nostri, proveniinţa luterană 
a „Întrebării ereștineştie a lui popa Grigoria este deplin demustrată. 

Altă seriere în ramura aceasta, care a facut mult sgomnt pe timpul 
săli, a fust i ? 

4. Catehismul ereștinese, Alba-Juliea, 1640. : 
Această scriere s'a publicat cu scop de progagandă călvineaseă. Edi- 

țiunea ci primă nu s'a descoperit pînă acum; titlul ci să fi fost, după disa 
mitropolitului Moldovii, Varlaam, „Catehism ereştinezer: 1) iară V. Popp îl 
noteaqă pintre cărţile tipărite romîneştă sub titlul de: 3; „Catehism prefăcut 
despre cel calvinese (Catechisis platina) despre Taina Botedului şi a Cumine- 
căturii':, Popp V. pune anul tipăririi 1642, Cipariii 'Î. însă afirmă 3) că s'a 
tipărit în anul 1640, iar nu în 1612, precum eredeă, însu'și mai înnăinte, 4) 

Petru Maior samină să fi avut un csîmplar din această edliţiune, 
căci ni spune 5). că în acest Catehism se admit numai doatit Sneramente, 
Botedul şi Cuminecătura, far” celealte, precum şi venerarea moaştelor, ținerea 
ajunurilor s. posturilor, şerviciile bisericeşti făcute de preuţă şi călugăriea 
se condamnă și se leapădă ca închinări idolești şi ca superstiţiuni, 
„Acest Catehism fi împus bisericii Romînilor din Ardeal, ceea ce se 

vede parte din persceutările şi din depărtarea episcopului Ilie Forest, 
care nu .voiă săl primească, parte din diploma din 10. Opt. :1643 dată 
de Giorgiii |. Racoți lai Ştefan Simoniii la denumirea Int de episcop, 
sub condiţiune „că va primi Catehismul ce s'a dat preuţilor „și va face 
să, se primească de cefalaltă şi'l va propune junimmii şi va face să se 
propună și de ceialalţiii, 6) A : 

„Acest; Catehism se :r&spîndi, atît prin "Para Romînească cât şi prin 
Moldova, și a dat ansă nu numai la: un consilii local încontra lui, tânut 
în Iași în 1644. dar” și la doaiiă serieri publicate de mitropolitul Moldovii 
Varlaam, una, în care caută a apără și a justifică toate Sacramintele bisericil 
ortodocse, ar! alta, în care combate învăţăturile Catehismului călvinese, Cea de 
întiiu carte dogmatică, tipărită și păstrată, este cunosontă sub numele de 

e 5. Şeapte Taine, Iaşi, 1644. 
Titlul ei este: „Şeapte taine a besererii, tipărite cu învăţătura și cu 

toată chieltuiala, mărici sale Loan Vasilie voevola în .tiparăul cel domnesc 
în trăg în ași, vlato 7153 (1644), Noemvre 8. | ” . 

liste înteresant a cunoaşte ce idee aveă mitropolitul Varlaam despre 
Tainele bisericeşti și pentru ce credeă el că numărul lor trebue să fie de șepte, 
    

1) Sincaiii G. Cronica Romînilor sub anul 1645, — 2) Disertaţie despre tipoar. 
vom. pg. 2]. — 3) Arehiv pentru filologie și ist. pg. 637, nota 3. — 4) Analecte, g. ANI, 
I; — şi Principia, pg. 10, H. — 3) Istoriea bisericii Romînilor, Buda, 1813, pg. îl 
pănă 12. — 6) (isauriana A. Fr.) Documente istorice despre starea politică și ieratică a 
Rom. din Trans. Vieana, 1850, pg. 111 şi 115; Siucaiii, Cronica. Romînilor sub 1643,
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Într'o precuvîntare adresată cătră Vasilii Lupul dice mitropolitul . 
“Varlaam că, precum soarele „lumineadi şi arati lucrurile pre lume“, âșă 
şi Isus Hristos „ait luminat biserica sa înnăintea ochilor a tot rodul 
omenesc, cum . , . să cunoasci fiecine preţul odoarălor ei, nu de mărgă- 
ritariă şi de pietri scumpe ce's lucrure moarte, ce «de lucrure „vii, .... 
carile nu numai ochii trupești, ce și ochii sufleteşti veselese . . . și deșteapti 
pre om întru vieaţi fără de moarte“; şi apoi ni spune că aceste „odoară: 
sînt cele' Şepte Taine „carile ca cu niște lumini lumineadă şi arati toate 
lucrurile şi toate trebele bisericei noastre, fâră de carele tot omul aste 
întunecat şi nu ști pre ce cale înbli; că aceste Şeapte Taine sămt șepte 
daruă şi şepte făclii de ard și lumineadă în bisereca lui Hristos pre. tot 
ereştinul cătră cunoștința credinţei ceii direpte; carile nu sămt dela alt 
cinevă, ce's dela domnul nostru Isus Hristos arătate şi dela svinţii apostoli 
date în svănta beserică'*; mai încolo dice, motivînd numărul lor de şepte,. 
că ele sînt șepte la număr, a) fiindcă sînt ,.şepte cetea beserecii:t, precum 
dice Paul apostoiul: î. apostolii, 2. prorocii, 3. învățătorii, 4. fâcătorii 
de minuni, d. vindecătorii de boale, 6. îndireptătorii şi 7. tălmacii limbilor; 
— 0) apoi fiindeă David dice „de şepte ori întro di se laudi Dumnedeii; 
— c) măi departe fiindcă „cu şepte bucine în şepte dile căduri zidiunile 
Erihonului; — d) mai încolo fiindcă „şepte cuconi nîscii Anna cea stearpi, 
maica lui Samoil prorocul''; — e) arăş fiindcă „șepte roade rodește duhul 
svănt':, după disa apostolului Paul: inbirea, bucuria, pacea, îndelungărăb- 
darea, credinţa, blîndeţele și înfrînarea voii; — f) apoi fiindcă după Isaiea 
prorocul „şepte daruri sînt a duhului svănt“: dar de înţelepciune, de. 
înţelegere, de știinţi, de credinţi, de tărie, de svat, și de frica lui Dum- 
nedeii; — şi 9) în fine fiindcă -„sveştnicul beserecii legii vechi şepte fufede 
şi șepte făclii avei, de ardea“. 

Această carte trateadă fiecure Taină îndeosebi, tot punînd cîte-o 
întrebare şi dînd răspunsul cuviincios; apoi arată „sărbătorile ce sămt 
prespre an, întru carile nu se cade nice un lucru să nu se faci; după 
această urmeadă „toemala posturilor ce sămt prespre an și hărţii pe ce 
vreme se dezleagî“, şi în fine indicele materiilor saii „capetele ce sămt 
întmaceasti carte“. 

Înnăinte de „Capetele“: cărţii, pe pg. 317, se găseste următoarea 
notiță: Moro rpburiin n uexayuausin pa6r Everparie Gb1B A0roeer TpyA0- 
mobeanoe == Mult păcatosul şi neîuţelegătoriul șerb Eustratie, fost logofăt, 
inbitorăii de osteneală, IE 

Această notiţă făcu pre T. Cipariit a nn atribui mitropolitului Variaam 
autoriea căiţii, ci a piesupune.că adevăratul ei autor este acest Busratii, 
fost logofăt, carele, pe la anul 1632, a compus o carte voluminoasă, al 
cărila manuscript sa păstrat netipărit pînă astădi sub titlul de „Pravilă 
aleasă“, despre carea vom vorbi mai la vale, ($ 17 ns. 4), și din carea 
aceste „Șepte Taine“ w'ar fi alta decît numai un estras scurt. 2) 

Opiniunea eruditului Cipaniii găseşte un radim puternec în împreju- 
rarea că în „Şepte 'Luine“, după titlul ei și după. precuvîntarea mitropo- 
litulai Varlaam, mal urmeadă încă un feliă deal doile titlu în cuprinderea, 
următoare: „Pravili prescurt aleasî den svintele scripturi scoasi pre rănd 
şi tocmiti, mal vrătos pentru cele șepte taine mari. a. bserieii, careaș 

1) Ciparii T. Analecte, pg. XXXVI, CC și pg 212; — și Prineipia pa. 10î O, și 
113 Qq; — Dinulescu St. Vieaţa și activitatea mitr. Varlaam, Cernăuţ, 1886, -pg. 86.
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dinse' (2) rănduite cu toate trebele ei, prin carile și pravilă svinților apâ: 
stolă la tot lucrul denstvuește, pre toate obiceiurile aii lăsat purtătorii de 
dumnedăire întrun nărav cu apostolii, pîstorii a toati lumea, învățătorii, 
svinţii părinți dela cele șepte săboară, de care lucru arată și svîata 
scripturâ“, Insu'şi adverbul calificativ „prescurte, pus înnăinte de „aleasă“! 
îndegetă la un estras, care prea uşor a putut fi luat din „Pravila 'aleasă€, 
compusă mai înnăinte de Eustratii fost logofăt. O comparaţiune ulterioără 
între aceste Șepte 'Taine și între testul din manuscriptul lui Eustratiii 
logofătul, întitulat „Pravilă aleasă“, va arătă, ori de această opiniune este 
sait nu deplin întemeiată, sa poate că mitropolitul Varlaam s'a folosit 
numai de cunoștinţile acestui logofăt, spre a, compune împreună 'opul. 

În legătură cu cartea aceasta şi anumea ca niște cpiiale ei, samină 
a stă nişte manuseripte din secolul al 17-le, întitulate „Şepte Taine -cu 
tocmeala posturilor“, şi „Pravila. sfinţilor părinţii, despre cal ni vorbeşte 
profesorul V. Mangra în opul săii Cercetări literare istorice, București, 
1896 pg. 14 și 15 nr. 4şi5. 

| Un esîmplariă din cartea aceasta, cum defectuos, este în posesiunea 
noastră, Ă 

A doaiia carte provocată de catehismul călvineso racoţian este cea 
cunoscută sub numele de 

6. Răspunsure, Iaşi, 1645, 

Titlul ei autentic nu se cunoaşte pînă acum, fiinleă nu s'a deseo= 
perit încă nică un esîmplar din această tipăritură, V. Popp o înregi- 
streadă pintre cărţile tipărite în lași sub titlul: „Răspunsuri ale lui 
Varlaam, mitropolitul Aloldovii, înpotriva catehismului rumînesc, care 
în anul 1642 (!) s'aii tipărit în Belgrad după dogmele calvinilor, . 
lași, 16456, „. 

T. Cipariii ni spune că n'a vEdut această carte tipărită, dar! că o 
copie vechie de pe ca se află în proprietatea doctorului V. Mihali, secre- 
tarii mitropolitan în Blaj. 2) A 

O frîntură din precuvîntarea aceştei cărți se găseşte reprodusă în 
Cronica, lui G. Şineati sub anul 1645. Într'această frîntură ni spune mi- 
tropolitul Varlaam că, aflîndu-se în "Tîrgovişte, în 'ara Romînească, cu 
trebi de ale statului, și vorbind cu -„cei mai de frunte şi mai de fire“ 
boieri, unul din ei, Udrişte Năsturel, cumnatul domnitoriului, Y%-a arătat 
„0 cărțulie mică în limba noastră romîneasci tipăritâ“, avînd „sămnul ei 
seris Catehismul : ereștinesc“, Citindu-o, a găsit'o „plină de otravă de 
moarte sufletească“, şi apoi dice că „mare grijă și multă scîrbă ati cuprins 

„sufletul și inima“ ui și de aceea 'a „chiemat și a strîns săbotr dintr'a- 
mîndoao părțile, și din 'Țara Romînească şi din ţara Moldovei“, nu pentrucă 
sar fi temut că cărțuliea aceasta ar fi fost în stare a „clătt inimau Ro- 
mînilor „ce'i întărită și rădăcinată, pre temeliea cea bună și tare a bise- 

- zicei noastre pravoslavnice“, ci de aceea ca nu cumvă să se afle vreun 
„prostan şi neștintoriii“, carele să se dee ademenit şi spăriat „cu măr- . 
turiea sfintei scriptură care fără de cale le-ati pus şi răi tălcuese spre a 
lor perire*!. Şi apoi ni spune că a credut că are „o dătorie mare să facă 
răspuns și să arete strîmbătura și tîleul cel ră: al Calvinilor, şi că îl 

1) Analecte, pg. XXXVI BB; — şi Archiv pentru filologie „și istorie, pg. 637, 
nota 3. : , IE , .
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și publică rin din teamă că Romînii ai ţină în samă „cărţile cele ereticești 
și învățătura lor“, și s'ar abate dela credinţa strămoşască, ci vumai ca 
să arete „întunerecul şi neînțelegerea:: ce .o aii ereticii esplicînd sînta 
scriptură „pre voiea și pre volniciea lor. (Conf. Dinulescu St. Vieaţa și 
activ. mitr. Varlaam, Cernăuţ, 1586, pg. 9) 

Tot pe timpul acesta şi tot cu scop de propagandă călvinistă a mai 
apărut un 

1. Catehism, în Alba-Juliea, în 1648, 
„ Cartea aceasta își are titlul în trei graiuri: lătineşte, ungureşte şi 

româîneşte. Cel romînesc sună: „Catehismus. Aceatu îi aceoia. Suma sati 
Măduha a uluitei și a eredinţiei ereștinească, cuprinsă, în întrebări şi 
rîspunsuri scurtă, și cu adevîritură den scriptura svîntă întârităt:, 

Această “carte este trădusă de pe un catehism din Heidelberg de 
Ștefan Fogarasi, preut în Lugoș, în anul 1047 şi sta tipărit în Alba-Juliea 
în anul 1648. Cartea este dedicată lui Barceaiii Acoş, banul Lugoșului, 
Caransebeşului, și comitele Severinului. Catehismul conţine trei părţi: 
1. „„De pre nevoiea sait dosada a omului; 2. De pre slotoditura omului 
şi 3. Dătătura de har cătră Dumnedeii a omului slobodit den nevoiea::. 
Cartea, se află în biblioteca colegiului Reformaţilor din Tîrgul Murăgului 
în Ardeal sub nr, 68111) şi este tipărită cu litere lătinești cu o orto- 
grafie curioasă ungurească, - . 

Cartea „Răspunsuri“ a mitropolitului Varlaam, combatantă fiind, 
n'a rămas nebagată în samă 'din partea Calvinilor din Ardeal. Aceștia 
i-ati făcut o replică ascuţită şi ai publicat'o în fruntea unei a doatia 
ediţiună a catehismului din 1640' sub numirea de 

3. Scutul Catehismului, Alba-Juliea, 1656. 
Titlul întreg este: „Scutul Catehismuşului cu răspuns den scriptura 

svăntă împrotiva răspunsului a doao ţări fărî scriptură svăntă:i, și conţine 
mai întîi „Seutul*:, apoi „Despre icoane“; după aceasta: 1. „Cărţile serip- 
turiei sfente**; 2. „Cuprinsătura și părţile învăţăturiei“* în număr de tri: 
„Despre nevoiea omului; — despre : răscumpărarea omului; — și despre 
mulțămirea omului“; — mai departe „despre boted“; și „despre cina dom- 
nului”: şi „despre căsătorie“ și -în fine nişte „rugăciani“: înnăinte şi după 
predică în dile de Duminică și de rînd, apoi rugăciuni de sară, înnăinte 
şi după mîncare, şi pentru bolnavi. | , 

___ Cartea aceasta s'a republicat en spesele Academiei Romîne prin 
îngrijirea lui Giorgii Bariț sub titlul de: „Catehismul. Calvinescu împus 
clerului și poporului romînese sub domniea principilor Giorgiii Racoți 1. 
şi IL. Sibiiii, 1879, dimpreună cu un studii! înteresant asupra întrodu- 
ceriă reformaţiunii în Ardeal, şi cu un glosariii de cuvirite romînești, vechi 
şi barbare, aflate în acest Catehism, 

Tot cu scop de propagandă, dară cu astă dată papistă, s'a mai 
publicat încă -un 

9. Catehism, în Boma, în 1577, 

"Titlul acestei cărți este în itălieneşte: „Catelkismo cristianeseo. 
Dottrina christiana tradotta în lingua valacha dal padre Vito Piluzio da 
Vignanello, minora conventuale di S. Francesco. Roma. 1677, 

2) Hăşăăii! Cuvenite d. băte. t, 2, pg. 725-727. — Bod Petru în manuseriptul 
Historia Valachorum ; — Analele Acad, Rom, Ser. 2, tom. 2, secţ. 1. pg. 116.
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Este tipărit cu litere lătinești cu o ortografie curioasă şi trădus după 
catehismul lui Bellarmin. Se află în biblioteca regală din Berlin. 1) -. 

i Această carte samănă să fi nrmărit dosită scopuri, unul de a şervi drept 
carte de învăţătură pentru locuitorii de confesiune apuseană de prin ţările 
Romînilor, ia” altul de a încercă din noi, prin tipărituri romîneştă, “ca 
şi protestanții, de a atrage pre Romîni sub jurisdicţiunea papilor din 
Roma, lucru în care se isbuti abiâ după vro doaitădeci. de ani mai în 
urmă, numai cu o parte din Romînii din Ardeal. a 

Spre a lămuri pre Romîni asupra celor ce sînt de credut în biserica 
răsăriteană şi asupra deosebirilor de alte confesiuni, și ai feri ast felii 
de rătăciră, s'a trădus şi s'a tipărit . e 

-19. Pravoslavnica Mărturisire, Bază, 1691, 

Titlul cărţii este: Pravoslavniea Mărturisire a săborniceştii și apo- 
stoleştii biserecii răsăritului. Dupre grecească den porunca prealuminatului .. . 
Domn loan Costandin Basarab voevod, întoarsă în limba rumînească de 
Radul, logofăt, Greceannul, ispravnie ostrdnic fiind, ca şi la altele cîte s'ati 
scos şi sai tipărit aici în ţară, preasfinţitul chir Teodosie,. mitropolitul 
țării, ete. TPipăritu-s'aii în tipografiea domnească la episcopiea dela Buzăi 
la anul .. . 7200, în luna lui Dechemvre, 3. (= 1691)“.:) | | ” 

Antorul cărţii acesteia a fost Petru Movilă, mitropolitul Chievului 
(1632-1641); ea a fost compusă rusește, s'a revădut și îndreptat în conciliul 
din lași din 1642 prin stăruința lui Meletiă Sirigu, dascălul .bisericii 
Constantiniane, apo! s'a trădus grecesce de patriarhul Ierusalimului, 
Nectariă, şi s'a recunoscut de toţi patriarhii ca carte în care se cuprind 
toate dogmele, şi în fine din grecește s'a întors pe rumîneşte de logofălul 
Radul Greceanul. Cartea, în test grecesc fu tipărită mai întîiii în Amste- 
rodam în 1662 sait în 1668 (Convorbiri literare anul XIV, pg. 260) şi apoi 
în București în 1699. : - 

n precuvîntarea cărții dice: Radul Greceanul că Constantin Brînco- 
vanul „de multă vreme şi cu mare poftă“ a dorit ca și această carte „să, 
vie în lumina și în cunoștința rodului rumănesc“, fiindcă ea „este canon 
şi îndireptariii, pren care dogmele dumnedeeşti şi apostoleștă a răsăritului 
biserici se cunosc şi sc îndirepteadă, asemenea câ arbhiteetonii, zidirile, 
cioplirile şi tot ce lucreadă ci, cu acelea îndireptînd le fac; și precum 
cei mari meșteri fără de acel canon şi îndireptariă nimic nu pot lucriă, 
nici isprăvi vreun lucru lăudat în meșteșugul lor, aşă niciun creștin 
adevărat, fără de aceasta, ai cevă sfînt nu Încreadă, aă vreo ispravă: să 
facă de spăseniea sufletului lor nu poate“, pentru aceea s'a și publicat 
cartea aceasta ca tot creştinul adevărat „să cunoască aevea* mîntuirea 
sa, și „să vadă ţâţinele în care vîrtos și ţapăn se ţine“. | 

Tot pentru scopul îndicat mai sus s'a trădus și publicat 

11. Cartea asupra desbinării papistaşilor, Sneagov, 1699. 
Titlul ei este: „Carte sati lumină cu drepte dovediri. din dogmele. 

bisericii răsăritulni asupra dejghinării papistașilor, descoperită şi aședată 
de prea învățatul ieromonah Macsim Peloponniseanul acum întîi tipărită 
pre limba romănească cu porunea şi toată chieltuiala a prea luminatului 
Şi înnălțalului Domn şi oblăduitoriii a toată Tara Romănescă [oanu Con- 

:) Cipariă 'T. Analecte, pg. XXXVII. 00 şi XXXVIII. 00. — 2) Revista Romînă, 
Bucureşti, 1681 pg. 585—586; Cipariit T. Analecte, pg. XXVI 'Kk și XXVII RE; — și 
Principia, pg. 112 Mm; — Popp V. Disertaţie despre tip. rom. pg. 70.



108 

standin B. B, voevod, purtînă cârma pravoslaviei sfinţitul mitropolit, chir 'Peodosie, și s'ait tipărit în tipografiea domnească, în sfinta, mănăstire în Snvagov la anul mîntuirii lumii 1699 în luna lut Aprilie de smeritul întru Xeromonahi. Antim Ivireanul“ pentru să se dea dar pravoslavnicilor. „Cartea are nişte „Versuri politice asupra stemei“ lui Constantin Ba- sarab Br.; apoi urmeadă o precuvîntare cătră cititori „Celor ce s'aii întâmplat a citi pravoslavnici creștini bucurie: ; după aceasta vine „Carte făcută de prea învățatul Yeromonah Macsim Peloponisiul, ucinicul prea, vestitului chir Meletie Piga, papă şi patriarh Alecsandriei, pentru noao aflare de a fi Papa al Rîmului începători și cap tuturor; pentru pureederea sfântului duh; pentru adime; pentru mutarea, adecă schimbarea fiinţii 'Tainelor; pentru focul. enrățitorăii cei die Purgatoriii; şi pentru luata bucurie a „drepţilor, adecăte de 'și-ai luat făgăduinţa deplină. Această materie este trătată în 39 de capete. La fine găsim nişte viersurăi de închieiare și „scara cărţii“, 1) | 
Un esîmplar se află în bibl. Soţ. pentru cultura și literătura romînă în Bucovina. 

„Pentru Romînii din Ardeal și Ungariea, trecuți sub jurisdicțiunea 4 
papei dela Roma, s'a publicat un catehism, | 

12. Pînea pruncilor, Alba Juliea, 1702, 
Titlul lui sună: „Pănea pruncilor, sai învățătura credinţii cre- ştinești . „. care o aii seris în mici întrebăciuni ȘI r&spunsură ungurești cinstitul pater Boroneai Luslo, parohnşul beserecii catolicești dela Belgrad şi s'ati întors în limba romînească de Duma lanăș dela Borbanţi în anii 

Domnului 17024, 2) - 

13, Învăţătură despre Şepte Taine, Buzău, 1702. 
Titlul cărţii este: „Îuvăţătură preuților pe scurt despre şapte taine a bisericii răsăritului cu drepte dovediri din pravila sfinţilor părinți, “în Buzăi, anul 1702, 3) 

14, Învăţătură bisericească, de mitropolitul Antim. - Ivireanul, București, 1710, 
Prima lucrare literară a mitropolitului Antim [vireanul după urcarea sa pe scaunul mitropolitan a fost o enciclică, care poartă titlul: „Cartea „păstoriului cătră preoţi“, Aceasta fu tipărită în Bucureşti în anul 1710 şi împărţită pe la, toţi preuţii din cuprinsul eparhiei sale. 
În precuvîntarea acestei cărți păstorale spune mitropolitul Antim Ivireanul că „grija sa cea-mai mare şi mai aleasă“ este „numai chiver- nisirea, bisericii şi spăseniea, sufletelor“, dar! că „această bună chivernisealăă nu 0 va pute „săvîrși cum se cade, de nu va avâ dinpreună lucrători și slujutori!, carii să poată ajută la acest lucra mare, și că „un păstoriti sîngur, , . „ de ar fi cît de procopsit întru politie și iscusit întru învăţă- tură“, tot „nu poate să le vadă toate, nici să le ştie toate, şi pentru aceea are pre preoţi şi pre părinţii cei duhovnicești . , . ca nişte ochi să vadă toate, ca nişte mîni să lucrede la cele trebuincăoase, şi ca niște picioare să alerge .. . la trebuința tuturor“; că ajutătorii săi „la acest. 

1) Popp V. Disertaţie despre tip. rom, pg. 69; — Ciparii XXV. Ss. și XXVIII. Ss; — şi Principia, pg. 102 'Pp. și 112—113 Pp. — 2) Cipariă T. Principia, pg. 119, GG.; 
— Popp V. Disertaţie despre tip. rom. pg. 28; — Sartori: Uebersicht d. wiss, Cultur Wien 1830, pg. 176. — 3) Popp V. Disert, despre tipnge. rom. pg. 71, .
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lucru mare“ sînt toţi preuţii din eparhiea sa, dar” cînd priveşte la ei, 'i se 
răneşte inima şi se întristeadă cumplit, fiindeă vede pintre ei -„atîta 
prostie, atîta neînvăţătură și atîta nednmereală, cît cunoaşte“ că nu pot 
„face vreun ajutoriii, sati vreun folos ticăloasei turme“, de aceea s'a 

„ îndemnat ca săi înștiinţede „cu această mică cărticeât!, carea a împărțit'o 
în trei părți. „În partea cea dintîiii s'aii pus, foarte pe scurt, oarecarile 
din cele mai trebuincioase și mai de folos ale sfintei biserici şi ale sfîntelor 
Taine, carile sînteţă dători să le ştiţi și să le pădiţi nu numai voi, ci şi 
bieţii creştini. .. . În partea a doaita s'ait pus învățătură asupra Ispo- 
vedaniei, ca, să se ştie fieştecare duhovnic cum se cade să îndreptede şi 
cu ce mijloc trebue să, ispoveduească pre cei ce vor veni la dinsul. În 
partea a treia s'aii pus învățătură pentru cîte Inerari s'aii putut află 
pînă întru acest, ceas, carile se fac cn necuviinţă şi fără cale, și (carile) 
trebue ca de acum înnăinte să nu se mal facă. ÎN 

Pentru marea ei valoare, această scriere fi publicată a doaita oară 
sub titlul: „Învățătură beserecească a vlădicăi Antim A doa oară tipărită 
în orașulii Bucnreştilorii, în tipografiea școaliei Văcăreştilor, la anul dela 
Hristos 1741:, (Gaster M. Chrestomatie, tom L., pg. ALV; tom. ÎL., pe. 
21). Tot din această causă este reprodusă pentru a treia oară: de mult 
meritosul profesor de teologie, Constantin Erbiceanul, în foaiea' „Biserica 
ortodoesă romînă“, anul XVI. pg. 769—785 și 912—922; şi anul XVII. 
pg. 150—146 și 225—242,, Bucureşti, 1892—94. | 

$ 17. Scrieri de drept canonic. 
Biserica Romînilor, ca şi întreaga biserică a răsăritului în genere, 

n'a trăit, în tot decursul desvoltării sale, subt astfeliii de împrejurări ca 
să'şi fi putut manifestă și urmări tendința de a epitropi și subjugă statul 
şi al supune autorităţii sale spiretnale, ci totdeauna W-a recunosent sapre- 
măţiea, s'a supus ei şi s'a sîmţit neîncetat ca membpu constitutiv al sta- 
tului naţional, Jar statul naţional a privit biserica ca înstituțiunea cea 
mai aleasă şi mai de frunte din cîte le are și a acordat membrilor ei o 
posiţiune din cele mai onorofice și mai escepţionale. . | 

Aceustă, armonie neturburată între puterea civilă şi cea spiretuală a 
făcut de prisos năzuinţa autorităţii bisericești de a stoarce dela stat: 
pentru sine alte scutiri și privilegii, decît acelea de cari se bncuraii și 
alte înstituţinni ale organismului naţional. Recunoăşterea şi nediscutarea 
posiţiunii alese în stat a bisericii decătră celealalte pături soţiale a, 
dispensat pre membrii ci de a, tinde la culegerea și, codificarea drepturilor 
şi privilegiilor ei, de a griji de apărarea lor şi de a se ocupă cu studiul 
lor. Chiar şi acele drepturi și privilegii ce se acordaseră bisericii prin 
conciliile universale nu se supuseră la codificări și la studii sistematice, 
una fiindcă nu se sîmţiă trebuinţă de un lucru ca acesta, far” alta fiindcă 
și starea culturală a clerului erâ de astfeliă, încît nu se deșteptase în el 
niciun înteres pentru aceasta. | 

Această stare de Jucruri ni esplică, îndeajuns, de ce această ramură. 
a literăturii bisericești n'a prea fost îmbrăţișată şi cultivată de membrii 
clerului, Puținele opuri romîneşti ce le avem în ramura aceasta, w'aii 
avut de scop nici de a codifică drepturile și privilegiile acordate bise- 
rieiă, nici de a, le desvoltă, prin înterpretarea, lor și prin tragerea: conse- 
cinţilor din ele, ci aceste opuri ni se presîntă numai ca: nişte estrasuri 

"din canoanele Apostolilor, ale conciliilor aniversale şi: de prin opurile 
comentatorilor lor, spre a şervi ca directive pentru cei ce eraii chie maţă
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a susține disciplină între membrii bisericii, a priveghiă asupra ci şa 
urmări cu pedepse abaterile de la ea. 

Inceputuri deo literătură canonică romînească. 

Am constatat ' la răstimpul. precedent (1185—1504) că pe la 
finea secolului al 14-le şi prin secolul al 15-le esistaii acuma prin îmbele 
domniate naţionale cărţi de legi împărăteşti şi bisericeşti, dar” numai în 
grecește și bulgaroslovenește. Cînd și sub ce împrejurări anuimea s'aii scris 
de acestea pentru întîiaș dată şi în romîneşte nu putem! şti cu deplină 
siguritate după, știrile ce le avem pînă acum. 'Totuş, judecînd după firea 
Ierurilor, trebue să dicem că astfeliii de încercări nu sait putut face 
decît numai în urma unor eveneminte înai însămnate, petrecute în bise- 
rica Romînilor, Unul. din acestea fi năzuinţa domnitorilor de a întemetă 
în domniatele lor o biserică naţională, de ai dă .o organisare mai curt- 
Spundătoare împrejurărilor timpuiui şi de a o face să funcţionede amă- 
surat iegilor bisericești şi împărătești, ceea ce s'a putut întîmplă abiă, de 
pe la anul 1859 încoace. Năzuinţile pentru întemetarea unei biserici: naţio- . 
nale .nedependente. pînă la realisarea ei deplină aii durat timp mai înde- 
lungat, dar” o încercare serioasă de a o aduce să funcţionede după pre- 
scriptele legilor bisericeşti s'a făcut mai întîlii în domniatul Ţării Romî- 
nești pe la începutul secolului al 16-le. Acel domnitorii carele s'a ilustrat 
în privinţa aceasta fi Radul al IV, numit pentru aceasta cel Mare; el a 
domnit aice: dela 1494 —1507. Acesta, dorind să stîrpeaseă abusurile din 
biserică, și să, aducă ordine în ea, a căutat pre un bărbat vrednic și ener- 
Bic, șil găsi în persoana eruditului și. întreprindătoriului bărbat Nifon, 
carele, dupăce fusese episcop în Tesaloniea și în doaită rînduri patriarh 
în Constantiniana 'delă 1487—1490 şi dela 1499—1509, petreceă ca esilat 
în Adrianopolea, De aice ?l-a adus Rudul cel Mare în domniatul "Ţării 
Romîneşti și "i-a dis : „Iti să domnesc, iar” tu să ne îndereptedi şi să ne 
înveţi legea lui Dumnedeit'!.1) Venind Nifon în ţară, găsi acoleă „turma 
neplecată şi 'neascultătoare și biserica, izvrătită şi cu obiceiure rele şi 
nesocotite, și chiamî pre toţi egumenii dela toate mănăstirile ţării Ungro- 
vlahiei și tot elirosul bisericii și făcti săbor mare deîcpreună cu Domnul 
şi cu toţi bolerii, cu preaţii şi cu mirenii, şi slobodi izvoare de 
învățătură, limpede și necurmat, și le spuneă den sfînta scriptură, şi... 
grăia-le den pravilă și de lege, de tocmirea bisericii şi 
de damnedeeştile slujbe, de domnie şi de boierie, de 
mănăstiri și de biserici, și de alte rănduri de ce trebuii; şi 
toemi -toate obicealarile pre pravilă și pre așădămăntul sfinţilor 
apostoli, Deci hirotoni şi doi episcopi, şi le dede şi eparhie hotărăt, eare 
căt va.birui, şii învăţă cum vor purtă grijă și cum vor paște oile cele 
cuvă&ntătoare', | - 

„ Eată dară constatat, că un domnitorii şi un preut distins s'aii înte- 
resat de stîrpirea abusurilor din biserică și de „tosmirea tuturor obice- 
iurilor pre pravilă şi pre aștdămîntul sînţilor apostoli':, 

Activitatea patriarhului Nifon drept că n'a durat prea lung în ţară, 
căăă, cînd a vrut să pună fiii și domnitoriului în căleavea lui de legi 
bisericeşti, fi scos din ţară ca unul ce „strică obicealurile“:, dur întoc= 

  

1) Hășdăii, Archiva ist. a Rom. t 2, pg. 187; — Viaţa și traiul. , părintelui. * 
Nifon, de Gavril protul, publicată de mitrop. Moldovii Iosif Naniescu, București, 1588, 
pu. 34—37, : , ,
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mirile lui bisericeşti. și sămînţa aruncată de el, precum şi cărțile de legi 
bisericeşti aduse de dînsul, rămaseră în ţiră și aduseră roade bune. 

Cu prilejul acestor reforme bisericeşti este foarte probabil ca să fi 
încereat careva, dacă nu din poronca domnitoriului sait a mitropolitului 
țării, ori a conciliulul provincial, apoi măcar din îndemn propriii, să 
trăducă și în romînește legile bisericeşti și așădămintele sînţilor Apostoli, 
precum fuseră trăduse şi în graiul bulgaroslavie; dar' vreo știre posi- 
tivă despre aceasta nu cunoaștem pînă acum, precum niciun manuscript 
de astfeliii de cuprins, nu s'a descoperit încă de pe timpurile acela. Cu 
toate acestea însă esistința unor scrieri de astfeliii din timpul acesta ni 
se pare mai mult decît probabilă, deoarece întîmpinăm prin unele cărţi: 
de legi bisericești mai tărdie o mulţime de envinte, de construcţiuni, de 
flecsiuni şi de pasage întregi, carile ni arată o proveniență mai vechie. 
Vom av6 ocasiunea de a cunoaște astfeliii de lucruri și în Pravila mică 
de pre care vom vorbi. o 

Cea mai vechie seriere de drept bisericese, cu deosebire disciplinar, 
ce 0 cunoaștem pînă acum, ni s'a păstrat în Codicele Neagotan 1) din 
anul 1620 sub titlul de 

Il. „Pravila sfinţilor Părinţi 318, ” ' 
după învățătura marelui Vasilie“. În ea se cuprind mai ales dătorinţile 
preuţilor la măiturisire, la daruri, la misiunea lor de propăgători ai învă- 
țăturilor ereştineşti, ete. o - 

După aceasta mai-canoaștem un 

2. Regulămînt mănăstiresc, din anul 1636, 

publicat prin uric de Miron Movilă în Iași într'a 20 Septemvre 1626 „cu voiea 
mitropolitului, a episcopiloc şi egumenilor“ Moldovii şi „împieună eu tot 
svatul domnesc“, cum să se ţină în toate mănăstirile „toemala obștei, cum. 
ținu pretutintenea în toată lumea“, Această „toemală a obatiti! trateadă: 
1, de obşte; 2, de măncare; 5, de egumeni; 4, de- eșirea egumenului; 5, de 
stareț; 6, de chelşug; 7, cine va ţinc de osebi; 8, de măncare în chilii, şi 
de oaspeți; 9, de săbor;'10, de eelisiiarh, de iconomi, de -metoşari; Il, 
de coconi; 12, de slugi; 13, de samă; 14, de stranică; și 15, de sahastri.:i 

Originalul acestei „„Loemels“ se păstreaqă în biblioteca mitropoliei din 
Cernăuţ, o copie este în posesiunea noastră; dar" este şi publicată de V.. 
A. Urechie în Analele Academici Romîne, seriea 2, tom. X. Bucureşti, 1889,. 
pg. 250—-263. o 

Tot de pe timpul acesta mai cunoaștem o 

3. Poemală bisericeascăti, din anul 1627, 

dată de mitropolitul Ardealului. Dosofteiii, ca directivă pentru preuţii din 
eparhiea sa. lia conţine poveţe şi pedepse pentru popi și fipsarea numă- 
rului sărbătorilor, ! a Sa .- 

Aceste doaită reguliminte sînt disposiţinni de. drept bisericesc făcute 
de respectivii dirigență în cercul lor propriii de putere; sînt aşadară legă 
originale particulare,- iar” nu luate de-a gata de pe aturea și întro- 
duse ja că. | E 

Cea de întilii încercare de a trăduce romîneşte scrieri străine de: 
drept bisericesc a făcut'o, după câte ştim pînă acum, Eustratiii logofătul 

1) Bianu [. în Columna lui Traian red. de B. P, Hășdăii, pro 1853 pe. 326,
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din Moldova în anul 1632. Îndemnurile din afară spre această lucrare 
trebue să'le căntăm parte în pornirile reformaţilor și ale catolicilor 
asupra bisericii răsăritene, parte în mişcările de apărare ale acesteia 
încontra lor. Se ştie că curînd după aceasta, în anul 1642 şi 1644 s'ati 

“ţinut în laşi nişte concilii bisericești în privinţa aceasta. Scrierea lui 
Eustratiii logofătul are ea titlu o scurtă precuvîntare, în carea i se arată 
scopul, şi carea sună așă la început: 

4, Pravilîaleasî (1632), 

scoasi și tocmit, și dintru multe scripturi cercati şi găsiti, carea de toți 
preaînțelepţii și buneredincăoşii iaste cinstit? şi primiti, şi celor nedeprinși 
cu tocmala creştinătăţii tuturor arati în toate felurile calea pocăinţiă, şi 
celora ce pre aceasti. lume poftesu să lăcuiasci de toate pre voie le spune, 
cum la cea de apoi vor să fie sufletele lor la mare nevoie, și pentru în- 
drăznire se vor duce pre sine la mare peire, şi cu nesocotinţă lor vor 
să'și piardă toatî nevoinţa, pentrucă ceia ce nu vor îmblă pre urma acestor 
dumnedeești învățături, aceia vor să fie o turmă de oi fără păstori“. .,, 

Într'o postenvîntare ni spune Eustratiii logofătul motivele înterne 
cară "l-aii îndemnat la compusul acestei cărți, şi ni arată izvoarele din 
cari a scos materiea. | 

În privinţa motivelor dice că, vădînd „scîderea şi împuţinarea în 
toate lucrurile înţelepciunii“ şi „eunoscînd că vin toate spre svrășit“, n'a 
voit să ascundă în pămînt „.micșorul peniug ce ?l-a luat de la Dum: 
nedeii“, ci s'a apucat; de a „scos toate adîncurile şi meșterşugarile căr- 
ţilor de le-a arîtat la vedere tuturor“, mai ales că și îngerul lui Dumnedeti 
dise. vătră înțeleptul Tobiea: „Tainele împăraţilor să le ţie neştine şi să, 
Je. ascundiî. bine aste, iarî tainele lui Dumnedeii şi a împărăției ceriului 
aste bine să le arete neștine tuturoră, și fiindcă și el este încredinţat că, 
precum „un pomît încuiat, saii un izvor de apă rece... astupat“ 
n'ar fi de niciun folos „ceior însttați, așă şi aceast? svîntă carte de 
îndireptare, dacă va fi închisî*“ şi necunoscuti“, nu va pute fi de. nieto 
„treabă celor. rîtîciţi“ ca să se poată îndreptă „spre calea pocăinţei și 
a direptîţii“. | 

"În privinţa izvoarelor folosite ni spune Eustratiii logofătul că această 
carte a scos'o „de pre limba greceascî pre aceasti limhi ce se chiam? 
acmit rumăneascîi, şi că s'a folosit de scrierile lui Ion Zunara, ale lui 
Toader Valsamon, ale lui Mateiii Vlastari și ale lui Constantin-Terasie 
Armenopol, dar' nu ni arată mai apriat, ori de această scriere este o 
trăducere verbală 'a scrierilor acestor bărbaţi, a așă numitului Nomocanon, 
sati numai un estras fâcut în libertate. Studii ulterioare vor lămuri și 
această cestiun6.!) | | 

Această, „Pravilă aleasă“, în concepţiunea ei primitivă, nu s'a tipărit 
nici pe timpul 'autorului, nici mai după aceea; samină însă să 
fi dat ansă şi să fi şarvit ea izvor pentru alte opauri ce stai tipărit îndată 
atît în Moldova cît și în Țara Romînească, precum la cele „Şepte Paine“ 
tipărite în Iași în 1644 şi la .„Cartea romînenscă de învăţătură de la 
pravilele împărăteşti“, tipărită tot în Iași în 1646, precum şila „Pravila 
mică“ tipărită în Govora în '1640 și la „Îndireptarea legiei cu Dum- 
  

2) Cipariii. Principia, pg. 103 Qq. şi 113 Qq; — Bianu în Columna lui Traian 

pro 1882, pg. 210—217, a
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nedeii*,. tipărită 'în Tîrgovişte în '1652; Manuscriptul original. se găsește în 
biblioteca răposatului T. Ciparii. | a 

5. Pravila mică din Govora, 1640. 

"Descrierea. 

Această Pravilă tipărită are la început patru foi nenumerotate și apoi 
urmeadă 110 de "foi numerotate, însă adeseori în mod eronat. Pe pagina 
întiia se află titlul cărţii în cuprinderea următoare: „Pravilă, acesta aste 
direptătorii de lege, tocmele a sfinţilor: Apostoli,. toemite de 71 săboari; 
cătri aceasta şi a preacuvioşilor părinţi, învețătorilor lumiei. 'Tipăritu- 
se-aii în tiparna prealuminatului Domn Io(n) Matei Basarab? Voevod a 
toati țara Ungrovlahiei în mănăstirea Govora. Vă leato 7149, iarî-dela 
nașterea lui Hristos 1640“, Pe pagina a doaiia urmeadă stema domniatului 
Ţării Romîneşti cu o înseripţiane slovenească deasupra: „Ha npecnkruoe 
suamenie ax Muioceren LocnoannoBt Gacapaduot = la prealuminata stemă 
a milostivilor Domni Basarabi“, iar pe de laturi literele M. B. M. B. B. 
F. 4. Y. carile însamnă, Munoeriro Bo:iero Maroen Bacapa6z Boenoab LocnoAapz 
seu OynrpoBnaxinezriu, = Cu mila lui Dumnedeii Mateii Basarab, 
Voevod (și) Domn "Ţării Ungrovlahiei. A 

Pe pagina a treia se află doaităsprădece viersuri 
stemei ţării, subserise de Uriil Năsturel din Fiereşti. . . Si 

Pe-a patra pagină începe o „Predoslovie cătră toţi nastavnici(1) sfintei 
biserici“:, de mitropolitul Teofil, carea se estinde pînă pe pagina a opta. 
Pe pagina a opta se mai află în sloveneşte o notiţă a'egumănului din 
mănăstirea Govorei, Meletie Macedoneanul. : 

După aceste opt pagini nenumărotate urmeadă : pe cele 170 de foi, 
numerotate numai pe o faţă, mai întiiii testul Pravilei de la foalea 1-— 165. 
apol „scara cărţii” pe foile 166—170, Pe foalea 170, atît pe faţa cât şi 
pe dosul ei, se mai găsește în slovenește o notiţă de ieromonahul Ştefan' 
din Ohrida, şi în fine în romînește arătat preţul cărţii cu 21 de costande 
de argint. a | 

Testul cărţii începe cu un not titlu, mai scurt decît cel din frunte, 
şi cu arătarea materiilor de cari trăteadă cartea. Titlul. acesta sună: 
„IlpaBuaa eBareIxb Anoeroar și a sfinţilor de al șaptele sobor, prea ogodnicii 
şi de Dumnedeii purtătorii părinţii nostri“; iar! arătarea materiei din contest 
se face aice prin cuvintele: „De episcopi, şi de preoți, și de călugări, şi de 
oameni mireni, și de toate învăţăturile“, 'Contestul însu'şi, presurat. 
ică coleâ cu cuvinte şi frase sloveneşti, este împărţit mai tot (£. 1—137),. 
după cum se poate ved6 mai apriat din scara cărţii, în 149 de capete, după 
cartile urmeadă apoi încă vreo 21 de adăusături cu titule proprii. 

Capetele n'aii titule sati înscripţiuni în frunte; numai la puţine din 
ele se află aşă cevă. 

slovenești asupra 

Proveniența testului romînesc. 
Din Pravila mică s'a aflat pînă acum mai multe esîmplave, parte 

în Transilvaniea, parte în Țara Romînească; întraceasta din urmă abilă, 
în timpurile mal noaită, şi anumea un esîmplar. complet, carele s'a retipărit 
de Academica Romînă în Bucureşti în 1854 în transeripţiune cu litere 
lătinești, dar” aşă, încît mal pretutindenea -se poate restitui litera așă 
numită cirilică din ediţiunea primă. . |



i 
:- Moate-aceste esîmplare sînt în conitestul lor deplin identice. pînă la; 

cîte un sîngur nume propriii, de persoană: și de ţară, însă de mare însăm- 
„nătate, carile, la prima vedere, fae îndoioasă proveniența cărţii. În esîmpla- 
rele descoperite în Ardeal se află în „Predosloviea cătră toţă nastavniei (1) 
sfintei beserecă“: ca cel ce publică cartea, „Ghenadie. cu mila lui 
Dumnedeit arhiepiscop și mitropolit a toati ţara Ardealului, precînd 
în cele aflate în "Țara Romînească „Theofil, eu mila lui Dumnedeii 
arhiepiscop şi mitropolit a toat? Măâra Rumăneaseîi. 
„Amândoi aceşti arhiepiscopi și mitropoliți die: mai departe în „Pre-: 

doslovie“ despre sine: „Socotitiam că mai toate limbile ait carte pre limba 
lor, cu aceea engetaiii și cit, robul domnului mivit Isus Huistos, să 
scoţcrasti cârte, anume pravili, pre limba rumăneascî, 
sfinţi(i)lor voastre, fraţi duhovnici rumăneşti,. carii sănteţi păstori oilor 
celor cuvăntătoare a turmei lui Hristos, carea are întru sine multe feliuri 
de vindecări sufletelor creștineşti celor ce sănt: rănite cu păcate, însă “mai 
vrătos și cale la împărăţiea cerlului;* şi roagă pre toţi episcopii şi preuţii, 
„la care mănî vu căd6 aceasti sfănti carte, acela să 'aib? a o tin6 în mare 
cinste şi să se înveţe dentru ea în taini cum va vindecă sufletele oamenilor 
de păcate, farî întru mănî de mirean să nu se dea, nice la măscăriciii să 

„nu fie tocmelele sfinţilor. apostoli și a sfinților părinţi batjocurite, că apoi 
milostva ta veri dă sam?, frate duhovnice, ei nn voii av6 treabit, 
„Acuma se naște întrebarea: „Căruia din acești: doi mitropoliți se 
cuvine săi atribuim „cugetarea de a scoate ceasti carte, anumea pravilă, 
pre limba rumăneascî*, lui Ghenadie din Ardeal, ori lui. Teofil din Tara 
Roiniească ? Şi în cazul dintîlii. cum să ni esplicăm tipărirea ei în ara 
Romînească? a p. 

„.* Ca răspuns.la aceste întrebări avem emise pînă acum mai multe 
socotință. . | 

ii Cel dintilă carele s'a rostit în privinţa aceasta, a fost Dr. Vasilie 
Popp. El atribuc mitropolitului Ghenadie din Ardeal nu numai „cu ge- 
tare a de a scoate pre limba rumăneascî“ această carte, ci chiar şi însă'și 
compunerea, sai trăducerea ei, căci el dice apriat:): „Această Pravilă, 
precum se' vede din. Prefaţie, fa ste făcută de Ghenadie Gradi (Bradi) 
Arhiepiscopul şi Mitropolitul Ardealului“; da” asupra împrejurărilor 
carile ar. fi îndemnat, saii constrîns, pre mitropolitul Ghenadiii ca să 
tipărească această carte înafară de Ardeal, nu se rosteşte nici într'un felii. 

„Al doile bărbat carele a căutat să ni dee un răspuns mai deslușit 
la: amîndoailă întrebările de: mai sus, a tost eruditul canonic T. Cipariii, 
Judecînd după esîmplarele defectuoase ce - lu aveă, dinnăinte, el dice 2) că 
această carte „se pare a fi ediţiunea a doaita a Pravilei tipărite în Bra- 
şov (1980), de care s'a: dis mai sus (seclu. XVI sub D.) cu unele schimbări 
în ortografie, din care împrejurare şi mai ușor se poate pricepe cum de 
se află în întîia carte tipărită în Rominiea prefaţiunea nu de la metro: 
politul Romîniei, ci dela al Transilvaniei, de unde apoi şi urmeadă că acel 
Ghenadi na e al doile de pre la anul 1641. ci cel de întîlit, sub eare se 
tipărise și Cazaniea de Brașov din annl 1980%. —  Îmeredinţîndu-se însă 
mai pe urmă că cartea despre 'care se vorbește în postenvîntarea dela 
Tăleul Evangeliilor tipărit în Braşov cam pe la anul 1564 că sar 
fi tipiirit mai înnăinte, na a fost o Pravilă, ci :un Pracsiit s. Faptele 
  

1) „Disertaţie despre tipografiile rominești . . . Sibiiă, 153%, pg. 5S nota b. — 
3) Analecte, Blaj, 1858, pe. XXV. E
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Apostolilor, 'și-a modificat. întru câtva părerea, dicînd în opul săt:: „Prin: cipia de limba şi scriptura. Blasiu, 1866%, pg. 105-—109, Aa și Bb. că 
ediţiunea acestei cărți „e făcută, sati după alta mai vechie transilvană; 
sait cel puţin după un manuseris transilvan“, | 

Opiniunea canonicului 'T. Cipariă fii admisă, fără multă modificare, 
de unii învățați chiar și dupăce s'a descoperit esîmplarial complet din 
Țara Romînească și s'a publicat. de Academiea Romînă din “Bucureşti. 
Așă ni vorbește laboriosul și mult meritatul V. A. Urechie în cartea sa, 
„Schițe de istor. liter, romîne în Bucureşti 1885* pg. 131—182, că “Pra: 
vila cea mică dela Govora pare a fi avut doaită ediţiuni sîneronistice; una a mitropolitului. Teofil al Munteniei şi alta a lui Genadie al Ardea- 
lului“; iar' Ar. Densuşanul dice în privinţa aceasta!) că „Pravila cea 
mică de Govora... a eşit în doaiiă feliuri de esîmplare ; în-unele figu- 
readă 'Leofil, mitropolitul Munteniei, în altele Ghenadie (1620 —1610) 
mitropolitul Awdealului. De unde se pare a resultă, că Pravila a fost 
trădusă în 'Dransilvanica, şi. pentru economie, cei doi mitropoliți s'aii înţe- 
les să “și o tipărească cu o mică schimbare de cîtevă cuvinte, fiecare pentru 
sine, dînd unul cartea. altul tipariul. Fiindcă lipsese provinţialismele, 
se vede că trăducerea transilvană a fost revedută - în. Munteniea,- şi la 
aceasti revisiune se va reduce osteneala lui Meletie Macedoneanul, egumăn 
şi tipograf, și a lui Mihail Moesalie. Pravila phre a fi trădaso Silivestru 
lvomonahul, trăducătoriul transilvane, - Si 

“Noi, îndată ce am luat cunoștință de ediţiunea : Academiei Romîne, 
apărute în anul 1884, am emis în prelegerile noastre din semestrnl de 
Xarnă 1884/85 de la universitatea din Cernănţ altă opiniune, care cu plă: 
cere am vădut'o - acceptată de-colegul nostrn dela facnltatea teologică, 
Constantin Popovieiii jun., în opul săi: „Fîntînele şi Codicii dreptului” 
bisericesc ortodox; Cernăuţ, 1886%. pg. 101. : : i 

Opiniunea noastră în privinţa provenienţii cărţii: este că ea, atît după, 
întenţiunile şi scopurile publicării, cât Și după autoriul. trăducerii ci, este un produs al Țării Romîneşti, iar! nu al Ardealului. Împrejurările :bise- 

„ricești de atuncia aii necesitat!o și ati produs'o.  Reformatismul și prote- stantismul eră acii de mult întrodus în biserica apuseană a' Sașilor şi a 
Maghiarilor din Ardeal; ba, şt în biserica: Romînilor de acoleă Se strecu- 
raseră idei și vederi reformatiste prin cărță tipărite, ca -„Tălcul Evangeliilor« 
cel tipărit pela 1564'cu spesele lui Foro -Micltuş s. Forro Niculaii, carele 
a luat parte activă și însămnată în mișcările politice şi religioase din Ardeal 
de pe la mijlocul secolului al 16-le.. Aceste idei şi vederi găsiră aderenţi şi pintre locuitorii din îmbele domniate romîneşti nu numai pintre cei ce 
se ineaii. de biserica -apuseană, ci şt.pintre unii de cel de biserica răsă: riteană ; ba chiar și patriarhul din Constantiniana, Ciril Luucaris, nu erâ străin de aceste idei. și vederi. Spre a adute limpedire și dumerire:: în aceste încurcături religioase s'aii ținut chiar doaită sinoade - în Iaşi, unul în anul 1642, Ja carele aii luat parte biserica grecească, şi cea, rusască,, şi altul în 1644, la care aii fost de faţă numai bărbați din. îmbele dom- 
niate romînești. | ” E . 

Aceste mișcări religioase, pline de neliniște, ai dat ansă în Moldova: la „Pravilă aleasă: a lui Eustratiti logofătul din 1632, tar în "Ţara Ro- mînească, la trăducerea și tipărirea în Govora în anul 1640 a aşă, numitei 
Pravile mici. Îmbele aceste Pravile reflectat vederile dominante pe atunci 

1) „Istoriea, limb, şi lit. rom, Iaşi 1885* pg. 139—140, și ediţ. 2 Iași, 1894, pg. 169, 
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în biserișa răsăritului, și crai puse la disposiţiunea dirigenţilor bisericii 
nu numai ca un îndreptariii în activitatea lor, dar? şi ca o arnmiă încontra 
ideilor protestante și reformatiste, Si Ia | 

“Biserica drepteredincioasă a Romînilor din Ardeal a stat totdeauna 
în legături ierarhice cu. biserica Romînilor din domniatul Țării Romîneşti, 
de unde şi titulătura acestora de „arhiepiscop şi: mitropolit 'al “Ungro- 
vlahiei“. şi de „Eesarh al-Platurilori. Episcopii: şi mitropoliţii: dreptere- 
dincioși ai. Ardealului şi ai Ungariei se sfințiat de mitropoliţii din dom- 
niatul "Țării Romîneşti. Aceste împrejurări de legături ierarhice af adus 
cu sine ca mitropolital Ungrovlahiei să poarte grijă în cele spiretuale și 
de biserica Romînilor din Ardeal, ameninţată cu desbinarea. 

Deci, vădînd mitropolitul, Ungrovlahiei, 'Leofil, biserica în primejdie ' 
de a'și pierde datinile vechi și de a se înnoi eu' altele străine, S'a sîmţit 
dătorăii a o scăpă prin aceea, că va aduce aminte tuturor dirigenţilor că 
de datorinţile ce le ai, şi că li va pune la îndămînă, „pre limbalor“, un 
„direptătoriii de lege“. Pentru biserica din "Țara Romînească puteă face 
aceasta, fără, împiedecare, deoarece episcopii, prenţii, domnitoriul şi boerii 
de aici erai cu toții înţeleşi ca să'și păstrede şi mai departe datinile vechi 
bisericeşti ; aice avei tot dreptul să publice astfelii de -„Direptătorii de 
lege“. Nu așă de ușor eră lucrul pentru Ardeal. Aice puteă mitropolitul 
Teofil. să'și publice „Direptătoriul săti de lege: numai cu învoirea, și pe 
numele mitropolitului de acolei,; altteliii n'ar fi avut trecere și putere 
obligătoare. Această învoire însă n'o putei, refasă mitropolitul Ardealului 
Ghenadiii, fără a se desface de legăturile ierarhice cu. biserica: din Tara 
Romîncască, Deci, numai spre a dă acestui „Direptătorii de lege': putere 
obligătoare' și în biserica drepteredincioasă. a Ardealului, s'a dispus ca un 
num&r oarecare de esîmplare să aibă în scrisoarea de -promulgare, „în 
predosloviea“ -saii precuvîntarea „Direptătoriulni de legeii. numele mitro- 
politului: de acoleâ. Așadară, numai legăturile ierarhice şi scopul de a 
asigură Pravilei govorene. putere obligătoare şi în Transilvaniea ni esplică, 
în mod firesc, de cu'în precuvîntarea unor esîmplare din această Pravilă 
figureadă ca promulgătoriii al ei mitropolitul Ungrovlahiei, “Teofil, ia? 
în altele mitropolitul. Ardealului, Ghenadiii. 

„Spre a păstră acestui „Direptătoriă de lege: caracterul săi curat 
bisericesc, s'a omis din scrisoarea de promulgare orice amintire de dom. 
nitorăul ţării în care sa tipărit; ba chiau nici în titlul cărții nu se dice 
că ea este tipărită din ordinul cutăruisaii cutărui domnitoriă, ci"numal 
că sa tipărit în „tiparna prea luminatului Domn lon Materii Basarabi, 
voevodi a toati ţara Ungrovlahiei“, şi abiă în doaiiă notițe secundare, una 
a egumenului din Govora, Meletie Macedoneanul, şi alta a ieromonahului 
Ştefan Ohrideanul, se dice că Matei Basarabul a dat ordinul de a se 
tipări cartea eu spesele sale, dar” nu de a-o și trăduce ori promulgă, Tră- 
ducerea cărţii se pune numai sub scutul 'Treimii, dicîndu-se în posteu- 
vîutarea lui. Ștefan Ohrideanul că ea s'a făcut: uaBonerticitt -oTiţa 1 nocinit= 
Wienieue cEIHa vt CEBprilenieur, cararo Alyxa = ci vrerea tatălui şi cu 
ajutoriul filului şi cu îndeplinirea sîntului Spiret. 

| Această ferire de orice amestec politie a facilitat cărţii promul- 
garea și lăţirea ei în biserică Ardealului, măcareă ca s'a trădus și s'a 
tipărit în Țara Romînească, :



au 

Autorul trăducerii Pravilel. | | 

Asupra, persoanei trăducătoriului. Pravilei govorene încă găsim emise 
pînă acuma 'mai multe păreri, fiindcă pînă în anul 1884 se cunoştea 
numai cîteva esîmplare păstrate necomplet în Ardeal. Acestora li; lipsită 

"tocmai foile din urmă, pe cari se află. 0 notiţă care ni face cunoscut, în 
mod precis, pre acela carele a trădus nartea. E a pa 

Fiindcă în titlul Pravilei nu se arată nici originea cărţii, nică auto- 
rul ori trăducătoriul ei, şi ennoscîndu-se pînă în anul 1884 numai esîmplare 
defectuoase, promulgate în Ardeal de mitrapolitul: Ghenadiii, eră. lucru prea ! 

— firesc ca Dr. Vas. Popp, cel 'diutiiii: carele a vorbit despre autorul cărţii!) 
să o atribue pe deplin mitropolitului Ardealului Ghenndii și să dică 
despre dînsul că el „a făcutio&, SE , 
„„ „Te Cipariă a fost-cevă mai. precaut în pronunţarea. sa, „asupra. ori: 
ginii şi a autorului cărţii. El nu o priveşte nivi ca carte originală romt- 
nească, nici nu âtribue trăducerea ei în romînește mitropolitului Ghenadiii, 
ci unui Yeromonah. Silevestru, carele-a trădus din rusește. în. romîneşte 
„Evangeliea învăţătoare“, tipărită tot la Govora în anul 1642, şi aceasta, - 
din -causă fiindcă îmbele cărţi. erati „tot de pre-atuncl şi în aceeaş tipo- 
grafie date la lumină“ ; și ca să nu vină în contradicere cu. socotinţa 
emisă de dînsul asupra provenienţii transilvane a cărţii, identifică. apoi 
pre acest ieromonah Silvestru ci acel jeromonah Silvestru carele a început 
a trăduce "Testamentul Noii, tipărit în Alba-Juliea în anul 1645, fără alt 
temelii, decît omonimitatea lor,?) Aa | | 

Mai serioasă, la prima vedere, este altă socotință, emisă în. treacăt de 
învățatul academician A. I. Odobescu. Acesta a, găsit piatre cărţile din 
mănăstirea Bistriţei din 'Țara Romînească o carte. sloveneasea, legată 
în scoarţe de lemu. Pe una din aceste scoarţe se află o însămnare ;serisă 
sloveneşte de însă'și mîna lui Udriştea: Năsturel... În această, însămnare 
crede A. I. Odobescu că stă scris că: după aceaștă carte. slovenească: »lo- 
gofttul Udriștea Năsturel din Fierești a trădus la. 1630 Pravila biseri- 
cească cea mică, tipărită pentru prima oară .romîneşte la Govora sub Ma- 
teii Vodă Basarabe, 3). E a 

Această, socotinți însă este deplin greșită, fiindcă în disa notiţă nu 
găsim aceea ce ni spune A, I. Odobescu, ci numai atâta că Orest Năsturel 
din Fiereşti a împrumutat din biblioteca mănăstirii Bistriţei o carte, 
aceea pe care a scris el însămnarea, că a citit'o cu multă: plăcere, iar” 
nu că ar fi și trădus'o, Eată aice testul „acestei notițe; pre care. 'l-ara 
primit prin mijlocirea bibliotecariului Academiei. Române, prof; |: Bianu, 
dela profesorul de limbile slavice la universitatea din Bucureşti, 1. Bogdan. 
„Ci Enury eB6opiru' npeetoBy(rare) - 3. MOHACTEIPUX B.1AXOBAIAAHILCIHK 
eymy1o a3 Opeers Hacrypea wr Pieprum or rorwz:ae monacripa Bucrpun- 
Raru rit(aroa)ro ua A0Bpesenuoe-aurarrie ganmeeraonaB NpPOUTOX.OY:Re COLET EI, 
HE Malu îKC INC .Bb HCiL OYCAaAiIxcaA "TEHNIC II MOstoca da G(or)r 
Ga(a)rux BBBAATEA, BE3NBBAUT 'EpyAOA(106)H0uy' nuearearo IEpBEIC e NOBLI- 

„AMTEAIO, HD 11 Bb BCM AaBUNIIAL MHBI 10, MOGABIAIL îs -1i MOCM) coita s1rioiy 
HEAOCTOUINICTBY NHenpexoAHurIrit Gyayniux Ga(a)r5 BE3MBaAlN AMUnB; , 

„Be Anu Ga(a)roa(EnerBaru ui ripecăririare nataarmina r(o)c(noan)ua 
Mareeu Bacapada, B5 ALITo r(o)e(nog)ue axe (== sai: axac) u(a)e(e)ria ronin 

  

„)-Disertaţie despre tipogr; rom. pe. 68. nota b, — 2) Principia d6 lim). și script, 
pg. 109, Bb, — 3) Analele soț Acad, ro. t..X. secț. Î. Bucureşti 1817, pe, 2.
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ui, NryMeneT(BO)Baniny nperoaoGurInmouy iepoxonaxy r(o)e(uoan)ia Bacn.rito Baamuany“. = Această carte colettanee, proprietate a renumitei între mănăstirile romîneşti: transmuntene, am împrumutatio eii Orest Năsturel 
din Fiereşti, din aceeaș mănăstire, a Bistriţei die, spre citire pe câtva tip ; am citit'o acum pînă în sfârșit; nu puţin m'am înduleit eu citeniile - 
din ea; de aceea mă şi rog ca Dumnedeii, dătătoriul bunătăţilor, să dăru- ească seriitoriului Yubitorăii de 'osteneală, mai ales dispuitoriului  (stăpâ- 
nului), dar” și'celor ce mi-ati dat'o în împrumut, pe urmă încă și nevred- 
niciei mele păcătoase răsplata vecinică a bunătăţilor viitoare, amin. 

„În dilele binecredineiosului: şi prealuminatului principe, Domnului 
Mateiii Basarab, în anul Domnului 1699 '(saii:-1635), în luna lui Juniă 
îni, 18, egumăn fiind. preasînţiea sa ieromonahul, domnul Vasiliti Vlăștean“. | Dintre aceste trei opiniuni, emise în nedeplină cunoştinţă a cărţii, numai aceea a eruditulni canonic T, Cipariii a găsit susţinători în V. A. "Urehie. și Ar. Densuşanu chiar. şi după cunoștința esîmplariului complet, publicat de Academiea Romînă în 1884. V. A. Urechie!) dice pur şi sîmplu că” Pravila govoreană este „edată de Meletie Macedoneanul după trăducerea ce o făcit ieromonahul Silvestru“; iar! Ar. Densuşanu caută să împace 
oarecum notiţa dela finea cărţii cu opiniunea emisă de T. Cipariă, și de aceea dice 2) că Pvavila govoreană a fost trădusă în. Transilvaniea, de 
Xeromonahul Silvestru, și „fiindcă lipsesc provinţialismele, se vede: că tră- 
ducerea transilvană a fost revădută în Munteniea, și la această revisiune se va reduce osteneala lui Meletie Macedoneanul, egumăn și tipograf, şi a lui Mihail Maesalie:, | da 
„Noi însă nu putem admite ca întemeiată, şi. adevărată niciuna din aceste opiniuni; fiindcă sînt în: veghiată contradicere cu cele ce le aflăm 

în notițele tipărite la începutul și la fine», cărţii. Acum, dupăce avem la 
disposiţiune un esîmplar nedefectuos, nu. mal putem îmblă după combinări îngenioase, ci trebue să ne ţinem strîns de accea ce ni Spun cei ce aii lucrat la publicarea cărţii. : 

În esimplarul medefectuos, retipărit de Academiea Romînă din Bu- enrești în 1857, gâsim o posteuvîntare slovenească, făcută, de Jeromonahul Stefan Ohrideanul în cuprinderea, următoare: Manoaenieus wrna 1 nocrie- 
INCHiEMD: CLINA 1 EBBPBUICHICII eBHTaro Âyxa, cito nnuey upenuca wr c.40- BECI HA B-IANIREI AI3HI45 MUXANAL MOLAAIE, 1 NOTOAL NOBEACITICAE 11 TIE AU 
Bexriemb upecnkraiaro nubaa Io. Mareerr Bacapa6a Boenoaer, n GaarocaoBonies'r npeocBameniaro opxienncitona, wp Beou.a, MIITpOnOAUTA BBCEI 3eMaiur OYTEpPOBAASINCEEIA, 'TPyAUSeA w ce aa5 iepomonax Creare wspuiaertinr,- ur Banetaraxom cito . ăury,.. Iloraca  nucazii Brakro 3pMe, a wT po:taLeTBa XPIICTBA, AXA, BB NONEALA0R a. HCABAN CBIITACO NOcTa, a CBBPBIUIICA BD 
nonealuor 3. ueabin nocra roroaae ara. Tharte MO.IMCA WTyureI, aute norpbmeno oGphuere “ro nenpan.vliize, a nneaBiaro crt u3B0A UpPOurenio 
euoao6.vbure, n naneuaraBnurx cie ue npoxannajire, = Cu voința Tatălui şi cu ajatoriul Fiiului şi en deplinirea, Sîntului Spiret, această caite 
a preseriso (trădus!o) din slovenește în..limba romi: nească: Mihail Moesalie, și după aceea din mandatul Și cu chieltuiala prealnminatalui principe Lon. Matetă - Basarab voevod, şi cu 
binecuvîntarea preasînţitului arhiepiscop, domnul Teofil, mitropolit a toată, țara Ungrovlahiei, ma m ostenit cu aceastaeii ieromonahul 

'1) Schițe de.ist, liter.. rom. Bacareştă -1885, Pg. 131 —192. — 2) Iştor. limy; și lit, rom. lași 1885, pg. 159—140, și ediț. 2. pg. 197.. ES .
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Ștetan Ohrideanul, şi am tipărt.noit acâastă carte. Sia: 
început a se serie în "anul 7149, fai” dela nașterea lui Hristos 1640, 
în Lunia întîiei săptămîni a sîntului ajun (post) şi s'a sfîrșit în Lninia 
stptâmînei a șeptea a ajunului (postului) 'aveluiaş an. De accea ne rugăm, 
cititorilor, ca să îndreptați ce aflați greşit, fa! pre cel-ce-a scris (cules) 
acest izvod să!l învredniciţi” de tertăciune, şi pre cei ce attipărit aceasta 
să nu” blăstămaţi, E o i 

Dacă ne ţinem strîns de cele ce ni spune această posteuvîntare, şi” 
nici nu avem vreun “motiv ca să ne abatem dela aceasta, apoi trebue: să: 
mărturjsim că nu poate fi niciun pic de îndoială că antorul trăducerii 
romîneşti nu este altul decît Mihail Moesalie,- tar” ieromonahul : 
Stefan Ohrideanul acela carele s'a ostenit cu culesul şi așădarea . 
literelor în șire şi pagini, și că la actul tipăririi at 'conlueraţă mai mulţi, 
precum şi la corectura tipariului, deoârece despre cei dintîlii se. vorbeşte 
în singural, iar” despre cei din urmă în plural. : i 

Mai esistă încă și altă notiță, tot slovenească, facută însă de Meletie ' 
Macedoneanul, egumănul mănăstirii Govorei, și tipărită la începutul cărţii: 
îndată după precuvîntarea mitropolitului.: Aceasta nu altereadă întru nimică : 
cele spuse în posteuvîntarea ieromonahului. Stefan Ohrideanui, ci ni pre-: ciseadă numai partea ce ai luat'o' el, Meletie Macedoneanul, la tipăritul cărţii. Întraceastă . precuvîntare dice Meletie: Macedoneanul următoarele : 
Iloseneniesrbsie Ilpecnkraaro. voenoaapsi Io. Mareca Bacapua6a Boenoaa, un. 
Gaaroesoseriiesp npeoeeenentiuro Apsienucoua Qewzuaa, Muageriio Bo:xiero 
Murponoanr(a), see Bem OyrpoBiaxinekia, ua HeuaroBarir ciro RUNLY 
raaroaemyio Ilpaguaa, mb SYwEAbmeuy . B'b eBamennornonex'r,. Meaerito 

„ Maneaoncnouy, Mryueny coGure siurrea aro monacrupa LoBopa, xpama Oyenenia 
upbcenrbia Goropoanna, "Lite M0410. Bac. UTYU16 CiI0 RUNFY, aue “To GyAeT% . 
norpuieno, Ayo Rporoeru nenpapăziire, “1. Nac5 wo cc3t TPYAUenuI ut “es Gaaroenosnre a He naunbre, nomâne ue'une arre.lb, HO pyka Pphura ur Spenua. == Din mandatul prealuminatalui Domn Ion Mateiii Basarab voevod, 
şi eu binecuvîntarea preasînţitului arhiepiscop Teofil, din mila-lui Dam- 
nedeii mitropolit a.toată ţara Ungrovlahiei, s prea tipări această 
carte numită Pravilă :Cmi s'a dat) mie celui mal-umil 
dintre ieromonahi, lui Meletie Macedoneanul,igumăn 
al conventului mănăstirii Govoret cu ruga preasîntei Nă-. 
scătoare de Dumnedeit. “De aceea vă rog pre voi cari citiţi această carte, 
ca ce va fi greşit să îndreptaţi cu spiretul blândeţei,: şi pre noi tei ce: 
ne-am ostenit cn aceasta să ne binecuvîntaţă, iar”: nu să ne blăstămaţă, - 
căci nu a scris înger, ci mînă de lut şi greşitoare“, 

Din această însămnare 'se vede de aserenda . lămurit că Meletie 
Macedoneanul a 'primit.dela doimnitoriul țării numai însărcinarea, Jar” 'dela 
mitropolitul ei bineenvîntarea, ca să îngrijască de tipărirea manuseriptului, 
ceea ce.a şi facut. EI dară n'a jucat la tipăritul acestei „cărţi alt-rol, 
decît acela de a fi îngrijit de cele trebuincioase şi de a fi priveghiat 
asupra mersului lucrului, și de bună samă și asupra corecturii tipariului, 
deoarece și el cere îndulgenţa cititorilor pentru strecurarea greșelelor. 

Acest Meletie Macedoneanul fusese mai întâi prin Rusiea, și anumea 
în Chiev,. la mitropolitul de acolei, Petru Movilă. De cătră acesta samănă, 
să fi tost trimeș, cam pe la anul 1633, în Țara Romînească en misiunea 
că să îndemne pre domnitoriul Mateiii: Basarabul la tipărirea de cărţi. 
bisericești curat drepteredincioase, fără amestec cu învăţăturile reformatiste
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şi păpistașe, după cum se: faces, aceasta .prin unele tipografii din Ardeal 
şi din Poloniea. Mateiii Basarabul îl primi cu bine şi: acordă prin uricul 
din 6. Ianuariii 16341) egumeniea pe vieaţă: în mănăstirea Govorei, se 
vede că cu însărcinarea de a fi mînă de ajutpriii la înfiinţarea de tipografii 
în ţară și la tipărirea de cărți bisericeşti. S'a, și înfiinţat întradevăr, în-. 
dată după aceasta, mai întîti în Cîmpul-lung o tipografie, din care a eşit 
în-anul 16393 un Trebnic slovenese (Ş$ 8.) şi apoi curînd după aceasta 
se înfiinţă altă tipografie şi în mănăstirea Govorei: pentru a tipări acoleă 
cărţi romîneșşti, dintre carile Pravila, govoreană pare a fi fost chiar cea dintii. 

Despre Mihail Moesalie saii Mocsa ştim pînă acum atîta că el trebue 
„să se fi născut spre finea secolului al 16-le oareunde în Țara Romînească 

şi anumea în Olteniea, căci pe la anul 1620 îl găsim acum ca călugăr 
la episcopiea Rîmnieului Vîlcii, unde din îndemnul episcopului de acoleă, 
'Peofil, scoase și scrise din mai multe „cârți slovenești'* precum şi dintr'alte 
izvoade': pe romîneşte: „Vieţile şi petrecerile împăriteşti 'ce ai fost 
de începutul lumiei** pînă la anul 1489. Eruditul B. P. Hăşdăă îl ţinede 

„_Romîn oltean, ia” G. Bariț de Grec din Chio, fără însă de a ni probă 
aceasta, Acest călugăr samănă să fi fost bărbat de mari talente şi cu. 
multă învățătură ; el cunoştei, pe lîngă graiul săi matern, încă foarte 
bine sloveneşte, greceşte şi lătineşte?) ; eră dară unul dintre cel mai 
bine pregătiţi pentru trăduceri din graiuri străine. Cînd deveni Teofil, 
episcopul Rîmnicului, mitropolit al Ungrovlabhici, şi voi să trăducă şi să 
tipărească romînește, cărţi bisericeşti, nu putu găst în ţară pre altul mat. 
apt spre aceasta decît pre vechiul 'săii cunoscut, Mihail Moesa, după cum 
se scrie el însu'şi în cronica sa, sati Moesalie, după cum îl cunoaște Ștefan 
Ohrideanul, și de aceea fi însăreinat cu trăducerea „Direptătoriului de 
lege“: saii a Pravilei govorene. Ori de a lucrat acest călugăr. și la alte - 
trăduceri, nu ştim, atîta știm că „lvangeliea învăţătoare, care este 
tipărită tot la Govora cu dol ani mai în urmă, nu mai este trădusă de 
e], ci de un ieromonah Silvestru. ” o | 

Mijloecitorii trăducerii şi attipăriril. | 
După cele îndicate mai sus la proveniența cărţii şi la autorii tră- 

ducerii nu poate fi îndoială că acela carele a luat iniţiativa la trăducerea 
şi tipărirea cărţii acesteia nu puteă fi altul decît numai mitropolitul 
Teofil, și că tot el a ales pre Mihail Moesalie ca pre trăducătoriul cel 
mai competent, fiindcă îl cunoșteă şi eră aci probat de mai înnăinte în 
ast felii de lucrare; el este, aşă dicînd, autorul întelectual al acestei 
mișcări întelectuale, romîneşti, în ţară. Această mişcare însă cu 
anevoie s'ar fi produs și s'ar fi. susținut, dacă domnitoriul. ţării n'ar f 
fost de acord cu ca şi n'ar fi secundat'o din toate puterile. Prin el s'aii 
facilitat înfiinţarea pe atunci a unor tipografii în ţară, şi tot el a fost 
acela, carele a însărcinat pre vestitul tipograf Meletie Macedoneanul 
cu îngrijirea tipăririi, și a pus la disposiţiune mijloacele necesare, căcă 
cartea a, fost tipărită nu numă! din madatul săă (nopenenieur), dar” şi cu 
spesele sale (n:raupenieur). | 

„Timpul trăducerii şial tipăririi. 

Despre. timpu! trăducerii şi al tipăririi „Direptătoriului de lege“ 
govorean încă găsim carecari. diverginţi în opiniuni. Dr. Vasile Popp 

').Dr. Vas. Popp. Disert. despre tipogr. rom. Sibiii 1838, Pg. 52. -— 3) Hășdăi: 

Cuvents den bătr. t. 1. pg. 339- 344 și 399—400 şi snplement lat.I. pg. 4. — 3) Vedi. 

Scrierierile vechi. Cronicile 'Țării- Romînesci, col. 2 ete, . „
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pune) anul 1642 ca 'an al tipăririi. Aceasta însă, -0 faca în' ascunde ştință, de lucru și numai: după analogie. Esîmplarul 'ce "l-a avut înnăinte trebue să fi fost lipsicios atît la început cât şi la fine. ' Aseasta: se vede de: acolo, că Popp nu publică titlul principal al cărţii, cel din fruntea ei, ci numai pre cei ce urmeadă după precuvîntarea mitropolitului și cu carele începe contestul, adecă: [lpaniria ere an, Dar ştiind că alte doaită cărţi sii tipărit în Govora în anul 1642, a presupus că tot în acest an trebue. să se fi tipărit și Pravila. | m Presupunerea, academicianului A. [, Odobescu, că Udriștea Năsturel ar fi trădus cartea aceasta cu dece ani mai înnăinte de tipărirea ei, adecă în anul 1650, o delăturăm ca una ce este rădimată pe 'un test răi înţeles şi necoreet citit, precum am 'vădut mai sus, Ia „Ni rămîne dară pentru precisarea timpului trăducerii şi al tipăririi ca temelie solidă numai aceea ce găsim: însămnat în titlul cărții şi în notiţa lui Ștefan Ohrideanul de la finea e. În titlu: se dice: ptipări- tu-s'aii în . . , mănăstirea Govora n aro ape (1149), iar? dela na- şterea In Hristos axu (1610), Ștefan Obrideanul este mai descusaut, ni spune cevă mai mult în posteuvîntarea sa atât în privinţa timpului tiă-! ducerii, cît și al tipăririi cărții. El ni îndică că între timpul trăducerii şi al tipăririi a trecut oarecîtva timp, fiindcă se esprimă așă: Ciro ruury IpPENIICA. 6P CNOBENCEU Na BĂANIGEI AI3EIE  MUSAULAE MoSaxie,: un omo m NOBCACHICAE UA IGRANBENICNE . , .. terrbaa, lo_ Ma'reeu Bacapada Boenoari 'ut. Earoenouenieti . . . apxienucnona twp Bewpina i: . . TPYALXCA w' CeM a36 iepouonax Crepant oXpPuAeiit 1 aueua'raxoAt CIO KHury, = Această, carte a preseris'o (trădus'o) din sloveneşte în limba romînească Mihail Mocsalie, și după aceea, din mandatul Și cu chieltulala .... principelui Ion: Mateiii Basarabul . . . şi cu binecuvîntarea .,. arhiepiscopului 'Ceofil . . . m'am ostenit cu ea cit ieromonahul Ștefan Ohrideanul. și am tipărit "noi această carte“. Cit de lung a fost acest înterval de timp esprimat prin „Noro == după accea“, nu putem ști, dar tocmai scurt n'a, putut fi, dacă considerăm însămnătatea cărții precum și trebuinţa aprobării trăduceril de cătră mitropolitul țării, ba poate chiar şi decătră domnitorii . şi con- siliul săi. În privinţa timpului tipăririi .se rostește Ştefan Ohrideanul mult mai pe larg; el dice: „Ilosaca nucar - 85 aro apue (=, 7149), a. „OT Po:kAberea xpuerea, axu. (== 1640), n nonealaon a. HCAb.u eBararo NOCTă, 4 CPBPLUINCA BE Nonealnor '3. Heabau nocTa TOro:ae abra, == S'a început a se serie (tipări) în anui .7149, ia” dela naşterea lui Hristos 1640, în Lunia întîlei stptămîni a sîntului ajun, și s'a finit în Lunia săptămînei a șeptea a ajunuiui din acelaș an. La prima, citire înţelesul acestei notițe ni pare destul de limpede și lămurit; el deșteaptă în 'noi închipuirea ca cum cartea ar fi fost tipărită în ajunul cel mare înnăinte de Paști în decurs de șese săptămîni, și anumea cînd: erâ cursul anilor de la facerea lumii 7149, far dela Hristos 1610. În realitate însă nu este tocmai așâ. Se știe că biserica răsăriteană numără, aniă, cu preferinţă, dela „facerea lumii, admiţînd între facerea lumii şi naşterea lui Hristos un înterval de 5508 de ani. Anul bisericesc se începe “totdeauna cu 1. Sep- tembre și se finește cu 31, August, precînd. anii dela Hristos se încep cu 1. Iannariii şi se finesc cu 31. Decemvre. Așadară, anul bisericese dela facerea lumii începe cu patru luni mai curînd decît cel civil dela Hristos, dar pentru aceasta şi fineşte tot cu atîta mai degrabă, astfelii încît cei   

1) Disertaţie despre tipogr. rom, Sibiiii, - 1938, pg. 58... a
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sînt totuna, de lungi. De aice urmeaqă că într'un an bisericesc dela 'face- 
rea, |umii cad doi ani civil! dela Hristos, consecutivi, unul,cel precedent, 
cu finea șa de patra luni, adecă cu 1. Septemvre pînă la 31. Decemvre. 
iar' altul, cel următorii, cu începutul săi dela 1. Ianuariă pînă la 31. 

„ August: dar” și întors, întrun an civil dela Hristos cad tot doi ani 
consevutivi bisericeşti, numai cu deosebirea că în anul dela Hristos cade 
anul bisericesc cel precedent cu opt luni, nu dela începatul săă, ci cu 
lunile dela 1. lanuariii pînă la 31. August, far” cel următorii cn cele 
patru luni dintîi, adecă cu lunile dela 1. Septemvre pînă la 31. Decem- 
vre, De aice. vine că atunci cînd voim să aflăm dintrun an dat dela 
facerea iumij pre cel dela Hristos, trebue să seădem din el pentru lunile 
dela 1. Septemvre pînă la 31. Decemvre nu 5508, ci 3509; și întors cînd 
voim să știm care an bisericese dela facerea. lumii este cutare an dela 

„Hristos, trebue să adaugem, acestuia 5509 pentru lunile sale dela. 1. Sep. 
temvre pînă la 31. Decemvre., . | 

„„. Decă anul bisericesc. dela facerea lumii 7149 conţine din anul dela 
Hristos 1640 numai lunile din urmă dela 1. Sept. pînă la 31. Dec. şi 
din cel următorii 1641, lunile dintre început dela ]. Ianuariă pînă la 
31. August ; Yar anul civil dela Hristos 1640 se compune din cele opt 

„luni din urmă, dela 1. lanuariii pînă la 31. August ale annlui dela face- 
rea lumii 7148 și din cele patru luni dintru început, 1. Sept. pînă la 31, 
Dec. ale anului 7149. . | , 

“Stînd astfeliii. lucrurile cu armoniarea anilor dela facerea lumii şi 
dela. Hristos, şi-căutînd, cu aceste refleesiuni în minte, să ni dăm sama 
acum de înţelesul notiţei lui Ştefan Ohrideanul în privinţa începutului și 
finitului tipăririi „Direptătoriului de lege::, găsim în ea o încureală destul 
de mate. | | 
„Dacă admitem ceea ce se şi pare adevărat la prima citire, că cartea 

a fost tipărită în decurs de șese săptămîni, în ajunul cel mare înnăinte 
de Paşti, atunci trebue să concedem că saii anul dela facerea lumii 
1149, sai cel dela Hristos 1640 este greșit îndicat de Ştefan Ohrideanul, 
fiindeă ajunul cel mare de înnăinte de Paşti cade în acele luniale anului, 
când avem de scădut sai de adaus numărul 5508, spre a pune în congru- 
enţă anii dela facerea lumii cu cei dela Hristos, saii pre cei dela Hristos 
cu cei dela facerea lumii; prin urmare, ajunul cel mare de înnăinte. de 
Paşti din anul dela facerea lumii 7149 curăspunde cu cel din anul 164I 

„dela Hristos, iar” acest ajun din anul dela Hristos 1640 curăspuude cu 
cel din anul 7145 dela facerea lumii. | N 
„_ Decă, saii că unal din acești ant eşte fals îndicat de Ştefan Ohri- 
deanul, ori de tipăritorii ediţiunii a doaiia din 1884, saii că cele spuse de 
Ștefan Ohrideanul despre începutul şi finitul tipăririi cărţii trebuese alt- 
felii înterpretate și înţelese. | 
„Alternativa dintiiă o admite profesorul dela facultatea teologică 

din Cernăuţ, Popoviciii Const, jun. 1) EI crede că în notiţa lui Ştefan Ohri- 
deannl din ediţiunea primă ar f stat anul 7148 și că poate numai tipă- 
ritoril cdiţiuniă a doaita din 1854 "l-ar fi cores în 7149 spre al pune în 
consonânţă cu cel. din titlul cărții, şi apoi dice că cartea sta scris în 
cele șese săptămîni dintîi ale ajunului celni mare, în anul 1610, adecă 
sait că Moesalie 'șia piinit în acel timp trăducerea sa, sai că trăducerea 
lui Moesalie eri ucuma gata și atunci sa mundat numai pentru tipariă, 

1) Fîntînile și codicii dreptului biser, ort. Cernăuţ 1886. pg. 9.
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în urmă că cartea s'a tipărit. ,. în tipografiea dorănească din Govora 
în-anul 1640 şi anumea în decursul răstîmpului dela 1.. Septemvre şi. 
pînă la finea lui Decemvre“. ..: ep 

Noi admitem ca posibilă esplicarea aceasta, dar? nu o împărtăşim de. 
loc. Noi credem că cifrele anilor sînt aceieaş în amîndoaiiă ediţiunile, şi 
că atît în titlul cărţii cât și în notiţa lui Ştefan Ohrideanul: al figurat 
numai anii 7149 și 1640, dar”, ca să justificăm esistinţa lor astfeliii, trebue 
să dăm alt înţeles, după noi înţelesul cel adevărat, acelei părţi . din . no- 
tiță, care ni vorbeşte despre începutul şi finitul tipăririi... Să luăm. bine 
sama cum se esprimă în privinţa aceasta Ştefan Ohrideanul ; el ni spune 
că cartea s'a început a se tipări în anul 7149, iar”: de la nașterea lui 
Hristos 1640, în Lunia întîtei săptămîni a sîntului ajun, și s'a finit 
în Lunia săptămînei a șeptea a ajunului din acel aș an& Într'această 
însămnare totul este limpede pînă la un sîngur lucru, rămas necalificat şi 
nedeterminat îndeajuns, adecă pînă la, ajunul în care s'a început tipărirea, 
fiindcă aice nu ni se spune care ajun anumea şi de cîte stptămîni a"fost 
el. Această nedumerire însă trebue să dispară îndatăce considerăm că 
atunci cînd sa început tipărirea eră anul 7149 carele curăspundeă cu 
anul dela Hristos 1610. Anul dela Hristos 1640 însă eurăspundeă numai 
în cele patru luni din urmă ale sale cu anul dela facerea lumii 7149, 
deci numai în lunile dela 1. Septemvre pînă la 31. Decemvre. Într'acest: 
înterval de patru luni însă nn esistă în biserica răsăriteană alt ajun decît 
numai al Crăciunului. Deci, tipărirea cărţii s'a început în Lunia întâieă 
stptămîni nn a ajunului mure dinnăinte de Paști, ci a ajunului Crăcin- 
nului. Această înterpretare a primei proposiţiuni şi precisare „a înţele- 
sului ei nu vine de feliii în contradicere cu aceea ce ni spune Ștefan 
Ohrideanul în a doaiia proposiţiune, nemijlocit: următoare, că adecă cartea -. 
„s'a finit în lunia săptămînei a'șeptea a ajunului din acela ş ans, 
fiindcă aice determinativul „roroaae abrai =— din „acelaş an sai al 
aceluiaș an“ dela cuvîntul „ajunului“ nu se poate reportă la anul dela: 
Hristos, ei numai la anul cel bisericesc, căci numai pre acesta, ca priu- 
cipal, "l-a avut în vedere Ştefan” Obrideanul, iar! pre cel dela Hristos 
"l-a pus în proposiţiunea dintii numai ca esplicativ, şi. mai. ales din: 
causă, fiindcă cartea erâ destinată şi pentru Ardeal, unde se întrebuinţă 
mai mult anii dela Hristos, decît cei dela facerea lumii, precînd în dom: 
niatul "Țării Romîneşti mai numai cei dela facerea lumii. Acest ajun de 
şepte săptămîni din anul de la facerea lumii 7149 nu este altul decît 
ajunul cel mare de înnăintea Paştilor. Pe timpul acestui ajun însă anul 
1149 nu mai curăspundeă cn niciuna din lunile anului dela 'Hristos 1640, 
ci numai cu primele luni ale anului 1641 și anumea cu ]unile Aart și 
April. Decă cartea s'a finit ase tipări Luni în a şeptea săptămînă a aju- 
nului celui mare, drepteă tot în acelaş an dela tacerea lumii 7149 încare 
sa început, dar nu și în acelaș an dela: Hristos 1640, ci în cel urmă- 
torii, 1641. i; 

După computările ce le-am făcut, am găsit că ajunul Crăciunului sa 
început în anul 1640 într'o Duminică şi annmea întria 15. Noemvre, far” ditta de Paşti din anul 1641 a picat într'a 25, April. Deci . „Direptă... 
toriul de lege“ govorean sa început a se tipări Luni într'a 16. Noemvre 
1640 și s'a finit tot într'o Luni, dar” într'a 19.: April 1641; prin urmare 
tipăritul lui a durat nu precum ar presupune unii numai șese stptămîni 
sati 42 de dile, ci 155 de dile'saii d-luni şi patru dile, sat'22 de: săp-
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tămîni” şi“io di. -Această; durată iu trebue să ni pată prea lungă; diri 
contră, de vom consideră că această carte are de.toate 174 de foi sait 
348 de pa. tipărite; că la culesul literelor a lucrat un sîngur om, iero- 
monahul Ştefan Ohrideanul ; că el, ca ieromonah ce erâ, a mai fost ocu- 
pat încă și cu șervicăul bisericesc; că în decursul tipăritului aii fost 22 
de Duminică şi mai multe sărbători mari; şi dacă la acestea vom mai 
adauge încă şi migăielele și neajunsurile împreunate cu corectura, și cu 
încercarea de a tipări în ţară şi cărți romînești: atunci vom trebui să 
mărturisim că, acest timp de 195 de dile nu poate fi nicidecum prea înde- 
lungat; ba încă vom trebui să recunoaștem și să lăudăm hărnieiea 
și iscusința culegătoriului, care a lucrat pe di mai mult de doaiiă 
pagini; o ” 

„Originalul „Direptătoriului de lege“ govorean. 

Testul de pe carele sa făcut trăducerea romînească, a fost slovenese, 
fiindcă Ştefan Ohrideanul dice apriat: în posteuvîatarea sa că Mihail 
Mocșalie a trădus „Direptătoriul de lege din slovenește în limba romi: 
nească“ (upeuiica wT7 C.1OBEHCEI Ha BAALIEDI A35IEL). 5 

| Despre originalitatea saii neoriginalitatea acestui test nu găsim 
niciun îndiciii în trăducerea romînească. Avînd însă în vedere că mai toate 
cărţile bisericeşti  bulgaroslovenești sînt trăduceră sait reproduceri din. 
greceşte, trebue să presupunem că și acest Direptătoriii de lege este de 
proveniență grecească, că testul Ini primitiv a, fost seris grecește. Şi întru 
adevăr, prof. Const. Popoviciii ni probează 1), în mod convingătoriii, că 
esistă an nomocanon grecesc, publicat în Paris în anul 1677 de profe- 
sorul de teologie de acoleâ, Johannes Baptista Cotelerius, în opul săi: 
Ecelesiae Graecae monumenta, f. |. pg. 65—158, care sconsună. în foarte 
multe părţi cu „Direptătoriul de lege“ govorean atît în ordinea materiei, 
cât şi în espunerea ei. Chiar și titlul acestuia consună aproape cuvînt 
din cuvînt cu titlul cel scurt al „Direptătoriului de lege“ govorean. După 
formula : "Agyă, cv Se vepozaiăves, începe: Kavives săâv dați "Azoosăhoy, za 
zi) Exră cirovewuâv cui mepi doyizzioy, ieptwy, poa parțaepiumy ua Ghătu 
poz, zi day. Acest titlu consună mai cuvînt din cuvînt cu acela 
citat mai sus din Direptătoriul de lege govorean. 

„____ Esistinţa acestui nomocanon grecesc, compus cam prin secolul al 
15-le sait al 16-le, precum se crede 2), ne face să admitem în mod sigur că, 
testul slovenese n'a fost o compunere originală, ci o trăducere: mai mult 
sai mai puţin verbală a vreunui test original grecesc. 

: Probabilul trăducătoriii al testului slovenesc. 

„Am arătat mai sus că în secolul al 14-le şi al 1d-le stai facut în 
„îmbele domniate naţionale mai multe trăduceri, saii copii, de nomoca= 
noane sloveiești, și că în secolul al 16-le episcopul Romanului Macariii II 
(1931—1958) a trădus rusește din ordinul lui Alesandru Lăpuşneanul un 
nomocanon chiar pentru împăratul rusese Lon [V. Vasilievici cel cum- 
plit. Este dară foarte probabil ca astfeliii de trăduceri să se fi ficut și: 
pe la începutul secolului al 17-le în domniatul "Țării Romînești, provocate 

“fiind de mișcările religioase de pe atunci, mișcări despre cari dice mitro- 
- politul Moldovii, Varlaam, în precuvîntarea cărţii sale Răspunsure, tipă- 

1) Fîntînile etc., pg. 102-104, — :) Popoviciă, |. c. pg.:64 și 68,
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rite în aşi 16451), „că mare grijă şi multă scărbă ati cuprins sufletul şi 
inima“ sa, „pentru care lucru a chemat și a strîns săbor dintr'amîndoa tă 
părțile, și din "Țara Românească și din ţara” Moldovii:, ca să se. sfătucască 
împreună pentru delăturarea pericolelor. Acest mitropolit a făcut euno-, 
ştință şi cu Udriştea Năsturel, carele erâ al doile logofăt şi frate cu 
doamna lui Mateii Basarabul, şi carele compusese în sloveneşte 12 vier- 
suri asupra stemei ţării, publicate în Direptătoriul de lege govorean. 
Despre acest logofăt ni spune mitropolitul Varlaam că eră „boieriit: ein- 
stit și slovesnie (cadecă cărturarii, scriitorii, orătoriii şi a toată destoi- 
niciea harmic, dreptpravoslavnie "creștin (și) iubitorii de învățătură, . şi. 
socotitoriii credinţei eri dreptei. Da | 

Despre acest Udriştea Năsturel, atît de zelos în cele religioase . şi 
atît de vereat în literătură, putem presupune că, sat din îndemn propriii, 
sait împins de împrejurimea sa, a trădus: într'un mod oarecare din gre- 
cește testul slovenese al Direptătoriului de lege govorean. 

. 

Secopulpublicării. 

Scopul publicării Direptătoriului de lege govorean ni'l arată mitro- 
politul Ungrovlahiei, respective al Ardealului, în scrisoarea păstorală 
adresată „cătră toţi nastavnicii sfntel biserici, prealuminaţilor arhiepi- 
scopi, mitropoliţilor, şi iubitorilor de Dumnedeii episcopilor şi preoţilor, 
și taturor duhovnieilor, carii cu putere preoțească dela Dumnedei sînt 
sfinţiţă“, și publicată ca precuvîntare s. „predoslovie“ în fruntea cărţii, 
EL a fost duplu, unul cultural naţional, şi altul bisericesc religios, 

Vădind şi un mitropolit şi altul „că mai toate limbile ati carte pre 
limba lor“, s'aii putut uşor convinge că acele popoare, cari se folosesc de 
graiul propriii în vieaţa lor publică și privată, cu deosebire la, cultivarea 
întelectului lor, își căștigă cu mai puţină osteneală cunoştinţile necesare, 
că se lumineadă mai curînd și că propășeso-mai repede pe calen culturii 
și a civilisaţiunii. În tot timpul păstoriei lor, îmbii mitropoliți uvură 
destulă ocasiune a observă și a se convinge că graiul bulgaroslavie, : de 
carele se mai folosiaii încă la cultul. dumnedeese, nu eră, nici grăit, nică 
înţeles de mai toţi credincioşii bisericii; că el nu se mai cultivă îndea- 
juns prin școalele elericale, și că chiar cei mai mulţi preuţă nu'l înţe.- 
legeait şi că toată citirea şi cîntarea lor în acest graiii eră mai mult me- 
canică și nepricepată, şi că. prin urmare, nu mai puteă nici lumină, nică 
zidi pre nimene, Mitropoliţii dară se convinseseră că o carte, răspîndită * 
pintre Romîni în graiul bulgaroslavic, să fi fost ea oricît de înstructivă, 
nu va contribui mult nici la luminarea prenţilor, nici la îndreptarea, 
moravurilor, de nu va fi publicată pe înţeles, în graiul lor matern, 'Poc- 
mai aceste considerări “îi făcură „să cugete“ la mijloacele cele mai potri- 
vite carile săi pună în stare a schimbă această stare de Incruri nefavo- 
rabilă, și le găsiră parte în „scoaterea“ de cărţi înstruetive „pre limba 
rumînească“, parte în înfiinţarea, de tipografii romînești și publicarea acelo» 
cărţi prin ele. | 

Cât despre scopul bisericesc religios, îmbii mitropoliți purceseră de 
la ideea că învățătorii şi dirigenţii bisericești pot dă altora „numai din: 
aceea ce aii; că pot povăţui pre încreduţii păstorici lor numai întru cît 
se pricep înși'și, şi că îi pot feri de vele și îndemnă cu succes 'spre fapte 
bune numai întru cât ei înși'și li merg înnăinte cu esîmple . atrăgătoare, 

  

1) Șincalii Cron.. Rom. sub 1645,, .. | | -
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şi de aceea își propuseră, ca prin cărți romîneşti îustructive să rădice, 
clerul pastoral la înnălţimea misiunii sale, şi săi pună, la îndămînă arme 
întelectuale, cn cari să combată pre adversari şi să apere pre păstoriţă de 
rătăciri. Această idee o esprimă îmbii mitropoliți cînd die în scrisoarea, 
lor păstorală din fruntea cărţii: „Cela ce primește găndurile omeneşti, 
dătoriă aste: întru seriptuiă învăţat a fi; să se opreasci de pohte; (să 
fie) smerit şi cu lucrure bune; pre tot ceasul să se roage lui Dumnedei 
ca săi de, cuvent de înţelepeiune ca să îndireptede pre cvia ve scapi cătrî 
dînsul, ,. . Lari de va fi însu'şi neștiutoriii şi nepostnie, cum va învăţă 
pre alţii a face lucrure bune ? și cine e neînţelept, (cum îl) va ascultă 
pre cel de carele va grăi, vădănd pre el fărî tocmali și beţiv, și învăţănd 
pie alţii să nu se îmbete, saă alt luera bun a petrece earele singur nu 
a făcut 94 i 

Valoarea Direptătoriului de lege govorean. 

Asupra celor cuprinse în Direptătoriul de lege govorean, îmbii 
mitropoliți samănă a nu fi avut întru toate o părere nedivisă, pe deplin 
aprobătoare ; ci at găsit în el multe învățături bune şi folositoare, dar 
şi unele cari li-a părut, cel puţin, esagerate, dacă nu chiar echivoce, 
îndoloase, nepotrivite şi provocătoare, Aceasta se cunoaște din aceea ce 
ni spun că în scrisoarea lor pastorală dicînd că cartea pare întra sine 
multe feliuri de vindecără sufictelor ereştineşti celor ce sănt rănite 
de păcate, însă mai vrătos şi cale la împăriiţiea ceriului: şi de uceca o 
recomâîndă clerului ca „să aibă a o ţină în mare cinste“, dar! îndată adaug 
ca, „să se înveţe dentru ea în tainî, cum va vindecă sufletele oamenilor 
de păcate, iarî întru măni de mirean să nu se deâ, nice la 
măscăriciii să, nu fie toemelele sfinţilor apostoli și a sfinţilor părinţi bat- 
jocurite, că apoi milostva ta veri da sami, fate dnhovnice, ei nu voii 
ave treabi“. Această precauțiune, recomîndată de mitropoliți, și această 
lepădare de răspundere înnăintea lui Dumnedeii și a oamenilor nu'și pot 
găsi temelul lor numai în vreun sîmţ de misticism și conservatism prea 
întrecut al dirigenţilor bisericeşti, ci mai ales în convingerea lor că nu 
toate cele cuprinse în Direptătoriul de lege sînt neatacabiie și ferite de 
orice critică aspră şi chiar condemnătoare. Sîngura obiecţiune serioasă ce 
s'ar put aduce îneontra acestei păreri a noastre este, că mitropoliţii ar 
fi putut scoate din carte tot ce ar fi socotit de prea esâgerat sai nepo- 
trivit în ea, dacă că ar fi avut această părere. Această obiecţiune însă se 
delătură, dacă luim în considerare pe de o parte starea culturii lor de 
pe atunci și prin urmare nepnutinţa de a o îndreptă, Iar” pe de altă parte 
credinţa ce o aveati mitropoliţii despre calitatea acestei carți, ţînîndu-o 
de „svăntă“, deci de o carte în care nu se cade nimică de adaus, sai de 
şters, fiindcă, astfeliii *i s'ar alterâ calitatea ex de sîntă, s'ar desînţi, s'ar 
profănă, 

Mitropoliţii de atunci, după cunoştinţile istorice literare ce le aveati, 
nu puteai ști cu încredințare că această; carte nu este o reproducere fidelă 

“nică a canoanelor stăbilite de coneiliile bisericeşti, nici a celor recomîndate 
de părinții bisericești autorisaţi, nici chiar a disposiţiunilor împărăteşti 
relative la biserică; el nu ştiaii că această carte nu eră alta, decît o 
pielucrâre foarte stîngace a unor scrieiă mai vechi şi de valoare, presurată 
pe lîngă această pe ici colea cu niște disposiţinni și socotinţi cari numai 
canonice, autorisate bisericește, nu erai; de accea ei îi și esageraii valoarea
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dicînd că „la care mănî. va căd€ aceasti sfinti carte, acela să aibî:a o ține în mare cinste, o: i Sa În. cîtă rătăcire se aflau pe atunci dirigenţii bisericii noastre asupra valorii acestei cărţi, se cunoaște din judecata ce o daă dui bărbați, cuno- scători de causă, asupra valorii prototipului grecese din care a fost. scos testul slovenese și de pe acesta cel vomînese. 'Peologul și profesorul din Sorbona din Paris, Ion Baptista Cotelerius, care a cedat în anul 1677 testul grecesc, (ice despre el 1) că este „mai mult o amestecătură lipsietoasă, desordinată și nesărată, decit o colecțiune (de canoane), compusă întu?o grecească mai noaiiă de nuşeare autor neespert:*; Xar' profesorul dela facul- tatea teologică din Cernănţ, Const. Popovicăii jun., dice 2) că testul &recese- „trăteadă, de regulă, pe lîugă materiile îndegetate în înscripțiune, încă și alte materii cu total diferite, cari nu stai în niciun conneecs cu cele de mai năinte; sărite și repeţiri provin foarte des, şi lipsa a toată ordinea în înșirarea materilor se pare a fi sistemul autoriului, . .. Na a rate oră dăm peste locuri de tot neînțelegibile, sai peste hotărâri cari trebue să le numești, cel puţin, cuioase::, 
Aceste judecăţi nn prea măgulitoare, rostite asupra testului gvetese, își găsesc. o deplină îndreptăţire şi aplecare nu numai la testul grecesc, ci și la trăducerea romînească, precum ne putem încredinţă citind. cartea. 

Acnrăteaţa trăducerii, 
A trăduce cu acurăteață şi cum se cade vreun test dinti'un grai în altul, nu este lucru așă de ușor precum s'ar crede. Se cer dela un trăducătoriit bun doaită lucruri de frunte : întîi ca să înţeleagă bine, pe deplin şi eu deamăruntul, testul ce voleşte să'l trăducă, şi apoi ca să dispună, cu deplină putere, asupra gralului în care voleşte să trăducă, și apoi să caute a reproduce în el întocmai înţelesul testului original. Cînd saii înțelesul nu este reprodus cn acurăteață și precisiune, sati cînd nu sînt observate şi păstrate toate partienlarităţile dicţionale, fecsionale şi sintac- tice ale graiului în care se trădnez ; atunci trăducerea nu poate fi nimerită şi bună. Cum stă în privinţa aceasta cu Direptătoriul de lege govoreau, ni vine foarte grei de. precisat cu acurăteață din causă că nu avem dinnăinte testul slovenese. Acest test na s'a descoperit pînă acum,. cel puţin. nol mam putut dă de esistința ni cn toate cercetările. și întrebările ce le-am făcut încolo şi încoace, (Mai pe urmă am aflat că prof, |. Bogdan?) a descoperit într'an manuscript  coleeta- net din Mănăstirea Neamţului testul  balgaroslavie al acestui Direp- tătoriă de 'lege, da nu 'l-a publicat încă.) Nu putem dară ști, nică oră de trăducerea romînească este sait nu verbală, nici ori de reproduce! ca Sail nu cu acurăteaţă înţelesul testului slovenese; atîta însă putem spune cu siguritate,. că particalarităţile dicţionale, Heesionale şi sintactice ale graiului romîneze n'aii Săsiț în ea pretutindinea observare, şi espre- siunea lor, oricît de multe din neajunsurile acestea 'am fi dispuși să le: punem pe sama gradului de desvoltare a gatului de pe timpurile acelea, şi mai departe că în testul romînese esistă, mai multe pasage, dacă nu de tot ncînţelegibile, apoi cel puţin foarte cu avevote 'de înţeles, precum sînt 

  

unele de pe paginile: 9, Vi 10, vi; — 2; — 1, v.; — 16, r.; 
o 1) Eccleşiae Graecae Monumenta t, [ pă. 123. — 3) Fîntînile și Codicii drept, biser. ort., Cernănţ, 1886, bg. 67. — 3) Cronice inedite atingătoare de .istoriea Romi: nilor, Bucureşti, 1895, pg. 8Y9—90,
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— 0, re — 19, e. — 49,v.; — 58, vs; — 05, — Tv — 9l,v.; 
— 98, r. v.; — 114, r,; — 115, — li, r,; — 150, r.; — 160, v. 
Multe din aceste pasage vor fi neînţelegibile nu din alte cause, decît din 
aceea, că trăducătorial saii că n'a înţeles cum se cade testul slovensese, 
sait că n'a fost în stare să/l esprime romînește întocmai și cu precisiune, 
într'o dicţiune curată și înte'o legătură mai strînsă, 

" Esistă întruceastă carte o mulțime de particularități dicţionale, flec- 
sionale și sintactice, cari ni arata o iscusinţă, limbistică nu prea mare din 
partea trăducătoriului. În privinţa păstrării enrăţiei graiului, autorul 
trăducerii n'a fost prea scrupulos; ai rămas netrăduse o mulţime de cuvinte 
sînguratece, ea și diceri întregi: d. e. Ilpaniuraa course Anocroie = Direp- 
tătoriul sînţilor Apostoli, 1. r. — w poikaterat xpucrosb = despre născutul 
lui Hristos, 2.r. — Ilosnayur Mi Goie, B% ENOIrE COCNOACRBII BEC 30 = 
Milueşte-mă Dumnedeule! Cîntuţi Domnului tot pămîntul. 19. r. — poaLerao 
GOrOPOACIUI, DU BBBEACHIE, Hi crpbTenie, Nit oyeneuia. = Naşterea 

Născătoarei de Dumnedeii, sai Întrarea în biserică, sait Întîmpinarea 
Domnâlui, sait Adormirea, 150 v. ete. ete. 

Dintre particularităţile sonice din Direptătoriul de lege govorean 
citim proveniența sonului î înloc de ă la finea mai tuturor cuvintelor, en 
apî biserecî, cast, să se fereascî, dumineci, să meargi, să se opreasci. (pg. 6), 
ete, cte., Yară în mijlocul euvintelor găsim adese ori sonulă înlocul sonulu i 
î, precum: căndu'i, căntece, 5; blăndi, sfânt, sănt, pg. 9; tămpli 16, v.; 
răul vieţii, 156, v. ete. ete. — clătinarea pronunţii între doaiiă sonură 
afine, ca: inema (24, r.) şi inimi. 27, priînsul şi pre insul (27, r.); atorisi 
88, r. și afurisf; latori 35, r. şi laturi 20, v.; pământ 20, v. şi pomânt 
25, e; vreo 122, v. şi freun 50, v.; slugirea 60, v. şi a sluji 33, v.ete. 
ete, — apoi: iaste, 3, v.; birulaşte 10, v.; ciomage 44, r.; muiari 
(25, v.); tănerii (18, v.); să grăiaște tarul (19, v.); etc. . 
“În privinţa tleesională ni presîntă graiul Direptătoriului de lege govorean 
un progres foarte însămnat faţă cu acela din scrierile secoluluial 16, şi mai ales 
față cu acela din Codicele Voroneţan, din Psaltirea Voroneţană şi Schieiană și 
din Codicele Sturdan, toate de o provenienţă mai anterioară. În Direptătoriul 
de lege govorean nu mal găsim nică păstrarea vocalelor primitive la formarea, 
pluralului, nică. tendinţa de a declină substantivele şi însuşitivele femenine 
înti'un mod mai asemene cu acela al nasculinelor. Aice vocalele din trupina 
cuvîntului se schimbă cu altele, recernte de firea acelor vocale cară direg 
flecsiunea. Numai foarte rar mai întîmpinăm cîte vreo rămășită de foarmă 
flecsională mai vechie, şi aceasta, nu doară ca vreo dovadă despre provenirea 
că în usul dilnie al graiului, cât mai vîrtos ca o strecurare din scrierile 
mai vechi ce le citise, sait le avei înnăinte trăducătorăul la, Iuerarea sa. 
Caaăsunete de fleesiune mal vechie cităm: locure, 11, v. şi locuri, 4, r.; 
chipure 98, v. şi chipuri. 35 *.; nunte 52 v.; nuntei 97, v.; lumiei6,v.; 
duleeției 42, v.; ţărăci 71, r.; aceştii carte, 174, v.; bisericii ceii mari, 
49, r.; 2 mie 135, r.; cinci mie 129. r.; lu Damnedei 5, r. și lui Dum- 
nedeit 10, v.; nu le rușinareţă, nu le ocărăreță dară şi nu treceţi 191 v.; 
să se priveghie, 6, r.; veri pute 49, v.; te veri lipsi, 15], r.; să arî fi,23; 
se ar află 32, v.; învise 159; anii învis 140 r.; ete. ete. 
„7 În sintaesa sait ţăsătura cuvintelor în vorbire găsim în -Direp- 

tătoriul de lege govorean mai multe abateri dela usul actual, decît, 
în flecsiunea lor, Unele din aceste abateri trebue să le punem în 
sama testului străin din care s'a făcut trăducerea, şi în socoteala neiscu- 
sinţii trăducătorialui, Jar” altele în socoteala nestabilităţii şi necristalisării
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unor construcţiuni, a modului 'neîngrijit de vorbire şi mai ales a necân- știintii seriitoriului despre oarecari regule sintactice, -cu deosebire în aplecarea articolului și a pronumelor personale, D.e. va spune neştine „de dinsi, 16, r. în toate luni, 30, v. deci una cum dela întrupoșarea, iat alti dela nașterea pierdăclune, 31, v.; alți oamenii ai bisericii, 90, a.; prazdnicul sfintei arătării lu Dumnedei, 6, v.; sfinţii părinţilor. ci, 7, v.; împart sfânta şi fă? de începătoarea și într'o fire Și de vieaţi făcătoare troiţa, 63, r..; păstoil oilor celor cuvăntătoare a turraei lui Hristos 3, 1; marele mucenic a lui Hristos $, r.; postul născutulul şi a lui svăatei Petră 39, r.; cărora veţi lasă, păcatele, lăsă-se.vor lor, şi cui le veţi ţine, ţine-se-vor lor 2, r.; va ascultă pre el 3, v.; ete. cote. 
Altă carte în ramura aceusta este 

6, Îndereptarea legii, Tîrgovişte, 1652,.. 
Titlul cărții este: „Înde reptarea legii en Dumnedeii, carea are toati judecata arhiereasei. și împărăteasci de “toate vinile “preo- țeşti şi mireneşti, Pravila sfinţilor A postoli, acele 7:să- boară și toate cele namestnice (locale); lăngă acestea și ale sfinţilor dascăli a lumii Vasilie vel (cel mare), Timoftei Nieheianul, Nicolae. Teolo gh i ea dumnedeeștilor bogoslovi; scris-e mal nainte şi tocmite, cu porunca Și învăţătura blagocestivulul împărat chir Ioan Comninul, de cuvăntătorul diacon al marii beserici lu Damnedeti şi păditor de pravile chir Aleesie Aristiu u, Jar” acum de întăi pre- puse toate de pre elineşte pre limbă rumăneaseă cu ne voinţa şi userdiea și cu toati chieltuiala a preasfinţitului. de Hristos iubitorii chir Ştefan, cu mila lu Dumnedeii mitropolit Tărgoviştii, eesarh plaiurilor și a totă Ungrovlahica, în Tărgovişte, în tipogtrafiea prealuminatulului micii Domn Jen Matteki voevod Basarab, în sfinta Mitropolie, în casa Nălţirii Domnului nostru Isus Hristos... 1160 ... a ini Hristos 1652, în postul mare“, o e Ea s'a vetipărit în a doaiia, ediţiune în Bucureşti, s. a. îndată după anul 1869. ” 
În precnvîntarea: de întîi, adresată mitropolitului Ştefan, ni spune monahul Daniil Andreiă Panoneanul că el a „prepus -(trădus) aceastî Îudreptare de lege dă pre limba elineascî pre limbi proasti rnmîneascâ“, ajutat fiind „eu toatî mintea, înţelepţiea, arătarea, spunerea şi îndreptarea“ Yeromonahilor Ignatie Petriţi şi Panteleimon Ligaridi, „dascăli . , . dela Ilio, vestiţă și foarţe iscusiţi întru toat? dumnedeeasca scripturi“, 

n precuvîntarea a doaiia, adresată arhiepiscopilor, mitropoliţilor, episco- pilor, egumenilor, protopopilor, preuţilor şi „a tonte rănduialele cele de ufarî“, dice mitropolitul Ştefan că, vădînul această „Îndreptare de lege ...ca o: comoari ,. . și ex o grădini încuiată, plini fiind de toate florile davului” duhului sfint“, "șia adus aminte. de cuvintele lui Hristos cătră șerbul cel vielean care'şi „ascunsese talantul în pământ“, şi a dis întru sine: „Să daii Și eii cevă Domnului miei de în câte 'mi-aă dat, ca să nu mî ar&t,,. că voiesc numai folosul binelui micii“. şi ași a „făcut alegere de în malte' şi bogate pravile, trimeţănd păn' şi la împărăteasca cetate“ la patriarhie,- „căci se teme, ca să nu dee de vro una coruptă şi tipărită de eretici, de oarece ci, „decănd âii încăput cărţile pravoslaviei la măna lor, n'a lipsitanu băgă cîte cevâ zizaniii în ele, şi găsînd manuseriptul Indreptării legii, compuse de „Alcesie Rodini: din: 4
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ordinul împăratului. Ion Comninul, la fiiul săi sufletese Gheorghie Caridi 
dela: Trichis, “l-a scos „de: în întuberec la lumină, şi cu buna voe“ 
a... . lui AMateiii Basarabul şi „cu tot sfatul măriei sale“, cu binecu- 
vîntarea patriarhului de Ierusalim, Paisie, şi cu îndemnarea episcopilor 
săi sufragani, s'a tipărit, „ca să fie de folosul tuturor de obște, ca o 
grădini plinî de flori mirositoare ale raiului, sait ca un vistieriii de obște 
bisericii“, : " 

Această carte se împarte în trei părţi: întîia conţine canoanele 
după materie în 417 capete, cu' note marginale; a doaiia are canoanele 
sfinţilor Apostoli, ete; în ordine, prescurtate, cu esplicăti după. Aristin; 
a treia conţine teologiea sînţilor părinţi după Anastasiii Sinaitul, cu 
întrebări și răspunsuri. — Legile împărăteşti, dice T. Cipariii î) că sînt 
trecute aice din „Cartea romăneascî de învățătură dela pravilele împără- 
teşti“, tipărită, în Iași în 1646, dar' această afirmare nu ni păre mai pre 
sus.de orice îndoială, deoarece noi am constatat, la o repede confruntare 
a acestor doaiiă cărţi, nu numai schimbări în ortografie, dară şi în cuvinte 
şi stil, ceea ce poate veni şi dela o trăducere din noit de pe acelașorigi- 
nal grecesc, saii iarăș, că şi o carte și alta s'a folosit de manuseriptul 
Pravilei alese a logofătului Eustratii din 1632, ceea ce pentru Cartea, 
vomănească de învăţătură dela pravilele împărăteşti nu mai încape îndo- 
Jală, deoarece acelaș logofăt. Eustratiii a fost autorul îmbelor cărți. 

Această carte.a fost trădusă în lătineşte de. Petru Dobra, în anul 
1122 sub titlul de: Regula legis voluntati divinae accomodata, continens 
jura canonica .et imperatoria pro causis status ecelesiastici et secularis?) 

" Mai departe cunoaştem .niște - 

"1. Aşăqăminte bisericeşti, din.1665, 

date de mitropolitul Ardealului, Sava, în urma unui sinod local, ţinut în 
Alba-Juliea în 1675. Aceste așidăminte s'ait conservat de Petru Maior în 
istoriea sa bisericească, în partea nepublicată 2) 

Mai încolo găsim un tragmînt dintwo scriere întitulată 

8. Cartea legilor, din 1680. | 

Acest înteresant fragmînt începe ași: „Zaconic ce se dice Cartea 
legilor, care legă se giudecă în scaunul sfint al beserieii, în mitrepolica 
Belgradului, în săborul vlădicese cu toţi protopopii ţării. şi alte legi care 
se fac de săborul mare, vlădica cu titorii și cn giuraţii. Inceput'am. a: 
serie cănd ai fost anii Domnului 1680, Lunie*. - | 
"Mai departe ni spune nenumitul copist -că el; „pentiă' ca să nu se unite 

dreptatea, besericei noastre și obiceaiul cel bun en carele aii trăit pân! 
acumă, a sevis „întracest pomenic al mitropoliei“: 1. „Obicealul cănd ale- 
gem vlădică ; 2. Vlădica cu ce rănduială trebue să trăfască; 3. Ce'i dire- - 

gătoriea titorilor; 4. Ce are besereca bun ait avere; 5. Ce: este venitul: 
beserecei; 6. Canonul protopopilor; 7. Canonul popilor; 8. De popii carii 
vin dentr'alte țări; 9. De săboru! mare, obiceaiul, slobodie, tărie ;. 10. De 
săboarele mici ale eparhiilor; 11, Despre alegerea diizcilor pre popie“. 4) 
Dintw'aceste unsprădece capete numai cel. dintii și al patrule este conser-" 
vat, celealalte lipsesc. 

Acad. Rom. $. 2. t. 2. pe. 109. — 3) Ciparăă PT. Acte și fragmente, Blaj, 1655, pg. 
145—350, — 4) Ciparăii T. Acte şi fragmente, Blaj, 1855, pg. 25 --263,
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“Ultima carte din ramura aceasta, tipărită în răstîmpul acesta, este: 

9. Capete de poruncă, Tîrgovişte, 1714. 

Această carte o cunoaștem pînă acum numai după titllul ci, care 
sună așă: „Capete de poruncă la toată ceata bisericească, pentruca să 
pădască fieștecarele din preoţi și diaconi, deplin şi cu cinste, dătorie: 
hotarului săi. Acum întîiit tipărite în dilele prea înnălțatulai Domn" şi. 
oblădaitoriii a tuată 'Țara Rumînească, lon Ştefan C(antacuzinul) Voevod, 
în sfînta mitropolie în Tîrgovişte la leat 7222 (1714), de Gheorgie, 
Radovicăă“, 1) - p DR 

Ni se pare că tot această carte este și aceca, care se aminteşte de 
E. Picot şi Dinulescu St, (|, e. nr. 29) cu o neînsămnată. schimbare. în. 
titlu: „Capete pentru învățătură bisericească . . , în sfînta mitropolie. în 
Tîrgovişte la leat 7222 (1114) de Gheorghie Radovici“. E 

$. 18. Scriitori bisericeşti, între 1504 şi 1714. 
Bărbaţii carii ai fost purtătorii mişcării literare pe terenul teologie 

în răstimpul acesta, aii fost puţinii la număr, da chiar și pre aceştia nu'i. 
„cunoaștem pre toţi, nică după nume, nici după vieaţa și acţivitatea lor, 
Despre cei mai mulţi din ci știm. pîuă acum atîta, cît ni spun ei despre, 
sine în pre-saii posteuvîntările, oră în titlurile opurilor ce. le-a seris; ba 
une pri și aceste notițe sîat de astfeliii, încît nu ştim cu siguritate; în;ce; 
răport stă numitul cu scrierea în care se află;. ori. în: calitate de autor 
original, ori de trăducătoriii, ori numai de preseriitorăii, sati chiar" numai 
de corector, sai sîmplu tipograf s. culegătoriii de litere. Numai puţini din 
ci ni sînt cunoscuți cevă mai deaproape, ca mitropoliţii Moldovii Var- 
laam și Dosofteiii, sait ca mitropolitul "Ţării Romîneşti Antim Ivireanul. 

Deşi am amintit la, fiecare scriere pre autoriul sai trăducătoriul 'ei;: 
totuș nu credem de prisos a recapitulă aice pre aceşti bărbaţi în ordinea 
lor snecesivă, “ 

Cel mai vechiii scriitorii bisericese din răstîmpul acesta este 

Il. Gavril, mai marele muntelui Atonului. 

„Oridecare - naţionalitate ar fi fost el, Romîn,. Gree.saii Bulgaroslav,-: 
noi îl punem pintre scriitorii bisericești romînă, una, fiindcă sîngură,: lui: 
scriere cunoscută ni s'a păstrat numai în romîneşte, iar" alta fiindeă;: 
accasță scriere a fost compusă din îndemnul unui domnitorii; romîn, al: 
lui Neagoe Basarabul, şi trăteadă vieaţa patriarhului constantinian, Nifon, 
carele, ca mitropolit în "Țara Romînească, a jucat: aice un rol însămnat 
ca, organisatoriă şi îndreptătorii al bisericii. aa : 

Despre acest scriitorii ştim pînă acum atîta că a. trăit: pe -la finea.: 
secolului al 15 le şi începutul celui de al 16-le; că a fost mai mare preste... 
mănăstirile din muntele Atonului, adorătoriă cucernie al patriarhului .: 
Nifon şi admirătorii al faptelor pioase ale 'lui Neagoe. Basarabul ;--că:a : 
luat parte la aducerea moaștelor lui Nifon în Țara Romînească - şi: că a: 
asistat la sînţirea mănăstirii din Argeș în anul 1517,.şi în fino'că as, 
compus, romînește sait grecește nu ştie, vieaţa patriarhului Nifon. + +2: 

1) Picot Em. Notice biografique et hibliografigue sur !' imprimeur Antime d.Ivir..... 
metropolitain de Valachie“, în Melanges orientaux publies par D'.-Ecole des langues:! 
orientales vivantes . . Vienne, 1886, Pg. 015—516: — Dinulesea Stef. -Vieaţa -; lut: 
Antim Ivireanul, Cernăuţ, 1886, pg. 73, nr. 18, 
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Cel mai „însămnat seriitorăie din secolul al 16-le însă, carele, sub 
împulsul' Săşilor reformaţi din Ardeal, a trădus şi tipărit aice mai multe 
cărți romînești, este N , o 

2. Diaconul Coresi. | 

Despre vieaţa și activitatea acestuia, deși „eră meşter învăţat în 

trădiucerea cărţilor, precum. îl numeşte Imcacăii Hrăjil. în. precuvîntarea 

Fvangelici cu învăţătură din 1580—1581, iu sîntem de loc înformați. 
Atâta ştim că familiea lui sta. tras din. insula Chio și că s'a stabilit în 

Para Romînească, cel mai tărdii, în jumătatea a doaita a secolului al 

15-le, căci de pe la anul 1492 încoace se găsesc înscrisuri și urice cu 

numele, Coresi. Diaconul Coresi trebue să fi fost bărbat învăţat, „deştept, 
luminat, cu vederi largi şi mai liber cugetoriii decît alții, căci de pe la 

anul 1560 încoace îl găsim luînd parte activă la. mișcările literare şi la 

naţionalisarea bisericii Romînilor din Ardeal, deşi eră diacon din Tîrgo- 
vişte ; el dară. trebue. să. fi stat în strînsă legătură cu conducătorii refor- 

maţiunii. bisericeşti de -aicăa, cu Sașii din Braşov. 
- Dela el avem următoarele întorsmi: 1. 'Tetraevanghelul tipărit în 

Braşov în 1560—1561, 7. Psaltirea tipărită de mai multe oii, după cum 
samănă ($ 12 nr. la și b), în 1560, 1968, 1570 şi 1577; 3. Praesiul între 

1561 şi 1564; 4. Tilcul Evangeliilor, cam în 1564, și d. lvangeliea cu învă- 

țăitură, în 1580—1581. La unele din aceste întorsuri, diaconul Coresi a 

avut de colaboratori pre alţi bărbaţi. 
Așă ni se aminteşte că diacul | 

3. Tudor 

a colaborat la. întorsura Tetrovanghelului din: 1560—1561, fără de a şti 

cuvă mail de parte despre: el; şi că 

4, Popa Lane 

și 

5. popa Mihaii, 

îmbii preuţă la biserica Şeheilor de lîngă cetatea Braşovului, ai ajutat la 

întorsura Evangelici cu învățătură din 1580—15S1. Şi despre aceştia 
nu știm: mai malt. 

Contimporean cu diaconul Coresi a fost, 

6. Radul Drăghiciiu 

Acesta erâ din Măniceşti, din "Țara Romîneasca, aveă profesiunea de 

grămătic, adecă 'concepist şi scriitorii de urice și alte înscrisuri, eră devo- 

tat familiei domneşti a lui Petrașcu cel Bun (1554—1558). După moartea 
acestuia și depărtarea dela domnie a feciorului lui, Radul Drăghiciti, 
temîndu-se de perseenţiuni, fugi în Bulgariea. Cît a petrecut aice în sat 
lu Novăiceni, Radul Drăghiciii ni spune că „a scris multe sînte dumne- 

deești cărţă, dise Tetravangelii, şi sînte Psaltiri, și Pentecostare, și Ji- 
neie, şi Oetoihnri, şi Prioduri, și Metafraste, și Canoane, şi Comentarii şi 
sfinții Apostoli, dar' nu ni arată, în care grai ai fost. toate acestea, în 

cel rorhînese numai, sai şi în altele. Temîndu-se de a se întoarce în Ţara 

Romînească, de groaza lui Alesandru Mircea ca să nu'l prăpădească, se 
duse la Rodos, la fitul lui Petrașcu cel Bun, la Petru Cercel, unde din
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povonca acestuiă l-a scris.un Tetravanghel ; manuseriptul acestuia ni s'a: cofiservat pînă astădi (Ş 11 nr. a. 2.) în museul: britanie din Londra şi este romînese, și încă identie în întorsură cu al lui Coresi din 1560—1561, Poate că și celealalte cărți scrise de el în satul Novăiceni din Bul- gariea încă ai fost vomînești, dacă nu toate, apoi măcar unele: din ele, Ce s'a întîmplat mai. departe cu el, nu știm. 1). 
Tot din secolul al 16 le mai cunoaștem: ca scriitori bisericești pre: 

î. Mihaiu Pordaș, 
episcop ales al Romînilor în Ardeal; 

S, Ştefan Hercea, | | 
predicătoriii al Evangelici lui Isus Hristos în orașul Căviran Șebeşului;, 

9. Efrem Zacan, | 
dascăl de dăscălie al. Şebeşului; Da 

10. Moisi Peștişel; 
predicătoriii al Evangeliei în orașul Lugoșului; și | 

| AL. Achirie, 
protopop al comitatului Henedorici. Toţi aceştia, împreună, ati trădus din Jidoveşte, grecește și sîrbește pe romîneşte a) cele cinei cărţi ale lui Moisi; b) cele patru cărţi ale împăraţilor, şi e) alţi provoci cîțiva ($ 12 nr. 3), carile s'a tipărit sub numele de Paliea în Orăştiea - în 1582, | * După titlurile ce li poartă, acesti bărbaţi samănă să fi fost oameni învăţaţă şi să fi jucat un rol însămnat pe timpul lor în mişcările cultu- rale şi religioase. Un dor deosebit pentru înnăintarea Romînilor în cul-. tură și încă în cultură națională trebue. să fi avat în pieptul loc, de. oarece ci ni spun în posteuvîntarea cărții lor că numai lipsa de cărți romînești şi convingerea, că popoarele numai în graiul proprii se pot cultivă mai ușor și înflori mai tare, -a îndemnat la trădacerea unor scrieri din 'Te- stamentul Vechii. Pînă acum însă nime nu s'a ocupat mal deaproape cu cercetarea vieţii și activităţii lor, e Renumit pentru'adubarea unor mannseripte de pe timpul săh și pentru copiarea unora din ele este - | A 

12. popa Grigori din Măbhaeti, 
Despre acest bărbat se ştie pînă acum atâta că pe la anul 1583 eră preut în Măhaciii, un sat romînese în scaunul Arieșului în Ardeal, și că trăia încă prin anul 1619. Meritul lut literară constă în aceea că a adunat | „mai multe manuscripte de prin secolul al 16-le, şi a copiat pre altele, - dintre cari unele de o proveniență, foarte vechie, și ni le-a păstrat, pre toate într'un volum, cunoseut astăqi snb numele de Codicele Sturqan.:) 

13. Eustratii, logofătul. 
Acesta a fost bărbat cu multă și mare învățătură, mai cu samă pe terenul juridic, civil și bisericesc, Ela ocupat funcțiuni politice în Moldova, 
1) Hășdăă : Columna Tuk Traian pro. 1882, pa. 54—33, — 2) Hăşdăii: Cavente d,. 

bătr. £. 2. pg.1 2 Sa Di 
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în primele decenii ale secolului al 17-le, căci pe la anul 1632 îl găsim 
subseriindu-se fost logofăt şi ocupîndu-se cu studii literare, juridice. Vieaţa 
lui politică nu ni este cunoscută pînă acum; activitatea lui Jiterară încă 
nu este supusă la vreun studii critie, Atîta se știe sigur căela compilat 
din. mai mulţi seriitori bizantini o scriere sub titlul de Pravilă a leasă, 

carea ni s'a păstrat înti'un manuscript din anul 1632 sait cevă mai: 
Qinnăinte; că a lucrat apoi împreună cu mitropolitul Moldovii, Varlaam, 
lecele' Şepte Taine, tipărite în Iași în 1644, caci în ele, pe pagina 517, 

se găseşte o notiţă despre „mult păcătosul și neînţelegătoriul șerb Bustratie 
fost lagofăt, iubitoriii de ostenealăt, iar în anul 1646 a, publicat tot în 

Taşă, din ordinul lui Vasilii Lupul, „Cartea romînească de învăţătură dela 
ravilele împărătești“. La finea precuvîntării Cărţii acesteia Eustratiii, se 

tituleaqă fost mare logotăt = biv vel logofăt şi dice că „a tălmăcit'o 
den sciisoare grecească pre limba romînească ca să poată înţelege toţi“. 

Acestui Eustratiă îi -atribue: M. Copălniceanul 1), T. Cipariă 2), 1. 
Bianu 3) și alţii nişte adausuii, făcute în Cronica lui Grigoriit Urechie, 

criticate foarte mult de Miron și Niculatit Costin, dar” noi vom arătă, mai 

la vale că acest înterpolatoriă a fost alt Eustratiii logofăt, iar” nu acesta. 

14, Mihaii Moesalie, sait Mocesa. 

Acesta samănă a fi fost Romîn din "Țara Romînească, cam din Olteniea. 

EL trebue să se fi născut spre finea secolului al 16-le, căci pe la anul 

1620 îl găsim acum ca călugăr la episcopiea Rîmnicului Vileei, unde din 

îndemnul episcopului de acoleâ, Teofil, scoase și scrise din „cărți slovenești“ 

pe romînește „Vieţile şi petrecerile împărăteşti ce ai fost de începutul 
lumii“ pînă în anul 1489.:) El samănă să fi fost bărbat talentat şi cu 
cunoseinţa mai multor limbi, ca a celei slovenești, grecești și lătineşti, 

Cînd a devenit Teofil, episcopal Rîmnicului Vîleii, mitropolit, fi însărcinat 
de acesta şi cu trăducerea. „Direptătoriului de lege“, numit Pravilă, și 

tipărit la Govora în 1610. Dela acest călugăr ni sia mai păstrat un. 
manuscript de Liturgieriă, trădus între 1620 şi 1630. (Ş 15, nr. 2. a. pg. 88.) 

"15. Silivestru. o 

" Despre acesta, știm pînă acum atîta, că el a fost eromonah în mănă- 

stirea Govorei şi că a trădus din rusește pe romînește „Evangeliea în- 

vățătoare“ ce s'a tipărit acoleă în anul 1612 (Ş$ it nr. 7,-pg. 61). 
Acestui feromonah Silivestru îi atribue 'D. Ciparăii5) și antoriea întorsurii 

Pravilei mici din Govora, 1610—1641, încontra celor spuse în mod apriat 

în posteuvîntarea cărţii, așadară pe nedreptul, ntunai pe sîmplul temeiit 

că „tot pe atunci şi în aceeaș tipografie“ ai fost „date la lumină“ îmbele 

aceste cărți. . 

Ba încă ce este mai mult, P. Cipariii identifică pre' acest ieromonah 

Silivestru cu alt eromonah Silivestru carele, din ordinul lui Giorgiii I. . 

Racoți, principele 'Pransilvaniei, a început a trăduce Testamentul Noii 

şi apoi a murit curînd, așă încît această întorsură a fost, finită, de alţii 

și tipărită în Alba-Jaliea în 1646. Această identificare, „posibilă în siue, 
noi nu o putem admite din causă, că între anii 1640 şi 1648, în urma 

tipăririi în romîneşte a catehismului călvinese din 1640 şi a împunerii 

  

1) Letopisiţele ţării Moldovei, Iași, 1852, tom. I. pg. XI-—XI. — 9 Principia, 

pg..118—114, — 2) Jășdăi: Columna lui Trakan pro 1882 pg. 211—212, — 4) Hășdăi: 

Cuvente d. b t. I. pg. 339—344 și 399 — 5) Principia, pg. 109, Bh.
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lui bisericii româneşti din Ardeal; se iscase o turburare. şi nemulţămire mare atît pintre Romînii din Ardeal, cât şi pintre-cei din Tura Romînească şi Moldova. Ba încă aceşti din urmă adunară şi un concilii particular în Iași, în 1644, în care se condămnâ şi se combătii acest catehism călvinesc. Subt ast felii de împrejurări nu credem -că mitropolitul 'Țării Romîneşti av fi permis Yeromonahului Silivestru din Govora ca să se pună la dispo- sițiunea unui principe calvin şi săi fie mînă de ajnatoriii întru urmărirea tendinţilor lui de calvinisare,. precum jarăș nu putem admite, că Giorgii I. Racoți n'ar fi găsit, din capul locului, precum a aflat mai tărdiă, pintre clerul din ţara sa bărbaţi capabili, carii să facă aceâ întorsură, 

16. Melehisedee, 
“Acesta a fost eromonal și egumăn în mănăstirea Cîmpaullungului din Țara Romînească, unde a trădus din grecește și a tipărit în anul 1642 o carte întitulată: „Învăţături preste toate dilele“ ($ 14 a. ur. 9), Din Drecu- vitarea cărţii se vede că acest ieromonah a fost bărbat deștept, cu înteres pentru cultura naţională şi cu zel pentru lăţirea și înţelegerea învățiturilor creștinești. e 

17. Varlaam, mitropolitul Moldovii. 
Acesta este unul dintre cei mai remarcabili bărbaţi în istorica bise- ricească şi chiar literară a Romînilor; el a stat: în fruntea mișcărilor religioase și literare ale timpului săii, diregîndu-le cu: multă înţelepciune şi ardoare sufletească. Locul şi anul naşterii sale încă nu este cunoscut pînă acum, dar! știm că se trăgeă din renumita familie boierească a Mo- ţocilor, Ce cause vor fi înduplicut pre Varlaam a îmbrăţişă călugăriea, nu ştim, atîta însă ennoaștem că mănăstirea Secului, zidită de Nistor Ureche în 1995, awi fericirea de a primi pre acest destins bărbat -pintre conven- tmaliă săi. Originea nobiliară, dar” mai ales talentele sale și zelul săi pentru biserică și pentru cultura națională, "l-ai rădicat chiar din Yeromonah: „deadreptul la treapta de mitropolit: al Moldovii în 20; Sept. 1632. În această calitate a rămas pînă 7 anul 1655, ferind biserica de eresurile timpului prin ţinerea a doaiă sinoade în Iași, în Maiti 1642 şi în 1644, şi grijind de răspîndirea culturii în cler nu. numai prin activitate proprie literară, dar” şi prin înfiinţarea unei tipografii în Iași. Scaunul mitropolitan "l-a părăsit deodată cu căderea din domnie a lui Vasilii Lupul, secun- dătoriul săii credinelos întru toate năzuinţile sale spre binele biserici! Şi al culturii naţionale, și, votrăgîndu-se în mănăstirea, Secului, a petrecut aice pînă la moartea sa, întîmplată în toamna; anului 1657. : Un sîmţ; vioiii de dătorie caracteriseadă pre acest rar păstorită sufletese, și un sîmț cald pentru națiunea sa însuileții pre acest bun patriot, căci numai ca să'și plătească dătoriea pentru talantul ce 'l-aă: primit dela Dumnedeii, și ca să facă ca și poporul romînese să aibă „carte pre liniba, sa“: s'a apucat cu tot adinsul la compunerea unor cărți și la publicarea, lor prin tipari. | E Serierile lui sînt: 1. Carte romăneasct de învăţătură, Iaşi 1643 (Ş 14 a, nr. 10); 2. Şepte Taine, lași, 1644 ($ 16. nr. 5) şi 3. Răspunsure ($ 16. nr. 6). ” a: „Acest rar bârbat a găsit un biograf în fostul nostra auditori, Ştefan Dinulescu, carele a publicat în Cernăuţ în 1886 v broșură: „Notiţe despre vieaţa şi activitatea mitropolitului Moldovii, Varlaam“, retipărire din
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Foafea. „bisericească „Candela“. Vedi și IJrechie V, A. Autografiile lui. 
Valaam mitropolitul, în Analele Academiei Romîne, Seriea Il. tom. X. 
Bucureşti 1889, pa. 841—349, 

18. Constantin. 

„Despre acesta, știm pînă acum numai atîta că eră diacon, din satul 
Vindăoani sai:Ghindăoani din judeţul Neamţului în Moldova, și că a 
seris, “trădus saii numai prescris încă nu se ştie, un Apostol în anul 1646 
(Ș 11 bi.nr, 2, pg. 40). E 

19. Silivestru, 
Despre acesta știm numai atîţa, că fusese Yeromonuh şi că din ordi- 

nul principelui călvin al Ardealului, Giorgiii I. Racoți, se apucase de trădus 
Vestamentul Noii, da» „că muri mai înnăinte de a'şi fini opera. Trăducerea 
lui, corectată şi îndeplinită de. alţii, se tipări apoi în: Alba Juliea în 
1648. (Ş 11. ce; nr. 2.:pg. 42); EL samănă să fi fost bărbat învăţat și cunoscă- 
torăii de limbi. căci numai aceste calităţi ai putut îndemni pre Giorgiii 
]. Racaţi ca sa'l însărcinede cu o lucrare atît de însămnată. 

20. Ştefan Fogarasi. 

Acesta a fost preut reformat în Lugoș, în Banatul Temrșan,:unde a 
trădus în anul 1647 un catehism. protestant, carele s'a tipărit în Alba- 
Juliea în 1648. ($ 16. nr. 7. pg. 106). 

21, Daniil Ană reli Panonia nul: 

“Acesta a fost bărbat foarte “învăţat, căci el însu'și ni spune în mo- 
destica sa .„că s'a ispitit a linge pe din afarî puţinel gramatica şi sin. 
taesul“, cecace însămnă, pe timpul săi, în prima jumătate a secolului al 
11-le, o erndiţiune foarte mare, Această erudiţiune deosebită înduplecă 
pre mitropolitul ării Romînești, Ștefan, și pre Meteiii Basarabul, ca să'l 
însăreinede .cu trăducerea unei cărți juridice pentru dirăgătoriile biseri- 
ceşti şi_ civile chiar. El trăduse adecă din elinește pe romînește renumita 
carte. „Îndreptarea :legii -cu Dumnedeii“, cunoscută și sub numirea de 
„Pravilă mare“, care s'a tipărit în “Lirgovişte în 1652, avînd însă de 
ajutoriii la aflarea adevăratului înţeles al cuvintelor şi dicerilor greceşti 
pre -eleniștii din Chio Ignatie Petriţi și Panteleimon. Ligaridi. ($ 17. 
ur. 6.. pg. 129.) 

22, Rafail Dragomirnean ul. 

„Acesta a fost ieromonah în mănăstirea Dragomirnei din Bucovina, și a 
seris pentru învățăcelul săii diaconul Andronic, din satul Mihovenii pe apa Su- 
ceviă, în anul 1661 un Paraelis sloveneşte şi romînește, ($ 14. c. nr. G.pg.72). 

, . 23. Ghenadie. 

Acesta a fost feromonah în mănăstirea Govorei şi a trădus acoleă, 
în anul 1665, cuvintele aşeetice ale lui Lon Ssărariul, ($ 14. a. ar, 12. pg. 64.) 

24. Dosofteiiă, mitropolitul Moldovii. | 
Acesta este cel mat activ, mal mănos şi mai distins seriitoriă bise- 

ricese „din restîmpul acesta,
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EI a fost fiinl lui Leontar Barilă; maieă-sase chiemâ, Misira, Din 
boted se chiemă Dumitru.1) Loeul nașterii sale nu ni este. „cunoscut; „de 
asemenea nu eunoaștem deadreptul nici anul cînd s'a năsent, dar! el .se 
poate stabili cu facilitate din. niște notițe făcute .de însu'și mitropolitul 
Dosoftei într'o carte grecească, tipărită în Veneţiea în 1663, şi în Vie- - 
țile sfinţilor, tipărite în Iaşi 1652, tom. 2. fila 151, Din ateste notițe 

„scoate mult meritosul profesor şi academician V. A. Urechie, 2) că mitro- 
politul Dosoftei s'a născut în anul 1614. Unde "Și-a făcut studiile sale, 
în țară saii în străinătate, nu ştim. Atîta cunvaştem-că întra 24. Sept. 
1649 eră acum ieromonah în mănăstirea Probata sait „A Oilore, 

Pe lîngă graiul matern, Iosofteiii a mai învăţat grecește, lătineşte, 
slovenește şi poloneşte, ceeace se cunoaște de. pe niște cercără de con- del ce le-a făcut în aceste graiuri pe dosul unui uris dela Iancu - Vodă 
Sasul din 1581,5) dai* unde a învăţat toate acestea, nu ştim, unii presupun 
că în Iaşi, alţii în Poloniea. E 

Remareabilă este caracteristica ce ni-o dă ronicariul Ion: Neculce 
despre  Dosofteiii. lon Neculce, care în tinereţele sale a apucat pre acest rar mitropolit, dice despre dinsuli): „Acest Dosofteiii mitropolitul 
nu eră om prost de feliul lot; erâ neam de mazil, prea învățat,  malte limbă știa: elineşte, lătincşte, sloveneşte, și altele.  Adîne din cărţi știă, 
şi deplin călugăr, şi cucernic și blînd ca un mi=l; în ţara noastră, pre 
aceste vremi, nu se afli, om ca acesta, | | ai 

Pentru talentele sale eminente, pentru învăţătura sa și, cu deosebire, 
pentru calitățile sale minunate călugărești şi pentru.zelul săi pentru bise- 
rică şi pentru cultura naţională, Dosoftei ajunse curînd la gradul de 
episcop, și anumea mal întîiii în Huși un timp foarte scurt, între 1658 şi 1659. În anul 1659, într'a 16. -Decemvre, însă figuveadă ami ca 'episcop . în Roman, în cate calitate petreceti: pînă în anul 1671, cînd îl aflăm, prin Juiiii 31, ca mitropolit al Moldovei.) : i Ra Ștefan Petricekcu, în domniea sa dintii în Moldova „(1672—1673) 'a zidit mănăstirea de lîngă tîrgul Siretelui, cu ruga sîntului Onofrei. Despre aceasta ni spune cronicariul Niculatii Costin), că o „ati sfinţit părintele Dosofteiii, mitropolitul ţării, și de acolo ai fugit și el în țara 
Leșască de ait 15mas schunul fără mitropolit“, Aceasta, s'a întîmplat îndată, după bătălica dela Hotin din 10 Noemvre 1673, unde 'Tureii fură bătuţi 
în urma conțelegerii îmbilor domnitori romîni' cu Pulonii.. Dumitru Can- tacuzinul (1673—1675), ajungînd în Iaşi şi „aflând scaunul mitropoliei fără stăpîn, pus'aii mitropolit pe 'Peodosie ce eră, episcop de Roman.“ 

n timpul acestei petreceri în Poloniea, mitropolitul Dosoftelit "șI-a, 
tipărit în mănăstirea Unievului, în anul 1673, Psaltirea văersificată ($ 12 nr. Î..d.), şi un Acaftist zomînese (Ş 14 e. nr. 7). i 

În anul 1614, ni spune 'Niculaiii Costin (|. e. pg. 14) că vaii venit şi mitcopolitul Dosofteiii din pribegiea sa la Dumitrașcu Vodă, şi "l-ati închis în mănăstirea sfîntului Sava, de ai şădut câtva“. Causa pentru 

1) Hășdăi: Archiva istor. a Rom. t 1. p.1. pg. 118. — 2) Miron Costin Opere com- 
plete, București 1885, pg. 491. — 3) Hășdăi: Arhiva iîstor. a Pom. 6.1. p. 1. Pre. 118, nr, 167: — 4) Letopisiţele Moldovei, de Cogălniceanu, Iași, ediţ. [. t. 3, pa. 257; — 
Cronicele : tom. 2. pg. 933. — 5) Melchisedec, ep. Chronica Hușilor, București 1809 pg. 125 Nr. XIII; și Chronica Romanului, p. I. Bucureşti, 1874, pe 278 Nr. NXVI; g. 282 sub 1671. — 6) Le top. Moldovei ediţ. I. t. 2. pg. 11—12; — Melchisedec, ep. Chronica Romanului, pg. 303. Se
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care fusese! închis nu ni-o spune; poate fi că Dosofteiit: trecei în ochit 
lui Dumitru Cantacuzinul ca partidan al lui Ştefan Petriceicu, şi poate 
şi ca înţeles cu Polonii încontra 'Tureilor. i 

În anul 1676 fu Dosoftei scos din închisoare şi reașădat. în scaun, 
Jar” mitropolitul Teodosiii îi ocupă locul în închisoare, în mănăstirea 
sîntului Sava, 1) 

În timpul pribegiei sale în Polonica, mitropolitul Dosoftei fu şi 
la mănăstirea Crilos de lîngă Halici. Aică a găsit un Evangelieriii, 
seris oareunde în "Para Romînească în anul 1143. La întoarcerea sa în 
Moldova 'l-a luat cu sine, nu se ştie pentru ce scop, dară, voind ca să 
se: știe de undei şi să se trimeată îndărăpt în caz că nu'l' va pute el 
însu'şi întoarce, A scris pe dîusul următoarea notă: „În anul 7187, iun” 
dela naşterea lui Hristos 1678, Noemvre 28, am însămnat ei smeritul 
Dosofteiii, mitropolit de Suceava şi a toată Moldova, ecsarhul Plaiurilor 
și vicariii de Sevastiea, ca să se trimeată acest sfint Evanselieriit în apoi 
la locul săii în Crilos, căci, precum mai jos se mărturisește, erâ, anul 6652 
dela zidirea lumii cînd“a fost seris“, 2) dar se 'vede că nu “l-a mai întors 
atuncia, ci "l-a luat cu sine cînd a trecut a doaita oară în Poloniea, robit 
fiind de regele Sobiesehi în 1686, şi'de aice, nu știm cum, a ajuns la 
Moseva, unde se află și astădi, Ma 

"În turburările politice de sub Constantin Cantemir dintre Poloni şi 
'Purcă, mitropolitul Dosofteiii samănă să fi stat pe partea celor ce sfă- 
tulait pre Cantemir ca, să ţină cu Polonii și să se desbată de Turci, căci, 
după espediţiunea nenorocită a Polonilor încontra - Pareilor din August 
1656 și după prădarea Moldovii şi a Iaşilor decătră ei, ni spune Nieulaiit 
Costin, carele pune întîmplarea aceasta din eroare în anul 7195 (1657) 3), 
că „la întorsul craiului s'ait sculat Dosofteiii mitropolitul şi ai închinat 
moaștele sfîntului mucenic loan Novi'la eraiul Sobietehi . ... și s'aii dus 
şi Dosoftei mitropolitnl împreună cu sfîntul în ţara Leşască, cu toate 
odoarele de mult preţ ale mitropoliei şi ale sfîntului, care de atunuea este 
I:psit sfîntul din ţară de'l ţin Leșii fără de nicko- pricină“, 

___" Cronicariul lon Neculce însă pune corect întîmplarea aceasta în anul 
1686 şi dă a înţelege că mitropolitul Dosofteiii nu de bună voie s'a dus 
în Poloniea, căci el dicet): „Atunce ai luat craiul pe Dosot: 
tel îi mitropolitul din laşi cu toate veştmintele și odoarele 
sfintei mitropolii şi aît luat și moaștele sfântului Ioan Novii, ce aii fost 
Ja Suceavă '. .. şi le-aii'dus... împreună cu Dosofteiii 
mitropolitul în ţara Leşască, la un tărg : . . Jolefa, de siait acolo şi 
pîna în diita de astădi. Şi Dusofteiii mitropolitul' încă “acolo aii murit.“ 
După cercetările recente ale polonului Maryan Sokolowski,5) mitropolitul 
Dosoftei a petrecut mai întîiit în orășelul: Streiii din Aug. 1686 pînă în 
1691 cînd se strămutâ cu moaştele sîntului Ion la Jolchiev, unde răpăusâ 
întra 13. Decemvre 1893. In Streiă ca şi în Jolehiev, mitropolitul Do- 
'softelii a petrecut nu ca un prins înternat, ci în libertate, dară cu: înter- 
dicerea de a se întoarce cu moaștele sîntului în patrie'şi fără de permi- 
sinnea regelui Ion Sobieschi, ceea ce se cunoaște din curăspundinţa urmată 

1) Nicolai Costin, |. e pa. 15; — Melchisedec, ep. Chronica Huşilor, Apendice: 

pg. 121. —2) Hășdăi: Traian, pro 1869, pe. 232 şi 247, — 3) Letop. Mold ed, t.2.pa. 
40—41.  Cronicele Romăniei ed. 2. Buc. 1872 pg. 36 — 4) Letop. Mold, t. 2. ed. [.pg.957. 
-— Cronicele Romăniei t. 2. Buc. 1872 pg. 233. — 5) Spadee po metropolicie suezawskim 
Doziteuszu i jago losy. Krakow 1889, pg. 22—32, ” ”
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între -dînsul şi principele Constantin Cantemir, !) Din Stretii a sînţit mitro- 
politul Dosofteiii ca episcopi pre Atanasiii Şumlianschi în Luţe și pre 
Miftodiii în Muneaciii.?) Despre petrecerea lui . Dosofteiii în Jolehiev ni 
mai spune Ion Neculce că regele Sobiesehi îl punei, „de se îmbrăcă cu veş: 
mintele cele scumpe și odoarele mitropoliei ţării noastre şi slujiă litur- | 
giea la qile mari, şi Iordan la Boboteadă cu ceremonie, după obiceiul ţării. 
noastre, și se miră cralul şi toţi domnii leseşti și lăudă frumoasa cete- 
monie ce er în biserica ţării noastre“, | i E 

Cumcă mitropolitul Dosofteiii n'a stat în bună înţelegere cu Con- 
stantin Cantemir, se cunoaște din cuvintele lui Ion Neculce care dice: 
„Cantemir vodă stati fost măniat foarte răi pre acel mitropolit şi aii fost 
făcut afurisenie dela Patriarşi, dar” nimică de dînsul nu sati utins, că 
die oamenii căi sfint, Yar” de Cantemir Vodă die oamenii că s'a atins, 
că ?l-at găsit legat; -ce nu se știe dintru aceea. pricină, ai dintr'altă 
pricină“. E Die 

_ Cumeă Mitropolitul Dosofteiii n'ar fi rămas mult timp în Poloniea, 
ci ar fi trecut la Moscali,: unde împăratul Petru cel Mare, după cucetirea 
Azovului dela 'Tătari în anul 1701, 'l-ar fi pus-episcop, și ar fi murit în 
Moseva în.anul 1711, în adîncă bătrâneţe, 5) se arată a fi neadeviărat în 
urma celor spuse de Ion Neculce şi a dovedilor aduse înnăinte de Petru- 
szewicz și M. Sokolowski. . SI m 

n timpul păstoriek sale a doaita oară în Moldova, din 1675-1686, 
mitropolitul Dosofteiti mijloci dela mitropolitul Mosevei, Ioachim, că săi 
pună la disposiţiune cele necesare pentru tipariii, și . reînființă în lași 
Jară o tipografie, în carea îşi tipări toate opurile compuse pe timpul 
acesta, și. anumea: Î. Molitvenicul mie în 1679 (9), 2. Liturgieriul în'1679, 
3. Psaltirea în prosă, slovenească-romînească, în 1680, 4. Molitvenicul 
mare: în 1681—1683, 5. Octoihul în 1631—1683, 6. Vieţile svinţilor în 
1682 şi 1. Parimiile preste an în 1682 ($ 12. nr. e; $. 15. nr. 1. d. e; 
nr. 2 b;nr.3.b; nr. 4.a; $14.d.5) | a 

Afară de scrierile sale tipărite sait mai găsit şi câtevă manuscrise, 
precum: o întorsură a celor :12 Trimeteni .saii, Epistole ale Ini Ignat 
purtătorialui de Dumnedeii, și a scrierii lui despre prifacerea corpului lui 
Isus Hristos în sacramîntul cuminecăturii *) și un dicţionariii slovenesc- 
xomâînesc, 5) . a 

Mitropolitul Dosofteiii a fost pătruns şi însufleţit, ca rar care altul, 
de idealurile cele înnalte şi de aspiraţiunile cele măreţe ale “neamului 
romîresc şi a conlucrat cu zel și abregare la realisarea: lor împreună cu 
Miron Costin şi cu Giorgiit Duca cel Bătrîn, El stă în fruntea curentului 
naţional, a acelora carii căntaii să delăture din biserica și statul Romînilor 
tot ce eră străin și înstrăinătoriii, și să facă ca Romînii să ducă o vieaţă, 
curat romînească atît în stat cît și în biserică, Prin publicarea opurilor 
sale, mitropolitul Dosofteiii dete împuls puternec și autorisat la lăţirea 
graiului romînesc în biserică, la naţionalisarea. şerviciului dumnedeese atît 

1) Zieglauer Dr. v: St. Iohannes Novi, Cernănţ, 1897, pg. 4—6. — 2) Petrusze- 
vwicz A. S. Svodnaia galicko-russkaia lHatopisi sii 1600 1790 godă, în Literaturnii Sbor- 
nik izdavamii galicko-russkoiii Maticeiii 1872—1813, Liov, 1874 pg... 214, 237, — 3) 

Iășdăii : Traian pro 1869 pg. 217. —.Eugenii mitropolit: Slovar pisatelei duhovnago 
czina, Petersburg, 1827, tom. [. pg. 144. — 4) Golubinschi E. Privire scurtă asupra 

istoriei bisericii vomîne ortodocse trăduse de Ion Caraciocoveari, Iași, 1879, pa 40. — 
„5) Hăşdăă: Cuvente din bătr. tom. L. pg. 260, nr. 3. a a ,
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pentru trebuinţile particulare cât și pentru: ceremoniile din dilele de 
sărbători, 

Mitropolitul Dosofteiii este numit cu drept cuvînt părintele viorsifi- 
caţiunii. romînești mai culte, fiindcă el este cel dintîlii carele a: compus 
şi tipărit un op. mal însămnat în viersuri, Psaltirea: prorocului și 
împăratului David, Graiul romînese a găsit în el un mare și zelos culti- 
vătoriii şi înavuţitoriii, câcă el a întrebuințat în scrierile sale o- mulțime 
de cuvinte abstrase, create de dînsul prin folosirea, sufiptelor și prefiptelor 
din gaiul poporan, sîngura cale firească și: organică: pe: carea se poate 
desvoltă și înavuţi un grafii. a | 

Acest distius și rar bărbat a găsit un biograf în auditoriul: nostru 
Stefan Dinulescu, care a publicat; în Cernăuţ; în 1885 o brosură: „Vieaţa, 
şi scrierile“ Jui Dositelii. mitropolitul -Moldoviie, retipărită din diariul 
bisericesc de acoleâ, „Candela“. Vedi și V. A. Urechiie: Miron Costin, Opere 
complete, tom. 2. București 1888, pg. 496—492, 

25, Nieulaiii Milescu. 

| Acest bărbat erâ îndestrat cu talente striordinare . şi cu erudiţiune 
rară, și plin de spiret întreprindătoriii. De origine erâ boteriii moldovan 
din Văsluiii, năstut cam în anul 1620: Studiile sale 'şi le făcr în Constan- 
tiniana, la, învățatul Gavril Vlasto, mai pe urmă mitropolit în Lepant. 
Re'ntors în ţară, se ulipi pe lîngă Giorgiii Ştefan, sub domniea căruia 
(1653—1658), după. răsturnarea lui Vasiliii Impul, ajunse la mari favoruri 
ce. le păstrâ și sub domniea lui Giorgiit Ghica (1658 — 1659). Sub Ștefăniță 
Trupul (1659—1661), Niculaiii Milescu conspirâ încontra lui, fi însă des- 
coperit şi tăiat la nds, dar” 'și'l drese curînd la un medic în Germaniea. 
Apoi se duse la Constantinieana ca agent diplomatic sub Grigoriii Ghica 
din Ţara Romînească (1660—1664). În timpul acesta trăduse romînește 
|. întreaga Biblie, al cării manuscript rămase în mînile' 'amicului 
săi, Constantin Șerban Cantâcuzinul cînd părăsi Constantiniana în anul 
1664. De aice se' duse în Germaniea, unde petreceă amicul săii, desţăratul 
Giorgiii Ştefan. Acesta îl trimuse Ja, Stoclholm în afaceri politice. Aice 
făcii cunoştinţă cu ambasodorul franțuzesc, Arnauld de Pompone: Acesta 
aveă trebuinţă ca să se demustre că Confessio fidei reverendissimi domini 
Oyrilli, patriarehae Constantinopolitani, tipărită în Olanda în 1629, nu 
înfăţişeadă credinţa bisericii ortodoese răsăritene, şi îndemnâ pre Niculatii 
Milescu ca să espună el dogmele principale ale bisericii răsăritului, ceea, 
ce.o și făeri sub titlul de 2. „Enchiridion sive stella orientalis, id est 
sensus Lcelesiae' orientalis, seillicet'graecae, de transsubstan țione 
corporis domini, aliisque controversis, a Nicolao Spatario Molda- 
volacone, barone. et olim generali Valachiae, conseriptum Hotiniae anno 
1667, mense Febr.“ tipărit în Paris în 1669 în cartea publicată de sectarii 
Iansenişti sub titlul de „La perpetuită de la foy de l' Eglise catholique 
touchant ' Eucharistie, dâfendue contre le livre dn sieur Claude. După 
moartea principelui Gilorgii Ştefan, Ailescu se întoase în Moldova, în 
domniea lui Alesandru Iliaș (1666—1669), dar” o părăsi curînd, în 
domniea a 2. a lui. Glorgiii Duca (1669—1672), şi se duse în Rusiea. Aice, 
învăţînd. copiii unui boierii mare, Mateeef, compuse pentru aceștia 3. un 
Dicţionarlii grecese-lătinesc-rusese și 4.0 Aritmetică, o adevărată 
ericiclopedie, matematică, religioasă și filosotică. Din ordinul împăratului 
rusesc, Alecsiii Mihailoviciii, Milescu mai compuse, 5. o carte magică, 
astrologică, întitalată Uresmologiea, far! pentru învățătura, principelui
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ereditariii, Toader, 6, o cronologie a împăraţilor lumii, numită Vasi- 
li:olo-gos, şi 7, o adunare a locurilor din autorii greci, relative. la cele 
9 muwse şi la artele liberale. 

În anul 1674 fu trimes de împăratul Aleesiii ca a ambasador | a Chinaj. : 
din care misiune se întoarse abis în lanuariii 1618, Asupra acestei călătorii, 
Milescu compuse, 8. un diarii de călătorie, și încă, 9. o Descriere. 
a Chinel. Între anii 1684 şi: 1689 mat făcii o a doaiia călătorie la: China. 
După rentoareere, trăi mai departe tot în Rusiea, unde şi. muri în adînel., 
bătrînețe, preste optdacă de ani, cam prin anul 1714. - 

Cu biografiea acestui bărbat străordinarii s'a oenpat mai întiîlit 
B. P. Hăşdaii, în Archiva ist. a Rom. Buc. 1865, pg. 137—139, apoi în 
(iariul Satirul, Bucureşti, 1866 nr. 12—14, după aceasta în diaritul Pr raiau 
pro:1870 nr. 1—9, 11, 13 şi 14, ete., înti?un articol sub titlul: „Vicaţa, faptele 
şi ideile lui Niculati, spătariii din Mileşti“; şi în Columna lui Traian 
pro 1872 nr. 51; dupti el, foarte pe scurt, 'G. Misail în articolul „Cum 
ai învăţat carte oamenii mari al Romînilore, publicat . în diariul "Traian 
pro 1869, pg. 131—132 — și în fine, mai cu deamăruntul, Emil Picot;: 
Notice biographique et bibliographique sur Nicolas Spatar Milescu, amba- 
sadeur du'lzar Alexis Mihailovie en Chine, Paris, 1883, carte recensată în 
„Convorbiri literare anul XVIII. (1853) pg. 4784, (Conf. Uvechie V. A. 
Sehiţe: de istoriea literaturei, Bucureşti 1885, pg. 200-—203; — Philippide 
A. Istoriea limb. și lit. rom. Iaşi; 1888, ps. 130—13$). | 

26. Vito Piluţio da. Vienanello. 

Acestaii Itălian de origine, călugăr din ordinul Minorilor al sîntului 
Francisc; a fost; un zelos şi devotat misionarii al bisericii romanocatolice 
în ţările locuite de Romîni, şi anumea în Moldova de pe la 1653; în 
1693 îl găsim prefect apostolie la Baia și în 1679 ajunsese a fi episcop 
în Marciana (Marcianopolis în Mesiea înferioară), de unde înspectă şi bise- 
ricile apusene din "Țara Romînească și din Moldova. După restaurarea epi- 
scopiei din Băcăii, Vito Pilnţio fii denumit în: anul 1682. episcop acoleă, 
unde a rămas pînă în anul 1687. Ela tiădus romîneşte pentru 'confe- 
sionalii săi şi pentru atragerea altora catehismul lui Bellarmin sub titlul 

" de „Catelsismo cristianeseot | „ Roma, 1617. ($ 16 ur. 9);:) 

21. Varlaam, mitropolitul Țării Româneşti, Sa 

Despre acesta, știm pînă acum numai atîta, că a fost egumăn al 
mănăstirii Glavaciogul ; că în 1672 a, devenit episcop. al Rîmnicului, lar 
în anul 1673 fii ales. mitropolit în locul decedatului Dionisiii prin stă- 
rainţa domnitoriului Grigoriii Ghica, în care calitate a rămas pînă în 
15. April 1672, cînd eu vole bună făcri loc detronatului Teodosiii Vestimian, 
şi se retrase ca sîmpln arhierei la postrigul săii. EI "si-a căştigat mari 
merite pentru lăţirea culturii rominești prin înfiinţarea în: București; unde 
se strămutase în: 1660 scaunul mitropolitan, 4 unei tipografii, din câre;- a 
apărut ca primă carte în anul 1678 Chielea înţelesului, trădusă și: tipărită 
cu spesele mitropolitului. Precuvîntarea la această carte este opera mitro- 
politului Varlaam. : 
  

1) Archiva istor, a Rom. t. I., p. 1, pg. 176 nr. 262, şi pa. 169nr. 254, sub 5; — 

Urechie V. A. Schițe de istor. lit. rom. pg. 203; — conf. Acta Bulgariae ecelesiastica, 
Zagrabiae, 1857, pg. nr. 171; — I. Bianu, în. Columna lui Traian. pe- 1988, pg: 142, -



142 

28. Teodosii Vestimian. 

„Acesta se trăgeă, din vestita familie a Cantacuzineștilor 1), a avut 
o creştere aleasă și a căpătut o cultură, grecească ; . se călugări în .mănă- 

stirea Coziet și deveni apoi egumăn în mănăstirea Argeşului. “Pentru rarele 
sale talente și pentru învățătura, sa (știa şi lătinește şi sloveneşte) fi ales, 
chiar din egumenie, ca mitropolit al "Păriă Romîueşti în anul 1669, în 
care'calitate, cu o întrerumpere de vro șese ani, 1&mase pînă la moartea 
sa întîmplată în April 1709. . 

n certele cele mari de pe la mijlocul secolului al 17-le dintre Can- 
tacuzinești: şi  Bălăceni, mitropolitul Teodosiit eră pe partea Can- 
tacuzineșilor. Grigoriii Ghica începi, în domniea, sa a doatia (1672—1674), 
a persecută pre Cantacuzineşti și pre partidanii lor, fiindcă lucraseră la 
Poarta otomană încontra denumirii lui. Mitropolitul Teodosiii încă căqi 
victimă întrigilor politice ; fii scos din scaun cu mare necinste, aruncînduii-se 
multe prihăni, şi esilat în anul 1673 în mănăstirea "iismenei, Aice petreci 
pînă, la suirea pe tron a luă Şerban Cantacuzinul în Ianuariii 1679. Acuma 
cert mitropolitul 'ca din noă să fie cercetată şi judecată causa destituirii 
sale. În faţa delegaților patriarhului constantiniun, Dionisiă, se convoc, 
un „inare sobor de arhiereii ţării și de alţi arhierei cari se întîmplase 
atunci aici, și toţi egumenii din toată țara şi cu toată boierimea, ŞI așă 
stînd amîndoi de faţă, şi. vlădica "Peodosie Și "Vlădica, Varlaam, şi rămiind 
vlădiea Varlaam, de judecată, "'si-aii pus cârja pe masă înnăintea Domnului 
şi a tot soborul, și luînd cîrja Demnul ai dat'o vlădicii Teodosie, şi 'l-ait 
trămis la mitropolie cu mare cinste, Marţi în săptămîna cea mare înnăintea 

* Paştilor, Aprilie 26, anul 7187 (1679),« 
Mitropolitul” 'Peodosiii a fost bărbat mai mult conservativ şi nu este 

îus&mnat atîta ca scriitorii, cît mai ales ca unul carele a grijit ca prin 
bărbaţi competinţi să se trăducă romînește și să, se tiprească cărţile nece- 
sare pentrn biserica Romînilor, De şi contimporean cu mitropolitul * Do- 
softeiii al Moldovii, el tot n'a cutedat a merge aşi departe ca acesta cu 
naţionalisarea deplină a şerviciului ceremonial bisericesc, căci multe căr ți 
bisericeşti, tipărite sub păstoriea, lui, aii test duplu, sait sînt numai în 
parte romîneşti, ea Liturgieriul din 1680, 'Friodul din 1697, Mineiul din 
1698, Penticostariul din 1701, ete. 

"Scrisă de el este, între altele, precuvîntarea dedicativă din Litur- 
gierlul din 1680. 3) 

29. Inocenţiii. 

„Acesta a fost jeromonah şi a trădus din grecește în romînește Tipi- 
cul şi rugăckunile din Liturgieriul „pare s'a tipărit în București în 1680 
sloveneşte și romînește. ($'19. nr. 2. c. pg. 89.) 

30, lordachie Cantacuzinul, 

Iordache Cantacuzinul eră fiul al treile al lui Constantin Canta- 
cuziuul, carele a jucat un rol foarte însămnat în istoriea "Țării Romt- 
nești pînă la moartea sa în anul 1664, şi frate cu Şerban Cantacuzinul, 
carele a domnit aice din 1679 pînă în Opt. 1688; JL căpătase o educa- 
ţiune foarte aleasă, ca toți traţii săi, şi eră bun elinist. Despre aectivi- 
tatea lui literară ştim numai atîta, că a trădus din grecește Evangeliea 
ce sa tipărit în București în 1682 ($ 11. a, nr. 6 pg. 37). 

1) Fotino D. Istoriea Daziei, trăd. de G. Sion, Bucureşti 1659, tom. T Pa. 192. — 

*) Lesviodaes-Geanoglu: Istoriea bisericească, pg. 400—401; — Magaziuul . istoric p, 
Daciea, t. 5. pg. 12 şi 19—20,
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:31, Constantin Cantacuzinul. Sa 
„Acesta eră frate en Iordachie şi Şerban Cantacuzinul. După moartea 

neașteptată a acestuia, în Opt. 1688, unii din bokeră votat să/l aleagă ca 
Domn în locul frăţîni-săii, dar” el reeusă această onoare sub cuvînt, după 
cum ni spune Del Chiaro, că alegerea sa ar aduce mare pericol ţării și 
fainiliei sale, căci 'Tureii n'ar suferi ca un frate să succeadă altui frate,!; 
dar în realitate, fiindcă frate-săii, Şerban, se purtă cu' cugetul casă :se 
desfacă de Turci, să -se rădice încontra lor, săi alunge din Enropa și să 
reînfiinţede împeriul roman răsăritean, spre care : scop: întrase în. cur&- 
spundinţă cu Ruşii, Polonii și mai ales cu împăratul.german,. Leopold I., lucru 
eu care nn eră înțeles. nici fraţii săi, Constantin și . Mihai, nică nepotul 
săi de soră, Constantin Brîncovanul, și carele a precipitat moartea  idea- 
listului Şerban. 2) | 

Constantin Cantacuzinul, deși a contribuit.la alegerea Ini Constantin 
Brâncoveanul, s'a stricat mai în urmă cu el şi să fi contribuit nu numai 
la detronarea, dar” chiar și la moartea lui. ) Pe urmă însă fn și el ucis 
de Turcă împreună cu fiiul săi; Ştefan, succesorul lui Constantin Brînco- 
veanul, în 1î Junii -1716.4) Se 

Constantin Cantacuzinul erâ bărbat învăţat, cu deosebire bun elinist. 
EI a ajutat pre fraţii Radul şi Săvban Greceanul la trâducerea „Pravo- 
slavnicei mărturisiri“, tipărite în Buzăi în 169i, ($16.pg. 107 nr. 10).şia 
„Mărgăritarelor*, tipărite în Bucureşti tot în 1691 ($ 14. nr. 15 pg. 63.) El 
a mai compus 0 mapă mare despre "Ţara Romînească, care sa tipărit 
gveceşte în Padova în 1700, pre care o reproduce 'Del Chiaro în istoriea 
sa, însă în format mai inic și cu litere itălienești (Vedi. precuv întarea: 
A chi legee). : 

32. lonaşen. CEL Di 
Despre acesta știm numai atîta că eră frate cu preutul Ierimie din 

„Coiceni, că a studiat în ţara Oltului la Unguri „gramitici* şi că în timpul 
studiilor sale a trădus în anul 1677 din sîrbeşte în romîneşte Evangeliile, 
seriind după fiecare verset sîrbese pre cel romînese, dăruindu-le apoi preu- 
tului Vărtolmeiii ca să'l pomenească la liturgie împreună cu :părinții şi 
fraţii săi. ($ 11. a, nr. 5.) | | 

33, Popa Lon din Vin, | Mi 
Acesta a fost unul dintre cei mai învăţaţi și mal activi bărbaţi ai 

timpului săi ; aveă cunoştinţi chiare. despre originea şi istoriea Roimînilor, 
căcă ni vorbeşte despre ei în precuvîntarea de la Sieriiul de aur ca. despre 
un „neam slăviti odinioară, iar! acuma întunecat“ şi „de slăbiciune 
mare“, El ajunse protopop pe la sati înnăinte de anul 1630 și funcţionă şi 
ca notariii la sinodul cel mare al Romînilor din Ardeal, 5) N A 

Admirabil este zelul săi pentru luminarea Romînilor din Ardeal, 
pentru carii înfiinţă, prin colecte, o tipografie noaită romînească în Sas- 
şebeș, unde tipări cărţi .„spre folosul şi întrămavea neamului nostru ru- 
mănescu“, şi a, „bisericii și creștinătății“, a 

» Scrierile lui, spre a fi înţelese mai uşor de popor, conţin multe 
cuvinte locale. EI a tipărit: 1. Sicriiul de aur, carte de propovedanie la 

1) Del Chiaro: Istoria delle moderne rivol. della Valachia, Venezia, 1718, pg. 146. 

— 2) Cantemir ]). Opere, f. 5, Bucureşti 18.5, pg. 7-8.:— 3) Cantemir D. 1. c.$$ 43-45, 

51, 55- 57, 61, — 4) Del Chiaeo, |. c., pu 205—206. — 5) Cipariii T. Acte şi fragmente,
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morţi, în Sasșebeş, 1683($ 14 a, nr. 12); 2. Cărare „. spre fapte bune, 
„„Bălgrad 1685, ($ 14. b, nr. 1); 3. Molităvnic, Bălgrad 1639, ($ 15, nr, 1 fi). 

34. Șărban Greceunul. 

„* Acesta se trăgei din o familie boierească ; eră bărbat învățat, şi a 
- fost logofăt mare snb Şărban Cantacuzinul, însă, înnăinte de. 1688, căci 
în epilogul Bibliei din acest an îl găsim subseris acum „biv vel“, adecă 
fost mare logofăt, dar” sub Constantin Brîncovanul iarăş a întrat în fane- 
“ţiune, căcă sub văersurile. dela marea ţării din Evangelieriul din 1693, este 
'subseris din noii „vel Logofătă. 1) Vieaţa şi activitatea lui mal deaproape 
nu ni este cunoscută, decît că n luerat împreună cu frate-săii Radul la 
trăducerea. - 1. Bibliei -Bucnreștiane, din 1688 ($ 13 nr. 3) și a cărţii 
Mirgăritare, tipărite în București, în 1691, (Ş 14 a. nr. 15),iar' împreună 

“cu  Atanasiii .“Lomaid Moldoveanul la Evaugeliea elinească-romînească, 
tipărită în București, 1693 ($ 11 a nr. 7). 

35. Radul Gre ceân ul. 

Acesta a fost frate cu Şărban Greceanul și a oenpat funcțiunea de 
logofăt sub Şărban Cantacuzinul și sub Constantin Brîncoveanul. Vieaţa 

“lui mai deaproape n'o cunoaștem pînă acum, atîta ştim că a lucrat îm- 
:preună cu frate-săi Serban la trăduserea Bibliei din 1638 şi a cărţii 
-Mărgăritare din 1691, ar” sîngur, avînd numai „îndreptătoriii“ pre Con- 
stantin Cantacuzinul, la trăducerea „Pravoslavnicii Mărturisiri“, tipărite 

"în. Buzăii în 1691. ($ 16. nr. 10). 
El a mai scris încă şi „Istoriea domniei lui Constantin Brâncovanul, 

însă numai pînă în anul 1707, despre carea vom vorbi mai la vale ($ 23). 
Un urmaș din această familie, Ştefan D. Greceanul, a publicat în 

Revista Romînă, Bucureşti, 1861 pe. 75—558, şi pro 1862, pg. 245—258, 
„un articul întitulat: „Serierile lui Radu Logofătul Chronicarul“, în care 
„i se atribue o. istorie a Țării Romînești dela Radul Negru, a cărula 
„domnie o pune în.1215, pînă în domniea lui Radu Leon în 1667, însă pe 
nedreptul, precum vom ved6 mai jos. 

36. Mitrofan, episcopul.” | 
Acesta samănă a fi fost Romîn Moldovan şi cunoscut bine cu arta 

tipografică, :căcă în anul 1680 îl găsim tipărind în Iașă, grecește, cartea 
patriarhului din Ierusalim, Dosoftetit, despre sîntul Aormînt. 2) 

În anul 1683 a devenit episcop în Huşi. El eră bun elinist şi amătoriii al 
“culturii grecești, pentrucă mai adese ori îl vedem lucrînd la tipărirea unor 
cărți greceşti. El a fost cel dintii conluerătoriii la edarea lui 'Fesalonie 
în lași, precum şi a altor seriitoră greci moderni. 5) Tot pe timpul epi- 
-scopiei sale- din Huși a compus romînește împreună cu dascălul moldo- 
“venesc, Atanasiii, şi cu un nenumit, după modele greceşti, o scriere morală, 
"Alosafieă, întitulată, „Albina“ ($ 14, b nr. 2. pg. 68). . 

Pe la anul 1636, 4, Mari, încă figureadă ca episcop în Huși, dară 
curînd după aceasta a încetat de a iai fi. Causa îndepărtării sale din 
episcopie nu o cunoaștem cu de amăruntul; sati că a abdicat sîngur, saă 
că a fost depărtat de Constantin Cantenir, pe atunci Domn al Molcovii, 
care îl presupună, ca înțeles cu Poionil, ori că şi eră întradevăr compromis 

») Revista Romînă pro 1861. -pg. 582 și 588. — 2) Meletie: Istoriea biser. t. 2. p. 
2. pg. 200. — 3) Le Qnien: Oriens Christianus, t. |. pg. 1216-1956, 

 



în politica polonofilă a unor boieri imari de pe atunci, ca Miron Costiri, 
şi :alţii. Destul, că în anul 1686 părăsi Moldova şi se duse în Para Ro- 
mînească la Șărban Cantacuzinul, care îl.primi cu bine și”l însărcină cu 
tipăritul Bibliei din București 1658, la finea cărita îl găsim însămnat ca, 
pa tot meșteșugul  tipografiri şi îndireptării cuvintelor  romîneşti 
ostenitoriii.î ae 

În anul 1690 fi însărcinat cn edarea „lnchiriduluie. seris 
grecește de patriarhul Ierusălimului, Dosofteiii, încontra Tatinilor și a 
Calvinilor. | e o ” 

Tot în anul 1690, în 10. Juniii, Mitrofan fu ales-episcop la Buzăii, 
unde petreci pînă la moartea sa, întîmplată în anul 1702, Aicia a înfiinţat 
o tipografie, în care a tipărit mai multe cărți: 1. Pravoslavnica mărtu- 
risire în 1691; — 2, Triodul în 1697; — 3. Minciul în 1695; — 4. Moii- 
tevnie, grecește și romîneşte, în 1699; — și 5. Învăţătură... despre 
şepte “Tuine, în 1102. Nu putem şti mai cn deamăruntul ce parte a luat 
la trăducerea acestor cărți, decît aceea ce am notat în particular 
la fiecare.!) a 

37. Atanasit Tomaid Moldoveanul. 

Despe acesta știm pînă acum atita că a, fost dascăl: în Moldova; 
că a lucrat înnăinte de anul 1656 împreună cu Mitrofan, episcopul de 
Huși, și cu un al treile nenumit un op nepublicat, numit Albina ($14, b. 
nr, 2.); că a trădus în romîneşte o predică grecească, compusă de patriarhul 
Alesandici în onoarea împăraţilor Constantin și Ileana, carea sta citit în 
1692 la sînțirea mănăstirii Huredilor ($ 14 a, nr. 16); şi în fine că a lucrat 
împreună cu Şărban Greceanul la, trăducerea Evangelici elinești-romîneşti 
din 1693 (Ş 1 a.nr. 7). - 

38. Alesandru Dascălul. 
Acesta a fost după tată şi mamă din Galiţiea și anumea din Leina 

(Liov, Lemberg) ; eră bărbat învăţat şi. vorbiă, sait cel "puţin pricepea mai 
multe graiuri : romîneşte, poloneşte,. sloveneşte, lătineşte și grecegte. Pe 
la finea secolului al 1f-le petreceâ în Rîmnicul Vîleiă, unde a trădus din 
îndemnul episcopului de acoleâ, Ilarion (1693—1709). 1. Penticostariul în 
1694 ($ 15. nr. 8, a.), 2. 'Triodul, în 1694, ($ 15. nr. 7. c.) şi 3.Psaltirea 
cu tîle în 1697 (Ş 12. nr. 1. g.) 

El samănă să fi fost aice dascăl, adecă învățătorii al episcopiel. . 
39, leremie Cacavelă, . 

Acesta eră culugăr grec, născut în Creta. Pentru rarele sale talente 
şi pentru distinsa, sa erudiţiune ajunse a fi predicătoriii în biserica patri- 
arhală din Constantiniana. | 

Ajungînd Constantin Cantemir Domn în Moldova (1685—1693), 
înduplecă pre patriarhul ca să permită lui Ieremie Cacavelă a veni în 
Moldova, ca învățătorii la copiii săi. Aiee în Moldova petrecu leremie Ca- 
cavelă timp mai îndelungat, împlinindu'şi cu onoare misiunea pentru care 
fusese chiemat. Studiile sale filosofice are să le mulțămească,: Dumitru 
Cantemir numai acestui învăţat eromonah.2) 

  

1) Melchisedec, ep. Ckronica IIuşilor, pg. 145—143; — Lesviodacs-Geanoglu: Isto- | 
riea biser. pg. 441; — Popp V. Disert. d. tipogr. rom. pg. 70—71. —:2) Cantemir D, 
Descriptio Moldaviae, București, 1872, pg. 151;.— şi Istoriea Imperiului ottoman, Bucu: 
rești, 1816, pg. 186, nota. R - ăi .



146 

+ În timpul petrecerii sale în Moldova, ferimie Cacavelă sta distins nu numai ca învățătorii, ci s'a încercat a îi activ chiar pe tevenal lite- rar, și încă romînese. E foarte de mirare, cum de p2 acele timpuri, cînd grecismul eră atît de căutat şi stimat pintre Romîni, un călugăr gree Și-a putut călcă pe inimă şi ascris romînește într'un grai descousi- derat de dînșii, și încă un op bisericesc! Se vede că casa Cantemireştilor ținea foarte mult la romanismul ei, încît însuflă respect: și iubire străinilor. 
Ieremie Cacavela a trădus și tipărit în Iaşi în 1697 Tilcuirea Litur- giei ($ 15. nr. 2. d.) şi apoi o precuvîntare la opul lui Dumitru Can. temir „Divanul lumii“, tipărit tot în Iași în 1698. 

E 10, Antim Ivireanul. | | 
„Acesta eră născut în Iviriea sai Giurgiea și se numiă, ca lumean, Andretiii). Părinţii lui samână. să: se fi chiemat Lon şi Mariea (Desta mîn- tul lui cap 6 și 13) și să fi fost Romîni de origine; refugiţi într'acoleă în secolul al 16-le2). Încă de tînăr, Antim Ivireanul cădu în selăvie, din carea s'a ştiut scoate prin capacitatea sa, şi se așădâ, după unii, în raun- tele Atonului la mănăstirea Lvirului unde se călugări, 3) după alţii veni din copilărie în "Țara Romînească, *) şi mai după alţii, se stăbilt în Con- stantiniana, de unde îl aduse în ţară pe la anul 1690 Constantin Brîneo- veanul, carele voiă să perfecționede arta tipografică în București şi să tipărească aice cărți romiîneştă și grecești, șii încredinţâ dirigenţa - tipo- grafiei din Bucureşti. 5) EL să fi fost pe atunci încă lumean, și abiă aice, la mitropoliea din Bucureşti, să se fi călugărit. Oricum ar stă lucrurile cu venirea lui în “Țara romînească, atîta este sigur, că în ţară „n'a venit ds volea sa, nici de vreo sărăcie, saii lipsă“, precum se esprimă însu'și în apărarea sa cătră Constantin Brîncoveanul din 1712,6) dînd prin aceasta a înțelege că a fost chiemat. Aice îl. întîlnim pentru întiia dată, în mod documîntat, ea eromonah tipărind în Bucureşti în anul 1692 -o carte grecească, "Azosy9ia “îs se Ecias pinapia ul Ilapzezivis sis iz şi în anul 1693 Bvangeliea elineascsă-vomînească, În anii 1691 şi 169 îl găsim tot ca Yeromonah în mănăstirea Sneagovului.  Aice înfiinţă, o tipografie, și tipări în anul 1696 „Orînâuiala slnjbei sînţilor împărați Constantin şi Ileana:, în anul 1697 o Evangelie, și în 1699 Cartea ... asupra dejghinării Papistașilor, de Maesim Peloponiseanul.  Într'aceste cărță, Antim Ivireanul se tituleadă „smeritul întra eromonahi“, iar” în Floarea darurilor din 1700 numai „smeritul jeromonah“. Afară de cărţile citate, Antim Lvireanul mai tipări aice şi altele, cun deosebire areceștiă. 7) Cam pe la anul 1698 şi 1699 încăpit egumen în Sneagov, în care cali- tate rămase șepte ani de dile (Predice, pg. XXIV, nr. 2), cînd în 16, Mart 1105 8), sati mai corect 1706 %) se sînți ca episcop în Rîmnicul Vîleii. Aice, în episcopiea Rîmnicului, a șădut, după spusa proprie (Predice,. pg. 

1) Del Chiara: Istoria... pg. 42, 219—220. — 2) Petrescul [. D. Mitropoliile 
țării, București, 1870, pe. 112 -113. — 3) Odobescu A. [. Revista Romînă pro 1862, 
pg. 402. — 4) Eniăceanu G. în Biserica romînă pro 1554, pg. SI, nota. — 5) Melchise- 
dec, ep. Notiţa biografică, pg. V—VI, în Predice de Antim Ivireanul, Ducurești, 1886. 
— £) Antim Ivireanul, Predice, București, 1886, pe. XXIV, nr. 2, — 1) Urechie: Schițe de istor. liter.,. pe. 110—112; -- Revista Romînă pro 1862 pu. 402. — 8) Lesviodacs- 
Geanoglu : Istor. bis, pg. 433; — Popp V. Disertaţie d. tipogr. rom. pg. îl. — 9) Al- 
bumul mitropoliei Ungrovlahiei, București, 1£80,
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XĂV, nr. 4), trei ani fără doaiă luni; a înfiinţat şt acoleă o tipografie 
şi a tipărit mal multe cărţi), În 14. April 1709, nu după stărainţile 
sale, ci cu îndemnul lui Constantin Brîncoveanul, primi păstorica mitro- 
polici țării, în care calitate „a trudit di și noapte să înmulţaseă talantul 
Domnului“ și a lucrat necontenit „cu inăinile“ şi „cu limba, precum se 
esprimă însu'și (Predici, pg, XXV, nr. 5.), ca să aducă folos ţării, glorie 
lui Dumnedeii şi onoare domnitoriului.. E 

EI a fost unul dintre rarii arhipăstori, care a considerat urcarea sa 
pe scaunul mitropolitan al Bucureștilor nn ca merit personal şi ca distinsă, 
onoare lumească, ci ca chemare dumnedeească, împreunată cu multă, grijă 
pentru turma cuvîntătoare, încredinţată păstoriei sale, și cu mare răspun- 
dere pentru prosperitatea ei De aceea s'a și-pus îndată cu tot adinsul pe 
lucru. Mai întîi a compus o carte pastorală, împărţită în trei părţă, pre 
care o tipări în 1710 în Bucureşti sub titlul de „Cartea păstoriului cătră 
preuţi“ și o împărţi pe la toţi preuţii din eparhiea sa, îndemnîndu'y, ca, 
împreună cu dînsul să lucrede di și noapte la restabilirea ordinii morale 
pintre credincioși și la întemeiarea iubirii creștine şi a traiului evangelic 
pintre că. ($ 16. nr, 14. pg. 108). Apoi şi el însu'și s'a folosit de toată oea- 
siunea, spre a îndemnă prin vii gratii pre mari şi mici, pre bătrîni și 
tineri, la împlinirea dătorinţilor lor creștineşti, | 

Din timpul mitropoliţirii sale nk-ati rămas doaiiă manuscripte de pre- 
dici, pre cară le ţinuse parte la sărbători alese îunăintea mai marilor 
țării, parte în sărbătorile de rînd înnăintea publicului mai de jos, spre 
edificarea lor religioasă morală. Acesta predici sînt un monumînt literariă 
şi un documînt neperitoriii de modul cum concepeă și înţelegei el demni- 
tatea de. mitropolit. ($ 14. a. nr. 18). | . 

ŞI ca mitropolit, Antim Ivireanul w'a încetat de a tot tipări cărți, 
nu numai romînești, dar” și greceşti, și chiar arabice: Liturgieriul şi Evan- 
gelierăul pentru creștinii din Siriea şi Palestina, şi înființă, prin tipografi 
romîni, chiar în patriea sa natală, în Iveriea, o tipografie . în care se 
tipări pentru creştinii de acoleă, în: graiul lor giorgian, o Biblie 
în anul 1710. 

Antim Ivireanul eră cu inima și cu aspiraţiunile sale în partea 
acelora carii doriaă să scuture suzeranitatea turcească, și şă fie nedepen- 
dinți, sai sub protecţiunea Ruşilor după cum voiaii unii, sati subt a 
Nemţilor după cum socotiaii alţii. “ 

În anul 1711, cînd întreprinse Dumitru Cantemir, ca domnitoriit al 
Moldovii, realisarea, acestui scop, mitropolitul Antim Ivireanul îndemnă, pre 
Constantin Brîncoveanul ca să facă şi el causă comună cu Romînii din Moldova, 
şi pre boieri ca să iae parte activă la r&sboiul Ruşilor încontra Tureilor. Aceste 
îndemnuri pe de-o parte, iar” pe de altă parte simpatiile lui pentru desba- 
terea Romînilor de sub suzeranitatea Tureilor îi causară multe supărări 
şi aduseră la mare pericol. El fii calumniat atît înnăintea lui Constan- 
tin Brâncoveanul ca necredincios luă, cît și în Constantiniana ca dușman al 
Tureilor, și că încarcă mitropoliea cu dătorii nechipsnite și de prisos, 

Tras la răspundere pentru toate acestea de Constantin Brîncovanul, 
mitropolitul Antim Ivireanul ştii să se spele de toate calumniile prin 
doaiis scrisori ce i-a adresat în 13. Ianuariii și 3. Faur 17123) şi apoi trăi 

*) Popp V. Disert. d; tipogr. rom.' pg. 71—12. — *) Antim Ivireanul, Predice, pg. 
XXIII— XXX; — şi Didabhiile . . de Antim Ivireanul, Bucureşti 1888, pg, 97 -106
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"în pace nu nuinai sub Constantin Brîncoveanul cât a mai trăit, - ci și în domniea urmașului acestuia, a lui Ștefan Centacuzinul (1714—1716). În timpul acesta a zidit, eu spese proprie, în onoarea “Tuturor Sînţilor, o mă- năstire foarte frumoasă în Bucureşti, îndăstrîndu-o cu odoare preţioase şi „cu moşii, făcîndu'i înti'a, 20. Juliii 1715 un urie de modul cura să se ad- ministred=, şi lăsîndu'! prin testamîntul din 4. Opt. 1715 toată averea sa, și dispunînd ca din veniturile ei să se crească copil şi să 'se mărite fete sărace, şi să se înmormintede cei lepădaţi pe drumuri. Uşa cea mare a acestei biserică a seulptat'o mitropolitul însa'și cu mîna sa, 
Mitropolitul Antim Ivireanul ajunse însă nici s'o sînțască, nivă să se răpăusede în ea. | În anul 1716 deveni Niculaiii: Maurocordat Domn în Ţara Romi. nească. El eri cu trup cu suflet dedat Tureilor, pentrucă numai prin- tr'înşiă ajunsese Domn, mai înțiiii în Moldova, (1710 și 1711-—1716) și apot în ara Romînească, și tot numai prin că speră! că'și va întemelă casa sai într'un domniat saii în altul, De groaza lui, mulţi boieri se refugi- seră în Ardeal şi căntară de aice a îndemnă pre Nemţi la un răsboiii în contra 'Tureilor, si la.detronarea lui Niculatii Maurocordat. După sîmţă- mintele și aspiraţiunile sale, mitropolitul Antim Ivireanul nu putei ca să nu simpatiseze, ca și în anul 1711, cu năzuințile Romînilor. El cădu în curînd în pripus la Niculaiii Maurocordat, care'l arestă cu urgie și stărui, împreună eu 'Tureii din Constantiniana, pe lîngă patriarhul de acoleă, ca să!] caterisască ; lucru ce s'a Și întîmplat îndată, în 1716, AMi- tropolitul Antim Ivireanul fit degredat, despreuţit, redînduti-se numele de -boted, Andreiii, și apoi esilat la muntele Sinaiului. Dacîndu'l în esil, Tureii îl omorîră, din poronea lui Niculaiti Maurocordat, în oraşul Gali- polea, și aruncară corpul lui în rîul Dulcea ce curge prin Adrianopolea. Moartea lui s'a întîmplat în Septemvre 1716.) - 
Antim Ivireanul erâ îndestrat cu așă de rare talente, încît imită de minune orice felii de manufactură; mai ales iscusit erâ în arta sculp- turii, a desămnului şi a broderiei (ricamo). Multă perfecțiune aveă și în arta tipografică, în carea, a înstruit pre mulți Romîni, carii ai încăput ca, tipografi pe la tipografiile din tară, . o | Ca literator, prin predicile sale, mitropolitul Antim va ocupă pentru totdeauna un loe de onoare în literatura bisericească, Cari și cîte cărți anumea a trădus el în romîneşte,: nu putem spune după cunoștinţile noastre de pînă acum. ” "Cu vieața și activitatea acestui rar şi mare bărbat stati ocupat mai deaproape fostul și iubitul nostra auditoriiă, Ștefan Dinulescu, carele a publi- cat în Cernănţ, în 1886, broșura întitulată.: » Vicaţa şi activitatea mitro- politului 'Țării Romînești, Antim Ivireanul, retipărită din diariul bisericesc de acoleă „Candela“. Tot în anul 1886 a publicat şi învățatul și neobositul episcop. de Roman, Melchisedec, în fruntea carţii „Predice , .. de An- tim Ivireanul, București, 1886, niște „Notiţe biografice despre mitropo-: litul Ungrovlahiei” Antim Ivireanul“, mai întregindu-le întrun studiă asupra predicilor lui, publicat în „Analele Academiei Romîne“, Seriea II. tom. X. Bucureşti, 1858, pe. 1—97. 'fot în anul 1888 a publicat şi Emil Picot în . . Melanges orientaux, publi€s par Il Ecole des langues  orien- tales vivantes â, ' ocasion du congres de Vienne 1886%, un studii întitu- 

  

:) Magazinul Istorie pentru Daciea, tom, 4, pg. 49—51; — Del Chiaro: Istoria... pa. 219-—2%0. - . :
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lat: „Notice biografique et bibliografique sur ! imprimeur. Anthime: d! 
Ivir, Metropolitain de Valachiei, po ia n 

40. Giorgii Radovici. „i 

Despre acesta ştim pînă acum numai atîta, cît găsim prin titlurile 
unor cărți; dintre carile în „Învăţătură cveștineşti din Sneagov, 1100, 
(Ş 14. b. nr. 5.) se dice că sînt „scoase de pe limba grecească pre cea, 
rumănească , . . de Gheorghie Radovici“, dar! se adauge îndată „Sati 
prefăcut de Filoteii Stagoriţul“, aşă încît sîntem la îndoială, pre care 
să'l considerăm ca autor al trăducerii; în Octoihul din 'Tîrgoviștea, 1712, 
jară se dice „tălmăcit pe limba romînească şi tipărit... de! Gheorghie 
Radovici“ ($ 15. nr. 3. £); tot de dînsul să fie și un Catavasieriii tipărit 
în Tîrgoviştea în 1714. (Ş 15. nr. 11, e.) 

41. lanăş Duma. 

Despre acesta știm numai că a fost din Borbanţi din Ardeal și că a 
trădus din ungurește un catehism, compus de fesuitul Boroniai sub titlul 
de „Pînea pruncilor“ și tipărit în Alba-Juliea în 1702. ($ 16. nr. 12),. 

42. FPiloteii Sîntagoreţul.: :... 
Acesta a fost călugăr dela Muntele Atonului, şi să fi trădus „Floa- 

rea darurilor“, tipărită în Sneagov în 1700 și apoi „Învăţături ereștinești“, 
tipărite tot acoleă în 1700. 1) o | | . 

43. Damaschin. 
Acesta a fost unul dintre cei mat învățați și mai activi bărbaţi ai 

timpului săi. Pe lîngă gatul săi natal, cel romînese, în carele ajunsese 
la un grad înnalt de desteritate, Damaschin mii vorbiă şi elineşte, lăti- 
neşte și bulgarosloveneşte. Cunoștinţa acestor graturi îl califică, pentru'o: 
misiune sacră, ce a știuto împlini cu religiositate,  adecă. pentru înnăin: 
tarea operei naţionalisării bisericii romîneşti, :întreprinse mal cu adinsul: 
încă de prin secolul al 16-le încoace. Ia i „„ Canoștinţa acestor grafuri, precum și distinsa şi temelnica lui eru- 
diţiune %-ait procurat locul de. dascăl la şcoala domnească din Bucureşti. 
In această calitate a purtat griji de tipăritul Bibliei din anul 1688. . 

„Pentru meritele căștigate şi pentru purtarea sa esîmplară, Dama: 
schin fu denumit în anul 1703 episcop în Buzăii, unde a rămas pînă în 
anul 1709, cînd a trecut la Rîmnical Vîleii, dapăce episcopul de aici, 
Antim Ivireanul, fusese denumit mitropolit al ării Romînești. Aice a 
păstorit biserica cu îndătinata îngrijire pînă la moartea sa întîmplată, în: 
anul 1726. . e 

Damaschin a fost unul dintre cei mei zeloși, mai activi şi mai: pro- 
dactivi sariitori bisericești romîni, „Acest om învăţat,” dice Oilobescu 2) 
că a Iuerat, poate mai mult şi mat bine decât oricare altul, la trăduceuea; 
ȘI tipărirea cărţilor eclesiastice în limba romînă, Urmașii lui la Rim: 
nic: Inocenţii şi Clemente, ai tipărit -mereă oparela sale posthume“.: 

Ca episcop în Bazăă, Damaschin a trăvlus şi a tipărit acoleă' în 
anul 1705 Antologiul s. Floarea cuvintelor, ia ca episcop 'în Rînmnicul 

  

| 1) Urechia V, A, Istoriea lit. ron. pg. 12—173, — 2 Papil-Ilarianiu : Vieaţa . . 
Joi G. Șincaiii, București, 1869, pg. 81. . i ic aie ci dot:
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Vîleii a trădus Octoihul mie, şi "l-a tipărit acoles în' 1720; a mai trădus 
încă şi Triodul şi Penticostariul, dar! aceste cărți s'aii tipărit ablă sub 
urmașii săi, cea dintii sub Inocenţii, în 1731, iara doaita sub Clemente, 
în 1143. (Lesviodaes-Geanoglu, Istoriea, biser. pg. 433— 444.) 

„Oră de a mai trădus episcopul Damaschin și alte cărți afară cele 
numite mai sus, aceasta nu o știm. Dar” și cîte le ennoaștem sînt de ajuns 
spre a ni descoperi şi caracterisă întenţiunile ce le-a avut, „şi sîmţămin- 
tele de cari a fost îmboldit Damaschin în toată activitatea sa literară, 
EL a urmărit cu rigoare opera naţionalisării bisericii romînești, făcînd, 
prin trăducerile sale, un: pas gigantic înnăinte spre realisarea acestei 
dorință secolare. i | | 

„Despre Damaschin, precum şi despre urmașii lui în episcopiea Rîm- 
nicului Vîleii: Inocenţiă (1726 —1728), Cleminte (1128—1748), Grigori 
(1748—1164), Parteniii (1764—1773), Chesariii (1113 —1180), şi Filaret 
(1780—1192), dice Popp V. (Disertaţie, pg. 72), că ei ai fost „Câţi băr- 
baţi, atitea „rîuri a frnmoasei grăiri; atîtea guui de aur“, 

II. Terenul lumesc. 

$ 19. Causele puţinelor scrieri din literătura lumească. 
"Mișcarea literară a fost în răstîmpnl acesta pe terenul lumese încă 

mai restrânsă decît pe cel bisericese. Causele la acest fenomen le găsim 
parte într'o credință culturală falsă și în consecinţile ei, parte în împre- 
Jurările soţiale şi politice de ațunci, | 

Incît despre credinţa culturală, falsă se știe că încă de pe timpurile 
combaterii păgînismului' și întroducerii creștinismului sa încuibat și s'a 
înrădăcinat pintre Romîni, în sufletul și în întelectul lor, ideea, că tot 
ce ese din mintea omenească este întunecat, greșit şi fragil, și că numai 
ce purcede dela Dumnedeii, dela oamenii aleși de el şi înspiraţă de dînsul, 
dela şervitorii lui permanenţi . şi antorisaţi, că numai aceasta este știință 
curată, stătornică și durabilă; că numai șervitorii lui Dumnedeii, preuţii lui, 
sînt iniţiaţi în secretele Dumnedeirii și cunose voința ei; că așadară, 
numai ei sînt chiemaţi şi nutorisaţi a se ocupă cu cartea, cun cercetarea 
luerurilor din lume, en descoperirea legilor,. adecă a voinţii dumnedceştă, 
precînd toți cekalalți oameni,. lumenii, n'ar ave alta de făcut, decît să se 
ocupe de grijile și nevoile de toate dilele, și mintea, să "și-o cultive numai 
întratita, întru cît este de trebuință ca să citească și să priceapă cele 
ce serii preuţii, cărţile admise de biserică, dar nu încă să se mai încu- 
mote a, face și ei cercetări și a serie cărţi, căci prin acestea ar duce pre 
cititori: dintr'o rătăcire în alta, dintr'un întuneree în altul, şi, înloe 
săi luminede și săi mîntuească, '%-ar încurcă mai răi și llar pierde 
sufletele, | 

Se acreditase pintre oameni socotinţa, că numai scrierile bisericești 
oonţin în sine adevărul şi știința; că numai ele sînt un efluesal deetății, 
o emaânaţiune curată şi direaptă dela Spiretul Sînt; că numai ele stai 
sub autoritatea nediscutabilă a Dumnedeirii ; că sîngur numai ele sînt 
folositoare, și că numai în ele se poate şi se cuvine să se încreală tot 
omul; că prin urmare numai ele trebuese înmulţite şi r&spîndite cît se- 
poate mai tare, precînd scrierile lumești treceaii în ochii oamenilor de 
atunci numai ca produs al unei minți debile, mărginite şi turburate 
necontenit de felii de felii de pasiuni murdare și de înterese egoistice ; ele
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se priviaii: numai ca eflucs al tinor vedeii înguste şi strâmte, al .unbr eu: noştință lipsicloase și eronate ; în ele m'aveă dară nime încrederea că ar conţine adevărul și dreptatea, și că ar povăţui pre oameni pe. calea cea 
dreaptă, spre bine, spre Dumnedeii, spre mîntuinţi sufletului lor, Scrierile lumeştă n'aveaii pe-atunci nicio autoritate împanătoare, fiindeă ele nu se cousideraii ca o scăpărătură a unei înțeleginţi universale, dumnedeeşti, ci 
numai ca o fragilă lucrare a unui om debil, supus, ca toți oamenii, pasi- unilor, rătăcirilor și păcatelor. Se ţineait pe atunci în deplină vigoare cu- vintele r&ă: înțelese ale apostolulni Paul cătră Corinteni (L. cp. 3, v..19) că „înţelepriunea lumii acesteia este nebunie înnăintea lui Dumnedeii ; că este scris: El prinde pre cei înţelepţi în vielenita lor. Şi iarăş : Dom-: nul cunoaște gîndurile înţelepţilor că sînt deșerteă, 

Acest curent autoritar şi staționar, aceste vederi împăinjăuite se lăţiră pretutindinea pintre Romîni, se înrădăcinară adînc în inimile lor : şi avură pentru că consecinţi grave și funeste. Românii prinseră îutr'adevăr. a crede şi a se ţine convinși, ca. cum, în realițate, toată ştiinţa . şi tot adevărul se enprinde sîngur numai în cărțile religioase, şi că este deajuns pentru fiecare om, dacă cunoaște învățăturile din ele şi li se confoarmă lor în vieața sa, şi că orice alte științi sînt, dacă nu stricăcioase, apoi. en totul de prisos pentru conservarea trupului şi pentru mîntuinţa sufletelui. . Prin esplicări greșite și false, Romînii luară în înţeles verbal cu- vintele apostolului Paui, carele și de alt felii eră apostolul lor. de prelli- lecţiune, 1) și începnră a crede că oamenii aevea își pierd mintea, dacă "se ocupă prea mult cu ştiințile lumnene ; dacă năzuesc să pătrundă în ființa lucrurilor şi a organismelor din lume ; dacă vor să cunoască legile, după cari se direg, se schimbă, - se prifac şi se perfecţioneadă treptiş toate în 
natură. - * | , . ME i 

Dumitru Cantemir, unul dintre cei mai erudiți şi mai geniali bărbaţi ai Romînilor de la finea răstîmpului acestuia, şi carele îi cunoștei, foarte cu deamărantul, ni spune în privința aceasta următoarele: 2). „Moldovenii nu numai că nu_inbese literele (ştiinţile), dar” mat că toţi le şi urăse, Înse'și numele artelor și ale ştiinților li sînt necunoşeute. Ei cred .că învățații nu pot ca să nn'şi piardă mintea, ași încît, voind să. laude învăţătura cuivă, die despre dînsul că este nebun de ca rte. Ruşinos proverb se poartă în privinţa aceasta prin gura Moldovenilor! Studiul literelor, (die ti), este soartea preuţilor, Iar! lameanului îi este deajuns.ca, să știe citi și serie, să fie. în stare a'Și sămna numele şi a notă în catastil boul alb, negru, cornut, eaii, oile, vitele, stupii, şi altete de feliul acesta; toate celealalite (crede) că” sînt de prisos, a 
"Ceea, ce dice aice Dumitru Canţemir numai despre Romînii moldoveni are valoare deplină pentru toţi Romînii de pretatindinea, : căci nu numai “proverbul de mai sus, dau” și alte proverbe, tot cu acelaş înţeles, sînt cunoscute de toți Romînii din toate ţările, precum: „E dobă de carte! — Iși are capul cărindariă s. călindariă! — Ca grămătica, rămii de nemiea,. dar” cu condacui împli sacul! — De învăţat ce este apucă cîmpil!= 

1) Papiii Ilarianul : Vesaur ele monum. istor, Bucuresti, 1864, t. 3. pg. 137; — 
Monumenta Hungariae historiea.: Diplomatoria Pest 1857, , 1. pg. 368; — Illoa: 
Ortus et progressas variarum in Daciea sgentium, Clandiopoli, 1764, pg. 15; — B.P. 
Hășdăii : Cuvente din bătrîni, t. 2, pg. 250, Ş d. — 2) Descriptio Moldaviae, Ducurești, 1812, part. 2, cap, 17. pe. 126-197 a
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- “Această eroare a paralisat şi a lîngedit cu totul stremurul de acti: 
vitate literară pintre lumeni, de frică ca, nu cumvă prin ea să propage 
neadevăruri, să cadă în păcate și să'și piardă sufletul în muncile vecinice 
ale. fadului, 

“Altă consecinţii, provocată de credinţa ca cum serierile lumești n'ar 
ave aceeaș origine curată ca şi crierile teologice, s'a arătat în modul de 
înmulţire. și de conservare. Precînd serierile bisericești stai înmalţit mai 
toate prin tipariă şi aii căpătat aşă o -răspîndire mai mare, prin carea 
sait ferit, cît cu putinţă de o pierdere totală: serierile lumești, din contră, | 
nu s'aii. bucurat de această favoare, de oarece ele nu steteaii subt o auto- 
ritate mai înnaltă, na 'se credeai înspirate şi produse de s-înteea. dumne- 
deeasci, pusă în crierii fiecărui om; ele nu se consideraă, după cum se 
esprimă Dionisiă Eclesiarhul în cronica sa :). ca „sfinta scriptură, să le 
„aibă cinevă a citi ca folos“; şi de: aceea nu meritaii, în ochii oamenilor da- 
atuncă, o înmulţire mai mare și o conservare mai durabilă, nu erai, după 
judecata lor, demne nici macar de spesele tiparului; ei nu sîmțiaii că în 
aceste scrieri se oglindește şi se cunoaște calea, desvoltării întelectuale şi a pro- 
gresului, calea evolutivă pe eare păşese toate popoarele cu vilaţă trainică, și că, 
fâră de-ele, se pierde o verigă din. lanţul etern al evoluţiunii şi. al perfec- 
ţionării;, de aceca.nici nu vedem pre Romînii răstîmpului acestuia, stăruind 
pentru înmulţirea și: răspîndirea lor, sai grijind cu serupulositate pentru 
păstrarea lor. O sîngură carte a fost care a făcut abatere dela această, 
regulă sinistră, scrierea filosofică morală a lui Dumitru Cantimir, „Judeţul 
sufletului cu trupul“, care-a tipărit în Iaşi în 1698, și aceasta de sigur... 
că numai din causă că conţinutul că eră strîus religios, poate .mni mult 
religios, decît, filosofie moral, şi poate și de aceea că autorul ek eră fecior 
de l)omn, că fusese ales ea Domn, dar! nu căpătase recunoaşterea, şi că un 
frate mal mare de al lui domnii pe atuncia în Moldova şi avea înteres 
să facă să strălucească familiea sa, prin producţiună literare atît în. ţară 
cît. şi pe-aluria, | 

Împrejurarea că produsurile literare lumești nu s'a înmulţit prin 
tipariii a făcut că foarte multe din ele si pierdut, fără de u. lăsă nică 
măcar urmă de numele lor, căcă, destrugîndu-se originalul, sîngurul esîm- 
plar ce esist. în casa autorului, eră totul pierdut; o muncă poate de o 
viicaţă de om erâ nimicită într'o clipă pentru totdeauna! Nu esistaii 
nici mănăstiză, nici biblioteci, cari să'și fi făcut, ca pe aiuria, un cult din 
adunarea, și păstrarea manuscriptelor; toate erai lăsate în mîna sorții. 
Puținele serienă. lumești ce ni s'aii păstrat din răstîmpul acesta, își dăto- 
resc esistinţa mai mult unei întîmplări norocite, decît unei griji înten- 
ţionate, Scrierile istorice sîngure, mai cu samă din jumătatea a doaita a 
secalului al 17-le, ai începat a se înmulţi prin copii, poate de aceea că 
ele. înteresaii. pre toţi Romînii deştepţi, carii dorăaii să cunoască trecutul 
ţării. și al neamului lor, şi carii voiaii să joace vreun rol politie în patrie, 
precum eră d. e. familiea Cantacuzineştilor, și a Cantemireştilor, Ba chiar 
Şi străinii, carii aveai oarecari întenţiuni asupra Romînilor, se înteresait 
de trecatul acestora, prin urmare și de scrierile lor istorice, și'și procuraă 
copiă de pe ele, precuin o făcii polonnl Niculaiii Brzeski pe la 15606 şi 
apoi primal Domn fanariot în Moldova și în Țara Romînească, Nicu- 
lait Maurocordat. 

1 Papiă Ilarianul A, 'Pesaur de monuminte iatorice, București 1663, tom. 2. Pg. 

161 — 162, . 
.



“153. 

= Încât despre împrejurările soțiale şi politice, cari ati împiedecat des: 
voltarea literăturii lumești în r&stîmpul acesta, este știut că pintre “Ro- 
mînii lumeni erai foarte puţini bărbaţi carii învăţat carte ; numai cei 
avaţi, cei din clasele superioare se ocupati cu aceasta,; cei din clasele mai 
de jos, îndată ce învăţait cevă, carte, treceaii în rîndul clericilor. Ba chiar, 
și din clasele mai înnalte -treceaii unii în rîndul clerului, spre a ocupă 
treptele lui mai“ superioare, precum făcuseră, mitropoliţii Giorgiii şi Petru 
Movilă, Varlaam și Dosofteiii din Moldova, Peodosiii Vestimian: în * "Țară 
Românească, și alţii. În clerul. bisericesc, 'din contră, trebuiaii “să  fie':cu 
toţii cărturari. Aice dară eră mai: ușor să se întreţină o mişeare întelec. 
tuală mai mare și mai vioale, şi să se arete o producţiune. literară .mai 
mănoasă, decît pintre lumeri, unde se: găsiaii numai foarte - puţini 
cărturari, | a N a 

Pe lîngă micul număr al cărturarilor lumeni mai veniă încă şi aceea, 
că în sarcina lor cădeă toată diregerea, organismului - soțial, toată con- 
ducerea statului, toată grija pentru conservares şi apărarea, lui, ' Aceste 
ocupațiuni multiple, aceste: griji încordătoare şi neliniştitoare, mai ales în 
timpuri de turburări înterne șI de răsboaie, de cară 'a: fost. plin. răstîm: 
pul acesta, numai favorabile nu puteaii fi muselor. Caracteristic în pri: 
vinţa aceasta este modul, cum! unul dintre cei mat remarcabili ' seriitori 
din răstîmpul acesta, marele logofăt Miron Costin, se scusă că n'a putut 
scrie aşăş deodată istoriea făril sale dela primul ei descălecat, încoace. El 
dice!) :- „Fostaii în gîndul mieii, iubite cetitorinle, să fas: Leatopiseţul 
țării noastre “Moldovei den descălecatul. ei cel dintîi, carele ai fost: de 
Traian împăratul, şi urdisem şi începătura Leatopiseţului, ce sosiră asupra 
noastră cumplite aceste "vremi de acmu (1672) de nu stăm de : scrisori, 'ce 
de grijă şi suspinuri ; şi la acest felii de serisoare gînd slobod și fără 
valuri trebueşte, iară noi prăvim cumplite -vremi și cumpănă mare pămâîn= 
tului nostru şi noatîe, DL a 

Mulţi dintre puţinii cărturari lumeni vor fi sîmţit, ea, Miron Costin; 
greutăţile ocupaţiunilor şi amarurile timpurilor lor și se vor fi lăsat de 
scrieri literare, mai cu samă atuncăa cînd- şi talantul saii geniul lor nu” 
prea îmboldiă, la astfeliti de lucrări. - a e 
$ 20. Împulsuri pentru o literătură lumeană şi. caracterul.ei; 

A. trebuit să se schimbe măcar cât: de puţin disposiţiunea sufletească, 
a Romînilor ; a trebuit 'să se ivească alți curenţi  întelectuali, - să. vină 
împulsuri puternece şi 'continue carile să înduplice pre unii alţii a se 
scutură de credinţa culturală cea, falsă şi ai aduce la cunoştinţa și con: 
vingerea, că învăţăturile creștinești ale timpului lor, în fiinţa lor îndrep- 
tățite şi sublime, nu tindeai la alta cevă decât numai la regularea r&por- 
turilor dintre om și om pe temeiul. iubirii frățeşti, iar a 'răporturilor 
dintre om şi Dumnedeii pe temeiul tubirii şi respectului părinţesc; că 'ele 
nu cătait a'și da samă de cîte s'aii petrecut și se petrec în ' lume, în 
univers, de .prifacerile 'organismelor din el, nici de legile după 'cari se 
întîmplă, aceste. prifaceri necontenite, Învățăturile religinniă creștine de pe 
atunci lăsaii neatinse, de-o parte, cercetarea şi aflarea mijloacelor nedis- 
pensabile pentru întemeiarea şi asigurarea unui trakiă “soțial și: înterna.- 

-ţional, ordinat, uşor, comod, bun Și plăcut, aice pe pămînt. Şi tocmai aceste 
cercetări ait fost și sînt obieptul diverselor știință și arte, necultivate la 

1) Cvonicele Romăniei, de AM. Cogălniceanu, cd. 2, București, 1872, pg. 2,
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Romîni pe .atunci de cătră dirigenţiă bisericii, măcareă ele ni -procură, în 
bună parte, adevărata hrană întelectuală, substanţiosul nutreţ sufletesc. 

 Jmpulsurile, cari aă mînat pre Romîni spre această cale şi întraceastă, 
direcţiune, le-am amintit - mai sus ($ 4), unde am vorbit despre causele 
întroducerii graiului romînese ca graiă naţional în biserică şi în stat, 
Dintre acestea, punem aice în mai mare evidenţă deșteptarea, tot din ce în 
ce mai tare şi mai puternecă a sîmţului naţional, a demnităţii naţionale ; 
conștiința tot din-ce în ce mai vioaie a, solidarităţii, a aspiraţiunilor, și 
idealurilor naţionale, a misiunii providenţiale a poporului romîn pintre 
celealalte popoare din lume; apoi studiul unor Romîni pe la focarele de 
cultură întelectuală din străinătate, cu deosebire în Germaniea, Franciea 
și  Italiea; şi mai ales înfiinţarea la ei în ţară a unor înstitute de 
cultură ştiinţifică lumească și întroducerea, pe la ele a studiului literătu- 
rilor clasice, Se ştie că unde nu esistă. şcoli, şi cu deosebire școli mai 
înnalte şi. speciale, acolo nu poate fi vorba nici de vreo literătură știin- 
țifică. Şi unde ştiinţile nu aii altarele sale; unde ştiinţile nu se cultivă 
pentru înteres de şţiinţă ;.unde nu se creeadă o literătură științifică : 
acolo nu poate fi vorba nici de o literătură frumoasă sati beletristică, ci 
numai «de o literătură ași numită poorană, produsă şi conservată numai 
prin :grală viii, de o literătură frumoasă la care contribuește întreg po- 
porul, şi mai ales treptele lui soţiale cele mai de jos. Literătura artistică 
frumoasă, aceea care desfăteadă mintea claselor mai culte și mai supe- 
rioare, se ivește la toate popoarele totdeauna abiă dupăce cultura, întelec- 
tală a ajuns la un grad mai înnalt, abiă dupăce a început a se desvoltă 
un .gust estetie mai pronunţat și s'a sîmţit totodată și trebuinţa de pe. 
trecere întelectuală prin lectură, Pînă atunci însă, poveştite, porogăniile 
și similiturile -pe :de:o parte, cînticele -lumești, cîntecele bătrînești și colin- 
dele pe de alta în, prin viii gratii, locul beletristicii sorise, 

„ Poate împulsurile acestea, oricît de binsfăcătoare ati fost, tot nu 
fură în stare să delăture piroteala de mai înnăinte, și să stîrnească o 
activitate mai vioaie și mai mănoasă pe terenul literăturii lumești. Îm pre- 
Jjurările nefavorabile despre cari am vorbit, ne fac a întrevede şi a pri- 
cepe, de ce Romînii n'a putut desvoltă, în răstimpul acesta, o literătură 
lumească, bogată, o literătură adevărat științifică şi beletristică. Ceea ce 
vom înregistrâ :aice nu va fi alta, decît nişte începuturi mici, dară cură- 
joase şi sănătoase ale -unor bărbați. carii, prin cultura şi zelul lor patrio- 
tic și naţional, ajunseră a se omancipă de prejudeţele secolare, a vede 
mai limpede și mai larg, .și a se urcă mai sus decît ccăalalți com patrioţi 
ai lor. | 

ncît despre caracterul general al literăturii lumene, el resultă din 
împulsurile ce ait creat'o şi din scopul ei, în mare parte diferit de al 
celei bisericeștă. Acest caracter “l-am şi îndicat mai sus ($ 9.). Aice adau- 
gem numai atîta, că pe terenul știinţilor şi al beletristieii fiecare ins, ca 
şi fiecare popor, nu cunoaște altă autoritate decît mintea sa Și geniul săi ; 
nici nu zespecteadă alte ;margini, decît acelea ce "i le pune debilitatea 
înțeleginţii sale ; pe acest teren, insul ca şi poporul, este deplin suveran, 
Ba încă ce este mal mult; pe terenul literătarii lumești, omul, ca și 
poporul, își manifestă individualitatea sa particulară, caracterul săii propriă 
şi distinctiv, originalitatea sa, cu atîta mai mare splendoare, cu cît mai 
mult a fost ferit de îndoctrinări absolutiste, cn .cît mai tare s'a desfăcut 
de autoritatea, lor împunătoare. Pentru om, ca și pentru popor, sosît în 
stadiul de a produce, de a creâ cevă cu mintea sa, este de ajuns să cu-
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noască, să fie conștiut de, legile eterne, universale, conform cărora sta 
făcut cutare saii cutare creațiune întelectuală, și apoi se poate dispensă, 
pe deplin de vederea, de: contemplarea modelurilor ce'i stai la îndămînă, 
Prin aceasta originalitatea lui va. fi păstrată, N AR 

Din această considerare resultă, că literătura lumească cu. necesitate. 
a trebuit să fie, saii să cante a fi originală în toate .ramurile sale; 
că ea nu puteă fi mal numai receptivă ca cea bisericească, ci şi crea- 
tivă, proprie Romînilor şi. originală a, lor. Şi întru adevăr, literătura lu- 
mească din.răstîmpul acesta este în mai toate producţiunile ei opera 
proprie a Romînilor, reflecsul înţeleginţii, al cunoștinţilor și vederilor: lor 
proprie; traducțiuni nu vom întîmpină multe. Prin aceasta însă nu voim 
să dicem că literăturile altor popoare, întru cît acestea li-aă fost accesi- 
bile, n'ar fi esercitat o înrîurinţă, deşteptătoare şi îmbolditoare ' asupra 
productivităţii literare a Romînilor. Din contra, tocmai contactul. cu alte 
popoare și cu centrurile lor de cultură a dat Romînilor un împuls frupti- 
ficătoriă ; abiă acuma vădură și sîmţiră ei că li lipsese multe lucruri bune, 
ce. alte popoare le poșed în abundanţă, și se puseră cu seriositate și cu 
stătornicie pe lucru, și nu fără de sucoes. a SR 

“Cu deosebire ramura istorică ati îmbrățișat'o Romînii mai de tim. 
puri şi ma! fără temere de a cădă în păcate, fiindcă într'aceasta m'aveati 
alta de făcut, după vederile de atunci, decît să înregistrede, pur şi simplu, 
întîmplările “mai însămnate din. viiaţa de stat, saă din a vreunei familii cu: 
înteres pentru binele public, ca să nu.se nite, ci să rămînă ca o amintire 
pentru urmași, ca o arătare a pericolelor. de cari este ameninţat statul 
sali familiea, şi ca o povaţă cum; să se ferească de ele și de. alte 
nenorociri. . - Mă i ” | 

| Pe lîngă istorie, Romînii s'aă mai încereat în răstimpul acesta și în. 
alte ramuri din literătura lumească, cu devsebire în acelea cari stăteati 
în oarecare legătură cu biserica, ca jurisprudinţa și filosofiea, saăcari erait 
provocate de. literătura bisericească, precum: limbistica, dară și - întru 
acestea a păşit numai cu sfiială şi ţînîndu-se strîns de vederile teologice. 

Spre a cunoaște mai. sistematic și. mai cu. temeit literătura lumească, 
a Romînilor din. răstîmpul acesta, vom  despărţi-o, “mai întîit,.în doată: 
mari ramuri, în ramura științifică şi în cea. beletristică, - | 

n ramura științifică vom trătă produeţiunile literare ale Romînilor , 
relative la lărgirea, la limpedirea, la aprofundarea cunoștinţilor.omeneștă, 
la organisarea, lor soţială și politică, la procurarea și întemefarea unui 
traiă ușor, comod. și plăcut, în scurt acele producţiuni. literare cari sînt 
reflecsul minţii speculative și al minţii practice, a | 

n ramură beletristică însă vom vorbi despre acele produeţiuni literare . 
cari se răpoartă mai mult la sîmţămintele omului, la: dorurile şi aspira-" 
ţiunile lui; cari tind a rădicâ, pre om deasupra: realităţii; cari îl faca. 
vită, pentru un moment, această realitate: rece și cari îl transpoartă în nişte 
regiuni ideale, pline de frumuseaţă şi de farmec, în scurt acele. produc-" 
țiuni literare cari sînt mal mult refleeslul inimii, decît al minţik: 
speculative. - i | | 

Piecare din aceste doaiiă ramure mari vom împărţi:o apoi în 'specia- 
lităță. Aice vom căută, să. caraeterisăm, prin. puţine “cuvinte; nu numa! 
direcţiunea. activităţii literare, dar! şi gradul desvoltării ei. | 

n modul acesta, sperăm să facem. un înventariii cît: cu: putinţă de. 
complet atît despre moștenirea literară din acest răstîmp, cît şi despre: 
valoarea, ei. e & sa
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ma A Ramura ştiinţifică, 

- $21, Conceputul şi caracteristica ei. 
„Omul este un produs al evoluțiunii pămîntului, o specie din variile lui ființă, și anumea cea mat aleasă și mai de frunte; stă așadară în legătură întimă și necontenită cu toate cîte le vede şi cîte îl încunjură. Necurmat 

sîmţește, în bine şi în răă, înrîurinţa încunjurimii asupra sa. Această înrîurinţă a făcut și face pre om să 'nu fie nepăsătoriă de cîte aii fost şi 
sînt, de toate acele lucruri cu cari aii venit Şi vine neîncetat în atingere, EI a fost necesitat să reflectede asupra lor. | __ Când omul cugetă asupra sa. și asupra. Iuerurilor din împrejurul 
săi ; cînd, împins de înteresul. propriii de conservare şi de bun traii, 
năzuește a, cunoaște, a pătrunde și a înțelege toate, a cercetă, firea lucru-. rilor, a li află destinaţiunea și înrîurirea lor, ocultă sai vădită, asupra sa: atunci își formeaqă despre ele, în mintea sa, o mulţime de idei și de „opiniuni, Aceste idei şi opiniuni, privite în totalitatea şi în necsul lor, constituesc aceea ce știe omul despre sine şi despre “lumea esterioară,. 
Deci știința nu este alta decît o sumă de idei şi de opiniuni cari, 
prin liberă cugetare și studiare, le dobîndește spiretul omului despre sine 
și despre toate fiinţile din lume, despre legătura și înrîurinţa lor reei- 
procă, Ştiinţa este așadară o producțune literară a înţeleginţii omenești, 
eșită din năzuinţile acesteia spre adevăr. Cînd această sumă de idei și de 
opiniuni despre 'sine și necsul lucrurilor din lume, dobîndită prin liberă 
cugetare și studiare, este fipsată, pentru urmași, prin scrisoare, prin litere, atunci căpătăm aceea ce numim literătură științifică. o „+: Cu toate că Romînii n'aă fost, nici. n'ati putut fi nepăsători de” 
îneunjurimea, sa, totuș ei, din eausele arătate mai sus ($ 19) și din multe altele trecute cu vederea, n'aii fost. în. stare să întemeiede şi să desvoalte, 
în proporțiuni mai mari, o literătură, ştiinţifică.  Măcarecă ati avut mal 
de timpurii și îndeajnns focare proprie pentru cultivarea ştiinţilor, totuş 
Romînii n'a fost lipsiţi de ele, nici cu totul neactivi pe acest teren. 
Însă aceea ce poșed ei ca literătură științifică din 'acest răstimp, n'am 
pute numi știință complete, ci numai nişte încercări rudimentare, ' nişte 
începuturi mică, dară solide, niște grăunţe sănătoase aruncate pe un teren 
mănos și neesploatat. În speciile acestei literături, afară de speciea isto- 
rică, Romînii puţin ce s'ati încercat în decursul răstîmpului acestuia, 

"$ 22. Scieri istorice şi caracteristica lor. . 
La, răstîmpul precedent (1185—1504). am vorbit despre începuturile 

istoriografiei la Romîni, cu deosebire la cei din îmbele domniate naţionale, 
şi am constatat că ca s'a ivit cam deodată cu fundarea mănăstirilor la ei, 
Jar” nu cu întemefarea orașelor, ori cu descălecarea teritoriilor de-a doaiia 
oară, deci dupăce s'a stabilit la ei, în permanenţă, un curent propriii cul- 
tural „şi naţional, p a 

„În răstîmpul acesta (1504—171 ) însă ea a luat un avînt destul de puternee și foarte însămnat, Precînd în răstimpul precedent ea ni se pre- sîntă mai mult ca, locală și personală, ca Vieţă de persoane marcante, 
religioase ori politice, sai ca Anale ale unor mănăstiri, în cari se înre- 
gistraii nu numai faptele memorabile ale fundători lor lor, de regulă dom- nitori, dar' şi ale familianţilor lor, de ordinar și ci succesori în domnie, în răstîmpul acesta dela sine prinse a se desvoltă din biografiile şi mono-
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grafiile de mat înnăinte, prin continuitatea lor, un felii de istorie -parti- 
culară de stat, apol chiar naţională comună, cuprindînd și pre :Romînii 
din alte ţări și staturi. Dea BE 

Un progres în istoriografiea rominească se mai constată nu numai 
în conţinutul și estensiunea ei, dar și în' graiul în care a fost compusă 
şi păstrată, DI o : 

Am arătat, tot la răstîmpul precedent, cum prin secolul al 14le, 
înlocul vechiului sahastrism .romînese, s'a întrodus și s'a întemeiat la 
Romîni călugărismul conventual sai cel cu „vieţuire de -obşte“ şi cu 
„sînta scriptură cea slovenească“, precum se esprimă biografal preacu- 
viosului părinte Nicodim Sînţitul,:) şi anumea că adversarii precum al: 
călugărismului celui cu „sînta, scriptură cea lătinească“, așă și al propa- 
gandei papiste pentru  snpremâţiea papei în biserica, creştinească ; asemenea 
am constatat, cum prin îndemnul acestor călugări sat înființat .şi s'ati 
îndestrat, decătră domnitorii ţării o mulţime de mănăstiri, în cari se îuvăţă,. 
„sînta scriptură cea slovenească€, [ră dară lucru firesc ca aceşti călugări, : 
tot în „sloveneşte, să înceapă a serie Vieţile Domnilor fundători şi Ana-: 
lele mănăstirii, precum începuseră de maj înnăinte a, serie lătineşte călu- - 
gării apuseni dela Baiea şi dela -Băcăi, şi tot în slovenește să se continue, 
pe cît timp acest curent cu „sînta, soriptură, cea sloveneascăi“ eră în floare: 
şi puternec, Da a i 

ncât despre domniatul în care mai întîlii s'a început istoriografiea - 
romînească, pare a esistă o anomalie. Măcareă călugărismul 'eonventual - 
sa stăbilit cu tărie mai întîi în Ţara Romînească, precum arstat Ja 
răstîmpul precedent, şi măcarcă tot aice Sail. înfiinţat mai întîli decât în 
domniatul Moldovii mănăstiri mari şi darnic - îndestrate, totuş istorio- 
grafiea romînească n'o găsim cultivată în ele, ca în acelea din Moldova, - 
înființate cevă mai tărdior; cel puţin pînă acum n'a descoperit încă nime. 
niște Anuare făcute şi continuate în ele, ca în acelea din Moldova, : nică : 
nu ni amintește cinevâ despre atari, de :nu cumvă Anuariul s.. Crono- 
logiea dela Verşeţ şi acela al lui Ianeu vodă, despre cari ni vorbeşte ! 
N. Bălcescu, 2) vor fi niște lucrări din mănăstirile Ţării Romînești. Curentul 
cultural cel „cu sînta scriptură cea slovenească“ nu 's'a- putut susţină 
timp îndelungat, ci a fost paralisat şi slăbit detot prin mișcările de liberă ! 
cugetare și prin încercările de naţionalisare a bisericii. ce stai! ivit în - 
Ardeal mai cu deadinsul de pe la anul 1544, în Moldova din domniea,: 
copiilor lui Petru "Rarăş și din a lui Iacob Heraclide Despotul,Xar” în Ţara : 
Romînească din domniea lui Mihai Viteazul. O consecință a noului curent : 
cultural naţionalist a fost, că istoriografiea romînească a eșit de. prin 
mănăstiri și a întrat, de pe la finea secolului al 16-le şi începutul celui 
de al 17-le încoace, în mîni civile, cu deosebire în mîna. unor: înnalţă . 
funcţionari de stat, carii îi dădură un colorit deplin naţional prin graiul : 
românesc în care prinseră a, serie. Acest noii curent a fost înaugurat în 
ara  Romînească, din ordinul lui Mihatii Viteazul, prin marele: 
Imi logofăt 'Teodosiă, ar în Moldova, sub împalsul Movileștilor și : al lui Vasili Lupul, prin marele vornic Nistru Urechie după unii, far : după alţii prin fiul acestuia, Grigoriii, tot mare vornic: Despre 'vor- - nicul Urechie qice continuatoriul săi, Miron Costin?), că „numai lui de 

  

*) Vieaţa preacuviosului părintelui nostru' Nicodim Sînţitul, de ferom, Stefan din . 
Tismeana, Bucureşti, 1883, pg, 35 și 46, — 2) Magazinul istor, p. Daciea, t. L: pg. 10. 
— 5) Cronicele Romăniei de M. Cogălniceanu ediţ. 2. t L. pg. 4: ” a -- j
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această ţară (Moldova) %-a fost milă; să nu rămiîte în întunerecul neștiinţii“,. 
fiindcă “el a fost acela care „ait făcut din dragostea ţării Letopiseţul săii, 
însă dela Dragoş vodă, din descălecatul al doile . .. din Maramureş“, . 

„... Istoriografii xăstîmpului acestuia ni se: presîntă, în mare parte, numai 
ca, înregistrătoră ai întîmplărilor politice mai însămnate din timpul în 
care scrieaii, și ca continuători ai predecesorilor lor. Ei ni vorbese despre 
suecesiunea, domnitorilor, (pre care cei din domniatul Țării Romînești o 
încurcă, urât la început), despre răsboatele ce le-aii purtat şi despre întri- 
gile partidelor pentru domnie, dar' înstituţiunile saţiale şi culturale mai 

„că nici nu le ating. Se vede că acestea ocupa foarte puţin pre politi- 
„ cienii. și istoriografii de pe atunci. Da | Aa 

„Conştiinţa naţională însă despre deştinderea Romînilor din Romani. 
a, găsit espresiune în serierile: istorice abiă “dupăce acestea începuseră a . 
fi concepute romînește, cu. deosebire în acelea cari trăteadă despre vieaţa. 
particulară în stat. Într'acostea, ideea, despre originea. romană a Romiî-: 
nilor nu, este numai simplu înregistrată: după tradiţiune şi datini, dar'. 
și întărită prin asămEnarea graiului româînse cu cel lătinese și prin spu- 
sele altor scriitori mai vechi, străină. Această idee eră atît. de vioaie Şi 
puternecă în unii istoriografi, încît îi ațîță la luptă cu condeiul încontra. 
acelora carii afirmaii ucrură neesacte, precum este derivarea numelui 
străin, Vlah, dela Flaccus, saii carii ponegriaii pre Romîni că nu ar Â de. 
viţă nobilă romană, precum o făcură nişte bieți copiști ai cronicii lui 
Urechie, pre cari atît de amar îi înfruntă apoi Miron Costin şi fiul săi, 
Nieulaiti, precum și istoriograful principe. Dumitru Cantemir. 

;... Dar nu numai conştiinţa, despre originea curat romană a Romînilo 
transpare din scrierile istorice din acest răstîmp, ci în ele, mai ales în 
cele. ce se ocupă cu vieaţa de stat, întîmpinăm și cunoştinţa, că Românii 
nu sînt mărginiți numai. la cutare stat, sai ţară, ci că ei sînt răspîndiți 
prin mai multe țări și că se află sub diferite guverne, dar' că toți sînt. 
de aceeaș viţă nobilă, şi că toţi împreună compun unul şi aceleaș neam, . 
poporul romîn, | 

„Această concepţiune a ideii naţionale, a unităţii poporului romîn.. 
adecă, este veche; ea transpiră chiar prin unele precuvîntări din scrierile 
bisericeşti, Așă găsim că Varlaam, Mitropolitul Moldovii, în. precuvîn- 
tarea „Cărţii: romînești de învățătură“ din 1643, nu se adreseadă numai 
cătră Romînii din Moldova, ci cătră „toţi carii sînt născuţi în. 
limba romînească:. 'Pot așă, ni vorbese şi trăducătorii. Testamen- 
tului Noii din 1648, carii se plîng că Romînii sînt „răsfirați* prin ma! 
multe țări, că 'și-aii amestecat graful cu cuvinte de prin alte graluri „de nu 
grăescu toţi într'un chip“, şi că ci trebue să se folosască, în trăducerea 
lor, numai de acele cuvinte cari aii, ca banul, curs pretutindenea pintre 
Romîni, adecă de graiul lor universal comun. | 

Tot ideea esistinţii, Romînilor prin mai multe ţări și staturi şi a 
unităţii lor naţionale o esprimă şi Giorgiii Duca cel Bătrân, contimporean 
şi amie cu Miron Costin și cu Dosoftefii mitropolitul, cînd se adreseadă . 
în precuvîntarea Liturgiei din, 1619 „cătră toată săminţiea ro- 
mînească tntinderea“. Dar mal pe larg şi mai lămurit a espri- 
mat această idee Miron Costin în „Cartea sa pentru descălecatul dintiiă . 
al țării Moldovii și neamul moldovenesc“, compusă în 1681, şi un anonim 
din. "Para Romînească, contimporean, cu el, în istoriea acestei țări, compusa, 
între 1663 și 1678. “tot acești din urmă doi bărbați ai fost; cei dintită: 
carii ait dat curs încă altei idei în istoriografiea romînească, că adecă



istoriea Romînilor nu trebue să se înceapă dela a doak&a descălecătură. a 
îmtelor statură naţionale, a Moldovii și a Ţării Romîneştă, precum .o fă- 
cuseră înnăintaşii lor, ci dela întâia descălecătură, dela împăratul 'Tralan, 
saii mai bine -dicînd chiar dela începutul încolonieriă peninsului Balca- 
mice decătră împeriul roman, de pe la finea răsboiului al doile punic, cam 
de pe la anul 218 înnăinte de Hristos, căci cu primele colonii în părţile 
acestea s'aii aruncat primii germeni pentru diferinţarea unui noii : popor, 
a poporului romîn de pretutindenea. - . a | 

„Aceste scrieri istorice contribuiră foarte mult - la învioşarea -pintre 
Romîni a sîmțămîntului solidarităţii naţionale şi culturale şi la. între- 
ţinerea lui, şii făcură ca să se recunoască și să se iubească ca fraţi toţi 
cîţi vorbesc unul şi acelaş graiii, de ar locui ei în orice ţară depărtată şi 
subt orice guverne diferite, naţionale sati străine. i 

Scrierile istorice sînt mai toate lucrări originale și numai puţine 
trăduse. Originale sînt 'cele ce se "x&poartă la istoriea naţională şi 
la “răstîmpuri din ea, iar” trăduse sînt cari se. ocupă .cu. istoriea universală, | a i 

Dintre cele originale sînt compuse unele în graiul bulgaroslavic, ca 
analele egumănului de Neamţ şi apoi episcopului de Roman, Macariă II. (1931—1958.), și ale egumănului Eftimi, iar altele în cel polonesc, 
ca cronica așă numită Moldopolonă și ca poemul şi cronica lui Miron Costin despre Moldova şi Mara Romînească, sati în cel lătinese, ca unele 
scrieri de ale lui Dumitru Cantemir. . . Si aa 

În fine nu putem a nu constată, împreunii cu valorosul profesor uni- 
versitar din Iași, Ar. Densuşianu, 1) că Istoriografii din Moldova 'arată, 
în genere, mai multă erudiţiune în compusul serierilor lor, :dar' sîut mai 
greoiii în stil și. mai vechi (arhaici) în espresiuni, precînd cet din Para „_Romînească sînt mai -puţin înrîuriți de culturi străine mai adîaci, dar' pentru aceea mai năturali și mai moderni în stil şi lipsiţă de forme şi de 
cuvinte vechi, poate de aceea fiindcă graiul Romînilor din domniatul Ţării 
Romîneşti fii acela, în care se începii a 'se serie și a se tipări mai întâlă şi mal mult. | E a 

În cele următoare vom espune scrierile din literatura istorică în 
șirul în care s'a ivit, mai întîiă pre cele ce trăteadă părţi, sai răstîm- 
pul întreg, dela al doile descălecat, upoi pre cele ce se încearcă a ni 
înfăţișă istoriea Romînilor dela întîial descălecat, şi în fine pre cele te 
tihd a .ni presîntă istoriea universală dela zidirea lumii.  : e 

$ 23. Scrieri istorice de al doile descălecat... 
„__ Esistinţa unor scrieri asupia unor domnii .singuratice,. sai asupra 

anor întîmplări mai remarcabile din ele, sai asupra „mai multor domnii 
succesive, :compuse în decursul răstîmpului acestuia, este mai pre sus 
de orice îndoială; ea ni este mărturisită de :unii scriitori cari le-ati avut 
la îndămînă și le-ati folosit. Aşă ni vorbeşte Grigoriii : Urechie "odată. în 
precuvîntarea cronicii sale și altă dată în capul al 16-le, despre „izvoa- 
dele“ și „unele izvoadele noastre“, înțelegînd subt ele nu vreo cronică 
deplină, vreun „Letopiseţ“, precum se esprimă el în alte locuri,-ei niște 
trătate scurte, descriind nişte eveneminte mai însămuate, sait chiar dom= 
niea vreunui sîngur domnitorii, sait a mai multora după -olaltă, 

î) Istoriea limb, și lit. rom. ediţ. 2. Iaşi, 1894, pg. 210,



-” Alt eronieartăi din răstîmpul acesta, Miron Costin, ni spune!) apriat 
că „despre a doaita colonisare culegem ştiri de prin mănăstirile: unde se 
păstreadă Vieţile şi Annales Domnilor ctitorii, - 
„+ “Și un seriitorăii străin, neamţul Baltazar Walther din Silesiea, carele 
petreceă, pe „la anul 1597 în Tîrgovişte la curtea lui Mihuii Viteazul, şi 
carele. a puglicat în 1599 o „Brevis et vera 'descriptio rerum 'ab ..,. 
Ion Michaele, Moldaviae Transalpinae sive Valachiae palatino, gestarumă, 
încă ni spune?) lămurit, că el, prin mijlocirea solului polon Andreiit 'Ta- 
ranoviciii, a. căpătat descrisă romînește Vieaţa lui Mihaiii Viteazul. 
Asemenea și Italianul din Florenţa, Antonio Maria Delehiaro ni 
mărturiseşte 5), că pe timpul petrecerii sale în "Para Romînească (1709--1716) 
fiecare boierii avei, în casa sa cîte un manuscript despre Vieţile domni- 
torilor trecuţi, descrise în bine sati în ră, după cum merită, fiecare. 
„î+ Dintre aceste manuseripte' numai puţine aii ajuns tefere pînă: la noi; 
multe din ele se vor fi pierdut, iau” altele nu s'aii descoperit încă. Vieţile 
unor domnitori.ni s'aii păstrat numai 'ca întereălări prin unele cronici 
dintre cele compuse în decursul secolului al 17-le şi la începutul celui de 
al 18-le. Pre 'cele cunoscute le vom înșiră aice după timpul ivirii lor, şi 
annmea mai întîiă pre cele compuse în graiuri străine, da culturale la 
Româîni, și apoi pre cele compuse romînește. i 

Da . a. În graturi străine, : 

„Cea, dintii scriere istorică ce o cunoaștem din răstimpul ace- 
sta este on E 

1, Vieaţa lui Neagoe:Basarab, scrisă între 1517 şi 1921, 

" Autorul descrierii acestei vieţi: să fie, după socoţinţa  eminentului 
“profesor universitar din Iași, Ar. Densușanu +), însu'și Neagoe Basarabul, 
fiindcă s'a aflat înti”'un manuscript de cronică a "Țării Romînești, care se 
păstreadă în biblioteca. Academiei Romîne din București sub Nr. 269, o 
însămnare pe pg. 188. verso, în care se ice despre Neagoe Basarabul că 
cl „făcutiaii mănăstiri și. biserici malte aice în ţară și la Sfetagora şi 
alte bunătăţi, cari sînt serise mai pe larg laocarteceai 
făcut în vieaţai'lui, şi ai dat'o să fie stătătoare la sfinta mitro- 
polie din Tîrgovişte. Esistinţa acestei biografii o atestă şi Chr. Engel 5) 
pe temeiul unui manuseript ce 'l-aii folosit, aa 

Noi însă ne îndoim despre adevărul acestei socotinţi, fiindcă înţe- 
legem altfeliii notiţa din manuseriptul citat. -Precum Neagoe Basarabul 
ma „făcut“ în su?şi cu mîna sa mulţimea de mănăstiri şi biserici, 

“despre cari ni vorbeşte notiţa, tot așă n'a „făcut“ el cu însăși peana și 
mîna, sa nică „cartea“ cea depusă spre păstrare în biblioteca mitropoliei 

“din Târgovişte. Această, carte w'a putut fi: alta cevă decit „Vieaţa şi 

"traiul sfinţiet sale părintelui nostru Nifon, patriarhul 'Țarigradului, care 

a strălucit în multe patime şi ispite în 'Țarigrad și în Țara Romînească, 

serisă de chir Gavril, protul, adecă mai marele Svetugorei“, pre care a 

1) Hășădăi B. P. Archiva istor, a Rom. tom. 1. p. 1. pg. 160; Miron Costin: 

Opere Complete, edate de Y. A. Urechie, t. 2. Bacurești 1855 pg. 79. — 2) Papiă-Ila- 

rianu : Tesaur de monumente istorice, tom. I. București, 1862, pg. 3—4, — 3) Istoria 

delle Moderne_rivoluzioni della Valachia. Venezia, 1115, pg. 45-46, — 4) Istoriea 

Jinib și lit. rom. “ediţ. a doaiia, Iași, 1894, pg. 207, — 5 Geschichte der Walachei, Ilale 

1804, Einleitung, pg. XLVII și pg. 195199. ! 
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publicat'o mai întâlii eruditul B, P., Hăşdău în 1865, cu o lipsă la fine 4 
de pe un manuscript din 1654, și apoi mitropolitul Moldovii, Iosif Naniescu2), 
întreagă, de pe un manuscript scris în Noemvre 1682 de ieromonahul Ion 
din Bistrița, Această, „Vieaţă şi traii“, precum şi „Slujba și rugăciunile“, 
despre cari ni se spune acoleâ 5) că Neagoe Basarabul le „scoase ;,., dreptului și fericitului Nifon, părintele lui, şi sprijinitoriul săi“, aii fost 
„cartea ce ali făcut în vieața lui“, adecă ce s'a cumpus de alţii la în- demnul săă. i E Intraceastă „Vieaţă și trait“, despre care am vorbit mai sus (Ş 14. 

d, nr. 1. pg. 73), găsim descrise, din punct de vedere bisericesc, și unele 
dintre întîmplările mai remarcabile din Tara Romînească, şi anumea înc6- 
pînd cu domniea lui Radul celui. mare (1494— 1507) 'decînd.a venit Nifon, 
în ţară, şi finind în domniea lui Neagoe. Basarabul, îndată după sînţirea, 
mănăstirii din Argeș, întîmplată în 17. August 1517, Îatr'această „Vieaţă şi traii“ se dă mare atenţiune persoanei lui Negoe Basârabul, şi se deseriii 
cu mare laudă faptele lui pioase, dară nu pîuă la sfîrșitul vieţii lui, 
întîmplate în 15. Sept. 1521, ci numai pînă în 191. Această împrejuvare ne face pre noi a' crede, că această „Vieaţă şi traii“, în forma în care ni 
s'a păstrat în manuseriptele din 1654 şi 1682, a fost compusă toată de Gavril, mai marele sîntului munte Aton, în urma îndemnului lui Neagoe. Basarabul, chiar în anul 1517. Ă a . 

Toată partea istorică din această scriere, deci fără de o bună parte. dela început, unde se povestese antecedinţile patriarhului Nifoa, și fără: 
de reflecsiunile dela fine, iarăş relătive la persoana lui Nifon,, o găsim 
reprodusă din cuvînt în cuvînt, cu puţine variante meînsămnate, într'o. 
cronică anonimă, compusă în doimnniea lui Șărban Cantacuzinul (1679—1688):), 
despre care vom vorbi: mai la vale: sub denumirea. de Cronică Cantacui. zineană, şi tocmai această împrejurare samănă a fi sugerat autorului no- 
tiței din manuseriptul Academiei Romîne ideea esistinţii unei Cărţi, iar. lui Engel care s'a folosit de acest manuscript, saii de o copie de pe el, 
ideea unei „autobiografii“, făcute de însu'și Neagoe Basarabul. Me 

De şi această Vieaţă şi tratii ni s'a păstrat numai în românește, 
şi măcarcă stilul el nu ni vădeşte pre un scriitorii de origine neromînă, 
totuş este cn putinţă ca ea să nu fi fost compusă, dintru întîi, romînește, 
mai ales dacă ţinem sama, că pe atunci predomniă de .mai mult de un 
secol şi jumătate curentul cultural „cel cu sînta scriptură cea slovenească“, şi dacă considerăm că „Învățăturile: lui Neagoe Basarabul cătră fitul săi Teodosiii, şi cătră alți Domni, păstrate împreună cu, Vieaţă și traiul lui. Nifon de Gavril Protul, şi despre carile vom vorbi inai jos la „Filosofie“; 
sait descoperit în timpul din urmă şt în redacţiune bulgaroslovenească5) 
şi, în fine; dacă mai băgăm în samă şi aceea, că dela mitropoliţirea în. 
Țara Romînească a patriarhului Nifon a prins a se reîntroduce şi stabili. 
la Romîni” încă un alt curent cultural, „cel cn sînta scriptură cea, 
greceascăt, . Ă o | 

Această scriere, în forma în care o cunoaştem, ni se presîntă ca o 
scriere unitară, de sine stătătoare ; nu stă așadară în nicio legătură cu 
vro scriere istorică anterioară, nici nu ni îndică esistinţa vreunei atari .. 

1) Archiva istor, t, 1. p. 2. Nr. 318, pg. 132—150. — 2) Vieaţa, ete. București, 
1S88. — 2) Hășaăă, 1. e. pg. 150; — Ediţiunea Iosif Naniescu pg. 123. — 4) Magazinul , 

istorie p. Daciea,-t. 4, pg, 234—967, — 5) Densuşanu A. Revista Critică, Iași 1896 . 
anul IV. pg. 215. o ie IN
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serieri despre începuturile  domniatului. Țării:Româneşti,- precum sînt pentru domniatul Moldovii serierile despre cari ni vine acum rîndul. să, vorbim. 
2Anuariul dela Bistriţa, ca m din 1506-1996, 

„Acest Anuariii este compus bulgarosloveneşte şi 'şi-a luat începutul, foarte probabil, în mănăstirea Bistriţei din Moldova, seriindu-se.. acoleă, tot din an în an, cam dela, fundarea, mănăstirii în. 1407 încoace, În foarma, în care ni este conservat întrun manuscript colectaneii ce se .păstreadă în biblioteca clubului bulgar, din „Tulcea, el cuprinde 'răstîmpul dela înte- meiarea  domniatulviă „Moldovii, 1359,. pînă în. Octomvre, 1506; cade așadară numai eu ultimii ani în începutul răstîmpului acestuia. 
„Titlul Anuarului sună în orignal: Ciu, ABTOnueeuL. OP TO. .-Haua CA HpoiaBonenieue Goiienr momAaBena, a. sex = „Acesta este Anuarul decînd, cu voiea lui Dumnedeii,. s'a început ţara Moldoviii. El, este, ea şi alte Anuare similare din timpul acesta, un „produs. al. curentului sus- ținut de călugării. conventuali cei, „cu sînta scriptură .cea sloveneascăi, dar” eu sîmțăminte' de nedependinţă, politică naţională. . Asupra timpului şi modului, cînd și. cum. s'a ivit. şi;s'a' continuăt Anuariul bistriţean, am vorbit, la, răstimpul precedent. NE | 

“Acest, Anuariii s'a descoperit, într?o copie, eu o :lipsă de.doaiiă foi la urmă, abiă în timpul din urmă decătră profesorul universitar din Bucu- 
rești, I. Bogdan, norocosul adurmecătoriă de scrieri. vechi ..dosite, carele a vorbit despre el mai întîiă în „Convorbiri „literare“ anul XXIX pg. 193—178, şi apol 'l-a publicut dimpreună. cu „un „preţios studii așupra . luk și asupra r&portului lui cu Anuariul dela Slaţina, cu. Cronica. moldo- polonă și cu Cronica lui. Urechie, într'un op întitulat: „Cronice: inedite,. atingătoare! de istoriea Romînilor is. Cu trăduceri . şi ,adnotaţiuni . . . ÎI. Letopiseţul dela Bistriţa, 1399—1506 ; ;— , I[., Cronica serbomoldo- venească dela Neamţ, 325—1512; — III. „Cronică moldopolonă de Nicolae Brzeski, 1359—1566, după testul original; — IV. Cronica țării Moldoviă şi a Munteniei de 'Miron Costin,,1684, — Cu. o reproducere fotolitogra-: fică a, letopiseţului dela Bistriţa, București,. 1895*, 

„* „Altă seriere istorică dela, începutul acestui .răstîmp, şi „paralelă. eu Anvariul bistrițean, este a | | 
"3, Anuariul dela:Slatina, 1827. 

„Acesta încă este compus bulgaroslovenește, și. ni.s'a păstrat - întrun 
manuscript colectuneii, astădi aflătoriii în biblioteca Academiei teologice din Chiev sub nr. 116. Bucăţile din el sînt de cuprins teologie,. limbistie “şi istoric, și „ai -fost serise parte de. diacul Roman „din Baiea şi parte .de un Isaiea din Slatina cevă îunăiute de anul 1561. Titlul acestui Anuariii despre ale cărui părţi constitutive: Cronica lui „Azarie Călugărul, și.Anua- riul putnean, am. vorbit la, răstimpul, precedent, sună astfeliu: . Cazane 
BD parți; .0 MOMAanceuE roenoaapext == Povestire pe scurt despre Domnii 
Moldovii. | | | 

“Numele de Anuariiă dela Slatina, îl poartă, fiindcă la finea lui se 
găseşte o notiţă, care -dice: „Cioc nucanie nuca Icaia 075 Chazuna = această 
scriere a seris!o Isaida din Slatina. EI cuprinde, cu ma! puţine îndicără 
de dile şi luni, întîmplările mai. însămnate dela , întemeiarea ,domniatului 
Moldovii, (1359) pină după, bătăliea dela Aohactii, întîmplată în 29. August 
1926, pre care încă o amintește, Și anumea pînă în 29. Septemvre 1536, 
cînd a murit: Petru, fiul lui Bogdan celui Orb.
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„„„Acest Anuariă "ni se presîntă;' după cum „Tesultă ” din temetnicelă 
studii făcute: asupra lui de descoperitoriul și publicătoriul săi, 1. Bogdan, 1) 
mai mult ca copie a Anuariului dela . Bistriţa, la început identică (1359— 
1401), apoi foarte sîmplificată şi mai mult deosebită (1401—1457), și apoi. 
iarăș” foarte puţin deosebită (14517-—1506, respective, 1526). Îmbele Anuar 
samănă a fi cuprins: tot acelaş răstîmp,' 1359—1526, fiindcă 'la Anuariul din Bistriţa lipsese 'doatit foi la 'urmă, Aa | 

Aceste doaiiă 'Anuare, cel biștrițean şi cel putnean s, slatincan, apar, ca o istorie închiegată a domniatului' Moldovii, esistentă ami la începutul. 
secolului al 16-le, care "și-a găsit apoi mat mulți continuatori, și mat pe urmă chiar prelucrători. :. Cea dintii continuare a acestui Annariă o găsim: 
în Anuariul sat e 

4, Cronica episcopolui Macerit, 6.1542. 
La începutul acestei continuări. ni spune autoriul ci, că cele. pînă act: 

le-ai adunat şi'cu meșteșug le-aii întocmit și ni le-ai lăsat noaii, copiilor 
lor, spre scumpă moștenire, scriitorii cei dinnăinte de: noi; na știm cine 
anumea, se vede însă că oameni iubitori de Dumnedei“. 3)... 

__.. Macariă a continuat Anuariul de .mai înnăinte tot în graiul bulgaro- 
slovenesc, şi a început a 'scrie încă pe timpul cînd eră Yeromonah şi egumăn, 
la mănăstirea. Neamţului, deci înnăinte ce anul 1531, și anuimea nu din 
îndemn  propriă, ci, precum ni mărturisește însu'și, ea să împlinească 
„domneștile poroncă 'ale strălucitului și pentru dușmanii săi înfricoșatului 
Petru voevod, ficiorul lui Ştefan voevod. cel Viteaz, precum și ale marelui: 
logofăt, chir Toader“, Macariă a însămnat “pe scurt cele mai memorabile 
întîmplări dintr'un r&stîmp de 38 de ani, începînd .cu domniea lui Bogdan 
celui' Orb și Grozav 12. ulitt 1504 — April 1911), şi finind în anul 1542, 
cu. începutul domniei a doatia '(Faur.: 1541 — Sept. 1546) a luă Petru” 
Rareș. Pintre întîmplările privitoare! la, domiiiatuil” Moldovii, Macarii mai 
povestește 'şi unele 'cari se ţin 'de domniatul Țării” Romîneşti, de Puică şi: 
de Unguri, tindînd astfeliii Ja o cronică a 'popoarelor şi staturilor cireum-" 
vecine. EI însă, deși! contimporean,n'ă fost martur ocularâl. evenemintelor 
nărate 'de dînsul, dar':'se arătă, în 'gâriere; destul de bine înformat. Măcar - 
că eră, îndemnat de alţii la continuarea, eroicii domniatului,  tot-se fereşte 
de a'fi părţinitoriii, și prefere 'a trece cu "vederea unele fapte și întîmplări, 
decât să, se încerce a li dâ, după placul: înteresaţilor, altă, înfăţişare şi. a 
li supune alte motive;' în 'stil' însă imiteadă cronica grecului Constantin.- 
Manases, dar' cn stîngăcie pe unele locuri, preeuia" ne încredinţeadă -va- . 
lorosul ' profesor universitar din” București, 1." Bogdan, întrun preţios, 
stadiii, publicat de el' asupra vechilor cronici" moldovenești înnăinte de. 
Urechie, 3) | a - E 

Cronica lui Macariii, în păstrarea ei din manuscriptul colectaneii cs 
se găsește 'astădi în Chiev, nu 'ni pare a A prescrisă de Isaiea din. Slatina. 
pe deplin “așă 'precum'a eşit' ea din: peana autorului ei; .bate prea la 
ochi, pe 'de-o parte, lacuna dintre anii 1531 și 1538, ia” pe de altă 'parte- 
notița dela, finea; cronicii” unde se dice: : „Astfelit se sfirgiră : toate: aceste 
întîmplari, jară 'not' le-am povestit după socotinţa noâstră, mâi pe scurt 
şi. mal lămurit, fiind cursul anilor :7050 (1542) în luna de primăvară. - 

_1) Vechile cronice moldovenești pînă la Urechie, București, 1891, -pg.: 93-41; —: 
și Cronice inedite, Bucureşti, 1895 pg.:15—24 — 2) Bogdan I. Vechile cronice, pg. 198. . 
— 5) Vechile cronici moldoveneşti 'pînă la Urechie,' Bucureşti 1891, pg. 69-89,
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Aceste cuvinte. de „mai pe scurt şi mat lămurit“, not nu le putem răportă 
la autorul cronicii, ci 'la copistul ei. Deci “presupunem, că copiștii din 
secolul al 16-le at făcut cu cronica episcopului Macariă: și cu celea, lalte 
esistente, ca şi copiștii cronicii lui Urechie din secolul al 17-le, adecă că 
unii din ei ati mal adaus, sat ai mat lăsat cîte una alta, ceca ce aă 
produs mai multe „letopiseţe“ și „izvoade! şi „cărții*, pre cari cu serupu- 
lositațe le citeadă Urechie ca izvoare la compusul cronicii sale; | 

ntr'această, socotinţă, ne sîmţim întăriţi încă, și prin considerarea, că- 
atît îngeniosul B. P. Hășdăt, 1) cât şi temeinicul [. Bogdan 2) încă admit 
ca, sistent, cel dintîti un * * i | 
Memorii despre esilul lui Petru Rareș, între 1938—1541, 
Jar” al doile chiar o altă Sa 

Cronică despre Petru Rareş, 1528—1546, 
pe lîngă ma! altele, carile să fi continuat, cu probabilitate, şirul întîm- 
plărilor preste anul 1546, poate chiar pînă în anul 1996. | 
„_„Oronica episcopului de Roman, Macarii, o găsim continuată, în copiea 

lui Isaiea din Slatina, în . .. 
5. Cronica egumănului Eftimiii, pînă în 1583. 

“ȘI această continuare este scrisă bulgărește. În fruntea ei ni spune 
autorul, că întîmplările pînă la începutul domniei a doaiia a lui Petru 
Rarăș „s'aii scris cu osteneala prea sînţitului părinte al nostru Macarie, 
episcopul de Roman, far cele ce s'ati întîmplat de aci înnăinte, evlaviosul 
Ion Alesandru' Voevod 'mi-at poroneit mie, feromonahului Eftimie, celui 
din urmă între egumeni, a le serie pe scurt, ca nu cumvă, cu trecerea 
vremilor, să se cufunde și acestea în adîncul uitării, 5) | 

Această cronică, întru cît ni. este ea păstrată în copiea făcută de 
Isaiea din Slatina, conţine un răstîmp numai de 12 ani şi Jumătate, de la 
urcarea lui Petru Rareș a doaita oară pe tronul Moldovii în Faur 1541 
și pînă în Sept. 1062 (1553) cînd pureese Alesandru Lăpușneanul la ale- 
gerea locului pentru zidirea, mănăstirii” Slatinei, decă numai domniea a 
doatia a lui Petru Rareş și domniile feckorilor săi, Iliaș (Sept. 1546 Jaliă. 
pînă 1551) și Ștefan (Juli 1551 pînă Sept. 1552), şi primal an din dom- 
niea' lut Alesandru Lăpuşneanul. Dacă considerăm însă că tocmai deseri- 
erea domniei destul de îndelungate şi încă în doatiă rînduri, Sept. 1552 
pînă Noem. 1561 şi Noem. 1563 pînă Mart 1568, a lui Alesandra Lăpuş- 
neanul, a aceluia care a îndemnat pre egumănul Eftimiti la însămnarea, 
întîmplărilor din domniat, lipsește din cronică, trebue să presupunem, saii 
că Ettimiii a murit îndată, sati că cronica lui n'a fost prescrisă întreagă 
de copistul Îsaiea din Slatina, poate din causă că această copie s'a făcut 
deodată cu începutul zidirii mănăstirii, deci între Sept. 1553 și Opt. 1557 
cînd fii sînțită mănăstirea 4), și că urmarea et, compusă mai tărdiă, din - 
negrijire nu s'a mai copiat în acel manuscript. Cazul dintii nu'l putem admite, fiindcă între 1553 şi 1583 întîmpinăm mai mulți Eftimi, şi anu- 
mea în anul 1552 cam pînă în 1572 un Eftimii episcop de Rădăuţ,).. 

1) Arhiva istorică t, 3, pg. 27—28 și 33. — 2) Vechile cronică molă. pg. 130--136, 
— 3). Bogdan Lt. e. pg. 11. — Bogdan I. Vechile cronici mold. pg. 212. — 4) Urechie, 
în Cronicele Romîniei, de M, Cogălniceanu, ediţ. 2, t. 1. pg. 210 — 5) Haşdăă: Arhiva 
istor. a Rom. t. 1. p. 1, pa. 125; —. Wickenhauser: Geschichte des Bistums Radautz, 
Cernăuţ 1890, pg. 15; — şi Geschicht der Klister Homor, etc, Cernăuț, 1881, pg. 23; —. 
Bogdan I. Vechile cronice moldoveneşti, Bucureşti, pg. 11. .
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între 1512 şi 1577 un Eftimiă episcop în Roman, 1) în 1553 -un egumăn ieromonah Eutimiă în mănăstirea Neamţului 2), şi în anul 1555 un Eftimit egumen în mănăstirea Homorului. :) Rămîne dar” să se constate, ori de Eiftimil. citați ati fost sa nu persoane identice, și apol să se determinede, căruia din ei este de atribuit cronica, egumănalui jeromonah Eftimiăi din copiea lu! Isaiea din Slatina. Noi înclinăm a crede, că acest egumăn fero-. monah Eftimiă a devenit curînd episcop, ca și Macariii, antecesorul „Săi - în continuare de cronică, şi că ar fi identic cu episcopul Ettimiă, din. Rădăuţ din timpul acesta, și că, prin urmare, el a. continuat a serie na numai întîmplările din domniile lut Alesandru Lăpuşneanul şi a: feelo- rulul acestuia, Bogdan, dar' poate încă și cele următoare pînă în : dom- _niea a doatia a lui Petru Șchiopul (0pt.:1582 pînă Aug. 1591), Întu'a- ceastă Presupunere ne -întărim prin considerarea că Simion “Dascălul, unul dintre copiștii și adăigătorii Cronicii lui Urechie, ni vorbeşte 
despre un e Co 

6, Letopiseţ sîrbese, între 1563 şi 1583, , 
în_ doatiă rînduri, odată la răscoala-domnie a . lui Ştefan 'Pomşa (1563—1564) și altă dată la domniea a doaia a lui Petru Şehiopul, 4) rectificînd prin citatele din el unele date din cronica lui Urechie. Acest „Letopiseţ“, pre care îl numeşte Simion Dascălul „sîvbese“ în loc de bul- gărese, nu este, dnpă socotinţa, noastră, alta cevâă decît. continuarea ero- nicii lui Macariă, saă a lui Eftimii, făcută de ei înși'şi, precum am înde-. getat mai sus, sat de vreun alt continuătoriii, necunoscut încă pînă acum,. Această, presupunere mai capătă și alt radim prin aceea ce ni spune vor: nicul Urechie în Letopiseţul săi despre un a 

1..Letopiseţ moldo venesc, pînă în 1564,  - 
Despre acest Letopiseţ dice marele vornic Urechie în Predoslavie, că . „Așă serie de pe scurt, că nici de vieața Domnilor, cari ati ; fost. toată cârma, nu alege, necum lucrurile din năuntru să, aleagă ;. şi pre scurt scriind și însămnînd del început pînă la domniea lui Petau' Rareş, şi s'a. strins ; că de aice încoace n'aii mai scris nimea, 5) Cu toată declararea aceasta, Urechie citeadă și mai departe, pînă la 1564, de cinei ori în con- testul cronicii sale un Letopiseţ moldovenesc, odată într'a doatia domnie a lui Petru Rareș (cap. 18), unde dice că „Letopiseţul cel moldovenese deajuns și deschis toate pre vînd însămneadă€, altă dată, -la domniea Iacob Heraclide Despotul (cap, 20.), unde ni spune că „Letopiseţul moldovenesc“ foarte pre scurt scrise, și a treia oară, În domniea lui Ştefan Tomşa (cap. 24), unde dice că „numai la Letopiseţul moldovenesc se afiă această po- veste“, Această contradicere dintre contest şi Predoslovie ni-o. putem ! esplică în mai multe chipuri: sat admițând, precum o face eruditul B. P. Hășdăă 6), că Urechie a cunoseut succesiv mai multe redacţiuni de ale Letopiseţului moldovenesc; sai presupunînd esistința vreunei înterpolări - în Predoslovie, precum ne-am încercat noi alurea,7) să demonstrăm aceasta, - ridămîndu-ne pe spusa copistului Misail Călugărul și a istoriografului ' 

1) Melchisedec, Cronica Romanului, p. LI. pg. 207. — 2) Revista Tocilescu, anul I[. 
vol. 3, pg. 141 nr. 93. — 3) Wickenhauser: Geschichte der Kluster Homor, ete, pg. 102, 
conf. pg. 19, 21, 23. — 4) Cronicele Rom. ediţ. 2. de Cogălniceanu; . 1. pg, 219 şi 235, 
nota, — 5) Cronicele Romîniei ediţ. 2. t. 1. pg. 129, — 6) Archiva ist. 3, pg. 22—23, —: 
1) Sbiera 1. „Grigori Urechie“ în Analele acad. Rom. ser. 2, tpm. 5, secţ. 2. pg. 346 —359,
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principe, D:: Cantemir, 1) după carii „Hronicul moldovenesc 'aă fost însăm:- 
nînd Vieaţa: Domnilor dela Dragoş vodă pînă la Petru vodă“ Șchiopul“ ; 
—, sait în fine, admiţînd şi una și alta, 

- Deă, dacă credem în . afirmarea copistului'Misail Călugărul şi în 
a lui D.: Cantemir, atunci: identificarea, 'Letopiseţului „moldovenesc, citat 
de Urechie, cu 'eronica episcopului Macariă “şi a egumenului Bftimiă, 
precum şi- eu: Letopiseţul sîvbese, "citat de: copistul' Simion Dascălul, n'ar 
întîmpină nick o dificultate, și părerea noastră în privinţa continuării cro- 
nicii lui Eftimit, prin! el însu'și; saă prin altul cinevâ, ar fi: ca și 
adeverită _- - A PE aaa „Testul: ,„Letopiseţului sîrbese“; precura' îl numeşte . Simion ' Dascălul; 
nu s'4. descoperit; pînă acum; dar! -eronica: episcopului: Macariti' Şi „a egu- 
mănului Eftimiă s'a găsit' prescrise între '1553 şi 1561 de-un Isăiea din 
Slatina într'un” manuscript colectaneii, ca continuare a altor "cronici: de 
mai. înnăinte, toate sub titlul de: Ckaaanie B5 parut 0 MOAAaBCREIX! 
roenoaapexr =, Povestire pe scurt despre domnii Moldovii. Acest manu- 
script fu descoperit: de cătră profesorul „Slavist, I, Bogdan, „care ?l-a și 
publicat în opul săii: ”„Vechile” cronice moldoveneşti pînă: la, Urechie. 
Teste slave, cu studii, trăduceri și note. București, 1891. a i 

_ “Întmaceastă carte, valorosul profesor bucureştian ne face mai întîi: 
cunoscuță cu 'cuprinsul -manuscriptului. colectaneii. apoi ni: împărtășește 
testul bulgaroslav și trăducerea romînească “nu numai "dela „Povestirea 
pe scurti despre Domnik: Moldovii“ din el, pre care o. descompune a) în 
Cronica şi: Analele Putnene, b) în Cionica, lut ' Macurit şi '€) în: Cronică; 
lui Eftimiă, ci încă şi dela alte doaiă cronică, dela una numită “de el 
„Cronică anonimă“, şi dela alta” nuniită; „Cronică moldopolonă. : Studiul, 
făcut cu o temeinicie vrednică de, recunoștință, se estinde atîţ: asupra fie- 
cării cronici în parte, cît și asupra constatării răporturilor dintre ele 
înse'și:și faţă cu cronica lui Urechie, precum şt: asupra persoanei lui 
Macariă și: Eftimiti. | a 
„Despre așă nunita Cronică ' anonimă 'am vorbit"'și noi la răstîmpul 

precedent sub titlul de: 

Cronică moldorusască,” 

Yar” despre” i _ 

8, Cronica moldopolonă din 1566, 
ca una.ce a fost'serisă în Iaşi, vom dă aice cîtevâ desluşiri. | 
1.„ Ea esta compusă polonește şi publicată mai întîiii, în mod foarte ero- 

nat, de polonul ;Woicicki 2), apoi mai corectată și cu o analisă îngenioasă 
asupra ei, a părţilor din care este compusă și. asupra autorului ei, de eru- 
ditul B. P, Hășdăii, 5) după aceasta încă mai îndreptată de 1. Bogdan +) 
cu un noii ştudiii întregitoriă, şi în fine, .tot de I. Bogdan, cu astădată însă : 
după testul original al autorului ei, Niculatii Brzeski, descoperit în biblioteca * 
împerială din , Sînt-Petroburg pintre manuseriptele polonești, ale -.biblio: 
tecel Zaluski, 5) 

1) Hronical Romîno-Moldo-Vlahilor, t. 2. cartea X. cp. V. — 3): Bibliotela staro-“ 
zytna pisarzy 'polskich, Varșovia, 1844. — 3) Arhiva ist. a Rom. î. 3, pg, 5-34. —' 

4) 'Vechile cronice moldov. pg. 42-61 şi: 113—183 și. 223—9233, — 5) Cronice inedite, 
Buciitesti,:1895,;-ppp.:103—137, -. e De
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După .analisa -îngenioasă a eruditului:B.:P. „Hășdăii,. prin. eares s'ak revărsat primele rade liminoase. asupra istoriografiei romînești din Moldova, 
cronica se descompune -mai întîi! în : doaită “părță “principale, una, care cuprinde răstîmpul: de doaiiă sute: de ani, dela 1352 pînă la 1552, și, alta scurtul răstîmp de 14 ani, dela 1552 pînă la 1566, dimpreună cu 'notiţa, dela fine. Partea primă o numește'Hășdăii, Cronică Putneană, şi dice despre. dînsa că ea este opera călugărilor * de la Putna, carii şi ei;s'aii folosit pentru răstîmpul dela' 1352——1457: de altă cronică anterioară, și că așadară Cronica moldopolonă, în partea aceasta, nu .ni se presîntă ca compunere: originală, ci.numai ea trăducere, - și că numai partea -a' doaita este opera, originală. a autorului manuseriptului polonese. 'Confruntînd! Hășdăii cronica! numită, de el :Putneană cu eronica; lui Urechie,! dice (pg.'33)' că, „Cronica Putneană avu mai: multe vedecţiuni, unele mai scurte, altele mai prelungite. 
din cari -cel puţin trei ati fost cunoscute lui Urechie, - carele mai, posedă 
mai multe alte fîntîni istorice. romîne; precum, d. e, o cronică moldovenească, scrisă, în limba, slavă cam pe la, 1504 şi îmbrăţisînd spaţiul "dintre: ani, 1359 şi. 1504 (Cronica numită: de notla răstîmpul precedent Moldorusască) ; o cronică scrisă romînește nu mult:după anul. 1450 Şi relatînd evemintele trecute în curs de vro doaăă' deci: de ani auteriori (Cronica: pre care am. numit'o no la răstîmpul precedent a lui Azariii Călugărul); — un memorii” bienal: despre esiliul -lui-"Petru'. Rareș între 1538 şi 1541, compus romîneşte , de un casnic. al principelui în anul: 1541 (Poate cronica lut Macarii). 

* Încât despre autorul Cronicii Moldopolone eraditul Hăşdăil se încearcă să _ o atribue.unui :Polon- dela curtea lui Alesandru Lăpuşneanul, lui Augustin | Aichinger. cu numele, : Astădi însă, : după descoperirea, făcută de I. Bogdan,, el este deplin cunoscut, anumea: “Niculatii Brzesli, solul, şi secretarul re” gelui polon. Sigismud 11. August (15481579), trimes de, acestă cu o misiune lzPoarta: Ototagă; dară reţinut în_1566 câtva timp de Alesandru [iipuşneanul în: Iași, care timp îl folosi N. Brzeski la trăducerea, și com- Da “pilaea Gronicii sale. | 

- | ::b.: Românește, - -- 
Ori de scrierile istorice în: limba romînească ati mers sat. nu mînă! în mînă cu cele: concepute: în -grakarile culturale străine, nu putem şti cu siguritate..E mai probabil că nu; dacă ţinem sama 'de: împrejurările şi'de“ curentele întelectuale;ale: timpurilor de atunci. Marea crisă culturală: însă, care s'a petrecut la Romîni_în_a_doatia, jumătate a_secolului. al I6-le şi în «primele _patră decenii ale. secolului al 17-le'(3:4—5; pa. 9—19); ciocnirea, Dnterneză între ele ai curente culturale rivale, unul. cel „cu ..sînta scriptură cea, Slovenescă:- care_căută,_ să'și apere posiţiunea dobîndidă, al! oile cel „cu sîătă Scriptură cea_ grecească: care_cercii,_sâ, se. întroducă. 

din noit, și al treile cel „eu sînta scriptură cea romîneaseă“ care năzuiă | şi stăruiă să fie. Și să _remiie el sîngur, stăpîn „la sine a căsă (căcial patrală, cel „cu sînta scriptură cea 'lătinâască7 “erâ aci de mâl înnăinte delăturat, cu AG viosite) si cu deoseEira conștiința naţională redeşteptată, şi învioșată în malţă 'din pătura -cultă, și dirigentă a poporului: n'a putut să nu împingă pre anii alţii şt pe' terenul istoric la o activitate literară. în sensul curentului. curat românesc, | Cea dintii ştire în. rivinţa. aceasta „ni-o procură, contimporeanul: şi martorul ocuTăr, se stan Daltezare Walt “carele;.pe :la anuli 1597. se. 
află la curtea. lui Mihajă. Viteazul, în Tîrgoviste,. şi carele ni spune că: marele: logofăt al princepelui serie, din ordinul acestiltă, romnâște, pe scurţ . 

In Va , ” 

usa



103 

„5 1, Vieaţa lui Mibhată Viteazul, 1593—1601, 
sa, cum se esprimă el însu'și: brevem quendam rerum gestarnm, Walachico sermone, a dn. Cancellario conceptum, atque ab ipso Waiwoda approbatum contextum“,!) . . - 5 | = „> Această scriere n'o cunoștem ca op separat, ci nnmai ca întercalare în altă scriere, în cronica numită de not Cantacuzineană, despre care vom vorbi mai la vale Într'această, cronică se întroduce scrierea  logo- fătului lui Mihaii Viteazul prin cuvintele: „De aicia se începe Istoriea lui Mihată vodă, fitul lui Petrașcu. vodă, carele ai făcut multe „&sboale cu Turcii pentru creştinătate, precum de aice înnăinte se arată, şi se fineşte cu cuvintele: :,Pîn! aică s'aii sfîrșit toată Vieaţarăposa- tului Mihaii vodă:,2) Această scriere, prima ek parte adecă, a, fost folosită şi de contimporeanul Baltazar Walter, dară nu cuvînt din cuvînt, la compusul opului săă. tipărit în 1599 sub titlul: de: „Brevis et vera, descriptio rerum ab illust. ampliss, et fortiss. militiae contra, patriae suae reiq. pub. christianae hostes, duce ac dn. dn. Ion Michaele, Moldaviae Transalpinâe sive. Walachiae Palatino, gestarum .. Gorlicii, 1599, „_Încât despre antorul scrierii, Baltazar Waltar nu ni'l spune pe nume, dară ni'] califică ca cancelariă, adecă mare logofăt al principelui. Pe la anul 1597 însă, pe cînd petreceă el în Tîrgovişte, eră mare logofăt la „aiba iteazal un Pudositi, „precum se vode aceasta din nişte urice citate —de eruditul B, P. Hăsdăt. s „Foate că acest mare Iogof&t— Padositi—este Ph întradevăr autozul Vieţii Jul Mihată Viteazul, şi. atuncia el se E print ul. bărbat cunoscut după nume, dela cars velă 6 scriere „istorică romînească, . bine in PE ii 7 Age: “ — -- s 15 = ar” această scriere nu ni sg presîntă ca. o.-istorie_.a domniatului Țării . = Se Dome me mn Tr rr rs a - Yy i Ă 
omînești” dela descălecatul ef al doile încoace, ci numai ca descriere a UnEL Hei domnii sîngurâtică, câm ca acecă 66 o aflăm în Vieaţa_ lui Neagoe ”|Basarabul. Remarcabilă însă ar fi împrejurarea, că prima, seriere istorică în graiul romînese s'a ivit tocmai pe timpul vioaielor. mişcări politice: naţionale, în_fruntea_cărora_se_pusese_marele_eroti_Mihaiii_ Viteazul. __ 
Îndată după acest început . de. bun augur din Para Romînească s'a ivit şi în domniatul Moldovii de asemenea; un înnalt funcţionarii, un 

mare. vornic de ţara de jos, un membru din vechiea familie Urechie, carele 
a facut un pas mai departe în istoriografiea, romîneassă prin îmbrăţişarea istoriei ţării dela descălecatul ei al doile încoace, compunînd o carte. cunoscută sub numele de O 

2. Letopiseţul s. Anuariul lui Ureche, 1646. 
Titlul acestei scrieri, după publicaţiunea et în secolul nostru *), este : 

„Domnii ţării "Moldovii și vieaţa lor, 'de Grigorie Urechie, vornic mare 
în Moldova“, „- | 

Într'această scriere, ca şi în Anuarele amintite mai sus, este 
“pus „începutul Domnilor ţării Moldovii: în anul 68367 dela facerea lumii, 
adecă în 1359 d. Cr, iar în copiea ei, folosită de Dumitru Cantemir (Hronicul 
Romîno-Moldo-Vlahilor, Iaşi 1836, t. 2. pg. 400) îl găsim pus în anul 6821 
d. £. [., sai 1313 d. Cr. — Anuariul lui Urechie descrie întîmplările mai 

  

  

1) Papiă-llarianul A, Tesaur de monumente istorice p. Romăniea t. |. București, 
1862, pg. 4. — 2) Magazinul istor p, Daciea, t. 4. pg. 277—301, — 3) Columna __Ini 
Trăiau, anul VIII. pro 1878, pa. 319-381; — conf. Cuvente den biitr. $, 1. pg.120. — 4) 
Letopisiţile ţării Moldovii, de M, Cogălniceanu, t, 1, ași, 1852, pa. 93; — Oronicele 
Romăniei, a 2. ediţ. de M. Cogălniceanu, t. 1. Bucureşti, 1812 pg. 193, , 
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însemnate .din domniatul' Moldovii pînă în domniea, a doata a lut Arosi, 
cam “pînă în anul 1594; cuprinde așadată un răstîmp de 235, respective 
de 251 de ani. “ a 

În redacţiunea sa, Anuariul lui Urechie nui. alta, decît o compilaţe 
a Anuarelor îndigene, pre cară le .citeadă ca „rigoare . sub numirea de: 
Letopiseţul cel lătinesc,. Letopiseţul :cel "moldovenesc, Cărţile.şi Izvoadele 
noastre, este însă o compilare îndreptată, lărgită şi îndeplinită prin folo- 
sirea mal multor scrieri străine, “pre :cark de asemenea le citeadă, precum 
pre cronicarii poloni: [oachim Bielski, Marcin Pașcovski și alte Letopiseţe 
Jătinești. 2) i a 

Acest Annariii are. o „,Predoslavie:, în care ni arată Urechie mai întăi motivul ce "l-a îndemnat la compusul 'lui, adecă „ca să nu se înnece ânii cei trecuţi a toate ţările și apoi să:nu se poată şti co. s'aii 
lucrat“, şi atunci Romînii „să'se asemene fierelor şi dobitoacelor. celor 
mute și fără minte“, ci ca să lase mizvod““.pe urmă de „bune: și de „relet: 
fiilor şi nepoților, ca „să li hie cele bune de învăţătură, av cele rele ca să, se poată feri, și să se socotească,. și celor bune să “urmede“; apol ni 
spune că s'a folosit de „cărţi și izvoate, și: ule noastre și străine“, și 
dice că, din cele străine încă a luat multe și le-a potrivit „cu ale noastre 
vremi“, şi așă a scris „acest Letopiseţ carele, și de nu.se va potrivi pe 
la multe locui, cel eu va hî.cu minte gîndese că nu'mi va vinui; că do multe ori omul. însu'și cele ce vede cn: ochii săi nu poate: să; le pule pe 
rînd, şi multe sminteşte, și ai pune mai multe, aii mai puţino;:dar' cele 
de demult și răsuflate de atătea vremi de ani! ce et cum im aflat, . așă, 
am: arătat“, , N 2 i aa ! 

După „predoslavie:: urmeadă o întroducere întitulată : „Pentru descă- 
lecatul ţării Moldovii“, în eare ni spune -că această ţară s'a: ţinut odini- 
oară de Sehitiea; că unii ati. numit'o “Flachiea,. sai - Vlahiea, 'dar'; pe nedrept, căci acest nume se cuvine mai mult Țării. Romînești; că. Nol: dova, dela, trecerea împăratului Train pe aice, a stat pustie preste : 600 
de ani; că ea'a fost mai pe urmă descălezătă decît Țara . Romînească şi 
anumea, „le feciori de Domni den. domniile ce-ati fost pe :acele vremi la Rîm și cu oamenii lor den “Maramorăşii, carii sati așădat „întâiii “sub munte, apoi înmulțîndu-se' și crescînd îunăinte, nu numai apa Moldovii, sait Siretiul ]i-aă fost hotar, ce pănă la Nistru şi pînă la niare s'ati lăţit ; mai apol şi răsboale făceă, ca să'și apere ţara şi pămîntul“: ; că „tocmalait 
Şi „obicelele ţării“ nu erai bine aşădate, ci „toată direptarea aii lăsat pre cel mai mare să o gindece, și ce %-ati părut lui oră bine, ori r&ă, aceea aii fost lege“; și în fine că „graiul nostru den multe limbi este făcut, şi ni este amestecat graiul nostra cu a(l) vecinilor de pre'nprejur, măcarcă 
dela Rîm ne tragem, și cu a(le) lor cuvinte ni'i amestecat gratul“, 

După aceasta, urmeadă 32 de capete, în cari .se .trăteadă domniile din anul 1359 pînă în 1504, în număr de 39, espunîndu-se întîmplările 
mai înstinnate petrecute în ele. La povestitul întâmplărilor n'a întrelăsat 
Urechie a.ni citi, izvoarele din cară le-a scos, ceea ni demustră conştiin= 
căositatea și seriositatea autorului și un grad înnalt de familiarisare în scrisul istoriei. i CI 
„Ca autor al acestui Anuarti a fost considerat, pînă nu demult, sîngur numai Grigoriii Urcehie. Ernditul B, P, Hăşdăii însă a fost cel 

  

1) Sbiera :I, G:; Grigoriii Uvechie în: Analele Academiei Române, seria 2.-t, 5. 
secţ, 2. pg. 321—853, a : A . De 

4 4 4
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dintiiă carele a, tras la îndoială autoriea lui Grigoriă Urechie, atribuin- 
du-o tătîni-săii, lui Nistru Urechie, 1) Iar! valorosul profesor universitar 
din „laşi, Ar. Densuşanu, s'a încercat 2) să combată argumintele aduse de 
I. & Sbiera, 2) în favoarea, antoriei lui Gr. Urechie, dar' toate contra- 
argumintele domniei sale nu sînt neatacabile şi de natură a curmă cearta 
în mod definitiv, doară numai de a o întreţine pînă la noatiă probe 
pentru, saii contra. Un studiă critic asupra tuturor manuseriptelor, în 
cară se află copiat Anuariul lui Urechie, ar răvărsă multă lumină în 
cearta aceasta, . | 

__ Dacă părerea despre autoriea lui Grigoriă Urechie va Xeşi trium- 
fătoare, atunci Anuariul lui trebue să fi fost compus pe la finea anului 
1646 şi pe la începutul anului 1647, fiindcă din Optomvre 1646 încoace 
nu mai figureadă Grigoriii Urechie ca vornic mare de ţara de jos, far 
întwun uric din 3. Makă 1647 ni se vorbeşte despre împărţala averii lui 
între copiii săi. €) Acest uric de împărţală ni îndică că Grigoriă Urechile 
eră pe la 3. Mali 1647 sati mort, sali. în gura morţii, și făcuse dispo- 
siţiuni testamentare asupra averii sale. Dacă însă se va constată ca ade- 
vărată părerea, că tatăl lui Grigoriti Urvechie, Nistur, este autorul Anu- 
ariului, atunci acesta trebue să fi fost compus prin anul 1617, fiindcă 
din toamna anului 1616 nici Nistur Urechie nu mai eră vornic mare.5) 
Oricum se vor adeveri lucrurile la urma armei, împrejurarea, că Anua- 
riul este compus cu vi'o 22 pînă la 52 de ani după anul 1594, pînă unde 
ajunge cu :naratul întîmplărilor politice din domniat, lasă loc presupu- 

„neril că el conţineă domniile nu numa! pînă în anul 1594, ci că şi unele, 
dacă nu toate, dintre cele următoare pînă prin anul 1617, respective 1647, 
Acestei presupuneri îi dă espresiune Miron Costin, continuătoriul Anua-. 
lului, dicînd: „ară dela Aron. Vodă scris nu se află nici. de alţii, nice 
de Ureohie vornicul; ori că "l-ai împledecat dătoriea, omenească, moar- 
tea, ,. „ori că izvoădele lui ce va fi mat scris dela 
Aron Vodă încoace, s'atrisiput.$) . 

„-Urechie “și-a scris Anuariul într'un stil vioiă și simplu și în grakul 
poporan, precum arată, cuvintele: a hi == a fi, hiară — feară, cu oare- 
cari arhaisme ca întrebuinţarea înfinitivului întreg, d. e. „aă vrut Dum- 
nedeă a nu lăsarea acest pămînt fără oameni“; „nu le putem însămnare 
toate. (predoslovie)“, ete, însufleţit fiind de sîmţăminte religioase creşti- 
nești, şi condus. de sîmţ de dreptate și de ordine la espunerea 
întîmplărilor, 7) 

Nu ca analişti, ci ci copiști adăugători aii devenit trist celebri în 
istoriografiea romînească trei bărbaţi a. 

a) Simion Dascălul, 
d) Misail Călugărul şi 
c) Eustratit Logofătul. 

1) Arhiva istor., a Rom. t. 1. p. 1. pg. 117, nota; — şi Ion vodă cel Cumplit, 

București, 1865, pg. 295; — şi Columna, lui Traian, anul III. pro 1872 pg. 274. — *) 
Istoriea limb. și lite rom, Iași, 1885, pg, 164—168; și ed. a doaiia, Iași, 1894, pe. 
213—215; — Revista critică și lit. Iasi, 1893, [. pg. 201-210. — 3) Grigorii Urechie, 
în Analele Acad, Rom. ser. 2. t. 5. secţ. 2. pg. 26—36. — 4) Urechie V.-A. Schițe 
de istor. lit. rom. pg. 189. — Sbiera 1. G. Grigoriă Urechie, |. c. pg. 3192—314 — 5) 
Sbiera I. G. Grigoriii Urechile ], e pg. 302. — s) Letopisiţile Moldovei de M. Cogilni- 
ceanu, Iași, 1892, t. 1. pg. 215; -- Cronicele Romîniei t. [. pg. 219. —1) Conf. Urechie 

V, A. Schițe, pg. 193—199; — Densușana Ar. Istor, limb, şi lit. ediţ. 2. pg. 214—215,
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Aceştia .n'aii continuat Anuariul lui Gr. Urechile pînă la Vasiliti 
Impul, precum crede N. Bălcescul, nici n'a stat între sine în aceă con- 
sîngeniiate ce li-o atribue acesta, 1) căci Miron Costin ni spune apriat că 
dela Aron Vodă încoace n'ati scris nici alţii, nice Urechie vornicul, ci 
ei "l-ati copiat numai, permiţîndu'şi pe ici cole cîte un adaus de mai 
mare, sait mal mică însămnate. Ceea ce W-a făcut cunoscuţi ' posterităţii a 
fost o fabulă defăimătoare despre originea Romînifor moldoveni, înter- 
calată de ei în întroducerea Ânnariului, Această fabulă diceâ,. că Ro- 
mînii moldoveni își trag originea din o mulţime de tălhari, pre cari regele 
Ungariei Laslăi, (recte voivodul Ardealului Ladislaii), "i-ar fi „cerşuti și 
căpătat dela împăratul Rîmului (vecte regele apostolie al Ungariei) de 
prin temniţele împeriului ca ajutorii încontra Tătarilor și pre cari %-ar 
fi așădat apoi ca coloni prin Moldova, dupăce a învins cu ei pre 
duşmani. 2) : 

Această fabulă aii combatuto mai întîi Miron Costin în pri- 
măvara anului 1684, cînd își compusese Cartea, sa despre întîiul descălecat, 5) 
apol filul săti, Niculatii Costin tot în precuvîntarea, și în contestul Cărţii 
sale despre întîlul descălecat; ) după dînșii Dumitru Cantemir?) şi Ion 
Neculce, $) 

Despre adăusăturile din aceste cspii dice Miron Costin (|. e.) că ele 
„nu Letopiseţe, ce sănt ocăriă şi basne, care și acele nu puţine. ... Şi 
mice laste șagă a serie ocară vecinică unui neam, norod, că scrisoarea 
laste vecinică, şi cănd ocărăm întru vreo dî pre cinevă, Yaste cu grei a 
r&bdă, dară încă și în veci!“ lară Ion Neculce judecă despre aceste copii 
așă: „Apol ait mai făcut (Letopiseţe), după Urechie vornicul, și un Simion 
dascăl, și un Misail călugărul, și un Eustrati logofătul, şi iar! 'l-aă scris 
căt aii scris Urechi vornicul pînă la Aron vodă; numai aceștii, poate 

- fi, aii fost oameni neînvăţaţi de” mail citit bine la, istorii, că ai defăimat 
pre Moldoveni scriind că sănt din tălhari; pentru aceasta dar nimene . 
din serisorile lor nici cele ce ar fi fost adevărate, audite sati vădute, a 
lor nu le pot oamenii a credere“, o Aa 

Asupra ordinii în care ait copiat; acești trei adăugători: Anuariul 
lui Urechie esistă, oarecare nedumerire. Miron Costin, rădimat 'pe spusa 
unor boleri, și mai ales pe a fostului mare logofăt Niculatii Buhuș, dice. 
în: mod îndoios (|. ce. pg. 4), că începutul l-ar fi fost făcnt Eustratit 
logofătul, că după el sar fi luat Simion Dascălul, iar” după acesta Misail 
călugărul. Dumitru Cantemir însă ni spune, (|. e. L.pg. 144; IL.pg. 379), 
că „basna aceasta, se poartă sub numele unui Simion călugărul, după 
carele urmeadă un Misail, iarăș călugăr, și Eustratit,: carele a : fost şi 
logofăt al treile Ja răposatul părintele nostru“, deci între 1685; i 1693, 
Despre Simion călugărul adauge mai departe (|. c. IL. 145):„că acesta 
serie. în predoslaviea , . . hronicului lui Urechie . . . precum. el această, 
poveste în hronicul lui Urechie însămnată neaflînduo, n'a vrut şi 
pe aceasta să o treacă cn condeiul săii“ ; şi apoi Yarăş dice (|. e. 1,149) 

1) Magazinul istor. p. D, t. 1, pg. 6. — 2) Letopisiţile Molăovii, î. 1. Apendice I. 
— Cronicele Romăniei t. I. pg. 377. — 3) Letopisiţile Moldovii, t. 1. pg. 4—5 şi 20; —. 

Cronicele Rom. IL. pg. 4 şi 20. — Urechie V, A, Miron Costin: Opere complete, [. pg. 
316 şi 403. — 4) Letop. Mold. t. [. pg. 38 și 11—72; — Cron. Rom. t, 1. pg. 37 şi 66. 
5) Hronicul Romîno-Moldo-Vlahilor, Iași 1835, t. I. pg. 103, 144—149; î. 2. pe. 379 
— 5) Letop. Mold. î, 2. pg. 195-196: — Cron. Rom. î. 2. pg. 178,
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despre el: „Aceasta, dară este basna pre carea Simion acesta, sati sîngur 
din eapul' săă aii scornit'o, sati dela vreun prostac, însă zavistuitoriii,! 
mai dinnăinte. din crieri fătaţă ati aflat'o, la predosloviea: hronicului lui. 
Urechile fără nică o rușine a 0 prepune ai îndrăzniti. . ia 

Cuvintele lui D. Cantemir. sînt atît de lucide, încît nu mat încape: 
îndoială în privinţa înţelesulni lar, dară, staii în oarecare contradicere cu 
celea ce ni le spune Miron Costin despre aceşti trei copiști. 'Luînd: însă. 
în considerare, că Miron Costin numai după audite, iar! nu după vădute, 
vorbeşte despre. această, basnă şi despre răspînditorii ei, nu putem să nu 
dăm mai mult credămînt lui D. Cantemir, care samănă a fi fost mat bine 
înformat în această privinţă, deoarece dice despre Eustratii, că el a fost. 
logofăt al treile sub răposatul săi părinte, prin urmare trebută să fi fost 
cunoscut și să fi aflat dela, dînsul mai cu deamăruntul, dela cine mai. 
întîlii a, ieșit basna. 

Despre acești trei copişti adăugători ni mai vorbeşte şi marele vornie 
de ţară; de jos, Ion Neculce, 1) tot în ordinul şi în înţelesul lui. Cantemir, 
măcarcă nu'i cunoșteă, scrierea, E Ma 

Timpul cînd at: scris acești trei copişti copiile sale, nu'l ştim cu 
precisiune. Judecînd însă după cele ce ni le spune Miron Costin, primul 
care a vorbit despre ele și a combătut erorile dintwînsele, trebue să dicem 
că aceste câpii aii fost. făcute după anul 1667,. Miron Costin ni spune. 
în Cartea sa despre întîinl descălecat, compusă în 16854, că el a audit 
despre esistința acestor câpii dela, „câțiva boieri, şi mai ales dela Niculaiii 
Buhuș ce-ati fost logofăt mare“, dar adauge că el „w'a vădut Letopiseţul 
Ini Eustratie logofătul“, 2) poate. din causă că pe la 1684 petrecea ca fugariii 

"în Poloniea, sait că însu'şi Letopiseţul nu esistă, Logofăt mare însă a fost 
Niculaii Buhuș prin anii 1665. și 1666, precum ni arată nişte. urice din 
acești ani, iar” în anul 1667 nu mai erâ.2) De aice urmeadă că Miron 
Costin a căpătat veste despre esistința lor abiă prin, sait după anul 1667 ;. 

„dară fiindcă el nu ni amintește despre aceste copii cu niciun cuvințel - 
măcar, nică în precuvîntarea, nici în contestal continuării Anuariului lut 
Gr. Urechie, ce ati fost terminat de el în 1676 s, 1677, precum se 
poate veil€ din argumintele aduse de noi în alt loc, *) ar urmă mai departe 
că această veste “i-a .venit la aud abiă după anul 1676, deci între 1676 
și 1684. Tot pe timpul acesta, a căpătat cunoştinţă despre aceşti copişti şi un. 
istoriograf anonim din "Para Romînească, care ni spune că el. a primit 
dela marele comis Ion Racoviţă Anuariul lui Uvechie cu renumita fabulă.5) 
Mare comis însă eră Ion Racoviţă cam din 1668 pînă prin 1675.€) 
lavăş o dovadă că aceste copii sînt făcute după anul 1665 dau" înnăinte. 
de 1675. Ma N 

După, mărturisirea proprie din contestul continnării Anuariului lui 
Gr. Urechie, 7) Miron Costin a întrat în vieața publică de prin anul.1653 
încoace, și a participat cu mult zel și mare stăruință la toate „mișcările 
precum. politice așă, și. culturale ale timpului săi; el dară ar fi venit 
mal demult la cunoștința osistinții acestor trei câpii cu întercălarea de- 
făimătoare, dacă ele ar fi fost făcute. cu mult înnăinte de anul 1677, 

  

2) Letop. Mold. t. 2. pg.. 196; — Cron. Rom. [[. pe. 177—118. — =) .Letop. 
Mold. 1. pg. 4; — Cron, Rom. |. pg. 4. — 3) Urechie V. A. Dliron Costin Opere com- 
plete I. pg. 91—98,.— .4). Urechie V. A. Miron Costin: Opere complete 1. pg. 769—774. 
— £) Cron. Rom, I. 108, — «) Diron Costin Opere compl. [. 104—134. — 7) Letop. Mold. 
I. pg. 303; — Cron. Rom. pg. 327; — Miron Costin: Opere compl. | pg. 593,
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Deci, după socotinţa noastră, aceste câpii sînt dela începutul jumătăţi: 
a doaita a secolului al 17-le, far nu din jumătatea, lui dintitii, cu atita, 
mai puţin de pe la începutul acestela, precum cred mulți, ca A. Vu Urechie, ) şi mai ales Ar. “Densușanul, care pune ' fâcerea: copiei lui 
Fustratiii logofătul înnăinte :de anul 1618, celei a lui Simion Dascălul 
între 1618 și 1620 și a celeta a lui Misail Călugărul între 1620 şi 160,2) 
nebăgînd de samă că vine foarte cu grei a atribui unui bărbat de va- loarea și însămnătatea marelui logofăt de sub Vasiliit Lupul copiarea 
Auuariului lui Urecbie, fie şi a lui Nistur (2) Urechte, şi  întereălarea în precuvîntarea lui a defăimătoarei fabule despre începuturile Moldovenilor. 
Pe lîngă aceasta să se iate în considerare Și aceea ce ini: spune V. A, Urechie?), că Simion Dascălul încă pe anul 1712 și 1725 mai făceă copii de pe Anuare! a a i Incă o lămurire! Miron Costin, care critică atât de aspru pre acești trei copişti adăugători pentru nesocotinţa lor, ni vorbeşte în poemul săi, scris polouește şi întitulat: „Descrierea Moldovii și a 'Tăril Romîneşti, 4) despre un Fustratiă, al treile logofăt, ca „cel mai bun“ istoriograf 'îndi- gean, după Urechie.: Cum să ni esplicăm această contradicere cu sine însu'și ? Doară numai așă, că Miron Costin, atuncia cînd a compus acest poem, cunoșteă, vreo copie a Anuariului lui Urechie, făcută, de Eustratiii 
al .treile logofăt, fără de adausul fabulei defăimătoare, dar! cu adausul : „Povestea și tocmeala altor ţări ce sînt pe împrejur“, 5) Acest adâus, pentru observările ce cu .multă justeaţă şi esactitate sînt făcute în el asupra țărilor cireumvecine, şi cară presupun chiar" erudiţiune în autorul 
lor, trebue să:fi sugerat lui Miron Costin:o bună opiniune despre Eustră,- 
tii, al treile logofăt. Acest adaus însă conţine, în partea sa geografică, starea țărilor vecine cu Moldova, după cum eră ea pe la începutul, “sat cel mult, pe la mijlocul secolului al '17-le, precum se cunoaște aceasta, între: altele, și din aceea că pre sultanii turceşti, autorul îi înșiră dela început numai pînă la Mohamed III (1595—1603); că 'Tareii încă nu ocupaseră Camenița (1672) şi că principii Ardealului ora - încă 'tributai 'Pareilor.: Aceste împrejurări aii făcut pre mulţi (pg. 133. nr. 15)._să identifice pre Eustratii al treile logofăt de sub Dumitru Cantemir cu Eustratiii, marele: * logofăt de sub Vasiliii Lupul. Noi însă ptesupunem, că acest” ndaus este scos dinistoriea universală a lui Petru. Danoviciii, despre eare vom vorbi mai la vale arătînd că a fost compusă în anul 1636, şi nu are: a. face! nimică cu determinarea, timpului cind ai trăit acești copiștă. N „ Anuariul lut Urechie, iar! nu celealalte: esistente în țară mai înnăinte de el, a fost considerat de toți scriitorii urmaşi ca temelie solidă, pentru istoriea domniatului Moldovii. Nime dintre istoriografii secolului al 17-le și al 18-le-nu s'a încercat să compună altă istorie despre domniatul Mol. dovii dela al doile descălecat încoace, ci cu toţii s'aii mărginit în a copiă, Anuarul lui Urechie, mai adăogînd la el, pe. ică coleâ, cîte una alta scoasă din alte. scrieri străine ce li: cades în mînă, sai din tradiţiune; şi apoi "l-ai continuat mai departe 'seriind fiecare întîmplările mai vemar- cabile de pe timpul săi, după cum le pricepea ci înșiși, sati! după în- demnurile ce le căpătaii. Numai Nieulaiii Costin a prelucrat o parte din 

1) Schițe, po. 199. — 2) Isoriea limb. și lit. rom. ed. 2. pg. 215; —'și Revista, 
critică liter. 1. 1893 por..201—210 și 410—551. — 2) Miron Costin Opere comp. I.pg; 9 — 4) Hășdăă: Arhiva ist. | p. 1. pg. 160, — 5) Letop. Mold. 1. Apendies VII pg 
30-39; — Cron. Rom. L. 404—413. a : |
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e], aceea dela Iacob Heraclide Despotul, însă nu numai pînă la Aron Vodă, 
cel Cumplit, deci nu numai răstîmpul dela 1561—1594, ci încă pînă în 
Juliti 1601. | ă 

Scrierea care. duce mai departe istoriea domniatului Moldovii, după 
modelul și în înţelesul lui Grigoriii Urechie, este 

3. Anuariul Moldovii, de Miron Costin, Iaşi, 1677. 

Titlul acestei scrieri sună în publicațiunile de pînă acum,!) ași: 
„Letopisiţul ţării Moldovii dela Aron Vodă. de unde este părăsit de. 
Urechie vornicul de ţară de gfos, izvodit de Miron Costin, biv vel vornie 
ţării de gios, în anii dela zidirea lumii 7185 (1617) în oraș în Iaşk“.. 

“Miron Costin a copiat mai întîi Anuariul lui Grigoriii Urechie, 
făcînd puţine adăusături în el, și apoi "l-a continuat mai departe. 

Această continuare se compune dintr'o „Voroava cătră cetitoriii“, 
în care își arată întenţiunea ce a avut!o ca să facă „Letopiseţul ţării.. 
den descălecatul ei cel dintîi“, dar” că, împiedecat fiind într'a ceasta 
de acele „cumplite vremi“ de pe atunci, s'a apucat de continuarea Anua- 
rului lui Gr. Urechie „ea să nu se uite Inerurile și cursul țării de unde 
ati părăsit a scriere r&pîosatul Urechi vornicul“. Apoi urmeadă nisce 
“stiluri de descălecatul ţării Moldovii“, 6 şire, după cari vine îndată, 
însă'și continuarea, scrisă în 20 de capete începînd cu „domniea lui 
Ştefan Radul vodă şi a lui Ştefan Razvan vodă“ şi finind cu „domniea, 
lui Ştefăniţa vodă, feciorul lui vasilie Vodă“. Ea cuprinde, după copiea 
publicată un răstîmp de 67 de ani, din 15941—1661. Dela anul 1594 și. 
pînă cam în anul 1630 este compusă după cronicarii leşeşti: Dlugoș, Cro- 
mer, Stricovschii, Piasinschi, Marein Paşcovschi. și Bielschi; din anul 
1640 înnăinte, cam pînă în anul 1633, este scrise din audite de pe la 
oameni bătrîni, şi cam din 1646 și din esperiinţa proprie. Din 1653 
înnăinte însă Miron Costin a scris continuarea Anuariului nu numai | 
ca contimporean, ci și ca martur ocular al evenimentelor, căci la înce: 
putul domniei lui Giorgiii Ştefan vodă qice 2): „Așă și noailă, iubite 
cetitoriule ni este cu mult mai lesne a scriere de aceste vremi, în care 
mai la toatene-am prelejitsinguri“. 

Pentru timpurile dintîi, faptele din continuarea Anuariului trebuese 
controlate şi verificate, iar pentru timpurile din urmă merită o totală 
încredere, descrise fiind cu toată varicitatea şi cu o nepărtinire admirabilă. 

Miron Costin n'a continuat însă Anuariul lui Gr, Urechie numai. 
pînă la moartea lui Ștefăniță vodă Lupul, pînă în 1661, precum ni s'a 
păstrat în copiile cunoscute, ci a fost dus și mai departe, ceea ce se 
cunoaște dintr'un citat din cronica care figureadă. îndecomun sub numele 
vi Niculaiii Costin. Aice, la începutul domniei dintii. a lui Dumitru 
Cantacuzinul (Noem. 1673 pînă Sept. 1675), citim următoarele:): „lară 
la izvodul lui Miron logofătul serie pentru această domnie... ași: Fugind 
Ștefan vodă, Petriceico dela Hotin în ţara Leșeaşcă . . „& 

Acest citat ni dovedeşte că Miron Cestin a continuat Anuariul lui: 
Gr. Urechile și după anul 1661, pînă după anul 1673, pînă unde însă 
anumea nu se știe; e cu putință ca să o fi continuat sait pînă în 

1) Letopisiţul Moldovii I. pg. 211; — Cron. Rom. L. 1. pg. 213; — Urechie V.A. 
Miron Costin, Opere complete. Bucareşti, 1886, t. I, pg. 429. — *) Let. Mold. t. L. pe. 
302; — Cronicele Romîniei, t. 1. pa. 327; — Miron Costin .Opere IL. 595. — 3) Let 
Mold. . 2. pg. 11; — Cron, Rom. ]I. pe. 10.
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1677, precum ni îndică anul din titlul unei copil păstrate, sat pînă 
aproape de moartea sa, întîmplată în Dec. 1691, dar că această parte 
din urmă s'a „risipit, s'a nimicit cînd a fost prins şi omorât, poate, din 
causă că conţinea lucruri neplăcute pentru puternecii dilei de atunci.1) 

Acest Annariii a fost trădus lătineşte pentru Engel parte prin 
îngrijirea episcopului Vulcan din  Oradiea Mare (cap 16—48), parte de 
învățatul Samuil Micul s. Clain (cap 17—22), sub titlul de: „Historia 
Moldaviae, auctore Costin Miron, Cancellario Moldaviae,. 2) 

Scrierile lui Miron Costin aă găsit un călduros: admirătoriii în 
valorosul şi mult meritatul profesor universitar și academician V. A, 
Urechie, carele le-a adunat și le-a publicat sub titlul de : „Miron Costin. 
Opere complete, după manuseripte, cu variante şi note, cu 0 recensiune 
a tuturor Codocelor' cunoscute pînă astădi, bibliografiea, biografica lui 
Miron Costin, un glosarii lucrat de D.A. Şăineanu, portrete, facsimile 
diverse, de V. A. Urechie, profesor la universitatea din Bucureşti, membru 
al Academiei, fost ministru al Cultelor şi al Îmstrucţiunii publice, membru 
corespondinte al Academiei Spaniole, al Societăţii etnografice din Francica, 
al Congresului preistorie, delegat general al alianţei ştiinţifice universale, 
membru de onoare al asoţiaţiunii literare şi ştiinţifice înternaţionale şi 
a al altor diverse soţietăți, 'Tipărite snb auspiciile Academiei Romîne şi 
cu ajutoriul ministerăului Cultelor și al Înstr, publ. Tom. [. și II, Bucu- 
vești, 1886 și 1888, E 

Anuarul lui Miron Costin, conceput după nişte vederi mai largi şi may 
Jimpedi, scris întrun stil mai plăcut și mai miedosși cuprindînd întreaga istorie 
pînă pe timpul săii a Comniatului Moldovii dela urdivea lui, a deșteptat 
pintre Romîni gustul pentru studiul istoriei, a găsit o mulţime de copiştă 
şi a contribuit astfeliă la, lăţirea cunoștinţilor istorice despre trecutul 
Românilor, despre originea, lor și despre unitatea neamului romînese, ba, 
încă a dat împuls și altor bărbaţi, contimporeni chiar, ca să se ocupe şi 
ei eu însămnarea întîmplărilor din. vieaţa lor. 

Anuariul lui Miron Costin, dela Dabija încoace, a: găsit, suc- 
cesiv, mai mulţi continuători. Cea dintiiti continuare o aflăm, fără 
îndoială, în 

4 Îzvodul luni Tudosii Dubăi, e. 169%, 

Testul acestei scrieri nu ni este cunoscut pînă acum; esistința ei 
însă ni este adeverită sub titlul de mai sus, parte prin un citat din ea 
ce'l găsim în cronica atribuită îndecomun lui Niculaiii Costin, atît în 
titlul ei cît și la domniea ui Constantin Cantemir, 3) parte prin mărtu- 
risirea lui Vasilii Damian, despre carele vom vorbi îndată, : 

Câte și cară domnii anumea ai fost descrise de 'Pudosiii Dubăti în 
Izvodul săi, nu putem ști cu siguritate; atîta însă putem spune fără, 
greş, că el a continuat Izvodul contimporeanului săi Miron Costin, 
dacă nu de prin domniea lui Antoniii Ruseţ, apoi de bună samă că de 
prin a lui Constantin Cantemir, al căruia mare logofăt a fost în tot 
timpul domniei lui, dav' pînă unde a dus el șirul istorie, n'am pute 

%) Sbiera I. G. în Miron Costin: Opere complete, edate de V. A. Urechia, t..1, 
București, 1886, pg. 766—1781. — 3)- Analele Acad. Rom. ser. 2. î,2, secţ.. 1. pg. 190, 
nr. 2. — 2) Let. Mold. ÎL. pg. 41; — Oron. Rom. Il. pg. 1. şi 37, | aa
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Spuhe decisiv, samtnă însă că cam pînă .la moartea -sa întîmplată curînd 
după anul 1696. De aice înnăinte „Izvodul“ lui Tadosii Dubăii îl găsim 
continuat în . Da - o E 

5. Izvodul lui Vasiliti:Damian.: 
Întrun. manuscript, deseris de V. A. Urechie sub numirea de „Codex 

G. Teudosie Dubăi“ 1), scis însă de însu'şi Vasilii: Damian, găsim măr- 
turisit în precuvîntarea lui, compusă în viersuri, că Vasiliit Damian s'a 
apucut de scris la îndemnul marelui logofăt Tudosiii Dubăii, și că a 
copiat mai întîiă „un izvod al lui Simion Dăscălatul, care și Simion l-a 
izvodit dupre un izvod al lui Urechie vornicul, şi Urechie “l-a scos de 
pre Cronicariul leșesc şi unguresc“ ; şi apoi a preseris Annarial lui Miron 
Costin eu precuvîntare cu tot, far! după aceasta dice că „de aici înnăinte înce- 
pem a serie de pe izvod a răposaţi: a lui “Teodosie Dubâii logofătul și a lui 
Urechie vornicul“, dar! pînă unde a scris de pe izvodul lui 'Pudosiit Du- 
băi şi al lui Urechie (?), și de unde a început a serie mai departe dela sine 
şi pînă unde a scris: tocmai aceasta nu ni limpedâşte ilustrul V. A, 
Urechie în ” descrierea manuseriptului. Că Vasilii Damian a continuat 
izvodul lui Tudosiit Dubăii, găsim despre aceasta o adeverire în accea ce 
stă scris în titlu la, 

6. Cronica atri.bnită lui Niculaii Costin, 1712. 
Această cronică, în publicaţiunile ei de pînă acum, 2) poartă titlul: 

„Letopiseţul ţării Moldovii de la Ştefan sin Vasile vodă, de: unde este 
părăsit de Miron Costin logofătul, de pre izvoadele lui Vasile Damian, 
ce aii fost treti logofăt, a lui 'Tudosie Dubăii logofătul, şi altora, de 
Nicolae Costin curele aii fost logofăt mare în Moldova:, și cuprinde dom- 
niile dela Eustratii Dabija (Dec.. 1661. pînă Sept. 1665) pînă la începutul 
domniei a doaiia a lui: Niculaiă „Mauvocordat, pîna în Optomvre 17il, 
deci. un r&stîmp de. 50 de:ani. aa 

În foarma în care este ea publicată, sub nici un cuvînt nu se poate 
atribui toată lui Niculaiii Costin, nici că compilătură, nici ca 'operă 
originală. Esistă nu numai o prea mare diferinţă în concepţiunea, dar! 
şi o enormă disproporţiune în espunerea îutîmplărilor din domniile dela 
1661 pînă la 1109, și a celora din domniile din 1709 pînă în 1711, Pre- 
cînd răstîmpul dintiiii de 48 de ani, în care s'aii petuecut atît de multe 
şi de. varii întîmplări memorabile precum pentru familiea Costineștilor 
așă și pentru ţară, nu cuprinde nici măcar jumătate din spaţiul cro- 
micii, răstimpul al doile de doi ani numai, cu neasămănare mai sărace 
în evenimente, însămnate, este descris pe mai bine 'de jumătate din spaţiul 
eronicii. Partea aceasta a doaiia oglindește pe deplin stilul, învățătură şi 
caracterul lui Niculaiă Costin, așă, precum le cunoaştem din. celealalte 
scrieri recunoscute ale lui; numai pre aceasta dară o atribuim nci lui 
Niculaiit Costin. Înta”această socotinţă ne întărim parte prin observarea 
ce o face Niculaiă Costin la începutul domniei dintii a lut Niculaiit 
Maurocordat (Noem. 1709 pînă Noem. 1710), unde (ice că despre ceăa- 
lalţă boieri prilegi . . s'a arătat mat pe larg unde saii scris de 
domniea lui Mihaii Racoviţă, fără 'de a află acoleă un cuvinţe! măcar 
despre €ă,.. parte însă prin mărturisirea lui Acsenti Uricarăul carele 

1) Miron Costin ; Opere complete 1. pg. -11—14. — 2) Letop. Mold. II. po 1; — 
Cron. Rom. IL. po, 117, .
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dice despre Niculakii Costin că acesta a scris „domnieă, sea, dintitii a lui 
Nieulatii (Maurocordat) vodă şi ai seris pînă aii mers Niculaiii. voda la . 
Galaţi şi ati trecut Dunărea 'mergînd spre "Țarigrad ; şi acolo părăsînd ati 
început a serie de domniea lui Dumitrașen vodă, ; Cantemir. Partea 
primă a cronicii acesteia, adecă răstîmpul dela 1661. pînă, la 1709, nn 
este, după socotinţa noastră, alta cevă, decît o compilătură, făcută după. 
izvoadele ca se aflaii dela Miron Costin, 'Tudosiit Dubăi, Vasili Damian, - 
și dela alţii, şi anumea decătră o ei cae 

î. Acsenti Uricariul; ” 
carele a descris domniei â, doaiia a lui Niculaiii Maurocordat (Sept, 1711 
pînă Ian. 1716) şi. carele ni spune!) „că : Niculaiii Maurocordat,  părîn- . 
puii r&ii de moartea lui Niculaiii Costin, „en multă nevoință pentru : po- 
menirea lui, ai pus de aii scris istoriile ţării Moldovii, care le scosese cu 
osteneală lui“. Şi pre cine altul mai vrednic puteă pune: Niculaiii Mau. . rocordat Ja un lacru ca acesta, decât toemai pre acela care'i deseriez, fap- 
tele din a doaita sa domnie în Moldova? Acsenti Uricariul trebue să fi 
terminat lucrarea aceasta în toamna annlui 1714, fiindcă .el ni spune 
că domniea a doaiiă a lui Niculakă Maurocordat a „început „a o. deserie „după ce aii trecut trei ani din a doaita domnie a înărici sale“, 2). 

Această lucrare a și găsit un copist pe la 1715, precum se poate. 
cunoaşte din manuseriptul citat de M. Cogălniceannu, în Letop. Mold. t,.2. 
pg. 464, nr. 1. Deci cronica aceasta am putâ-o numi cu.mai mult. țemeiii . 
Oronica, luă, Acsenti Uricariul, decît a lui Niculaiii. Costin... 

" Croniea care a figurat în pablicaţiunile de pînă, âcum î) sub numele 
lui Aesenti Uricariul are titlul de „A doatia domnie a Ini Neculai ;.Ale. 
esandru Maurocordat v. v, în Moldova“, și descrie vieaţa acestui, domni- 
torii dir Noemvre 1710 pînă în Iannariii 1716, cînd a trecut cu dom- niea în “Țara Românească. Acsenti. Uricariul însă pare să fi scris : la 
cronica sa timp mai îndelungat, fiindcă în “partea ultimă a descrierii acestei domnii, povestind tiecerea regelui Şvediei: Cărol XII, pre  patrie'şi 
prin “Ţara Romînească, în .anul 1714, ni vorbește şi : despr emoartea lui 
întîmplată în 1. Dec, 1718 (|. e. pg. 183.'resp. 166),  - ; Ia 

Ca continuare a eronicii lui Miron Costin' dela Eustratiii Dabija, 
încoace mai cunoaştem încă trei alte cronici, pre a lui Ion Neculeea,. pre - 
cea, atribbită lui Nivulaiii: Mustea și 'pre alta anonimă, tră dusă grecește de 
Alesandru Amiras, De și tustrele sînt “compuse în răstimpul următorii . 
(1714—1821), totuș pre cele doaiiă din urmă, pentru legătura lor întimă . 
cu cronica precedentă, le vom discută aice: Deci i 

S. Cronica Racoviţeană s, Niculaiii Mustea. 
Paralel cu croniea atribuită pe nedreptul în partea dela 1661—1709 

lui Nicula: Costin și cu cronica lui Lon Necnlce se mai află încă o 
cronică, care trăteadă istoriea Moldovii începînd cu Eustratiii Dabija, 
şi sfirșînd în domniea lui. Grigoriii. Ghica (Sept. 1726 pînă April 1733), 
cam prin anul 1729. Titlul ei, în publicaţiunile de pînă acum, 4). sună: 
„Letopiseţăl ţării Moldovii dela domniea lui Istrati Dabija v. v. pînă la 

*) Letop Mold. t. 2. pg. 190—191: -- Gron. Rom.î. 2. pg. 172. — 2), Letop. - 
Mold. IL. pg. 133; — Cron Rom. II. pg. 121: —'3) Letop. Mold. IL. pg. 131—192; — 
Cron. Rom. IL. pg. 119—173. — 4) Letop. Mold. Iași, 1846, î. 3. .pg. 5—82; —:; Cron. 
Rom. t. 3. pe. 1-73, 0 n - .
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â treia domnie a lui Mihaiă Racoviţă v, v., atribuită lui Nieulatii Mustea, 
diac'stare 'de divan“. - e o 
„Despre cronica aceasta ni spune M, Cogălniceanu 1), că ea s'a găsit 
pînă acuma, în doaiiă manuseripte; că unul este al profesorului [. Albi- 
neţ în Iași, și că întracest manuscript, pe o faţă dela început, a aflat 
seris: „Acest Letopisiţ este scris de mine, N iculaii Mustea, dieac 
stare de divan“, şi că din această causă el o atribuește lui Niculaiii 
Mustea. : Despre celalalt manuscript dice, că este al lui N. Bălcescul, 
carele 'l-a publicat în „Magazinul istorie pentru Daciea, București, 1846, 
t. 3. pg. 3—94 și 331—371. a | 

Făcînd o comparare între o publicaţiune și alta, trebue să mărtu-: 
risim că între cronica publicată de N, Bălceseul şi cea publicată de M. 
Cogălniceanu se află oarecari diferinţi, şi anuniea: a) Cronica publicată de 
N. Bălcescul conţine, ca şi a lui: d. Cogălniceanu, 21 de capete, dar 
ajunge numai pînă în domniea a treia a lui Mihatit Racoviţă (Sept. 1716 
pînă Șept. 1126), pînă 'la începutul anului 1717, precînd cronica, publi- 
cată de M. Cogălniceanu, trece mai departe pînă în domniea lui Grigoriii 
Ghica, (Sept. 1726 pînă April 1733), cam pînă în anul 1129, şi cuprinde 
astfeliii mat mult un răstîmp cam de 13 ani, d) Afară de o schimbare 
la cap. 4 şi 5, şi afară de o întercalare la cap, croniea pulblicată de 
M. Cogălniceanul numai în descrierea întîmplărilor din 1661—1678 (cap. 
1—7) şi din 1703—1717 (cap 14—20)este identică cu capetele 1—8 și 15 
(partea ultimă) pînă la 21: din cronica publicată de N. Bălcescul, precînd 
contestul din capetele 83—13 și din întiîia parte din cap 14 nu consună de 
loc cu cel curăspundătoriii din capetele 9—14 din cronica publicată de 
N. Bălcescul, şi este; fără îndoială, ieşit din peana a doi antori 
diferiţi. a cr o 
„1. Aceste deosebiri sînt semnificative și eschid copiarea unui manuscript | 
de pe altul; lăsînd loe presupunerii că unul din ele, sati chiar amîndoaită 
sînt; numai niște compilături de pe alte scrieri, 
4. N. Bălcescul afirmă,2) că manuscriptul publicat de dînsul ar fi chiar 
originalul ; că numele cronicariului se află subscris în el în 'doaiiă locuri; 
în note, dar' atât de încurcat, încât nu se poate deslegă, și de aceea pro- 
mite să publice un facsimile de pe acele iscălitură; și că autorul însu'și 
mărturiseşte în note că el, dela Bustratii Dabija și pînă la începutul 
întilei domnii a lui Mihali Racoviţă, ar fi compus cronica „după, poveţele 
mai multor oameni aleşi, iar' de-acolo pînă la 1730 a, scris dela sine 

' însu'și“, din ştiinţa sa proprie. Este foarte de regretat că N. Bălcescul 
n'a publicat și aceste mărturisiri din noate dimpreună cu facsimelele 
promis! _ n 

Dacă consultăm însă contestul acestei eronici, după cum este el publicat 
de N. Bălcescul și de M. Cogălniceanu, ajungem la convingerea că manu: 
scriptul publicat de N. Bălcescul a fost într'adevăr 'originalul“, că ca- 
petele IX—XIV şi partea dintîtii din cap XV, prin carile acest manu: 
script se deosebește cu totul de- cel publicat de AM. Cogălniceanu, sînt 
opera tot aceluiaș autor, carele a scris şi capetele următoare ; că autorul 
eră martur ocular al evenemintelor, cel puţin de pe la '1710 încoace, ȘI, 
în fine, că cronica a seris'o între anii 1716 și 1730, 

Cumeă autorul părţii ultime este, și autorul părţii întermediare, 
după cum este ea publicată de N. Bălcescul, resultă de acolo că, vorbind 

4) Letop. Mold. :t. 1, pg. XXII nr. 8. — 3) Magaz, st, t. 3. pg. 3 şi 371, nota.
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autorul la domniea lui Constantin Cantemir de venirea Leşilor în Mol- 
dova cu Ion Sobieschi, în 1686 şi 1687, dice că „altă izbăndă n'ati făcut, 
fără numai stricăciune şi răsipă ţărăi noastre ait adus, cum și acmit 

- pentru venitul Mosealilor (înţelege sub Dumitru Cantemir 
în 1711) iar” Muntenii '-ai adus prin ţara noastră“ 1), căci la domniea 
lui Dumitru Cantemir dice: „Domnul Muntenese Constantin Brăncoveanul, 
de pururea trimitea oamenii săi la împăratul Moscului, îndemnîndu'l să 
se rădice cu oști asupra Turcului, făgăduinduii că”! va dă și zahareă căt 
%-ar trebui de hrana oștii“, 2) Aicia vedem identitate de idei şi provocare 
dela un timp trecut la altul present, lucru care denoată că și într'un loe 
şi în altul aii scris tot acelaș autor, a | N 

Că autorul a scris partea primă și întermediară a cronicii după alte 
manuscripte și din audite de pe la oameni bătrîni, resultă dintr'o 'măr- 
turisire a autorului carele, recapitulînd la a doaiia domnie a lui Antioh 
Cantemir (Feb. 1703 pînă Juliii 1701) evenimentele petrecute în cuprinsul 
Ungariei, dice 3)::„După multe răsboaie ce avea Turcul cu Neamţul, încă 
decănd ait mers Turcul cu oştile sale și ale acestor ţări pănă. subt ceta- 
tea Beciului, în anul 7191 (1683), precumaflăm scris, și după 
cum spun şi aceia ceati fost cu Duca Vodă atuncia cu oastea 
la Beciii“, și cevă mai departe adauge): „precum s'ait scris la 
Domniea Ducăi Vodă“. Această provocare la. domniea lui Duca, 
Vodă, toomai cu carea începe partea întermediară a cronicii, ni demustră, 
ca atît partea întermediară cît şi cea, următoare, nltimă, de, unde se -face 
provocarea, sînt opera aceluiaș autor, și ni îndică totodată că, : precum 
partea întermediară, așă de bună samă și partea primă, este scrisă de pe 
niște manuscripte ce le aveă, autorul dinnăintea sa. e 

Cumeă, autorul. a seris partea ultimă a cronicii sale, adecă. înce- 
pînd dela prima, domnie a lui Mihali Racoviţă (Sept, 1703. pînă Febr, 
1105), pînă în fine, ca martur ocular al evenemintelor, şi din! ştiinţa sa, 
proprie, deducem mai întîi de acolo, că la măziliea lui Niculari Alesan- 
dru Maurocordat (Noem. 1709 resp, Ianuariă 1710 pînă Noem. -1710) 
carea s'a tîmplat numai cu opt ani mai tărdii după începutul. primei 
domnii a lui Mihaiă Racoviţă, autorul dice că „cu-ochil mieiam privit“5) - 
cum a scăpat Spandoni,. consiliariul întim al lui Niculaiii. Maurocordat, 
„îmbrăcat muierește“ şi a „întrat întrun rădvan cu Doamna“, Şi tarăg la 
începutul domniei a treia a lui Mihaiă Racoviţă (Febr. 1716 pînă Sept. 
1126), descriind espediţiunea, acestuia încontra unor bande de ostași, carile 
prădaii ţara despre Ardeal, autorul dice): „am fost. faţă de am .vădui, 
acestea“, Această afirmare a noastră, identică cu a lui N. Bălcescul, se 
întăreşte mai departe şi prin considerarea, că autorul nu numai că descrie 
cu deamăruntul toate trei domniile lui Mihatii Racoviţă, ci încă cu multă 
căldură şi cu laudă pentru dînsul, cu cruţare şi cu cuvinte de desvinuire, 
ba, chiar cu un felii de părtinire pentru acele fapte cari provoeaii nemul-- 
țămirea ţării, mai ales pentru birurile grele ce le punea pe boieri și -pe 
mănăstiri, şi pentru alte nevoi şi pacosti ce cădeă asupra ţării din causa, 
lui, şi pentru carile alţi cronicari îl condamnă, precum Ion. Neculce i. 
Alesandru A miras, Se . a ă 

  

  

2) Mag, istor, t, 3. pg. 51. — 2) Mag, ist. t. 3. pg. 338, — 5) Mag. ist, t 3. pg. 83 | 
=.) Mag. ist, t. 3. pg. 84. — 5) Mag. ist. t. 3. pg..336, — €) Letop.. Mold. 't.'3. pg 
11; — Cron. Rom.î.3. pg, 64.- -: ” CN CI A A i
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„1..? Această aplecare'a autorului cătră Mihai Racoviţă ni arată că el 
a;,fost:om de casa lui; că cronica sa a început'o.a o serie dela sine înce- 
pînd cu întîia domnie a lui. Mihaiit Racoviţă, și că, ce a scris despre 
dîngul, le-a scris sub înrîurinţa. favorurilor . ce le ave dela el. Cumcă, 
autorul a fost întradevăr om de casa lui Mihafă Racoviţă, aceasta credem 
că: resultă din înse'și cuvintele lui. Deseriind la a doaita domnie a lui 
Niculaiii Maurocordat (Opt. 1711 pînă Ianuariii 1716), măzăliea lut Con- stantin Brîucoveanul şi întrigile lui Mihai Racoviţă încontra acestuia, 
autorul dice 1): „care acestea toate sîngur Mihati Vodă 
ni spunea, dacă ati venit cu a treia domnie aicet. Dacă Mihai Ra. 
coviţă îi spuneă, astfeliit de secrete, urmeadă că autorul eronieit a trebuit 
să fie un- întim amic al lui Mihatit Racoviţă, Aceste considerări ne-ati făcut 
pre noi să.numim. cronica, aceasta, Racoviţeană. Ea este, dacă nu provo- cată, apoi de. bună samă serisă sub necontenita înrîurire a lui Mihai 
Racoviţă, . .. N „- | 

"= Cumeă- autorul “şi-a scris cronica după. anul 1716, se vede de acolo că la a“doaita domnie a lui Antiol Cantemir (Pebr. 1705 pînă Julii 1107) dice 2) că după ce s'a închieiat pacea între Nemi şi Turci, „ai rămas 
la Neamţi ţara Ungurească cu totul, fără numai Temişvarul și Beli- gradul „eră cu Turcii, carele în anii. de acmi și acelea le-ai luat 
Neamţii dela Tare, cu multă vărsare de sînge, precum se va serie la 
răndul săi“, Într'adevăr, la: începutul domniei a tieia a lui Mihatii Ra- 
coviță, (Febr, 1716 pînă, Sept. 1726) dice 3), că, „făcînd răsboiă 'Tareil cu. Neamţii, ai luat Nemţii Boligradul dela Turci“. Temesvarul și Belgradul însă le at ocupat Nemţii în anul 1716. | 

Dacă, după cele precedente, cel puțin partea întermediară și cea ultimă din cronica, publicată de N. Bălcescul este de bună samă. opera, aceluiaș autor, atunci urmeadă că partea, întermediară, din 'cronica publi- cată de M. Cogălniceanu, prin carea se deosebește de cronica publicată de N. Bălcescul, nu poate fi opera tot aceluiaș autor care a scris și 
partea ultimă ; şi Xarăş urmeadă că Niculatit Mustea, carele dice că „acest Letopiseţ, este scris de mine Neculaiii Mustea, diac stare de divan“, nu poate fi autorul acestei cronici, cără ar fi neesplicabil cum de a, înlocuit; 
partea întermediară, mult mai esactă şi mai bine scrisă, cu alta maj înferioară și necompusă de dînsul ?. Deci, pre Niculaiii Mustea noi nul putem privi.decît, cel mult, ca compilătoriăi, dacă nu chiar ca sîmplu copist al altui compilătorii. 

„„„ După cele precedente, nefiind cronica publicată de AM. Cogălniceanu originală, ci o. compilătură din alte cronică, se naşte întrebarea, oră de putem admite; ca compilătoriul să fi început a compilă cronica mai întiii din una anumită, apoi s'o fi părăsit, luîndu-se după alta, şi în fine să 
se fi întors iarăș la cea dintiiii? Noaiiînu ni vine a crede una ca aceasta, ci presupunem, că cronica publicată de M. Cogălniceanu şi atribuită lui Niculaiit Mustea, este compilată. din tvei cronici deselinite, una care cuprin- 
deâ, domniile dela Fustratit Dabija şi pînă înelusiv domniea lui Antoniii Ruseţ, adecă răstimpul din Dee. 1661 pînă în Noemvre 1678, și care ocupă capetele Î—VII din această cronică; a doaiia care trătă domniile dela Duca Vodă a 3-a oară și pînă înelusiv domniea a doatia a, lui Con- „stantin Duca, adecă răstîmpul din Dec, 1678 şi pînă în Junii 1703, și 

  

“î ulitAlogi înt, î, 9 pg. 889;'— et. Mold, t: 8. pg. 69; — Cron, Rom. t. 3, pg 
53, — 3) Mag, ist. . 3, pg. 84. — ) Mag. ist. t. 3, pg. 367, : ÎN a
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care deupă în cronica aceasta capetele VIII—XIII; a treia cronică care 
trătă, domniile dela Mihaiii Racoviţă întîia oară şi pînă în domniea lui 
Grigoriii Ghică, adecă răstimpul din. Sept. 1103 şi pînă cam în anul 1729, 
și care ocupă capetele XIV—AXI. . - 

Cumcă această presupunere a noastră este întemelată, credem că resultă, 
de acolo, că partea întermediară a cronicii publicate de M. Cogălniceariu, 
adecă capetele 8—13, eu .oarecari variante, le mai aflăm întercalate încă 
în altă cronică, anonimă după unii, după noi însă compusă de: Alesandru 
Amiras, cronică despre care vom vorbi îndată, ui Se 

Această faptă credem că ui demustră că pe la: finitul secolului. al 
17-le şi pe la începutul celui de.al 18-le esistaii deselinite cel puţin doaiiă 
cronicuţe, una, care trătă răstîmpul din Dec. 1661 şi pînă cam în Noemvre 
1678, sati domniile dela Eustratiii Dabija și pînă înclusiv domniea lui 
Antoniit Ruset, și alta care trătă răstimpul din Dec. 1618 și pînă își 
Juniit 1703, sati domniile dela Duca Vodă a 3-a oară şi pînă înclusiv a 
doaiia domnie a lui Constantin Duca. Cronicuţa cea dintiiti se vede că a 
întercălat'o la începutul cronicii sale autorul anonim, a căruia cronică a 
publicat'o N. Bălcescul, însă desfăcînd capul al 4-le în cap 4'și 5, și 
adăugînd după cap 7 tractatul despre purtarea la bătrîneţe, iar” mai 
departe a scris dela sine, însă după cum a, aflat saris şi după. cum Y%-ati 
spus aceia ce aii fost de faţă, pînă la finitul domniei a doatia a, lui Con- 
stantin Duca, jar” dela începutul domniei dintii a lui Mihali Racoviţă 
și pînă în fine a compus!o din propriea sa ştiinţă, i 

Nieulaiii Mustea însă, carele şi el votă să serie un „Letopiseţă, 
aflînd acele doaiiă cronienţe carile se urmă una pre alta, le-a prescris fără 
schimbare, şi picîndu'i mai pe urmă la mîna şi cronica anonimului, publi- 
cată de N. Bălcescul, a copiat!o şi pre aceasta ca continuare la cele doaiiă 
eronicuțe ce le prescrisese, Astfeliii credem că se esplică. lucrul în mod 
foarte firese, a | i | a 

Pentru probabilitatea, ca să nu dicem pentru veritatea acestei espli- 
cări, mai avem încă un puternec argumînt. Cronicuţa primă, adecă cea 
pentru răstimpul din Dec. 1661 și pînă în Noem. 1678, nu -numai în 
cupriusul. că, ci .și în diceri, se asemeneadă. foarte tare cu descrierea vespec- 
tivelor domnii din cronica atribuită cu nedreptul. lui Niculaiii Costin şi 
cu începutul cronicii lui Ion Neculce, Cronicnţa primă, publicată de. M. 
Cogălniceanu şi de N. Bălcescul, începe: „După moartea lui Ștefăniță, 
Vodă, feciorul lui Vasilie Vodă, ati. trimes boierii pre” Chiriţă Draco la 
Poarta Împărăției cu rugăminte să le deâ Domn de ţară, pre -cine'și- vor 
alege ei dintre sine.“ Cronica, atribuită pe nedreptul lui Niculaiii Costin 
începe iarăş: „După moartea, lui Stefăniţi sîn Vasilie Vodă, sosind botarii 
la "Țarigrad, Chiriţă Draco Ruset şi 'Alvsandra Costin Postelnicul, cu 
veste de moartea lui Stefaniţi Vodă, trimiși dela țară, cu mare zugăminte 
țării pentru Domnu de țari, să le dea împărăţiea, la care îndată ai po- 
menit de Dabija Vornicul“. lar cronica lut Ion Neculce începe: „După, 
moartea lui Stefăniţă Vodă, feciorul lui Vasilie Vodă, în anul. 7170, ai. . 
trimis boierii la Poartă, pre Chiriţă Drace, cu rugăminte dela boferi şi 
dela ţară, pre cine ar vroi ei să le dee Domn de țară, 1) 

Această sîngură faptă, că cu toţii încep domniea lui Eustratiii Dabija, 
aproape cu acele cuvinte, ne-ar put face să credem că toţi cronicarii. 

1) Letop. Mold. t. 2, pg. 3 și 213; — Oron. Rom. t, 2, pa. 3 și 192,” : .
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noştri carii aă scris: această epocă, ai avut înnaintea achilor acelaş izvor, Dart nu este numai atâta, ci la toți cronicarii aceștia, mai toate domniile din acest restimp se încep aproape cu aceleaș cuvinte;. dară nu numai la începutul domniilor, ci șf în constetul capetelor respective întîmpinăm 
adese ori aceleaș diceri, Incra despre carele credem că nu sar fi putut întîmplă, dacă toate aceste cronice le-ar fi compus diferiţi autori. dela 
sine, iar” nu după acelaş izvor, Deci, noi credem, că atât Nieulaiii Mustea, 
cît și autorul cronicii Racoviţene, publicate de N. Bălceseul, cât și Acsenti Uricariul, autorul cronicii atribuite pe nedreptul lui N. Caștin, precum şi Ion Neculce, cn toţii ati avat, pentru acest răstîmp, acelaş izvor din năintea 
ochilor și stati folosit de dînsul, însă cu acea deosebire, că Acsenti Uricariul, 
ca şi. Ion Neculcea, at prelucrat acest izvor amplificîndu'l saă în diceri, 
sai în ndrarea evenemintelor, precînd N. Mustea şi autorul eronicii. Raco- 
viţene, publicate de N. Bălcescul, “l-ati întercalat, fiecare, în cronica sa, 
fără de nici o modificare, ast felii că testul din aceste doaiit cronici îl putem privi ca test autentic, original, al izvorului comun. . 

Să trecem acum la a doatia cronică care stă în legătură întimă cu 
„eronica lui Acsenti Uricartul (mai năinte Niculaiit Costin), la o cronică, 
anorimă după, unii, după părerea noastră însă cu autor destul de vădit, la 

W. Cronica lut Alesandru Amiras, 1716—1733, 
„Această cronică poartă, în publeaţiunile că de pînă acum!) titlul de 

;Hronică anonimă a țării Moldovii care se începe dela domniea lui Istrati 
Dabija VV. și şe Sfirseşte cu domniea lui Grigorie Ghica Vodă cel bătrăn. 
(1662—1733). 'Pradusă ș grecește prin poronca domnului Grigoriii Ghica 
VV. de .biv vel Sulgerul Alecsandru Amiras, în laşi, la anul 1729, 
Februarie:, Es | A 

Această cronică a publicatto M. Cogălniceanu dintr'un manuscript 2) 
careie cuprindes, a, colecţiune de cronici, și anumea 1. Cartea despre des- 
călecatul dintîi al Moldovii de N. Costin, 2. Cronica lui Grigori Ureche, 
3. Continuarea ei de Meron Costin. amîndoatiă acestea cu adausurile făcute 
de N. Costin, 4, Cronica de faţă, anonimă, și 5. Cronica lui Ion Canta. 

Cronicile de sub 1, 2, 3 și 4, le-a trădus grecește Alesandru Amiras 
sub titulul: B:6)foy ioreprzăv msptăyov zăs fpeuoviaz ua dtarpurțăs mă în Mohdaiz 
Trevor 2920, val Estouv peratâuso, masaomopăOn” ăoyăuziev md ca 
Apaiton Biâz, za za3' Es mepazoduzvov up! 705 viu” cunidiv iv 00709 77e: 
709 psăhey Acvodizey Mupi Kuzrky (2) eis Moydaârz fhâzoa,  pasazpraViv î 
dă mpoosayiis sc5 Vimhosuzou wa, Osozsizordzay a59tzau val tpeuâvas mia MoA3e- 
Bhogizs, Kyotey "oo Ti ențopie» Tpiza Bosfs3a, ic zh pesto dz Cub eng 
Tapă 700 Goowtos pion pe Xheustiigoy "Ahezăyzov "Aumcă 30 Xuinevaloy, "Eu 
Tiasc!ots îv Esi da piesă 1129 vază pia geupovaplov.“ " , 

Această traducţiune grecească, este. publicată în opul: Notices et 
extraits des manuscripts de la bibliotheque du Roi, ete. t. 11. Paris impri- 
merie royale 1827, pg, 274—391, cu o întroducere de Hase (|. c. pg. 2714-- 
288) despre părţile acestei. cronici și despre autorii lor, Aproape toate 
câte ni le spune Hase despre compusul acestei: cronici şi despre Costinești 
sînt eronate, Din grecește.s'a trădus apoi această colecțiune de cronici și 
în limba franţuzască de Nicolas Genier din Smirna. 3) 

  

. 1) Letop, Mold. t, 3, pg. 85—174; — Con. Rom. t.5, pg. 97:-180, —2) Letop. Molă 
t. 3 după pg. 328 sub Hroniea anonimă nr, L.și Il. — 3) Buletinul înstracţiunii publice, 
Bucureşti, 1866, pg. 609. i |
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Această cronică trateadă istoriea “Moldovii dela Fustratiă Dabija şi pînă la finitul domniet lui Grigori Ghica, adecă, răstîmpul din Dec, 1661 Şi pînă în April 1733, dară nu trateadă, toate domniile dintracest r&stîmp întrun chip. : Precînd domniile dela liustratiii Dabija şi pînă la finitul. domniei a doaiia a lui Niculatii Alesandru Maurocordat, adecă din restimpul de 55 de ani, dela Dec. 1661 și pînă în Ianuariii 1716, sînt tratate foarte pe scurt, domniea a, treia a lui Mihâtii Racoviţă (Febr. 1516— Sept. 1726) şi domniea întîiea a, lui Grigori Ghica (Sept. 1726— April 1733) sînt tratate foarte pe larg, cu o mulţime de .amărunturi, astfeliii că aceste doaiiă domnii sîngure, îmbele de o durată de abiă 17 ani, cuprind doaită părți din trei din întreaga cronică. | | „Această disproporţiune ni îndică pre un autor: cu puţine. cunoștinți asupra r&stîmpului din 1661—1716, dau ca înformat ca deamăruntul şi ca martur ocular chiar pentru răstîmpul din 1716 —1'33. Şi întru adevăr, dacă esaminăm mai cu deamăruntul această cronică, ne vedem necesitaţi ao descompune în mai multe părţi, şi anumeâ: una dela Eustratiii Dabija pînă înclusiv domniea lui Antoniii Rusăt, adecă r&stîmpul din Dec. 1661 — Noem. 1678, cap 1—7; a doaiia dela a 3-a domnie a lui Duca Vodă pînă, înelusiv a doaia domnie a lui Constantin Duca, adecă, v&stîmpul din Dee. 1678— Junii 1170, cap 8—13 a treta dela întitea domnie a lui Mihaiii Racoviţă pînă înclusiv a, doaita domnie a lui Niculakii Alesandru Maurocordat, adecă r&stîmpul din Sept, 1703— Ianuariti 1716, cap 14—19; și a patra dela a: 3-a domnie a lui Mihati Racoviţă pînă înelusiv domnisa lui Grigoriii Ghica, adecă xăstîmpul din Febr. 1716— April 1133, cap 20—21, - Întâta parte, după cuprinsul şi redacţiunea ei, samănă a nu fi alta, decît 'un scurt resumat din Izvodul pierdut al lui Miron Costin, de carele: S'a folosit Acsenti Uricariul, compilatorul. cronicii atribuite lui N, Costin, Şi Lon Neculce, şi pre care atît anonimul cronicii Racoviţene publicate de N. Bălcescul, cît și compilatorul cronicii atribuite lut N, Mustea, . ait veprodus'o neschimbată după părerea noastră, . 
Partea a doaiia, însă este: identică, pînă la puţine variante, cu cură spundătoarele capete din cronica atribuită de M. Cogălniceanu lui N. Mustea. Această împrejurare ne face a, crede, că atît autorul cronicii acesteia, cît și copistul Niculaiii Mustea, aii luat'o, fiecarele separat, din vreunul din multele „Izvoade“, despre a căror esistință ni amintește. precum Acsenti Uricariul în titlul cronicii compilate de “dînsul,. cât și Niculatii Costin în precuvîntarea, dela Cartea pentru întâiul descălecat, şi lon Neculeea, în precuvîntarea cronicii sale, Partea a treia ni dă un resu- mat despre evenimentele mai memorabile petrecute. într'acest. răstimp, și nu se asemeneadă nică cu una din cronicile cunoscute pînă acuma. Re- mareabil este începutul acestii părță, unde domniea dintâi a lui Mihai Racoviţă abiâ, este amintită cu puţine cuvinte caracterisătoare, precînd domniile următoare sînt desfășurate mai pe larg. Și această parte nu este un produs original al autorului cronicii, ci sait o înterealare verbală, sati un resumat din vreun „Izvod: din cele esistente. . Partea a patra, cea ultimă, deşi descrie numai doaită domnii, ocupă doaiis părţi : din trei din întreaga cronicii. Această singură parte este opera originală a autorului cronicii în sensul, că aice el nu s'a folosit de alte izvoare, de înterca- larea lor verbală, sati de resumaturăi de pe ele. Dar" cine să fie acest autor ? Eată o întrebare, la care ne vom încercă să răspundem cu însu'și contestul cronicii din partea ek ultimă. . - a !



ÂBA, 

:" Dâcă 'compărăm testul din ultima, .parte a ucestei cronici cii cură 
spundătoriul test 'din Cronica Racoviţeană (N. Mustea) şi din a lui Ion 
Neculcea, un lucru ne surprinde foarte mult, Autorul anonim al acestel 
cronică întroduce dela domniea a treia a lui Mihali Racoviţă încoace în 
acţiune o persoană, după funcțiunea ei, mai puţin însămnată, pre care n'o 
aflăm figurînd nici în Cronica ' Racoviţeană (N. Mustea), nici în a lui Ion 
Neculcea, dar” pre cure autorul nostru anonim n'o scapă din vedere decîte- 
ori numai: poate aduce - cîte cevă înnăinte. Această persoană este un 
Alesandru, mare ușeriii şi apoi caminariii. în domniea a treia a luă 
Mihaiii Racoviţă, iar” în întîiea domnie a Grigori Ghica, mare sulgeriii. 

__Să ne întrebăm acuma ce lucruri mari a isprăvit acest Alesandru 
ca să merite a fi: amintit în istoriea Moldovii ? _ 

Fată cu ce fapte este el ilustrat: 'Întîiea „Alecsandru vel 
U şeriii“ 1), se află între boierii carii aii eşit desdemineaţă într'a 10 Ianuariii 
1717 cu Mihaiii Racuviţă din curte de frica ostaşilor ungari, carii veniait 
săi prindă, dar” nevădînduii necăluri şi fiindu-li frig, sati întors după 2 
oâve îndărăpt la curte. — A 2-a. Venind ajutoriii necerat dela 'Pătari, 
20000 de ostași, Mihaii Racoviţă 'a oprit 2000, câţi socotiă căi sînt de 
ajuns, și pre ceialalţi „mult s'aii silit săi întoarcă înapoi“, da” că nu 
voiaii să se întoarcă. După această narare, autorul mai adauge cu totul 
de prisos: „și se osteniă Alecsandru Ușeriul să'i întoarcă și nimică 
wait isprăvit“, (|. c. pg. 120; resp. 130.) — A 3-a. Fiind între 'Tătarii 
veniți îatrajutorăi doi bărbaţi mai de frunte, Mihali Racoviţă „farăş 
din sfatul lui Alesandru Uşerul“ a făcut pre unul cap preste 
toată oastea 'Tătărească,- (|. e. pg.. 121. respective 131. — A 4-a 
Precînd. prin Moldova un sol leşese cu întoarcerea dela Poarta oto- 
mană, ' Mihaiit Racoviţă ai -pus „pe Alesandru. Amiras vel 
Uşeriii să'l ducă pănă la margine cu purtare de grijă.« (|.c. 122 respect. 
133). — A D-a, Ernînd în Iași (1717 spre 1718) generalul Esterhazi cu ostași 
unguri, aceștia apucă bucatele săracilor de le mînci, și noaptea spărgeă 
dughienele și le jăcuiă, „căt venăă domnului în toate dilele să aibă gălceavă 
cu dănșiă, şi trimeteă pe Căminarul Alecsandru dei împăcâ.« 
(1. e. pg. 125, respect. 185)..— A 6-a. „ară la şepteani at domniei sale ati 
trecut prin Moldova un sol Leşese; , . . Mihaiii Vodă n'ait trimes înnăintea 
lui nici un alaiă, ce numai pe Căminarul Alecsandru cu slugele 
sale, . . . După doă dile ce aii ștdnt la lași, solul aii purces, și ait mers 
și Alecsandru Căminarul de "l-ai petrecut pănă la Galaţi; şi de 
acolo trecănd solul Dunărea, s'ati întors Alecsandru înapoi cu cărţi 
de mulțămită dela sol.“ (|. e. pg. 130, resp. 134— 140). — A 7-a. Venind în anul 
1129 lui Grigorii Ghica firman și caftan pentru înnoirea domniei, dice 
cronica, că „întăi Divan-Efendi ai cetit fermanul împărătesc, apoi și Sandul 
Sturda vel Visternie aii cetit tălcuirea fermanului, scos pe moldovenie de 
Alecesandru biv vel Sulger, întru înţelegerea tuturor“. (|. e. pg. 
164, resp. 170). | 

Aceste lucruri atît de neînsemnate în sine, pre cari celalalti cronicari 
ca drept cuvînt le-ai trecut cu vederea, pentrucă le-ai notat cu atîta 
predilecţiune autorul acestei cronică, trebuiă să fi avut pentru el un înteres 
oarecare, de tot particular; şi acest înteres particular, după noi, n'a 
putut fi altul de cît îndestularea amorului propriii, de ași eternisă 

  

1) Let. Mold, t. 3 pe. 115; — Cron. Rom. t. 3 pg. 19.
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într'acest chip numele să. Deci, noi credem că acest A] osăndru' este 
autorul acestei cronici anome, și că acest Alesandru nu" altul decât Alesandru' - 
Amiras, cu atîta mai virtosfiindeă într'unul din locurile citate este însămnat 
chiar cu comunele lui. Întraceastă socotinţă ne întărim îucă prin următoarele 
doatiă considerări : a. Descrierea domniei lui Grigoriit Ghica, în această eronică 
este o curată apologie la adresa, domnitorialui şi a familiei 'sale. Nimică, 
răi despre domnitorii, sait în contra lui, nu este seris, ci numai laude şi 
înnălţări; „cave domnie cu cinste și cu pace, ca aceasta, putem dice că 
alt domn w'aii fost, precum dovadă sînt Ltopisiţile,“, dice autorul 'ero- 
niciă. (L. e. pg. 163, resp. 169). Ba încă spre a arătă mai vederat ilustri- 
tatea familiei și rarele talente ale lui. Grigori Ghica, autorul cronicii 
întercăleadă, la începutul descrierii acestei domnii (|. e. pg. 135—141, resp. 
145— 155), după o eronică!) din "Para Romînească, încă și descrierea domniei 
strămoșului și a moșului lui Grigoriii Ghica, adecă a lui Giorgiii și Gri- 
goriii din “Para Romînească. Cine altul ar putut serie, cu atîte laude 
și măguliră, domniea lui Grigori Ghica, dacă nu Alesandru Amiras, pre 
carele Grigoriii Ghica "l-a îndemnat mai apoi ca să. trăducă în greceasca 

„vulgară întreaga istorie a Moldovii dela întîtul ei descălecat pînă în qilele : 
sale ? b. Însă'și cronica ni mărturisește, că firmanul pentru înnoirea, .dom- 
niei lui Grigoriii Ghica în 1729 a fost trădus: vomîneşte „de Alesandru 
biv vel Sulger“. Limba şi stilul acestei tvaducțiuni foarte bune întru 
nimică nu se deosebeşte de 'limba şi de stilul din celalalt contest al "cro- 
nicii. Aceasta: credem că 'încă este un “argumiînt “puternec în favoarea 
autoriei lui Alesandru 'Amiras. Deci, noi, rădimaţi pe cele espuse' mai 
sus, atribuim lui Alesandru Amiras cronica aceasta. | a 

ncât privește izvorul comun, de care s'aii folosit la facerea 'eroni- 
cilor precum Acsenti Uricariul și anonimul autor al Cronicii. Racoviţene, 
așă și Alesandru Amiras, copistul Nieulaiii Mustea şi Jon Neculcea, 
emitem părerea, că pentru timpul din 1661 pînă, cel puţin în 1671 a fost Izvodul lui Miron Costin, pentru timpul din 1677 pînă după anul. 1696 
Izvodul Int Tudosii Dubăti, și pentru timpul de după anul, 1696 încoace pînă în 1103, saii 1709, Izvodul'lut Vasili Damian, precum și Izvoadele 
altor boieri, la esistința căroră găsim provocări în titlul cronicii lui 
Acsenti Uricariul (Niculaii Costin), în precuvântarea Cărţii lui Niculatii 
Costin despre întiiul descălecat şi în precuvîntarea: cronicii Jut Ion 
Neculcea. a a 

După cîte știm noi pînă acum, cea dintâtii cronică “din domniatul Țării Romîneşti, care trăteadă istoriea lui: dela al doile descălecat al țării încoace întrun mod asemenea, precum am vădut că este trătată istoriea domniatului” Moldovii, este o cronică ânonimă pre care noi o numim 
| 10. Cronică Cantacuzineani, c. 1664—1688, 

din motivele ce le :vom arătă mai la vale. În publicațiunea ei de 
pînă, acum, ?) ea poartă Titlul: „Istoriea Țării Romîneştă decînd ati, 
descălecat Romîniit, . . 

Această cănonică  năreadă. evenemintele dela Radul Negru (1290), pretinsul întemeietorii al domniatului, pînă în August 1688, pînă aproape de finea domniei lui Şărban Cantacuzinul, mort în Optomvre 1689, cuprinde așa-dară un.răstîmp de 398 de ani, 
*) Mag. ist. t 1. pg, 324-396 și 343 „849, — 2) Mag, ist; t. 4, pg. 991-372, și 

t 5. pe. 3—32; — Istoriea Țării Romîneștă, publicaţiune de G. Ioanide, București, 1859, 
vol. 2. pg. 1—165.
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Spre-a ni face.o închipuire despre modul cum se pricepeaii unii bărbați 
„ din secolul al 17-le a construi istoriea patriei lor, dăm aice pe scurt 

Analisa cronicii. 
Orteine va ceti cu puţină atenţiune această cronică va, trebuf nea- 

părat să recunoască într'însa mai multe părță diferite unele de altele, sait 
prin stil mai vioiăi ori mai sec, saii prin esistinţa ori lipsa unei tendință 
din partea autorului, saii prin arătarea, cu precisiune a datelor întîmplă- 
rilor, ori prin lipsa totală a acestora, , 

După studiul nostru de pîn' acum asupra acestei cronici, destingem 
în ea următoarele părți diferite: . | 

1,.0 scurtă întroducere, în care:se dice că Romînii ce trag din 
Romani și că, trecînd Dunărea, unii aă descălecat la 'Purnul Severinului, 
alţii în ţara Ungurească pe apa Oltului, a Murășului și a Tisei pînă în 
Mărămurăș; că cei dela 'Purnul Severinului sai lăţit pînă în Olt şi 
"Dunăre şi, punîndu'și banoveţi, ati trăit aşă mult timp, pînă cînd ati 
“trecut din ţara Ungurească Radul Negru cu o mulțime de oameni de ai 
descălecat mai întîiit la Cîmpulung, apoi la Argeș, şi de aici sati lăţit 
pînă în Olt, Dunăre şi Sirete. Atuncia "i s'aii închinat și Basarabeștii din Olte- - 
niea și aii întemeiat în anul 6798 (1290) un domniat ce'i die Țara Romînească. 1) 
Această întroducere este remarcabilă pentru începutul ei. Ea începe 
cu: „Însă dintii s'aii cuprins de Romînii carii ai purces dela Romani 
şi aii venit spre mieadă noapte“ ... A începe o cronică cu: Însă din- 
țîiii“ ete, este, după. părere noastră, neadmisibil din punt de vedere 
sintactic, şi de aceea credem că mai înnăinte de acest Însă trebuii săfi - 
fost serise multe alte lucruri, poate chiar descălecatul dintii al Romi- 
nilor, şi astfeliii cronica uceasta,. chiar la începutul ei, ni pare a fi necom- 
pletă, și întroducerea aceasta samănă a fi numai partea ultimă a unui 
trătat special, fie acesta chiar numai despre emigrarea lui Radul Negru, 
și fundarea, domniatului.2) | 

2, A, doatia părticică din cronică se întroduce cu: „De aice 
se începe povestea altor Domni carii aii venit pe urma  Negrulni 
Vodă, precum arată mai josi, și finește cu „Radul Vodă cel Mare. 
ai domnit 15 ani.“3) Începutul acestei părticele ni arată că ea nu 
poate fi compusă de acela care a scris și părticica de mai înnăinte, ci 
ni vădeşte pre vreun compilătorăii mai mult, decît pre acelaş autor, 
Părticica aceasta - cuprinde, în cronica tipărită, numai o sîngură filă, 
măcarcă în ea se tiăteadă un răstîmp de 191 de ani, dela 1314 pînă la 
1508. În ea nu sînt înşiraţi toţi domnitorii din răstîmpul acesta, nici în 
șirul lor cronologic, ci abiă numai dece: Mihai; — Dan; — Alesandru; 
— Mircea cel Bătrîn; — Vlad "Ţepeş: — Vladislav Bătrînul; — Radul 
cel Frumos; — Laiotă Basarab cel Bătrîn; — 'Țepeluş; — și Radul cel 
Mare. Aceasta ni demustră că părticica aceasta nui un produs al unor 
scriitori contimpureni, ci opera compilătorialui, făcută fără cunoștință 
temeinică despre istoriea ţării. — 3. C. A treka părticică conţine nararea 
evenemintelor dela venirea patriarhului Nifon în Țara Romînească, sub 
'domniea lui Radul celui Mare. pînă la sînţirea mănăstirii Argeșului în 
17, August 1517, în domniea lui Neagoe Basarabul, şi începe cu: „În dilele 
acestuia se întîmplase de scosese“ , . .:şi finişte cu: „Așă și acum aju- 

| 1) Magaz. ist, t, 4. pg. 231—932..— :) Conf. Densușanu Ar, Revista Critică, 1. pg. 
36—38. — 3) Mag. ist, £, 4. pg, 933-194,
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tară rugăckunile svîntului Nifon lui Neagoe Vodă, Domnul Panonieke. i) 
Această părticică, deși trăteadă numai un răstîmp de abiă 20—25 de ani, 
totuş cuprinde în cronica tipărită 161/, file. Această părticică nu'i alta 
decît. „Vieaţa și tratul părintelui Nifon, patriarhul 'Țarigradului, scrisă 
de chir Gavriil, protul, adecă mai marele Svetagorsi“, despre 
carea am vorbit mai sus (pg. 73. d. nr. 1, şi 160, a. nr. 1.). aa 

Această „Vieaţă“ este reprodusă aice din cuvînt în cuvînt; cu puţine şi 
neînsămnate variante, dară nu dintru începutul ei, căci aice Gavriil na- 
reaqă antecedinţile lui -Nifon, ci din timpul: cînd Radul cel Mare ?l-a 
chiemat în' Țara Romînească. Această sîngură constatare de înteicălare a 

„unul op străin în corpul cronicii ar fi de ajuns spre a ne întări în cre- 
'dinţa, că cronica această, în diferitele ei păiticele, nu poate fi eșită din 
peana unul şi aceluiaș autor, ci că; este compiisă din diferite scrieri dela 
diferiţi autori și din diferite timpuri, n 

Cumeă această soriere n'a fost întercălată în- corpul cronicii acesteia 
de compilătoriul, resp. atitorul ei primitiv, resultă de acolo, că ea nu s'a 

“aflat în manuscriptul acestei cronici; 'pre care l-a trădus. nemţeşte 1. 
Filstieh în Sept, 1727, Întacest manusecript,: în locul acestei: scrieri, se 
înşiră numai tomriitorii ce aii urmat după Radul cel Mare şi: anume; 
Mihnea cel Răi, Vlăduţă, Mircea, feciorul lui Mihnea, și Neagoe Basarabul, 
dicîndu-se despre acesta din urmă că se îngrijiă de sufletul lui Vlăduţă 
şi că a sînţit mir pe mormîntul lui, Această întercalare însă, dar! ca 
corp separat, a cunoscut'o și [. Ch, Engel, 2j care dice despre dînsa că 
ea, cuprindeă, precum este și adevărat, vieaţa şi faptele lui- Neagoe Ba- 
sarabul, și că pe timpul săi se păstră în biserica mitropolitană din Tîrgo- 
vişte, Această scriere o va fi întercălat mia! tărdii în corpul cronicii 
primitive vreun copist de al ei. Un studii comparativ. între redacţiunea 
'acestel cronici şi a trăducerii ei de I.: Filstich; care se află încă în. 
biblioteca, gimnasiului ' luteran din Brașov, 5) 'ar 'răvărsă multă lumină 
asupra modului coimpilării ei. a 
"4. A patra părticică cuprinde 'un timp de aproape 24 de ani, dela 

moartea lui Neagoe Basarabul, Sept. 1521 %), pînă la suirea pe tron a 
lui Mircea Vodă Ciobanul (17. Mart, 1545).5) Evenemintele din răstîmpul 
acesta sînt espuse foarte pe scurt; datele lipsese mai cu desăvârșire ; între 
anii 1532 şi 1949 samănă a fi niște lăcune şi oarecare confusiune, Părti- 
cica aceasta se potrivește întru toate “cu cea de sub nr. 2, şi confirmă și 
mai tare observarea făcută sub nr. 3, că „Vieaţa“ patriarhului Nifon a 
“fost numai întercălată mai tărdiii de un copist, întrevumpînd astfel 
“aceeaş concepţiune lipsicioasă,' primitivă, 
ș . D.A cincia părticică conţine nararea eveneinintelor dela suirea pe 
“tron a lui Mircea Vodă Ciobanul (17. Mart 1545) pînă la Petru Vodă 
“Cercel (29. Aug. 1584).% Această, parte se destinge 'de cele: precedente 
prin stil mai concis, prin 0 povestire mai prâgmatică a  evenemintelor 
din aceşti 39 de ani, şi mai ales prin punerea datelor cu precisiune, lucra 
care nw'] puteă face altul decît un contimporean. Această, părticică trebue 

„să fi esistat cîndva ca corp separat, ca anuar al familiei lui: Mircea 

1) Mag. ist, t, 4. pg. 234—2617, —2) Geach. der Moldau n Walachey. Halle 1804, 
I. Th. pg. 62. — 3) Analele Acad. Rom. Ser. II; î. II. secţ. 1. pg. 106—107. nr,12—15; 
190, nr. 1. ; 220, nr 111—112, — 4) Letop. Mold. t. L.pg. 15%; — Cron. Rom. LI. pg. 
187. — 5) Mag. ist. t, 4. pg. 267—272. — 5) Mag ist, î. 4. pg. 212—216,
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Ciobanul, precum avei, și socrul săti Petru Rareș, și aice a fost întercă- 
lată numai, căci nu se potriveşte precum cu părţile precedente, așă şi cu 
nararea evenemintelor din cele trei domnii ce urmeadă. 

6. Evenemintele din domniile: a lui Mihnea a donatia oară, a: lui 
Ștefan Surdul și a lui: Alesandra, din Aug. 1584 pînă în anul 1593, sînt 
abiă atinse, arătîndu-se la cei doi din urmă numai anii câți ai domnit 
fiecarele, ca și la părticelele de sub nr. 2, și 4. 
, 1. A şeptea părtieică, conţine numai istoriea lat . Mihatit Viteazul, 
"Ea se întroduce cu: „De aice se incepe istoriea lui Mihaiii Vodă, 
„Blul lui Petraşco Vodă, carele ai făcut multe răsboaie cu Turcii pentru 
creştinătate, precum de aicea; înnăinte se arată“, și finesce en: „Pîn! aică 
Sai svîrşit toată viea ţa. răposatului Mihai Vodă, şi ati domnit Mihaiii 
„Vodă ani dece“. 1) Titlul și încheiarea acestei părticele, neadmisibile la 
un op compus din capăt în capăt de acelaş autor, precum și diversitatea, 
de: stil, ni arată vederat că această parte trebue să fi esistat odinioară 
ca scriere separată, avînd ca titlu „Istoriea“ sai „Vieaţa. lui Mihată 
„Viteazul“. Autorul ei a fost contimpurean . şi martur ocular al evene- 
mintelor, unul care a stat necontenit pe lîngă Mihaiii Viteazul, ceea . 

;ce se cunoaște din amărunturile povestite și din arătarea cu precisiune a 
- dilei, lunei şi anului cînd s'aii petrecut vreun evenemînt mai însămnat, 
Această, părticică nu'i alta, cevă, decît „Vicaţa lui Mihaiii Viteazulă, corm- 
pusă romînește de marele logofăt, Mudosii, despre carea am vorbit mai 
sus (pg. 168, nr. 1.), și. carea o credem întercălată aice, poate verbal ea, 
Şi Vieaţa lui Neagoe Basarabul. 

8. A opta părticică conţine, după socotinţa noastră, răstimpul dela 
„Venirea lui Simion Movilă cu oști asupra lui Mihalii Viteazul, deci cam 
din 1600 pînă la începutul domniei lui Leon Ştefan Tomșa, adecă pînă 
în anul 1029, deci un răstîmp de 29 de ani, Această părticică se întroduce 
cu: „icea, sămnăm pentru povestea lu Simion vodă, şi fineşte cu: „Ale- 
csandru vodă Iliaș . . . iar! ati venit al doile rînd Domn dela Poartă, 
şi ar” "l-ati mazilit. Domnita ani 2, anul 7138%, Într'această părticică 

„mu se arată, ca la cea precedentă, dia, luna și anul cînd s'ati petrecut 
întîmplărite povestite, de aceea ni vine greii a o atribuf autoralui Vieţii 

"lui Mihai Viteazul, marelui logofăt Tudosiii. 
9. "A noaăa părticică conţine răstîmpul dela începutul domniei lui Leon 
Ştefan Tomşa, (Opt. 1629— Juli 1632) pînă la moartea lui Mateit Basa- 
rabul (Juliii 1632— April 1654), deci numai 24 de ani și jumătate. 
„Ceea ce bate la ochi în partea aceasta a, cronicii este cu deosebire 
aceea, că chiar dela începutul domniei lui Leon Ştefan Tomșa, autorul ei 
nu scapă din vedere .pre Mateiii Basarabul, pe atuncia abiă agă mare, ci 
îl urmărește la tot pasul pînă devine Domn, și apoi îi descrie domniea, cu niște 
amărunturi, chiar familiare, pre cari numai un martur ocular şi un amie 
întim al'lui Mateiii Basarabul le puteă cunoaște, Aceasta ne face a privi 
toată partea aceasta ca un memorii special asupra vieţii și domniei lui 
Matejii Basarabul, compus de un om de casă al lui, O 

10. A. qecea părticică începe cu: „Aicea sămnăm izvodul cărţii 
lui Teofan, patriarhul Jerusalimului, pentru minunea svintei lumini care 
se pogoară la svintele noastre Paști, în svînta cetate Lerasalimul, în 
biserica și la, mormîntul “Domnului nostru Isus Hristos, ... tălmăcită 
:de pre limba grecească -.pre: limba romînească de Simon al do ile 

:) Mag, ist, £. 4. pe. 277—801,
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logofăt. Şi s'aii făcut. minunea aceasta cînd ai fost . „anii Domnului 
"1634*, și finește cu: Teofan ... patriarh svintei cetăți Ierusalimului.) . .. 

__ Întercalavea acestei părti cu totul străine de materiea cronicii, 
este ezidentă.. Atît antorul cît şi. trăducătoriul ei sînt, numiţă pe nume. 
Această scrisoare n'a fost întercalată în corpul cronicii de compunătoriul 
ci primitiv, ci de vreun copist mai tărdiii. Despre aveasta, ne convingem 
din fapta că scrisoarea uceasta lipsește în manuscriptul publicat de librartul 
„Giorgiii Ioanid în București 1$59 sub titulul: -Istoriea Ţării Romînești, - 
vol. 2, pe. 99. . i , ie Ia 

11. A unsprădecea părticică începe cu: „ară după pristăvirea răpo: 
satului Matciii Vodă (9. April 1654), boiarii țării . .. trimeseră de se 
strînse toată curtea“ ., ,: și fineşte cu: „at domnit (Grigori. Ghica, 
Dec. 1660— Noem. 1664) ani patru, fără, doaiiă săptămîni“, şi cuprinde 
aşadară un răstîmp numai de dece ani „și jumătate. 2) Începutul acestei 
părți este o. continuare firească a părţii de sub nr. 9. Stilul, limba -şi 
tendinţa sînt întocmai ca și în partea 'aceea. Deci, nu putem privi această 
parte altfelii decît ca'o continuare firească: a părții de subinr. 9, şi ca 
compusă tot de acelaș autor, și întreruptă numai de un copist prea religios, 
carele a întercalat scrisoarea * patriarhului 'Peofan. Și această parte se 
destinge prin un stil vioiti şi foarte pasionat, prin nararea cu deamărnntul 
a evenemitelor, prin arătarea dilei, a lunek şi a anului cînd s'ait petrecut ele, 
lueru care îndică pre un antor contimporean, și anumea pre -un :bărbat 
carele a stat în referinţi întime și. cu familiea lat Constantin Cantacuzinul 
postelnicul, mort în' 10. Dec. 7172 (1663), căci întîmplările mai îns&mnate 
din vieața acestula' autorul nicicînd nu le trece cu vederea, ci pretutindine 
le înregistreadă, şi încă cu multe şi mari laude. e 

12. A. doatiăsprădecea partieică începe cu:. „Aicea sămnăm'. povestea 
unor boieri răi ce aă fost în dilele lui Materii Vodă „Și fireşte cu: 
„Da-vor sama de toate: ce ai făcut, înnăintea înfricoşatului judeţ :al Domnului nostru Isus Hristosc. 3) Acestei -părți nui este locul aici, la 
finea anului 1664, ci în domniea lui Matetii Basarab, înnăinte de April 1654. 
Ba încă ce este mai mult, 'tenorul. acestei părță nici nu se prea potriveşte 
cu cele dise mai înnăinte în domniea lui Mateiti Basarabul, căci în partea 
aceasta acei doi boiari răi, Ghinea, visternicul și Radul armașul, sînt 
ocărâță, şi se dice despre ei că din sfatul lor Mateiti Basarabul a rEmas. 
pe urmă „cu nume râii și cu scandelă“, ptecînd în domniea lui Mateit 
Basarabul despre aceşti doi boteri nu se Spune nimică de răi, şi nici că 
cu sfaturile și faptele lor sar fi pîngărit numele cel bun al domnitoriului. 
Din această cansă noi credem că această parte “a fost compusă de altul 
cinevă mai tărdiii și întercalată de vreun copist în corpul cronicii, fără de a băgă sama că stă în contradicere și nu se: potriveşte . cu cele scrise 
mai înnăinte. a 

13. A treisprădecea; părticieă, trăteaqă un răstîmp de 18 ani și jumă- 
tate; se întroduce cu: „De aicea începem poveste “de cine ati venit Domn 
în urma lui Grigorie Vodă“ Ghica, A oenLve, 1664, și finește cu: „Şi "l-ai trimis (pre Șărban: Cantacuzinul) la mitropolie cu mare cinste, Marţi 

în' săptămîna Paştilor, Aprilie 26, anul: 7187 (1679)*, :) Şi. această : parte 
este scrisă, că şi cea de sub nr. îl,:de un contimporean, cu necontenită 
„privire la, familiea, Cantucuzineștilor, astfeliă că, acele domnii! și în acele 

:) Mag. ist. IV. pg. 330—834, — 2) Mag, ist. î. 4, pg. 33t—365, —3) Mag, ist, t. 4. pg. 865-367, 4) Mag. ist ţ, dp. 361—372 și 4.5, pg. 3-20. ii 
ii
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părţi de domnii unde Cantacuzineştii nu -participati la afacerile statului, 
nu sînt descrise cu deamăruntul. Deci şi această parte ni îndică ca autor 
pre vreun amic şi om de casă al familiei Cantacuzineștilor. .  - 

14. Partea ultimă, a patrusprădecea, conţine. numai domniea, lui 
Şărban Cantacuzinul, Ianuariă 1679 — 29. Opt. 1688, dară nu tocmai 
pînă la moartea lui, ci numai cam pînă în Septemvre 1685. Ea se întroduce 
cu: „De aicea începem de cîte s'aii întîmplat în qilele acestui Domn“... 
şi finește cu: „Şi cu înțelepciunea, lui toate le-ai potolit“. 1) Partea dintii 
a acestei domnii nu este descrisă cu deamăruntul, ci numai a doaiia; dar 
şi aceasta nu așă precum am fi așteptat după cele precedente, mai ales 
cînd un membru al acelei familii, pre care autorul părţilor precedente, 
nr. 9, 11. şi 13, nicăcînd n'o scăpă din, vedere, ajunsese a fi-chiar Domn 
în ţară, Această împrejunare ne făce a crede că cine a compus numitele 
trei părți precedente dela Leon Ştefan Tomșa încoace, din anul'1629 pînă, 
în 1619, cn anevoie va fi fost compus şi această parte ultimă. Asemenea 
enrioasă este în contestul acestei părţicele legătura părţii; din urmă cu 
cea dintii prin cuvintele; „de aicea începem de.un răsboiii ce ati mai 
făcut Turcii cu Nemţii“, 2) și, cure ar îndică încă o înterealare. | „o 

„„ Acestea sînt părticelele cronicii -pre cari noi le credem distinse unele 
de altele prin limbă, stil și tenor, a | 

Din cele dise la fiecăre părticică credem că resultă mai pre sus. de 
orice îndoială, că această cronica nu este eşită, în toate părticelele «i, 
din .crieril şi din condeiul unui şîngur autor, ci că un necunoscut încă 
«pînă acum a adunat, din îndemn propriă sat al altuia cuivă, mai multe 
scrieri sînguratice, facute în diferite timpuri și de diferiţi autori, ce se 
găsiati pe la mănăstiri şi pe la unele familii mai însămnate din ţară, le-a 
ordinat unele după altele. a mai adaus și el pe ici coleă cîte una alta 
spre a stabili şirul domnitorilor, a compus poate şi el vreo domnie doaiiă 
din urmă, și a închiegat astfeliii o sîngură scriere sub titulul de: „Istoriea 
'Pării Romînesti de cînd at descălecat Romîniti, 

„__ Această presupunere a noastră ni esplică doaăă lucruri, cari de 
altmintrea ar rămînă neesplicabile; întîlă, de ce unele r&stîmpurăi sînt 
trătate foarte sec, cu lipse chiar și cu confusiune, precum sînt părțile de 
sub nr. 1, 2, 4, 6 şi începutul părţii de sub nr. 8; — și al doile, de ce 
unele părţi, precum cea de sub nr, 10 și 12, nu sînt puse la locul unde 
li s'ar fi cădut să stee după timpul evenemintelor nărate în ele. 

„ Ba încă ce este mai mult, doaiă din părticelele cronicii acesteia: Vieaţa, 
patriarhului Nifon și a lui Neagae Basarabul, scrisă de Gavril mai marele 
Atonului (nr. 7), precum şt Cartea patriarhului 'eofan, trădusă de Simon 
al 2-le logofăt, nr. 10, nici n'aii figurat, precum. s'a arătat mai sus, în 
compilătura primitivă, ci îmbele s'ati întercalat mai tărdiii de cîte vreun 
copist pios. 

Numirea cronicii. 
Dacă luăm în privire totalitatea cronicii acesteia, sîntem necesitaţi 

să 0 despărţim în doaiiă mari secţiuni, 'una care cuprinde părticelele dela 
1—6 înclusiv, sati răstimpul dela Radul Negru (1290) pînă la începutul 
domniei lui leon Ştefan Tomșa (1629), iar! ceealaltă, părticelele dela, 9--14, 
sati răstimpul dela 1629 pînă în 1688, Dintr'aceste doatiă secţiuni, ceă 
dintiiii poartă mai mult sigilul defectuosităţii (nr, 1, 2, 4 şi 6), al întercălării 

3) Mag. ist, î..5, pg. 20—27, î) Map. ist, t;. 5, pg. 29 ) Mag g
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(nr, 3, 5 și 1) şi al continuării stîngace (nr. 8). Ea se deosebește de sec- 
țiunea a doaia mai ales prin defectuositatea șirului domnitorilor, prin lipsă de unitate, de vreo tendință espresă și, afară de scrierea lui Gavril din muntele Atonului, mai mult prin o sîmplă însămnare a evenemintelor mât remarcabile. a | | Ie 

Această deosebire dintre o parte și alta a cronicii Cantacuzinene ne face să credem că pe la începutul secolului al 17-le ai esistat în Tara Romînească o cronică mal vechie, foarte lipsicioasă, care conţineă înşirarea întîmplărilor mai memorabile din domviat, cam: pînă pe la anul 1595, sai și mai încoace pînă pe la 1629, cronică pre care a întregit'o și a conti- nuat'o apoi alt iubitorii de istorie, sat din împuls propriă, sait - din în- demnul altora. Şi întru adevăr, esistinţa, pe „la mijlocul secolului al 17-l6 a unei cronici lipsicivase şi confuse ni-o atestă un anonim carele, între 1668 şi 1679, a seris o cronică minunată. sub titlul de: „Istoriea, "Țării 
Romînești dintru începută, despre carea. vom vorbi mai la vale. 

ntr'această cronică! ni spune nenumital 'ei autor. că el a cunosent un „lietopiseţ“ s. Anuarii al Ţării Romîneşti, pre care „acela ce 'l-aii făcut, din neștiință se vede să!l fi scris, sait din neîngrijire, că atît este de netocmit, de încurcat și de scurt, cît mai multă turburare și mirare dă celuia ce citește, decît a şti cevaș adevăr dintr însul, 1) Această socotinţa caracţeriseaqă foarte bine secţiunea dintii a cronicii. Cantacuzinene. “Tot esistinţa .unei cronici mai vechi ni-o îndică, în mod plediş, încă . nişte manuseripte vechi romîneşti, trăduse unele lătineşte at nemţeşte, 'carile due istoriea, domniatului dela 1290 pînă la 1668, 1688 și 1692 2), sait carile o încep cu anul 1595.) a 
Secţiunea, a doaiia însă din cronica Cantacuzineană se caracteriseadă 

prin o narare mal pragmatică a evenerintelor şi prin un stil mal vioiii, 
dar mai cu deosebire prin aceea că, din domniea lui “Constantin Şârban (April 1694 pînă anuariii 1658) înnăinte, se ocupă cu predilecţiune de membrii familiei Cantacuzineştilor, astfeliă că numai acele domnii, sait 
părți de domnii, în cari Cantacuzineştii aii luat parte activă la afacerile țării, sînt desorise mai cu deamăruntul, cu mai multă precisiune în date, 
dară și cu multă părtinire pentru el. | 

Această împrejurare “ne face a crede că cronica aceasta, în forma ei 
de astădi, s'a născut prin îndemnul şi sub înrîurința familiei Cantacu- zineştilor, şi, în special, a capului ei, a postelnicului Constantin Cantacuzinul, omorît în 20. Decemvre 7172 = 1663, 4) cu care ocasiune cronica noastră îi face următoriul necrolog: „0. diavole, răul pizmaş al neamului omenesc! 
cum preleștiși. pre Grigorie Vodă:de omori pre Costandin fără judecată, fără vină nimică! Ia ţara toată plînge pre Costandin postelnicul, că ai 
pierdut un stîlp mare, carele at sprijinit toate nevoile ţării; plîngu!l și 
săracii, că 'și-aii pierdut mila; plîugu!l care aii avut dela el multă căutare; plîngu'l și păgînii și creștinii şi toate țările cură "l-ati ştiut și cari nu 
l-ai stiut, ci numai de numele lui ai audit pentru multă înţelepciune şi bunătate ce făceă, în toate părţile | Și dela cine fii aceâ moarte necuvioasă? 

1) Urechie V. A. în Revista Tocilescu pro 1884. A, IL. vol. IIL. pg. 75 76. — 3 
Analele Acad. Rom. ser. 2. t 2. secţ. 1. pg. 106 nr. 16 şi pg. 220 nr. 113; — pa. 106 
nr. 12 şi pg. 190, nr. 1; — pg. 105, nr.5; și pg. 205, nr. 63. — 3) Analele Acad. Rom. 
1. e. pg. 10, nr. 6, pe. 190, nr. 5-5 şi pg. 205, nr. 65; pe. 107 nr. 18—19 şi 190, nr. 
4—5; — pg. 106, nr, 20 și pg. 196, nr. 6; — pg. 106, nr. 13 și pg. 190, nr. 7; — pg, 
106, nr. 15 și pg. 219, nr. 110. — 4) Mag, ist. î, 4, Pg. 362, | 
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Dela: Gligorâșeo 'pre carele "l-ati cinstit şi W-aii slăvit numele; dela Stroie 
Leurdeanul pre carele ?l-aii scos de doaiiă ori din moarte, şi încă M-ati 
fost .și cuseru, ca ai. ţinut pre fata lui un fecior al lui Costandin, anumea, 
Şărban ; dela Dnmitrașeo,. că i-ai fost nepot de văr. premare şi că 'l-ati 
„crescut în casa lui și 'l-aii ţinut ca pre feciorii lui, și 'l-aii boierit! Unii 
ca aceştia, să fie de trei. ori anatema!“ | | . 
+. Deci pe considerarea că în secţiunea a doaiia, și anumea în părţile 
ei ultime, se vorbește cu foarte multă binevoinţă despre Cantacuzinești ; 
că numai lor li se atribuese .călități eminente, sîmțăminte. nobile, iubire 
de ţară şi. de popor: că numai ei erai espuşi întrigilor şi urilor unor boieri, 
dușmani .şi conspirători, și că din: partea lor nu se fâceă niciun felii de 
întrigă, ci numai se.apărai „cu ajutoriul lui Dumnedeii“; pe aceste con- 
siderără ne încumătăm a emite opiniunea şi a, susţină, că cronica de faţă 
a fost o cronică a familiei Cantacuzineştilor nu numai în 
partea dela Leon Tomșa, încoace ci. în întreagă ei compilătură, şi de aceea 
am numit!o şi o numim „Cantacuzineanăt, . . 
i! În această opiniune ne sîmţini întăriță încă şi prin. aceea ce.ni spune 
St. I. Raicevich 1) și I. Chr, Engel 3), că familiea  Cantacuzineștilor. a şi 
avut întradevăr o cronică proprie familiară. Dumitru Cantemir încă ni 
spune 2) că pe timpul cînd petreceă în Constantiniana ca ostatic (1688—1691) 
a avut o istorie a ării Romîneşti, scrisă „așaș cu sîngură mîna lui 
Şărban logofătul (Cantacuzinul) pe proastă limba. grecească“. Această 
istorie a Ţării Romîneşti, trădusă grecește de un membru marcant al 
familiei Cantacuzineștilor, credem că n'a. fost alta decît cronica, nimită de 
noi Cantacuzineană, al Sa 

Timpulcompilării. 

Această cronică samănă a fi cea mai vechie și poate cea. dintîlii 
carea, prin compilare, a împreunat întrun sîrigur corp mai multe scrieri 
sînguratice, păstrate pe la mănăstiri şi. familii. Într'această privinţă, ea 
se asemeneadă. întocmai cu cronica lui Grigoriii Ureehie. ȘI una și alta, 
este compilată, în unele părţi cliiar cuvînt din cuvînt, din mai multe cro- 
nicuţe din diverse răstîmpură şi dela diferiți autori. Chiar şi în privinţa 
timpului compilării lor încă nu poate fi mare diferinţă între ele. Cronici, 
lui Gr. Urechie a fost serisă în anii 1646 și 1617, spre finea domniei lui 
Vasilii Lupul. Cronica aceasta Cantacuzineană încă trebue să 
fi fost compilată, cam tot pe timpul acesta, însă cevă mai tărdior, cam 
între anii 1658 și 1664, “ 5 

Persoana care a deseris domniile dela Leon Ştefan. Tomșa pînă la 
finea domniei dintîlii a lui Grigorii Ghica, sai răstîmpal din 1629 pînă 
în anul 1664, pare a fi şi închiegătoriul părţii anterioare a acestei ero- 
nică, iar părţile posterioare din ea, cele de sub nr. 12—14, samănă-a nu 
fi alta decît continuări scrise mai tărdiăi,' din timp în timp, în familiea 
Cantacuzineştilor, 

Această părere o rădimăm mai întîiii pe considerarea, că cu finea dom- 
nici dintii a lui Grigoriii Ghica, Noem. 1664, cronica noastră se sfir- 
şește pentru răstîmpul dela, 1629 pînă la 1664 într'un mod firesc, neavînd 

1) Breviario Ehronologico delli Principi din Valachia. — 2) Gesch. der Moldau and 
Walachey, 1. Th. pg. 49, Nr. 38. — 3) Hronicul Romîno-Mold.-Vlachilor, Iași 1836 t. 2, 
pg. 360—361, a " ' 

N
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în răstimpul acesta, întercălără necronologice, afară 'de cea de sub nr. 10 
care wa esistat în corpul primitiv al cronicii, precînd după domniea din- 
tîii a lui Grigori Ghica găsim întercălată o notiţă despre boierii Ghinea 
vistieriul şi Radul: armașul, al căriia loc sar fi cădut să fie în domniea 
lui Mateiii Basarabul, cam cu vr'o 16 ani mai înnăinte de anul 1664. 
Această împrejurare ne face a crede că cronica aceasta esistă acum 
întreagă pe la anul 1664 și că continnătoriul ei,' spre a ilustră şi mai 
bine cele ce aveă de cuget a le scrie despre Cantacuzineștă, a aflat de bine: 
a aminti aici niște lucruri cari se petrecuseră în domniea lui Mihaiii 
Basarabul, şi încă cu oarecare întregire și în contradicere cu cele narate la 
aceă domnie, Da i 

Altă considerare care ne face să admitem esistinţa acestei cronică 
pe la anul 1664 este şi aceea, că în domniea lui Vasilii Lupul șia lui 
Mateiii Basarabul, pentrucă erati mai îndelungate şi mai întemeiate, Ro- 
mîniă al început a se ocupă mal cu adinsul şi de literătură, și cu deo- 
sebire de cea istorică. În Moldova Gr. Urechie urdise, prin compilare, isto- 
riea Moldovii dela descălecatul ei ul doile. Romînii din "Ţara Romînească; 
încă nu puteai rămîne mai pre jos. 

Despre postelnicul Constantin Cantacuzinul ştim că a fost pribeag 
prin Moldova, pe la anul 1658.:) Poate că en această ocasiune a aflat; că 
Romînii din Moldova “și-a urdit .istoriea domniatului” şi, întorcîndu-se 
mai tărdiii în Țara Romînească, pe la anul 1660, a îndemnat pre vre- 
unul din amicii casei sale ca să urdească și istoriea 'Țării Romînești. 
Acest lucru nă-ar esplică îndeajuns, de ce în cronica Cantacuzineană po- 
stelnicul Constantin Cantacuzinul este atît de frumos calificat. 

Părerea noastră despre cronica Cantacuzineană că, în foarma el de 
astădi, este urdită pe la începutul jumătăţii a doaia a secolului al 17-le 
capătă un radim puternec încă și prin aceea, că amintitul autor necu- 
noseut al „Istoriei "Țării Romînești dintru început“, despre carea vom 
arătă mai la vale că este compusă între anul 1668 și 1679, ni afirmă, 
aprieat esistinţa în “Ţara Romînească a unei cronici a ţării scrise 
pe scurt. 2) a “ E a „n 

| Acest „scurt letopiseț“ al ării Romîneşti cunoscut şi citat de autorul 
acestei Istorii credem că n'a fost altul decît cronica numită de noi Canta- 
cuzineană, scrisă pînă la moartea postelnicului Canstantin - Cantacuzinul, 
însă fără de Vieaţa patriarhului Nifon, compusă de Gavril din muntele 
Atonului și: fără de Cartea patriarhului Teofan, trădusă de Simon al 
doile logofăt, cară îmbele sînt vîrîțe mai tărdiii în corpul acestei cronici 
de cătră niște copişti pioși. . a 

. Autorul probabil. 
Ce se atinge de numele urqitoriului cronicii Cantacuzinene, noi ne 

încumătăm a emite următoarea părere. | 
Vorbind N. Bălcescul despre izvoarele istoriei romîneşti, dice:3) „Croni- 

cele din veacul al 17-le ce avem sînt în număr de şase: a lui ludosie, 
fiul lui Stoian din Tunşii, a lui Constantin Căpitanul, şi 
alte patru anonime, care toate coprind istoriea Țării Romănești dela 
Negru Vodă pănă la Șărban Vodă Cantacuzino, sait dela 1290 pănă la 
1686 şi 1689, | 

1) Magaz, ist. î. 4. po 849 — 2) Istoria Moldo-Romîniei, editată de G. Ioanid, 
Buc. 1858, pg. 320; — Revista-Tocilescu II. vol. 1. pg. 75-16. — 5) Magaz. ist. p. D. 

t. I. pg. 10. . :
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' Dintre aceste şese cronici s'aii publicat numai doaiiă, cea pusă .sub 
numele: copistului Constantin Căpitanul, 1) și una anonimă, cea numită de 
noi Cantacuzineană, - . . : | | 
„Despre cronica lui Tudosiii Stoian şi despre celealalte trei anonime, 

cară toate trătaii încă acelaş răstimp, nu ni spune N. Bălcescul, în ce 
referinţă ati stat unele cu altete, oră de aii fost eronici diferite, după cu- 
prins, unele de altele, ori poate numai niște copii ale uneia și aceleiaș 
cronici? e Si | 

Lucru de mirare acesta! | 
Destul că noi am constatat un lucru de mare valoare pentru cestiunea 

ce o trătăm aici. N. Bălcescul a descris pe scurt vieaţa postelnicului 
Constantin Cantacuzinul. 2) Aicia, 'vrînd să arete ce șervicii a făcut Con- 
stantin Cantacuzinul 'Tării Romînești şi lui Grigoriii Ghica, citeadă nişte 
pasage din cronica lui Tudosiii Stoian. 5) Aceste pasage, confrontîndu-le, 
le-am aflat identice din cuvînt în cuvînt cu enr&ăspundătoarele pa- 
sage din cronica numită de noi Cantacuzineană.:) Ce resultă” din 
această identitate? .Resultă, doaiiă lucruri: sai că cronica numită de 
noi Cantacuzineană și publicată în Magaz. ist. p. D. ca anonimă n'a fost 
una dintre cele patru anonime amintite de N. Bălcesecul, ci chiar cronica 
lui Tudosiii Stoian, — sati că a fost într'adevăr una din cele patru anonime, 
dar! carea, după cuprinsul ei, suii în total saii în parte, u fost identică 
cu cronica lui Tudosiii Stoian. Cazul dintîlit este neadmisibil, căci, chiar 
de am presupune că redactorii Magazinului istorie, şi anumea N. Bălcescul, 
ar fi scăpat din vedere să notede așaș dintru început, precum aii făcut 
la publicarea celoralte cronici, numele autorului, adecă al lui TPudosiii Stoian, 
atunci de bună samă că în cel dintii! număr următorii, sait cel tării la 
finea, cronicii, ar fi îndreptat, prin vreo abservare, aceâ scăpare din vedere. 
Nefăcînd ei această rectificare, “trebue să admitem cazul al doile, adecă 
că cronica numită, de noi Cantacuzineană, și publicată în Magaz. ist. p. D. 
fără: nume de autor, a fost înti'adevăr una din cele patru cronici anonime, 
ale căror mănuscripte le poședeă N. Bălcescul, dai” earea, după cuprinsul 
ei, dacă nu chiar în total, precum sîntem foarte dispuși 'a presupune, 
apoi cel puţin în partea ci ultimă a fost identică cu manuseriptul cronicik 
lui Tudosiii Stoian. Identitatea dintre cronica numită ale noi Cantacuzi- 
neană şi a lui Tudosiii Stoian căpătă un grad înnalt de probobilitate încă 
prin, considerarea că îmbele aceste manuseripte de cronici trătaii răstimpul! 
dela Radul Vodă Negru (1290) pînă spre finea domniei lui Şărban Canta- 
zinul, cam Sept. 1688, iau nu 1689, precum credeai redactorii Magazinului 
istorie p. D. 

Despre 'Tudosiii, autorul unui manuscript de cronică din cele 'șesece 
le ave, nu ni spune N. Bălcescul alta decît că a fost filul lui Stoian 
din “Tunși&, Neputînd aveă, la îndămînă documîntele necesare, n'am putut 
nici -noi constată, despre 'Pudosiii Stoian alta, decît că familiea: Stoiene- 
ştilor: esistă în Ţara Romînească, pe la mijlocul secolului al 17-le; că 
meimbri dintrînsa, se aflaii prin boierii, și că stă foarte aproapede familica: 
Cantacuzineştilor, Așă găsim în cartea „obșteştii adunării a ţării“ din 
April 1666, prin carea se vestește tuturor că moartea postelnicului Con- 
stantin Cantacuzinul afost nedreaptă, pintre marturii iscăliță, și pre un. 
„Stoian vel. pitariii“. 5) Acest Stoian vel pitariit se mai găseşte iscălit ca, 

:) Magaz. ist. p. D. t. 1. pg. S5—114; 147—186; 911 —950; 279-326, 313-379 și 

ti 2.'pg. 3 35. — 2) Magaz, ist. p. D. t. 1. pg. 380-411. — 3) Magaz. îst t.1. pg: 
336—387, — 4) Magaz. ist, t. 4. pg. 357—358, — 5) Magaz, ist. p. D. t.1.pg, 398-401.
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martur şi întw'un uric dela Radul Leon. Tomşa, -(1664—1669), dat în 
9. 'Dec. 1668 pentru izgonirea Grecilor din -ţară.i) Pre un Stoian comisul 
îl aflăm prin Mart 1672 pintre bolerii cet prinşi. de Turei şi daţi pe 
mîna, lui Grigori Ghica, venit a doatia oară-ca Domii în ţară (1672—1674), 
Grigori Ghica omorîse în prima sa domnie .pre postelnicul Constantin 
Cantacuzinul,. un Stoian vel pitariii mărturisise în obștească adunare 
a țăril că pe nedrept fii omorît Constantin Cantacuzinul, mărturisise: aşadară 
încontra lui, Grigori Ghica, pentru Cantacuzinești; eră deci contrarii lui 
Gr. Ghica. Îată dară un motiv de arestare! Acest Stoian, dacă n'aii mai 
fost cumvă şi alţii, samănă, să se fi împăcat curînd după aceasta cu Gri- 
goriii Ghica, pentrucă, întrun - uric dat de acest Domn în Juliti 1672 îl 
găsim pintre boierii marturi, subscris ca postelnic, Şi. aceste împre- 
jurări ni arată pre Stoienești ca oameni de casă, ca amici at familiei Can- 
tacuzineştilor, şi prin urmare, și în legătură cu autoriea Cronicii Canta. 
cuzinene, deoarece un 'Tudosiii Stolan a fost autorul unei cronici a Ţării 
Romîneşti identice, cel puţii  într'o parte, cu -cronica numită de noi 
Cantacuzineană, - i 

Cronica Cantacuzineană a găsit o continuare! în , 
1. Istoriea vieţii lui Constantin Brîncovanul, de : 

Radul Greceanul, 16883—1707, -.. . : 
Aceastii scriere, în publicaţiunile: ei de pînă acun, 2) poartă titlul de: 

„Istoriea vieţii luminatului și preacreștinului Domnului Ţării - Romîneștă, | 
Jon Constandin B. Basarab V.V. decînd Dumnedeii -en domniea “l-ai înco- 
ronat ; pentru vremile și întîmplările ce în pămîntul acesta. în dilele 
măriei sale s'aii întîmplat, și conţine un' răstimp de 19 ani, din Optomvre 
1688 pînă în anul 1707..Ea se compune din 0 scrisoare dedicativă, 3) 
scrisă în al Qecele an al domniei lui Constandin Brîncoveanul, deck în 
anul 1698, şi din optdeci de capete de contest, :dintre carile 43, -nu 45 
precum dice Ștefan D. Greceanul 4), sînt; scrise mai înnăinte de scrisoarea 
dedicativă, iar celealalte 37, mai în urmă, poate contimporenește cu 
întîmplările povestite. Dintre aceste optdeci de capăte. numai 48 (răstîm- 
pul din 1688 pînă în 1700) aii fost găsite în doaiiă manuseripte romî: 
nești, și s'aii și publicat, precînd capetele dela 49—80, adecă răstimpul 
din 1700 (recte 1699) pînă în 1707 nu 's'ati descoperit pînă acum în ori-. 
nalul lor, ci ni vai păstrat numai într'o trăducere nemţâscă, făcută de 
I. Filstieh în 172,5) Ar fi de dorit ea și aceste capete, pînă la aflarea. 
lor în original să se retrăducă romîneşte și să se publicel. „Manuscriptul 
trăducerii se găsește în biblioteca. gimnasiului evangelic din Braşov, 6) 

Capetele 1—43 aii înscripţiuni, cari resumă materiea ce se . pertra- 
teaă în ele, iar" capetele 44—48 m'ati astfeliii de înscripţiuni, şi toemai 
aceasta ne fuce a crede, că Radul (Greceanul, cînd a dedicat lui Constantin 
Brîncovanul scrierea, sa, nu scrisese mai mult decît 43 de capete; iar'. 
nici decum 45 după cum crede St..D. „Greceanul,7) căci tocmai: aceste 43 
de capete dintîtă cuprind descrise întîmplările din cei dece ani dintîi ai 
4) Magaz, ist, t. L.pg. 181 și 184. — 2) Magaz. îstor.t, 2. pp. 129--177; 193—928; 

321—354; '— Istoriea Țării Romînești, publ. de G. Ioanid, București 1859, vol. 2.'pe. 
166 —278. — .*) Engel LI. Chr; Gesch. der Moldan aud Walachey--I. pg: 62 și 84'nr: 
80; -- Revista Rom: vol 2. pg. 256-158. — 4) Revista Romînă, pro 1862, t.2. pg. 258, =- 
5) Engel [. Ch. 1.c. 1, pg. 58, nr. XLVII; — 6) ) Revista Rom. t.1. pg. 519; — Ana» 
lele Acad. Rom. ser, 2. ţ 2, secţ. 1..pg. 219, nr, 110; pg. 107, nr. 13 si 15; pg. 190, 
nr. , =- 1) Rov, Rom, t 2. pg. 238, o a a a 

4 . 
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domniei lui: Constantin -Brîncovanul. Drept este că capul 43 -mai are 

însămnate încă niște întîmplări din luna lui Noemvre și Decemvre . 1698, 

ba chiar una 'dela începutul anului 1699; dar' aceste întîmplări din urmă 
seamănă a fi fost adause mai tărdiii la continuarea acestei Vieţi,- căci ele 

nu sînt resumate în înscripţiunea dela el. -Punerea sumariului la înce- 

putul 'celor 43 de capete dintîlii, dacă acest sumariit nu s'a făcut cumva 

mai tărditi de vreun dascăl s.. învățăturiii,: încă ni-ar îndică că aceste 
capete at fost; serise după întîmplarea. evenemintelor narate în ele, pre- 
cînd lipsa acestui sumariii la celealalte 37 de capete din urmă ar fi mai 
mult o dovadă că aii fost scrise contimporenește. 
“Alte “scrieri istorice atribuite lui Radul: Greceanul, pe nedreptul, 
sati pe nesigur, : . | | , 

Foarte remaroabilă pentru orientarea noastră la dejudecarea soco- 
tinţilor unor bărbaţi asupra meritelui ce 'l-ar fi avînd Radul Greceanul 

în istoriografiea romînească, este întroducerea cu care acesta începe deserii- 

erea Vieţii lui Constantin Brîncoveanul. Aice, la capul întîiă,) ni spune 

Radul Greceanul, că deoarece în dilele lui Costantin Brîncovanul saii 

întîmplat multe fapte vrednice de laudă și „devremece alealtor domni vieți 

şi istoriimai de năinte întru neuitare da alții aii rămas la Leato- 
iseţul ţării, așă și noa pomenide vieaţa acestul Domn, Ion Constantin 

B. Basarab V.V., ne-ani ispitit numai de cîtea ţine minte am 
putut care în dilele noastre şi prin vederea noastră 
Sati întîmplat ...'. decînd răposatul Şărban Vodă: la Beciii ati 
oştit -. „ . care la vieaţa acestui Şărban vodă pare'mi-se că, 
scrise vor fi, far' noi de aicea începem vieaţa acestuia, care mai sus 

am dis, , . ;* Din această mărturisire a lui Radul Greceanul credem că 
resultă mai pre sus de. orăce îndoială, că Radul Greceanul na scris 
nimică din istoriea 'Țării Romînești înnăinte de domniea lui Constantin 
Brîncoveanul, deoarece el dice apriat, că „ale altor Domni vieți şi istorii 
mai de năinte întru neuitare de alții ati rămas la leatopi- 
sețul ţării“, iar' nu compuse, serise sati copiate de dînsul; ba încă 
din cuvintele: „pare'mi-se că scrise vor fî* la domniea ni Şărban 
Vodă, Cantacuzinul răsboaiele și turburările dintre împărăţiea Turcului şi 
a Neamţului dela încunjurarea, Vienei din. 1683 încoace, ar resultă că 
Radul Greceanul nici nu prea eră versat în istoriea "Țării. Romînești, 
pentrucă nu ştiă de sigur, ori de acele răsboaie şi» turburări ai fost 
sati nu serise în Letopiseţul ţării la domniea lui Șărban Cantacuzinul. 
Aceste mărturisiri ale lui. Radul Greceanul, carile, sub nici un cuvînt, nu 
pot fi trase la, îndoială, delătură pe de-o parte cele ni le spun Fr. Jos. 
Sulzer?), I. Ch. Engels) şi N. Bălcesculij, că Radul Greceanul ar fi com- 
pus o Îstorie a “Țării Romîneşti dela descălecatul ei al doile pînă în 
anul 1724, ia pe de altă:parte răstoarnă pe deplin toată teoriea unui 
deștindent din 'familiea lui Radul Greceanul, a lui Şt. D. Greceanul, 
emisă în Revista Romînă vol. 1. pg. 575—b88 şi vol. 2. pg. 219—298, 
precum şi pre a eminentalui profesor universitar, A. D. Xenopol5) 
atît despre frumoasele întenţiuni ale lui Şărban Cantacuzinul în privinţa 
compusului unei istorii critice a “Țării Romîneștă, cât și despre activi- 
tatea istorică a lui Radul Greceanul, rămînînd atita sigur despre dînsul, 
că a compus, ca martur ocular, numai „Vieaţa lui Constantin” Brînco- 

. 1) Mag. ist. t. 2. pa. 129 —130; — 2) Geschichte des trans. alp. Daciens, Wien, 
1791 —182, t. 2, pp. 28—30, — 3) Gesch, des Molă. und Wal, IL. pg.58—63, nr, XLVIL. 
4 — Mag. ist. I, pa, 10—11; — 5) Istoriea Rominilor, t. 4. pg. 626—632. 
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vanul“, serisă pînă la capul al 43-le abiă în. anul 1698, precum se vede 
din scrisoarea dedicativă, unde dice apriat: „la ei, pe cîtam putut 
pregăti din Istoriea Vieţii Măriii Tale, vii a "ţi-o închină cu cea mal 
adîncă supunere. În cartea aceasta, dupăceam seris pînă la al 
10-le an din dilele domniei Măriii Tale, mai rog pe Atotputernicul şi 
mult milostivul Dumnedeii ca din a lui nemăsurată bunătate să se îndure 
de-a te ţin& pe Mariea Ta pe prea înnălțatul acesta scaun Domnesc, 
încă mai multe deci de ani, pentru ca bunătăţile Măriii Tale. să 
se poată răspîndi şi înmulți și de aci înnăinte. Şi să'ţi dăruească 
Dumnedeii, pentru aceasta, lungime de vieaţă ca să săvîrșești şi mai 
multe asemenea fapte slăvite. lar” pre mine, prea plecată slugă a 
Măriii Tale, să mă vrednicească Dumnedeii de a vieţui îndestul 
sub umbrirea înnălţimii. Tale, şi să mă destoinicească de-a urmâ, 
înnăinte cu povestirea -faptelor celor vrednice de toată lauda, 
şi a mult luminatei politie a Măriii Tale care, că nu îţi vor lipsi pînă 
la, săvărşitul vieţii și adîncelor bătrîneţe, îndoială nu este“:1) - 

Dorinţa lui Radul Greceanul de a urmă înnăinte cu povestirea 'fap- 
telor“ s'a împlinit într'adevăr, căci în manuseriptul romînese, trădus nem- 
țeşte de IL. Filstich, aflăm Vieaţa lui Constantin Brîncoveanul continuată încă, 
pînă întw'al. 19-le an al domniei sale, adecă pînă în anul. 1707.) Ori de 
a scris Radul Greceanul Vieaţa lui Constantin Brîncoveanul. şi mai 
departe, aceasta nu o putem ști pînă acuma; dar” este foarte probabil 
că Radul Greceanul n'a continuat a, serie mai departe, din causă poate 
că îndată după anul 1107 a şi r&posat, căci pînă acuma noi w'am. dat 
de urme sigure că Radul Greceanul ar fi trăit şi ar fi fost activ și după 
anul 1707; Jar” ceea ce afirmă în privinţa aceasta V. Gr. Popu,5) nu are 
niciun temeiă! E 

I. Filstich, într'o scurtă notă pusă pe manuseriptul traducţiunii sale, ni 
spune despre. Radul Greceanul că. acesta, dupăce a conluerat la trăducerea 
Bibliei Bucureştiane din 1688, a Pravoslavnicii Mărturisiri şi a Mărgări: 
tarelor din 1691, a seris Vieaţa lui Constantin Brîncovanul, şi „încă mai 
multe alte tractate“  (Wie auch andere mehrere Tractat); păcat însă că 
nu ni spune de ce conţinut ai fost ele, căci atunci am ști de sigur,. ori 
de Radul Greceanul ati mai scris sak nu cevă lucruri istorice. Apologistul 
acestuia, St. D. Greceanul, este foarte despus a crede 4) că acele „tratate“ ar 
fi fost chiar „Genealogiea neamurilor boierești“ despre care însu'și dice că 
ar fi perdută, 6) dar' nu ni spune că de unde ştie el că acele. „genealogiii, 
decă aii esistat scrise, aii fost întradevăr compuse .de Radul Greceanul ! 
Încît despre „Concordarea cronologiei. ni spune St. D. Greceanul, că & 
aflat în Biblioteca Naţională din București un esîmplar manuseris, cusut 
împreună ca altele, „căruia îi lipsește sfîrsitul, dar” carele rîn- 
duiă şirul domnitorilor începînd eu Radul Negru, anul 6723 (1215), şi finind 
cu domniea lui Radu vodă Leon (nu Simeon!), anul 7175 (1667), şi. carele 
n'ar fi alta, cevă decît unul din „tratatele“ scrise de Radul Greceanul, măcarcă 
numele acestuia nu.se găseşte scris în „el. Pre acest manuscript îl citeadă * 
G. Șineajii în Cronica, Rominilor, începînd dela anul 1215 şi pînă la fnea 
ei, pînă la anul 1789, sub titlul de „Anonymus Valachicus cap. 
44*, sali „Anonymus Valachicus în Ms. cap. 44%. Acest cap 44 
mai este cunoscut și sub titlul de: „Hronogie a Domnilor“, începînd dela 

1) Rev. Rom. t. 2 pg. 256 258, — 2) 1. Chr. Engel, |. c. pg.8, nr. 80; — Rev. 
rom. t. 2. pg. 25% — 5) Conspect asupra literaturei Romîne şi literatorilor ei, p. 1. 
Bucureşti 1875, pg. 58. — 4). Rev. rom. t. 2. pg. 253. — 5) Rev, rom. t, 1. pg. 57,
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Radul Negru 1215 şi finind cu Grigoriă Ghica în 1768, precum și în 
trăducerea lui nemţască, sub titlul de: „Chronologisches Register der Fiirsten 
von der Walachei“ 2), Sar I. Ch. Engel îl numește „Ein chronologisches 
Handbuch in Walachischer Sptache: (un Manual Cronoligie în limba 
romînească), și ni spune despre dînsul?) după o înștiinţare primită dela, 
Samuil Micul. s, Klein, că acest Manual Cronologie aveă cam 18 coale scrise, 

- însă îi lipsiă începutul. Pre âcest manuscript Samuil Micul "l-a aflat din 
întîmplare în Sibiiit, Acest manuscript dice Samuil Micul câ „ostendit 
errores tam annorum, quam etiam principum în annalibus Valachieis et 
latinis. Autor hie ex înseriptionibus lapidum Ecelesiarum, aut aliorum 
monumentorum ab ipsis Principibus factorum, tum etiam ex diplomatibus, 
et donationibus principum tam chronologiam, quam ordinem, et nomina 
principum demonstrat, sic v, g. Radum Negrum Vojvodam asserit fuisse non 
anno 1290, nt alii-tradunt, sed anno 1215, quod probat ex înseriptione 
monasterii Campilongi, in qua legitur, quod monasterium hoc primum 
aedificatum sit anno 1215 a Vojvoda Radu Negro“, și apoi achieiă această 
înştiinţare dicînd: „Refert hic autor seriem principum a. Radu Negro de 
anno 1215 usque ad Gregorium Ghicam, qui inchoavit princîpatum anno 
1168, multaque alia scitu digna refert. Sed doleo quod initium non habeam ; 
desunt enim ab initio multa, sed principum scriem et breviter res gestas 
habet“, Î. Chr. Engel crede, că acest manual cronologie, pentrucă ajunge 
pînă la anul 1768, ar fi și compus cam tot întwacest an. Poate să, fie ; 
noi nu ne putem pronunţă. Destul că acest „Manual Cronologiei, după 
cuprinsul ui, samănă a fi identic cu manuseriptul „Concordarea cronologiei“, 
pre care St. D. Greceanul o atribue, fără de nici o umbră de dovadă, lui 
Radul Greceanul. Că manuscriptul din Biblioteca Naţională din București 
ajunge numai pînă. la anul 1667, această nu dovedeşte nimie încontra 
identităţii, căci St. D. Greceanul ni asigură că acestui manuscript Si lipsiă 
mai multe foi tocmai la sfîrşit, iar” nu la început, după cum lipsiă 
manuscriptului aflat în Sibiiii de Samuil Micul. Identitatea între aceste 
doaiiă manuscripte se va put constată cu deplină siguritate numai atuncia, 
cînd se va colaţionă, manuscriptul din București cu citalele din G. Şincatit 
şi din 1. Chr, Engel, care acest din urmă reproduse încă începutul manu- 
scriptului, dară în traducţiune lătinească. . | 

„ Otonica Cantacuzineană dela 1290—1688, continuarea ei de Radul 
Greceanul dela 1688—1707, precum și continuarea acestei continuări dela: 
1101—1124, luată în mod fragmentar din Cronica lui Radul. Popescul, 
despre carea vom vorbi mai la vale, ati fost toate împreună trăduse nem- 
țeşte de I. Filstich, vector gimnasial în Brașov din 1720 pînă la moartea 
sa în Dec. 11743, saii de el însu'și cu ajutoriul unor învățători romîni, sait 
de niște învățători dela gimnasiul din Brașov, sub titlul de: Historie 
von, der ersten Hereinkunft der Rămer und dem von ihnen nachmuls 
aufgerichteten Walâchischen Reiche, welche anno 1727 den 5. Sept. aus 
einem Anoymi Manuseripto Valachico von uns in die deatsehe prache 
iibersetzt angefangen worden, = Istorie despre descălecatul dintii al 
Romanilor și despre împeriul romînesc, înfiinţat mai apoi de dînşii, carea, 
s'a început a, se trăduce de noi în limba nemţască în 5. Sept. 1727 de 
pe un mânuscript romînese al unui autor nenumiti,3) . | | 

:) Analele Acad. Rom. ser. 2. t. 2. secț. I. pg. 205, nr. cap 44 şi pg. 190, nr, 3, 
= ) Geschichte der Moldau und Walachey, Halle 1804, L. Th. pg. 941—98 Nr. 85. — 
3) Engel 1. Chr. Gesch, der Mold. und Wal. I. pg. 58—63, nr. XLVIL; — Aalele Acad. 
Rom. ser. 2. ţ. 2. secţ. 1. pg. 106—107, nr. 12—15, 17; pg. 190, nr, 1, 7; pg. 219'nr. 
110; pg. 220, nr. 111, 112,
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__ Înformătoriul lui I. Ch, Engel, LD. 1. Marienburg, conrector la. giut- " nasiub evangelie din Brașov, ne asigureadă că Fr. los. Sulzer încă nu sa folosit la compunerea opului săi: Geschichte des trausalpinischen 
Daciens, de alt esîmplar decât de trăducerea lui I. Filstich,  reproducîn= 
du-o însă într”o limbă nemţească mai corectată, și că, dacă Sulzer atribueşte 
această cronică lui Greceanul, şi nu unui autor nenumit, după cum se află 
în trăducerea Ini I. Filstich, aceasta ar veni de acolo, că Sulzer, citind 
pe la mijlocul acestei traducţiuni dedicaţiunea cătră Constantin Brînco- vanul, subserisă de logofătul Radul Greceanul, a presupus că toată cronica este compusă de acesta, Această asigurare a lui L. [. Marienburg 
este și deplin întemeiată, căci, dacă compărăm primul pasagiii din această 
traducţiune, după cum este el citat de Sulzer 1) şi de Î. Chr. Engel după 
comunicarea lui [. I. Marienburg, 2) venim întwadevăr la convingerea, că Sulzer nu s'a folosit de originalul românesc, ci numai de traducţiunea lui I. Filstieh, a Sa Sa 

Partea, primă și anonimă a originalului. romînesc, trădus' nemţește 
de ]. Filstich, este deplin identică cu Cronica Cantacuzineană, cu acei, deosedire numai, că: în originalul romînese,, trădus de I. Filstich, nu eră încă întercălată Vieaţa, patriarhului Nifon,. ci .în -locul ei se amintesc! numai pe scurt domniile: a lui Mihnea vodă cel Cumplit, a lut Vlăduţă 
vodă, a lui Mircea vodă, şi a lui Neagoe Basarabul. Această lipsă a Vieţei lui Nifon ni dovedeşte că, manuscriptul publicat în Magaz. ist. este făcut 
în urma manuseriptului romînese ce "l-a trădus Pilstieh, deci poate din 
jumătatea a doaiia a secolului al: 18-le. Despre identitatea maânusctip- 
tului romînese al nenumitului autor cu Cronica, Cantacuzineană, ne 'con- 
Vingem îndată ce compărăm începutul traducţiunii lut I[. Pilstieh, după cum este el reprodus de 1. Chr, Engel (|. c. pg. 99 —62), cn originalul 
romînese. 

Engel încă s'a folosit de trăducerea lui IL. Filstieh foarte mult în opul săii, încît cele ce le nareadă acolo, mai ales dela domniea Ini Leon Ştefan “Tomșa, înnăinte și pînă la moartea lui Șărban Cantacuzinul. nu sînt decît un estras, pe unele locuri mut scurt, pe altele locuri: mai pe larg și aproape verbal, din trăducerea, lui IL. Filstieh. Din acest estras al lni Engel și mai ales din unele pasage citate de el verbal din trăducerea: 
lui 1. Filstich, precum la pg. 215, 206, 269, 280, 281—9289, 85, 308, 311, 330, earile curăspund cu testul original : din Mag. ist. î. 4 pg. 271, 299—300, 302, 306, 306, 311, 356, 364, și t. 5. pa. 31—82, căștigăm. deplină convingere 1) că aşă numita „Filstichische Chronie = cronica a lui Fiistich“, dupăcum necorect; o" numește Engel, pe nedreptul poartă acest titlu, fiindcă ea nu”! alta nimică decît o curată trăducere a cronicii numite de noi Cantacuzineană, și 2) că Cronica Cantacuzineană, după cum este ea publicată, nu este deplină la finea, sa, căci îi 'lipsese acoleă cîtevă pasage, cari s'a aflat în originalul trădus de I. Filstich şi carile ducea această istorie pînă la moartea lui Șărban Cantacuzinul, şi. închieiă cu o scurtă caracteristică asupra lui. (Engel: 1. e. pg. 331). N 

Altă cronică, nu numai paralelă cu Cronica Cantacuzineană, dar chiar opusă acesteia în vederă şi tendinți politice, precuni se manifesta | acestea de pe.la mijlocul secolului al 17-le încoace printre membrii unor: 

1) Geschichte des transalpinischen Daciens, 2. PA. Wien 1781 Pg. 28—29, — 3) Ge- 
schichte der Moldau und Walachey, 1. Tul: Halle 1804 pg. 59,
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faimilii fruntașe, scrisă mat mult din punt de vedere al ' Basatabeştilor 
şi al Ghiculeștilor, fară însă a se încăldi pentru ei, este. e 

- 12. Cronica atribuită unui Constantin Căpitanul. 

„În Magazinul istorie pentru Daciea, sub redacţiea lui A. Tr. Laurianu 
şi N. Bălcescul, București, 1845—1847* - găsim publicată în tom. LI. pe. 
83—114; 141—186; 211—250; 219—326, 343-—319 şi în t, II. pe. 3—35 
o cronică sub titlul: „Istoriile Domnilor Țării Rumănești, 
serise de Constantin Căpitanul“, în anul 1769, 

Această cronică o publică redactorii Magazinului istorie însoţîndu-o 
de următoarea notiţă: „Cronicile noastre, cum am mai spu'o, sunt foarte 
sărace pentru timpurile cele mai vechi. Ele sunt prea înteresante pentru 
veacul VII şi XVIIL., şi numai pentru Romăni, dar” și pentru naţiile 
cu care ait fost în relatie. Cronica aceasta se deosebeşte de celealalte 
cronici ale Ţării Românești, căci îmbrăţișadă istoriea a cător trele pro- 
vinţii ale Daciei, și pentrucă se află în oposiţie cu dînsele, cum șicu toţi 
istoricii 'noștri moderni, asupră întîmplărilor din ţara noastră din veacul 
XVII; aceea ce ne dovedeşte că atunci la noi, ca și astădi în Europa, 
fiecare partidă își aveă istoricul săi. În manuscriptul ce avem se dice că 
această cronică s'a scris la 1769. În cursul scrierii însă, cum se va vede, 
autorul se mărturiseşte de martor ocular al întîmplărilor urmate cu un 
veac mai nainte. Aceasta ne face să credem că acest Constantin Căpitanul 
este un copist, iar nu adevăratul autor, Noi, în lipsă de alt nume, am 
păstrat pe acesta spre a o pute deosebi de celealalte cronici. Originalul 
acestei cronice ni s'a împărtăşit de d. profesor -I. Brezoianu“, 

Cătră această notiţă, fomte lămurită, : vom “mal adauge încă urmă- 
toarele asupra acestei cronici. E 

Cuprinsul și împărţala el... 
Această cronică trăteadă în şir cronologic şi pe scurt, mai ales dintru 

început, domniile din Țara Românească, începînd dela Radul Negru, 6798 
(= 1290) și finind în domniea !ui Șărban Cantacuzinul cu nararea nunţii 
ce Şărban Cantacuzinul. a facuto fiicii sale Smarandei cu Grigoriii Băleanul 
postelnicul. Despre Smaranda ni spune cronica că a trăit numai cinci lună 
după nuntă şi a: murit. Din Cronica Cantacuzineană resultă că nunta s'a 
tîmplat într'a 24. anuariii 1688, iar' moartea Smarandei într'a 13. Matii 
1688. 1) Deci. cronica aceasta, precum este ea publicată în Magazinul 
istorie, se finește cu .13. Maii 1688, adecă.cu cinci luni și jumătate mai 
năinte de moartea lui Şărban Cantacuzinul, întîmplată într'a, 29. Optomvre 
1688, 2) cuprinde aşadară un răstîmp de 398 de ani. _ 

În descrierea, fiecării domnii, cronica aceasta aminteşte și întîmplările 
mai însămnate ce s'aii petrecut, prin țările vecine: în împeriul bizantin, 
în cel turcesc, în Ardeal, în Moldova, ba ică colea şi în Ungariea, în Poloniea 
și în Rusiea, E | 

Cronica de faţă are acest deosebit merit, că trăteadă cu deosebire istorica 

Moldovii, şi conţine, în șir cronologie, toţi domnitorii ei dela Dragoş pînă 
la Constantin Cantimir, despre carele dice că „aii fost Domn șepte ani 
şi ait murit în domnie“. 3) | 

Această cronică este împărţită după domnii, dar” fără de numerotare. 
La începutul fiecării domnii, în frunte, găsim un sumariii despre cele ce 

1) Magaz. ist. t. 5. pg. 27—28. — 2) Magaz. ist. t. 2. pg. 191. — 2) Magaz. ist, 

t, 2. pg. 83.
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se pettrateadă acolo. La fiecare domnitorii este pus anul. dela. zidereă 
luarii, în carele a început a domni; numai la Mihaiii, urmașul lui Radul 
Negru, și la a idoaiia domnie a lui Radul dela Afumați nu este însămnat 
anul începutului domniei. Astfelii întocmită, cronica conţine cincădeci de 
domnii saii capete, dar domnitori sînt amintiţi mai mulţă, căci la; unele 
domnii s. capete se trăteadă și contuadomniile, ba chiar Şi unii domnitori: 
carii aii domnit scurt timp și în turburare. Aşă la domniea lui Radul cel 
Frumos. (6953—6968), 1) se vorbeşte de un Laiotă Basarabul, aștdat ca con- 
tradomn de Ștefan cel Mare; — la domniea lui 'Țepeluş Vodă (6985—1001),2) 
se dice că Ștefan cel Mare ar fi domnit în Țara Romînească „multă vreme“; 
— la domniea lui Neagoe Basarabul (71020—7030), 3) se dice că W-aii urmat: 
Preda, Radul Vodă Călugărul şi Radul dela Afumaţi; — la domniea lui 
Radul Paisie (7044—17053) ) ni se spune că a fost contradomn un Latotă 
Basarabul; ete. a SE 

Şirul domnitorilor din cronica aceasta este cevâ mai deplinit. decît 
în cronica Cantacuzineană, dar” tot nu se: restabilește pretutindene cum se 
cade, nică nu se desleagă toate încureăturile. a 

Izvoarele cronicii, 

Această cronică nn este, ca cronica Cantacuzineană, compilată prin 
închiegarea mai multor scrieri diferite după timp și antori, ci este o com- 
punere proprie, opera unui sîngur autor, precum ni arată uniformitatea 
întocmirii şi a tendinţii cronicii, graiul şi stilul ei. Autorul ei drept că 
a avut înnăintea sa mai multe izvoare, dar nu le-a preseris din cuvînt 
în cuvînt întralocîndu-le în cronica sa, ci le-a folosit numai. | 

„Pentru timpurile mai vechi, cam pînă pe la 1629, autorul sa folosit 
de mai multe cronici străine și chiar îndigene, pre cari le citează în con- 
testul cronicii sale, da nu totdeauna cu precisiune așă ca să putem şti 
acurat, ce cronică anumea este aceea ce o citeadă, Pe nume citeadă auto- 
rul numai pre istoricul bizantin Giorgiii Franţes (născut 1401, mort 
1417), 5) şi pre episcopul Matelii dela Mira despre carele dice 6 că. pe 
timpul vi Radul Şărban Basarabul (1601—1611) „ati fost aice în ţară.“ 
"Fără arătarea numelui autorului şi fără de a precisă, măcar titlul 
opului folosit, autorul acestei cronici ni vorbeşte de istorici „de ai noştri“ 

“ȘI „de străini“; 7) — de „letopiseţul cel moldovenesc“ ;) de un „letopiseţe 
par și sîmplu, fără: de a!l mai calificâ,;) — de „un istorie leşeseș10) —. 
de „cum se aude din istorii;11) — de „istoriea Țării Ungureşti.«12) 

Cumcă autorul cronicii noastre, pentru deceniul din urmă dela acest 
răstimp mai vechii pînă la 1629, pe lîngă izvoarele de mai sus, s'a 
folosit cevă și de tradițiune, se cunoaşte de acolo că la domniea a doaita 
a lui Radul Mihnea -(1620—1623) dice:s): „Acest Domn, cum am 
audit din bătrîni, ait fost om înţelept foarte; — la domniea lui 
Alesandru Mihnea Cuconul (1623—1627). vorbind despre un sol al tătâ- 
ni-săi lui Radul Mihnea din Moldova '(1623—1626), carele a fost adus 
Tureilor vestea despre Înarea Azacului dela Moseali (1642) şi carele că- 
  
  

1) Mag, ist. t, 1. pg. 103—106). — =) Mag. ist, t. 1, pg.: 108—109, — 3) Mag. 
ist. t. 1. pg. 152—159, — 4) Mag, ist. fb. 1. pe. 169—176. — 5) Mag. ist. î.1, pa, 8, 
106, ete. — €) Mag, ist, t. 1. pg. 241. — 7 Mag. ist. t.1, Pg. 83, 224. — 3) Mag. ist, 
t. 1. pe. 164, 222. — 9) Mag. ist, t. 1. pg. 179. — 1) Mag. ist. î. 1. pg, 221. — 1) 
Mag, ist. î. 1. pg. 215, — 1) Mag. ist. t. 1. pg. 805. — 13) Mag. ist, 4, 1. pg. 280,
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pătase pentr aceasta niște privilegii dela 'Turci, dice) că erâ din 
neamul acelui în ţara Moldovei, cu carii am vorbit și că, şi 
mărturisiă că încă ţin hrizovul, adecă beratul“. 

„Dela Leon Ştefan "Tomşa (1629 pînă Juliii 1632) înnăinte, pînă la 
fine, autorul cronicii serie mai cu deamăruntul despre cele întîmplate în 
Ţara Românească și prin ţările vecine, dar dintru început se vede că tot 
nu ca martur ocular, ci din audite, căci la domniea lui Matelii Basa- 
rabul .(Juliii. 1632 pînă April 1694) dice?), că „tuturor li eră bine în dilele 
lui, precum amaudit pre bătrînii noştri mărturisînd 
de aceasta, că ţara iubiă pre Domn şi Domnul pre ţară“. — La, 
domnica lui Giorgiii Ghica (Noem. 1659— Sept. 1660), vorbind autorul despre 
Ștefăniță, Lupul din Moldova (1659—1661), dice între altele 3) despre 
dînsul că aruncă dintr'un- foişor pre boiarii săi întrun heleşteii mare și 
rîdeă, apoi de ci; pre acest heleșteii, adauge autorul, „'l-am pomenit și noi. 

__ Dar dela domniea: lui Radul Leon Tomșa (1664 pînă April 
1669) înnăinte, autorul 'și-a seris cronica sa nu numai ca contimporean, 

“ci și ca martur ocular al multor eveneminte, căci, deseriind „jocurile 
minunate şi nevădute pe locurile noastre“ ce le făceă un „pelivan de cei 
ce joacă pe funii“ cu ocasiunea logodnei lui Ştefan, fiiul lui Radul Leon . 
'Pomșa, cu Cătrina, fiica, lui Duca Vodă din Moldova, la :anul 1668, dice 4) 
că „ca acestea multe făceă care nu le ţinem minte“. Mai departe, 
vorbind despre maziliea lui Radul Leon Tomşa, dice 5) că Turcul care a 
rădicat pre Radul Leon, a prins pre doi boiari mari, zurbale, pre Sofialîul 
pre care 'l-a spîndurat mai pe urmă, şi pre Balasachi pre care "l-a trecut 
Dunărea, „lar, pre ceialalți Greci mai mici, cum Pascale grămăticul şi 
alţii, atîta bătaie li dă slujitorii, cît mă mir că trăi, mal ales pre Pascale, 
că "l-am vădut eu ochii cînd îl scoteă din cămară şi'i duceă cu 
palme, care palme de dese și de multe nu mai aveă număr, | 

Din aceste citate și din alte observări de asemene natură ale auto- 
rului, carile se găsesc și la, domniile următoare, precum la domniea lui. 
Antoniii Vodă din Popești (April 1669 pînă Mart 1672) unde dice:6) „iară 
noi am vădut nişte răvășele“, şi apoi iarăș: „ceea ce am vădut 
ştim“ 7), — la domniea lui Ducă Vodă (Dec. 1673 pînă Dec. 1678) unde dice $): 
„ic unii care și eît am audit din gura unor oameni foarte de credință ; 
— eram cu el la un conac; 9) — „dacă am trecut Nistrul“;10) 
— la domniea lui Şărban Cantacuzinul (Dec. 1678 pînă Optomvre 
1688) unde dice: 11) „cum audiam*; — „știi foarte bine; 13) 
— „am vădut cu ochii noștri“ (fiind în Moldova între 1679 
și Opt. 1688); 5) — „cu bună samă am adevărat:* 1) — din toate 
aceste espresiuni se vede lămurit că autorul cronicii, cel puţin din anul 1668 
înnăinte, a fost chiar martur . ocular al multor întîmplări descrise de 
dînsul. 

Tendinţa cronicii. 

, În secolul al 17-le ait căpătat familiea, domnitoare a Băsărăbeștilor 
puternece rivale în unele familii fruntașe, venite din desființatul împeriii 

1) Mag. îst, t. 1. pg. 284. — 2) Mag. ist. t,1, pg. 292, — 2) Mag. ist. t. 1. pg. 336, 
— 4) Mag. ist. t. 1, pg, 352. — 5) Mag, îst. î. 1. pg. 356. — 6) Mag. ist. î. 1. pg. 358. 
a 7) Mag. ist. t.1. pg. 360. — 5) Mag. ist. t. 2. pe. 6. — 2) Mag. ist. t. 2 pg. 1. 
2— 29) Mag. ist, t. 2. pg. 16. — 14) Mag, ist. î. 2, pg. 19. — 12) Mag. ist. (.,2, pp. 24. 
— 13) Mag, ist. t. 2. pg. 80. — 14) Mag. ist. î. 2, pg. 32,
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roman răsăritean şi așidate în "Țara Romînească, ca familiea Ghica, Duca 
şi Cantacuzinu: Dintre acestea, familiea Cantacuzineștilor ştii mai bine 
decît altele a se înfiripă, a ţese felturite legături de consîngenitate printre 
boierii fruntași și a strînge astfeliii în jurul săti o mulţime de consideră. 
tori. Sîmţîndu-se cu radim în ţară n'a întărdiat uși manifestă precum 
sumeţiea, așă și năzuinţile sale pentru domnie în. Țara Romînească, ba 
chiar pentru restaurarea împeriului roman răsăritean. : Această familie a 

vu A găsit însă un ager observătoriii şi criticătoriii în autorul eronicii: acesteia, 
Îndatăce a venit Giorgiii Ghica din Moldova cu domniea în Țara Romi- 
nească (1609—1660), ni spune autorul cronicii că „Şărban logofătul, fecto- 
rul lui Constantin postelnic Cantacuzino, mai hiclean fiind decît alţi frați, 
ai găsit un cal frumos și ,. . l-ati dăruit pașei dela dănsul, şi "i sait 
rugat .. . să aibă în gîndul lui nenitate:i) iar” la întîiea domnie a 
fiiului acestuia, a lui Grigorii Ghica (1660—1664), se împută Cantacu- 
zineștilor mai multe răutăţi: că fac „amestecăturii pintre boieri, pintre 
căpitani şi slujitori, îndemnîndui să meargă să pîrască pre domnitori la 
Turcă (|. e. pg. 345); — la domnien lui Radul Leon Tomșa (1664—1669) 
se dice odată că „iar! aii început Cantacuzinii a amestecă lucrurile .„.. 
şi a turbură pre unii den boiari“, far' altă dată că „ca acestea, și altele 
mai multe aii pătimit Grecii la sfărșitul Radului Vodă den pricina şi 
îndemnarea Cantacuzinilor“* (|. e. pg. 353 și 356); — la domniea lui 
Antoniit din Popeşti (1669—1672) se spune că „iar' feciorii Iu Constan- 
din postelnicul Cantacozino .-. . găsiră vreme să caute moartea tătine-săti 
den cine a fost, și închiseră“ pre mul mulţi boieri, şi apoi se adauge 
că „Șărban Spătariul (Cantacuzinul) și fraţii lui se mărise, se împuterni- 
cise cît trecea peste măsură, nebăgănd în: samă pre celalalți și întru 
nimică socotindu'i*, și că dacă boierii : „de nscaz ziceă cîte un cuvînt 
împrotivă“, lui Şărban Cantacuzinul și fraţilor lui li „se năluciâ“ ca cum 
că ar conspiră încontra lor, și'i trăgei la judecată înnăintea Domnului, 
cu scopul „ca să depărteze pre toți boiarii depre lîngă curte şi să li 
ia boleriile să le des altora ca să fie numai ex“; ba chiar și domni- 
toriului „îi seurtase toațe veniturile căt nici de măneare nu erâ sătul“, 
(|. e. pg. 8571—361). — In domniea a doaia a lui Grigori: Ghica, 
(1672—1014) se dice că acest domnitorii „s'a rugat vizirului să 
gonească (pre Cantacuzini) dela Poartă să nu mai facă amestecături 
țării“. (|. e pg. 874). — La -domniea lui Giorgii Duca (1674—1678), 
iarăş se die . că acesta a scris boierilor refugiţi în Ardeal ca să 
se întoarcă în ţară „să nu se teamă de nimic, nici de Cantacoziniă, 
(|. e. î. 2, pg. 5), dară că nu se. prea încredeati fiindcă „ Postelniceştii 
(Cantacuzineștii) ce eră atunci pre lăngă Domn credincioși ati vrut să 
tacă nevoie“ unor boieri întorși din pribegie (|. o. t. 2. pg. 7). Tot la 
această, domnie ni spune autorul cronicii că „audind Duca vodă că umblă 
Cantacuzinii împrotiva domniei“, W-aii prins și M-ati închis, dar” ia %-a 
liberat la întrevenirea doamnei și a soacrei sale; ei însă „în cea, după 
urmă aii făcut r5i Ducăi Vodă (|, e. pg. 8), că în anul 1678 „turbarase 
Cantacuzinii pre oamenii țărăi îndemnăndu“i să părască pre Duca Vodă 
şi pre Greci la vizirul că mănăncă ţara, și altele“, (1. c. pe. 15) și că 
Șărban logofătul Cantacuzinul, pre care îl lăsase Duca, împreună cu alţă 
boieri ca locotenent domnesc, a părăsit; locotenenţa, și s'a dus la Udriiă 

1) Mag. îst, t. 1 pe. 325, _
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la vizirul pentru căpătarea domniei, „căci ca aceste umblete de demult 
le umblă Cantacozinii. de turbură oamenii țărăi și părătă pre Domn“ 
(|. e. pg. 17); iar! la urcarea lui Şărban Cantacuzinul pe scaunul domnesc 
esclamă autorul cronicii: „Mare și întunecat nor și plin de fulgere şi de 
trăsnete .aii căzut pe Tara Rumănească cu Şărban Vodă, carele ca cu 
nişte trăsnete cu răutatea lui: ai spart şi ati desrădăcinat nenumărate 
case de boieri și de slujitori și de săraci, şi pre mulți atit omorăt en multe 
fealuri de cazne, şi Y-ait sărăcit :cu multe feliură de pedepse“. (l. e. pg. 
18—19). Toate aceste observări vădese oarecare animositate din partea, 
autorului încontra Cantacuzineştilor, de bună samă că nu fără de vreun 
temelii oarecare, 

Indiciiasupraautorului. 
În cronica, 'aceasta găsim pre autorul ei vorbind. din domniea lui 

Leon Tomșa, 1629, încoace, cu plăcere și cu laudă despre „boierimea de 
peste Olt“, şi mai ales despre aceca din „Mehedinţi“,1) şi apoi întroduce 
în ea, doaiiă familii boierești, încuserite, ai cărora membri fruntași sînt 
„urmăriți. cu atenţiune și binevoinţă prin toate peripeţiile vieţii lor publice. 
Aceştia sînt; banul Giorgiă Băleanul, fiul acestuia, Ivașcu Băleanul, şi 
ginerele lui, vistieriul Hrizea. Aceste trei persoane ni sînt înfățișate ca 
persecutate de familiea postelnicului Constantin Cantacuzinul, ca adver- 
sare năduinţilor membrilor acestei familii spre domnie, și ca aplecate 
familiei Basarabeștilor şi Ghicnleştilor. Dintre aceşti trei boieri este ardiş 
Hrizea vistieriul acela, ale căruia șervicii aduse ţării sînt însimnate cu 
multă acurăteaţă pînăce "l-ati omorît Şărban Cantacuzinul în Februar 
1619, cînd „jupăneasa, și copiii“ lui, rămași „la sărăcie“ și nelăsaţi „în 
odihnă . . . aii luat pre Dumnedeii într'ajutoriii“ şi „ai trecut Dunărea pe 
ghiaţă în "Țara 'Turcească“, iar' de-acoleă „la Moldova la Duca Vodă şi 
la ceialalți boieri pribegi“.2) Am arătat la espunerea izvoarelor acestei 
cronici că autorul, ci a petrecut întru adevăr în Moldova între 1679 şi 
1689. Oare nu cumva tocmai vre unul din copiii omorîtului Hrizea vistieriul, 
fugiţi cu maica lor în Moldova de groaza și persecuţiunea lui Şărban 
Cantacuzinul, să fie autorul acestei cronici? | , 

Să constatăm chiar aici ce s'a ales din acești copii refugiți ai lui 
Hrizea vistieriul! EX samănă să fi petrecut în Moldova în tot de cursul 
domniei Iui. Șărban Cantacuzinul și să se fi întors în patrie'şi abiâ după 
moartea acestui domnitorii. După cunoștinţile noastre de pînă acum, cea 
dintii ştire despre unul din acesti copii ni-o procură „Istoriea, Țării 
Romînești dela anul 1689 încoace“, despre carea vom vorbi îndată sub 
numărul următorii, Aice ?) găsim însămnat că un „Radul logofetul, filul 
Hrizii vistieriul din Popeşti, fiind învățat şi în limba, lătinească“, a fost 
trimes de Constantin Brîncovanul, îndată după suirea sa pe scaunul 
domnesc, ea sol în Ardeal, spre a abate pre generalul nemţese Haisler 
şi pre ginerele lui Şărban Cantacuzinul, pre Constantin aga Bălăceanul, 
dela propusul lor de a pogori cu oști nemţeşti în ţară şi a o ocupă pe 
sama ul Giorgiii, fiul lui Șărban Cantacuzinul, sub suzeranitatea împfi- 
ratului nemţesc şi a regelui Ungariei și Bohemiei, Leopold I. (1655—1705). 
'Tot pre acest „Radul, feciorul Hrizii vistieriul din Popești“, îl mai întîm- 
pinăm în anul 1695, dar' acum cu rangul. de cluceriii, odată ca pus de 

1) Mag. ist, î. 1. pg. 286, 359, 379. — 2) Mag, ist, t. 1. pg. 360, 364, 318, 379 
t. 2. pg. 6, 19, 14, 19, 22, 23. — 3) Magaz. ist. t. 5. pe. 100, 106 —109, .
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Constantin Brîncovanul cu oaste la 'Cerneţ ca să pădască marginea 
domniatului să nu năvălească. oști nemţeşti în el şi să strice ţara, iar” 
„altă dată în divanul domnesc, citind nişte „hărtioare“ carile vădeati pre 
eluceriul Constantin ȘŞtirbeiii că luase bani de pe la oameni fără a trece 
la „eatastişele vestieriei“i, Despre. acest Radul din Popeşti ni vorbeşte 
o sîngură dată și Radul Greceanul în Istoriea vieţii lui Constantin Brîn- 
covanul, numindu'l numai „Radul Hrizii, vel cluceriă“. 1) Acsenti Uricariul 
încă ni spune că printre boierii "Țării Romîneşti, carii at întîmpinat în 
annariii 1716 pre Niculaiii Maurocordat la Focşani, eră şi „Radul, sîn 
(fiul) Hriziă vistieriul, vel vornic la Tîrgoviştei!. 2) Această constatare este 
pentru noi de mare.valoare, precum vom vede mai la vale. - 

Timpul compunerii. | 
Timpul cînd a început autorul ași serie cronica nu'l putem precisă 

cu toată acurăteaţa, dar cu multă apropiare. Un lucra ni pare sigur, că 
udecă înnăinte de anul 1668 autorul n'a început a serie, căci atunci n'ar 
fi dis în cronica sa că nu ţine minte toate cele petrecute Ia logodna din 
acel an, Trebue dară să fi fost trecut un timp destul de îndelungat între 
anul 1668 şi anul cînd aii început a serie la cronica sa, ca în acest înter- 
val să se fi șters din memoriea antorului pnterneca împresiune a jocurilor 
acelor „pelivani“ atît de iscusiţi. Şi întradevăr afăm deplin confirmată 
această presupunere psihologică. La, sfîrșitul eronicii, care -ajunge, precum 
este ea, publicată în Magazinul istoric, abiâ pînă în Maiti 1688, autorul 
ei vorbeşte şi de suirea pe tronul Moldovit 'a lui Constantin Cântemir 
(1685—1693) și apoi adauge dicînd despre el că „ati fost Domn șepte ant 
şi ati murit în domnie“) a a 

Din această observare a autorului urmeadă, fără de îndoieală, că el 
a trăit și după 17, Mart 1693. când a murit Constantin Cantemir 4) și că 
abiă după acest timp "și-a compus, cronica sa, sati în caz cînd autorul 
și-ar fi scris cronica succesiv, că abiă după: Mart 1693 “ajunsese .cu ea, 
pînă în Mali 1688. - i : - i | 

Această observare a autorului despre moartea lui Constantin Cantemir 
în domnie ne lămureşte îndeajuns de ce el, la scrisul cronicii sale, nu' mai 
țineă bine minte cele petrecute: la logodna lui Radu Leon Tomșa din 106; 
el scrieâ adecă cel puţin cu 25 de ani după această logodnă. | 
„Causa că în mănuseriptul publicat în Magazinul istorie nu aflăm 

continuată. mai departe cronica aceasta, poate'fi a) sait că autorul ei â 
murit curînd după Mart 1693 şi așă nu %-a fost cu putinţă a o continuă, 
mai departe; b) sat poate că manuseriptul publicat nu conţinea completă 
această cronică, pentrucă n'a fost preserisă într'însul ; 6) sa pentrucă acestui 
manuscript “X-a, lipsit nişte file din urmă. Despre acest caz din urmă, 
redactorii Magazinului istoric nu ni spun nimică, ceea ce ne face a crede. 
că manuseriptului nu %-a lipsit nicio filă din urmă. Care însă din celea- 
lalte doaiiă cazuri este mai probabil şi cine a fost autorul ef. vom 
vede mai la vale. Aice adaugem numai atâta, că distinsul profesor univer- 
sitar din Iași, Ar, Densușanu, identifică pre Constantin, Căpitantul, 
copistul cronicii din 1169, cu căpitanul Costantin Filipescu de sub Șărban 
Cantacuzinul, și dice 5) că această cronică ar fi avut „doi continuatori,' pe 

| 1) Mag. ist. t. 2, pg. 220. — 2) Letop. Mold. î. 2. pg. 199; — Cron..Rom. t, 2. 
“pg. 112. — 3) Mag. ist. t. 2. pa, 33. — 4% Letop. Mold. ediț, 1. î. 2, pg. 44; — Cron, 
„Rom. t. 2. pg. 39. — 5) Istoriea. limb. și liţ. rom. Iași, 1$94, pg. 225;.— Conf. Xena: 
pol: st. Rom. î. 4. pg. 626-692. - ! a a 

+ 
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Radu Greceanu, care a continuat'o pînă la 1707, şi pe Radu Popescu, 
vornic mare, care a dus'o apoi pînă la 1720.“ Vom arătă mai departe, 
din cari motive nu împărtăşim noi îmbele aceste afirmări, Acuma să 
vorbim despre continuările firești ale acestei cronici. 

„Ca continuare în aceeaș croială, în acelaş spiret şi stil cunoaștem 
doaiiă fiînturi de cronică, una anonimă, ia alta chiar cu însu'și numele 
autorului. ei, al lui. Radul Popescul. Conţinuarea ei în frîntura de ero- 
nică anonimă poartă titlul de. i 

„13, Istoriea Pării Romîneşti dela anul 1689 încoace, 
şi este publicată sub acest -titlu în Magazinul istorie, t. 5. pa. 93—183. 
Ea cuprinde un r&stîmp de 25 de ani, din Optomvre 1689 pînă în August 
1114, și este scrisă cu multă, cunoştinţă de “întîmplări, cu obiectivitate în 
apreţuirea lor, dar” din punt de vedere al familiei Basarabeștilor, - 

Autorul acestei continuări se vădește pretutindene ca contimporean, 
ba adese ori chiar ca martur ocular al întîmplărilor, tot așă precum se 
arată şi autorul cronicii precedente în partea ei ultimă, dar” nu se poate 
dice despre el că ar fi scris contimporenește, fiindcă mai adeseori ni 
vorbeşte la povestirea unor întîmplări despre altele : posterioare cu mai 
mulți ani. Așă d. e, povestind răscoala lui Franeise Il. Racoți din 1701 
şi 11703, vorbește şi despre fuga lui în Poloniea în 1708 şi despre încer- 
cările lui de acoleă de a'și recăștigă domniea prin Turci; — saii pove- 
stind despre moartea regelui Spaniei, Carol IL., întîmplată în 1700, și 
despre iscarea răsboiului pentru succesiune, vorbeşte și despre moartea lui 
Ludovic XIV din 1715 și succesorul lui.1) În genere, scrierea aceasta 
nă-a făcut împresiunea ca cum ea nu ni-ar fi păstrată în conceptul el ori- 
ginal, ci numai. într'o prelucrare mai tărdie. 

Remareabile pentru noi sînt doaiă lucruri; unul, că această; „Istorie 
a "Țării Romîneşti“ ni se presîntă chiar la început ca frîntură, fiindcă 
acoleă se dice apriat: „Deoarece aii murit Şărban Vodă. precum sai 
dis mai sus“, şi tocmai disele acestea de mai sus lipsesc; și al doile, 
fiindcă, autorul aceștei „Istorii“ întroduce în acţiune, din primul an al 
„domniei lui Constantin Brîncoveanul (Opt. 1658 pînă Mart 1714), „pre 
“Radul logofătul, fiiul Hrizii vistiariul din Popești, find învățat şi în 
limba lătinească“, 2) aducînd înnăinte chiar cuvintele ce le vorbii acesta, 
cătră „generalul Haisler“, ca trimis cătră el al domnitoriului, De : unde 
să ştie autorul acele cuvinte, dacă n'ar fi fost însu'și de faţă, căci aici nu 
se dice, ca aiuria, „precum spun cei ce ai fost acolo“, 3) Această împrejurare 
îndică destul de bine pre autorul, saii izvorul scrierii, 

Cumcă această scriere este numai o fiîntură din o istorie a Țării 
„Romîneştă dela descălecatul ei al doile încoace, ni-o mai îndică încă şi 
esistinţa în biblioteca episcopiei din Oradiea Mare a unui manuseript cu 
titlul: „Letopiseţul Țării Rumăneşti din descălecatul de unde ai venit 
Rumănii de s'aii aședat în Para Rumănească“. Acest „Litopiseţ“ descrie 
domniile dela Radul Negru, 1290 pînă în anul 1714, tocmai pînă unde ajunge 
şi Istoriea, Țării Romîneștă dela 1689 încoace.) Să nu stee oare acest 
„Litopiseţ“ în vreo legătură cu cronică atribuită 'lui Constantin Căpi- 
tanul (nr. 12) şi cu „Istoriea "Țării Romîneștă dela 1689 încoace“ (nr. 13)? 

» Magaz, ist, t. 5. pa. 170 171. — =) Magaz. îst, t. 5, pa. 106 —107 și 139—144, 

— 3) Magaz. 1. e, pg. 100, 110, — 4) Analele Acad. Rom. ser. 2. . 2 secţ. 1, pg. 10, 
nr. 3 și 204, nr. 61, a
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O comparare a amîndurora ni-ar dă cel mai bun răspuns, dar' noi nu 
sîntem acum în. plăcuta posiţiune de a o face, - | PN 
„Să trecem acum la a doata, frîntură de cronică, cunoscută sub 
numele autorului ei, adecă la ai a aa 

14. Istoriea Țării Romînești, de Radul Popescul, 
„Această frîntară de „Istorie“ este publicată, după doaiit manuseripte 

diferite, atît în Magazinul istorie p. D. din 1847 în 4. q. pa. 21—62 şi 
93—178, cît și de librariul G. Ioanid în: Istoriea Țării Romîneşti, Bu- 
cureșți, 1859, vol. 2. pa. 218--399,: | 

n îmbele aceste publicaţiuni, ea figureadă ca continuare a „Istoriei 
vieţii lui Constantin Brîncovanule, serise de Radul Greceanul, și se leagă, 
de ea. prin cuvintele: „De aicea sînt cele ce at scris chir Rafail monahul, 
care pre nume mirenese 'l-aii chiemat Radu Popescu, biv vel dvornic“ ; 
povesteşte apoi întîmplările cam din 1699 pînă în Optomvre 7237 (1728) 
și se sfîrşeşte dicînd: „Pănă aicea am scris cele ce stai întâmplat pînă în săvărşitul a dece ani dintru a doă domnie a Măriei sale Nicolae Vodă, iar' de aicea. înnăinte cu ajutoriul și mila Ină Dumnedeit voiii: serie înce- pînd dela al unsprădecelea an înnăinte€ ; cuprinde așadară, un răstimp de 
29 de ani. NE i 

Despre această cronică, în foarma ei publicată, dic redactorii Maga- 
zinului istorie1) că în anul 1729 un Radul Lupescul, logofăt de divan, din 
poronea, ni Niculaiii Maurocordat, a făcut „un tot“ din eroniea lui Radul 
Greceanul dela, 1290—1700 şi din a lui Radul Popescul dela 1700—1728, 

Pe ce rădimaţă afirmă aceasta redactorii Magazinului istorie, nu 
ştim, dar ceea ce știm de bună samă este, că Radul Greceanul n'a scris, 
precum am arătat, mai sus sub nr. li, pg. 196 altă istorie a "Țării Romîneştă,. 
decît numai domniea lui Constantin Brîncovanul, și că cronica lui Radul Popeseul, în niciun caz, nu poate fi privită ca continuare nici la scrierea lui: Radul Greceanul, fiindcă nu este împreunată cu că în mod logie şi 
cronologic, nici la Cronica numită de noi Cantacuzineană, fiindcă de aceasta diferește cu desăvârşire în spiretul în care este concepută, 
Cronica lui Radul Popeseul, contrară Cantacuzineştilor. 

Radul Popescul a fost un adversarii al familiei Cantacuzineştilor şi vorbeşte în cronica sa, despre dînşii cu învierșunare și descopere într'însa multe fapte rele, săvîrșite de ei. Această animositate încontra Cantacu- zineștilor se observă mai ales pînă în anul 1727, cînd Constantin, feclo- rul lui Niculaiii Maurocordat,. s'a logodit cu Smărăndiţa, fiea, răposatului spătarii Radul Cantacuzinul. 2) Această ostilitate a lui Radul Popescul se vădește prin mai multe obsevări ce le face în cronica sa despre Can- tacuzinești, precum: „Cantacuzinii carii pururea aii fost vicleni Domnilor, şi n'a i fost odihniţă de niciun Domn“; — „Spur- catul. Ştefan vodă (Cantacuzinul, 1114—11716) mat năinte aii trimis boiari și slugi de ale lui de străngeâ, oamenii... de se văită de Costantin vodă (Brîncovanul) că W-aii sărăcit... cu toate acestea ce se neoviă Ștefan pentru stingerea văru-săă, lut Costantin Vodă, n'ar fi putut, şi el Și feciorii lui, numai hoţul cel bătrăn, tată-săit Constantin stolnicul (Cantacu- zinul), știind toate tainele nepotu-săii „Constantin Vodă ... însuși .., le-aii adus la imbrihorul.:3) — „Costa ntin stolnicul (Cantacu- 
2) 6. 1. pg. 10—11, şi t. 4. pg 21.— 2) Mag, îs. t4, pg. 149. — 3) Mag. îst, w 4. pg. 20. — 4) Mag ist. î. 4. pg. 31.
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zinul) : .. și cu Costantin Vodă Brăncoveanul "l-a ă- omorît (pre Şărban 
Cantacuzinul)', 1) — „dar' de Costantin Vodă, precum iarăș hoţul bătrăn, 
cu feciorii lui şi Mihali spătariul, "l-ai vândut la Turcă şi l-ati 
dat în măinile lor, nu ne mai trebue mărturiile lor, că noi cu ochii 
noştri le-am vădut,. și cu mănile noastre l-am pipăit, şi nu este nicio 
îndoire că nu “l-ai văndut și nu l-ati omorît, şi nu “l-ai pustiit, ci ei 
adevărat ai fost stîngerea vieţii lui şi a feciorilor lui şi a casii lui':;2) 
— aflăndu-se la împărăție 'pre deplin vicleșugurile Cantecu- 
zinilor ce făcuse împrotiva stăpănilor Otomani, alcătuindu-se cu străinii: 
Nemţă, Moscali şi alţii, ale cărora cărţi, confirmaţii şi privilegii, mergănd 
în măinile lor, ati socotit cu multă înțelepciune de "i-ai străns, '-ait adunat 
căte pre unul şi i-ai dus la Poartă de le-ati făcut aceea, ce Ii s'aii cădut. 
Că nu s'aii îndestulat în păinea cea împărătească ce li se didese în mănă 
de măncă, ci cereâ dela alte monarhii bine nevădut, numai prin nădejde. 
Că Şărban Vodă cu umbletele lui ca acestea, de nu vre muri, nu eră 
nădejde și putinţă ca să, scape de urgiea împăratului, :că toate vicleşugurile 
lui se aflase de Turci, 3) — pre Ştefan Vodă Cantacuzinul „l-ai şi 
măzălit şi: ?l-ait și omorît și pre el şi pre tată-săii pentrn aceste vicle- 
șuguri ce sai audit că făceă Cantacuzinii cu ai lor.) 

Din această vădită ostilitate ce transpiră încontra Cantacuzineștilor 
din cronica cunoscută pînă acum sub numele ]ui Radul Popescul trebue 
să conchidem numai decît că- Radul Popeseul, sub niciun cuvînt, nu poate 
fi privit ea continuătonăii nică al cronicii lui Radul Greceanul, nici al 
cronicii Cantacuzinene, pentrucă el n'a putut. continui, niște cronici carile, 
după ţinoareă lor, erai. cu totul opuse vederilor și sîmțămintelor lui; spre 
ale continuă şi a le pune în armonie cu vederile sale, el ar fi trebuit 
să le preluere şi să le prifacă ou desăvîrşire. Această nepotrivire bătă- 
toare la ochi dintre cronica lui Radul Popescul şi celealalte doaiiă ni 
dovedeşte mai departe că cela ce-a împreunat întrun sîngur manuscript 
aceste trel cronici, diferite una de alta după timp, autori și chiar după 

tendinţă, a fost un copist naiv şi fără de nicio ctitică, carele n'a căutat 

la ţinoarea și la spiretul cronicilor, ci mai mult numai la aceea cum să 

lege mai bine şirul cronologic al domnitorilor în cronica. ce voiă so 
compileze. | 
“Dar! nu numai după spiret nu se potriveşte cronica lui Radul Po- 

pescul cu celealalte doaiă, ci ea nici nu este legată cu ele în mod potrivit 
cronologic şi logic. | . _ 

Cronica lui Radul Popescul stîngaciii combinatăcu 
a lui Radul Greceanul. | 

Descrierea domniei lui Constantin  Brîncovanul, precum este ea. 
publicată în Magazinul istorie și de librarlul Ioanid în „Istoriea 'Ţării 

Romîneşti“ vol. 2. se finește astfeliit: „Aicea numai a se şti însimnăm 

că la 9 dile ale lui Octomvrie a. 7205 (1699) sai pristăvit şi un preot, 
anume popa Nicolae, carele, Grec fiind şi vechie slugă a casii Măriei sale 

lui Costandin Vodă, și om foarte politic, știut şi vrednic în toate, carele 

multă vreme pătimind, şi el obșteasca datorie 'şi-aii făcut, pentru care 

multă măhnire ai dat Domnului săi şi prietinilor 

săi. 5) 

3 Mag, îst, t. 4. pe. 81. — 2) Mag. ist, . 4. pg. 31—38. — ?) Mag. ist. t. 4.pg, 

43 - 44. — 4) Mag, ist. t. 4. pg. 44. — 5) Mag, ist. t. 2. pg. 351; — Ist. Ţ..R. vol. 2. 

  

pg. 218.
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„La această închieiare a cronicii. lui -Radul Greceanul. numai în api- renţă se potrivese cuvintele dela pretinsul început al cronicii lui Radul Popescul: „Trecănd și aceste întristări ce venise lui Constantin Vodă: .. , da nu Și în realitate, căci „aceste întri- stări“ nu veniseră asupra lui Constantin Brîneovanul din causa morții „preutului Niculaii“, Grecul, ci din „grija de măzilie“, precum şi urmeadă cronica mai departe dicîud : „vădănd că 'Și aii dreş Inerurile despre Poartă să nu mai aibă grijă de măzilie, se bucură, se veseli, şi. se lățiă în domnie, în avuţie ce străugeă din ţară, care alt Domn n'aii străns, nici s'ati îmbogăţit ca el decînd este începutul ţării. ,.«1) Astfeliii de îmbinare greșită după înțeles. o puteâ face numai un biet copist şi compilătoriă puţin iscusit, iar” nu un scriitorii de istorie ca Radul Popescul, carele cunoștea bine istoriea, patriei sale, fiindcă afirmă cu adevărat că, „decănd este în ceputul ţării“, nime nu se înavuţise şi nu se întemeiase așă de bine în domnie ca Constantin Brîncovanul, Dar şi cu privire la timp nu se potriveşte această, legătură, căci grija cea mare de măzilie n'a avuto Constantin -Brîncovanul tocmai în Optomvre 1699, ci, precum ştim de aiuria, temere mare de măzilie cuprinsese pre Constantin Brîncoveanul în doaiiă'rînduri: odată în Sept. 1695 cînd sultanul turcesc s'a întors dela izbîndile sale din Banatul Temeşan prin Ţara Romînească ), şi apoi în toată domniea lui Antioh Cantemir în Moldova (Dee. 1695 pînă Sept. 1100), mai ales din causa nunții ce -încontra, voii ]ui Coustantin Brâncovanul o făcuse Dmitru Cantemir în Mai :1699 cu o fată de-a răposatului Șărban Cantacuzinul, carea dimpreună cu majcă-sa petreceă, pribeagă în Braşov. 3) Această, grijă de măzilie n'a despărut pentru Constantin Brîncovanul decât abiă după detronarea lui Antioh Cantimir, adecă, în Septemvre :1700. Un „eontinuă- torii conştiincios al cronicii lui Radul Greceanul. n'ar fi putut dice în Opt. 1699 despre Constantin Brîncovanul că „ȘI ali dres Inerurile despre Poartă ca să nu mai albă „grijă de măzilie“ şi că i-ati trecut „întristă- rile acestea't, Deci şi în privinţa timpului nu se potriveşte pretinsul înce- put al cronicii lui Radul Popeseul eu pretinsa fine a cronicii lui Radul Greceanul, - | E Pe lîngă aceasta trebue să mai luim încă. în băgare de samă, şi împrejurarea, că Radul Greceanul ma scris istoriea . domniei lut Constan- tin Brâncovanul nnmal pînă în Opt. 1699, ei aici a întrerupt'o numat pentru cîtva timp şi apoi a continuatio ia răș mai departe încă pînă înal 19-le an al domniei lui, adecă pînă în anul 1707, Deci şi dintru acest punt de vedere nn s'ar potrivi: cronica lui Radul Popescul. ca con- tinnare la Istoriea vieţii lui Constantin Brîncovanul, compusă de Radul Greceanul ! | 
Cronica lui Radul Popescul defectuoasă la înce put. 

Dacă pretinsul început al cronicii lui Radul Popescul din cele doaiiă publicațiuni nu se potrivește şi nică nu se poate consideră cea, continuare a scrierii lui Radul Greceanul, apoi el nu poate trece nick ca început potrivit şi admisibil la, o seiiere de sine stătătoare ; căci începutul de pTrecînd şi aceste întristări ce venise lui Constantin Vodă, fără de 

  

9 Mag. ist. t, 4, pg, 21; și . 6, pg. 168-170; — și Istoriea PR, v. 2, pg.218. — 2) Mag. ist. . 5, pg. 121—198 și 141—142, — 3) Let. Mold. 1. ediţ. î. 2. pg. 49, 285, 289—290. |
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a Vorbi mai întîiti despre ele și causele lor, ni demustră că scrierea lut 
Radul Popescul, precum ni este ea cunoscută din Magazinul istorie şi din 
manuscriptul publicat de G. Loanind, n'a putut fi întreagă la început. 
Autorul n'a putut începe cronica în modul acesta; el trebue numai decît 
să fi vorbii mai înnăinte despre acele întristări și despre causele ce 
le-aîi produs, şi apoi puteă; dice că, „trecînd șf aceste întristăniii, se bucură 
Constantin Brîncovânul. Ba încă ce este mai mult, din conjuneţiunea | 
comulativă „și“! urmeadă mai de parte că scrierea lui Radul Popescul n'a 

„vorbit mai înnăinte numai: de „aceste întristăni* ce veniă lui Constantin 
„Brîncovanul din „grija de măzilie“, ci încă și despre altele, precum d. e. 
de cele venite din causa morţii fiicii sale, a Mariei, măritate după Con- 
stantin Duca, moarte care s'a tîmplat în Constantinopolea în anul 1697 
şi care X-a causat -„mare întristăciune.!) Da despre toate acestea nu 
găsim nimic la începutul cronicii, lueru care ne constrînge să admitem că 
evonica n'a fost întreagă la început. Pe lîngă aceasta mai vine de con. 
siderat încă și împrejurarea că nici un cronicarii nu s'a apucat să'și serie 
cronica, întrun mod ușă de rupturit și începînd din mijlocul unei domnii, 
ci sail dela începutul domniei, ca Radul Greceanul și alții, sati chiar dela 
fundarea statului. Întrun mod asemenea trebue să fi purces și Radul 
Popescul. : ' | 

___Îmcă o.dovadă puternecă, și decisivă că cronica aceasta n'a fost 
întreagă la început ni-o procură însu'și autorul. În contestul cronicii de 
faţă, la domniea dintîlit a lui Niculaii Maurocordat (lanuar pînă Noem- 
vre 1116), vorbind Radul Popescul despre pregătirile 'Tureilor de răsboiti 
încontra, Nemţilor în primăvara anului 1716, dice că Sultanul turcesc, 
din îndemnul vezirului Ali Pașa, „ati stricat pacea ce aveă cu Nemţii, 
neplinindu-se vremea  hotărîtă ce avusese întemeiată cu scrisori prin 
mijlocirea lui Rami Reizefendi și a măriei sale Alecsandru, ecsaporit al 
împăratului, precum s'aii seris mai îndărăpt la domniea 
lui Constantin Vodă“. Dar' toemai despre această pace din Car- 
loviţ, închieiată pe 25 de ani într'a 26. Ianuariii 1699,2) nu se vor- 
bește nimică a începutul cronicii acesteia, și totuș autorul ci ni spune. 
apriat că a, scris despre ea la domniea lui Constantin Brîncoveanul, Ni 
trebue oare altă dovadă mai puternecă spre a demustră, în mod nerecu- 
sabil, defectuositatea cronicii la începutul ei? Acest început al cronici, 
modificat însă încâtva, da” în - legătură firească, îl găsim în contestul 
„Istoriei "Ţării Romîneşti dela anul 1689 încoace“, 3) lucru care aduce 
în combinare îmbele fiînturi de cronică,. . | 

Deci, rămîne dovedit că cronica lui Radul Popescul,. precum este ea 
publicată în Magazinul istoric şi de G. Ioanid în „Istoriea Țării Romi: 
nești“ vol, 2, nu numai că nu este deplină la început, dar că nici nu se 
potrivește, nici după spiret, nică după timp, ca continuare la cronica lui 
Radul Greceanul și la cea Cantacuzineană, că prin urmare ea a fost şi 
este o cronică de sine stătătoare, cu un început; mult mai dinnăinte decît 
anul 1700, precum se credei pînă acum. 

Cronica lui Radul Popescul în răporteualtele, 
Dar, dacă eronica lui Radul Popescul nu se potriveşte ca conti: 

nuare la finea cronicii lui Radul Greceanul și la cronica Cantacuzineană, 

1) Mag, ist. t. 5. pg. 156. — 2) Hurmuzaki: Documente, vol. V. p. î. nr, 151 pg. 
024; — p. 2. nr. 473, pg. 329, — 5) Mag ist. t. 5. pg. 168.
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apol ea, prin concepțiunea sa, stă în strînsă legătură, precum resultă din 
cele precedente, atît cu cronica atribuită lui Constantin Căpitanul, cât şi 
cu Istorica "Țării Romînești dela 1689 încoace, iar” toate împreună cu 
altă cronică pre care Giorgiii Şincai o citeadă sub numele de. 

Istorie Bălăcenească. 

În bogata sa colecţiune de manuscripte istorice, și anumea ca tom 
al 20-le din ea, aveă Giorgit Şineatii un manuscript, carele 'purtă pe 
foaiea din afară titlul de: „Istoriea Țării Romîneşti“.!) Acest 
manuscript îl prescrisese cu litere lătineşti Samuil Micul s. Clain în 
Vieana în anul 1110. Pentrucă îl căpătase spre copiare dela o doamnă 
din familiea Bălăcean din Ţara, Romînească, carea petreceă pe timpul 
acela acolo, de accea îl numi și „Codex Valachicus manuseriptus Bala- 
cianianusi, sati „[lstoriea Bălăcenească“,s. „Chronicon 
Balacianianum“. Această eronică conţineă în manuseriptul lui Giorgiă 
Şincaiit istoriea Ţării Romînești, nu dela fundarea statutui, ci numai dela 
începutul domniei a doaiia a lui Alesandru Ilieaş (1627—1629) pînă înal 
cincile an al domnieia doaiia a lui Niculaiii Maurocordat (Febr. 1719—1730) 
adecă, răstîmpul din anul 1627 pînă în anul 1728. 

De acest manuseript s'a folosit Giorgiti Şincatii la compusul valoro: 
sului săii op: „Cronica Romînilori, citîndu'l din anul 1629 înnăinte pînă, 
în anul 1124, de vro 62 de oră, sub numele de „Codex Valachicus 
manuscriptus Balacianianus“, sati de „Lstoriea Bălăce- 
neascăt. Ă Se ASE 

Din această Istorie reproduce, succesiv, din cuvînt în cuvînt, pasage 
“mal lungă ori mai scurte; une ori însă se provoacă numai la ea prin 
cuvintele: -„aşișderea s. asemenea scrie și Istoriea Băliicenească“, s. „Ist o- 
ricul Bălăcenesc* (sub anii 1638, 1691, 1693 şi 1711), sati şi com- 
bate (sub anul 1699) cele cuprinse în ea, fără de a mai reproduce încă 
şi pasagele respective. DI 

Pasage întregi găsim citate din această cronică sub anii: 1629—1631; 
1634; 163171—1641; 1053-—1695; 1658; 1660; 1662—1666; 1668—1674; 
1676; 1678—1684; 1687—1690; 1692; 1696; 11703; 1713—1121; 1123 

i 1724, . IE 
: De am culege toate aceste pasage la un loc, am ave, de bună samă, 
aproape întreagă Istoriea Bălăcenească precum se cuprinde ea în manu: 
scriptul folosit de G. Şineaiii.: Manuseriptul acesta "l-a împărtășit G. Şincaiii 
şi lui |. Chr. Engel, dempreună cu un estras lătinese făcut de dînsul. 
Engel ni. descrie?) mai de aproape acest manuscript, reproduce din el, în 
trăducere nemţească, începutul și finea lui, spre a dămuștră că această 
Istorie n'a fost completă; la început nu, fiindcă acoles se provoacă autorul 
la o întîmplare precedentă prin cuvintele: „precum s'aii scris mai sus, 
fără ca să esiste în manuscript descrierea acelei întîmplări; la fine deasemenea, 
nu, fiindcă acoleâ promiteă autorul că va serie” și mai departe această, 
istorie“. Sa 

Dacă facem acum o comparare între testul citat de G. Şincată din 
Istoriea, Bălăcenească și acela din „Istoriea Domnilor Țării Romîneşti“, 
atribuită lui Constantin Căpitanul, și din „Cronica "Țării Romîneşti . de. 
Radul. Popescul“, găsim o deplină identitate în testul din ele, și .o ast-. 

2) Conf. Analele Acad. Rom. ser, 2. t: 3, secţ. 1. pg. 106, nr, 1. — 2) Gesch, der 
Moldau und Walachey, Halle, 1804, 2. Th..pg. Bi 9, - ca e
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mănare uimitoare cu acela din 
încoace“, 

„Istoriea, Țării Româneşti. dela 1659 

“În genere, G. Şincată a citat „Istoriea Bălăcenească* din cuvînt în. 
cuvînt, permiţîndu'șă numai. ici coleă schimbări de cuvinte şi de stil, 
lăsînd afară, unele trase și pre altele sîmplificîndu-le. Spre a ne convinge 
despre identitatea, respective, asămănarea testului din manuseriptul Isto- 
viei Bălăcenești cu acela a) din cronica atribuită lui Constantin Căpitanul, 
b)din cronica anonimă dela, 16839 înco ace şi 6) din a lui Radul Popescul, vom 
reproduce aice în paralelă, succesivă, cîte un păsagiii dela începutul și 
dela finea fiecării cronici. 

a. Istorica Dălăcenească. 

. Dela început. 
- „Domniea lui Alecsandru (1V.) 

Vodă Iliaș, anul dela facerea lumii 
1137, iară, dela,.Hr, 1629. Dupăce 
ati măzălit 'Lurcii pre Alecsandru 
(V.) Vodă "Coconul, pre cum sati 
scris mai sus, farăș au trimis 
Domn pre Alecsandru Vodă Iliaș, 
mutăndu'] din țara Moldovii în Țara 
Romănească, de care nu avem a 
scrie vrev istorie, fiindcă noi încă 
la alţă nu am găsit, fără căt die 
că aii domnit doi ani, deci măză- 
lindu'l Turcii, ai pus în locul lui: 
pre Leon Vodă, feciorul lui Ștefan 
(0.5 | 
. 

2: „Într n acest an, Şărban Vodă 
aii-făcut nuntă mare și. cinstită,: 
măritănd pe fiiea sa Smaranda după 
Grigorie postelnicul Băleanul, adu- 
cănd din Ardeal despre partea 
prinţului sol pe Betlen Elec, și din 
Moldova, dela Cantemir Vodă, pe 
Velicico Hătmanul, carii mare ve- 
selie ait avut pentru această, fie, 
fiind și frumoasă și înţeleaptă, pe 
carea. foarte o iubii tată-săă, și 
multă vreme sai nevoit ca săă 
afle soţ de bun neam, de frumos 
şi de înţelept asemenea ca și dănsa, 
Și neaflănd în ţară, fiind acest eucon 
din ţâră prebegit în Ardeal pentru 
frica lui Şărban Vodă, şi fiind în 
curtea, lui: Apafi postelnic, audind 
Şărban Vodă politiile: lui, -frumu. . 
seța și înțelepciunea, ait pus gănd 

  

  

Constantin Căpitanul; 

- ;„Domniea lui Alecsandru Vodă 
Iliaș, la 7137. Dupăce aii măzălit 
Turcii pre Alecsandru Vodă Coconul, 
precum sai scris mai în- 
dărăt, ia” aii trimis Domn pre 
Alecsandru Vodă Iliaș, mutăndu'l 
den țaraMoldovii aica, de care nică 
o istorie nu avem a serie, devremece 
nici noi n'am găsit, fără căt dic că ai 
domnit doi ani. Deci "l-ai măzălit 
si ati. pus Domn pre Leon Vodă, 
feciorul lui Ştefan Vodă "Tomșa, 2) 

Dela fine... 

„Întru acest an, Şărban Vodă, 
aii făcut nuntă mare și cinstită, 
măritănd pre file-sa Smarâgda după 
Gligorie postelnic Băleanul, adu- 
cănd sol den Ardeal -pre Betlen 
Elec, despre partea Craiului, şi den 
Moldova dela Cantemir Vodă, Ve- 
licăco Hatmanul, fratele lui Miron 
Logofăt, cu carii mare veselie ai 
avut; pentru.că, această fiică a lui 
Şărban Vodă, fiind şi frumoasă şi 
înțeleaptă, foarte o iubii, tată-săii, 
și s'aii nevoit prin multe vremi ca 
Săi găsească soţ asemenea cu ea, 
de bun neam, frumos, înțelept, şi 
negăsind aice în ţară, fiind acest 
cocon de boier den ţară pribeag în 
Ardeal, iar pentru frica lui Sirban 
Vodă, și fiind în casa lui Apafi 
Mihai Craii, postelnic, audindu'i-se 
politiile, și frumseţea, “şi înţelep-. 
căunea, aii.pus în gănd să'l facă 
ginere, şi trimiţînd pre Costan din 

1) Sincăi Cronica sub 1629, — 2) Mag. ist, t. 1, pg. 285.
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sl aducă şi sl facă şi ginere, 
şi trimețănd pe Constantin Căpi- - 
tanul Filipescul, fiind văr cu muma 
lui Grigorie Băleanul, ?l-ai adus 
dela Apafi la Şărban Vodă, și "i-ai 
dat Şărban pe fiiea sa, carii atăta 
se potrivise amăndoi în toate, căt 
gura nu poate spune frumuseţele 
și înţelepciunea lor, şi toţi îi fericiă,; 
dară sărăcii scurtă bucurie ai avut, 
că după cinci luni bolnăvindu-se 
greit Smăranda, ati murit, și sai 
îngropat cu mare cinşte la mănă- 
stirea dela Cotroceni, iară Grigorie 
Băleanul ai remas în jale“. 2) 

b. Istorica Bilăcenească. * 

„Constantin stolnicul Cantacu- 
zinul şi-cu o samă de bokeri st'aii 
strîns toţi la mitropolie, fiind aci 
şi patriarhul Dionisie, și întîm- 
plîndu-se şi un câpigibașa împără- 
tese cu alte trebi venit la Bucu- 
reștă, "l-ati 'chiemat și pre el la, 
mitropolie şi ati făcut sfat pe care 
să pună Domn, și aii ales pe Con- 
stantin Brîncovanul.* 3) 

„În ţară, în diiia de Sîntamărie, 
cînd s'a tăiat Constantin cu feciorii 
la "Țarigrad, pe doamna lui Ştefan 
Vodă la Mănăstirea - de- un-lemn 
fiind. pentru evlavie, o 'ati loviti o 
nevoie mare de făceă, toate. gro- 
zăviile, şi ei nu socoti că e bă- 
taiea, lui” Dumnedeii, ci Sati pre: 
pus pe o călugăriță... că ati 
tăcut farmece cu alte muierit,, +) 

  

  

Căpitan Filipeseul, (Bind vă cn 
- mama lui Gligorie Băleanul), acolo 
unde erâ lăngă Craii, “l-ai pornit 
și "l-ai adus în ţară, și i-ai dat 
pre file-sa nevastă, carii atăta se 

. potrivise ămăndoi în toate, căt gura 
nu poate spune frumseţea lor şi 
înțelepeiunile lor, și toţi îl ferieti, 
dar” scurtă bucurie aii avut sărăcii, 
că în cinci luni numai ait fost a- 
măndoi, Deci viind Smaragdei boală 
grea, și fără leac, ait'murit, şi o 
aii îngropat cu cinste mare la mă- 
năstire:la, Cotroceni, iar”: Gligorie 
postelnie Băleanul ai rămas în- 
tristat, şi în cerneală ca tot nea- 
mul luiit. 2) i . 

Istorica ir, Rom. dela 1689. 

Dela început. - 
„Devremece! aii murit Sărban 

Vodă, precum siaii dis iai sus, 
boiarii cei mari și al doilea, carii 
se întîmplase la Bucureşti, sait 
strîns toți în spătăriea cea mică, 
noaită.., fiind şi Patriarhul Dio: 
„nisie , . ..şi vlădica 'Peodosie, mi: 
tropolitul “Ţării, şi ai sfătuit pre 
cine vor pune Domn... şi ale- 
seră pre Constantin logofătul Brîn- 

5 covanul să li fie Domn“. 5) 

Delafine 
„Însă întîlea minune ai fost, 

că trimiţînd Ştefan Vodă pre Doam- 
nă-sa și pre coconii lui la Mănăe 
stirea-de-un-lemn . ,. pentru închi- 
năciune și pentru chip de. evlavie, 
întîmplîndu-se în diiia de Sîntă- 
mariea Mare, . . . în care di și la 
Țarigrad aii tăiat pre Constantin 

odă și coconii lui, . . înti'acecaş 
di ai lovit pre această doamnă, 
a lui Ștefan Vodă, nevole, lovitură; 
îndrăcire, cât sait spăriat toţii, 0) 

„Acest citat din urmă îl găsim la Radul Popeseul 7) stilisat astfeliii ++ „lar aice în ţară s'aii arătat o minune mare, vrednici de seris; fiind. Doamna lui, Ştefan Vodă la Mănăstire 

3) Sincaiti 1. e, sub 1088. — 2) Mag. ist, £. 2. pa. 34-85. — 
1688. — 4) Sincată 1. c. sub 1714. — 5) Mag 
pg. 183. — 1) Mag, ist, î. 4, pg. 92189.. 

a-de-un-lemn, mergînd pentru evlavie, 

3) Sincaiă |. e. sub. 
„ist. t, 5, po. 93—95. — c) Mag. îst. t.5, 

: .



în diiia, de Sfântă Măriea Mare cînd aii tăiat pre Constantin Vodă și pre 
feciorii lui în "Țarigrad, întraceeaş di o ai ajuns și pre Doamna la 
mănăstire o nevole mare. de făceă toate grozăviile, şi et nictoum nu 
socotiă că ati venit bătalea lui Dumnedeii de li plătește după faptele lor, 

„ci ?ş-ati bănuit pre o... 
mece -cu alte muienii , 

„ călugăriţă de mulţi ani, că ea, ar fi făcut far- 
„. Spre a demustră această identitate vom 

reproduce aici, în paralelă, un pasagiii dela începutul cronicii lui 
Radul Popescul, și altul dela. finea manuscriptului folosit de G. 
Șincaiii. 

ec. Istorica Bălăcenească. 

-„Trecănd cîțiva ani, iată veni 
un imbrohor dela împăratul să iea 
pe Constantin  Brăncovanul, să'l 
ducă la Odriiă, unde erâ împă- 
ratul ; pricina pentru ce, nime şties. 
Deci Vodă de întristare s'at bol- 
năvit, ci îmbrihorul "l-ai aşteptat 
pănă ce s'aii mai tămăduit, apoi 
"l-ati: rădicat și "l-ai dus unde eră, 
poronea. Mergănd vodă la Odriiă, 
ati ședut în 30 de dile, şi cu nime- 
nea din cei mai mari s'ai putut 
întîlni, și foarte mare întristare 
ait avut temăndu-se căl vor mă- 
zăli. Iară căpichehaile şi 'boierii 
îmblă pre la unii şi pre'la alţii cu 
făgăduinţă, ci nemică li sat ră. 
spuns.: Mai pre urmă temăndu-se 
de vreo prăpastie ai adaus ha- 
racăul cu 240 de pungi preste cele 
280, ce eră, maj înăinte, numai să'i 
dea domniea și să vină iarăş în 
țară. Cu aceasta 'și-ait dobîndit 
domniea, și binele casei lui; iară 
ţara o aii îngropat cu atîta ha- 
raci“, 1) 

Dela fine. 

„ln al cincilea an al domniei 
sale Nicolae Maurocordat aii gătat 
mănăstirea dela, Văcăreşti carea de 
noii făcăndu-o şi cu toate înfru- 
musețăndu-o din lăuntru şi din 
afară, și bine îndestrăndu-o, în 
diiia de prea sănta Toiţă, carea e 
hramul acei mănăstiri, ait mers 
Vodă cu toţi arhiereii și egumenii,   

Cronica lui R. Popescul. 

Dela început. 
„Căţiva ani dară trecănd cu 

această, odihnă .a lui Constantin 
Vodă, iată că vine un imbrihor 
al împăratului cu porunca s%l 
rădice să'l ducă la Odriii, unde 
eră, împăratul, și pricina pentruce 
nimică nu știă; deci el.de inimă 
rea s'aii bolnăvit, dar! imbrihorul 
tot aici ati șădut pănă sai mai 
îndreptat din boală; deci “l-ai 
rădicat și "l-ai. dus unde “i-ai fost, 
poronca, şi mergând la Odriiii, ai 
şădut 30 de dile, și nu "-aii dat 
nimică voie să se împreune cu 
cinevă, şi aveă mare întristare că/'l 
vor măzălf, pentru care umblănd 
capichehaelile şi boiarii pe la unii 
pe la alții făgiduind bani, nică 
un răspuns nu putea să ia, în cea 
după urmă temăndu-se de vr'o 
primejdie rea să nu vie cumva, a 
tăcut adaos de haraciii 240 de 
pungi peste 280 ce eră ţară mai 
nainte, numai săi dea domniea și 
binele casii lui, iar pre săraca 
ţară o aii îngreuăiat cu atîta ha. 
raci“, 2) 

„Întru al cincilea dar an al 
Domniei Măriei sale lui Nicolae 
Vodă, săvărşindu-se mănăstirea Mă- 
viel sale dela Văcărești, și înfru- 
museţăndu-se cu toate podoabele şi 
pre din lăuntru și pre din afară, 

“praznie mare ai făcut Domnul în 
diia de sfânta Troiță, ce este 

„ hramul mănăstirii, şi mergănd cu 

1) Sincată, 1. e, sab 1703, — 2) Mag, ist. t. 4. pg. 21 —92,



cu. toţi boierii și neguţitorii şi cu 
alți oameni din toată cetatea, și 
după s. liturghie avănd Măriea 
sa hrizovul, carele "l-ai dat mănă- 
stirii, gata, "l-aii dat grămăticului 
Pansiot de "l-aii cetit cu vers 
mare din amvon ca să] audă toți, 
în care hrizov multe se rănduisi 
pentru folosul mănăstirii şi mai 
vărtos pentru milostenie ne'nee- 
tată, carea aii poruncit să se facă 
pururea din veniturile mănăstirii, 
mai ales cu streinil. Şi aş venind 
noi cu scrisul acestei Istorii dela 
anul după Hs. 1629 pănă la al 
cincilea an al lui Nicolae Mauro- 
cordat, cu a doaiia domnie, carele 
este anul 1124, încetăm“. 1) 

  

„815 . 

toți Arhiereii, bolarii şi neguţă- 
torii, şi cu alt fel de oameni, din 
toată rănduiala, pre toţi '-ati ospt- 
tat, precum se cade. Însă întîtii ai 
ascultat toți sfânta și Dumnedeiasca 
liturghie, după aceea avănd Măriea, 
sa hrizovul gătit, care ai făcut 
Sfintei mănăștiri, ?l-ait dat în măna 
lui Panaiot grimăticul de s'aii suit, 
în amvon, și cu glas mare, și cu 
bună proforă ?l-aii cetit înnaintea, 
tuturor, din început pînă în sfârşit, 
de "l-ai audit toţi, întru care hrizov: 
multe rănduelă şi învățături se co- 
prindeă, pentru folosul mănăstirii, 
șial lăcuitorilor mănăstirii, și pentru 
folosul sufletelor ' ctitorilor, care 
cu multă înţelepciune le-aii socotit 
şi le-aii rănduit Mărica sa, tar mai 
vărtos pentru milostenie care credem 

„că din dumnedeească răvnă le-ai 
rănduit şi le-aii poruncit să se facă 
din veniturile mănăstirii neîncetate, 
streinii săi primească“, , , , 2) 

În modul cum consună, sait se asamănă, între sine pasagele citate, așă consnnă, sati se asamănă între sine 
constatare credem că ne ese pe de- 
Bălăcenească, citată de G. Şincati, 

„și testul întermediar, Prin această 
o parte identitatea testului din Istoriea 
cu acela publicat în Magazinul istorie din „Istoriile Domnilor Țării Rumăneşti, scrise de Constantin Căpitanul“, și din Cronica "Țării Romăneşti de Radul Popescul“, iar” pe de altă parte asămănarea lui cu testul din „Istoriea 'Ţării Romîneşti dela anul 1689 ? y încoace“. Deci, [storiea Bălăcenească, nu'i alta, decît testul continui din „Istoriile Domnilor Țării Rumănești, serise de Constantin Căpitanul“ în 1169, şi din Cronica "Ţării Romîneş 

la început pentru timpul dela 1290 
tă de Radul Popescul, însă cu o lipsă 
pînă la 1629, lipsă vădită prin eu- vintele: „precum s'aii scris mai sus“, dauv' care se găseşte în „Istoriile Ţării Rumăneşti, serise de Constantin Căpitanul“, și cu alta lipsă la fine pentru timpul din 1723 pînă în 1728, arătată prin promisiunea autorului de a'şi continuă cronica, dar! care se află în cronica Ink Radul Popeseul Istoriea Băiăcenească ni se presîntă așadară ca o fiîntură întermediară dintro cronică în carea se deserieaii. domniile din Para Romînească dela Radul Negru, 1290, pînă în anul 1728. 

Radul Popesculautoralunetcronieia 7, R. dela . 1290—1728, 
Identitatea testului din manuseri ptul aşi numitei Istorii Bălăceneştă s atît cu acela din Istoriea, Ț. R. atribuită lui Constantin Căpitanul, cât şi cu cel din Cronica lui Radul Popescul a stârnit în noi pripusul: oare nu cumvă aceste doaiiă cronici, privite pînă acum ca diferite una de alta, sînt una și aceeaş, avînd de autor pre Radul Popescul? Cercetările făcute 
1) Sincatii . c. sub 1724, — 2) Mag, ist, î.5, pg. 119. | 
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în: privinţa aceasta ei prifăcut,. acest. pripus într'o. probabilitate deplină, 
ca să nu dicem chiar sigurînţă.: Este cunoscut că, precum numele unor - 
localităţul sait luat dela conumele familiei care le stăpîniă, așă mai pe 
urmă şi unele familii prinseră a'șăi fipsă cîte un conume familiar dela 
localităţile ce le stăpîniaii, sait unde petreceaii. Așă găsim în jumătatea 
a doaiia a secolului a 17-le numindu-se aceeaș persoană d.-e. Radul din 
Greceni şi Radul Greceanul;1) Staieo vistiariii din Bueşani şi Bucşanul ; 3) 
Giorpiii s. Gerge Băleanul și din Băleni, 3) ete. Dori, tot aşă, credem noi, 
că şi Radul Popescul, recunosentul autor al unei continuături de cronică, 
'şi-a luat, conumele, săit de Popescul dela -vreo moşie, numită Popeşti. 
Astfeliii âjungem noi ca să identificăm pre acest Radul Popescul cu Radul, 
fieciorul Hrizii din Popeşti, despre carele. am vorbit la cronica de'sub 
nr. 19, pa. 204. Numai admițând această identificare înţelegem ușor şi pe 
deplin, de ce Radul Popescul serie pînă în anul 1727 cu amîrîciune și 
ostilitate despre. Cantacuzineşti. -Tatăl săi, Hrizea vistieriul, și chiar el 
însu'șă, ai fost adversari învierșunaţi al familiei Cantacuzineştilor, precum 
ne încredinţăm din Cronica numită de noi Cantacuzineană şi din aceea 
atribuită pînă acum lui Constantin Căpitatul, Pasagiul citat mal sus, pg. 
204, din această cronică, cu carele se începe descrierea domniei lui Șărban 
Cantacuzinul, n'a putut izvori din inima și din erierii altuia, decît numai 
din ai aceluia care a suferit multe din partea lui Şărban Cantacuzinul, 
şi tocmai şi asupra familiei lui Hrizea vistieriul din Popeşti s. Popescul 
ait cădat multe din acele „fulgere și trăsnete“, despre cari se vorbeşte 
acolo că „ati spart și ati desrădăcinat nenumărate case de boieri“. 

Deci rădimaţi pe veritatea acestei identificări, și luînd în considerare 
toate constatările noastre de mal sus, relative la cronica lui Radul 
Popescul, că adecă această cronică, în foarma ei publicată, a fost defec- 
imoasă, la început; că este concepută și. șirnită în acelaş spiret ca și 
cronica ătribuită pînă acum lui Constantin Căpitanul, şi că se combină 
cu ea în mod firesc, logic: și cronologic, prin testul păstrat în ași numita 
Istorie Pălăcenească şi în Isroriea 'P. BR. dela 1689: .noi credem că 
Radul Popescul n'a cris istorica patriei sale numai din anul 1100—1738, 
precum se admitea pînă acum, ci dela Radul Negru, din. 1290 încoace, 
dacă nu cumva chiar şi mai dinnăinte. Întw'acenstă credinţă ne întărim 
încă și. prin altă “considerare, accea adecă, că Radul Popescul a fost 
bărbat de încredere al. lui Niculaiii Maurocordat;:.că 4 fost însăr- 
cinat de acesta în Sept. 1716 ca să gătească conace prin ţară, dela 
Focşani pînă la Cerneţ, hanului tătăresc carele se ducea spre 'Temişoara 
întrajutoriii Tareilor 4); că a fost înnăintat de el la gradul de mare 
ban; că a împărtășit cu dînsul soartea asilului. nevoluntar în Ardeal 
din Noemvre 1716 pînă după pacea. dela Pasaroviţ din Juliă 1718,5) 
şi în fine, ţînînd sama că Niculaii Maurocordat s'a, înteresat în timpul 
domniilor sale din Moldova de istoriea ţării preste care domnii și că 
avusese acole:i cu istoriografi pre marele logofăt Niculaiii Costin și pre 
Acsenti Uricariul ; avînd toâte acestea în vedere na putem să nu admitem 
că Nieulaiii Maurocordat a căntat și în "Para Romînească pre un bărbat 
“rednic şi învăţat care să serie pentru el istoriea, acestui domniat, nu numai 
cca, contimporeană, da” cbim” dela al doile descălecat al ţării încoace. 

» Rev, dom. vol, IL. pg. 582, 585, 557, vol. 2. pa. 258. — 2) Mag. ist. £.1. pg. 

360; 5, pa. 5, 18, 18—19, 25. — 5) Mag. ist. t, 5. pg. 27. — %) Mag. îst. î. 4 pg. 

61-52, — 5) Mag. ist. î, 4, pg. 56—57, 61, 101, 198, |
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„Avem știre despre un manuscript întitulat: “Istoriile “Țăzii Româ- neşti“ dela Radul Negru, 1290, pînă în anul 1124, carele se păstreadă în biblioteca museului transilvan din Cluj.1) Oare nu cumva ni represîntă acest manuscript: întrun sîngur corp întreaga cronică a lui Radul Popescul ? ! Ra 

Timpulcompunerii. 
La cele consiațate mai sus, pg. 205, în privinţa aceasta mai: adau: gem aice încă câteva date. Cătră finea deserierii domniei lui Ştefan Can- tacuzinul (art -1714 pînă lauuariit 1716), autorul cronicii dice :2) „De va Vreă cinevă din cei ce n'aii vădut pre Ştefan Vodă, nici ati trăiteu el, niciaii vo rbit.eu'el, ca să afle ce fel ati fost, și ce feluri de obiceiuri aveă, să citească aicea înti'aceste trei patru rănduri ce aim scris prescurt, și va află și politiea lui: Pentru că auto- rul se adreseadă într'acest pasagiii nu. cătră toți contimporenii săi, ci numai cătră aceia carii „n'a vădut pre Ştefan Vodă, nici ai trăiteuel, nictaii vorbit-cu el“, noi deducem că: autorul a fost unul din boierii curţii, că a stat în răporturi cu Ştefan Cahta- cuzinul, că a' trăit cu el, și că a scris această parte a Istoriei: sale mai mulţi ani după maziliea lui Ştefan Cantacuzinul, adecă după Ianuari ii 1716, însă întrun timp în care trăită încă mulţi dintre contimporenii. lui Ștefan Cantacuzinul, carii "l-ai fost vădut, dară și. dintre acela carii. nu l-ati fost vădut, nici n'a trăit, nică nai vorbit cu el. a La începutul domniei a doaiia a lui Niculaiii Maurordat (Febr, 1719 pînă April 1130) dice autorul 3) că, acest Doman,: pe lîngă alte bunătăți ce. făceă cu' boiarii și cu ţara, „ai făcut doă bunătăță mari pămăntului. acestuia, care sănt vrednice de a se serie ca să știe cei din urma noastră cătă nevoință ai făcut acest Domn de ati măntuit țara de. aceste r&utăţi ce venise asupra țării“, Acest pasagiă, pentrucă într'însul autorul se adreseadă nu 'cătră contimporenii, ci numai cătră urmașii săi, noaiii ni se pare a fi seris chiar în timpul la care se referește, -adecă în anul 1719, sati îndată după acesta, : CI nti'această socotinţă ne întărim încă :prin' considerarea că autorul, : descriind evenemintele din al treile an al domniet a doatia, a lui Niculatii Maurocordat, adecă din Febr. 1721, pînă în Febr. 1122, vorbeşte și despre . niște răsboaie din Pevsiea, şi apoi adauge: 4) „Şahului celui orbit și lipsit de împărăție, X-aii rămas un fecior, dar! ce se va alege de elnu se știe“, lav cevâ mai la vale, vorbind, despre cele întîmplate în al cineile an al domniei lui Nienlaiii. Maurocordat, dice 5): „Şahtahmaz, feciorul Șahului Persiei, după nenorocita, întîmplare ce aii avut tată-săii, de Miruveiz, precum s'aii pomenit mat apoi, scăpănd ati năzuit la Țarul Mosculuii. Aceste doaiiă pasage, puse unul în fața altuia,. ni arată că în anul 1721 autorul ajunsese cu scrisul istoriei sale pînă pe. timpul săii, căci altmintrea n'ar fi putut dice în primul pasagiii că nu ştie ce se va alege din acel fecior 'rămas-al Şahului, precînd-în al doile pasagiii ni spune că el a năzuit la "Parul Moscului, carele "l-a primit cu bine și “i-a promis ajutoriii încontra dușmanului săti Miruveiz. ot într'al treile an al domniei lui Nienlatit Maurocordat vorbește Radul Popescul și 

  

1) Analele Acad. Rom, ser. 2. 4,2 sec. 1. pg. 106, nr, 9 și 215, şi nr, 97. — =) Mag. ist î. 4. pg. 38..— 2) Mag. ist, t. 4, pg. 107..—4) Mag. ist. t, 4. pg. 115..— 5) Mag. ist. t. 4. pg. 131. o . . a 

-
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despte pitariul înare, Barbul' Merișanul, că el, cuprins de „fumarile deştir- 
tăciunii“, „neavănd nici o: nevole“. din partea domnitoriului, a fugit preste 
Olt 1a.. Nemţă, şi că Niculaiii “Maurocordat îmblă ca să'l prindă și săl 
pedepsească, și apoi adauge: „'mi se parecă iar'acel s fărșit 
va dă ca și unehiu-săii Staicu Paharnicul“.1) lar” în al 
cincile an al domniei lui Niculaiii Maurocordat dice Radul Popescul că 
Barbul; Merișanul, „vEdănd acolo că nu poate trăt cu tienă, cl depăr- 
tase în sus ca să nu lăcuiască aproape de margine, .. . şi încă temăn- 
du-se că!l vor dă Nemţii. din ceas în ceas să'l ducă la Domn, W-aii 
căutat a: plecă capul şi a cere iertăciune dela Măriea sa; Măriea sa încă, 
ca un milostiv, -aii: dat Xertăciune, și viind în ţară “ai dat toate ale 
lui să 'și le stăpănească“ .. 2) - ȘI aceste doaiiă pasage încă întărese 
opiniunea noastră de mai sus. | 

Deci, pe temeiul celor spuse mai sus, noi socotim că Radul Popescul, 
ca amic al lui Niculaiti Maurocordat,.abiâ la îndemnul acestuia a început a, 
serie pentru el. Istoriea Țării Romîneşti, şi anumea în timpul cînd ai petrecut 
amîndoi în asil în Ardeal, deci între Noemvre 1716 și Julii 1715, şi că 
întracest timp de 20 de luni a ajuns cu ștruirea ei dela al doile descălecat 
pînă pe timpul săi, iar' de aici înnăinte a continuat'o scriind contimpo- 
reneşte pînă întru al cincile an al domniei a doaita a lui Niculaiii Mau- 
rocordat,: şi anumea pînă înt'a, 3.. Junii 1723, st. n., în diiia de Sînta 
Treime 5) cînd Niculaiii. Maurocordat a sînţit mănăstirea dela Văcireştă 
zidită de dînsul. Diiia sîntei "Treimi este a doaita (i după Duminica mare. 
Duminica mare este Duminica a șeptea după Paşti. Paștile ai căzut în 
anul 1723 întra 14. April; „deci Duminica mare într'a 2. Junii, și dia: 
sîntei Treimi într'a. 3, Juniii. Prin urmare istoriea lui Radul Popescul 
ajungeă în manuseriptul folosit de G. Şincaiii nu pînă în anul 1724, după 
cum pretinde el,'ci numai pînă în 3. Junii 1723. După nota ce sa aflat 
la finea manuseriptului folosit de GG. .Şineaiii, Radul Popescul a încetat 
în. anul 1723 a, scrie. mai departe istoriea sa, poate de accea că se 
puită pe atuncia cu cugetul de a se călugări, precum" s'a și călugărit 
îndată după sînţirea mănăstirii dela Văcărești, dară a promis, după cum 
ne. încredinţeadă I. Chr. Engel, că va continuă și mai departe istoriea 
sa, ceea ce a și făcut încă pînă în Opt. 1728, căci această continuare o 
aflim în manuscriptul publicat în „Magazinul istoric“ și în „Istoriea 
Țării  Romîneşti“, Dar” şi aicia, la fine, aflăm promisiunea de a continuă, 
mai departe istoriea, Autorul dice +): Pănă aicea am scris cele ce s'aii 
întămplat pănă în săvărşitul a dece ani dintru: a doă domnie a Mărici 
sale Nicolae. Vodă, iar! de aicea înnăinte cu'ajutoriul 
şi. mila luni Dumnedeii votii serie începănd dela al 
unsprădecelea an înnăintei“. Oră de a seris Radul Popescul 
şi mai departe istorica sa, nu putem decide, Probabil însă este că 'n'a 
mai, continuat'o ; poate că a şi murit îndată după anul 1728. 

Valoarea cronicii. 

Domniea dintiiit şi a doaita a lui Niculaiii Maurocordat, şi domniea 
întermediară. a lui Ion Maurocordat, 'sînt descrise în cronica luni Radul 
Popeseul en foarte multă părtinire ; numai envinte de laudă pentru înten- 
ţiunile şi faptele acestor domnitoră, și de admirare pentru calităţile şi 

1) Mag. ist. t. 4. pg. 115-116. — 2) Mag, ist. t 4. pe. 124. — 2) Mag. ist, t.4. 
pg. 119. — 4) Mag. ist. t. 4 pa. 118,
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înrîurinţa lor se află în această cronică, Spre: a recomîndă : și mat. bine Romînilor. familiea Maurocordateștilor, spre a, li șterge calitatea lor de străini şi de Greci, și spre.a arătă Romînilor că familiea Maurocordate- 
știlor are chiar pretensinni la tronurile romîneștă, . Radul Popescul demustiă “că Niculaiii Maurocordat, după matcă, se trage 'chiar din 
familiea lui Alesandru celui Bun.1) Aceasta încă e un argumînt că Radul 
Popeseul, nn atîta din îndemnul săii, cât din al lut Niculaiii Maurocordat,;.a: 
început, a serie şi a seris istoriea Țării Romînești, ca și Niculaiii : Costin 
istoriea Moldovii, chiar dela, primul ei descălecat, şi întiiea lui domnie în 
Moldova, iar” Acsenti Uricariul pre a douita domnie, .: a 

Radul Popescul însuși samănă a fi sîmţit că cele ce le serie despre 
Nieulaiii Maurocordat pot deșteptă; la unii alţii vreun -pripus de linguşire 
din parte'i, de aceea se grăbeşte într'un loc de. dice?);.: „A "pomeni toate. 

- bunătăţile pre deplin căte. aveâ Domnul, nu mă lasă obiceiul 
istoriei, pentru ca să nu dai bănnială de colachie, care rumă- 
neşte se chiamă ciocoinicie, drept aceea cu tăcerea le trec, numai atăta 
die, că toate faptele îi erâ cu dreptate, și nicicum nu suferiă să se facă 
cuivă 'strămbătate, din fire fiind tabitoriti de dreptate, milostiv, lesne 
Jertătoriii şi cu frica lui Dumnedeii.. Care acestea toate, vădăndu-le 
însumi cu ochii, de le voiă trece cu tăcerea,  pietrile vor strigâ“. 

Cu toată, precauţiunea aceasta a lui Radul Popeseul, noi-nuw'l putem. 
deslegă de „ciocoinicie“ cătră Niculaii „Maurocordat,. ci dicem că toate 
cîte le-u seris despre. dînsul, sînt scrise sub înrîurirea lui și a favorurilor 
ce le avea dela dînsul, tot aşi, precum Niculaiii: Costin şi. Acsenti : Urica-, 
riul ai deseris domniile lui Niculaiti Maurocordat din. Moldova, .tot sub 
înrîurința lui și a favorurilor căpătate dela dînsul. . - . i 

De şi resultă din cele precedente, dacă nu: cu -positivitate, dar”. cel 
puţin cu multă probabilitate, că Radul Popescul este autorul Istoriei . 
Tării Romînești dela Radul Vodă Negru şi pînă în. Opt. 1723, după cum: 
este ea publicată în Mag. ist. t. 1 şi 2; în Cronica Romînilor.de Şineati în t. 3. 
şi apoi: iarăș în Mag. ist.t. 4, şi în Istoriea Ţării Romănești de G. Ioanide, 
vol. 2,, totuș nu voim să retăcem o diferinţă formală ce se află în paubli- 
caţiunile de mai sus între partea primă pînă la 1658 şi între partea din urma dela 1688, respect. 1703 pînă în 1728 a acestei eronici, În partea primă a 
acestei cronică se află la începutul fiecării domnii nişte sumare; în partea. din urmă aceste sumare lipsesc de tot. Ele samănă. a fi lipsit și în manu- scriptul folosit de G. Şineaiă, cel puţin 1. Chr. Engel nu ni spune anumea 
:ă s'ar fi aflat; într'acel manuscript sumare la începutul domniilor. Este 
eu putință așadară ca sumarele din partea primă să nu fie făcute de însu'şi 
autorul cronicii, ci ele să fi fost adanse mai.tărdit de vreun copist, saii 
de vreun profesor carele a învăţat pre niște copii după aceâ istorie, spre 
a li arătă prin ele pe scurt faptele cele 'mai remarcabile din fiecare domnie.: 

În partea, ultimă, lipsește deserierea, domniilor din Moldova, precînd. - 
în partea primă acestea sînt întercalate cun scumpătate.: Ce să fie oare, causa acestei omisiuni. Poate aceea că autorul cronicii nn mai av6 la, 
disposiţiune „Letopiseţul“: cel moldovenesc care. pe timpul .săii, nu ajungeă 
mai de parte decît cam pînă în 1677, De aci înnăinte a însemnat numai cât ştiă, din propriea sa esperiinţă. . „ Ra 

n privința stilului şi a limbei din întregul cronicii încă n'am 
putut observă vreo diferință marcată, distingătoare, decît că în partea, 

? 

[i + 

Mag, ist... 4, pe: 39, — 2) Mag. ist, î. 4. pg. 147. -
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ultimă provin cîteva cuvinte grecești, ca parisie, :parimie, -protimos, ete., 
precum și mai multe neologisme, ea confirmație, privilegii, tractat, Carolina, 
(Carlsburg, Alba-Juliea, Bălgrad), ete,, ce nu le afiăm în partea primă, 

$ 24. Scrieri istorice dela întîtul descălecat, 
Conştiinţă despre. deştinderea Romînilor din coloniile :române o ai 

avut atît marele vornic Gr. Urechie, cât şi. neennoscutul. autor al ero- 
nicii Cantacuzinene,. dară nică unul, .nici altul nu sait încumătat să înceapă 
istoriea patriei lor. particulare dela 'Traian încoace. Poate că li lipsiaii 
încă studiile pregătitoare! Acela însă, care pentru întîtaş dată a luat 
asupra sa această cutedătoare încercare, samănă să fi fost marele logofăt 
al Moldovii, Miron Costin; dicem' „semănăt, fiindcă, contimporean 
cu el a fost și în. "Para Romînească un îngenios bărbat, necunoscut pînă 
acum după nume, carele încă ni-a lăsat o asemenea lucrare. Deci, după 
cîte ştim, prima soriere, care se ocupă cu istoriea Romînilor dela, întâiul 
lor descălecat în stînga Dunării, este 

I. Cartea pentru descălecatul dintii, de Miron 
a | Costin, 1684. 

Titlul ei, în publicaţiunile de pînă acum 1), sună astfeliii: : „Cartea 
pentru descălecatul dintită a(1) țării Moldovii și neamului moldovenesc, de 
Miron Costin, care ai fost logofăt mare în Moldova. 
„Această Carte se compune dintr'o „Predoslovie“ şi din șepte capete. 
În Predoslovie ni spune Miron Costin, că „multă vreme: la cumpănă ai 
stătut cugetul“ săii; ori de să serie sai nu „despre începutul ţărilor 
acestora și neamului moldovenese şi muntenesc şi căţi sînt; în țările ungu- 
reşti cu acest nume Romăni, şi pînă astădi, de unde sînt şi din cesămin- 
ție, decănd şi cum aii descălecat întru aceste părți de pimîntt, dar' că -în 
fine „birit'ai 'găndul“ să se apuce de această osteneală şi să scoată 
„lumii Ja, vedere feliul neamului, din ce izvor “şi săminţiei este, căci Dum- 
nedeă a lăsat „iscusită oglindă minţii omenești, scrisoarea, dintru care, 
dacă va, nevoi omul, cele trecute cu multe vremi le va put şti și oblici 
şi nu numai lucrurile lumii, staturile şi începăturile țărilor lumii, ce și 
sîngură. lumea, cerăul, pămîntul, că sănt zidite de cuvăntul lui Dumnedeii 
celui puternic“, , ; căci „seriptura depărtate lucruri de ochii noștri ne face 
de le putem ved€ cu cugetul nostru.“ Îndemn la această scriere a găsit 
Miron Costin parte într'aceea că Grigoriii Urechie 'și-a scris cronica sa, 
numai „dela Dragoş Vodă, din deseălecatal al doile“ încoace, îar' nu din 
„descălecatul cel dintăi cu Romani“, și ași, a lăsat pre oameni în neștiinţă 
despre „începuturile“ țării și: ale neamului, măcarcă „hiecine poate dice 
că numai Ini Urechie de această ţară -'i-ait fost milă să nu rămăle întru 
întunerecul neștiinţii“, parte Yarăș ca să combată basnele întercălate de 
unii copiști în cronica lui Gr. Urechie și să răspundă „pizmaşilor nea- 
mului acestor ţări și. zavistnicilor“, însă nu prin envintele sale proprii, 
ci prin cuvintele unor scriitori străini, ca Bonfinii, Dion Casiii, 
Eutropii, Carion Cavaţii și 'Topeltin, carii ati scris despre întîiul descă- 
lecat, și câ, Dlugoș, Cromer, Striicovski, Pisinski, Marcim Pașcovski și 
Bielski, carii ati scris cîte una alta despre Romîni dela al doile descă- 
lecat încoace, 

  

1) Letop. Mold. de M. Cogălniceanu, t. 1. lași, 1852, pg. 1—39; — Cron. Rom, 
t. 1. pg. 1—30; — Urechie V, A. Miron Costin, Opere complete, t. 1. pa. 311-421,
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În cele şepte capete însă se trăteadă 1) de neamul: Moldovenilor din 
ce țară ati eșit strămoșii lor ; 2) despre împărăţiea Rîmului; 3) despre Daciea ; 
4) despre 'Irafan împăratul ; 5) despre cetăţile ţărilor acestora; 6): despre 
numele neamurilor din aceste țări şi despre poporul lor, despre graiul și 
despre tunsura capului la ţăranii de sub munte, şi 7) cît ait trăit aceste 
locuri cu oameni după descălecarea lui Traian cu Romani dela Italiea“. 

După socotința noastră, espusă aiuria 1), această carte este compusă în 
primăvara anului 1684, dar „urdirea“ ei eră act gata pe la anul 1672. 
“Miron Costin aveă demult întenţiunea să-facă, „Letopiseţul ţărăi Moldovii: den 
descălecatul. ei dintăi“, precum ne asigureadă în „Voroava cătră cetitoriii“ 
dela cronica sa, dară „sosind cumplitele vremi“ și „cumpăna mare“ dela 
finea domniei a doaiia a, lui Giorgiti Duca (1669 —1672) și : din. domniea, 
lui Ștefan Petriceicu (1672—1673), sta lăsat deocamdată de „Bîndult 

" acesta, și s'a. apucat de continuarea cronicii lui Gr. Urechie „ca să nu se 
uite Incrurile și cursul țării“, mai pe urmă însă, în timpul pribegiei sale 
în Poloniea dintre Dec, 1683 și Juliii 1686, 'şi-a realisat propusul 'de mai 
înnăinte, finindu'și „Cartea pentru descălecatul dintăia şi adăugînd la ea atât 
cronica lui Ureehie dela Dragoș pînă la Aron cel Rei și. Cumplit, pre carea 
a mai întregit'o pe ici coleă, cît; şi continuarea acesteia, scrisă de dinsul dela Aron Vodă cam pînă pe la 1617. Astfeliii s'a format prima, cronică a 
poporului romîn dela descălecatul ţărilor din stînga Dunării de jos prin 
Traian, împăratul Romanilor, po 

Miron Costin are așadară marele şi neprețuitul merit de a fi dat 
Romînilor întreaga istorie a neamului lor. Prin ea nu numai că li-a deschis 
calea cea dreaptă şi adevărată, spre studiarea trecutului lor, dar” a, învio- şat pintre ei conştiinţa despre originea lor romană şi despre .unitatea lor 
națională, și a redeşteptat într'înșii năzuinţa de a se căută unii pre alții şi de a se consolidă întrun sîngur corp organic național cu aceeaş vieaţă culturală. Dar” nu numai întra atîta se “mărginește: meritul lui. Miron 
Costin! El a făcut un pas mai departe; a reprodus în graiul polon, : în 
viersuri și în proză, cunoștinţile sale depuse în Cartea sa : despre întîiul descâlecat, le-a presîntat regelui polon, Ion Sobieski (asi 1674 :pînă Juniii 1696), și altor amici poloni, şi a răspîndit prin aceasta pintre: străini cunoştinți mai lămurite asupra originii Romînilor şi a aspiraţiu- nilor lor ea popor nobil,. şi a căutat să deştepte întrîoşii un înteres vii 
pentru soartea Romînilor, Una dintre aceste serieră, cea compusă în vier- sură, poartă titlul de: a 

Opisanie ziomie Molda'vskieii Multanskiei, przez:: 
Mirona Costyna, 

wielkego logofeta ziemi Moldawskiei —. Descrierea ării Moldoveneşti şi 
“ Muntenești, de Miron Costin, mare logoft al Țării Moldovenești:, şi este publicată mai întâlii de B. P. Hăşdăti, 2) numai în trăducere romînească, 
apoi de M. Cogălniceanu 3) și de V. A. Urechile în test original şi în tră- 
ducere romînească, mai adăogînd acesta, din urmă încă câteva alte scrieri mărunte de ale lui Miron Costin.:) A doaiia însă, cea în..prosă, poartă titlul de; - Ie : 

  

  

*) Urechie V. A, Miron Costin, Opere compl. t. 1. pg. 175-181.; — 2) Arbiva 
istor. a Rom t. 1. p. 1. pe. 159—172. — 3) Cron. Bom t. 3. po 4S7—524 — 1). Aliron 
Costin, Opere compl. . 2. pg. 72--142. N a
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Chronika zicem moldawskich imultanskieh,: 
== Cronica ţărilor: Moldovii şi Munteniei, şi este publicată în test ori- 
ginal și în” trăducere romînească, dimpreună: cu un studii comparativ 
asupra acestor trei scrieri ale lui Miron Costin despre întîtul descălecat, 
de cătră profesorul universitar I, Bogdan. 1) 

Într'acește doaiiă scrieri ni vorbește Miron Costin: 1) despre Dacica; 
2) Despre valul lui Traian; 3) despre cetăţi; 4) despre pustiirea. coloniei 
lui 'Prajan prin Tatari;, 5) despre al doile descălecat al Moldovii și al 
Țării „Romînești; 6) despre feliuritele numiri ale poporului romîn ; 7). 
despre derivarea numelui de Moldovan şi Muntean; 5) despre Basarabiea; 
9) despre titlurile cele mat vechi şi peceţile Domnilor; 10) despre graiul 
vomînese; 11) despre religiunea: Românilor; 12). despre ţinuturile din Mol- 
dova; 13) despre ţinuturile ocupate de Turci ; 14) despre ţinuturile din 
Țara Romînească ; 15) despre apele Moldovii; 16) despre rîuleţele mai 
mari din Bucovini; 17) despre orașele Moldovii; 18) despre rîurile mai 
mari din "Para Romînească, și 19) despre 'orașele de acoles. - | 

Serierile polonești- se diferesc de cea romînească - prin aceea, că în 
cele, polonești s'aii adaus multe Juenuri - despre Romîni, necunoscute de 
Poloni, ea cele de sub nr. 7—19, dar” vulgare la Romîni, şi sai lăsat 
afară altele, cunoscute de Poloni, dar” necunoscute de Români, precum este 
capitolul al doile din Cartea pentru întîiul descălecat, 

Oricât de sărăcăoasă şi ncajungătoare este, după cunoştinţile noastre 
de acum, Cartea lui Miron Costin pentru descălecatul dintiiii, totuș ea 
ni apare ca o mare răritate pe timpul săi şi are o valoare neprețuită, parte 
prin uceea că a, întregit; istoriea Romînilor, parte şi prin aceea că a fost 
de bun augur și a îndemnat pre alte spirete alese la cercetări și depliniri 
ulterioare, și a pus astfeliă 'istoriografiea romînească pe o temelie solidă 
şi trainică. " | 

_: dn vara anului 1663, Miron Costin a fost în oastea lui Istrati. 
Dabija la combaterea. și ovnparea Uivarului, cu care ocasiune, la întoar- 
cerea sa, eu ochii săi a vădut la 'Tarnul Severinului „pragurilec podului 
lui Traian: „prin apa- limpede a Dunării“, (Cartea p. înt. dese. cap. IV.) 
Ca împresiune păstrată de acoles şi ca primul resaltat al studiilor sale 
istorice, ce din tinereţe, toată vieaţa sa, „cu dragoste pururea“ le-a urmă- 
rit (|. e, Predoslovie), a publicat în anul 1673, în Psaltirea viersificată a 
mitropolitului Dosofteit, 18 șire asupra originii romane a tuturor Romiînilor. 
Cu ocasiunea acestei campanii, Miron Costin trebue să fi avut cu bărbaţii 
învăţaţi din "Țara Romînească .multe. convorbiri . despre unele întîmplănă 
din istorica 'Romînilor, precum ni spune (|. e. cp. 4 și 5) că o făccă mai 
adeseori cu postelnicul din Moldova Panatotachi Moruna. Aceste convotr- 
bizi ştiinţifice n'a putut să rămîie fără de resultat ; ele 'samănă să fi 
avut vreo înrîurință îmboldind şi aţiţînd la asemeni studii istorice pre 
bărbaţii talentaţi și en inimă caldă pentru soartea Romiînilor. Și întru 
adevăr, cunoaştem din timpul acesta o similară : seriere istorică din doim-: 
niatul 'Pării Romîneşti sub titlul de: 

2. Istoriea- Țării Romîneşti dintru început, între 
1668 și 1678. | | : 

Această scriere a fost publicată mai întîi de libraria! G. Ioanide 3] 
sub titlul de:. „Cronică pe.scurt a Romînilor“, și anumea ca „fragment“, 

1) Cronice inedite, București, 1895 pg. 139—204. — 2) Istoriea Moldo-Romăniet, 
București, 1858, pg. 297—378. 

 



fiindcă manuscriptului îi. lipsiâ” cîteva 'pagini la' început și la fine. Acest „fragment! a fost reprodus apoi și de.M. Cogălniceann în „Cronicele Romăniei“, ediţ. 2, București, 1872, t. 1. pg. 85—126, sub titlul de „Frag- ment dintro erpnică: pre scurt a Romănilor, atribuită lui spătarul ililesen“.i n anul 1884 a descoperiti meritosul profesor universitar, și acade-i mician, V. A. Urechie, un manuseript nedefectuos în fulio, de 30 de Ale, carele conţinea, întreg testul acestei scrieri sub titlul de mai sus, şi “a publicat apoi asupra lui în Revista pentru istorie arheologie şi filologie, red. de Gr. G. 'Pocilescu, Anul 2, vol. 3, București. 1884, pg. 65—32, un valoros studii întitulat: „O eronică anonimă! Într'o notă dela finea acestui studiii ni promite redactorul Revistei că „în fascicolul următorii! va publică „în întregul săiiit mannseriptul. „acastei înteresante croniceti, dar” această, promisiune nu 'şi-a mai împlinit'o, după cît știm noi. î Această „Istorie a ării Romîneşti dintru început: conţine; în manu- seriptele ei cunoscute "pînă acum, răstimpul dela întâiul descălecat, prin Traian, numai pînă 'în secolul 'al cincile, pînă pe timpul hanului Atila, În contest însă, autorul se provoacă “în trei rînduri la cele ce 16 va serie în răstîmpul dela al doile descălecat încoace. „Așă odată; vorbind despre deștinderea Romînilor din Romani, admite că nu „toţi câţi astădi se află locuitori în această ţaiă“ sînt de origine romană, și apoi adauge dicînd : „Şi Domni. încă mai mulţi din străini ati stătut,.:. cu m în vieţile lor se va artâti); —' iar altă dată, vorbina despre consolidarea Romiînilor în domniate proprii și despre hărniciea, lor ostăşască, dice că că şi vecinilor „ajutoare li aii dat, cînd ai trebuit, împrotiva: vrăjmașilor lor, . , „precum mai înnăinte voii arătâe, (| e. pg. 364, resp. 120); — și a treia oară, vorbind despre Corvinești,; dice. (|. e. p&. „365, resp. 122) că atît Ion cât Şi Mateiii Corvinul „mari lucruri ai. făcut, și mari răsboate ai bătut... precum înnăințe, unde liiva veni rîndul, cît se va pute, și de dînșii vom dice“. Aceste: provocări la timpnră posterioare, nedeserise în manuscript, ni dovedesc din doniiă lucruri unul: saii că autorul cronicii a scris istoriea Romîniler și dela al doile descălecat încoace, și atunci 'chiar manuseriptul nedefectuos, - descoperit de V. A. Urechie, nu conţine cronica 'întreagă, sati că el -a rămas en lăudabila sa întenţiune nerealisată. Care din aceste doaiiă cazuri: are oare mai multă probabilitate ? Eată o întrebare; la care academicianul V. A. Urechie „dispus este a crede“ că nautorul 'şi-a întrerupt aci scrierea! sa, n'a mal putut merge mai departe, deși'și propusese“, aducînd înnăinte “doaiiă argnminte, unul fiindcă „copiatorul manuseriptului , -. serie ulti-: mele rînduri ale manuscriptalui în forma în care se. serieă, oră se tipă-: riă, finiturile de manuseripte şi de cărți, și nu aduce nicio observare: din: care să resulte cea mai mică bănuială că acolo urmeadă o lăcună“, și altul, fiindcă „din înso'și testul .cu care 'se termină copiea dela 1781, putem: conchide, că autorul cronicei, pentru un motiv sai altul, a renunțat la planul primitiv, căci trimite pre lector pentru istorica mai departe a Domnilor ţării, dela Radu Negru încoace, la Letopiseţile” cele. de obşte.: EL dice: Ardealul . . . de unde şi Radul Vodă Negru. aici în ţară sait pogorit, precum letopisiţele cele de obște arată?) Aceste doaiiă arguminte ni par însă foarte şubrede şi necalificate de a: convinge și a atrage și pre alţii la această socotință,. Noi ne vom încerce: 
mai la.vale să emitem altă părere. E i 

) Ist. Moldo-Rom. pg. 347; — Cron. Rom, L pg. “111. — 2). Revista- Tocilescu, l e. pg. 67, : Da e
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E Antoruleronicei. | 

Despre autorul acestei cronice n'am ști nimică, dacă el n!'ar fi sămănat 
ici colea prin contest cîte o observare, menită a revărsă lumină asupra 
persoanei sale, Mai întîiii de toate afirmăm, că autorul cronicei a trăit și 
a scris în Ţara Romînească, că eră aşadari Romîn din ţînuturile acestea, 
Aceasta se arată, lămurit din următoarele espresiuni: „aici la noi în 
ţară“ (|. e. pg. 299, resp. 88); — „lăngă care pod (al lui Traian adecă) este şi 
cetatea Severinul, dincoace, mai sus oarece“ (p. 301, resp. 85—301); 
— Tuaian a trecut pe podul făcut de dînsul preste Dunăre „în această 
parte'i (p. 302, resp. 89); — „oastea romană trecînd mnanţii Carpaţii... 
care curmeadă ţara aceasta decătră Ardeal“, (p. 306—307, resp. 91); 
— „mal dis'a și Ardealului şi Valahiea, adecăte ţara aceasta, şi 
Moldova“; însă Valahiea ... diceaii şi Moldovii și cesteia, ... 
țara aceasta Muntenească numind, ... Rom înească numai locu- 
itorii ei o chiamă, și doară încă unii din Ardelenii romăni“ (p. 311, 
resp. 9-1); — „Romînii din Ardeal, Moldovenii, şi cești din ţara acea- 
sta țot un neam, tot o limbă fiind“ (pg. 329, resp: 103.) ete. 

Încît despre calităţile întelectuale ale autorului, apoi întreg cuprin- 
sul cronice, chiar în starea ci fragmentară, este o necontestabilă măr- 
turie pentru estinsa, temeinica și vara lui erudițiune și capacitate. Izvoa- 
vele de cari sa folosit ni demustră că el, pe lîngă limba sa maternă 
romînească, în care a compus cronica, a trebuit să cunoască cu. deplină- 
tate cel puţin limbele: iătineasca, greceasca, și sloveneasea, vechie,. 
„Tot din citatele sale se cunoaște vederat că autorul trebue să fi 

fost făcut studii foarte serioase şi: temeinice, mai ales pe terenul. teologic, 
filosofie şi istorie, căci el; la compusul cronicii sale, s'a, folosit în mod larg 
1) de sînta scriptură a Vechiului şi a Noului Testament, ba chiar şi de 
scrieri liturgice, căci citeadă odată chiar „tropariul dela Nașterea Dom- 
nului“; — 2) de poeţi, ca Uvid şi Virgil; — 3) de filosofi, ca Aristotel; 
— şi 4) de istorici, ca Tit Liviă, Plutarh, Cvintus Curţius, Dio Cassius, 
Diodor Sicheliotul, Lon Cario, M. A. Bonfinius, Martin Cromer, Lon Slei- 
danus, Enea Silvii, Niculaiit Olahul, Ion Teţu, Zonara, Procopii din Cesa- 
reca, Ion Zamoiski, Filip Cluverius, Lorent 'Lopeltin, Gulielm Blau, Cali- 
mah, Mihai Reţiii; — și, în fine 5) de Letopiseţul cel Moldovenesc, de 
Gr. Urechie, și de scurtele Letopiseţe ale Ardealului şi 'Țării Romînești. 

Încât despre numele autorului nenumit, eruditul B. P. Hăşdăii erede'), 
că n'ar fi altul decît renumitul spătarăit moldovan Niculaiii Milescul. Această . 
opiniune a adoptat/o mai întîiii marele politician AL. Cogălniceanu, însă cu oare- 
care reservă?), și apoi și învățatul E. Picot), dar” ati fost combătuţi cu succes 
de academicianul V. A. Urechie +), carele însă nu se pronunţă pentru nicio 
persoană anumită. În timpul din urmă, eminentul profesor universitar din Iași, 
A. Densuşanu, a emis altă opiniune5), atribnind mitropolitului T.. E,, 
'Peodosiii Vestimianul, autoriea, acestei cronică. Oricît de capţioase sar 
pără argumintele ce le aduce întru susținerea socotinţii sale, totuş noi nu 
le credem de natură a o face să triumtede. Noi am schiţat mai sus (pg. 
142) vieaţa şi activitatea acestui bărbat şi am constatăt (pg. 21) în el 
alte vederi şi credință politice, naţionale și culturale, decit. acelea cari 

  

1) Columea Îmi Trafan pro 1812, nr. 31./131. — 2) Cron. Rom t.1. pg. XIX, nota. 

— 3) Notice biogr ,. . sur N. Milescu, Paris, 18$3, pg. 10. — 4) Revista Tocilescu, pe 

1854, vol. 3, pg. 67—72, — 5) Istor, limb. și lit. rom ediţ. 2. pg. 217—219, -
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răsuflă din fiecare şir al acestei cronici; Un bărbat, carele ordoană mitro= 
politului Ardealului, Atanasiii, la sînţirea acestuia în 1698, ca „Ohtaiul, 
Mineele și alte cărţi ce se cîntă duminecile și sărbătorile, și 
slujba de toate qilele ,. .săsecetească prelimba slovenească, 
sait elinească, iar! nu rumănește“, un bărbat ca acestă nu poate 
fi presupus ea autor al unei cronici de feliul și de tendinţa acestelu,| Noi 
dară nu'l putem privi. sub niciun caz, ca atare. a 

Dacă ar fi să căutăm numaidecât un nume deautor, atunci pre acesta 
nu "l-am put găsi aluria decît printre bărbaţii adversari ai familiei 
Cantacuzineștilor, ca Hrizea, vistieriul din Popești, omorît la mandatul 
lui Şărban Cantacuzinul în Mart 1679 (pe. 204), sati Ivașcu Băleanul, 
mort în Moldova cevă înnăinte de anul 16885), sait paharnicul Staicu 
Merişanul, omorît din poronea lui Constantin Brîncovanul în anul 16922), 
carii cu toţii erait bărbaţi precît de neastîmpăraţi, pre atîta de înţeligenți 
şi de erudiţi. Prea ușor a putut fi ca Hrizea vistieriul din Popeşti să A 
urdit cronica dela înţîiul descălecat, iar fiiul săii Radul să o fi continuat 
mai departe, stăbilindu-se un r&port între ei analog cn acela dintre Miron 
și Niculaii Costin, : i 

Timpulcompunerit. 
Cu toată defectuositatea, acestei cronici totuș sîntem în stâre, pe 

temeiul unor obsarvări aflate în contest, de a precisă, dacă nu anul chiar, 
apoi cel puţin deceniul în zarele autorul 'şi-a compus cronica. Că antorul 
a trăit şi a scris în secolul al 1T-le, aceasta vesultă, fară contestare, din 
cuvintele autorului unde dice (pg. 343, resp. 109) că „stăpînirea“ Ardea- 
lului „și astădqi“ este „calvină“, adecă pe timpul cînd scrieâ la 
cronica sa, Stăpînirea Ardealului ştim că a fost calvină în secolul al 
lî-le pînă în anul 1691, cînd prin conelusul dietei țării din Ianuariii 1691 
treci la dinastiea habsburgică. Impăratul Leopold I., prin diploma sa 
din 4. Decemvre: 1691, primi stăpînirea şi gărăntă naţiunilor Transilvaniei 
privilegiile lor, Deci, autorul cronicei acesteia trebue să o fi seris mal 
înnăinte de anul 1691, căci numai într'acest caz putea dice 'cu deplin 
înţeles, că stăpînirea Ardealului şi astăqi este calvină. În alt lve 
vorbeşte autorul despre nestătorniciea lucrurilor din lume, despre împărăţii 
cum se nasc, cresc, culmineadă, și apoi scad şi se stîng, rădicîndu-se altele 
în locul lor, despre împărăţiea romană cum s'a rădicat din păstori, s'a 
împuterit, s'a lăţit, a cuprins lumea, și apoi java început a, scăde şi a, 
se stinge, și adauge dicînd (pg. 353—354, resp. 116), o parte din.aceă 
monarhie sub jugul Turcului supusă este, şi ceealaltă parte încă 
aşă a ajunge primejdueşte; „căiatășt astădi vedem că supun 
şi Xa multă parte și din aceea“, Aceasta pare afio alusiune la cucerirea 
Uivarului în anul 1663. Aceste dise ale autorului nu se pot răporti la, 
alt timp, decît la timpul înnăinte de anul 1683, căci numai pînă la acest 
an aii tot înnăintat Turcii spre apus, amerințind în anu! 1683 chiar capi: 
tala împeriului apusean, -Vieana. Din anul 1683 încoace a început a merge 
Tureilor din răii în mai răi. Ei ati fost constrînși. de a dă (Germanilor 
îndărăpt multe din teritoriile ocupate înnăinte de anul 1683. După anul 
1683 nu mai erâ, pericul pentru partea apuseană a împeriului vechii roman 
că va fi supusă de Turci. Periculul de carele ni vorbește autorul prin 

') Mag. ist, ti 5, pg. 27—28, — 2) Mag. ist. (2, pg. 194—204; t;5, pg: 118128; 
— Let, Mold. t. 2. pe. 968, - | .
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cuvintele de mai sus esistă, întradevăr între anii 1663 şi 1683; prin 
urmare, autorul trebue să fi seris aceâ observare judeţioasă, așadară 
şi cronica sa, după anul 1663 şi înnăinte de anul 1683. Alt argumînt 
foarte puternec pentru opiniunea că autorul “și-a compus cronica îunăinte 
de anul 1683 îl aflăm în nararea unde dice (pg. 340—341, resp. 108) că, 
fiind el în Moldova, a găsit „la Ioniţă Racoviţă, carele eră Comis nare, 
om de cinste și de socotinţă“, o copie de pe Letopiseţul Ini Grigoriii Urechie, 
de pe care copie "și-a făcut și el una, și a adus'o cu sine în Ţara Romi- 
nească, „ca să se afle şi în ţară“. Pre acest Ion Racoviţă îl găsim mare 
comis în Moldova în anul 1668 pînă în 1671, iar! din 1679, dacă nu şi 
de mai înnăinte, îl întîmpinăm ca spătariit și din 1680 ca paharnic. 1) 
Aceasta încă ni probeaqă că necunoscutul autor cam tot pe timpul acesta 
"si-a scris cronica, 

Ca argumînt pentru opiniunea că autorul “și-a compus cronica chiar 
înnăinte de anal 1679, ni poate şervi și împrejurarea, că el ma aflat 
în timpul petrecerii sale în Moldova cronica lui Miron Costin, adecă nici 
cartea acestuia despre întiiul descălecat al Romînilor, nici amplificarea și 
continuarea cronicei lui Grigoriii Urechie, cu toate că aceasta din urmă 
eră gata aci pe la anul 1617, Ba nici despre persoana lui Miron Costin 
nu ni aminteşte autorul nimică, poate din causă că pe timpul cînda fost 
în Moldova, Miron Costin încă nu'şi compusese şi răspîndise cronica, 
măcarcă ni vine greii a crede ca acest erudit bărbat să nu fi căutat a se 
întălnt cu Miron Costin, carele pe la 1663 fusese prin "Țara Romînească, 
Alt sprijin pentru opiniunea noastră îl găsim şi în observarea ce o face 
autorul cînd vorbește despre originea Ungurilor. Aice dice (pg. 371, resp. 
123), că el însu'și a audit: „eu urechile sale* dela „Giorgii Brancovici 
din Ardeal, om de cinste și cu cunoştinţă și iubitorii de a ști multe, 
povestind cumcă, mergînd la Mose împreună cu frate-săit Sava Branco- 
vicii, mitropolitul Ardealului“ în solie, s'a, încredinţat însuși că Schiţii 
din Iugra se potrivesc cu limba în multe cu Ungurii. Aice vorbeşte au- 
torul despre Sava Brancoviciii ca, mitropolit al Ardealului în funcţiune ; 
el nu ştie nimică despre destituirea acestui mitropolit în Julii 16802) 
Aceasta încă ni demustră că autorul a trebuit să'și fi scris cronica înnă- 
inte de anul 1680. 

Ştiind acu că autorul nu “șă-a putut serie cronica'după anul 1679, 
să ne întrebăm, cu cît înnăinte de anul 1679 a început a serie? 

Vorbind autorul despre numirea Romînilor cu numele de Vlahi, dice 
(ps. 325, resp. 101), că nu poate trece cu vederea și pre „DLorinţ 'Topeltin 
din Mediaş, Sas de altmintrea, ia” om învăţat și destul de îmblat, 
carele nu de mult s'a pus a serie, însă pe scurt, cum şi el mărturi- 
sește că face într'o cărticeă ce'i dice Răsăriturile şi Apusul Ardelenilor,.. 
care cărticeă o aii făcut şi o ait tipărit la Lionul din Franţa la anul 
dela întruparea Cuvîntului 1667 .,, 

Din citarea, acestui op resultă mai pre sus de orice îndoeală că 
autorul! s'a apucat de compusul cronicei sale abiă după anul 1667, după 
ce s'a tipărit, după ce a primit şi a citit opal lui L. Topeltin. 

Deci, pe temeiul celor precedente putem afirmă, cu siguritate că necu- 
noscutul autor trebue să'și fi compus cronica între 1668 și 1678. 

1) Urechie V. A. Miron Costin: Opere, t. 1, pe. 10, 110, 118, 130, 135, 198 și 
140. — 2) Cipariii: Acte şi fragmente, Blaş, 1855 pg. XV, și 60.
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Îndemnul la seris;izvoarele și tendinţa cronicii, 
Autorul ni spune că ceea ce l-a îndemnat la compusul cronicii sale ma fost alta, decât lipsa unei scrieri din care sar A putut înformă „pre amăruntul“ despre Țara Romînescă, „de începătura ei și de lăcuitorii ei, 

şi domnitorii ei, cari? cît? cum s'aii purtat ? şi de obiceiurile lor, şi de 
legile ci, şi de alte multe ce într'însa se vor fi aflat“, dar n'a găsit alta, decît un „Lotopiseţ*, despre carele dice „că acela ce "l-ai făcut, din 
neștiință se vede să!l fi scris, sai din neîngrijire, că atît. este de netoemit, de încurcat și de scurt, cât mai multă turburare şi mirare dă celuia ce cetește, decît a ști cevaș dintr'însul“, și, ca să delăture acest neajuns, 
s'a apucat însu'și de a, întrebat mai întîi pre cei „știnţi“, pre cei „înţelepţit, şi mai ales pre „bătrînii domiriți“; apoi a studiat . „hrizoavele Domnilor ce sînt pe la boierime şi pe la mănăstiri“, după aceasta „cîntecele cari: vestese de vitejie, aii de alte fapte ale Domnilor şi ale altor vrednici oameni“, mai departe a consultat mai mulți scriitori străini, pre cari pre toţi îi citeadă, şi a scos din scrierile lor ceea ce “i s'a părut mai aproape de adevăr, și abiă dupăce s'a îndestrat cu astfeliit de cunoștinți prepara- tive, s'a apucat de scris. | 

Puntul culminant înt'această frîntură de cronică este demonstrarea, precum a deștinderii Romînilor din coloniile romane aduse de împăratul: 
Traian în Daciea, aşă şi a, locuirii lor acoleâ fără întrerumpere și a con-: solidării lor în domniate proprie naţionale, a cărora amitie şi ajutoriii eră, căntat și prețuit de popoarele circumvecine. Nu mai puţin înteresantă este şi combaterea opiniunilor contrare și constatareu, că Ungurii „pururea și nevindicaţi . . . ai stătut vrăjmași și pizmași Romînilor, și atâta, cît, de ar fi putut, ar fi supus pre toți sub jugul lor, (1. e, pg. 343, resp. 109). Această cronică mal are încă şi meritul că se ocupă nu numai cu Romînii dintro sîngură ţară, saii domniat, ci cu istoriea Romînilor de pretutindine, chiar și cu a celor de preste Dunăre, cu a așă numiţilor Cuţovlabi. Această cronică este concepută așâdară din puntul de vedere. al unităţii tuturor Romînilor dela, Nistru pînă la marea, Mediterană, şi dela marea Neagră pînă la cea Adriatică. E lucru: de admirat, cum de autorul acestei cronici a putut concepe şi esecută această idee întrun timp, cînd curenţii culturali nu o favoriati și cînd esistința Romînilor eră la greă, cumpănă, și soartea lor viitoare foarte nesigură, | Această încumătare, această cutedare sumeaţă ni arată pre un autor de mare geniii și de o: energie străordinară, şi tocmai aceste calităţi eminente ne constrîng să nu “admitem „dispunerea“ colegului nostru V, A, Urechte dea orede că autorul "și-ar fi întrerupt cronica pe timpul Ini Atila, al bieiului lut Dumnedeii, . precum îl tituleadă unii istoriografi. Din contră, not avem destule îndicii pentru continuarea acestei cronici pînă pe timpul autorului și pentra. esistința ei. Binemeritatul M. Gaster ni face cunoscuţi 1) cu-o scriere. îutitulată : i e 

" Detopiseţul Țării Romînești şi al ţării Moldovii, e. 
1650—1675. 

Această scriere are şi subtitlul: „De vieața a, prea luminaţilor domni : ce-ai stăpinit întru aceste 2 ţări, şi ce stai lucrat în dilele lor, și a părţilor streine care se megieşese cu aceste țări, pre largu adunate den: multe letopiseţe, și cu bună îndreptare alcătuit, precum să vedet, 
:) Chrestomatiea Romînă, vol. 1. București 1891, pg. LXVI, b, şi 189. Ă i



” “Această cronică este serisă, în spiretul 'şi după: planul celei prece- 
dente și se potriveşte de minune ca continuare a ci. En dări nu este, 
după, părerea noastră, alta cevă decît aceâ parte a „Istoriei "Țării: Romi- 
nești dintru început“, la cuprinsul căriia mai adeseori se. provoacă. necu- . 
noscutul ei autor, și pare a stă în legătuiă, dacă nu chiar a fi 
identică, cu” uceea pre care învățatul profesor. universitar Și aca- 
demician, A, .D.: Xenopol, o atribue ;pe 'nedreptul luf.:Radul Greceanul. 1) 
Dacă, presupunerea noastră 'se va arătă întemeiată pe deplin în “urma 
unor cercetări ulterioare, atunci. am ave de lucru. cu o evonică adovărat 
naţională, a tuturor Romînilor de” pretutindinea, începînd cu întîiul lor 
descălecat în stînga Dunării și ajungînd, poate, pînă pe la mijlocul seco- 
lului al 17-le; qicem „poate“, fiindcă DM: Guster nu ni spune pînă unde eră 
scrisă, această istorie în manseriptul consultat de dînsul. 

: Oricum se var adeveri lucrurile mai pe urmă, atîta ni pare sigur că, 
acest „Letopiseţ al Ţării Romănești și al Moldovei“, a servit de model 
lui Radul Popescul la compusul cronicii sale dela al doile desei- 
lecat încoace 'și că a fost reprodus de el în prâscurtare, ceea ce uşor se 
cunoaște, dacă compărăm pasagiul despre domniea lui Roman, fiul lui 
Iliaș, din Chrestomatiea lui M. Gaster (|. c. pg. 190—191), cu celea ce le 
găsim relative la această domnie în Magazinul istorie pentru Daciea, t.: 
4. pg..103—105: 

Această cronică, în accepțiunea ce "i-o dăm noi, nu samănă să fi 
găsit imitători și preluerători în domniatul Țării Romîneşti, precînd cronica 
lui. Miron Costin a aflat vrednici urmași mai mai întâi în - 

3. Cartea pentru descălecatul dintiiii, de Niculati 
„Costin, 1712, 

În publicaţiunile ei de pînă acum ), această scriere se întitulează: 
„Cartea pentru descălecatul dintăiii a(l) ţării Moldovii şi neamului Mol- 
dovenese, de Neculaiii Costin, carele aii fost mare logofăt în Moldova-e 

Această Carte conţine o „Predoslovie“ en un indice la urmă despre 
„Istoricii pre carii pune marturi Letopiseţului de descăleeatul ţării din- 
tăi: de Traian împărat, şi de a doa descălecave de Dragoș vodă“, și 16 
capete de test. În Predoslovie arată Niculaiii Costin mai întărit „lauda și 
vodul istoriei“ dicînd,:că întîmplările povestite într'însa pre mulţi '%-ait 
„âțiţat la mari și cinstite lucruri“, și W-ai „împins la mari hărnieiă și 
laude, a cărora pomenire niciodinîoară vechitura vremilor nu o va șterge 
din cărţile vieţii“, şi apoi îşi deseopere întenţinnea ce a avut'o cînd sia, 
apucat a serie. El ni spune în privinţa aceasta că, avînd „începătură 
dela tată-săii, Miron. Costin logofătul, socoate că „mai mult folos va face 
Letopiseţul, țării noastre“, dacă va arătă, înti'însul „descălecarea țării“ de 
cînd „ai venit Tratan, împăratul Romei, întru aceste părți de loc, şi det 
ce pricină, și cum o aii așădat'o', Așijderea, dice că va arătă: „ce neam an 
locuit pre aceste locuri mai năinte de venirea lui Traian, şi ce nume ai 
avut, și de unde ait nemerit pre aceste locui“ ; apoi „săminţiile« şi 
ale altor popoare „începînd de după potop“; mai departe, „ce stemî ai 
avut ţara încă mai întăi de venirea lui: Traian“; apoi „cătă vreme ai 
trăit aice descălecarea lui 'Tratan, şi cine o-ait pustiit, şi pe ee „Yreme, 
şisori de aii mai trăit pre aceste locuri vreun neam, dupăce s'aii pustiit“; 

:) Istoriea Rom, t. 4, pg. 628—629, — 2) Let. Mold, î. 1. pg. 33-91; — Goa. 
Rom, t. 1. pg, 31—84,
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lav „pre urmă! va serie „și descălecarea, țării „cu Dragoș vodă, pe „ce Vreme s'aă tămplat, încleind și Letopiseţul scris de Urechie vornicul pănă la domniea lui:Aron vodă; însă mai pe largu“ va, „serie, pomenind și alte stăpînii megiaşe şi “ce stai lucrat în părţile megiaşilor noştri ; și 
dela Aron Vodi de unde ai începnt.a serie Miron logofătul, pănă unde ni va langf Dumnedeti vremea și vieaţa!i. “După această schițare a pro- gramului săi, mai adauge Nicularii Costin dicînd : „Aş€ ce am putut, nu cu puţină osteneală, ce cățiva, ani,am îm preunat toate, și din toate unul acesta Letopiseţu“, | 

Deci, această Carte pentru întâiul descălecat, ca și a lui Miron Costin, nu"! așadară altă, cevă, decît o parte, un capitol ași dicînd, din Istoriea întreagă a domniatului Moldovii dela Traian pînă unde o va; pute scrie. Din nefericire însă, Niculatii Costin ni 'sr-a realisat pe deplin cugetul săi din causa morţii sale preagrăbite. El n'a făcut alta, decît a adaus la Cartea sa despre întîkul descălecat cronica, lui Gr. Urechie dela Dragoş pînă în domnieu lui Alesandru Lăpuşneanul din cuvînt în cuvânt, adăugînd numai ici coleă oarecari întîmplări relative la țările circum- vecine, scoase de prin scriitori poloni şi unguri; Iar dela domniea lui Iacob Heraclide Despotul, din anul 1561 înnăinte, Niculati Costin pără- “sește testul lui Grigorii Urechie, da” nu întrelasă a'] citi unde ceie trebuinţa, şi scrie mai departe, în mod propriii, istoriea domniatului Mol- dovii pînă în domniea lu Ieremie Movilă, pînă în Junii 1601, prelu- erînd așadară și începutul continnăturii cronicii lui Urechile decătră, Miron Costin, reetificînd în ea unele și altele, și ar fi continuat să o prelucre asă și mai departe, și ar fi adaus la ea şi cele ce le scrisese despre regele Șvediei, Carol VII. şi despre întîlea domnie a lui Niculaii' Maurocordat în Moldova (Noem. 1709 pînă, Noem, 1710) şi despre Dumitru Cantemir (Noem. 1710 pănă Julit 1711) pînă în Optomvre 1711, de nu "l-ar fi ajuus cruda moarte. | 
Măcareă dela renumitul Mihait Cogălniceanul încoace s'a acreditat pintre Romîni opiniuea, ca cum Niculaiit Costin însuși ar fi adaus la întrerumperea prelncrării sale testul neschimbat din cronica. tătîni-săii, Miron, pînă la moartea lui Ștefăniță Lupul, şi că dela Istraţi Dabijă înnă- inte, pînă la îutilea domnie a lui Niculaiii Maurocordat ar fi prescris de pe izvodul logofătului TPudosiă Dubăii, de pe al lui Vasile Damian al treile logofăt și de pe ale altorâ, dar: că dela domniea, dintîi a lui Ni- culaiii Manrocordat încoace, deci din Noemvre 1709 pînă în Optomvre 1711 a, scris iarăș pre larg delă sine!): totuş noi această opiniune numai în partea, ei din urmă o putem împărtăși, nu însă și în celealalte doaiiă părți din- tiu, căci Nieulati Costin n'ar fi putut copilă verbal scrierea tătâ- ni-săii, cel puţin nu pînă prin anul 1653, precum nu o făcuse nici cu: partea ei dela 1595 pînă în Junii 1601, nici nu sar fi putut ţin pentru continuarea ci dela Dabija încoace de niște scriitori ca 'Pudosii Dubăti şi Vasile Damian, fiindcă în precuvîntarea Cărţii "pentru întîiul descăle- cat se rostește asupra lor așă: „ară a pomeni de niște Letopiseţi, “pre urmă scrise deosamă de boieri de țară, nu socotese alta, fâră căt ocară li s'ar face la vecii viitori, de '-aş pomeni, că şi la istorii a le scrie deplin și pre largu - trebue şi învăţătura și știința altor ţări, care acela nu o aii avut.) Pe lîngă aceasta, și contimporeanul săi, Ion 

  

2 Let. Molă. ediţ. 1. £. 1. pg, XVIII. — 2) Let. Mold. E. pe. 39; — Cron Rom, | 1. pa. 37. 
IE
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Neculcea dice despre Nienlaiă Costin că acesta „a scris din începutul lumii, arătînd cine ati trăit pre acest pămînt, cu mărturii a istorisi streini, și aii scris pînă la Dragoș vodă ; și dela . Dragoș vodă, aii scris de pe izvodul lui Urechie vornicul, până la Aron Vodă, însă mult at „mai „împodobit mai frumos şi Miron Costin și fizi-săti Niculaiii Costin, Îară mai înnăinte, pănă la Dabija Vodă, s'aă mai scris de Miron logofătul ; ară mai departe nu se găsește scris; poate fi, de or fi şi serise mai înnăinte de Niculaiii logofătul, dară or fi, poate, tăi. nuite, și pănă acum la iveală n'a eșit. 1) 
__ “Afară de aceste considerări și de celea aduse înnăinte mai sus (pg. 

176 nr. 6.) mai amintim aice că cunoaștem un manuscript de 426 de pg. în 26, păstrat în biblioteca universităţii din Cernănţ, conținînd Istoriea Moldovii dela întîiul descălecat pînă la la moartea lui Ştefăniţă Lupul, Întm'acest manuscript citim la pg. 292: „Pănă aice acest Letopiseţ este scris de pre izvodul ce ai scris răposatul Niculati Co- 
stin ce ai fost vel logofăt“, și apoi urmeâdă nişte vkersuri, adresate morţii, care pre nime nu cruţă, ci toate le schimbă şi le strămută, vievsură . pre cati noi le credem făcute drept tînguire pentru moartea lui Niculatii 
Costin, iar! nu în „alusiea morții“: lui Mihai Viteazul, precum presu- pune M. Cogălniceanul 2), și aceasta din causă fiindcă mai înnăinte, în 
contest, nu s'a vorbit nimică despre moartea lui Mihără Viteazul, iar 
alta, fiindcă îndată după aceste viersuri urmeadă dicîndu-se: „De aice 
începem a scrie Letopiseţul de pre izvodul lui Miron Costin logofătul“, day nu copieadă manuscriptul lui Miron Costin dela început, ci cam cevi de 
mai înnăinte de moartea lui Mibaiă Viteazul, întîmplată în August 16015) 
şi îl preserie pînă la moartea lui Ștefăniță. Lupul, întîmplată în toamna anulni 1661, 6j Aice, la finea manuseriptului, se face Xarăș o însămnare 
dicînduse (pg. 421) : „Pănă aice siaii seris de pe izvodul răposatnlni Miron Costin, ce aii fost logofăt marei. Acest manuscript este o copie foarte 
esactă din anul 1844 de pe altă copie din anul 1784, și nu conţine nici 
continuarea ceronicii dela Dabija înnăinte, făcută, după părerea noastră (pg. 116—117), de Acsenti Uricariul, nică răstimpul din 1709 pînă în 
Optomvre 1711, opera proprie a lui Niculaiti Costin, precum am arătat, 
mai sus, 

Deci, desi Niculajii Costin își propusese să serie istoriea Moldovii 
dela întîiul ei descălecat de 'Traiau împăratul, totuș noi, după cunoştin- țile ce le avem, nu'i putem atribui decît 1) Cartea despre descălecatul dintîi, 2) amplificarea cronicii lui Urechie dela Dragoş pînă la Iacob 
Heraclide Despotul și prelucrarea, ei de aci înnăinte pînă în Junii 1601, 
şi 3) cele scrise și cunoscute sub numele lui din 1709 pînă în Opt. 1711. 
Atita şi nimică mai mult. Despre celealalte scrieri istorice ale lui Nicu- 
laăii Costin vom vorbi la: paragrafal următorii. Aice însămnăm numai 
atita, că lui Niculaiii Costin ?i se mai atribueşte încă prima culegere a unor 
acte diplomatice, relative la legăturile Moldovii cu 'I'urciea. 5) . 

Această, scriere a lui Niculaii Costin, mai. mult decât a tătîni-săii, 
Miron, a găsit răspîndire prin copiare, poate din causa înteresului ce îi 
purtă Niculaiii Maurocordat, carele el mai întîăii ordonase copiarea, și între- : 
  

1) Let. Mold. t. 2. pg. 195; — Cron. Rom. ţ, 2, pg. 171, —) Let. Mold. t, 1. 
Apend. X. pg. 126, nota; — Cron. Rom. t. 1. p&. 446, — 3) Hormuzachi, Documente, 
vol. IV, p. 1. pg. 266. — 4) Hormuzachi, Documente, vol. V. p. 2. pg. 89. — 5) Arhiva 
Rom. de M. Cogălniceanu, f. 2. pg. 268. -



d 

  

girea ei (pg.“177, nr. 7). Multe din manuscriptele cunoscute, sub” numele lui Miron Costin, de cătră Giorgiă Şincai, Samuil Micul şi IL. Ch. Engel, nu sînt decît câpii de pe această scriere | Ea samănă să se fi răspîndit și sub titlul de Cronica țării Moldovii dela facerea lumii pînă la izeonirea, lui Aron vodă din scaunul domniei, fiindcă Niculaiii Costin ni vorbeşte și despre „zidirea lumii şi pentru împărţirea limbilor: la capul întîi al Cărţii sale despre întîlul descălecat; cel puţin, se cunoaşte un manuseript cam sub acest titlu, 1) 
Încă o scriere foarte înteresuntă și înstructivă, care ceresteadă cu deamăruntul istoriea Românilor dela întîiul lor descălecat, este 
4. Hronicul vechimii Romanomoldovlahiej, de Dumitru Cantemir, 1719—1793, 
Această scriere s'a, tipărit abiă după 112 ani dela compunerea ei sub titlul de: „Hronicul Romano-Moldo-Vlabilor, alcătuit de Domnul Moldaviei Dimitrie Cantemir la anii 1710 (D, iară acum de pe originalul manuscript, depozitat de fericitul autorii în împărăteasca Arhivă a Moscovei, scoţindu- se, cu învoirea prea: înnălțatului nostru Domn Mihail Grigoriii Sturda v. vd. şi din orînduirea înnaltpreasfinţitalui Arhiepiscop al Sucevii și Mitro- polit Moldaviei, Dd. Veniamin Costachie, s'ati tipărit, t. 1. laşi, în TPipo-. grafiea $. Mitropolii, 1835; t. 2, 1836. — Erâ să se mai retipăreasecă, după manuscriptul original al artorului -decătră, Academiea Romînă din Bucureşti printre „Operele principelui Demetriii Cantemire ca tom al 8-le, dar”, după cît știm, nu a apărut pînă acum, . ” n publicaţiunea de pînă acum, acestă scriere se compune 1. dintu'o dedicare, adresată, Sîntei Treimi decătră autor cu rugarea, ca săi pădască, și săi ocrotească „Imcrușorul acesta , | . de ochiul zavistnie şi de limba simceloasă* (pg, VIL—VIIL.); — 2. din o Prefaţă, romîneaseă şi lătinească, în care arată că vechimea Romînilor ca, popor este: mai mare decît mai a tutaror popoarelor europene, și nobilitatea lor mult mai aleasă (pg. XXI— LAXI); — 3, din'o scurtă cuvîntare adresată „Duturor lubiţilor .. ., fraţi, Romanomoldovlahilor:, în care ni arată ce propus și plan a avut: cînd a început a scrie, şi ce piedici 'l-aă stinghierit la realisarea.. lui (ps. L.—V.); 4. Catastihul istoricilor, elini, latini şi de alte neamuri, în număr de 154, ale caror dise sînt aduse ca mărturie între'acest Hronic (ps. VII. -X);—5. niște „Prolegomene laHronic ula toată Ţara Romîneaseă, împărţite în trei cărți și fiecare carte în mai multe capete; în cartea, dintită ni vorbește despre Daciea şi marginile că, despre locuitorii ei și originea lor, și despre răsboaiele lor 'cu Romanii; în cartea a doaăa ni arată originea Romanilor Și începătura împărăției lor, şi apoi însamnă, pe scurt „precum Romînii din Daciea, carii astădi sînt Moldovenii, Muntenii și Avdelenii, sînt din neamul lor . hirişi Romani“, ia” cartea a treia „axată mărturiile scriitorilor, căruia cum *i s'a părut și cum ai scris pentru neamul Romînilor în Daciea, locuitori: ; — 6. o „Preenvîntare .. , în Hronicul vechimii Romanomoldovlahiei“, în carea trâce în revistă scrierile cele mai însămnate și arată cum toate, și chiar însă'și Sînta Scriptură, ai fost amar criticate, și apoi dice că numai cu sfială, și cu cutremur se apucă să serie „covag pentru a neamului nostru vechime, naștere şi viță, dar socoate că va f scutit poate de această judecati „omenească, dacă, scriind, va crede „mai mult altora ... şi adeverinţii 

  

*) Analele Acad. Rom, ser, 2 ţ.2, secţ. 1. pg. 106, nr, 10 și pg. 222, nr 24,
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lor, decît poftei: inimii sale; — şi 1, testul „Hronicului Dacoromăniei:* 
împărțit în dece cărți, și urmat — 8. de o Tablă hronologicească, şi — 
9. de Seara lucrurilor şi a. cuvintelor. 

| Causa compunerii.: 

Prin convorbirile sale 'cu învățații şi diplomaţii străini: Ruși, Nemi, 
Franţuji şi Angleji, asupra Romînilor și a sorții lor, Dumitru Cantemir 
a deșteptat în ei curiositatea de a li cunoaște mai. de aproape originea 
şi trecutul, și de aceea fi îndemnat de dînșii ca săi înformede în privinţa 
aceasta, prin vreo scriere, Despre această îndeninătură ni vorbeşte însu'și 
D. Cantemir 1) dicînd: „Împişi și poftiţi fiind dela unii prietini străini, 
şi mai ales dela însoțirea noastră, carea este Academica! știiuţilor din 
Berolin, nu numai odată, saii de doaiiă oră, ce de mai multe oră îndemnați 
şi rugaţă fiind, pentruca de începătura, neamul şi vechimea 
Moldovenilor, precît adevărul” pofteşte, măcar cît de pe scurt 
să'i înştiinţăm; așijderea de lucrurile carile în vre- 
mile stăpînitorilor din descălecatul ţării Moldovii 
cel vechii pînă la vremile noastre s'or fi întîmplat; 
de starea și pusul locului ei, de așădămîntul aerului, bișugul pămîntului, 
ocolitul hotarelor, și de altele carele spre folosul vieţii omeneşti caută, 
şi încă și obiceiele, legea, ceremoniile bisericeștă. și 'politicești, şi de alte 
carile spre orînduiala şi cinsteșiea, omenească stăruese, precît în putinţa 
slabei noastre științe va fi, săi adeverim: cu a pomeniţilor dară prietini 
îndemnare și cu a Academiei în învățături luminate, dic, a Berolinului 
poftire, căutatu'mi-aia plini pravila și învățătura lui Platon, 
care poruncește: „Non solum nobis, sed et. patriae et amicis vivendum“, 
adecă, nu nnmai pentru folosul nostru, ce și pentru a(l) patriei: 
cevă să slujim, şi pofta, prietinilor gios a lăsă să nu ne arătăm". 
„În urma îndemnărilor acestora, D, Cantemir a compus doaiiă dintre 

opurile sale cele mai însămnate şi mai valoroase, unul „Hronicul vechimii 
Romanomoldovlahiei'“, şi al doile „Geografiea, Moldovii:t, s. ',„Deseripţiea. 
Moldovii“, s. ,„Hotărirea ţării Moldovii cu tabla geografică“, precum le. nu- 
meşte însu'și.*) Ca să .curăspundă scopului pentra care erait menite, 
îmbele opuri aii fost compuse lătineşte, în graiul universal al: învățaţilor 
de pe atunci.: , e 

Timpulcompunerii în lătinește. 

Esistă pînă acum mai multe păreri divergente despre anul cînd a 
compus D. Cantemir Hronicul vechimii Romanomoldoviahiei. Cea mai 

* vechie şi mai acreditată este cea emisă de profesorul Bayer (Beer), mort 
în anul 1138. Acesta, să fi compus lătineşte o 'biografie a principilor Con- 
stantin și Demetriit Cantemir, pre carea a publicat!o mai tărdiii,. cu: o 
trăducere muscăcească, Niculatit Bantysch-Kamenski sub titulul de: „Isto- 
vila Îniaza onstantina IKantemira . ..i rodosloviia Kniazei Kan- 
temirow.. Moskv. 1783". 2) Întraceastă biografie (pa. 313), Bayer dice, că 
D. Cantemir a compus în Petroburg pe la începutul anului 1717 Hroni- 
cul vechimii Romanomoldovlahiei. Această” părere a lui Bayer (Beer) o 
adoaptă şi A, Papiit [larianul, mai adăugând încă că D. Cantemir: a început 

    

:) Tronicul ]. e. t. L. pgg 223924, — 3) Jronieul |. e. t. 1, ps. XXVII, 11, 9, 
135, 220, 348; î. 2. pe. 113, 378. — 2) Analele soc Acad. Rom. î. X. sec. 1, pe: 
15—18, : , . :
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al trăduce romînsște în anul 1718.) Părerea Ini Bayer și :a lut A; Papiit 
Ilarianul samănă a. căpătă oârecare confirmare "prin împiegiurarea, -că 
un manuscript al acestui Hronic, păstrat în Arhiva, împărătească din 
Moseva, poartă «pe titlul săii locul de „Sanet-Petersb ur“ și anul 
de „1711. 2) Ia 

„ Însă cîtă valoare are această înstimnare se .poate cunoaște de. acolo; 
că manuscriptul cea fost “trimis'la Iași în amil 1834 spie decopiare, tot 
din Arhiva „Ministerului de esterne din Moscva,.samănă a fi partat „pe 
titlul săii alt an, pentrucă G. Săulescul, carele a fost însărcinat : cu 
copiarea și. cu tipărirea acestui op, dice în titlul ivi tipărit, scă „Hro: 
nicul Romanomoldovlabilor - este alcătuit „de Dumnul Moldaviei „Dimitrie 
Cantemir la anii 1710:.3):Cumeă anul de 1710, pus'ce:G. Săulesenl. :pe 
titlul Hronicului tipărit, nu poate fi esact, resultă en evidenţă parte din 
considerarea că în -anul 1710 D.:Canteimir a fost atît de “ocupat cu afa- 
cerile politice, încît nu -mai puteă cugetă .la compusul istoriei Romînilor,- 
Xar' .parte din înse'și cuvintele .lui, unde dice că el abi în urma âîndem. 
nări amicilor săi și-a Academiei de științi din Berolin a: compus . Hro: 
nicul vechimii Romînilor, adecă dupăce'-a devenit :membra 'al Academiei, 
prin urmare, după anul 1714. A SEE ME 

__._ Asemenea, neesact este și locul, în :catele: dice .profesorul :Bayer că 
D. Cantemir "şi-ar fi: compus Hronicul-săt.. Nu :în 'St. :Petroburg, .ei- în: 
Moseva "și-a compus D. Cantemir 'lătinește: Hronicul stă, căci :însu'șă. ni: 
“spune apriat aceasta ditînd:): Mărturisese cetitoriului că, cînd seri- 
eam Hronicul nostruila Mosc, unde căsţile ide tieabă încă, tot, 
sînt rari, aflîndu-ne, pe Bonfin „Istoricul... . la :mînă a avs n'am :putut... 

" Jară aecmi-cînd de iznoavă: din Lătinese în limba Romînească 'l-am. pre-. 
făcut, nu numai Bonfin,:ce și alţii câţiva Istoriei .la mînă :viindu-ni“ 

Dar și anul 1717, în carele pune profesorul Bayer .compusul :Hro-: 
nicului, încă nu ni pare a fi cel adevărat. Nu voim să ascundem, :saii să 
trecem cu vederea, că în contestul Hronicultii, după: cum :este -el tipărit: 
sub îngrijirea lui G. Săulescu, esistă:un 'loe carele samănă a întărt foarte” 
mult.acest an ca an al compusului Hronieului, În „Prefaţa“ Hronicului” 
(pg. ALIX) vorbeşte D.: Cantemir, între altele, și despre vechietatea mal. 
mare a Romînilor faţă cu âlte.popoare din Europă, şi .apol : dice . că, . pîn-: 
ceputul anilor lor - (Romîniloi) este dela acesta înapoi“, cu -o miie. 
gese sute şi dece ani“, jar! :în testul lătinese:stă: „ab hinâ:retro. supra mille sexcentis decemgue-- 'annist.5) Descălecatul Romînilor în: 
Daciea de împăratul Traian îl pune: D. Cantemir la anul ,107 „după Hri- 
stos.6) Dacă .adaugem la anul dela Hristos 107 încă 1610 ani, : căpătăm 
într'adevăr anul 1717 ca ari în carele .serieă D. .Canteniir la » Prefaţa“ Hronicului săii. Cu toate că din acest calcul resultă. fără îndoială că: erâ 
anul 1717 după Hristos cînd D. Cantemir. series, la, „Prefaţa“ .Hronicului: 
vechimii Romînilor, totuș noi nw'l admitem, şi iată dece. 

Şe ştie -că D.: Cantemir-a compus Hronicul săii: mai :întâtă lătinește, - 
Deci, testul lătinesc este cel original, cel autentic faţă cu testul :ramâ-e 
nesc; el oglindește mal perfect și mai precis primitiva cugetare a auto. 
torului. În testul-lătinese. esistă un. cuvinţel 'carele nu este trădus în 
testul romînesc, și. a cărula omisiune schimbă întru câtva, înţelesul. pri- 
POI OO . „o . Ă , IN R e id 

1) D. Cantemir, Opere. î. 1. Descriptio Moldaviae, Bucureşti, 1872, pg. VI. — 2) 
Analele | e. pg. 17.—%)D. Cantemir: Hronicul, t. 1. pg. :X—XL. — 4) Hronicul, t, 1, 
Pg. 329. — 5) Hronicul, î, L. pe. LRX. — 5) Hronien, î. 1. pg. XXXIII. . 
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rhitiv. Îi testul lătinese se' dice. că începutul anilor :Romînilor este dela 
anul“ în carele serieâ:-D:- Cantemir : Hronicul 'săă,- înapoi, cu „supra 
mille sexcentis decemgue annis“;:adecă.cu preste'o mie.:şese sute și 
dece ani, iar” nu 'pur şi. simplu cum stă în trăducerea romînească,. numai 
cu „0 mie șese sute și dece ani“. Acest cuvințel „supra“ sat „preste: 
din testul original lătinesc ne-face a nu: admite anul 1717 ca anul .cel ade- 
vărat în carele: D. Cantemir:a început -a compune lătinește Hronicul. săi. 
Măcar că am pui€ întrebuinţă și alte arguminte spre a scăpă dintr'o.încur- 
cătură: în carea ne aruncă altă descoperire: ce o: mai aflăm în contestul 
Hronicului; am pute dice adecă, că nu este numai decît ca .D). Cantemir 
să'și fi scris în timp necontenit Hronicul săă, ci că între compusul „Pre- 
Lie. şi al celuialalt contest al Hronicului a lăsat să treacă vro: doi ani 

e dile, a Se . : 
” Anul adevărat în carele D. Cantemir a compus lătinește Hronicul: 

săii, îl putem deduce cu esactitate și precisiune deplină din alt .loc al con- 
testului Hronicului. În „Prolegomenai acestui Hronie, în. cartea LI. cap. 
3.2) vorbeşte: D; Cantemir despre numirile cele vechi ale ţărilor, cari de 
demult se cuprindeaii sub numirea de „Daciea, și dice apoi despre Dacica: 
măluroasă, că „atîta ţară cuprindei, Daciea măluroasă, cît la anul trecut, 
la pacea între Nemţi şi între Turei la Pazaroviţ fă- 
cută, ai Inat Chesariul dela Sultanul turcesc“. După cum ştim,: pacea 
dela, Pasaroviţ s'a închieiat într'a 21. Juliăi 1718, st. n. 2). Deci, dacă ni. 
cugetăm acum un an trecut dela această pace înnăinte, ajungem la .tim-: 
pul de după '21. Juliă 1719 ca, la acel timp în carele D. Cantemir serieâ;: 
Jătineşte Hronicul vechimii Romînilor, şi ca la acel timp, din carele'putei, 
dice D. Cantemir, cu drept cuvînt; că Daciea măluroasă cuprindeă atîta. 
ţară, câtă „la anul trecut“, la 'pacea din Pasăroviţ din 21. Juliii 1718, ai 
luat Nemţii dela 'Turei. a 

* Ştim” din cele precedente, că D. Cantemir 'și-a.. compus lătineşte Hro- 
nicul săi la Mosova. Oare eră el în Julii și după Juliii 1719 în Moseva? 
O da! Înto'a 4. Juliă st. v. sati 16 Juliă st. n. 1719 a murit în Moscova. 
fiica, sa Smaragda. Este lucru foarte natural ca D. Cantemir nu numai 
să fi fost de faţă la moartea și înmormîntarea fiicei sale, dar încă să; 
şi fi. petrecut timp mai îndelungat în Moseva. În timpul acestei petreceri 
dară, adecă, în. a doaiia, jumătate a anului 1719 și poate și în iarna oră 
chiar și în toată prima Jumătate a anului 1720, sati-mai esact dicînd,- în. 
prima, jumătate a anului dela zidirea lumii 7223, a trebuit D. Cantemir. 
să înceapă a compune şi a și compus cel mai prețios și mai meritos op 
al săii, Hronicul .vechimii Romanomoldovlahiei. .Dacă .vom admite. că 
toamna anului 1719 şi poate şi iarna anulni 1720 este întru adevăr timpul 
în carele D. Cantemir a compus lătinește Hronicul săi; — lucra carele 
după socotinţa noastră resultă fără îndoială din deducțiunile noastre de: 
mai sus: apoi, cu această dată în mînă, vom fi în stare, fără greutate, 
a află și a precisă multe alte date necunoscute şi întunecate din contestul | 
Hronicului. Ea d A 

Timpul: Prăducerii în romîneşte, Ne 
“i Îm „Precuvîntarea“ Hronicului (î. . pg. 226—227) ni spune D. 

Cantemir că, fiind tomul întîiii seris „în limba lătinească“ şi socotind „că: 

1) Hronicul, 't. 1. pg. 93.'— 2) Ghillany: Europiiische Chronik. 1. Bd. Lpzg. 1865. 
pg. 231. = DE e Sia :
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cu: strămbătate, încă şi cu păcat âr fi de lucrurile noastre de aciea înnă- 
inte mai mult străinii decît ai noștri să ştie“, a luat. acmi de iznoavă; ? 

ostenință“ și “l-a prităcut „din limba lătinească, Yarăş pre cea a noastră 
romînească', Cînd însă a făcut această trăducere, nu ni spune apriat, 
decît dice (1. e. pg. 225) .că „în anul decurînd trecut“ aveâ:istorisit lăti- 
tinește. pe deplin „Hronicul vechimii - neamului . Moldovenesc“, : .:-. dela. 
vremile lui August Chesariii şi mal. pe urmă dela Traian -pînă la . întur-: 
narea lui „Dragoș Vodă din Ardeal la locul și-la moșiea sa. -Din aceste. 
cuvinte urmeadă că D. Cantemir a început a trăduce. romîneşte Hronicul: 
săii după ce a, fost trecut un an dela compusul lui. în limba: lătinească.: 
Lătineşte “l-aii „fost; compus':în toamna anului 1719 și în iarna anului. 
1120, deci, trăducerea; 'romînească trebue să o fi început în primăvara 
anului 1721. Şi întradevăr, pe timpul acesta: D. Cantemir nu mai 
petrecea în Mosea, cala; compusul în lătinește al' Hronicului,: uude cărţile. 
necesare erai rare, sai lipsiati cu totul, ci în St. Petroburg,: unde prin 
Juliii 1721 dă și petreceri,1) . Pe | . 
„Aceste constatări de timp se r&poartă mai: mult'la începutul îmbelor 

lucrări, decît la întregitul, respective finitul lor. Aceasta, s6 cunoaşte din: 
alt loc din contestul opului, și anumea, din cartea a noaiia, capul al 'doile. 
Aice ni vorbește D. Cantemir mai întiîiti despre neamul turcesc! şi - despre: 
familiea, Aliosmanilor și dice apoi despre Turci, că ei cu:multe sute de 
ani mai înnăinte decît Aliosmanii ai eșit în Asiea „rumpînd poarta :de: 
fier dela munţii Caucasului, pre carea la'anul 1722 cu închinăciune 
împăratul Peter Alecesievicii cu cîteva alte cetăţi 
pe marginea mării Caspielpînă la ţara Ghileanului: 
sub stăpînirea sa o aii adus, După aceasta aminteşte de Cîmpii: 
Capeeacului și adauge despre dînșii dicînd: „Tragu-se cîmpii aceștia din": 
apa, Donului pînă la Hina, trecînd peste:apa Volgăi alăturea cu Uzbecul,:: 
pre cari cîmpi dusu-ne-aii vremea și pe'noi at-vede&,. 
Această, espediţiune a lui Petru celui -Mare “ încontra . Perşilor; la carea; ă,: 
participat și D. Cantemir și la carea face alusiune în pâsagiul de mai. S 

sus, a durat șese luni de dile, dintr'a 15. Maiii şi pînă într'a 5-a Noemvre , 
1122, 2) Prin urmare, D. Cantemir a: putut; serie “acele pasage abiâ; “după 
ce s'a finit ace espediţiune, adecă abiâ după 5. Noemvre 1722. În Noemvrei: 
însă, şi chiar în Decemvre 1722, D. Cantemir erâ: bolnav . de moarte. în. 
Astrahan. EL'a început a se însănătoșă abiă în. a: doaiia jumătate -a, lunei . 
lui Decemvre.__ Însănătoșarea lui spori tot din ce în ce imai tare:așă încât; 
în lanuariii 1723 se putu" porni din Astrahan spre casă, unde ajunse 
abiă în luna lui Mart: 1723. În decursul boalei şi al călătoriei sale, :D. 
Cantemir de bună samă că n'a, putut serie la Hronicul săi. Urmeadă dară 

r 

cu siguritate, că D. Cantemir abiă după ce s'a întors la moșiile sale în. 
Ucraina, adecă abiă în Mart sati după Mart 1123 â scris în capul al.2-lo.: 
din cartea a noaiia a Hronicnlui săi pasagele relative la espediţiunea lui + 
Petru celui Mare încontra :Perşilor și la Cîmpii Capceacului preste carii : 
a trecut şi el. . 

“Din cele espuse pînă aici resultă neapărat că: D.. Cantemir a luciat : 
la compusul, trădusul şi completatul Hronicului! săii, din toamna, anului - 

* 5) Herrmann: Geseh, -d.: russ: Staates, +4, pe.'451—452, — 2)- Herrmann; Gesch, 
des russ. Staates, t, 4. pg, 401—427:
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1119'și pînă în primăvara anuluii 1723, deci pînă aproape” de moartea, sa, 
întîmplată întw'a 21. August 1723. n 

Lp lanul primitival Hronicul ui, şi ten dinţa lui - 
În cuvîntarea adresată „tuturor. Xubiţilor . . . fraţă, Romanomoldo- 

vlahilor“, 3) şi în cartea, a decea la capul întîkii 2), D. Cantemir ni descopere,: 
în termini foarte -chiară, tot planul: 'etim : își propusese dintru început ca 

y să'și compună Hronicul. După aceste mărturisiri, D. Cantemir. împărțise 
istoriea” Romînilor în doaită mari răstîmpuri,. Cel dintiiii avea să cuprindă 
timpul din: 107 pînă 'la 1274, saii „dela descălecatul Daciei” cu Romani, 
adecă dela Traian, marele: Împărat, şi dela anul Domnului... 107 ;., 
şi pînă la înturnarea lut Dragoș Vodă în ţara Moldovei şi a lui Radu 
Vodă Negrul în “Țara Muntenească, carea s'aii întîmplat pre la anul dela 
Hristos 1274%,:deci un răstîmp de 1167 de ani. Al doile văstîmp aveă să, 
cuprindă istoviea Romiînilor 'dela anul 1274 încoace pînă la începutul 
domniei Fanarioţilor, sati după cum se esprimă el însu'și: „decînd..,. 
pomeniţii Domni, întorcându-se pre la locurile lor din bejeniile Ardealului, 
cu. deosebite tituluri a Domnilor de' Moldova și a Domnilor Muntenești a, 
se vesti. ati început, și să, tragă rîndul anilor și povestea Domnilor pînă 
la:vremiile noastre“, deci un răstîmp cam de vreo 440 de anţ. 
„Aceste doaită lungă .răstîmpuri aveă D. Cantemir să le tratede în 

doaiiă mari tomură, și apoi „împreună. pe amîndoatiă părțile Istoriei la 
tiparit“ să le: dee, 'sub titlul de: „Hronicul Dacoromăniei, adecă al "Țărilor 
Romînești“, precum se. vede din titlul ce urmeadă după Precuvîntarea 

„de: după: Prolegomene. Tomului celui dintii îi 'dedese titlul de „Hronicul 
vechimii Romanomoldovlahiei, îk împărţise în dece cărţi şi fiecare 
carte în mai multe capete, și'l pregătise pe deplin pentru tipariii, cu scopul 
ca. prin el să „desbată: din tirăniea vechii. uitări“, „numele și neamul“ 
Romînilor, arătînd că Romînii „de demult s'a. descălecat, și de atunce 
pănă aemiinecurmat.lăcuesc în Daciea, adecă în Moldova, în 'Țara 
Muntenească 'și în Ardeal” și că sînt „adevărați Romani, de Roma cetățeni, 
şi din. toti a(i) Italiei. lăeuitoră 'aleşi ostași“, și apoi să îndrepte pre unii 
„mai proaspeţi seriitori:în potrivnicele lor păreri“ şi să'% descoapără „cît 
de departe din calea adevărului s'aii'rătăcita, și toate acestea să le scoată 
din Istorii și Istorici ca, aceia, . . . pentru a cărora credinţă nu este cine 
să se îndoiască, ce dela toţi. învățații și cercătorii. adeverinţii Istoriilor 
primiți şi creduți sînt“, a 

Piuindu'și D. Cantemir tomul întîi lătinește în anul 1720, s'a apucat 
îndată. de enles material peniru: tomul al doile *)și aşi sporit curînd pînă la, 
Ștefăniță Lupul, dară de aice înnăinte a dat de mat multe greutăţi, ca 
lipsă. de izvoare, și apoi se mâl iviră încă. şt alte piedică. Fi dară nece- 
sitat. să întrerumpă, și întrevuptă a. rămas lucrarea din causa ocupaţiu- . 
nilor sale prea. multe, a unui morb, şi a morţii sale preatimpurie. lată 
ce, ni: spune-el însu'și în privinţa aceastat): „„Vrere-am. pentruca să .se.. 
înștiinţede cetitoriul nostru că alta pusesem în gîndul nostru, şi alta 
strîmtoarea,.vremii și lipsa a unor seriitori la lucrul nostru foarte de - treabă 
ne-ai asupzit, a face. Căci. propozitul: nostru erâ, ca: cu sfârșitul Cărţii a 
noaiia și sfârșitul Hronicului pentru vechimea Romanilor din Daciea să 

„+ 2); Hronicul, t, 1. pg. I=V ;:1— Hronicul, t, 2. pg. 360 —862, == 2).3), Hronicul, t. 
|. pg. 225-226, — 4) Hronicul t, 2, pg. 360-362, pi Mi
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punem, și de unde -la Cartea pomenită “facem: sfîrșit, de acolo: să Inărn: 
începătura Hronicului amînduror ţărilor, adecă precum a Moldovii, aş€ a Ţări Munteneşti, şi să'l ducem, de va vr€ Dumnedeii, pănă la vremile: noastre. Ce cătră lipsa a pomeniţilor scriitori, mat 'adausu-ni-s'ati și altă zătienire, căci şi pentru lucrurile - Domnilor Munteneşti, Hronicul, carile în ceastă dată la mînă îl avem, macarcă dela Radul Vodă, începînd, pănă. la domniea lui Constantin Vodă Brîncoveanul vine; însă. noi  neputînd dosloşi, de cine să fie scris, (căci numele nu'și ivește), și.de să potriveşte. cu alte hronice ale. Țării Muntenești, din scriitorii firii nume ca acesta pănă nu'l vom înfăţişă și cu alţii, a ne încredința n'am îndrăznit, Pentru aceea ni-aii căntat a mal mută vremea, şi a aşteptă pănăcînd. ni.va veni 
la mînă, sati altul ca acesta, sati alt scriitorii, a cărula nume. şi: credință. să fie știută. Avut'am not, încă la, Țarigrad fiind, Hronicul . Muntenese,. şi aşeș cu sîngură mîna lui Șărban Logofătul, pe proastă limba: grecească seris, 'ce-acela, cu alte multe ale noastre, acolo. la Țarigrad ai rămas. Deci dară cu aceste pomenite împiedecănă fiind siliți socoteala cea dintăi. a ni schimba, ales'am ca cătră alalte adăogînd și această a decea Carte cu carea sîntem să arătăm statul. Romînilor de după năpada .și prada lui Batie, pănă la înturnarea Romînilor cu 'Domnii: săi dela Ardeal iarăş la locurile sale cele dintăi, și altele, carile în titulul Cărţii acesteta; s'aii pomenit. Acmii dară îl poftim, cu acestea să. fie mulțămitorii, (încă de putem dice, că truda noastră aşteaptă mulțămită) ; fară mai pre : încet, învoind Cel-de-sus, după ce vom. toemi şi vom îndreptă anii precum acestui , Moldovenesc, aşs a celui Muntenese Hronie, şi, vom adauge. şi . altele, carile din cîțiva scriitori străini avem.culese, (carile istoricii noștri cei mai vechi nici cu vîrvul condelului nu .le-aă atins,și pănă astădi alor noștri staii îngropate şi neștiute) ; şi lipindu-le la. locul, vremea, şi chi-. purilor sale: atuncăa cu ajutoriul, lui Dumnedeii .vom pune, începă- tu ră Hronicului acestor doată ţări, de ob ște, adecă de. după: întur-. narea -Romînilor,: cariă pe vremea lui Baties'ati fost tras la Ardeal, pănă la vremile noastre, unde întăi. din Istoricii străini sîntem să arătăm . şi cu curate dovede să înştiințăm, precum Hronicele noastre în multe, şi. mai vîrtos pentru îrnturnarea. lui Dragoş Vodă în Moldova şi-a: Radului. Vodă în "Țara Muntenească pe ce vreme și în ce an să să, fie întîmplat, foarte greşiţi sînt; căci noi anul înturnării lor dela, Ardeal. cu cîţiva ani. „mai înnăinte, şi așeș nu cu mulţi după înturnarea lui, Batie cu 'Tătarii săi, din Istoriei străini, scriitorii vremilor acelora, deslușim, precum Isto- ' riea înnainte va arătâc, | Se e Foarte remarcabile din alt punt de vedere sînt cuvintele cu.cari îşt ! sfirșește D. Cantemir Precnvîntarea de. după Prolegomene. Aice dice, „Slujască-să dară cu ostenințele noastre. neamul Moldovenesc, și ca într'o oglindă curată chipul și statul, bătrîneţele și cinstea neamului . stii pri. vindu'și, îl sfătuesc ca nu în trudele. şi sîngele moşilor ștrămoşilor săi să . s5 mîndrească, ce în 'ce ati scădut din. calea vrednieiet chiar înțelegînd, - urma și bărbățiea lor răvnind, lipsele să'şi plinească, şi să'şi aducă aminte că, precum odată, așt acmi, tot; aceia bărbaţi sînt carii cu multul mai cu" fericire a ţînut cinstea muri, decît .cu chip, de cinstea și de bărbățiea”” lor nevrednici, a trăi, 

Răspîndirea și înrîurinţa Hronicului, | | 
+: Dupăce ai sfirşit. D;. Cantemir de trădus în romînește și  de' între. git întiiul tom al Hronicului Dacoromăniey, în. primăvara anului 1123, :
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sa decis ca, să!'l pregătească pentru tipariii, și așă "l-a dat de prescris: : 
unui „Diac“, Acesta, „fiind nedeplin știutoriii ortografiei romîneşti“, a 
făcut multe greșele, D. Cantemir de patru oră a citit Hronicul săi pre-: 
scris de acel Diac, şi “l-a îndreptat atît pe unde a fost greşit el la com- 
punerea lui, cît mai ales. greşelele făcute de acel copist. Dar cu toate. 
acestea, adauge D. Cantemir dicînd: „poate încă în multe locuri să o fim 
trecut, cu viderea, ce: nădejduim că la îndreptarea tipografiei, 
(de va vr& Dumnedeii pănă la aceea vreme să ne lase cu suflarea), toate 
să se îndreptede“. ) Despre această copie mai dice D. Cantemir că, citînd 
pre diferiţi autori ca marturi pentru disele sale, din „grabă“ a uitat ici 
coleă de-a însămnă și capetele în carile se' scrii acele mărturii .... 
ară mai mult ce'vom fi greșit, te poftim ca cu lină şi cu blîndă inimă. 
să îndreptede şi să tocmească, lară :mai mult să adaogă, sait. să scadă, 
poftim să nu îndrăznească, Da i : 

D. Cantemir n'a ajuns nici ca să tipărescă tomul întîlii- al Hronicului 
săii, nică să poată compune pre al doile, ci a murit în August 1723, 

“ Hronicul lui Dunitru Cantemir este un paș gigantic făcut înnăinte' 
faţă de scrierile istorice ale lui Miron. şi Niculaiii Costin și ale necuno- 
scutului autor al „Istoriei "Țării Romîneştă dintru început“; el. ni arată” 
pre băibatul cercetărilor” adînci, al combinărilor îngenioase şi pre omul 
eminent al ştiinţilor. 

-Câpil de pe tomul întîlii al Hronicului trebue să se fi făcut mai multe, 
dacă nu chiar sub îngrijirea, apoi cel puţin îndată după moartea autorului. 
Căci Samuil. Clain ni spune?) într'o serisoare din 14. Maiit 1801, adresată 
cătră, Engel, că el poşede 'istoriea; Romînilor dela Traian și pănă la Ioniţă, 
regele Romiînilor şi al Bulgarilor, :scrisă în Petroburg, de D. Cantemir, 
după cum presupune el, în limba romînească, și că acest manuscript, înnă- 
inte de 70 de ani, adecă pe la anul 1730, “l-ar fi cumpărat unchiul săi 
Ion Clain, Episcopul de Făgăraş (1729—1751) în Viena: dela un neguţă- 
toriii care fusese în Petroburg. 'Pocmai aceasta ni probeadă că aii esistat 
mai multe c6pil de pe Hronicul lui D. Cantemir, dacă aii întrat și prin 
mânile neguţătorilor. Pre acest manuscript să'l fi vădut Engel în. Blaj. 
în anul 1800, în biblioteca, seminarială de acolo. . . 
“Din această mărturisire a lui Samuil Clain și a lui I. Chr. Engel 

resultă că Hronicul: vechimii Romanomoldovlahiei, compus de D. Cante- 
mir, cel puţin de pe la annl 1730 încoace a fost cunoscut Romînilor din 
Ardeal, şi că o câpie se află chiar în Blaj. Deşi acest Hronic eră scris 
într'un stil detot Jătinisat, şi de aceea foarte greoiă, totuș ideile din el 
aă: încăldit pretutindenea inimile romînești și le-a împins la lucrări în 
înţelesul lor, Sub înrîurirea ideilor din acest Hronie a devenit Ion Ino- 
cenţiii Micul un episcop patriot şi naţionalist, iar' Blajul. un focariit de 
cultură naţională nu numa! pentru Romînii din Ardeal din acel timp, dar”, 
prin bărbaţii eșiți de acoleă, chiar şi pentru cei din Moldova şi din "Ţara 
Romînească, Sub înrîurința, ideilor din acest Hronic sa desvoltat şi admi- 
rabila ceată de bărbaţi providenţiali, carii aii făcut din doai& domniate 
debile un regut-respectat o. E 

"Dintre scrierile istorice ale lui D, Cantemir, privitoare la istoriea, 
Romînilor, mai cităm aice a 

1) Facsimele din ediţianea lui G. Săulescu, Iaşi, Î835—1836 în t. 1. — :) Engel 
L..Ch.. Gesch. der Mold, n. Wat, IL Th, pg. 2627, Da i.
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i Întîmplărilă Cantacuzineştilor.şi ale.Brincove | 
nilor, 1717. | 

Prima veste despre esistința, acestei scrieri o 'păsim'la biograful lui 
D. Cantemir din:1745 1), carele ni spune că D. Cantemir ar fi scris romî- 
neşte, între altele, și „Istoriea familiei Brîncovenilor și a Cantacuzine- 
ştilor“:, Despre un astfelii de op, ca 'compus fără îndoială de. D. Cante- 
mir, ni mai vorbeşte și Hart. Lmud. Chr, Bacmeister 2), dar nu ni „spune 
acoleă, nici în care limbă a fost compus, nici din care a fost trădus: nem- 
țește, ci numai dice că, el însu'şi a publicato trăducere nemţască 2: acestek 
scrieri ca adaus la fășcioara 1—2-a a tomului al 8-le. din Russische Bi- 
bliothek. Giorgiii 1. Zavira din Siatista în Macedoniea însă ni Spune că 
opul-acesta a fost trădus din: romîneşte în rusește, din rusește în , nem- 
țeşte şi că din nemţește el ']-a trădus în greceasca modernă și "l-a publicat 
în 1190 în “Eonwr> Ozzseoy, Din grecește a fost trădus romînește “în 19, 
Juniii 1811 de baniil Vasile Vîrnâv și tipărit; de M. Cogălnioeania abiă în anul 
1845 în foaiea sa Archiva Romînească t. 2. sub titlul de: „Întămplările 
Cantacuzineștilor și .Brăncovenilor în. Valahiea::, 3) Şi . Academiea Romînă 
din Bucureşti a publicat în 1878 această scriere, trădusă din noii romî- 
neşte din grecește (păcat că nu din nemţește |) de G. Sion, în tomul al 5-le 
Pg. 1—31, al „Operelor principelui Demetriii Cantemir“, dimpreună cu o 
prefaţă din partea. trăducătoriului carele, cu arguininte destul de puter- 
nece, trage la îndoiala autoriea lui D. Cantemir. Şi mnoaiti, care admitem 
autoriea lui D. Cantemir, încă ni pare că trăducerea romîneaseă Și gre 
cească (pre cea nemţască iâm putut/o consultă pînă acum!) nui este alta 
decît un estras din opul original.: i 

„Acest op a fost compus, cel mai degrabă, în ânul 1717 ; aceasta resultă 
din $ 64 al opului unde se dice că doamna lui Constantin Brîncovanul 
abiă la trei ani după omorirea soţului ei în 15. Aug. 1714 a, scăpat 
din asilul ei din..Asiea, Xa” la Ş. 69 .și 70 ni se. mat. spune că şi doamna 
luă Ştefan Cantacuzinul, omorît la Constantiniana în Juliii 1716, abiă după 
această; tristă întîmplare, cu multe greutăţi şi ca prin minunea putut 
scăpă cu cei doi copii ai săi şi a fugit piin Veneţiea în Rusiea, |. :  - 

„Afară de acest op'a mâl compus D. Cantemir încă şt 

* Genealogieabolerimiimoldoveneşti,.1718,: 
Despre această scriere ni vorbeşte 'însu'și în „Prefaţa“ (pg. LII şi 

LX XI) Hronicului vechimii Romanomoldovlahiei, unde. ni spune că în Mol- 
dova, şi în Para Romînească sati așădat cu tinipul multe familii străine 
„de toată stepena, multe de bun neam, şi încă împărătești, crălești şi dom- 
nești“, și apoi adauge că despre toate acestea „pre larg a arătat „în 
cartea genealogiei neamurilor boterimii moldoveneşti, pre care cu linăba 
lătinească am scris'o€, a | | N 

Despre esistinţa acestui op nu găsim nicio "amintire pe lă biografii 
“lui D. Cantemir, nici nu s'a descoperit pînă acum vreun manuscript. Oare 

să nu fie cumva această Carte a genealogiek neainurilon boierimii moldo- 
venești totuna cu capitolul: „De baronibus Moldaviae eorumgue  gradi- 
bus“ din „Pars secunda“ a altui op al săi întitulat „Geografiea Moldo- 
vii“, despre care vom vorbi mâi la vale?  - o 

» 1) Gesch. des osman. Reiches, Hamburg, 1745, pg. 158, nr. 7. — 2) Beytitige zur 
Gesch. Peters des Gr, Riga, 1784, î. 3. pg. 32-38, — 3) Ediţ. 2. lași, 1862, pg. 207—241,
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„„Încă +mial “un! op: veferitoriii la istoriea naţională. 'a -Romirilor 
este și N o 

„Vieaţa lui Constantin Cantemir,. 
cornpusă 'lătineşte da D. Cantemir sub titlul de: „Vita: Constantini Cante- 
înyrii, co&nomento 'senis, Moldaviae printipist. cam - pe la 1717 s.; 1718, 
Acest op's'ă publicat pentru întîlaș dată de Academiea Romînă în tomul 
ăl “île al „Operelor principelui. Demetriit Cantemir, “București, 13834, dar” 
el cră dcum demult răspîndit printre Roinîni, poate deodată 'cu Hronicul 
veeliimii Romanomoldoylabhiei, fiindcă Giorgiii Şincai se provoacă în -Cro- 

„bica sa la Author vitae Constantini Cantemir“: sub anii 1657, '1688, 
1691—1693, o a ă 

Cumeă. :D. Cantemir ar 'mai fi compus și o scurtă „autobiografie“ 1), şi 
ahumea, aceă publicată în tomul :a] “i-le. sub ' „Coilectanea orientaliaă, 
ri credem, fiinucă în ea găsim cîteva neesactități, și îndicătă, chiar (iiia 
morţii lui. | Da e 

$ 25. Scrieri de istorie 'universală, şi particulară străină. 

„Serieră relative la istorica; universală “precum şi la ţările şi popoa- 
rele circumvecine 'siaii ivit mal -multe, în. decursul răstîmpului acestuia, 
Pecît timp a fost puternec şi 'în floare 'curentul - cultural „cel :0u sînta 
scriptură cea, slovenească“, multe. din scrierile acestea sati răspîndit și ai 
lhat chiar naștere pe teritoriul Dacoromăniei numai în graiul bulgaro- 
slavic, O scriere de feliul acestu s'a găsit întrun manuscript colectanct, 
scris în Mănăstirea Neamţuhii pe la 1557 de ferodiaconul Ilarion la, cere- 
rea mitropolitului Moldovii, Grigori dela 'Nâariţ, pre care “a publi- 
cat'o binecunoscutul profeser univ. din București, 1. Bogdan 2). sub 
titlul de:'b.. . a 

1. Cronică sîrbomoldovenească, | 

în “test original și în trăducere 'romînească, dimpreună cu' descrierea manu= 
scriptului colectaneii 'și cu alte observări preţioase, „ 

Această “scriere are în manuscript titlul 'de „Impăraţii creștini. 
Întâiul sobort, Şi înşiră pre împărăţii imperiului roman răsăritean dela 
Constantin cel Mare;pînă la Manuil, fiiul lui *Calofan Paleologul ; apoi 
urmeaqă înteresanta observare: „Aşadar dela începutul lumii pînă pe 
vremea, acestor împărați ai trecut 6867 de ani (= 1359 dela Cr): în 
ăcest an,'cu mila luii Dumnedeii, s'a început Țara Moldovenească. Venit'aii 
Dragoșe Voevod din Țara Ungurească dela Maramârăş la vînat după un 
zimbru“, După âceasta mai 'vin încă cîteva alte însimnări istorice pînă 
în anul 1512, dintre carile unele relative la, istoriea Moldovii. Cam în 
anul închieierii pare să; fi fost compusă şi mica cronicuţă. 

Cea dintîiii scriere romînească de feliul acesta 'este, după cunoştinţa 
noastră 'de pînă acum, o „. 

:2, Cronica lu! Mihaii-Moesa, 1620. 
„Despre această cronică a vorbit mai întîi profesorul 'rus, V. Gre- 

goiovicii, câre, găsindu-o'în Bucureşti, a cumpărat'o și a publicat ultima 

„_) Cantemir Dimitri, Opere, t.: 7. pg. 2, nr..2. — 2) Cronice inedite, Buc.: 189%, 
Pe. 19—102. .
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parte. din.ea în cărticica sa întitulată:, „O Cepâiu a.en: OrHONICHIAXL, Kb: cocbaumiz Aep:anauz, Kasaub 1859, pg. 5-—45, "După moartea proprie- 
tavăului în Odesa; în 1877,. manuseriptul a. trecut la Auseul Romianţov 
din. Moseva. Aice "l-a găsit eminentul prof. şi: academician Gr. G. Toci.. lescul, în 1878, a luat o copie esactă. de. pe el și a pus'o apoi.la dispo- 
sițiunea eruditului B. P. Hăşdăii care a. şi publicat?o, după toate regulele . 
diplomatare, în preţiosul săi: op: “„Cuvente. de bătrăni, t; 1. București, 18178“, pg. 345—406, sub titlul de, „Cronica lui Mihail Mocsa, Olteniea, 
1620, însoțîndu-o cu foarte preţioase observări stilistice, lecsicale, gura»: 
maticale şi ortografice (pa. 339—344 și 407—443), , | 

„La începutul manuecriptului însă găsim ea, titlu: „De începutul: 
Iumieeă dentăiii“, iar” spre finea. lui, în: contest, după „Împărîţiea,. lu. Mihail, fiul Ducîet::, întîmpinăm alt titlu: „Vieţile. şi. petrecerile împă-.. rîteşti ce aii. fost de începutul lumieei pănă la Mihail, feciorul Ducîei:: 
1105, scoase din „cărţi sloveneşti pre limba noastr?, iară de aiclea înnă- 
inte pînă în. anul 1489 „dentu'alte izvoadet. (|. ce. pg. 399). 

* Cuprinsul eronicit | 
Cronica. începe cu zidivea lumii; „De începutul lumiei dentăiii“:, atinge 

foarte pe seurt, după Genesa lui: Moisi, evenemintele.. cele mai: principale 
pînă după potop; trece apoi la „împărăţiea lui Nevrod:, a „Egipetuluiie, 
a „Asirilor“, a „lu Sostrie Egiptean'; înşiră aici. genealogiea. poporului . 
evreesc dela Avraam pînă la David; vorbeşte apoi pe scurt despre împă- riţiea lui David“ şi a urmașilor lui, pînă la robieai Vavilonului; despre a, 

lui Chirăe şi a urmașilor lui pînă la „Ariavarsamii““ ; despre a „lui Alecsandru. Macedon“, despre alui Potolomei Epure“: şi. a urmaşilor lui pînă la Cleopatra. De aici: trece. de vorbește despre „împărăţiea 'Troia- nilor*“, şi, ca, continuare a acesteia, despre „începutul Rîmlenilori. De aci înnăinte -năreadă foarte pe scurt: evenemintele. cele mai însămnate | din istoriea: Romanilor. din timpul 'regilor, al republicei și'al împărăției: În răstimpul din urmă, înșiră pre toţi împărații, vorbind câte : puţin : despre fiecare, pînă la împărţirea împeriului roman în. apusean și răsăritean. De - aci. înnăinte continuă numai cu împărații răsăriteni pînă. la Mihaiii: Duca, în. anul. 6613 (1105). Cînd'a ajuns: călugărul Mocsă Mihaiii. cn compusul. eronicei sale pînă aci, „ati fost, dice el, numărul ailor 7129 (1620) în luna lu -Septevrie“. Dară cronica nu înceteadă aci, ci se “continuă mai departe „dentralte izvoade“, nărînd foarte pe'scurt, evenemintele pînă după, .cuce- 00) Constantinopolei de cătră: Pure, și anumea pînă în anul 6997 

Un lucru foarte remarcabil observăm în cronica aceasta. Cu toate că, 
ea, este compusă în 'Para Romînvască, de-un "Romîn de loc, totuș nu aflăm : într'însa amintit: nici cu un sîngur cuvînt măcar timpul cînd s'a întemeiat ! domniatul. acestei ţări. Unii din domnitorii ei îi: găsim citați într'însa, precum pre „Danii. Domnul romînescă“ și pre „Mircea voevodii“ (|. e. pg. 402), despre carele dice că a murit în anul 6926. (1418) (l. e. pg: 404). Această tăcere este foarte curioasă şi anevoe de esplicat, mai ales de. aceea pentrucă întrînsa aflăm însămnaţ: timpul cînd s'a întemelat statul Moldovii. Ajungînd adecă cronicariul cu nazarea,. evene- mintelor. pînă la anul: 6867 (1359), dice că „atunce sati început' a se descălecă țara Moldovei“. De ce care a, însămnat eronicariul timpul înte- meierii domniatului Moldovii şi nu și al Mării Romîneşti ? Să fi fost oare - (ă causa că pe. timpul 'săii esistait: deja eronice numal pentru Moldova, ia”
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pentru "Țara Romînească nu? Sîntem dispuși-a crede actasta, Bindcă în 
Moldova, esistati aci mai demult: cronici, cari vorbiati despre începutul 
domniatului, precum am vădut mai sus, (pg. 162—1606). Pre aceste cronici 
prea uşor a:putut să le aibă la îndămînă călugărul Moesa Mihată, fiindcă 
la începutul secolului al 17-le, comerciul între Romînii din "Moldova şi 
cei din “Țara Romînească eră foarte vioiii din causa turburărilor poli- 
tice de pe atunci. Chiar și oameni dintr'o ţară ati fost domnitori în ceea- 
laltă, Așă, bunăoară moldoveanul Simion Movilă, Alesandru Iliaș și Gavril 
Movilă. aii domnit în ara Romînească, cel dintîiii în anul 1600—1602, ai 
doile dela 1616—1618, al treile dela 1618—1620 ; și dincontră, în Mul- 
dova a domnit Radul Vodă cel Mare, feciorul lui Mihnea Vodă din Țara 
Romînească, întîlaş dată dela 1616—1619 şi a doatia oară dela, 1623—1696. 
Sub astfeliii de împrejurări prea ușor S'ait putut strecură cronici moldo- 
venești în Tara Romînească și veni astfeliii : la mîna călugărului Mocsa 
Mihai carele, ca, bărbat învăţat și ca iubitoriit de istorie ce eră, de bună 
samă că s'a fi fost înteresat: de cronicile Moldovii. În “Țara Romînească 
însă, deşi esistaii multe monografii istorice pe timpul lui Moesa, se vede 
că, niciuna nu vorbiă despre întemeiarea domniatului, ea cronica cea vechie 
a Moldovii. Voate cronicile "Țării Romînești, carile: încep cu Radul vodă 
Negru, samănă a fi unele compilate, altele compuse, abili după cronica, 
călugărului Mocsa Mihajii, cam pe la mijlocul secolului al 17-le, după 
cum ne-am încercat să arătăm mai sus. 

„Valoarea cronicii, 

Dacă, vreuri istoriograf de profesiune ar voi să caute în cronica că- 
Jugărnlui Moesa Mihaiii material pentru înmulţirea cunoștinţilor sale, star 
vede pe urmă foarte desilusionat. Cronica lui Moesa n'are meritnl nici al 
unei cronice scrise contimporenește, nici al unei compilături făcute după 
cronici contimporeneşii, saii. după serioase cercetări științifice; ea este o 
nepretenţioasă înformare pentru cei ce doresc „să afle învățătura cărţilor“ 
și. dintrînsele „cu dulceaţi să se adape, și pentru cine se întreabă Şi voie- 
şte să ştie, carii ati domnit dintiiit şi pînă unde a ajuns, şi cum ai 
împărăţit, și câţi ai“ (|. e. pg. 345). Acestora, dice călugărul Mocsa Mihaiii, 
că cât îl este puterea, li va spune, „cu 'adevăr“, Această espresiune „cu 
adevăr“ trebue s'o răportăm nu la adevărul istoric, ci numai la pro-: 
pusul și decisiunea autorului de a nu adauge nimică din partea sa, ci a 
se ţină strâns de aceea ce a aflat prin „cărți sloveneștă“ şi prin „alte 
izvoade“, folosite de dînsul. Această promisiune nu ne îndoim că "Și-a, 
împlinito călugărul Moesa cu acurăteață. EI a dat Jectorilor săi, într!o 
limbă românească foarte aleasă, un estras scurt și esact de aceca ce a 
cetit şi ce a ştiut şi el; el li spune din istoriea lumii tot ce este 
mai însămnat și ce un om cu cea mai mică pretensiune la cultură se 
cade să ştie, dară el nu se întereseadă, nici nu cerceteadi mai cu dea- 
măruntul, ori de cele povestite de dînsul curăspund cu adevărul istoric, 
oră ba, cu toate că însu'și mărturisește că mulţi s'aii nevoit a serie isto-: 
riea lumii, „dar' unul cu altul nu 'st-ait sămănate, (|. e. pg. 312)... 
„Deşi nu putem atribui cronicii lui Mocsa nicio valoare științifică, 

totuş trebue să recunoaștem marele merit al autorului, carele, cel dintăti, 
a dat connaţionalilor săi şi ţării sale, în limba, romînească, cea dintâiii 
istorie universală. Din punct de vedere al istoriei literăturii, cero- 
nica călugărului Moesa Mihaiă este și rămîne de foarte mare însămnătate;
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pînă la descoperirea altor cronici mai vechi, ea va ocupă totdeauna locul 
de onoare între scrierile de istorie universală. Sa : 

ntre toate eronicile romîneștă cunoscute și publicate. pînă 'n diita de 
astiidi, sîngură cronica călugărului Mocsa este păstrată, poate chiar în 
original, și publicată apoi de eruditul B. P. Hăşdăii cn toate preeauțiu- 
nile şi după cerinţele diplomatare. Numai această, sîngură publicaţiune ni 
dă deplină garanţie că testul cronicii, chiar şi în ortografiea el, este 
reprodus întoemai după cum s'a păstrat -în manuscript, fără de nicio mo- 
dernisare, Din această causă, cronica călugărului Mocsa Mihai are ŞiȘi 
va păstră pentru totdeauna o necontestabilă, însămnătate pentru istoriea 
limbii romînești şi pentru studiul limbistie la Romîni. 

Autorul cronicii. În demn la compusul ei. 
Întro însămnare din cronică (|. e. pg. 399—400), autorul cei, Moesa, 

Mihai“ ni se presîntă ca călugăr petrecînd pe lîngă „preaînţeleptul 
părinte, chir Teofil, episcopulii de Răbnicii“, cu „disa“ căruia pcătu“ X-a 
„fostii știința“ și s'a „preceput“, s'a „nevoiti de a scris, dară adauge 
dicînd: „ce cum nu poți ajunge naltul cerăului, nice adîncul pămîntului, 
nice marginea lumiei, aşă nu se poate află adăncul seripturilor; că unii 
din cei sfinţi părinţi letopiseţii aii seris de unele, alţii de altele, unii "pre 
une locuri și de unii împărați aii înmulţit, alţii ai seris mai scurti, iarî 
acicea s'aii adunat ca în scurtă şi ca în de toti, şi. s'aii. „scos din cărți 
slovenești pre limba noastri* și „dentr'alte izvoade“. - „a: 

Fiindcă autorul pune „cărţile sloveneşti“, folosite de dînsul pînă la 
anul 1105, în contrast cu „alte izvoade“, necalificate, din cari a scos: ști- 
rile sale pentru răstîmpul dela 1105 pînă la 1489, noi credem că aceste 
„alte izvoade“, necalificate, n'ait ma! fost „sloveneşti“, cel puţin nu toate, 
ci grecești, saii chiar și lătinești, şi că, prin urmare, călugărul Mihaiti 
Mocsa trebue să se fi bucurat de o cultură mai superioară și să fi avut 
cunoştinţi mai întinse decît alţi călugări. i Du 

" Afirmarea ernditului B. P. Hăşdăii că Mihali Moesa n'ar fi știut 
grecește, precum și a binemeritatului Giorgiti Bariț, că el ar fi fost Giec 
de origine !). nu le ţinem întemeiate; pre a eruditului B. P. Hășdăii nu, 
fiindeă Mihaiii Moesa, vorbind . despre „Împăriţiea, 'Proianilor*, închieie 
acest capitol dicînd: „lată se sfrăși povestea de 'Troian, ca în scurt 
deplină, n'am serisca Omir, că eli ai avut limbi dulce de 
W-aii fostii dragii a podobi povestile“. (|. e. pg. 354). Cine afirmă că 
Omir a avut „limbi dulce“, și apoi se scusă că n'a scris ca el, trebue săi 
fi citit epopeea și să se fi familiarisat cu frumuseaţa stilului din “ea! 
Afirmarea renumitului G. Bariț încă nu o credem nemerită, fiindcă Moesa, 
ri spune apriat că el „pre limba noastră“, adecă pre cea ro m în ea- 
scă a scos din „cărţi sloveneşti“ și „dentr'alte izvoade“, cronica 
sa: „Vieţile şi petrecerile împărătești“, Limba romînească. n'ar fi 'numit?o 
Moesa „a noastră, dacă el ar fi fost Grec, deoarece tocmai pe timpul -luk 
căpătase curentul cultural „cel cu sînta seriptură cea grecească“ un . mare 
avînt asupra pcelui en sînta scriptură cea slovenească“, Pe lîngă . aceasta 
se știe că Moesa a scris într'o limbă 'romînească atât de frumoasă, 
înflorită și corectă, încît foarte puţine scrieri de pe timpul acela Șar put 
compară, cu a lui în privinţa aceasta. În sprijinul afirmăsii, că Mocsa a: fost 
Romîn de naștere, s'ar mal puts aduce înnăinte încă și considerarea, că 

'3) Cuvente |. e, pg. 340; — Suplemente la Cavente, t, 1. pg. LXXVIIUI.
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în scrierea lui nu se obsearvă nielo înrîurire străină în dicțiune, în pro- 
nunţă și în stil, şi totuș această calitate de străin de naștere ar fi trebuit 
să se :manifeste 'înt”'un mod saă altul cu atîta mai vîrtos, fiindcă Mocsa 
"şi-a compus 'cronica din 'ncărță slovenești“ și „dentr'alte izvoade&, de bună 
samă că și acestea nu romîneștă, “măcarcă învățatul profesor “universitar 
din ași, Ar, Densuşanu, înclină spre această părere !) din causa unor 
arhaisme flecsionale .ce se află în contestul cronicii, Învăţatul B. E. 
Hășdăii abiă constată cîteva fleesiuni sloveneşti în limba, lut Mocsa, 5) cari 
'şi acestea nu provin din calitatea, de 'neromîn a autorului, ci mai ales din 
lipsa acesteia, din neştiință cum ubele genetive slavice, ca Cafa, Sima, 
Hama, Afeta, sună Ja “nominativ. Cit despre slavismela-——„nompămin: 

„tenite“ ce eruditul B. P. Hăşdăi „pretinde 5) că ar “f întrebuințate” de că: 
lagărul Aocsa, trebue să mărturisim că niuilte din” ele--le întîmpinăm şi 

prin alte scrieri anterioare şi posterioare, ba, chiar. moderne, precum sla- 
vismele: Gaaroucerne, Gâaroaapenie; ceru, aaarayer,. a wroaueui,_ ete. -Din- 
contră, aceste slavisme în graiul că ugărului Moesa. ni "demusiră “6% el 
eră bine versat în “literătura romînească bisericească de pe timpul săi, 
căci 'altfeliii: anevoe de le ar fi strecurat înt'o seriere lumească, după cum 
erâ_cronica sa, nai 

FEruditul B. P. Hășdăii mai constată încă și niște greeisme în partea 
dintâri a cronicii lui Mocsa, preum : Casie = Baze; Chicherone = Kiztgwveg ; 
“Levkole = _Aszodo; Catli = Răcari Caţone- == Nâzovs; Schipione == 
Shoes; Nomanit Pombilioni = Nota Ieud; Nerue == Nepobas ; 
da se grăbeşte să adaugă "că -toate ăcestea at piitut foarte bine să fie 
dejă în testul slavie, de unde Mocsa, le:a reprodus apoi pe de'ntregul“,4) 
Noi însă, carii credem că călugărul Moesa m'a putut fi străin” de 'cuno- 
ștința limbei grecești, chiar ca :călugăr învățat ce eră, și după împre- 
giurările timpului săi, nui sîntem aplecaţi a le atribui, întru cât sînt ele 
adevărate grecisme, nu unei reproduceri oarbe din testul Slovenesc, ci unei 
înrîuriră, direpte a cunoștinței limbii greceşti, şi a izvoarelor greceşti în- 

Călugărul Aloesa, este cl de considerat numat ca trăducătoriii, ori ca 
d 

7 : trebuinţate de dânsul, far” nu firii lui de Grec de origine, - 

e wa Compunătoriii al 'cronieei sale? M, Gaster3) se pronunță pentru calitatea 
“ de trăducătoriii:;:ceruditul B.P. Hășdăii însă,_măcarcă nu. ni citeadă spre 

comparare _nicid „carte slovenească“ anumită și niciun alt „izvod“ străin, 
afară de “cronica lui Manasis, din” carile călugărul Moesa să'şi fi scos 
cronica sa, totuş ne asigureadă c) cu. încredințare că „Mocsa:: nu. Sa ținut 
niciodată de litera fântînclor sale, mil ţii ndir-se a surprinde numai ideea, 
pre care. o amplifică uneori prin propriele sale observaţiuni“, 

Ta această convingere a ajuns și învățatul prof, univ. AL Boadan 
dupăce: a descoperit mai multe cronici similare buigaroslavice 251 a făcut 
şi oareşcare comparare între ele şi Gronică lut AMotsa şi a luă Constantin 
Manasis, 'prototipul_lor_grecesc,?) 7 

Altă cronică de feliul acesta este A . 
„8, Cronica lui Petru Danovicii,.1636, Fa nSlipea mt 

„Aceasta nu'i publicată încă, dară 4 răspîndită în mai multe esîm- 
plare păstrate pînă astădi și diferite între sine numai. prin bucăţile ce 
copiştii le-ai adaus la urmă din timp în timp. - Si 

  

1) Istor.. limb, şi lit. ediţ. 2. pg. 216. — 2) Cuvente .. .:1.'c. pg. :340, — s) Cuv. 
I. pg. 841. — 4) Cuv. L. pg. 840, — 5) Chrestomatie rom. . 1, pg, IiXIV. —€) Cuvente 
|. e. pg. 842. — 7) Archiv fiir-slov,Philologie,.t. :13, pg.:5U1—502;: — “Vechile cronice 
moldoveneşti, pg. 76. -
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„Cel dintikii care ni-a' vorbit. despre ea, -a fost 'renuniitul” filolog Te 
Cipariii.. El ni spune :) numai atâta, că Petru Danoviciii "şi-a seris eroniea — 
„înespînd dela facerea. lumii pînă -la sultan” tarcese Murud, “feciorul luj_ 
Ahmed sultan, care începi a împărăţi la. anul 1624; Gu alte. adausuri, în 
2246 capete, unde autoriul la :capăt dice că sevis la anul 16368, 

| Asupra. conceperii dela sine, ori a trăducerii cronicii decătră Petru 
Danoviciii, “T. Cipariii':nu ni. spune nimică,  .Noi însă 'avem :0 :mulţime . de 
îndieii cari. ne fac să credem că Petru Danoviciii “și-a tră dus „cronica _ 
sa de pe i ă 

Cronica mitropolitului Doroteti, tipărită în Vene- 
ţia n 1680, 
Acest Doroteiii fi mitropolit rai întîi în Lacedemoniea, apoi în 

Monemvasiea, de pe ţărmul Laconiei :din: Greciea. Pe la anul 1589 făct'o 
-călătăorie în țările romîneşti şi fi foarte bine primit în Moldova decătră 
Petru Şehiopul. La îndemnul acestuia, -mitropolitul Doroteră a! compus 
grecește pe scurt o Istorie dela urdirea lumii pînă în anul '1629, pînă la 
moartea ducelui :de Veneţiea, lon Cornaro. Această cronică s'a şi tipărit 
în Veneţiea, mai întîtă în anul 1630, 'cu spesele -lui. Pota 'Țigara, ginerele 
Ii Petru Şohiopul, și s'a răspîndit: foarte tare precum printre Greci, 'așă, 
şi printre Romîni. Binecunoscutul istoriograf literar grec, Const. N. Sathas, 
ni spune :),-că această cronică s'a mai. retipărit 'tot-acoleă;, cu 'adausuri 
noaiiă, încă în 'anii 1637, 1681 şi '1085. | ! 

„Fiindcă, cartea, aceasta a avut de urditoriăi 'întelectual pre'un dom- 
nitoriii romîn, şi de editorii pre ginerele acestuia, ea n'a putut să nu fie 
trădusă și în românește, și tocmai de un Romîn din Moldova, de Petru 
„Danoviciii. Trădueerea, acestuia s'a răspîndit apoi, prin copiare, însă .cu 
diverse adausuri la, fine, printre toți Romînii .de “pretutindenea. *: - ' 

Cea dintîi copie despre care ni se afirmă cu siguritate că nu'i alta 
decît o trăducere a cronicii mitropolitului Ioroteiii din Monemvasiea, este 

Copiea lui Ion Buburuzăi din Brașov, 
Această copie -se află astăi “în Museul Hohenzollern : din_Sigma- ringen. .Eruditul filolog. Schnchardt_ni-spine 3) că ela vădat în numitul ”Museii in măniiscript din”secolul al 17-le, carele iconţineă,  gtrădiicerea 

rominească” a istoriei universale .de_ Dorotelii, arhimandrit (1!) în 'Malva. 
siea“, scris de „Lori Buburuzăi din Brașov, 'care S6'îăsânină ca „gocman, un cuvînt ardelenesc pentru paragiisierii s, pălămartăe, 

„Despre .această copie dice și binecunoscutul AM. Gaster:) -că „este 0 
trăducere a cronicii neogreceşti-a lui :Dorotheus din_Monembasiea:, da” nu 0 pune în legătură cu trăducereă priroidială a lui Petru Danovieiii, ci pare ao consideră 'ca, diferită, În "schimb “pentru aceasta însă-ne face Cunoscuţi cu altă copie, despre care ni spune copistul-ei, grămăticul -Pavel Stefănescul, “că se chiamă, IRI ana: 

    

-“Strîngere noaî, 

Despre acest „Hronograf“ dice :M.: Gaster (1.-€,)-că este „trădus, saii alcătuit, de'al doilea logofăt :Danoviciă :pe. la, 1640—1650, și că el, „pănă 

  

') Analecte literare, Blaj, 1858, pg. XXX, nr. XXV, —2) Necednueriy --Poooyla, 
Atena, 1968, pg, 222924, — 3) Zeitschrift -fir vomanische Philologie, de Dr. G: Grber, 
t. 1. Halle, 1817,-pg.:484; —4) Chrestomatie'romînă; Baeurești, 1891; î.'1; pg; LXIV și 31,
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a nu dă de adevăratul autor“,-a „luat pre Pavel Gramatiz ca atare, 
căci a iscălit Predosloviea, nu ca un copist, ci'ca par'că ar fi el însu'și 
autorul“, dar că „cercetăui ulterioare“ "l-ai „convins cu desăvărșire că 
Hrongrafal este opera lui Danovicii“,. ” 

n precuvîntare, grămăticul Pavel Stefănescul ni spune că îutr'a- 
ceastă cronică sînt scrise multe istorii, luate şi adunate dentru alte cărții, 
cari toate povestesc despre zidirea lumii și a omului; despre înmulţirea 
oamenilor și înrăutățirea lor; despre pedeapsă lor en potopul; despre Noe 
cu cei trei feciori ai lui; despre- Avraam, Isac și Iacov; despre JMoisi şi 
scoaterea Israeliţilor din Egipet; despre Isus Navi; despre judecători; 
despre împărații Saul, David, Solomon și alţii; despre împărații Perşilor 
că Navohodonosor şi alţii; despre proroci; despre împărații Elinilor ca 
Alesandru Machedon şi alţii; despre r&sboiul 'Irofanilor; despre descăle- 
carea Rîmului și împărații romani; despre împărații creștini pe rînd înce- 
pînd cu Constantin cel Mare care a zidit Cetatea împărătească saii 'Pari- 
gradul; despre cele șepte concilii s. soboare; despre: venirea 'Tureilor şi 
ocuparea Constantinienei; despre împărații turceşti, „scriși dintro carte 
ce se chiamă Turcogreţie, ce iaste scrisă în limba arăpească şi turvească, 
și cu slove grecești“; despre disputaţiea papră Silvestru cu -Zamvri Jido- 
vul vrăjitoriul și cn alţă 12 cărturari; despre închinarea la icoane ; despre 
Paști; despre alte învățături şi întvebări cu răspunsuri, 

Despre alt manuscript, care încă n'ar fi alta cevă decît numai o 
copie de pe trăducerea lui Petru Danovicăă, dar” fără de arătarea numelui, 
ni mai vorbeşte şi Ar. Densușanul1) dicînd că duce șirul întîmplărilor 
povestite pînă în anul 1624 și că se află în biblioteca Seminarului 
dela Socola. . 
Şi în foaea „Convorbirii literare anul XI, pro 1877—1878, pg. 

189—199, încă ni se vorbește despre esistinţa unui 

Cronograf manuscris, din 1638, 
scris la episcopiea Buzăului pe mai bine de 800 de feţe. După înformările 
primite în Maiii 1880 dela binemeritatul redactor al acestei foi, academi- 
cianul Iacob Negruţi, autorul acelui articul din Convorbiri a fost poetul 
M. Eminescu, în posesiunea căruia se află pe atunci manuseriptul. Cerînd 
și dela acesta oarecari deslușizi, nu le-am putut obţină, Comparînd însă 
pasagiul citat în „Convorbiri literare“ din cronograful buzăiian din 1638, 
cu cele ce ni le povestește Mihajii Mocsa în eronica sa despre „împără- 
țiea lu Traianit Chesarii“ 2), am găsit drepteă asămănare în idei, dară 
deosebire mare în opiniunea lor. Calitățile împăratului Traian sînt deserise 
În manuscriptul buzăitan mult: mai larg decît în cronica călugă- 
vului Moesa. . SN 

Fiindcă acest manuscript băzăian din 1638, se află pe la 1880 în 
posesiunea răposatului poet AM. Eminescu tocmai pe timpul cînd şi AM, 
Gaster începuse a'şi compune Chrestomatiea să romînească, şi fiindcă M, 
Eminescu se folosise de el cu scopul de a apără tesa, că „limba noastră 
e aproape neschimbată de doaiiă sute de anif, ni vine a crede că acest 
manuscript nui altul decît tot acela din carele reproduce A. Gaster niște 
bucăţi în tomul al 2-le pg. 75, nr, 137, şi despre carele observă. (|. e, I. 
pg. LĂIV) „că în el nu s'a conservat foarte bine caracterul original al 
limbei“, "ci „s'a şters. maj tot“, se vede. că prin modernisarea copiștilor, 

?) Istor. limb, și lit. ediţ. 2. — 3); Hăsdăii : Cuvente: 1. pg.'360—3861,
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În caz de identitate, acest:eronograf buzătan din 1638 încă 'n'ar fi alta 
cevă decît tot nnmai o copie de pe cronica lui Petru Danoviciă, iar. nu. 
un op, noil. „- e e 

„În timpul din urmă a dat eminentul prof. univ. din Iași, Ar. Den- 
sușanu, în Biblioteca Naţională din. Paris, preste un manuscript voluminos 
în folio, de 453 de foi scrise, conținînd un 3 

Letopiseţ dela zidirea lumii, seris în 1636, 
În preţioasa sa . foaie, „Revista eritică literară“, anul :1V, pe. 

286—298, Ar. Densuşann ni spune că acest manuscript este scris de 
„iereul Gheorghie Blujorosehii scriitorii“: cam pe la 1680 de pealt manu- 
script din anul 1636, și că conţine în 224 de capete (tocmai ca și cro- 
nica lui Petru Danoviciii) întîmplările dela facerea lumii pînă la „împă- 
răţiea lui sultan Murat, . feciorul .lui sultan Ahmet“, mai urmînd încă 
nişte însămnări: despre boieriile înpărăţiei grecești; despre moaştele lui 
Constantin 'celni Mare ; disputa 'papei Silvestru cu Jidovii din Roma ; 
despre „toţi crail :. . adunaţi la cetateu ..'. Troadei- şi despre cucerirea, : 
ei; despre Maica Preacurată ;-despre consultarea împăratului August. la 
oraclul lui Apoline şi despre răspnusul “primit, și despre aceea a lui 
„Faraon împărat“ ; despre pepiscopii căţi: ai fost pre rănd în scaunul 
Vizantiei““ ; şi, în fine, „învățăturile lui Vasile Machedonii::.: 

Ar. Densușanu citeadă mai multe pasage din acest manuscript volu- 
minos, punîndu-le în compare cu copiea lui Lon Buburăzăă, cu manuseriptul 
Eminescu şi cu copiea grămăticului Paul Stefânescul, şi arată că cele, se 
asamăână din cuvînt în cuvînt, cu piiţine variante. o 

În „Revista, critică literară“, anul IV. pro 1896, pg. 305—319, Ar. 
Densușanul ni mai face cunoscuţi încă cu mai alt manuscript colectaneii, - 
în carele se află o scriere care poartă titlul::. .: : 

Hronograf, 

ndecă, Letopiseţ, ce se dice scrierea anilor, care spune.istorii 
trumosuse, alese din Biblie, începînd dela izvodirea lumii, 
Acest Hronograf duce şirul întîmplărilor povestite . numai pînă în aiiul 
1991. Foarte remarcabil pentru noi este că autorul lui ni vorbeşte în el | 
eu multe și mari laude despre calităţile lui Petra Şehiopul şi despre mă-: 
ritarea fileii lui, Mariea, după „un tânăr minunat“* ci numele „Zota . .. 
dela Ioanina, de neam mare şi vestit; .., despre tată . . .. porecla 'Țiga- 
ras“, şi că tot aice, în doaiiă rînduri, aduce înnăinte şi pre „mitropolitul 
dela Monemvasiea“, fără însă de ai spune numele.  Consunînd toate ace- 
stea pe deplin cu cele ce ni le spune Const. N. Sathas 'despre Hrono- 
graful mitropolitului Dorotetii dela, Monemvasiea, noi credem că copiea 
dintr'acest manuscript colectaneii este o trăducere, sait de pe manuseriptul 
original grecesc încă mai înnăinte de a fi fost tipărit el la Veneţiea în 1630, sat de pe ediţiunea primă a lui. | Cercetările ulterioare vor . lămuri mai! bine răportul . dintre copiile 
numite aice, și ori de s'aii aflat saii nn în serierea.. mitropolitului Doro- 
tekii și celealalte scrieri 'din acest tolectaneti, ca: despre suirea pe tron 
a lui Ion Paleologul și despre „al optulea săbor!* (conciliul dela Florenţa) ; 
despre luarea Brusei de sultanul Orhan ; despre. cînd s'a zidit vestita 
Veneţie şi câţi, , . Domni a fost pînă acum“, şi despre „sfintele moaşte 
a(le) marelui Constantin“, aduse la Nicomediea.



„Deci .noi,. rădimaţăi. pe cele- espuse, susţinem” că: toate. aceste manu: 
seripte sînt; copii. de: pe. una şi aceeag:cronică,. de pe'trăducerea romînea. . 
scă a cronicii mitropolitului Doroteiit din Monemvasiea, făcută pe la 1636 
de; Petru Danovicii, E , 

„. Petru: Danoviciă atinge, precum ne asigură A,. Densuşanu !), foarte 
puţin şi istoriea Romînilor, Aceasta; ar arătă că el nu:a; mărginit. numai. 
la sîmpla trăducere a cronicii mitropolitului Doroteiii, ci a adaus într'însa 
mai multe. întîmplări privitoare la: Romîni, Dintiwaceastă cronică, presu- 
punem noi (pg. 173), că aii scos copiştii lui Gr. Urechie părţile cele bune 
din. copiile lor. . ă 
„Nu putem 'trece aice cu vederea încă. o carte de feliul' acesta, com- 

pusă, rusește de. renumitul spătarii Nienlaii Cirnul Milescul pentru 
învățăcelul săi împărătesc, Toader Alecsievici (1676—1682), sub titlul de 

4. Vasilioguls. Carte despre împărați. 

Pitlu! ei în original sună: „Kaura Bacudiooruuz, ce. ecrp Couneneitie : 
“ uau. ommneanie, Bebx mapeii, ue Gaxy no Beer Mipk, wTb BCBXE 1apo-. 

A0Bb Ao6ncerpenukitniu. ui simeuuriiimiu, 'o75 Wadaaa Mipa A0ceab. = 
Carte despre împărați, adecă Conumărarea, sait Descrierea tuturor împă-. 
raţilor. carii, dela începutul lumii: pînă; astădi, aii fost: cei mai viteji și. 
mai renumiţi în toată lumea, la.toaţe popoarele“. ?) . 5 

Ultima. carte de. Istorie. universală, cunoscută din. răstîmpul 
acesta, este. | Da Lu 

5, Cronica lui Giorgiii Bancovicii, e. 1686-1690, 

__- Ea; fiu descoperită în: Ardea] de eminentul, prof. univ. din Iași, Ar. 
Densușanu, şi publicată. împreună cu cîteva observări preţioase asupra er 
în „Revista critică literară“, anul. I. pro. 1893, pg. 91—103 și 
360-396. 

„Deşi lipseşte începutul, dice. Ar; Densuşanu (|. e. pg. 97), din” 
celalalt cuprins al cronicei se vede că ea începeă,. dela facerea. lumei; în 

starea de acum însă, manuseriptul începe cu testul fragmentar despre Nim- 
vod”; în cîteva rînduri trece peste istoriea vechie şi ajunge la Romani,. 
cărora li sacrifică vro 17 rînduri pînă la August, şi de-aici sare la Con-: 
stantin: cel Mare. De-acf: încolo urmărește pe scurt istoriea împerăului. 
pizantin,.a Slovenilor, a Balgarilor, a Romînilor, a Ungurilor, mai puţin. . 
a Leşilor şi Ruşilor, şi închieie cu fapte istorice din anul 1686. Dintre 
toți mai mult serie 'despre Sîrbi“; * - | “ 

Din contestul' cronicii. probeadă: Ar, Densușanu că ea a fost com- 
pusă între 1686. și 1690, în ara Romînească și anumea' de un Romîn din 
Ardeal, pre care'l descopere în persoana lui Giorgăit' Brancoviciii, fratele 
mitropolitului: Sava, |. ( Dec. 1636 pănă Jul. 1680) deacoleă: Acest Giorgiii . 
Brancovicăii a mai scris, dice Ar, Densușanu împreună cu.I. Chr. Engel?), 
încă şi» Ă i 

. . . 1 - . 

: Genealogiea familiei Braucovicli, 

al 'cărila manuseript st! fi folosit: Raiciii şi Engel. - 

% Rev: eri, lit. [.:pg. 290;:— :3) Philippide A. Istor,-limb. şi lit. rom. pg. 138. 

-- 3): Ungarische: Geschichte, Halle 1801, t. 3.: pg: 475—485; și Gesch. d. Moldau: und: 

Wal. t, 4. p. 1. pg. 350, 336. o a :



EN 
“Dintre scrierile romîneşti 'relătive la: | 

Istoriea particulară i 
a popoarelor circumvecine Romînilor punem în frunte 'o scriere despre 

1. Cucerirea Constantinopolii, 
întitulată: „Istorie cum aii luat 'Tureii 'Parigradul şi cum ati 'picat şi 
s'aii răsîpit Grecii din împărăţiea lor, serisă înnăinte de aceasta la anul 
dela mântuirea lumii 1620, iară acum întoarsă în limba rumînească“. 1) 
Nu cunoaştem pînă acum nici pre autorul acestei scrieri, nică pre întor- 
sătoriul ei, nici anul cînd a fost întoarsă, dară de bună samă că nu tărdiii 
după apărerea el în original, fiindcă manuseriptul în care ni estesconser- 
vată, să fie din secolul al 18-le. - Ia 

Altă scriere de feliul acesta, este 

2. Istoriea crăiei ungureşti, e. 1662. 
Această scriere s'a descoperit de meritosul academician V. A. Urechie 

şi s'a publicat cu cîteva observără asupra el în: „Miron Costin, . Opere 
complete“, Buc. 1888, î. 2, pg. 10—16 și 17—71, sub titlul de „Istorie 
de crăiea ungurească decînd și cum ati cădut pre mînile Tureilor“. Ea 
începe cu anul 1383. și fineşte cu moartea contraprincipelui ardelean, 
„Kinieni Ianăș*, întîmplată în 28. Tanuariii 1662; cuprinde așadară un 
răstîmp de 219 de ani, și se compune dinti'o „Predoslovie“ și din 55 de 
capete. Judecînd dapă titlul eronicii, mulţi ar crede că-ea nu” alta, decât 
o istorie a Ungariei propriii dise, în realitate însă cronica se ocupă mai 
mult cu afacerile Ardealului, și de aceea cuvintele: „erăiea ungurească 
sînt de răportat numai la Ardeal, ai .enruia domnitori încă se nuniat 
crai s, regi decătră Romînii de pe atunci. a 

În „Predoslovie* ni spune copistul cronicii din 11753, Ion Cozma, că 
cronica este „izvodită de pre limba lătinească, pre limba moldovenească. cu 
multă osîrdie de dumialui Miron Costin, marele logofăt, carele multe cărți 
şi istorii la noi în ţară se află tălmăcite de dumialui de pre limba 'lăti- 
nească și de pre limba leşască pre limba noastră, carele nici mat de 
nainte de vacul dumisale din aleşi cărmuitorii țării ca dumnialui na. s'a 
aflat să lase atîtea învățături și istorii dintr'alte limbi străine tălmăcite 
pre limba noastră, : | a 

„ Această afirmare a copistului Ion Cozma, este adoptată şi de meri= 
tosul prof. univ. şi academician ,V. A. Urechie, carele se încearcă a .0 | 
întări prin mai multe citate din. contestul cronicii şi carele. vedă pre 
Miron Costin ca autor chiar și al părţii dintâiii din „Predoslovie“. Not 
însă nn credem că, afirmarea copistuilui I,. Cozma, veflectează adevărul, și 
de aceea, nică nu atribuim lui Miron Costin scrierea, aceasta, A 
„„__dnnăinte de toate, cronica aceasta nui este o curată trăducere, precum 
afirmă Ion Cozma, ci o compilătură, o preluerare a vreunei cronici angu- 
rești, serise lăfinește, precum recunoaște aceasta și V. A. Urechie dicînd 
„că M. Costin este mai mult autorul şi compilătorul, decît trăducă- 
torul acestei opere“ (|. e. pg. 15.). Încât despre autor, el dreptcă ni se 
vădeşte ca Romîn din Moldova.şi ca martur ocular al “pustiirii Ardea- 
lului din anul 1658 în urma nechipzninţilor fumnroase ale principelui de 

1) Analele Acad. Rom. ser, 2.4. 2. secţ. |. pg. 211 nr. 88,
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âcoleă, Giorgiii II. Racoți. (|. e, pg. 67), şi: mar fi deci grei a!l identi- 
fică, cu Miron Costin, carele încă ni se arată, prin espresiuni din eronica 
sa.1), ca participant întmacest an la espediţiunea lui Giorgiii Ghica în A deal, 
dart, cine citeşte cu atenţiune povestirea acestei espediţiuni în cronica Moldovii 
a lui Miron Costin şi în „Istoriea crăiei ungurești“, nu poate să o atribuească, 
aceluiaș autor,: nică. după stil, nică dupa .vederi și închipninţi. Una 
este cu totul diferită de alta, deși îmbele se ocupă cu aceeaș întîmplare! 
Adevăratul autor al „Istoriei crăiei ungurești“ este, după părerea, noastră, 
sai Niculaiii Cîrnul, binerenumitul de mai apoi spătariii Niculaiii 
Milescul, pre care "l-a trimes Giorgiii Ghica îndată după. întoarcerea sa 
în Decemvre 1658 lui Borcea Ianuș, noului principe al Ardealului, întru 
ajutoriii cu o mie de oameni, 2) sait Simion Dascălul, răitrenumitul „copist 
şi adăitgătoriii al cronicii lui Urechie, fiindcă despre acesta ni spune Du- 
mitru Cantemir în „catastihul istoricilor“ 3) că eră „ungurean“, - adecă 
Romîn din Ardeal, şi fiindcă el dintr'un „Letopiseţ unguresc“ a scos 
făimoasa sa, basnă despre „ijdereniea Moldovenilor“. Cu privire la activi- 
tatea literară ulterioară a lui Niculaiii Cîrnul Milescul,. noi mai curînd 
-%-am atribui: lui autoriea, acestei Istorii a crăici ungurești, decît lui Simion 
Dascălul, căci dela: acest bărbat, carele, mai ales în timpul petrecerii sale 
în Rusiea ca învățătorii şi mai'pe urmă ca. ambasador, a desvoltat pe 
toate“ terenurile o activitate literară admirabilă, avem compusă rusește, 
pe “lîngă istoria universală “amintită mai sus, (pg. 248. nr. 4.) 

„8 Istorie particulară rusască, a 

sub titlul de: „Kuurn roeyaaperaenioii w BepxoBBEIXB-upaBnire.taxT Poceiit 
ji APYEUSD -CTpAnz Apeznuxb 1 HOBEISD . Bpeuers, = Cărţile domniatelor 
capilor” legitimi ai. Rusiei și ai altor ţări din timpurile vechi și noaiie“.4) 
EL eri, familiarisat pe deplin cu studiul istoriei. - -- aa 

Mai departe înregistrăm aice încă :o scriere de feliul acesta sub 
titlul de. a e 

4, „Răsboiul dela cetatea Beciului, ce-ai avut Tureii 

cu Nemţii“, 1683, 

nepublicată pînă acum, după cât ştim, dam” despre care ni vorbește ilu- 
strul V. A: Urechie 5) dicînd că „această lucrare -nu este originală, ci o 
trăducere“, pre care însă nu o poate atribui lui Miron Costin, fiindcă 
acesta „mar fi” lăsat ocasiunea, trăducînd, să adaugă propriile sale 'suve- 

- mire“, Este foarte posibil ca ea să fie-trădusă de Niculaiit Costin, fiindcă 
acesta; iar' nu tată-săii, precum pretinde copistul Ion Cozma, a trădus 

„multe cărți şi istorii . . . de pre limba lătinească și de “pre limba” cea 
leșască “pre limba noastră“ romînească, dintre carile unele aii fost înter- 
călate de el însu'și în cronica Moldovii'ce:o prepară (vedi mai sus pg. 228, 
pr: 3), tar” altele aii rămas răsleţe, şi ai fost vîrîte de unii.copiști în 
„Letopiseţele“. făcute. de dînșii. : i a 

*- Dela” Nienlatii Costin: cunoaștem 

1) Cron. Rom. t. 1. pg. 359—860. —. Urechie-V. A. ML Costin, Opere, t. 2. pg. 

654—656. — 2) Cron. Rom. pe. 361;. —Urechie: Miron :Costin, Opere, t. 1. pg. 

G56—657. — 3) IIronicul vechimii Romanomoldovlahiei, t. 1. pg. X. — 4) Philippide 

A. Istor, limb, şi lit. pg. 135. — 5) Miron Costin, Opere compl. î. 2. pg. d şi 16.
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5. Istoriea regelui Şvediei, Carol XII, - 

area sa găsit pe la 1810: întrun manuscript!) și carea a fost 
publicată apoi sub titlul de: „Istoriea pentru craiul Şvedului, Carol 

XIl-le, cănd sai sculat asupra împăratului Petru Alecsieviti, -.la 
anul 170942 : 

“ Altă seriere de soiul acesta. este 

6. Istoriea Rusiei. N 

Despre esistinţa acestei scrieri ni-a vorbit, după cît ştim noi, mal 
întîiii meritosul V. A. Urechie 3), şi apoi M. Gaster 3). Pînă acum nu este 

publicată. Ea samănă 'să fi avut ca titlu general, sait „Hronograful 

împăraţilor şi enejilor moschiceşti“, sait „Istoriea Rosilor“. Acest Hro- 

nograf conţine istoriea „Slovenilor“ dela începutul. lor pînă în anul 1680, 

După cum .ni spune V. A. Urechie (|. e. pg. 6), se vorbește într'însul mai 
întâi „despre începerea neamului celui slăvit și vechiit al Slavenilor“, 

fâcînduii urmaşi al lui Iafet, fitul al treile al lui Noe; apoi despre aji- 

toriul dat de ci lui Filip și Alesandru din Macedoniea, și despre necu- 

tedarea lui August de.a atacă pre Slăveni; mai depaite despre Asiea, 

Africa, și Europa, amintind numai de numele Americii; - mai departe 

despre „stătorniciea rusescă“ şi despre, „porecla“ poporului rusesc ; despre 

Sarmaţi, despre Rocsolani; despre Mosol, al șesele fiii al lui Noe, „„stră- 

moşul Slavenilor: ; despre Cozari; despre .Cimbri ; despre începutal Chie- 
vului; despre „cînd ai început Ruşii a ști carte“; despre Metodiii şi 
Civil; despre încreștinarea cenejilor slăveneşti: Sveatopolt, Rostislav şi 
Coţel ; despre întemeiarea -Novogorodulni; despre Rurie, fraţii și urmașii 

ni; ete. NR e n a 
Despre această seriere dice. V. A. Uvechie că ea n'ar fi „0 lucrare 

originală: a unui Romîn“, da” că autorul ei „a trăit pe la finea secolului 

al 17-le, fiindcă despre domniea luni Alecsetit Mihailovici Romanov 
(1645—1675), vorbeşte ca despre o dumnie din timpul săii. Despre autor 
dice că ar fi fost Rus, fiindeă acesta în contestul cronicii numeşte pre 
Sarmaţi „strămoşii noștri, iar” ţara, „Rosiea noastră“, dar: că nu 

poate încă spune, cine anumea a fost el, decît că „era . . . bărbat cu 

ştiinţă de multe limbi, căcă citeadă cronică. greceşti, lătineşti, germane, 

leşeşti:, Încât despre trăducătoiăi, V. A. Urechie de asemenea nu. se 

xosteşte afirmativ, decât dice .că trăducătoriul n'a putut fi nici Lon Cozma, 

în manuseriptul căraia s'a găsit întercălată această eronică, nici Miron, 

Costin, fiindeă nu dă „în ţară de urmele acestui cronic rusesc, decit jumă-. 

tate de secol după uciderea lui .M. Costin.“ e 
- AL, Gaster însă ni spune (|. e.) că dintru întilit şi el crede, că âcestă, 

„Istorie a Rosiei: ar dătă de pe la-anul 1150, dar” că mai în urmă, a 

descoperit numele adevărat al autorului, şi că acesta n'ar.fi- altul, decît. 

Niculaiii Costin. Păcat numai că nu -ni: arâtă nici- “locul 
unde a. făcut această descoperire, nici alte arguminte pentru adeverirea 
afirmării, a RI 

Noi nu cunoaştem această seriere ; mam putut'o consultă; cu toate: 

acestea ni permitem a emite cam altă opiniune. Dăm sn socoteala că 

.- 

; . . . Pie , 

1) Cogălniceanu: AL. Arhiva Rominească,. ediţ. 2. Iași 1860, t, 1. pa, 69.:—:2) Let 

„Mold. t. 2.; — Cronicele Rom. t. 2. pg. 57-68. — 3) M. Costin, Opere t: 2. pg. 1-10. 

— 4) Chrestomatie rom. î. 1. pg. LXIV,. şi t. 2. pg. 49, nr 198, bi
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această scriere trebue să. steu în legătură cu. vreuna din cele doaiiă scrieri istorice, compuse de Niculatii Civnul Milescul, despre carile am vorbit mai sus (pg. 248, nr, 4și pg. 250. nr.3), şi că n'ar fi în realitate alta decît sai trăducerea în romîneşte a vreuneia, din ele, saii o compilare din îmbele. net despre trăducătoriii, sati compilătorăii, noi înclinăm mai mult spre Niculaiii Cîrnul Milescul, decît spre Niculaiit Costin, fiindcă nu Dumitru Cantemir, nică Niculaiit Costin, ei Niculatii Cîrnul Milescul a fost cel dintîiti carele a căutat să pună pre Romîni în răporturi politice mai deaproape cu Rusica. Cea mai însămnată și mai răspîndită scriere de feliul acesta, care şi astădi'se consideră ca fîntînă istorică, este 

1. Istoriea curţii aliosmăneşti, de D. Cantemir, 1716. 
După cum ni arată manuseriptele păstrate în Museul Asiatice din „ Moseva şi din biblioteca Arhivei generale a Ministeriului de esterne din Sanetpetroburg, opul acesta, poartă următoarele titluri: a) Demetrii Can- temi historia incrementorum atque decrementorum Aulae othmanicae; b) Annotationes ad inerementa Aulae Othmanicae, saii Annotationes ad historiae othmanicae liberum primum. Auctor Demetrius Cantemirus, Princeps Moldaviae ; şi e) Demetrii Canto: miri, Annotationes ad decrementa Aulae othmanicae. 2) ____ Acesta, este titlul adevărat al opului, fiindcă întralt op al săi, în Hronicul vechimii Romanomoldovlahiei, D. Cantemir îl numeşte tot aș însă pe romîneşte: „Istoriea pentru creşterea, și descreșterea Curţii Alios- manești“ 2), ceca ce nu estealta, decît o trăducere verbală a titlului lătinese, Această Istorie, cu toaie că fusese presîntată Academiei de ştiinţă din Berolin, nu s'a tipărit, de aceasta, după cît știm noi, și nici de altul cinevă în original, ci numai în trăduceri. Antioh Cantemir, fiiul lui Du- mitru, cînd s'a dus în anul 1732 ca ambasador la, Londra, a luat cu sine acest op cu scopul de al tipări acoleâ în origi nal, dară n'a isbutit din cause necunoscute nouiiî, Anglejii, ca oameni practici, aii preferit a'l poşed€ în. graiul propriii, şi însăreinară pre Nicolo 'Pindal săl trăducă anglezeste și apoi îl tipăriră în Londra în anul 1734, 
Aceasta istorie a tost trădusă, şi itălienește de Antivh Cantemir, dară nu s'a tipărit, după cât știm noi.) 
Din anglezește s'a trădus în franţuzește de Jonquisres şi s'a tipărit în Paris în anul 1743 în 80, în patru volume, sub titlul de „Histoire de Vempire othoman!t. Această, trăducere însă nu este deplin fidelă, pentrucă censura.a şters mai multe pasage pre cari le credea prea obscene. Din anglezeşte s'a trădus în nemţește d un anonim, şi s'a tipărit în Ham. burg în anul. 1745, sub titlul: „Geschichte des osmanischen Reiches nach seinem Anwachsen und Abnehmen, besehrieben von Demetrie Kantemir.*:) Nu din original, ci din nemţește, dar cn folosirea trăducerii anglezești şi franţuzești s'a trădus. și romîneşte de De, Ios. Hodoș la însărcinarea Aca- demiei Romnîne şi s'a tipărit cu spesele ci în Bucureşti în anii 1876 1877, 

în doaiiă volume, însă nu sub titlul ei adevărat dat de autor, ci sub titlul de: „Istoriea imperiului othoman, creșterea și scăderea lui, cu note foarte înstructiveti, 5) ' 
1) Analele Soc, Acad, Rom. t. X. sec. 1. P8. 15 și 17—18, — 2) Ediţ. ag. t 1, pg. 315. — 3) Analele Soc. Acad. Rom. î. X sec. 1, pg. 17—18. — 4) D. Cantemir, Gesch. d, osm. R. Vorrede des Ubersetzers PS. 11—23; D. Cantemir: Historisch geo- 

Braphische und politisehe Beschreibung der Moldau, Frankfart- Leipzig 171 pg. 27 —98, — 5) Analele Soc. Acad. Rom. t..X. sec. 1. pg. 38, Nr. IL , -
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mănesc, prin Osman Î, pînă în domniea lui Ahmed III, adecă din anul 
1300 pînă în Juliii 1711. Ea este desfăcută în doaită părţi. Partea întîiea, 
cuprinde răstimpul dela Osman I. pînă în anul 1673, respective 1683, 
răstîmp în care împeriul tureese s'a tot, întărit şi lăţit, de unde aveastă 
parte „poartă. și titlul de Istorie pentru creşterea Curţii Aliosmăneştă. 
Partea a doaiia însă enprinde un răstîmp foarte seurt, adecă dela Muha- 
med IV. și pîna în domniea lui Ahmed IÎI, sai din anul 1673, resp. 1633, 
pînă în Juli 1711, răstîmp în carele puterea Tarcilor a început a tot 
scăd€ şi mărginile imperiului a se tot îngustă, de unde această parte 
poartă titlul. de Istorie pentru descreșterea Curţii. Aliosmăneşti. 
Afară de nararea evenemintelor în șirul lor cronologie și pragmatic, opul 
mai conţine o mulţime de note esplieative, foarte înteresante, carile varsă 
o lumină limpede asupra moravurilor şi a datinilor timpului, precum și 
asupra originii şi caracterului persoanelor din acţiune. „ 

| Acest op n'a fost scris, în prima linie, nici pentru Romîni, nici pentru 
Turci, ei pentru învățații Europei, şi în special pentru Academicienii din 
Berolin, carii doriaii să fie înformaţi despre ţările și despre istoriea po- 
poarelor din răsăritul Europei, şi carii n'aveaii. în. mijlocul săi pre un 
bărbat mai competent în privinţa aceasta decît pre D. Cantemir. Din 
această causă,. D. Cantemir a compus opul 'acesta, ca și: mai altele, în 
lătinește, măcarcă materialul pentuu el 'şi "l-a fost adunat încă pe 
timpul cînd petreceă în Constantinieana, de bună samă că cu întențiunea, 
de a se folosi de el la o scriere romînească, 

„Această Istorie, cuprinde răstimpul dela fundarea împeriului alios- 

Timpulcompunerii. 

Anul compunerii îl putem determină, cu precisiune din însu'și con- 
testul opalui. 

D. Cantemir ni spune, că pe timpul cînd compuneă el această Isto- 
rie, domniă în 'Tara Romînească Nicolaiti Manrocordat, iar” fratele acestuia, 
Ion Maurocordat, eră „terziman“ (translator) mare la Curtea Aliosmă- 
nească. 1) Și aluria larăș dice despre lon Maurocordat, că „în dia de 
astădi'' este terziman mare la curtea aliosmănească?), Nicolalti Maurocor- 
dat a domnit în Țara Romînească de doaiiă ori; întîia oară foarte scurt, 
numai vro dece luni de dile, adecă din Ianuariti 1716 pînă într'a 14, 
Noemvre 1116, cînd a fost prins de Nemţi şi dus în 'Pransilvaniea, unde 
a rămas pînă în Septemvre 1718. În locul prinsulni Niculatii Maurocordat, 
Turcii au pus Domn în "Țara .Romînească pre fratele acestuia, pre on 
Mamrocordat, carele pînă atunci eră terziman mare la curte. Acesta a 
domnit în Țara Romînească pînă la moartea sa, întîmplată în Februariii 
1719, iar” în locul lui s'a făcut de a doaiia. oară Domn frate-săă Nico- 
lalii, eliberat din prinsoarea nemţească în arma păcii dela Carloviţi: 3) 

Deci, dacă, Niculaiii Maurocordat numai din Tanuariii şi pînă în No- 
emvre 1716 a, fost Domn în Ţara Romînească, pecănd frate-stu Ion eră, „terzi- 
man't mare la, Poartă, resultă că numai întm'acest timp, a compus D). Cantemir 
opul săii: „Istoriea pentru creșterea şi desereșterea Curţii Aliosmăneștă::, 

  

1) Gesch. des osm. R. pg. 519, nota 12, în fine. — Opere compl, î. 3. Ist, împ. ot. 
g. 510; — 2) Gesch. des osm. A. pg. 153. nota 17. — Opere compl. t. 3. Istor. împăr, 

otom. pg. 144, nota. — 3) Radul Popescul în Mag. ist. t. 4. pg. 51, 93; — Ion Neculcea 
în Let. Mold, t. 2. pe. 388; — Cron. Rom. t. 2. pg 358; —— Engel 1. Chr. Gesch. der 
Moldau und YYalachey, Halle 1804, 3. Theil, pg. 5-61. n
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pentrucă, numai la acest timp se potrivesc cuvintele lui D. Cantemir de 
mai sus, că „în (ia de astădi“ este Domn în Tara Romăneaseă Niculaiii 
Maurocordat, iar: frate-săii Ion „terziman“ mare la curtea turcească. 
Aceste doaiiă notițe se află, una aproape la începutul, iar” cecalaltă 
aproape la finea, opului, lucru care ni autoriseadă-a crede că întreg opul 
a fost terminat în timpul cînd domni în Țara Romînească Niculaii Mau- 
rocordat şi cînd. fratele acestuia, Ion, eră translator mare 'la curtea 
otomană. i 

Dela Dumitru Cantemir mai înregistrăm aice ca seriere referitoare la 
această ramură încă opul 

8. Sistemul religiunii mahomedane, 1722, - 

Această carte a fost compusă rusește de Dumitru Cantemir la cererea, 
specială a împăratului. rusesc, Petru cel Mare. (1689—1725), și dedicată 
lui. Ea s'a tipărit în Sanctpetroburg în Dee. 1722, în folio, cu 379 de 
pagini, sub titlul de „Sistemul, sat Condiţiunile religiunii mahomedane::. 
&. F. Miiller dice 2) despre acest op „că merită să fie trădus în. ficeare 
limbă, fiindcă conţine o mulţime de lucrari noaiiă şi necunoscute, cari nu 
se găsesc la niciun seriitoriii carele a seris despre această materiei, 

Despre această seriere cred unii că ea ar fi fost compusă mai întîlii 
lătineşte şi că nu D, Canţemir, ci un Ilinski ar fi trădus'o rusește.) 

Ultima scriere pe care o mai înregistrăm în ramura aceasta, este 

9. Istoriea oștiriiasupra Moreei, 1715.. 

Această scriere este compusă romînește de un martur ocular al acestei 
întîmplări, poate de marele paharnic Statie Leurdeanul, carele fusese înstir- 
cinat de Stefan Cantacuzinul, Domnul Ţării Romîneştă (1714—1116), la 
ordinul sultanului Ahmed III, să ducă oștii trimese de acesta pentru cuce- 
rirea Moreei, bani, cai, și provisiuni. Ea este publicată de M. Cogălni- 
ceanul în opul săi: „Arhiva Romînească, Iași -1815; ediţ. 2. Iași, 1862, 
t, 2. pg. 5—139. Scrierea este toarte înteresantă; toate peripeţiile acestei 
campaânik sînt deserise cu deamăruntul, însă întrun grafii împestrițat cu 
o mulțime de cuvinte grecești și turceşti. | 

$ 26. Scrieri geografice, - 

Ivirea scrierilor geografice este condiţionată de activitatea comercială 
a unui popor. Comerciul însă nicicînd n'a prea fost îmbrățișat şi cultivat 
de Romîni; o clasă de negunţători, proprie şi vigoroasă, nu se prea găsește 
în răstîmpul acesta. Negoţul la Romîni a fost purtat, aproape eselusiv, 
decătră străini, mai ales de Greci, Armeni, Itălieni, şi de alţii. Romînii 
dară n'aii sîmțit trebuinţa de a cunoaște ţările străine dimpreună cu 
produsurile lor naturale şi artificioase. Această, lhpsă de înteres pentru 
cunoştiuţa ţărilor străine a avut drept urmare că studiul greografic nu 
se găsește prin şcoalele romînești din răstîmpul acesta, şi că așadară nu 
eră niciun îndemn mai puternee pentru smieri geografice, 

„__ Miscările politice din secolul al 16 și al 17-le de prin ţările locuite 
de Romîni, şi mai ales refugirile bărbaţilor politici dintro ţară în alta 
în cazuri de răstriște samănă să fi deșteptat un înteres mai viii de a cunoaște 
mai de aproape ţările lor de refugiii, și de a înformă și pre străini despre 

| 1) În precuvîntare la: Kantenir D. Beschreibung der Moldau, Lpzg. 1771, pg. 29. 

— 2) Densușanu Ov. Revista crit. lit, anul IL. pg. 62-65,
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pusătura,- configurațiunea, produsurile naturale; şi despre împărţala politică 
a ţărilor romînești. La deșteptarea . acestui înteres trebue; să fi contribuit 
şi studiul geografic ce se cultivă pe atuncia prin scoalele şăseşti și angu- 
reştă de prin 'Transilvaniea, și prin cele din Poloniea. Să i 
„ Acestei întâmplări, poate avem de mulţămit că rii s'a păstrat într” un 
manuscript de pe !a mijlocul secolului al 17-le o 

Il. Geografie! a Ardealălui, 

nu deplină, ci fragmentară, care s'a publicat de T. Cipariit în Organul 
Luminării din 1848 nr. 25, pg..131, şi s'a reprodus. și de D. M. Gaster 
în „Chrestomatiea Română: “Leipzig — București 1891, t: L. pg. 115—118; 

Cel dintîiit Romîn cunoscut după nume,. carele a " deseris puţin ţările 
Romîneşti şi a înformat şt pre străini despre ele, este binerenumitul mare 
logofăt il iron Costin. În cartea sa, despre întîiul descălecat al Romînilor 
găsim nişte încercări de descriere a teritoriului Daciei Traane. Cunoştinţile 
sale depuse acoleă, însă mai desvoltate și “întregite, le-a seris mai pe urmă 
polonește, în proză, şi în, viersună, în nişte „trătaje“ întitulate: 

2. Descrierea Țării Moldovenești şi A miitenegtt - 

3. Cronica ţărilor: Moldoviiși Munteniei, 

despre carile am vorbit mai sns (ps. 221 și 222), | 
Deserieră geografice “foarte înteresante găsim și la Niculaii 

Costin în Cartea 'sa despre întîiul Descălecat, precum şi întrun adaus, 
făcut'de un copist la cronica lui Urechie, sub titlul: 

4. Povestea şi tocmeala altor țări ce sînt pempregiur, 

adaus publicat, în „Letopisiţile țării Moldovii“ t. 1. Apendies VIL., pg. 
30 —39; şi în „Cronicele Romănici“ t. 1. pg. 4V0—413, A 

Acela însă, care mi-a lăsat, o adevărat, şi foarte însămnată scriere 
gcografică, este renumitul și eruditul principe Dumitru Cantemir, 
carele, Ja îndemnul Academiei de știință din Berolin, al .căriia membra 
devenise în anul 1714, u compus o carte despre starea şi pusul, loculni, 
de aștdimîntul aerului, bișugul pămîntului, ocolitul hotarelor, şi de obi- 
ceiele, legea, ceremoniile politiceşti şi bisericești !) sub titlul de 

| a 5 Geografiea Moldovii,?) 1718, 

numită și „Diseripţiea Moldovii*, 5) sai „Hotărârea țării Moldovii cu tablă 
geograficăt. %) | 

„Acest op se compune din trei. părţi. În partea dintâi, se arată în. 
septo capete numirile vechi şi. noaită ale Moldovii, pusătura şi marginile. 
ci, apele, ţânnturile şi târgurile, munţii, minerele, cîmpiile, pădurile Și 
animalele, În partea a doaita | se, trăteadă în 19 capete despre guvernămîntul 
țării, despre. alegerea, înstalarea, întărirea şi scoaterea - ” domnitorilor, 
despre boierii și oastea Moldovii, despre datinile dela curtea domnească, 
despre legile ȘI judecătoriile_ ţării, despre veniturile şi spesele &, despre 
Jocuitorii ei şi datinile lor, În partea a treia se espun, în cinci capete, 
religiunea, ierarhiea, mănăstirile, limba și literele Moldovenilor. 
    

" 1) Hronicul vechimii Romanomoldovlahiei, Iaşi 1845, pe. 924 — let, 1. pa. 

290, 135 şi 318; — 1. t. 2. pg. 113; — A Le t1. i 225; 4.2, »5 „378, 
pt ”
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Acest op a fost compus lătinește, după cum mărturiseşte însu'și 
autorul 1), însă cu promisiunea dea o „întoarce în limba, românească“, dacă 
va plăcă lui Dumnedeii să mai fie „între cei vii“, da moartea l-a împie- 
dicat la împlinirea acestei promisiuni. 

ŞI acest op, deși compus, ca şi Hronicul vechimii Romînilor, la îndemnul 
Academiei din Berolin, n'a fost publicat de aceasta, pe cît ştim noi, ci a 
avut o soarte cam furtunoasă, pînăce cădi în mînile lui Biisching din 
Berolin, carele a însărcinat pre profesorul I. L. Redslob cu trăducerea, 
lui în nemţeşte şi, găsîndu-o bună,a tipărit'o în anul 1769—1770 în foaiea 
sa: „Magazin fiir die neue Historie und Geografie“. Însă preţul cel mare 
al: „„Magazinului“ a împiedicat pre mulţi de a'și procură această seriere 
însămnată și de a cunoaşte mai deaproape v ţară care, pe timpul acela, 
eră teatrul unor răsboaie crîncene între Ruşi și Purei. "Loemai aceasta a 
îndemnat pre un editorăii de a scos o ediţiune separată sub titlul de: 
Demetrii Cantemir, ehemaligen Fiivsten in der Moldau historisch -geographiseh- 
und politisehe Beschreibung der Moldau, nebst dem Leben: des Verfassers 
und einer Landkarte, Frankfurt und Leipzig 1771, De pe ediţiunea nem- 
țască se fâcu o ediţiune rusască în 1789, | 

“ Ediţiunea nemţască se răspîndi curînd şi pintre Romîni, mai ales 
pintre cei din Transilvaniea. Samuil Micul, Giorgiii Şincaiii și Petru: 
Maior o cunoșteaii. 2) În Moldova, banul Vasile Virnav şi mitropolitul 
Veniamin Costachi se ocupa foarte mult cu literătura, trăducînd înși'și 
multe scrieri în limba romînească.. Venind ediţiunea nemţască la cuno- 
știnţa lor, mitropolitul să fi însărcinat pre banul V. Virnav eu trădu- 
cerea romînească, a acestei serieră însămnate. Săvîrşîndu-o acesta pe la 
anul 1806, 3) a dat mitropolitului: Veniamin Costachi manuseriptul spre 
tipărire, Acesta "l-ar fi și tipărit îndată, dar” fă necesitat de împrejură- 
rile politice de atuncia (Ruşii erâii în ţară!) să renunţe la seaunul mitro-! 
politan şi să petreacă în Mănăstirea Neamţului pînă la 1812, cînd, închie- 
indu-se pacea între “Lurei şi Ruși în dauna Moldovii, carea pierdu  Basa.- 
rabiea, Veniamin Costachi deveni iarăș mitropolit. î) Acu sar fi patut 
tipări, dar” cu aceste turburări politice manuseriptul trăducţiunii romî- 
neşti se rătăci, cădi însă în mîni bune, în ale mitropolitului "ării Ro- 
mîneștă, Grigoriii, Acesta a trimes mai pe urmă mitropolitului Veniamin 
Costachi manuseriptul, și acesta a însărcinat pre ieromonahul Gherontie 
dela mănăstirea Neamţului cu tipărirea lui; şi așă s'a, tipărit acest op, 
sub titlul: „Scrisoarea Moldovii, de D. Cantemir, Domnul ei, carea acum 
întîiii s'aii tipărit în dilele bine credinciosului și de Hristos iubitoriului 
Domnului nostru loan Sandul Sturda Voevod, cu blagosloveniea prea- 
sfințitului arhiepiscop şi mitropolit, chirio chirio Veniamin al Moldovii. Pre 
vremea, precuviosului Stareţ al sfintelor mănăstiri Neamţului și Secului, 
chir Dometian. În sf. mănăstire Neamţul, la anul 1825. August în 19.« 
— A doaiia ediţiune s'a făcut de C. Negruţi în lași în 1851. și a treia 
de D. Boldur Lăţescu, în Iași, în anul 1868, — În fine, prin întervenirea și . 
îngrijirea Academiei Romîne din București s'a publicat acest op şi în 

1). €. t. 1. pg. 220—227; — t. 2, pg. 318. — 2) Opevele lui D. Cantemir î.[. 
pg. VIII. — 2) Arhiva “Romînească, sub redacţiea lui M. Cogălniceanu, edițiunea a 2-a 
Iași, 1560—1862, tom II. pg. 208 nota. — Conf. Gherontie ieromonahul în cuvântareu sa 
cătră cititorii, din ID. Cantemir, Scrisoarea Moldovii, Neamţ; 1825, și G. Săulescul în 
» Prefaţa redactoriiiluit, la Hronicul RMV, de D. Cantemir, î. L.pg. VIIL. — Sar. Pumnul, 
Lepturariii romînese, f. 4. pg. 1, Vieana, 1864, pg. 174,



357 
  

testul original lătinese sub titlul: „Operele principelui D. Cantemir. 'Ti- 
părite de Soţietatea, Academică romînă, tomu 1. Descriptio Moldaviae cu 
charta geografică a Moldaviei și un facsimile. București, 'Typografiea 
Curţii, 1812*. Această tipărire s'a făcut sub îngrijirea lui A. Papii Ila- 
rian de pe doaită munuecripte ce s'ati aflat în Museul asiatical Academiei 
de știinţi din St. Petroburg. E 

Tot prin întervenirea Academică Romîne, acest op s'a trădus din not 
în limba romînească de pe originalul lătinesc, și anumea începutul de A, 
Papiii Ilarianu, iar” finea, de D-rul los. Hodoș şi G. Bariț, şi s'a tipărit la 
Bucureşti în anul 1815 sub titlul de: „Operele principelui Demetriii Can= 
temir, Pypărite de Soţietatea, Academică Romînă, tomu ÎI. Descrierea 
Moldaviei, trădusă din testul originale lătinese, aflat în museul Asiatice al 
Academiei imper. științifice dela St. Petropole. Cu Charta geografică a. 
Moldaviei şi un facsimile. Bucureşti, Typ. Curţii, 1875*. - E 

După cum se vede, niciuna, din ediţiunile romînești, nici cea făcută de. 
Academiea Romînă, nu poartă titlul pre care însu'şi autorul “l-a fost dat 
opului săii în limba romînească. | 

Dela, Dumitru Cantemir mai cunoaştem încă altă scriere geografică, 
întitulată : - 

6. Regiunile de lîngă marea: Caspică dela Bacu pînă 
la Cercheji, 

schiţate mai mult, decît descrise cn deamăruntul, cu ocasiunea participării 
la espediţiunea lui Petru celui Mare în ţinuturile acestea în anul 1792. 
Această scriere este- publicată în testul orignal lătinese decătră Academiea 
Romînă în tomul al î-le pg. 9—32 din „Operele principelui D. Cantemir“, 
Bucureşti, 1583, sub titlul de: „Regiones, quae ab Baku cirea littus 
Caspicum usque ad Czircassos extenduntur“, - 

Nu putem lăsă neamintite aice nici serierile geografice ale renumi- 
tului spătarii Niculaii Cîrnul Milescul, compuse rusește. cu 
ocasinea ambasadei sale la China, între 1675 şi 1678, precum: E 

! 1. Călătorie prin Sibiriea pînă la China, 1675, 

sub titlul de: „Euura, a ns uncii nucauo nyreueergie uaperBa OnGupeoro 
orz ropoaa Lodoaiena 1 40 câoro py:kesa rocyaaperaa Harraitenoro, ara 
7183, mcana maia, Br S-ii acu. = Carte în care este descrisă călătoriea 
prin împărăţiea Sibirioi, dela orașul 'Pobolsc pînă la marginile împărăției 
Chinei, 3. Mai, 16175“; apoi 

3. Descrierea marelui rîii Amur, şi 
| 9. Descrierea Chinei, 

aceasta sub titlul de: „Onucanie or nono:nenie, uprrk, cereeruii a NIpo- 
erpanerek, si npou. nitraiicnoro rocyAaperea = Descriere despre pusătura, 
vămile, clima, întinderea, și celealalte, ale împărăției Chinei: ; — și în fine 

10. Descriere bisericii Sofiea din Constantiniana, 
sub titlul de: „Ouneanie npecaaBugu n Dpeneuia CpEBE IIMCNORANNIISI 
eBsiTan Cozi BD KONCTARTINONOAĂ, a:NE MCAAY CEAI ACEL BeeAeiI ALI 
NoAocrouncrsy councaserea — Descrierea preamăritei şi: preamarii biserici, 
numite sînta, Sofie în Constantiniana, carea cu vrednieie se numără printre 
cele șepte minuni ale lumii“. i
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| | $ 27. Scrieri juridice. 

“Pemeliea r&porturilor juridice la Romîni în privinţa, proprietăţii şi 
a posiţiunii lor soţiale trebue căutată în organismul coloniilor romane. 
După cum se desvoltaseră și se înrădăcinaseră acestea aice, aşă ati continuat 
a esistă și mai departe după deslipirea coloniilor şi a provinţilor romane 
din corpul împeriului roman. În coloniile și provinţile deslipite, regularea 
acestor răporturi nu s'a făcut prin scrisoare, prin vreun codice, precum 
am arstat la răstîmpurile precedente, ci prin datină, prin jus consuetudi- 
narium, prin aşă numitul obicei al pămîntului. Numai la coloniile şi. 
provinţile romane rămase împreunate. cu împeriul roman răsăritean, mai 
pe urmă greci, s'a păstrat regularea r&porturilor juridice atât prin datină 
saii obiceiul pămîntului, cât şi prin legi serise, după cum se află ele fipsate 
și întrunlocate prin codicii de drept roman, şi inai ales prin legile împără- 

„tești, numite și basilice, şi prin canoane, adecă legi curat bisericeşti, şi 
prin nomoeanoaue, adecă legă civile și bisericeşti. „ 

Popoarele barbare, carile aii isbutit a se așădă și a întemeiă chiar 
organisme proprie politice prin provinţile răpite, aii putut turbură aceste 
x&porturi juridice, tindînd a trage pentru sine foloase din ele, dar” să le 
stîrpească, detot şi să le înloenească cu altele, aceasta nici ntaii cercat, şi 
nică nu li-ar fi fost cu putinţă. Ba încă mai mult. Atît Bulgaroslavii cît 
și Maghiarii, îndată ce ai isbutit aşi întemeiă organisme politice proprie, 
ait întrodus în ele numaidecît legislaţiunea codificată, romană-grecească, 
atît civilă cât şi bisericească, și încă Bulgaroslaviă, dela încreştinare încoace, 
chiar în graiul lor proprii naţional. 

Împrejurările politice și răporturile bisericești ait adus cu sine că 
şi prin bisericile Romînilor n'aii puint esistă alte cărţi juridice, ati cano- 
nice, decît numai cele usitate la Greci și la Bulgaroslavi, și anumea atît 
în gralul grecese cît și în cel bulgaroslavie. 

Nu poate dară încăp6 nici pie de îndotală că, la întemeiarea îmbelor 
domniate romînești nedependente, se aflati acum de demult pe teritoriul 

„lor, pentru regularea răporturilor juridice, nn numai un obicetiăi vechiit al 
pămîntului, dar” și cărți de legă scrise grecește, sait bulgaroslovenește,. 
folosite mai ales de cătră dirigonţii bisericilor cînd venii în posiţiune 
de a judecă. Astfeliii de cărți s'aii întrodus, dacă nu mai înnăinte, apoi: 
de bună samă că deodată cu întroducerea călugărismului conventual pintre 
Români, deci pe la finea, secolului al 14-le, și mai ales pe la începutul 
secolului al 15-le. Urme de astfeliit de scrieri ni sînt păstrate în „codicii 
aşă numiţi colectanei s. miseelanei, sait, pe bulgarosloveneşte, zbornice. Ași 
găsim în codicele colectaneii dela Statina, din secolul al 15-le saăal 16-le, 
o scriere bulgaroslavică sub titlul „Așăidimîntul' sînţilor părinți despre 
traiul de preste tot anul, pe scurt espus,.. din scrierile lui Grigoriii 
teologul, din poroncile sînţilor apostoli, ale sînţilor părinţi și ale conciliilor 
universale. 1) | | 

Puterea civilă însă samănă, să nu fi prea băgat în samă aceste cărți 
de legă saii „aştdămintes, căci istoriograful Grigoriii Urechie ni spune în 
preeuvîntarea întitulată „pentru descălecotul ţării Moldovii:, că la înte- 
melarea. domniatelor romînești en nedependente „nice toemala, nice obiceiele 
ţării nu eraii bine așădate; ce toată direptatea ai lăsat pre cel mai mare 
să o gludece; şi ce “i-ai părut lui, oră bine, oră ră. aceca ai fost lege; 
de unde ai Inat şi voie pe-așă mărie și vîrf. Dece, cumu'i vokea Domnului, 

"1 

  

1) Bogdan I. Vechile cronice Moldoveneşti, București, 1591, pe. 7.
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numai ce | eaută să le placă tuturor, ori cu folos, oră cu pagubă tării; 
care obiceiii și pînă astădi trăieştei, adecă pînă petimpul scrierii eronicii, 
pe la 10146 s. 10-17. 

Cu toată voiea absolută a domnitorialui însă cărţi de legi ai conti- 
nuat a esistă şi a se înmalţi prin îmbele domniate, pînăce şi “ lomnitoriul 
a găsit cu cale ca să le recunoască și să le publice. . Dumitra Cantemir 
ni spune că cel dintiiii domnitorii carele a cugetat la un codice de legi 
pentru domniatul săi, fu Alesanrdru cel Bun, domnul Moldovii (1401 —1432 .) 
Despre acest domnitorii dice Dumitru Cantemir că, căpătând el dela împă- 
ratul din Constantiniana coroana regală, a primit, împreună cu ea, şi legile 
greceşti, numite basilice (sâ> Baz0ri) sai împărăteşti, din carile ar fi 
făcut un estras spre a fi întrebuințat pe la judecătorii. 1) 

Deși Dumitru Cantemir nu ni arată fîntîna din care a, scos înformaţiunile 
sale, totuş spusa ni samănă a nu fi fără de temelii, căci eruditul: B. P. 
Hăşdăii a descoperit în =nul 1863 în biblioteca naţională din Paris un 
esîmplar prescurtat al Basilicelor în limba grecească, întrebuințat -în 
îmbele domniate naţionale cam pe la anul 1400, decă sub domnica, lui Mircea 
celui Bătrîn (1386 —1419) şi a lui Alesandru celui Bun:2) Ala departe 
ne îneredințeaqă slaviştii Dobrowsky 2) și Schaffarik 4) că cartea - de legi 
împărătești și bisericeşti, compusă grecește de monahul Mateiii Vlastare 
pe la anul 1535 sub titlul de Segpa morse ozatyetos 36 fumigene dmat 
Ymodiczwvy sole lepois va Veles motor. = Colecţiunea alfabetica a tuturor 
materiilor cuprinse în sîntele şi dumnedeştile canoune, se găsiă, trădusă 
bulgarosloveneşte în lași în anul 1495 din ordinul lui Ştefan celui Mare 
(1457 —150+4). Un esîmplar din această seriere se află în mănăstirea Opova 
din Sîrmiea, după cum ni spune eruditul B. P. Hășdăit. 5) 

Tot în mănăstirea Opovo din Sîrmiea, fundată în anul 1576 de Romîni 
şi îndestrată de ei cn cărţi și veşminte, se mai află, precum ne încredin- 
teadă tot eruditul B, P, Hăşdăti (|. c.), încă doaiiă nomocanoane s, cărţi de 
legi împărăteşti Şi bisericeşti, scrise tot în îmbele domniate naţionale în 
secolul al 15-le sait al 16-le. Păcat că nu ni le descrie mai deaproape! 

Mai departe știm 'farăş că domnitoriul Moldovii Iacob Heraclide 
Despotul (1561— — 1563) însăreinase pre un învățat Grec, ca să compună 
pentru domniatul Moldovii nişte legi noaiiă, adecă un codice de legi, 6) 
Jar! Alesandru Lăpuşneanul. (1552—1561 și 1563—1568), înnăintașul și 
urmaşnl lui, puse pre episcopul Romanului, Macariii IL. (1531— 1558), ca 
să trăducă rusește pentru împăratul rusese, Lon IV. Vasilieviciii cel Cumplit 
(1533-—1584), Sintagma. lui Matei Vlastare e; ceea ce și făcu, însă întrun 
graiit rusese detot corupt, precum se întrebuinţă, pe a atunci în administrarea 
statului și prin biserica Romînilor, Acestă scriere mai are. ca adaus la 
urmă, încă vro 100 de pagini, carile conţin scrieri privitoare la dreptul 
bisericesc şi unele chiar la cel civil. 7) 

Astfeliă de cărţi de legi împărătești și bisericești trebue să fi esistat 
la începutul r&stîmpului acestuia mai multe” prin îmbele domniate romineștă, 

1) Descriptio Moldaviae, Bucureşti, 1872, p. 2. cp. 12, pg. 10L. — 2) Îndrep- 

„_tarea legiei cu Dumnedeiă, ediţ. 2. “Bucureşti, 1812 — 5) Institutiones linguae 

slavicae, Vindobonae 1822, pg. XIX. — 4) Geschicht e des sevbischen Schrifithums, 

Prag, 1865, pg. 193 și 218. — 5) Traian pro 1869 Nr, 14, pg. b6 — î) Revista Tocilescu, 

vol. 3, po. 176, nr. 24. — 7) Kaluzniacki E. Obzor slaviano-russkich pamiatnikov iazyla 

i pisma . .. Kiev, 1877 pg. 23—50; — Popoviciii G. Fintinele și Codicii dreptului bise- 
ricese ortodocs. Cernăuţ, 1886, pg. 93—94,
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dacă și domnitori străini din vecinătate se adresati la domnitorii români 
pentru procurarea lor! Întrebarea poate fi acum numai, ori de aceste 
cărți ait fost numai în graiul bulgaroslavie și în cel grecesc, ori poate 
și în cel romînese? La această întrebare am răspuns mai sus (pg. 110—111), 
unde am vorbit despre începuturi de o literătură canonică romînească. 

Afară de legile amintite, carile de bună samă că n'a rămas 
fără de înrînrinţă asupra păstrării ordinii juridice, erai în răstîmpul 
acesta, ca și în cel precedent, datina locului, obicetul pămîntului, 
și voinţa domnitorăului, carile regula r&porturile soţiale și economice 
dintre oameni. Datina locului, obiceiul pămîntului, se perpetuă, în mod 
neconștiut, prin observarea neclintită a deprinderilor învechite, iar! voinţa 
domnitorăului, provocată de înterese particulare, sai și de înterveniri 
esterne, se manifestă prin diverse urice, adecă prin niște scrisori eșite 
întrun mod solemn din cancelăriea domnească, Scrisorile de felial acesta 
erai: redigiate în îmbele domniata naţionale,. dintrn început, mai numai 
bulgarosloveneşte, iar” mai pe urmă tot din ce în ce mai mult romînește. 
In Ardeal însă scrisorile de feliul acesta se redigeai lătineşte, . tot după 
datina locului, numită „jus valachicurm, antiqua lex districtuum valachica. 

„Lium)“. Aceste urice şi decrete nu staii adunat în decursul răstîmpului acestuia, 
și de aceea nică nu s'aii putut studii și sistemică ideile juridice din ele. 
Abiă în secolul al 18-le prinseră unele mănăstiri ași copiă uricele prin Condiec, 
jar” în secolul nostru a se și publici, prin diverse scrieri, fără dea fi Ajuus 
încă la o colecţiune proprii disă, de astfeliti de documinte. 

Înmulţindu-se însă împreună cu oamenii și r&porturile lor juridice, 
nu mai eră deajuns pentru regularea lor nici datina locului, nici uricele 
domneşti, ei se arătâ, trebuinţa unui codice de legi. . 

Dintre particulari, cel de întîiii carele a cugetat la un lucru ca acesta 
a fost marele logofăt Eustratiii, carele, pe la anul 1632, a compus 
după scrierile lui Zonara, ale Ini Toader Valsamon, Mihai Vlastare și 
ale lui Constantin 'Terasie Armenopol, o carte sub titlul de 

1. „Pravilăaloasi:, 

despre care am vorbit mai sus (pg. 112, nr, 4). Această carte însă n'a 
fost răspîndită, nici întrebuințată ca dircetiv pentru regularea răportu- 
rilor juridice, fiindeă erâ scrisă, din punct de vedere curat bisericesc, dar 
ea, samănă, să fi dat ansă și îndemn domnitoriului de pe atunci din Mol- 
dova, Vasiliii Lupul, ca să se ocupe și el, ca cap alstatului, cu pro- 
mulgarea unui codice de legi. El dară însăreinâ, toemai pre fostul mare 
logofet Eustratiii cu redigiarea unei cărţi de. feliul acesta, carea sa și 
tipărit apoi în Iaşi, în 1646, sub titlul de Eu 

2. „Carte romăncaset de învățătură, 
dela pravilele împăriteşti şi dela alte giudeţe, cu disa şi cu toatî chel- 
tuiala lui Vasilie, Voevodul și Domnul țării Moldovei di în multe scrip- 
tură tilmăcit? din limba, ileneasct pre limba romînească; în tipariul dom- 
nescii s'aii tipărită în "mănăstirea a, 'Nreisvetitele, în lași, dela Hristos 1646. 

n precuvîntarea acestei cărţi ni spune fostul mare logofit Eustra- 
titi că Vasile Lupul, „urmănd urma celor buni şi înţelepţi Domni, soco- 
tind neputința și slăbiciunea acestui loc şi împuţinarea izvoarîlor svin- 

1) Densușanu N. Monumente pentru istoriea țării Făgărașului, Bucureşti, 1885, 
pe. 4—7,. E !
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telor scripturi şi a altor învăţituri, și cunoscînd nevolea ce va venf, și 
scîdevea asupra oamenilor ce vor fi lăcuitori în ţara Moldovei, .... şi 
mai vrătos vădănd nedreptăţile şi asuprelele mişeilor, 
care le fac cei ncînvăţaţi, și ne înţelegtorii, diregă- 
torii și giudeţele despre la toate scaunele Moldovei, 
drept aceea cu multi osrădie stati nevoit Mariea sa de-ai cereat pre multe 
ţără păni 'l-aii îndreptat Dumnedeii de-aii găsit oameni ca ceia, dascăli și 
filosofi, de-ait scos den cărţile elinești și lătineşti toate toemelele cele bune, 
şi gindeţele celor buni creștini și svinți împărață, carile ca o lumină lu- 
mineadi şi aratî tot lucrul celor întunecaţă şi proşti și neînvățați ca să 
cunoasci strîmbătatea tuturor, și să giudece pre direptate; carele să 
chiamă aemu Pravilele împărttești, acestea înţelepeiuni şi acestea învă- 
ţitună ni-ati dat și ni-aii lăsat noo tuturor rodului romînese ca să ne fie 
noo de pururea izvor de vicaţi în veci nescădut şi nesvrăşit“. 

Această carte este mai mult un codice criminal decît civil. Deşi 
cartea este compusă după seriitori străini, totuş ia sama și Ja datinile 
locului, şi codifică unele din ele. Ar merită un studiii sistematic asupra 
dispoziţiunilor din ea! | 

Cartea aceasta s'a retipărit de G. I. Sion în Botoșani, în anul 1875, 
Jar de ]. M. Bujoreanul în opul săti: „Collecţiune de legiuirile Rominiei, 
vechi şi nuoi, t. 3. București, 1885. , 

Multe dispoziţiuni de drept civil şi eriminal găsim și în cartea pro- 
mulgată de Mateiii Basarabul în Țara Romînească în annl 1652 
sub titul de 

3. „Îndreptarea legilcn Dumnedei, 

despre carea am vorbit mai sus (pg. 129, ur. 6.) | 
Alte codificări de drept civil şi criminal nu s'a făcut, pe cît ştim, 

în răstîmpul acesta, precum nică studii sistematice asupra celor esistente, 
carile să sc fi scris și păstrat pînă la noi. Pe la finea răstîmpului însă, 
dela Constantin Brîncoveanul încoace, s'a întrodus culegerea rînduelelor 
finanţiare, Cunoaştem o Condică de astfeliii de rînduele dela anul 1694 
pînă la 31. Dec. 1703 sub titlul de: 

4. Catastih de toate rînduielele 

cîte se vor pune pe ţară, și de chieltuelele cîte se vor chieltui din banii 
ce se vor strînge din țară, dupăce s'aii pus Şărban vistieriii mare. Anume 
cum vor serie înnăinte“, 

Se află în arehiva statului în Bucuieştă. 1) 

$ 28. Scrieri limbistice. 

Romînii, ca şi multe alte popoare, aii început a se cultivă, dintru 
înțâiăi, nu în graiul săti proprii, ei în alte graiuri culturale, și a se 
folosi de ele şi în scrisoare. Pe cît timp ati fost la ei în putere şi în 
floare curenţii culturali străini, cei „eu sînta scriptură lătinească, gre- 
cească şi bulgaroslavică“, n'a putut fi vorba despre vreo cultivare a gra- 
iului romînese, despre vreun studii al cuvintelor din el şi al legilor 
fleesiunii și ţesăturii lor în vorbire, da” pentru aceasta se găsiaii pintre 
Romîni mai mulţi oameni carii știaii mai multe limbi.?) În răstimpul 
    

1) Odobescu A. I. în Revista Romină, București, 1861 pg. 661. — 2) Șăineanu Li, 
Istoriea filologiei Romîne, București, 1892, pg. 45 —18.
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acesta, gralul romînese abiă, îşi putii eluptă, en multe şi mari greutăţi şi împledecăni, oarecare considerare şi valoare literară, mai cu deosebire de pe la. mijlocul secolului al 16G-le încoace, Numai dupăce ajunse a fi recu- noseut ca îndreptăţit şi după ce ajunse a fi şi respectat ca atare decătră pătura dirigentă și puternecă, decătră pătura culturală i poporului, abiă, acuma se sîmţi trebnința de a face şi oarecari studii limbistice, măcareă predomniă pe atunci, ca și la mulți din diita de astăqi, socotința, că cine învață, de mie un gratii în casa părințască ca naţional, nu mai are tre- Dbuinţă de ai studii cuvintele după origine, foarmă şi înţeles, suit de a se ocupă cu modul fleesiunii și al ţesăturii lor în vorbire. În timpurile cele vechi eră de ajuns ea cinevă să se deprindă a citi şi a serie; prin aceasta, cel cu talente mni străordinare își deschidei, sîngur calea nu numai la adunarea de cunoştinţă, dar şi la împărtășirea lor prin serisoare. 
Cu toate împrejurările defavorbile, tot întîmpinăm oaveecari cuno- ștință limbistice -.pe la . unit cronicar, ca Urechie, Miron şi Niculaiit 

Costin, Dumitru Cantemir, ete. carii, pe temeiul asămănării cuvintelor, 
pun graiul romînese pintre celealalte romanice. Ba încă ce este mai mult, Dumitru Cantemir, desvoaltă niște cnnoștinţi mai largi şi mai temeinice asupra, originii şi istoriei limbit românești, în capetele 4 și 5 din partea a trela a opului săii „Descriptio Moldaviae“. Și oarecare mișcare literară găsim pe terenul acesta, Impulsul pare să'l fi dat necesitatea de a tră- duce romînește cărţile bisericeşti, Aiee, spre a serie romînește, nu eră de 
ajuns numai cunoştinţa, literelor, ci se mai cercă încă și cunoștința înţe- 
lesului pe romînește a cuvîntului străin. 

Romînii aii trebuit să fi început a trâduce romîneşte cărţile străine 
bisericești, dacă nu mai dinnăinte, apoi cel puţin de prin secolul al 9-le 
sait al 10-le încoace, cînd se obsearvă pintre Romîni și vecinii lor Slavi nu 
numai o mișcare literară bisericească, dar! chiar și politică. Cu mai multă 
seriositate și stăruință însă s'ati apucat de aceasta abia în secolul al 16-le 
împinși fiind de curentul reformaţiunii din biserica apuseană, curent care 
începi a se furișă, și a prinde rădăcini mai ales pintre Romînii din ran. 
silvaniea, prin mijlocirea conlucuitorilor lor Saşi. Deci, din secolul acesta 
încoace S'aii putut ivi la ci mai cu deadinsul necesitatea studiului lim- 
bistie, și mai ales a compunerii unui dicţionariii de acele graiuri străine 
în cari erat scrise cărțile bisericeşti. Aceste cărți erai pentru Romînii 
drepteredincioși răsăriteni cele grecești şi cele slovenești. Deci, primul die- 
ționariii încă trebuiă, să fie de unul din aceste doatiă &raiuri, şi anumea 
de acela, carele eră, mai răspîndit pintre Romîni. Pe timpurile acelea Ro- 
mânii aveai graiul vechiit slovenese nu numai în biserică, dau" chiar şi în 
adminiistraţiunea statului. Prin urmare, piimul dicţionariii încă, trebulă să 
fie din acest gratii. Şi întradevăr avem urme positive că în jumătatea a 
doaiia a secolului al 16-le ai esistat la Romîni un dicţionariii slove- 
nesc - romînese. 

AL nu Eruditul B. P. Hășdăă, în prețiosul săi op: „Cuvente den bătrăni“ 
t. ]. Bucureşti, 1878 pg. 261 nr. 5, ni vorbeşte despre esistinţa unui ma- - P Îi nuseript de dinnăinte de anul 1740 conținînd un 

Il. Dicţionariii slovenese:romînese dintre 1600 şi 1630, 

şi o gramatică sla vică, scrisă pe o pagină sloveneşte, iar pe ceca- 
laltă romînește. Acest dicţionariii îl crede B. P. Hăşdăii compus între 
anii 1600 și 1630, însă mat aproape de anul 1600, dară presupune cu
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3 2 * - avu . ă ai multă probabilitate că n'ar fi cea dintîră lucrare leesicografică românească, 
ci că ar fi esistat alta mai antericară, pre care a folosit'o autorul acestui dieţionariu, precum și Romînul Paul Berendeiii, care a publicat în anul 1621 la Chiev primul dieţionariii slovenese-rusese sub titlul: „Aezunows caBenopoceriii 1 UMED 7LKoBanie. 

Forme limbistice ca: prinşa = prinseiii, pușu = puseiii, luernre = lucruri, adusătoare = aducătoare, nu lepădareță = nu lepădaţi, ete. şi cuvinte ca: auă = strugur, vie; funicel (din fangus în loc de fanghicel) = pecingine ; albugine = albeaţă; găică = corvus glandarius; genuchiăi = genunchii; ghinde — ghindă ; învineere = învingere; întort =  îndă- răptnie ; păinichii (paniculum) = părinc; vipt = secară, demîneare; sgarbură (scarpola) == încălţei; ete. ete., cară se găsesc ca citate în acest dieţionarii şi cari nu provin de loc, sati numai foarte tat, prin scrierile 
din seculul al 17-le, dar” cară sînt foarte îndătinate în tipăriturile din secolul al 16-le, ni probeadă. îndeajuns ca foarte întemeiată presupunerea, - esistinţii unui dicţionariii slovenese-romînese prin jumătatea a doaita a seculului al 16-le, pe atunci pe cînd în “Pransilvanica se tipiriaii cărți românești, a căror trăducere făceâ, de neap&rată, trebuinţă compunerea unui dicţionariii slovenesc-romînese. Şi întradevăr, profesorul Dr. E. Kaluz- niacki a descoperit în 1893, în biblioteca națională din Belgradul sîrbese, 1 întrun Codice miscelaneit cu nr. 321, pe pg. if, o frîntură de 

2. Vocabulariii slovenese-romînest, 
carele, după scrisoare, să dătede din secolul al 16-le. 1) 

"Pot din seculul al Lî-le mai cunoaștem pînă acum încă Şi alte die- ționărașe pe lîngă cele de mai sus. 
n biblioteca universităţii din Pesta a descoperit B. P. Hăşdăi, pintre % manuseriptele renumitului istorie ungurese. Prati, o cărtieieă întitulată ; 

3. Dictionarium valachico-latinunm, 
compusă cam pe Ja anul 1670. Autorul acestei serieră samănă să fi fost un hRomîn din Banatul “lemeşan, ceea ce se cunoaşte din nemuiarei Int n în cuvinte ca: banie = bate; cunie = cuie; vinie = vile. 2) | Ciparăii TI. ni spune că într'un manuscript dinnăinte de anul 1679 se află începutul unui 

4. Vocabulariii biblie sîrbesc-romînesc.?) 
În colecţiunea, contelui Tolstoi din biblioteca împerială din St. Pe- troburg se află un . 

5. Vocabularii slovenesc-romănese 
sub titlul de: „Lecsicon ce să dice cuvinte pe scurt alese din limba slo- venească pre limba romănească“. Pe scoarța lui dela început citim: „Ei Coman logofăt; — Ei Teodosie monah“; iar” pe cea dela fine: „Dionisie eromonah ot (dela) sfînta mitropolie za (din) Bucureşti, Septemvrie 13, 1202 (1693)%, LL trebue să fi fost compus cel puţin cu vro 20 de ani mai 

  

1) Arehiv fiir slav. Phil. de V Iagic, tom. XV. DS. 48—53. — 2) Hășdăă; Cu- „vente den bătrini t. 1. pg. 361 nr, 4; și Columna lui 'Mraian din 1884 pg. 406; — 
Analele Acad. Romîne; ser. 2. t. 3, seeţ. 1. pg. 202, nr. 54. — 5) Principia, pg. 114, 
Rr; — și Archiv pentru filogie și istorie, pro 1869, pa. 435.
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înnăinte, şi să nu fie alta cevă decât o prelucrăre a leesiconalui. lui Paul 
Berendeiii din 1627.12) * 

ŞI în „biblioteca societăţii istorice și arheologice din Moscova, se 
află un : ” - 

6. Vocabulariii slovenesc-romînesc, 
scris cam pe la anul 1610.2) Nu se ştie pînă acum în ce legătură stă cu 
cel precedent, şi cu cel următoriii. 

Meritosul Ghenadie Enăceanul, episcop al Rîmnicului și Noului Se- 
verin, încă a, deseperit, la un preut din eparhiea sa, un 

71. Vocabularii slovenesc-romînese 

sub titlul de: Jletnnonr .cnaBeno-Băanleeănil 11 IMeHrazonanic = Leesicon 
slaveano-romînese și esplicarea, numelor, despre carele -ni-a comunicat, că 
ar fi scris pe la anul 1659 de un ieromonah Mardariii. Pre asest Leusicon 
îl dete Ja tipariii pe la 1693, dar”, din cause nedependente de voinţa sa, 
vaii apărut decît 2%, de: coale. Manuseriptul se află depus acum în biblio- 
teca Academiei Romîne din Bucureşti. 2) 

„_ Eraditul B. P. Hășdăii ni mai vorbeşte'4) despre esistinţa în biblio- 
teca soțietăţii arheologice din Moscva sub ur. 74 a unui alt 

8. Vocubulariii sto venesc-romînese 
compus cam pe la anul 1695 sub titlul de: Caonapr exaneno moaaaneniii 
carele, după numele săii, pare a fi avut de autor pre vreun Romîn din 
Moldova, Cine știe ori de nu stă acest dicţionariii în legătură cu trădu- 
cerile și tipăriturile romînești ale învățatului mitropolit al Moldovii D o- 
softeiii, sai en ale spătariului Niculaiii Cîrnul Milescu? 

+. "Tot în biblioteca, soţietăţii arheologice din Moseva se mai găseşte 
sub nr. 240 încă mai alt : 

9. Vocabulariii romînese, 

manuscris, sub titlul: Cuogapr pyuyubenaro arata: Măcareă manu: 
scriptul nu poartă nici numele autornlui, nici anul cînd a fost compus, 
toțuş se; crede a fi din secolul 17-le, și anumea. de eruditul şi svîntu- 
ratul Romîn Niculaiii Cîrnul Milescu, 5) a . . > a 11. A - Întrun manuscript, care se află în biblioteca centrală în București 
sub nr. 18, s'a aflat un 

10. Lecsicon de ierburi, 

slovenesc-româînese; foarte scurt; el să dătede cam de pe la, anul 1705. 6) 
Despre vreun studiii gramatical al limbii vomînești şi despre esi- 

stința vreunei gramatică în răstîmpul acesta nu ştim pînă acum nimică sigur, 

  

1) Analele soţ. Acad. Rom. Bucreşti, 1818, secţ. 1. pg. 71; — Convorbiri lit. 
anul XXV. pg. 194; — Stroiev i Ialaidoviciii: Obstoiatelnoe opisanie slaviano-ros- 
siiskich rukopisei rpafa 'Polstova, Moskva, 1825, nr. 74, pg. 265. — 2) Hășdăii: Ety- 
mologicum Magnum t. 1. pg. 1, sub a; t. 2, pg. 1261 sub apă. — î) Analele Acad. 
Rom. secţ. 2. î, 12. secţ. liter, pg 139; — Archiv fiir slav, Philolog. î. XV. pg. 49. — 5 
Cuv. d. b. t. 1. pg. 260, nr. 3. — 5) IMășdăi: Cuv. d. bătr îl. pg. 260. nr, 2 — Den- 
sușanu A. Istoriea limbei şi lit. rom, Iași, 1856, pe. 205, nota. — 5) Gaster Dr, M. Chre- 
stomatiea rom. t. 1. pg. 335,
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Ş 29. Scrieri filosofice morale, „i 

Deși filosofiea, ca știință, speculativă, n'a fost un obiect de piedilecţiune 
în cultura publică a Romînilor din răstîmpul acesta, totuș n'am pute dice 
că nu s'a găsit pintre ei spirete alese carile, în mod privat, în ţară, 
saii în străinătate, ati căutat să se familiarisede cu învăţăturile ei. De 
accea și observăm oarecare mișcare literară pe acest teren, dâră nu . avîn- 
tată, ci mai mult pusă în șervicăul învățăturilor morale ale creştinismului 
şi ca un felii de filosofie practică. : 

Despre seriirile cu un caracter pronunţat religios moral am vorbit 
mai sus sub titlul de „Cărţi de învăţătură religoasă morală, privată“, pg. 
61—10; aice vom întregi aceea ce mai știm din mișcarea literară filo- 
sofică la Romîni. | 

-O scriere foarte înteresantă de feliul acesta sînt; 

1. În văţăturile lui Neagoe Basarabul, 1512--1521,- 

Ele ni sii păstrat într'un manuscript din anul 1654 în număr. de 
trei: a) „A lui Neagoe Voevodul învăţătură cătră fiul săi Teodosie și 
cătră alţi domni cătră toţi, cum se cade Domnilor să șadă la masă şi cum 
vor mânecă și vor bâ«; b) „Învățătura lui Neagoe Voevod cătră iubitul 
săii cocon și cătră alți domni, cum și în ce chip vor cinsti pre boierii şi 
pre slugele lor cari vor sluji cu direptate: ; și c) „Învățătura lui Neagoe 
Voevod cătră fiii-săii Teodosie Vodă și cătră alţi Domni cătră toţi, casă 
fie milostivi şi odihnitoră“, | 

Aceste trei „Învăţături“ aii fost pubiicate maj. întâiit după un manu- 
script, dat de spătariul Antonie Sion din Moldova bibliotecei sîntului Sava 
din Bucureşti, sub titlul de; „Învățăturile bunului și credinciosului Domn al 
Țării Romîneştă, Neagoe Basarab voevod, cătră fiiul săi Teodosie Voe- 
vod , . Bucureşti 1845, 50 336 de pagini“.:) Fără dea ave cunoştinţă, 
despre această tipăritură, a mai publicat şi eruditul B. P. Hășdăii aceste 
„Învăţături* în Arhiva istor, a Romîniei (Bucureşti. 1865, t. 1. p..2. 
g. 112—132), spunîndu-ni despre ele că se află în biblioteca din Bucu- 

vești în doaită câpii, una în 40, făcută poate după original la anul 7162 
(==1651) cu unele îunoviri de stil, iar alta în folio scrisă în anul 1816. 
Copiea, din anul 16.4 fusese în proprietatea domnitoriului Ştefan Canta- 

“ cuzinul (1714—1716), precum se vede de pe sigilul acestuia tipărit. în 
roșu pe fiecare filă; ea are 279-de file, lipsindu'i cîteva la fine, dar” cară 
se pot întregi din copiea din 1816, Întu'aceasta însă "și-a permis copistul 
mai multe sehimbără în cuvinte și amplificări în diceri, 

Judecate după : fleesiunea cuvintelor şi după țesătura lor în qiceră, 
aceste. Învăţături nu samănă a ni represîntă limba romînească de pe 
timpul lui Neagoe Basarabul, ci mai mult de pe timpul lui Mateii Ba- 
sarabul (1632—1604), Aceasta ne face să presupunem că ori Neagoe Ba- 
sarabu] n'a scris romîneşte aceste învăţătură și că aă fost trăduse abis, pe 
la anul 1604, ori că copita din anul 1654 este modernisată după timbrul 
limbei de pe atunci. 

Pînă în timpul din urmă s'a credut că Neagoe Basarabul n'a scris 
mai mult decît numai aceste trei învățături, S'a descoperit însă aci nu 
demult de cătră un învăţat Rus, în biblioteca poporană din Sofiea, un ma- 

1) Odobescu A. I.: Despre unele manuseripte şi cărţi tipărite aflate în mănă- 
stirea. Bistriţei, în „Revista Romînă“, Bucureşti 1862, pg. 109; — Iaru ID. Catalog 
bibl. sub 1843. SI !
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huseript slovenese care conţine, precum ni: spune eminentul' prof. univ. 
din Iași, Ar. Densușanul,1) „o foarte lungă și înteresantă învăţătură, de 
dece. oră mai lungă ca testul romînese publicat de dl. Hășdăăe. Ce felii 
de învățături se află înt'acest test slovenesc, nu ni se spune apriat, dar” 
se pregătește publicaţiunea lui. "Una din ele însă pare a fi întitulată: 
Învăţătură cătră un Domn, cum trebue să vorbească cu solii, dacă vede 
că- vorba cu pace va dă resultate bune. ” E 

Fapta găsirii unui manuscript slovenese cu învăţăturile Ini Neagoe 
Basarabul pune la îndoială credinţa de pînă acum, că: el 'și le-a seris 
românește, precum am și amintit mai sus (pg. 161), - 
„Al doile bărbat dela carele ni s'a păstrat o: seriere fi'osofică morală 

care atestă creşterea îngrijită, talentul mare şi rara erudiţiune a auto- 
rului ei, este Dumitru Cantemir. . - - 

Acesta a compus în timpul petrecerii sale în Constantinieana între 
169ă și 169$, aice saii în Udriiii (Adrianopolea), o scriere carea s'a tipă- 
rit apol la Iaşi în anul 1698 vomînește şi grecește sub titlul: „Divanul, 
sait Gălceava înţeleptului cu lumea, saii | 

2. Judeţul sufletului cu trupul“, 

Acest op conţine o dispută între trup și suflet despre bunătăţile 
lumii și foloasele lor, şi despre calităţile morale ale omului, dispută în: 
care sufletul arată cu sucees că calităţile morale stai mai pe sus decît 
bunurile lumii și-ati'o valoare maL.mare. Opul este seris, precum ni spune 
autorul săii în cuvîntul de dedicare, „în slava (— gloriea) şi: folosinţa, 
moldovenescului: neam“, adecă spre a arătă că și în grakul romînese se pot 
trătă întrebări filosofice, tau” nu numai în cel grecesc, după cum pretin- 
deaii învățătorii greci de pe acel timp; de aceea şi dice învăţătoriul lui 
Dumitru Cantemir, leremie Cacavela,: întrun răspuns la o serisoare-a 
învăţăcelului săii, publicată în fruntea opului, că el a găsit cartea „lău- 
dată ca pre o vrednică, și întru toate desăvărșită, . .. cu aflare -minu-. 
nată și gînd . . și didasealie cu totului tot pravoslavnică, . . despăr: 
ţirea părţilor ci după pricine foarte cum se cuvine, şi a voroavei înfrum- 
seţare, precîta moldovenescului neam limbă a cuprin: 
de poate, cu retoricese meșterșug împodobită, adîncă și bogatăt. 

Stilul cărţii se deosebeşte cu desăvîrșire de stilul cronicarilor şi chiar 
al cărţilor bisericeşti trăduse, şi este detot neromînese. Dumitru Cantemir 
cunoşteă, foarte bine limba lătinească și, ca unul ce ave& conştiinţa 
deștindenţei direpte a Romînilor dela coloniile romane, votă ca şi limba 
literară a, Romînilor să adoapte deplin stilul limbii lătineşti. Din acea- 
stă 'cnusă toate scrierile romineştă ale. Ini: Dumitru Cantemir se citese 
foarte cu greii, Această curte este retipărită de B. P. Hăşdăii în Arhiva 
istorică a Romîniei, București, 1865 t. 2. pe. SL—171; — şi de Acade- 
miea Romînă în tomul V al Operelor complete ale lui D. Cantemir, Bu: 
cureşti 1878, pg. 35—422. - 

Dela, Dumitru Cantemir mai avem încă şi alte opuri filosofice, dar 
acestea sînt serise lătineşte. Unul din ele, curat filosofic, este publicat 
de Academia Romînă 2) sub titlul de: 

3. Compendiolum universae'logicesinstitutionis. 
Al. doile, mai mult de caracter fisical şi medicinal, poartă titlul de 
1) Revista crit. lit, anul IV. pg. 216, — 2) Operele principelui Demetrie Cantemir, 

t. VI, Buc. 1883, pg. 409 —468
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i „4 „loannis Baptistae Van'Helmont 

physices universalis doctrina et christianae fidei congrua et necessaria 
philosophia“. IN 

Dintwacesta sait publicat (|. e. pg. 469—492) numai nişte părți. 
Al treile, de natură filosofică teologică, poartă titlul de | 

5, Sacrosanetae scientiae indepingibilisimago. 

'Pomus primus, quo comprehenduntur theologophysices principiu sacra, n ) ogophiy 
Mai mult de caracter teologie este opul întitulat: 

G. Loca obseura'in Catechisi, 

quae ab anonymo authore slaveno idiomate edita et uepnoe oyuenie orpotwvr 
intitulata, est, dilucidata“, 

Aceste doaiiă din urmă nu's tipărite, dar se află încă în biblioteca 
Academiei teologice -din Moseva. 1) - 

U scriere împortantă, filosofică morală, este 

1. Ceasornicul Domnilor, de Niculaiii Costin. 

Titlul ei deplin sună: Cartea ce se chiamă Ceasornicul Domnilor, 
de r&păusatul Neculai Costin ce-aii fost vel logofăt; s'aii seris în oraş în 
Iași, în anul dela zidirea lumiei 7222, iarî dela naşterea lui Hristos 1700 
(recte 1714), în al traile an de a doa domnie a AMăriii sale, în luna 
Octombre 14, E o i 

Această, scriere are o precuvîntare cătră măriea sa vodă şi patru 
părți împărţite în capete, În partea întilea se arată vieaţa împăratului 
roman Marc Aurel și învăţăturile lui despre modul domniei; —: în 
partea a doaiia se vorbeşte despre I)umnedeul cel adevărat; despre: înce- 
pătura, tiranilor, despre stăpînirea “rădimată pe -poroncile dumnedeeștă; 
despre veacul cel fericit ; despre frumuseâţa trupului; „despre adetiul 
Domnilor cum li se cade a fi la scrisori largi şi la apucat scurţi“ ; despre 
vieaţa şi moartea lui Periandru şi legile date de el; — în partea a 
treia, se vorbeşte despre căsătoriea şi încuserirea domnilor şi a oamenilor 
mară ; despre dătorinţile şi paza femeilor mari şi alese; despre Faustina, 
şi prepusul lui Mare Aurel asupra ei; — în partea a patra se "arată 
voroava, înţeleptului Garamanţilor cătră Alesandru despre schimbările 
norocului şi cum cu avuţii și eu bani nu se poate prelungi vieaţa; apoi 
vieaţa filosofului Bias și legile date de el; vieaţa lui Brucsil şi .socotinţa, 
lui despre deii păgînești; cartea Atenenilor cătră . Lacedemoniani; cum 
„Domnilor nu se cade a av6 dragoste spre gimbişii (petreceri, desfătări) 
şi pehlivănii& ; cartea lui Mare Aurel cătră Piramon, amicul. săii, cum 
domnii să ine sama la „firea cea, mişală omenească, la pericolele vieţii, la 
fericiile lumii, la moartea cea bună; şi în fine despre moartea lui Mare 
Aurel, despre voroava luă din urmă cătră consilieriul săii Panuchie şi 
cătră fiiul sătt Comod, și despre testamentul ce "l-a lăsat, 

Opul se păstreadă întrun manuseript din anul 1714 sub titlul art- 
tat mai sus în biblioteca centrală din Iași; bucăţi din el sînt publicate 
de M. Gaster în „Literatura populară romînă, București, 1985 pg. 
559—510, și în „Chrestomatiea romînă“, Lpzg.-București 1891 t. 2. pg. S—14. 

Spătariul: Niculaii Cîrnul Milescul încă a scris rusește: mai multe 
“tractate de caracter filosofie, didactice, moral, dupăce a trecut în: Rusiea, 

1) Analele Acad. Rom, ser. 1. tom. XI secţ. 1. pe. 57—59,
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precum: Cartea profeţiilor; Cartea privitoare la cele noaiiă Muze şi la cele şepte 
arte liberale; Descrierea, celor șepte arte liberale; Cartea Sibilelor; Cartea 
de ieroglifică ierartică. 1) . 

$ 80. Scrieri de prevestiri. Călinaăristica, 

| Pe lîngă fondul moștenit dela Romani ati mai întrat în conștiința 
poporului romîn dela Haldei şi Egipteni, prin întermediarea Grecilor şi 
mai pe urmă și prin a.curentului celui cu sînta scriptură. cea - slovenea- 
scă, o mulţime de închipuinţă despre legătura omnlui cu fenomenele na- 
turii şi chiar cu stelele, iar” în deprinderile lui diverse mijloace de a/'și 
prevede soartea viitoare și de a 'și o direge chiar, Predomneşte în popor 

- închipuinţa adevărată, că nimică în lume nu se ivește, nici nu se schimbă, 
fără de vreo causă, dar' mai adeseori el nu o caută acolo, unde se gă- 
seşte ea întru adevăr! 

Și acest curent de închipuinţi 'şi-a găsit espresinne prin unele scrieri 
cunoscute în popor sub numele de Rujdeniţă s. Rojdanie, adecă Natali- 
ţieriii; de Gromovnic, sai Tunetariii; de Trepetnie, saă ' Tremurariii ; de 
Zodieriii, sait Constelariii, ete. Afară de numirea din urmă, celealalte 
numiri sînt de provenienţă bulgaroslavică, ceea ce ar îndică, că aceste 
scrieri ai trecut la Romîni nu deadreptul dela Greci, ci prin mijlocirea 
Bulgaroslavilor. . 
"Dintre aceste scrieri, cea mai de demult păstrată este 

1. Rujdeniţa s. Nataliţieriul, din 1620. 

Ea se găseşte în Codicele Neagoian, scris în anul 1620 de popa Lon 
din Sîn-Petru în Ardeal, 2) Întrâînsa se prevesteşte soartea omului după con- 
stelaţiunea, s. zodiea în care s'a născut, de unde scrierea aceasta este 
cunoscută în popor mai numai sub numele de Zodie, sait de Zodierii, iar! 
nu de Rujdeniţă s. Rojdanic, ceea ce arată că ea eră răspîndită pintre 
Romîni mai de înnăinte de ce a adus'o și curentul cultural slovenese, 

După aceasta urmeadă 

2. Gromovniculs. Tunetariul. 

Această scriere caută să esplice o mulţime de întîmplări, Inînd într'a- 
jutorii timpul cînd fulgeră. și tună, ori cînd se cutremură pămîntul. 
Un esîmplar din această scriere se găseşte într'un manuscript cam 
dintre 1660 şi 1680, 3) | 

Scrierea numită 

3. Trepetnies, Tremurariă, 

„caută să prevestească o mulţime de întîmplări prin aceea, că se ia sama la clăti- 
rea, sati zbaterea (tremurarea, bătaiea) vinelor, adecă la, împiedicarea circu- 
lării sîngelui prin ele, ori la semnele albe şi negre de pe unghii, ori la 
mâncarea palmei, sait a piciorului. Această seriere se găsește mai rar. 

O scriere care stă în oarecare legătură de idei cu cele precedente 
este cea cunoscută sub numirea de 

| 4, Călindariii s. Cărindarii, 

1) Philippide A. Ist. limb. pg. 135-136. — 2) Columna lui Traian pro 1853, pg. 
322—326. — 5) Cipariăi TD. Principia de limbă, pg. 114, Ss. nr. 6; — Gaster M. Chre- 
stomatie. I. pg. 115 ”
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» După socotința multmeritatului G. Bariț!) să fi esistat - Cilindare 
la Romînii încă prin secolul al 16-le şi să se fi tipărit unul chiar 
romînește. Această socotință 'și-o radimă pe esistința în registrele: de 
comptabilitate ale consilinlul muncipal din Braşova unei notițe care dice, 
că „în anul 1569 s'a cumpărat pentru solul moldovean un Călindariii cu 
6 denari“. Din această notiţă însă nu putem noi scoate acele conelusiuni, 
pre cari le trage neuitatul G. Bari. . A 

După cunoștinţile noastre, această ramură de literătură pentru 
popor s'a întrodus la Romîni abis pe la finea răstîmpului acestuia, 
Ea sa strecurat la Romîni prin Itălieni. Acela care a favorit 
această întroducere fu domnitoriul “Țării Romînești, Constantin Brîn- 
covanul  (1688—1114). Producţiunile din această ramură nu's origi- 
nale, ci numai trăduceri; ele nici nu. sai înmulţit. prin. tipari, ci 
numai se prescrieait ; n'aveaii aşadară destinarea de a fi o carte pentru 
popor ca în dia de astădi; nu eraii deci nici prea răspîndite. 

A. I. Odobescu ne face cunoscuţi?) cu un volum în 40 mic, de 152 
de pagini, în care sînt legate împreună. nişte Călindare și Prevestitoare 
pe anii 1693, 1694, 1695, 1699 şi 1703. Titlurile sînt păstrate numai la 
cele din anii 1693 și 1699, şi sună la unul: . 

- „Calandar ee sechiamă Foletul Novel de anul 169%, 

carele dupre limba Frăncească în Rumînească sati întors de jupînul Ioan 
Romanul, 1693%; — iar .la celalalt: 

„Prognostice dupre Calindarele Frănceşti scoase; 
| de anul 1695, 

Tot acoleâ ni vorbește A. I. Odobescul și despre o broșură cartonată 
în 40 mie care conţine un | 

| Călindariii pe anul 1701 

en prognostice politice, precedat de o precuvîntare adresată !ui Constantin 
Brîneovanul, tot de lon Romanul. 

Aceste Călindare și Prognostice s. Prevestitoare conţin felii de felii 
de prediceri astrologice asupra politicii, a temperaturel și a evenemintelor 
ce aveail să se petreacă în lume în decursul anului, , 

Autorul trăducerii romînești a Foletului Novel și a Prognosticelor 
ni spune în precuvîntarea cătră cititorii dela Călindariul din 1694 „că 
prognosticele sînt scoase din Frănceștile Calendare, nu toate cîte ei în 
cărţile lor aii seris*, ci numai cele cît "i „s'ait părut că perierghiea păr- 
ţilor noastre ar pofti a audi“ ; jar? în scrisoarea dedicativă cătră Con- 
stantin Brîncovanul numește mai mulţi astrologi, „osebit Italieni“, pre 
cari -a folosit, precum pre Gran Pescator de Chiaravale, 'Tartana de 
Stelle, Nova Sybilla, Bretannia de Influis, Fruniolo, Pallade Astrologa, 
Gran Venator de lato oscuro, Gran Pescator de Cumanio, Nova Fenia, 
Burigot, Rette di Merloti, Serntinia, Stellelor, Contra 'Tartana, ete. În 
scrisoarea dedicativă dela Călindariul din anul 1693.qice că cele cuprinse 
în Călindariti le-a întors. „din limba Frăncească pe cea Rumînească pentru 
curiositaoa și petrecerea de vreme“ a cititorilor, aşadară nu fiindcă el ar 
fi dat vreun credămînt deosebit închipnirilor „trase din pornirile și mișcă- 

  

) Catechismulu Calvinescu, Sibilii, 1879, pg. 98, — 2) Revista Romînă, Bucureşti, 
1861, pg. 657-—678,
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rile ceriurilor, din slavile -zodiilor și. altele ea acelea. din 'câri acei astro. 
logă scot şi își fe meșteșngul lori, căci, adauge îndată dieînd: „mult 
numai stait de mă mir, care să fie aces, pricină de mişcă pre acești astro- 
logi a.serie și a povesti de acestea, cînd vedem că nu es, nici vin toema 
cele ce ci spun“. “ 

Aceste Călindare şi Prognostice trebue să fi esistat nu numal din 
anii amintiţi mai sus dela 1693—1695, 1699 și 1703, ci și din cui întermediani. 
adecă din 1696—1698 şi 1700—1701, şi ehiar poate pe tot timpul domnică lui 
Constantin Brîncovanul, căci acesia aveă datina dea purtă aceste Călindare 
oriunde cu sine şi a face prin ele diverse însămnări. Aceste îns&mnără 
sînt publicate de A. I. Odobescul (|. e. pg. 663 — 688) sub titlul de 

„Diariul lui Constantin Brîncovanul“, 

B. Ramura beletristică, 

| $.81, Yereauii şi conceputul ei. 

Vieaţa omului constă dintr'un sir întreg de lupte pentru esistință 
şi pentru întemeiarea, unui traii cît se poate de bun și de comod. Toate 
cele trebnincioase trebie sit 'şi le procure omul „în sudoarea fţii sale:, 
Esperiinţa şi ştiinţa, îi. îndică arniele necesare pentru aceasta. 

Această luptă necontenită, însă ar obosi pre om şi W-ar face vieaţa 
ajiiară, nesuferiță chiar, dacă mar esistă și oare de răpaus, oare de 
plăcere și de mîngtiare, oare de mulţămire; dacă omul n'ar nutri în 
sufletul săii, în inima sa, așteptări şi sperînți de schimbare spre bine, 
de plăceri mai superioare decît cele ce le poate av€;. dacă n'ar fi pentru 
dînsul mominte carile să! facă a uită de sine, de necazurile sale şi de 
nevoile vieţii; mominte carile să'l scoată din realitatea apăsătoare a 
lucrurilor și să'l transpoarte în niște regiuni unde, cît petrece în ele, 
să nu mai sîmţească lanţurile și amarurile realităţii, unde. să fie deplin 
liber de orice piedică stinghieritoare, unde să petreacă ca un semidei, ma- 
nifestîndu'și după plac puterea sa creativă şi însufleţitoare ; regiuni unde 
să nu găsească alta decît ceea cei frumos și ce'i place, unde să nu se 
vadă, încunjurat decît de ființi ideale, de împrejurări vesele şi îmbucură- 
toare, şi unde să nu întîmpine decît numai lucruri drăgălaşe și fărme- 
cătoare, pre cari cu nesaţ să dorească a le vede în locul celor din reuli- 
tatea de toate dilele! Deci a se rădică cu vederile şi cu sîmţămintele 
preste lucrurile ordinare; a'și creâ regiuni fărmecătoare şi pline de desfă- 
tare, toate împoporate cu idealuri încîntătoare, și a petrece apoi liber 
cîtevă mominte în ele şi a se recre& la mîndreaţa lor; eată în ce zace 
poesiea vieţii, Această stare sufletească espansivă cere cu împetuosi- 
tate o manifestare prin grakii, întrun mod mai solemn decît. cel ordinar, 
şi creeadă astfeliii o ramură noatiă literară, care se numeşte literătură 
frumoasă sait beletristică. 

De aici urmeadă că izvorul acestui feliii de literătură nu este, nu 
“:poate fi nici calculul, nici specula, ci curat numai inima omului, sîmţă- 
mintele lui, aspiraţiunile lui, năzuinţa lui spre perfecţionare necontenită, 
spre aproprierea sa de idealurile ce 'şi le creeadă, spre realisarea lor. 

Terenul literăturii frumoase saii al beletristicii nu este așadară rea- 
litatea precum ni-o.presîntă vieaţa de. toate dilele, ci o realitate mai pe 
sus decît aceasta, o realitate potenţată, superioară, dusă la deplinătate, o
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realitate plină de frnmuseaţă şi de farmec, o realitate idealisată ași 
prâcum: numai inima nobilă a omului 'și-o doreşte, și precum : numai fan- 
tasiea lui cea, vioate %Și-o poate închipuf, 

Cînd aceste lucruri frumoase, fârmecătoare, ideale, sînt înfăţişate 
omului prin scrisoare, într'an graiii înflorit, ritmice și armonios, căpătăm 
aceea ce numim literătură poetică saii beletristică, adecă belă s. 
frumoasă și artistică totodată, | i 

* Despre timpal ivirii acestui felii de: literatură, precum și despre 
ramificările că și despre răporturile acestora între olaltă am vorbit: la: 
locul cuvenit în răstimpul precedent. Aice vom schiţă,. ca' din' zbor, 
numai progresele ei. : : : i 

$ 32. Activitatea, beletristică şi caracteristica, că. 

„Romînul e năsent poet“, dice marele poet Vasile 'Alesandri. * Şi 
întradevăr, puţine popoare sînt carile să.aibă atîtea disposiţiuni poetice 
ea poporul romîn ; poate că traiul lui secular de prin munţi înnalţi şi 
stîncoși, de prin păduri dese şi neîmblate, de pe lîngă izvoare şi rîuri cu 
şoapte tainice, de subt un cerăit uzurii, presîrat cu lumini line, "I-a îndestrat 
cu astfeliii de porniri nobile şi idealiste. Dar”, dela un caracter, în genere 
poetic, nu trebue să conchidem numaidecit și la o activitate mare și stră- 
ordinară pe terenul literar. Activitatea literară este condiţionată nu numai 
prin disposiţiuni naturale poetice, ci mai ales și cn deosebire prin stătorni- 
ciea lucrurilor în 'organismul poporal' soțial şi prin o'cultură aleasă şi 
naţională, de care se bucură membrii nnui popor. Şi toemai aceste doaită 
condițiuni din urmă, aii lipsit Romînilor în decursul răstîmpului acsstuia. 
Organismul lor soţial a fost necontenit giav turburat şi ajunsese la mare 
şi greâ cumpănă de esistinţă, iar” cultura lor numai curat naţională .şi 
amăsurată scopului nu a fost. Iipsa acestor doaiiă: condițiuni ni. esplică, 
îndeajuns, de ce Romînii, cu toată disposiţiunea lor firească poetică, n'ait 
putut destăli aceă activitate şi pruduetivitate literară poetică, care am: 
fi -fost în drept să o aşteptăm; dară nici neproductivi nu at rămas, 
Această productivitate însă, în partea ci mai ponderoasă, nu trebue să o 
căutăm în acele pături soţiale cari, în prima linie, erait şi sînt chiemate 
a represîntă, poporul precum pe terenul vieţii materiale aşă .şi pe al celei 
întelectuale. Pătura cultă a poporului: învăţătorimea, preuţimea şi boie- 
vimea, aveaii aci demult-ea graiit cultural nu pre cel propriii naţional. ei 
graiuri străine, - 

Prin graimi străine drept că se pot împortă şi naturalisă știinţile la 
un popor, dar” nu și beletristica, fiindcă aceasta esto refleesul vieţii înte- 
lectuale înterne a poporului în dorurile, aspiraţiunile și idealurile sale 
particulare, şi această, vieaţă nu: se poate manifestă, altfeliti decât în graiul 
propriii naţional, de unde acest ram de. literătură poartă cu deosebire 
numirea de literătură naţională. Deci în:pătura de. jos-a poporului 
n'a fost întreruptă niricînd productivitatea beletristică, pentrucă nici nu 
pute să fie, da: în păturile lui mai superioare a fost mult stinghierită 
şi împiedecată prin curenţii culturali străini. | . 

Pătura de jos a poporului n'a încetat nicicînd a'și vărsă jalea în 
doine dulci şi duios răsunătoare ; de a'și cîntă avînturile inimii în hore 
voloase şi glumeţe ; de a admiră şi lăudă pre eroii și binefăcătorii săl în 
cîntice Dătrînești, cîntate cu multă fală pe la ospeţe și întruniri. vesele; 
de a ţine de urât povestind o mulţime bogată şi variată de porogănii, de 
snoave, de poveşti, de audite de prin bătrîni; de a ageri cugetarea prin
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şimilituri ; de a feri pre sciinipii şi drăgălașii săi de suferinți iiele şi grele 
împărtăşindu-li spre observare felii de feliă de proverbe, vorbe vechi şi 
bătrînești sati dicători; de a'și sărbători credinţile religioase, mai cu samă 
cele relative la Crăciun, la Anul Noii și la Boboteadă, prin o mulţime 
de cîntice, unele mai nimerite decît altele, ete. ete. "Deci, beletristică cea 
aşă numită poporană a sporit și în răstîmpul acesta ca şi în cele pre- 
cedente.-O mulţime de doine, de.hore, de cîntice bătrîneşti, de: anecdote, 
de cîntice de steă, ete., poartă sigilul răstîmpului acestuia, şi multe din 
ele sînt chiar produse de ale lui. Ele însă. n'a fost consămnate prin 
scrisoare, şi de aceea, aii înavuţit numai beletristica poporană nescrisă 
de mai înnăinte. 

Păturile superioare și culte ale poporului romîn, deşi stinghierite și 
împăedecate în prouuctivitatea, lor beletristică timp mai îndelungat prin 
graiurile culturale străine, încă n'aii rămas necontenit sterpe, ci îndată 
ce s'a înrădăcinat şi întărit pintre membrii ei curentul cel cu cultura 
curat naţională, ai păşit și din mijlocul ei unii pe arena beletristieii, 
dintru început dreptcă numai cu sfiială și neîncredere, cu cîteva stihuri 
la, herbul ţării“ de prin cărţile tipărite, mai pe urmă însă, cam de pe la 
mijlocul secolului al 17-lea încoace, și prin alte scrieri mai estinse, atât 
în viersuri cât și în proză. 

$ 83. Producţiuni în literătura poporană, nescrisă, 

Literatura poporană nescrisă, ca resuflu şi manifestare a vieţii sîm- 
ţămîntale a întregului popor, se naște deodată cu el, se desvoaltă împreună 
cu dînsul, este nedeslipită de el ca sufletul de trup şi ni presîntă un 
deposit de toate emoţiunile mai puternece și permanente, petrecute în 

„sufletul lui în decursul vieţii sale. Deci, esistinţa ei nu poate fi trasă la îndo- 
ială în niciun  r&stîmp din vieaţa poporului, dară e foarte greit a con- 
stată cu acurăteaţă timpul ivirii diverselor producţiuni din: diferitele 
că stratificări. Numai la acele producţiuni cari sînt legate de întîmplări 
istorice, politice, saii culturale, e cu putinţă aceasta. 

Diversele producţiuni din această ramură de literătură belevristică 
se nasc prin împrovizare sub puterneca, şi vioaiea împresiune : nemijlocită, 
a vreunei întîmplări, se întipărese adînc în memoriea împrovizătoriului și 
a ascultătorilor lui şi se propagă apoi din gură în gură şi -din neam în 
neam. Focare de astfeliii de producţiuni erait ocasiunile solemne, iar” 
împrovizătorii lor, de regulă, lăutarii. Nu încape însă îndoială că multe 
din aceste producţiuni literare vor fi purces nu numai dela oameni de 
rînd, ca lăutarii, ei și dela cărturari şi dela alţi bărbaţi însămnaţi. Noi 
ştim că pe: la ospeţe mari și de bucurie, mai ales la acelea ce se făceaii 
după vreo victorie, după vreun răsboiii, sait la primiri sărtătorești, . se 
cîntaii faptele măreţe ale vitejilor. Pintre cîntăreţii dela astfelii de oca- 
siuni vor fi fost, de bună samă, şi bărbaţi cu vreo cultură literară! Re- 
numitul mitropolit al Moldovii, Dosoftei, ni spune!) că pînă pe timpul 
săii (1614—1695) se păstrase prin viii graiii un 

i 
Cîntec ostăşesc, 

compus 'de însu'și Ştefan cel Mare (1457—1501), care se cîntă pe la ospeţe. 
Acest cîntec sună: „Hai, fraţi ! hai, frați! la năvală dați, la năvală daţă! 

  

1) Ilășdăii în Buciumul pe 1864, pg. 855; — Densușaru Ar. Istor limb și it. 

rom, ediţ. 2. pg. 266,
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Mara vapărăţi! — Hai, frați! hai, fraţi! la năvală daţi, la năvală daţi! 
Crucea vapărați! — Hai, traţi! hai, frați! la năvală daţi, la 'năvală: 
daţi! Steagul v'apăraţi!“ A 

Acest cîntec însumă în trei cuvinte: „ţară,: cruce, -steag“,. idealul 
spre care ţîntiă marele eroii Ștefan. O patrie nedependentă, o desvoltare 
nestinghierită a îndividualităţii naţionale și o unitate în năzuinţile tuturor 
„fraţilor“ spre progres şi perfecţiune, iată încotrâ erai îndreptate cuge- 
tările viteazului vitejilor timpului săi. Aceste trei bunuri morale vokâ 
marele Ștefan ca să fie apărate cu împetuositate decătră bravii săi viteji, 
decătră fraţii săi de arme și de aspiraţiuni! e 

Cronicariul polon, Mateiii Sirykowski încă ni povesteşte!) că el 
însu'şi a vădut şi a audit cînd călătoriă prin Moldova, Ardeal și' Țara 
Romiînească, în anul 1514, -cum prin adunările -poporale de pe acoleâ se 
celebraii faptele oamenilor mari și renumiţi prin cîntece cu acompaniare 
de vioare, alăute, cobze și harfe, și că păturile de jos ale -poporului: se 
desfătaii preste măsură ascultîud glorificarea vitejiilor marilor lor + prin- 
cipi şi voinici. În special ni spune că Moldovenii şi Muntenii cînta și pe 
atuncia pe la oaspeţele lor, despre vitejiile lui Ştefan celui -Mare un 
cîntec acompaniat cu alăuta, al cărui cuprins îl și citeadă.. Acest cîntec, 
păstrat pînă astăgi în popor, "l-a 'cules marele nostru. poet, Vasile Ale- 
sandri, și 'l-a poblicat în colecţiunile sale de poesie poporană sub 
titlul de?) ” o 

Cântecele lui Ştefan Vodă, 

şi sună: „Ștefan, Ştefan, Domn cel Mare, samăn pe 'lume nu are, decît 
numai mândrul soare! Din Suceava cînd el sare, pune pieptul la hotare 
ca un zid de apărare! Braţul Iui fără "ncetare bate oardele tătare, bate 
cetele maghiare, bate Leși din fuga mare, bate Turci pe zmei călare, și”! 
scuteşte de 'ngropare. Lumea "'ntreagă stă în mirare! 'Țara'i mică, ţara”! 
tare, şi duşmanul sporiii nu are“. Iar altul începe aşâ: „Ştefan, Ştefan, 
Domn cel Mare, în Suceava cuibu'și are ca un şoim voinic şi tare. Din 
Suceava cînd el sare, di şi noapte, de călare, se bate 'n patru hotare, 
Pre 'Lătari îi căsăpeşte, pre Unguri îl pîrjolește și pre 'Turci îi răsîpeşte, 
law pre Leşi cu chica tare îi avîntă ?n spîndurare, şi'i îngiugă ca să are,“ 
— În colecţiunea din 1863, cântecul dintilii sună astfeliii: „Ştefan, Ştefan, 
Domn cel Mare, samăn pe lume nu are decît numai mîndrul soare — 
Ștefan, Ştetan, Domn cel Mare, la Suceava cuibu'și are-şi din el adeasa 
sare. — Ştefan, Ştefan, Domn cel Mare, pune pieptul. la hotare ca un zid 
de apărare. — Ştefan, Ştefan, -Domn cel Mare, bate oardele tatare, şi 
Turcii pe zmei călare.. — Ştefan, Ştefan, Domn cel Mare, bate Leşi fără 
cruţare și Unguri fără ?ncetare. — Ştefan, Ştefan, Domn cel Mare, are-o 
țară mică tare; țara'i mică, ţara'i tare, de stă lumea la mirare !* 

nvingînd Mihaii Viteazul oastea lui Andreiti Batori într'a 28. Opt, 
1599 la Rășinarii, lîngă Sibiii, și întrînd întw 1. Noemvre. cu triumf în 
capitala ţării, Alba-Juliea, aveâ pe lîngă sine o ceată de dece lăutari 
carii cîntaii cîntece naţionale. î) Mihaiu Viteazul încă a fost. mult glori- 

%) Rtora przed tym swiatla nie widziala Kronika Polska, Litewska, Zmodzka î 
wszystkiej Rusi, Koenigsberg, 1582; — Hăşdăi: Arhiva Rom. t. 2. pg. 6, 8; şi Lon 
vodă cel Cumplit, Buc, 1865, pg. 63, 97. — 2) Poesii populare ale Romînilor, Buc. 1866, 
po. 112—113, nr, 44 și 40. — %) Bălcescu N. Istoriea Romînilor sab. Mihaii Viteazul, 
Buc. 1875, pg. 380.
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Acât prin“ cîntâce; Unul din acestea fii descoperit: de nemuritoriul. V.Al&: 
sândri într'o vechie Psaltire. în Mănăstirea Neamţului, scris în ea de un 
Yeromonah Paisie după cum îl audise „dela răposatul“ săi „bun, Stoian 
Joldea, armăşelul“.; Acest | 

- ' - Cîntecallui Mihată Viteazul 

sună: „Andit-aţi de-un Oltean, de-un Oltean, de-un Cratovean, ce 
zu: pasă de sultan? — Audit'aţi de-un viteaz care vecinie șede 
treaz. cît e. ţara la năcaz? — Auditaţi de-un Mihaiit ce sare pe 
şeple cai de strigă Stambulul vai!> — El e Domnul cel vestit 
care ?n lume ai venit pe luptat şi biruit! Spuie rîul cel Oltean, 
spule valul Dunărean.:și codrul Călugărean, cîte lupte aii privit, cîte 
oști ati mistuit, cîte oase-aii înalbit!? — Mulţi câ frundile de brad, ca 
năsîpul de pe vad, ca gemetele din lad! — Spuie corbii munţilor şi făa- 
rele codrilor, care-a fost nutreţal lor? — Fost'aii leșuri tătăreşti, şi tur- 
ceşti şi ungurești, date "m .săbii romîneşti! — Alelei: Mihaiit, Mihai! 
căci de nol milă nu ai să ne scapi de-amar şi vai!!) | 
„Pot cu cîntece nâţionale roimînești fii întîmpinat decătră domnitoriul 
Țării Romîneşti, Leon “Tomșa (1629—1633),. în anul 1632, Paul Strass- 
burg, solul regelui svedian Gustav II. Adolf (1611—1632), cînd treceă 
prin Bucureşti spre Constantiniana, 2) a | 

Celebrul istoriograf Niculaiii Costin încă ni spune în precuvîntarea 
„Cărţii pentuu descălecatul dintii“ 3), că cei bătrîni aveai „obiceiuli de 
a'și glorifică vitejii şi oamenii mană priri cîntece; că: Măterii Corvinul aveă, 
datina de ascultă „la oaspeţele sale, dupăce părăsiă de oștiti, oameni 
învăţaţi și „mai mult pie cei ce eră știuță întru istorii“, carii „făcea 
voroave . ... de lucrurile împăraţilor şi altor oameni aleși şi vrednici; 
saii porunciă cîntăreţilor de cîntă, în canoane, faptele a oameni binenu- 
miţi și îndrăzneţ la resboalele cun Turcii, în stihuri scrise pre lim- 
ba.a lor de moşie, care obicei . . . și aice la noiîn ţară 
vedem și pănă astădi, la mesele” Domnilor, cîntînd lăutarii 
cîntecele Domnilor trecuţi cu nume bun, şi cu laudă 
celor buni, iară cu ocară celor răi și cumpliţi“. Un cîntec bătrînese, 
păstrat din timpul  Corvineştilor, este, după socotinţa noastră, “cîntecul 
cunoscut sub numele de „Iancu vodă“ :) şi de „lancul mare“ 5), în care 
se.celebreadă lupta lui Ion Huniadi Corvinul pentra creştinism încontra 
mahomedanismului. i o 

Cîntece bătrînești cari, fără îndoială, dăteadă din răstimpul acesta, 
cunoaştem mai multe. Vom înșiră aice cîteva dintre cele mai sigure. 
„Cel mai vechiu dintre ele pare'a fi cel cunoscut sub numirea de 

| Radul Calomfirescul, | 

__: Acest Radul Calomfiveseul nu ni pare a fi altul decît cel cunoscut 
în istorie sub numele de Radul Călugărul, ucis de frate-săii Mihnea cel 
Răi (1507—1510), carele este numit în cîntec chiar pe numef), uneori 
însă confundat cu un Mircea. , 

După acesta ar urmă cîntecele bătrînești, cunoscute sub titlul de 

1) Alesandri V. Poesii pop. |. e iz. 214, nr. 53 — 2) Iuxta voyvolum citharoedi 
et musicorum chori erant, qhi' Valăthica lingua" patriuni carmeri pleno gătturg canta- 
bânt. — Monumenta Hangarias historica, pg. 100, — 3) bet. Mold. î. 1. pg. 37-33; — 
Cion. Rom.'t, Î. pg: 36. — 4) Marieneseu A. M. Bâlade, broș. IL. pg. 60-63, — 5) 
Teodorescu G. D. Poesii popor. Buc. 1885, pg. 480482). — €) Alesanâri V. Possii pop. 

pg. 19%, nr. 49; — Teodorescu |. c. pg. 477,
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: | “Mănăstirea Argeşului) ..: 
şi de n A 
ia Meșterul Manole?) 

în cari se celebreadă zidirea decătră Neagoe Basarabul a fălmoasci mănă- 
stiri dela Curtea de Argeş, sînţite în 1511. 

Cîntecul .bătrînese cel mai aproape de acesta ar fi cel întitulat . 

Bogdan Lăpuşneanul 

în care se celebreadă peţirea decătră acest domnitorii moldovan 
(1568—1512) n unei fete „de Litean bogat și de lege lepădat“. 3) ” 

Mult cîntat decătră Romînii din toate țările “ ” Daciei 'Prajane. este, 
pe lîngă Mihai Viteazal, încă și. secundantul săi credincios în manife- 
starea bravurei ostășeşti, : 

Baba Novac, , 

carele este celebrat întwun ciclu de cîntece bătrâneştă, ' dintre carile, sînt 
publicate unele decătră cîntăreţul înspirătorii al Romînilor, Vasile Ale- 
sandri î), iar” altele decătră adînesîmţitoriul M. Mărienescu 5) și despre 
carele viteaz a scris și eruditul B. P. Hăşdăii un admirabil escurs, istorie 
în Columna lui 'Pratan, pro 1876, pg. 145—165, . 

Vin după acestea cîntecele hătrîneşti despre 

Radul Şărban (1602—1611) 9, 

carele, plecând spre Avdeal, întâlneşte pre un cioban de acoleă şi] întreabă 
săi spună despre cîte se petrec în ţara lui, iar! ciobanul îi răspunde 
că pre ci „Ungurii î îi năcăjese, 'Purcii vitele răpese, 'LTătariit îi .„jăfutesc“ 
şi că e „vai“ de neamul românesc“; — și despre 

Matei Basarabul?), | 

în carele este prevestit acesta ca să nu meargă la „Tarigrad, că Sultânu 
supărat de jalba ce-a căpătat“, căci „boierii ce-ai. pribegit, ei cu Grecii 
Sai unit, ca Grecii, Grecoaicele şi toate Turcoaicele“ , Şi "l-a părât. la 
Sultanul că War fi sărăcit fara, și că este mart pericol ea nu cumva sul- 
tanul să'l' scoată din Moni şi să dee ţara pe mîna .Grecilor, cari sînt 
„vidră spureată“ şi „fiară. "nveninată, şi apoi îi vecomândă ca să se gă- 
tească mai bine „de războiii, că sînt mulţi voinică la noi ce doresc moar- 
tea mai bine, decît Domn Grec să li fie“; — şi apoi despre. 

Oprișanul din Stroteneşti,9. 

în carele suprinde marele armaş, Cantariii: (2), pre Mihnea vodă 
(2 + 1658—1659) la un ospăț, şi înduplecă, numai din învidie, ca să 
ucidă pre Oprişanul. 

Nu mai puţin remarcabil :este. și. cîntecul -bătrîneşe 

Constantin Brîncovanul, 

în carele se glorifică martiriul acestuia pentru stătornieiea sa în ereilinţa 
ereştinească 9), 

1) Alesandri |. c. pg. 186 nr. 48. — . Teodorescu |. c. pg. 460. — ) Alesandri V. 
|. e. pg. 15, nr. 46. — 4) Poesii popor. |..c. pg. 144 nr. 36. —-.5) “Balade, despre baba 
Novac; — şi Novăceştii, fragmente de epopee naţională... — 6): “Teodorescul G. D. L.. 

gg. 478. — 7) "Teodorescu, |. e, pg. 419. — *) Alesandri WI. e, „PE 201. nr, „0. — XI 

A Lisanri V. 1. e. pg. 210, nr. 5, CI E 
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"Poate cîntecele bătiînești, în cari se glorifică luptele Romînilor cu 
Tătarii, cu Turcii şi cu Ungurii, dacă nn dăteadă din răstimpul precedent, 
apoi cad de bună samă în răstîmpul acesta. Vrednice de amintit sînt încă 
cîntecele despre 

Gruie Grozovanul:), 
căruia”i spune „Ghiraii hanul cel bătrîn cu hamgeriii bogat la sîn“ 
(dupăce Gruie Grozovanul scăpase diri mînile lui pe un cal zdravăn, luat 
cu vicleșug. dela; el): „Alei! Gruie, viteaz mare! dela mine ai iertare, de 
vrei numai să te prindi, Negrul mieii să nu ?mi”l vindi, să nu'l vindi la 
Ungurean, nică la Ture ţarigrădean, să nu'l vindi nici la Litean, că Li- 
teanu'i om viclean, ci să'] vindi la un Romîn, căi om drept şi bun stăpîn, 
și de mînă mai dănos şi de suflet mat dutos“; — precum și despre 

MihulCobiul?), 
numit în unele variante și | 

„Mihul Copilul?) 
carele învinge pre viteazul „Ianos Ungurul, ăla bătrânul, barba cât brîule, 
şi apoi cearcă pre vitejii acestuia, ori de sînt ei voinici ca dînsul Şi, 
negăsind pintre ei mai acătăsilea decît pre „un fost bucătariii negru și 
pinlit, de pirostiiii fript, îl ia, Jar celorlalți li dice cu. dispreţ: „Voi, 

„ neputincioşi și nepricopsiţi | codrul părăsiţi, vii ca să pliviţi, porumb. să 
prășiți, fîn ca să cosiţi, iarna să'mi tușiţi, vara simi ihniți!* — iau în 
varianta dela V. Alesandri li spune: „Voi mișeilor, haraminilor! Codrul 
mi” lăsaţi, 'giugul apucaţi, că nu sînteţi voi, nu sînteți, ca noi, oameni 
de mâîndrie, buni de vitejie, ci oameni: de gloată, buni de sapă lată, 

Oricât de înteresante sînt subiectele producţinnilor beletristicii popo- 
rane, și oricît de admirabilă, este, la multe din ele, concepţiunea și espre- 
siunea lor, tot nu s'a găsit nime în răstîmpul acesta, carele să fi încer- 
cat a le scrie și a le adună în niște codici, precum se făneă, cu alte seri- 
eră de conţinut religios moral, suii istorie. Abia din secolul tvecut încoace 
aii început unii bărbaţi a codifică cîte una alta și din ele. Astădi poședem 
frumoase colecţiuni din beletristica poporană. 4) Un studii aprofundat, 
temeinic şi sistematic, asupra diverselor ei producţiuni ne-ar pune în plă- 
cuta posiţiune ca, să cunoaștem mai deaproape sufletul întelectual al po- 
porului romîn, şi să avem o închipuință lămurită despre nenumăratele şi 
variile lui emoţinni, de cari cu tărie a fost zguduit, în decursul r&stîm- 
pului acestuia, în năzuinţile sale spre emancipare politică, culturală şi 
națională, și spre îmbunătăţirea traiului dilnic, Să sperăm că cineva ni'l 
va presîntâă cît mai curînd !. i 

$ 834. Scrieri de beletristică scrisă, 

Beletristica, scrisă saii cultă, adecă cea eşită din pătura cărturară 
a poporului, n'a mers, în desvoltarea sa, mînă ?n mînă cu cea poporană; 
nescrisă; ea a fost necontenit înnăduşită prin curenţii culturali străini ce 

1) Alesandri, 1. e. pg. 77, nr. 25; — 2) Teodorescal, IL, e pg. 491—513, — 2) Ale- 
„sanâri, |. c, pg. 62, nr. 23, — 4) Veţi-le, între alții, la Șăineanu L. Istoriea filologiei 
vom. Buc. 1892 pg. 329—314; — şi în Ștdătoarea III, pro 1594, nBibliografiea folelo- $ 

rulul romîn, pg. 206—210 şi 217—229,
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predomniait, precum o găsim și astădi înnădușită în acele țări locuite de 
Romîni, unde “aceștia își primesc cultura numai în graiuri străine, şi 
unde curentul naționalist nu este la ei destul de vioiii şi de înrădăcinat, 
Cu toate însă că pătura cărturară a poporului eră foarte înstrăinată în 
cugetarea sa prin graiurile culturale străine, tot sai aflat printre membrii 
ei, din cînd în cînd, bărbaţi carii s'aii încercat să conceapă, sati măcar să 
trăducă, cîte una alta în graiul propriii naţional. Numărul acestora însă 
este foarte mărginit, iar' producţiunile lor literare puţine şi nu se pot 
astm&nă cu cele poporane nică în concepţiune, nici în espunere; e mare 
deosebire în privinţa aceasta între unele şi altele ; cele poporane, sînt cu 
mult mai superioare din orice punt de vedere, N 

Începuturile acestei literături, în ramura ei prozaică, le găsim cam 
de pe la mijlocul secolului al: 16-le învoace. Această ramură se întroduce 
cu renumita și la Roinîni foarte poporala legendă despre Alesandru cel 
Mave Macedoneanul, cunoscută sub numirea de : a 

1. Aleesandriea, 1562—1620. 
Este foarte remarcabil că și această fantastică, dară foarte întere- 

santă şi atrăgătoare legendă, ca și multe alte scrieri, apare la Romîni 
maă întîiă în graial bulgaroslavie, şi anumea înti'un manuscript seris la 
Mănăstirea Neamţului în anul 1562, din poronea mitropolitului . Sucevii, 
Grigorii, 2)'â aceluia carele însărcinase pre kerodiaconul Ilarion cu scrisul 
Cronicii Sîrbomoldoveneștă, despre carea am vorbit mai sus ($ 25. pe. 
240). Tot pe timpul acesta trebue să fi fost trădusă, sait "prelucrată pe 
romînește, fiindcă popa on din Sîmpietru din Ardeal o preserie în anul 
1620 în manuseriptul colectaneii ca cea, dințîiii între celealalte, cu scopul 
ca „să cetească și să socotească bine (cei) ce ese (==sînt) (în) împărăţie(a) 
ceștii lumi deșarte şi măngănoase“. ) . O parte din această, scriere este 
şi publicată de binecunoscutul I. Bianu în Columna lui Traian, red. de 
B. P. Hășdăi, pro 1888, pg. 445—456. Întwaceastă redacţiune, sait în 
altele, Alcesandriea s'a răspîndit curînd în toate păturile poporului, și eră 
citită, oră ascultată, cu multă și mare plăcere. Analistul Miron Costin 
încă ni vorbește despre dînsa în doaiă rînduri, odată în Cartea pentru 
descălecatul dintii, cp. IL. opunînda-o, ca „mincinnoasă“; istoricului 
Cvintus Curţius, carele scrisese „adevărata“ istorie a Iui Alesandru cel 
Mare, şi a doaiia oară la Continuarea cronicii Ink Urechie, cp; X. opu- 
nîndu-o aici lui Plutarh şi qice despre dînsa, că este „plină. de basne şi 
de scornituri“, şi că este scoasă „din grecie, oii: dintr'alte limbi, pe limba 
romănească“. Florentinul Del Chiaro ni spune?) că ea ar fi fost chiar 
tipărită romînește (stamputa in lingua Valaca) și că ar fi foarte .curioasă 
din causa basnelor celor multe ce se găsese întrînsa, dar' nu ni spune, 
cînd şi unde a fost tipărită, de bună samă însă că înnăinte deanul 1716, 
cînd a părăsit el Ţara, Romînească, . 

Într'acest romanţ eroic se glorifică calităţile vitejezti şi domnești 
ale omului, contractate prin ilustritatea nașterii și prin îngrijirea edu- 
caţiunii, şi apoi luptele pururea victorioase ale unui domnitorii carele, în 
toată vieața sa, a avut pe lîngă sine patru ajutoare morale: cuvîntul 
dulce, mîna întinsă, judecata dreaptă şi iertarea celor greșiţi. 

1) Gaster Al. Literatura pop. rom. Buc. 1833 pg. 11. — = “Bianu L. în Hășdăii 
Columna lui 'Praian pro 1883, pg. 324—325, — 3) Istoria delle moderne. rivoluz; della 

. Valachia, Venezia, 1718, pg. 44; i
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"Urilitura acestei scrieri romantice este următoarea : „În Egipet domniă 

odinioară un împărat cu numele Netinav, mare filosof şi .vrăjitoriii  tot- 
odată. Dela el depindeait alte patru împărăţii. Împărați acestora se înţele- 
seră între sine ca să nu mai plătească lui Netinav tribut, şi unul din ei, 
împăratul Persiei, Dariii, se -scul, chiar cu oaste asupra ni. Vădînd Ne- 
tinav că nu „va eși triumfătorăă din această luptă, scrise supuşilor săi 
Egipteni, că; suferinţile ce îi aşteaptă și pre cari el, bătiîn acum fiind, nu 
le poate delătura, îl necesiteadă să depună coroana şi să'% părăsească, dar” 
că, după treideci de ani, se va, întoarce la ei întinerit. şi'i va scoate de 
sub jugul lui Dariii, și apoi plecâ pe ascuns din ţară, și se duse în Ma- 
cedoniea, la curtea regelui Filip. Egiptenii făcură o statuă înnaltă, în 
chipul ni Netinav, şi'i puseră coroana. pe cap. far scrisoarea în mîni. 
„- „Filip, regele Macedoniei, neavînd copii, dise soţiei sale, Olimpiadei, 

la plecarea sa cu oștile de-a casă, că se va despărţi de ea, de nu va gă- 
si-o cu un băiat cînd se va întoarce: dela răsboiii. Audînd Netinav de 
strâmtoarea în care se află Olimpiada, se duse la ea, și'i spuse că desară 
va fi cu ea deul Amon și va scăpă-o din nedumerire. Sara veni la ea 
Netinav: îmbrăcat în veșminte ca eul Amon şi petreci noaptea cu Olim- 
piada. Aceasta purcese îngreunată şi născ un băiat pre care îl duse în 
biserica deului Amon şi'i puse numele Alesandru, adecă om ales. Filip; 
întorcîndu-se dela oaste, avii un vis dela, deul Amon despre această feri- 
cită întîmplare, şi cînd povestiă el Olimpiadei visul, treci un vultur 
preste dînsul făcînd să, cadă un oii în poala lut. Filip se sculă, spăriat, şi 
atuncia îi cădu oul din poale, se sparse și eșt din el un şerpe mic carele, 
vrînd să între îndărăpt în oii, pieri la crăpătura oului. Întrebat de Filip 
despre însămnînţa acestui vis, filosoful Aristotel ?i'1 -esplicâ dicînd, că ovul în- 
samnă pământul, ia” șerpele închipueşte pre fiiul săti Alesandru, carele 
va, cuceri toată lumea, dar” că la moșiea sa nu se va întoarce, A 

„Filip îneredinţă, lui Aristotel pre Alesandra spre creștere şi învă- 
țătură. Dela Aristotel învăţă Alesandru, într'un an, Psaltirea toată, iar! 
dela Netinav, care spusese Olimpiadei ca să trimată sara pre Alesandru 
la el, cursul planetelor, starea crugului, îmbletul zodiilor, numerele, teme- 
liile și citirea din stele. Înt'o sară, voind Alesandru să cerce știința luă 
Netinav, îl întrebâ săi spună, ori de știe el de ce moarte va muri. Ne- 
tinav îl răspunse că dela un fecior de-ai săi "i se va trage moartea. 
Știindu'l Alesandru fără de feciori și voind să'i dovedească netemelniciea 
ştiinţii de care se laudă, îl apucă şi] aruncă jos din foişor de unde eră 
amîndoi. Atuncia descoperi Netinav lui Alesandru secretele nașterii și 
muri îndată. 

"„Într'o noapte după această, întîmplare fstâ o iapă din staulul îm- 
părătese un mînd roib cu un corn în frunte cît un cot de lung şi cu un 
cap de bour cu coarnele de aur, pe o coapsă. Acestui mînd 'i se puse numele 
de Ducipal. Neputînd nime îmblîndt şi călări pe acest mînd, simbol al 
poporului agricol și comereial, se încercă Alesandru, și, izbutind, fi recu- 
noscut de toţi ca vrednic de împărat. — În ostrovul Olimpiei eraii doaiiă 
roate făcute cu mălestrie elinească. - Aice se adunaii toți vitejii (adecă 
bărbaţii cu: iscusinţi întelcetuale) ca să'și cerce norocul. Si pre acești 
viteji îi întrec Alesandru. — Întoreîndu-se a casă, găsi Alesandru pre 
tată-săti Filip despărţit de Olimpiada și însurat cu altă muiere la sfatul 
boierilor săi. Alesandru ucise pre toți consilierii aceștia răi, şi .necesitâ 
pre Filip ca să primească îndărăpt pre -Olimpiada. Filip o luă, dar se 
înmorboșâ, foarte, | a |
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-  „Andînd fhătarii de betejirea lui Filip, se scalară. cu oști asupud 
împărăției lui, dar” fură învinși de Alesandru, dîndu-li ca împărat pre uri 
văr de âl săii. lot atuncia se sculâ şi: Anarhus, împăratul Pelagoniei, 
sub pretest că vine întwajutoilă lui Filip, dau în realitate ca să răpească, 
pre Olimpiada, ceea ce și făeti. Întorcîndu-se Alesandru 'dela .răsboiul cu 
Tătarii lui Altamiş, întălnt pre răpitoriul Anarhus, îl prinse şil aduse 

* înnăintea lui Filip, care îl junghig cu un pumnariii, și apoi: murt și el. 
Alesandru rămase acuma sîugur împărat. Audind Dariă,. împăratul .Per- 
şilor, de“ aceste schimbări în Macedoniea, și ştiind pre Alesandru . încă 
copil de. 17 ani, trimese soli la el ca să'l poftească la curtea sa spre afi 
crescut acoleă, pînă la etatea de domnie. Alesandru refusâ, bătîndu'şi joc 
de Dariii. Atunci îi twimese acesta nişte jucării: o căruţă ide aur, doatiă 
racle şi un sac cu mac, Alesandru îi trimese îndărăpt o traistă cu piperiit 
dimpreună cu răspunsul că a gustat macul și “l-a aflat dulce, să guste 
acuma, şi Dariii piperiul din traistă ca să înţeleagă cît de iuți sînt Mace- 
donenii. De aci înnăinte încep luptele pentru cucerirea popoarelor,.:. 

„Alesandru cucerește mai întîi Solunul, apoi Atena cu mari greu- 
tăță, trece apoi la Roma, unde este întîmpinat de 2000 de popi cu tămî= 
iere în mînă, întră cu toţii în biserica lui Solomon, zidită de sora acestuia, 
Savela, și apoi, încărcat cu feiiurite daruri preţioase şi recunoscut ca; 
împărat, pleacă mai departe; ajange înitr'o pustie cu niște fiinţi cu faţa 
de om, iar! cu trupul de şerpa, şi eu nişte paseri cu faţa de muiere; de 
aice se duce la Troada, unde ascultă pre Troadeni povestind despre vite- 
jiile Îui Ahileii, Menelai .și Păris, și despre Ileana cea frumoasă, și cum. 
periră acoleă Prâncii, din carii se duseră apoi la Roma 'unde' întemeiară o 
împărăție, delu: care se trag și Romînii din Ardeal, Moldova și 'Ţara Ro- 
mîncască. Dela 'Proada se duce Alesandru en oastea sa la Ierusălim, unde 
1 întimpină piorocul Ilie. Alesandru descalecă, sărută mîna: prorocului;- 
se leapădă de idoli și începe a se închină lut Savaot: adetă Dumnedeului 
puterilor. De aice pleacă Alesandru spre Egipet.: ' Egiptenii cearcă: -să'l 
înveninede, dar” nn isbutesc și'l recunose mai pe urmă câ pre legitimul lor 
împărat, fiindcă pe capul -lui căzu coroana de pe statua. lui Netinav, cînd: 
trecu, Alesandru pe lîngă ea. 

„Din Egipet se dues Alesandru spre Persiea, ocupă Vavilonul, se 
bate cui Dasriii, îl învinge, îi ia pre fata Rucsanda de soţie, Dariii moare. 
Alesandru pleacă mai daparte spre Cris împăratul, ajunge în nişte pustii” 
cu muieri sălbatice și cu nişte furnici. cari apucaii pre oameni și'i trăgeaii - 
în gaurile lor; de aice trece în ţara Piticilor, carii se răsboiaii cu cucoa- 
rele, fiindcă acestea li mîncait poamele. Alesandru îi învaţă ca să'și facă 
arcuri şi săgeți, cu cară să se apere încontra lor, şi apoi se duce mai! 
departe ; trece” pe la, columnele” foștilor împărați Sahnos şi Iracliii: şi a, 
Semiramidei, ajunge la rîul Macaron, îl trece cu luntri, vede acoleă pont 
cu poame dulci ca; zaharul, fintîni reci, paseră cîntăreţe şi framoase, şi 
flori de tot feliul și oameni &oi; unul din ei îl îndreaptă la regele lo: 
vant. Acesta îi dete, ca sămn de supunere, un ulcior cu apă dicîndai ca ; 
îmbătrînind, să se spele cu ea și va; întineri farăş, și îi spusecă ei numai! 
30 de dile pe an trăiesc împreună cu muierile lor, și că apoi se despăt: 
țese de ele; şi că de acoleă înnăinte-nu este departe Raial. Alesandru, 
dorind să ajungă cît mai curînd la el, pleacă înnăinte spre răsărit, vede 
în depărtare părţile Raiului şi vapate de foc deasupra lor. Îngerii îl 
întimpină șil înduplecă să se întoarcă îndărăpt, - -
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„Plecând. Alesandru în altă parte, ajunge la un loc cu apă: întări: 
toare, unde se scaldă toţi ostașii spre însănătoșare, După şepte dile de 
drum înnăinte, dă Alesandru de o peșteră mare și întunecată și întră, 
într'însa cu o samă de ostaşi, Vădîndu'i stăpînul peșterii, li dise, să iaie 
ce vor găsi, dar” se ţină minte că atât cel ce va scoate mult, cât și cel 
ce va scoate puţin se va căi. Încăreaţi cu pietri scumpe eșiră cu toți 
afară ; atunci li porunei Alesandru ca să împartă cu consoţii „lor de 
arme, celea ce ai scos, și așă se împlini cuvîntul stăpînului peșterii. De 
aice ajunge la:biserica, Soarelui, pe a căriia ușă citește Alesandru că el 
are să cucerească toată lumea, dar de. moarte tot nu va scăpă; trece 
mai departe prin o țară cu oameni numai cu un picior, cu o. mînă, cu un. 
ochii şi cu coadă de oaie, cu o carne mai dulce decît toate cărnurile, 
cu o piele pre care nu o poate tăiă sabiea, cn maţele pline de mărgă- 
ritare, ia în inimă cu cîte o piatră nestimată cît un oii de gînscă. ȘI 
aceștăa se supun. „i , 

„Călătorind mai departe, ajunge la marginile împărăției Indiei, unde 
eră, Por împărat, se baţe cu el şi cu. elefanții lui, îl învinge şi'l ucide, 
și pleacă de acoleă spre ţara Amazoanelor. Audind de aceasta împărăteasa 
'Palistrada, scrie lui Alesanâru ca să nu se bată cu ea, cătă, de o „va 
învinge, nu'şi va căștigă, mare onoare, iar” de va fi bătut, mare ruşine 
va păţi. Alesandru își trage pe samă. și trece mai încolo spre ţara Mer- 
silor se bate cu împăratul lor și'] învinge; atunci limbile păgîne de 
acoleă se retrag într'o peșteră mare dintre nişte marţi înnalță, La gura 
peşterii se roagă Alesandru lui Dumnedei, ca să se împreune munţii unul 
de altul ca să nu poată cși păgînii de acoleă. Dumnedeii îi împlineşte ce- 
rerea și munţii se apropiată unul de altul pînă la o distanţă, de 12 coţă, 
Alesandru puse pre ostașii săi de astupară această strîmptă deschisătură 
prin un zid foarte înnalt, deasupra cărnia aștdă un clopot care se trăgea: 
sîngur de cîteori suflă vîntul. Păgînii din această peșteră, audind tot 
din cînd în cînd sunetul clopotului, eredeă Alesandru este tot acolei și 
că'i așteaptă ca să easă afară spre a'i ucide. Acești păgîni aii să rămînă 
acoleă pînăce va veni Antihrist, care li va dă drumul, și atunci va fi vai 
de bieţii creștini. o | - 

„Dela peştera, aceasta porneşte Alesandru spre ţara Mastridului. unde 
domnii împărăteasa Cleofila, care avei doi feciori. Unuia din ei, lui Can- 
dusal, îi dete Alesandru ajutoriii încontra altui împărat, Sa” cu celalalt, 
cu Dorit, prinse a se' bate şi'l învinse. 'Trecînd Alesandru în mersul săi 
cătră împărăteasa, Cleofila, îi arătă Candusal gura unei peșteri și îi spuse 
că într'această peșteră se muricesc deii elinești și împărații păgîni. Ale- 
sandru se pogori în Îad și se încredinţă, de toate cîte îi spusese Candu- 
sal ; apoi se duse cu el la Cleofila, care îl recunoseii că e Alesandru Ma- 
cedoneanul, și ?i se închinâ, IE 

De aice se întoarce Alesandru în Persiea, la împărăteasa, sa Rue- 
sanda, și împarte lumea între căpitănii săi, Noaptea *i se arată în vis 
prorocul leremiea, şi'i prevesteşte moartea, preenm şi apropiarea judeţu- 
lui din urmă şi înviarea morţilor la a doaia venire a lui Dumnedeii. 
Tocmai acuma sosește acoleă, la Vavilon, şi Aristotel, căruia, îi pove- 
steşte Alesandru toate cîte a vădut şi pe unde a fost și că nu 'și-ar 
fi închieiat calea, cu noroc, de w'ar fi avut întru ajutoriiă patru consoţi 
preaputernică : cuvântul dulee, mîna întinsă, judecata dreaptă şi iertarea, 
celor greșiţi. Între acestea sosește la Alesandru un popă și”i spune că a 
murit prorocul Ieremie, iar Alesandiu îi dice ca săi ducă moaștele la
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orașul Alesandriea şi să le astruce acoleă. “Tot atuncăa mai veniră la 
Alesandru doi frați, Vreonus și Leveadus și cerură dela el Macedoniea pe 
sama lor. Neîmplinindu-li Alesandru dorinţa, în înveninat de Leveadus 
și muri. Sîmţînd Ducepal, calul lui Alesandru, că acesta este mort, se 
repedi asupra lui Leveadus de'l omori și pre el, şi apoi dispări. Împă- 
răteasa Rucsanda, de jale și întristare, se ucise și ea cu un pumnariă. 
Imbele trupuri fură puse întrun secrii şi înmormîntate în. Alesandrieae, 

Această seriere este presurată cu o mulţime de observări agere din 
vieaţa soțială şi cu poveţe alese; de aceea a fost una din scrierile cele mai 
citite şi mai poporalisate. Multe proverbe din ea aă trecut în popor, ca! 
„capul plecat sabiea nu'] taie; — toată paserea prin limba că piere ; — 
unde'i minte multă este și multă nebunie; — pînă nu spargi capul nu 
curge sîngele; — nu e bucurie să nn se schimbe în jale.“ ete.1) 

Altă seriere în ramnra aceasta, nu mai puţin înteresantă Şi popo- 
rană, este cea întitulată , 

2. Varlaam şi loasaf, 1648. 
Întwaceastă scriere se glorifică, în mod romantice, triumful creştinis- 

mului asupra păgînismului, și se înfăţișeadă vieaţa. săhăstrească - şi călu- 
gărească ca fuarte atrăgătoare și recomandabilă, fa” sacrificiile pentru: 
întreţinerea bunei stări a bisericilor şi a mănăstirilor ca binole cel mai 
mare ce'] poate face omul pe lumea aceasta, pe lîngă grija de săraci şi 

„neputincioşi. Aceste idei ni .se presîntă prin următoarea povestire : 
„Îndată după răspîndirea creștinismului prin Egipet, ajunse prin locu- 

itorii de acoleă vestea despre el pînă în Indiea; Aice domnii pe atuncia 
- un împărat eu numele Avenir, închinătoriii de idoli. Audind el că se .lă- 

ţeşte creștinismul și prin împărăţiea sa, poronci să se alunge călugării şi 
creștinii din ea. — Avenir nu aveă copil și se tot rugă la idolii săi ca 
săi dăruească un moştenitoriă. 1 se împlini cererea, și "i se născ un 
fecior foarte frumos, căruia îi dete numele de Ioasaf. Consultînd Avenir 
pre filosofi şi pre cititorii din stele asupra sorții copilului, "i se răspunse 
că are să se facă creștin. Plin de întristare şi de grijă, puse Avenir de 
se zidi pentru copil un palat frumos, unde să fie crescut ferit de lume 
şi de toate înrîuririle stricăcioase. Cu toate acestea, la primblările sale, 
văd. copilul odată pre un moşneag gîrbovit, altă dati pre un rilos şi a 
treia oară pre un mort dus Ja înmormîntare, Și întrebînd pre însoțitorii 
săi filosofi educători, că ce sînt şi ce însamnă moșneagul, rîiosul şi mox- 
tul, ?i se răspunse că omul cînd îmbătrîneşte ajunge neputincios ca moș: 
neagul ; că în decursul vieţii sufere adeseori de morburi inîte și că la 
urmă sfirșește cu moartea. Cuprins de jale asupra sorții omeneşti, se 
întoarse copilul trist a casă. Curînd după aceasta veni la el un săhastru 
en numele Varlaam, carele, se trăvesti şi spuse păzitorilor palatului că 
are pentru fiul împăratului o piatră nestimată şi că voiește să "i-o dă- 
ruească. Întwacest chip străbătu săhastrul pînă la Ioasaf și, făcîndu'] 
cunoscut cu învăţăturile creştinismului, se întoarse iar în pustiea de unde. 
venise, Un șervitoriă de ai lui Ioasaf, Zardan cu numele, îl vădi împă- 
ratului, tătîni-sătă, Acesta, îngrijit de pericolul ce puteă să răsară de aice 
pentru credința, sa strămoşască, idolatră, se consultă cu un vrăjitoriă vestit, 
cu numele Arahie. Acesta dete împăratului, sfatul ca, să prindă pre Var- 

*. - 

3) Conf. Gaster M. Literatura popul. Buc, 18853, pg. 7-31; .— Hăgăăii : Etymo- 
logicum Magnum sub Alexandria, IL, pg. 855—861. o
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laam și să'l -constrîngă ca, în public, să mărturisască că credința cerești- 
mească nu este adevărată, iar” de nu va pute face aceasta, apoi să pună 
pre bătiînul filosof Nahor, care sămănă cu Varlaam, ca să dispute cu el 
în faţa oamenilor asupra. legii creştineşti şi să se lase învins de dînsul. 

Împăratul Avenir, neputînd găst pre Varlaam, puse pre filosoful Nahor să 
dispute cu vrăjitoriul Arahie. Dar'.ce să veci! Nahor apărâ, creștinismul 

cu atîta călduă. şi convingere încât eşi învingătorii. Ioasaf întări acuma 

pre Nahor şi mai tare în creștinism și îl trimese la Varlaam în pustie. 

— Împăxatul încereâ, acum prin o fată frumoasă de împărat ca să abată 
pre fiinl săi dela creștinism și să/1 înduplece la. închinarea idolilor. Dar 

st cu acest mijloc nu isbuti, și de aceea se decide ca să îmbrăţişede și el 

creştinismul, şi să dee filului săii Ioasaf domniea, Acesta zidi acum, neîm-" 

piedecat de nime, biserici creștineşti prin împărăţiea sa, împărți toată 
avuţiea sa pe la săracă, se făcut și el săhastru, se retrase în pustie la 

Varlaam, şi petreci acoleă, după moartea lui Varlaam, încă 35 de ani și 

apoi muri şi el. După moartea lui, veniră foștii săi supuși dei luară - 

moaştele, ca şi pre ale lui Varlaam, cari erai neschimbate și cu bun 

miros, şi le duseră în ţara lor și le păstrară într'o biserică frumoasă“, 

Această, scriere mai conţine și o mulţime de învăţătură, parabole, şi 

să fi fost compusă sirieneşte de un Ion Monahul, presupus cel din Darnase, 

în secolul al S-le, apoi trădusă grecește, şi din greceasc: în toate graiu- 

rile creștinilor. Dela Greci a ajuns la Bulgaroslavi și la Romini. În anul 

1648 a trădus'o romîneşte de pe slovenește Udriștea Năsturel din Fiereşti 
în Para Romînească. Scrierea nu pare a fi fost tipărită în răstîmpul acesta, 
ca Alesandriea, ci s'a păstrat numai prin copiare în manuseripte, însă nu în 

toate în aceeaș enprindere.1) Despre această scriere s'a început ase face o 
noaită ediţiune prin îngrijirea academicianului A. L. Odobescu în București, 
1881, dar ni se pare că n'a eşit la lumină nici pînă acum. 2) 
“Altă seriere, cam tot de feliul celor doaiiă precedente, dar” cu mai 
multă tendinţă înstructivă, este cea cunoscută sub numele de 

3. Arechirs. Archirie, finea see. al 17-le. 

În unele manuseripte are titlul de „Istoriea lui Sanagrid împărat ce 
stăpîniă ţara Dorulni“, iar” în altele de „Povestea lui “Archirie filosoful 
cînd învăță pre nepotu-săii carte“. Ea să fie trădusă din grecește, sait din 
sloveneşte, în. secolul al 17-le, fiindeă se găseşte întrun manuscript din 
secolul acesta. î) Cuprinsul ci este cam următoriul : „La împăratul Sana- 
grid din "Pava Dorului se afli ca sfetnic filosoful Archir preaînţeieptul. 
Acesta eră, foarte bogat, dar” mavei, copii, de aceea adoptă pre un nepot, 
eu numele Anadam, îl învăţă maltă carte şi apoi îl recomîudâ împăra- 
tului ca, sfetnic în locul săii, și se retrase. Anadum însă, lacom ca să 
moștenească mai curînd pre unehiu-săi, înduplecâ, prin vicleșug, pre 
împăratul cu să'l condamne la moarte. Archir însă fa dosit. de un favo- 
vit al săi şi înlocuit cu altul care îi samină mult, Ameninţat fiind 
împăratul Sanagrid dectitră Faraon, împăratul Egipetului, cu pierderea 
împărăției, de nui va trimete „nişte meşteri cară săX zidească o cetate 
nică în aer, nici pe pămînt, şi meşterii să vile nici călără, nici pe Jos, 

1) Conf. Gaster M. Liter. popol. Buc. 1883, pg. 32—53. — 2) Analele Acad. Rom. 

ser. 2. î, 1, pg. 5, nr. 4; — Gaster DM. Chrestomatie rom, t. 1. pg. LIT, lit. a. şi 129, 

nr. 43. — 3) Cipariii T. Principia de limba şi script. pg. 116, Zz. b
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y 
nică îmbrăcaţă, nici desbrăvați“, își aduse aminte cu jale și tînguire de omo- 
rîrea eredinciosului şi înţeleptului săit consilierii, și prinse a se boei. Atunci 
veni la el armașul săii şii descoperi, că el wa ucis pre binefăcătoriul 
săi Arehir, ci "la ascuns într'un mormînt, și că %-a arătat capul unui 
vinovat care îi sămănă tare. Sanagrit împăratul se bucură de aceasta şi 
însăreină pre Arehir cu soliea, lu Faraon. Arehir veni la Faraon cu me- 
şterii săi îmbrăcaţă în reţele și călări pe berbeci cu picioarele spîndurînd 
pînă jos, legâ, nişte valturi mari de o luntrişoară cu un copilaș în ea cu 
o prăjină în mîni, în vîrful căriia se află carne aninată. Vulturii, voind 
să apuce carnea, ţîneait luntrea sus în aer, in” copilul cereă cărămidi de 
zidit. Ne îndestulîndu-se Yaraon cu atîta, cert dela Archir săi facă o 
funie de năsip (arină). Archir tură mult nisip într'o ladă găurită, pusă 
pe doi stălpi, şi apoi dise lui Faraon să prindă funiea ce se -formă din 
năsîpul curgînd. Nici cu atîta nu se mulțămi Faraon, ci mai dete luă 
Arechir săi deslege şimilitura : „Ce este copacul cu 12 ramuri, și întrun 
ram cîte patru cuiburi, și întrun cuib cîte şepte oaită, pe o parte negre, 

ja” pe aita albe“ ? Giîeind Archir şi aceasta, se întoarse la Sanagrid 
încăreat cu daruri preţioase și en laudă dela Faraon. Sanagrid dărui lui 
Arechir darurile, iar acesta armașului care'i scăpase vieaţa, Pre Anadam, 
osîndit la moarte, îl ceri: dela împăratul ca săl dee din noii pe mânile 

"sale ca să'l înveţe carte „cu bătuiea“. 1): ! 
“O seriere nu mai putin înteresantă -şi poporală devît cele prece- 
dente este 

4. Isopiea, ce, finea sec. al 11-le 

cunoscută și sub titlul de „Vieaţa și pildele lui Isop“. Şi această scriere 
să fie o trăducere făcută din gueceasca pe la finea secolului al 17 le. Cel 
maă vechiit manuscript însă să fie unul din anul 1705, păstrat în biblio- 
teca centrală din Bucureşti. Ea nu este de confundat cu adevăratele 
scrieri ale: renumitului fabulist grec și învățătorii iscusit de filosofie prac- 
tică prin istorioare simbolice, de pe la anul 600 n. d. Cr, da” stă în 
strânsă, legătură cu ele şi cu vieaţa autorului lor, şi urmărește scopul cea 
să, arete, că numai prin agerimea minţii și isteţie și prin șervieii credin- 
căoase ajunge omul departe în lume, de-ar aveă el oricât de mari scăderi 
corporale, sait de-ar fi el dinti'o pătură soţială oricît de joasă, 

Vieaţa lui Isop are cam următoriul cuprins: „Isop se născuse în 
“Frigiea ca slav şi ca mut, şi eră de-o înfăţişare foarte -urită, dawv de o 
minte deşteaptă şi ageră și isteţ la vorbă. Unii sclavi, mîneînd smochi- 
nile stăpînului lor, ca să scape de pedeapsă, deteră vina mutului Isop. 

" Acesta însă, spre a se desvinovăţi, bă apă caldă și o vărsâ apoi curată, 
iar consuţii săi, făcînd această, o vărsară cu bucățele de smochine. Isop 
începu -apoi a vorbi, fi însă vîndut la niște neguțători. Plecînd încăraţă 
cu toţii în. neguţătorie, Isop își alese sarcina cea mai grei, un sac plin 

"de merinde, dară eși bine la capăt, fiindeă sarcina lui -se tot ușură cu 
fiecare: ospăț. “În Samu fu cumpărat de filosoful Csaut, dar. Samnienii îi 
v&scumpărară libertatea, fiindcă, Isop isbuti, prin înţelepciunea! şi isteţi- 

“mea sa, a împăcă pre Samnieni cu Cris, împăratul Lidiei. De aice se duse 
" Isop la Vavilon, la împăratul Lichir, Aice întră în graţiea împăratului 

2 Conf. Gaster M. Lit. pop. pe. 104—113; — Hășdăi: Etymologum Mag. 
"sub Archir. -
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prin șervicii credincioase, se îmbogăţi foarte şi, neavînd copii proprii, îşi. 
luă unul străin de suflet, cu numele En. Acesta calumniă, mai pre urmă 
pre Isop la împăratul, care îl şi osîndi la moarte; fu însă scăpat tot 

“aşă ca și Archir, decătră un prietin. Andînd Nectinav, împăratul Egipe- 
tului, că Lichir nu mai are pe lîngă sine pre agerul, isteţul și înțeleptul 
Isop, ceri dela el, sub pedeapsa, pierderii împărăției, deslegarea tot ace- 
loraș, probleme, pre cari le pusese Faraon lui Sanagrid, împăratului din 
“Para Dorului. Acu veni Isop la iveală şi scăpâ pre Lichir din pericol, 
Em însă, deși condamnat la moarte, fi grațiat la cererea lui Isop, dar 
mustrat de acesta cu o sumă de poveţe, ca: „Să nu calumniedi pre cei 
ce'ți fac bine, ci să te bucuri de faptele lor, căci calumniinduii, îţi facă 
ţie mai multă stricăciune, — Să nu'ţă fie ruşine a învăţă să faci totdea.- 
una ce e mai bine. — În toată dia să opreștă cîte cevă pentru dia de 
“mâne, că mai bine este, cînd îi muri, să lași la vrăjmași, decît, trăind, să 
albi lipsă. — Fă aceea ce nu te va întristă, ete. ete.* În urma acestor 
mustrără capătâ En inimă rea, şi muri. Isop călători apoi prin orașele 
Greciei şi ajunse la Delfi, dar' aice nu fi întîmpinat cu bine; pentru 
"aceea Isop luâ pre Delfieni în rîs, Delfienii însă, ca să se -răsbune asupra lui, 
ascunseră în veșmintele lui Isop un vas sacru. Plecînd acesta dela ci, 
Delfienii se luară după el, îl prinseră, îl acusară ca fur de vase sacre, îl 
condamnară la moarte şi'l omorîră“, , 

_Fabulele din această scriere nu sînt în toate manuseriptele şi edi- 
ţiunile ci aceleaș și în acelaş număr, 1) 

Încă o scriere. înteresantă, însă nu atît de răspîndită și de poporală 
ca cele precedente este cea cunoscută nu sub titlul serierii de „Etiopica“, 
ci sub al antorului că 

| 5. Iliodor. 

Iliodor, sai Heliodoros, eră un sofisi din Emesa, (oraș în Siriea 
„lîngă rîul Orontes, renumit pentru templul Soarelui), din jumătatea, a. 
„doaiia a secolului al treile d, Cr. A sens grecește un roman foarte înte- 
„resant, întitulat „Etiopica“. În el se povesteşte, cum regina Etiopiei naşte 

o fată albă, pre care, fiindză nui sămănă în coloarea feţei, o leapădă, 
„într'o pustie dimpreună cu niște semne dela ea și cu o scrisoare asupra 
originii fetiţii, Fetiţa este găsită de Sisistres și crescută pînă la şepte ani, 
apoi dusă la Egipet și. dată în mîna unui preut delfic, cu numele Hari: 
cles, carele numi pre fetiţă Hariclea, și o destinâ nepotului săă Alcamenes. 
Venind odată Hariclea la Delfi, se întîlni acoleă cu un tînăr frumos, Tea- 
genes, şi se înamorâ în el. .Un preut egipetean, Calasiris, carele încă 

„se află la Delfi, în urma, unui vis dela Apoline, trimete pre Hariclea și 
pre 'Leagenes pe o corabie la Egipet îndărăpt. Corabiea însă cade în mîna 

„Piraților, al cărora căpitan voia să iale pre Harielea de soţie, dar” preutul 
Calasiris, ca să scape de ei, aţiţă ne'nţelegeri și desbinări pintre pirați şi 

„€ă prinseră a se ucide între olaltă. Corubiea cade acum în mîna altor 
pirați, egipteni. Aceştia due pre cei prinși într'o insulă, dar” insula devine 
„ocupată de Nausicles care omoare pre pirați, fiindcă aceștia îi furaseră 
mai înnăinte pre iubita lui, De aice 'Teagenes cade în mîna unor Lgip- 

> tenă cari îl trimet la, Persica, iar' pre Hariclea o dete Nausicles preu- 
tului Haricles, carele o și recunoaşte. După multe peripeții cade atît 'Pea- 

1) Conf. Gasteir, M. Lit. pop. pe. 181—151 ;— și Chrestomatiea t. 1. pg. LAXX și 
350—354,
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genes cât şi Hariclea în mîna regelui - Etiopiei, Hidaspes,. carele votă. să 
săerifice Soarelui pre 'Teagenes, ia” Lunci pre Hariclea; Descoperindu-se 
cu această ocasiune. semnele și serisoarea ce le purtă Hariclea legate la 
un braţ, ea în recunoscută ca fiică a regelui Hidaspes și măritată după 
alesul inimii sale, după Teaganes. -. . | 

Această, seriere, cu toute că nu s'a descoperit încă prin vreun ma- 
nuseript din răstîmpul acesta (150+—1714), totuş noi credem că ea eră 
lățită pintre pătura cărturară a Romînilor, dacă nu de mai înnăinte, apoi 
cel puţin de pe la finea secolului al 17-le încoace, fiindcă ea a înspirat 
pre făimosul cărturarii și principe, Dumitra Cantemir, și "i-a șervit ca 
model, precum însu'și mărturiseşte, la; compusul opului săi 

6, Istoriea ieroglifică, 

care de asemenea este descrierea unor întîmplări veale, dar” întrun mod 
minunat, străordinar, neîndătinat, adecă un ruman, şi anumea un roman 
istorie politie soţial, foarte înteresant, care ne face. cunoscuţi cu conste- _ 
laţiunea partidelor din îmbele domniate naţionale dar mai ales din Mol- 
dova de pe la finea secolului al 17-le și de pe la începutul celui de al 
I8-le, dar în el nu figureadă persoanele din acţiune :sub numele lor proprie 
familiare, ci sub nume de dobitoace și de paseri, cari, prin însuşiile lor 
tipice, caracteriseadă de minune persoanele respective, NI 

Această scriere, publicată după manuseriptul original pentru întilea 
oară de Academica Romînă ca tom al 6-le din „Operele principelui De- 
metriii Cantemir, Buc. 1885*, poartă titlul de „Istoriea ieroglifică, în 
doasprădece părţi împărţită, așijlerea cu 760 de sentenţii frumos împodo- 
bită, la începătură cu Seară a numerelor dezvălitoare, iară la sfirşit cu'a 
numerelor streine tîleuitoare, talif, Dumitru Cantemir“, ; | 

În precuvîntarea întitulată: „Izvoditoriul eititoriului sănătate“, ni 
spune Dumitru Cantemir, că el, căleînd pe. „urmele lui Iliodor, seriitoriu- 
lui Istoriei Etiopiceştii, a avut „cîteva, şi nu iușoare pricini“, cari ?l-aii 

"„asuprit* ca să nu serie „aeveat, ci „îmbrobodit: a „lucrurilor, pre aceasta 
vreme trecute, istorie“, măcarcă mult: mai uşor X-ar fi fost și cititorii ar 
fi rămas mai mulțămiţi şi mai îndestulați, dacă ar fi scris „dezvălit“ fap- 
tele tuturora. Între aceste cîteva „nu Xugoare pricini“ pune în frunte mai 
întiiii că pre el nici „frageda“ sa „fire“, nici „pofta adevărului“ nu 'l-ati 
lăsat ca să „hulească“, saii să „laude“, faptele proprie; pre „ale streinilor 
cele de landă vrednice vrednicii“, bucuros le-ar fi lăudat, „însă alalte, 
carile din calea laudei abătute sînt“, precum și „faptele întw'aseuns lu- 
erate“, a judecat că n'ar fi „nici cinsteș, nici de folosii, dacă le-ar scoate 
„aș€ detot dezvălite în mijlocul teatrului cititorilor“. Ca a doaita „pri- 
cină“ aduce înnăinte că el nu voiește să serie istoriea ţărilor romîneşti 
în genere, ci numai a „unor'case“: particulare, și de aceea, pentru mo- 
tivele arătate, a preferit să supună „pre fiete care chip :subt numele a 
vreuneia din paseră, saii a vreunuia din dobitoace“, însă aşi ca „firea 
chipului cu firea dihaniii să'șă răducă“, Ca „a triia şi cea mai eu deadins 
pricină“, ni spune că lui „nu atîta cursul istoriei: i-a fost: „în. minte, 
ci mai vîrtos năzuinţa „spre deprindere ritoriceascăt:, deci spre” compu- 
nerea unui op literar, în carele să poată alătură „la loc cu cuviinţă, 

"după „voroavă'! niște, „sentenţii“: pre cari le adunase „prin ostenința a 
cătăva vreme, Femîndu-se însă că nu va isbuti întru toate și că nn va 
fi înţeles decătră toţi din causa, întrebuinţării unor cuvinte străine, gre- 
cești și lătineşti, se scusă înnăintea, cititoriului cu aceea că „limba noastră 

ee d.
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este încă „brudie“, şi promite că va adauge pentru cei ce nu sînt „pedep- 
"siți“ întwaceste limbi un registru „după rindul azbuchilor“ pentru espli- 
carea cuvintelor străine, saii întunecoase. Foarte remareabilă este îndem- 

narea ce Dumitru Cantemir o face cititorilor opului săi, dicîndu-li că, dacă, 

„unul după altul nepărăsit* ar urmă să pureeadă „spre cele mui adînei 
învățătură, prin hirisă limbă a noastră“, atunci arfi cu putinţă: 
ca,. „precum toate alalte limbi“, aşi, şi: cea romînească să ajungă la „sub- 
țiiarea' sa, " 

Această seriere o credem compusă între anii 1100 şi 1709 pe teme- 
jul că într'însă nu ni se vorbește despre ajungerea Maurocordăteștilor pe 
tronul Moldovii, ei numui despre înțrigile politice dintre Cantemireştă 

(Antioh şi Dumitru), Constantin Duca şi Mihali Racoviţă, carii din 
„April 1693 pînă în 1105 necontenit s'ait certat pentru domniea Moldovii, 

şi dintre Constantin Brîncovanul şi atot puternecul translator dela curtea 

- otomană, Alesandru Maurocordat, cari îmbii neîncetat se amestecati într'a- 
ceste certe, urmărind fiecarele înteresele proprie. 

- În | 
- | ramura vjersuită 
a beletristicii scrise de -asemenea ni se oglindește înrîurința curenților 
culturală din răstimpul acesta. Timp îndelungat înnăduşită prin că, ea 
cearcă a se manifestă mai întîlit prin graiuri străine, Dar” „cei străin 
nu se lipeşte de sufletul micii, şcrieţi da” şi romînește, pentru 
Dumnedeit“! Astfeliii esclamă după doi secoli şi jumătate cu mult temelii 
dulcele și blîndul poet Giorgiii Sion în cîntecul săi: „Limba romînească“, — 

şi acest adevăr curat îl găsim 'aevea manifestat în istoriea beletristicii scrise, 
Cel dintîiit care s'a încercat, precît stim noi, în ramura aceasta este 

binecunoseutat Udriștea Năsturel din PFierești. 
Acesta, a compus bulgarosloveneşte 12 stihuri asupra stemei ării 

"Romînești, pre cari le-a tipărit în 1640 în Pravila mică din Govora (pg. 
113, nr, 5). Această încercare însă de a serie stihuri slovenești prin cărță 
romînești nu stai lipit de sufletul Romînului, căci de-aci înnăinte nu o 
întălnim. 
”B probabil că Udriştea Năsturel ea „Slovesnică, adecă literat s. lite- 
“vătoriii ce eră, va mai fi seris şi-alte poesii, dai” despre acestea, noi cel 
puţin, nu ştim pînă acum nimică, 

2 a . Ada e aci: înnăinte întîmpînăm mal adeseori încercări de viersificare 
- cărturărească prin toate ţările locuite de Romîni. | 

Cele dintiiii producţiuni viersuite romînești sînt, prezit știm, niște 

1. Viersuri de mitrop. Moldovii Varlaam, 

tipărite în „Cartea 'romăneasci de învățături la Dumenecele preste au“, 
apărută în.laşi în 1643 -(pg. 63, nr. 10). Aice aflăm trei viersificături 
deosebite, făcute de acest meritos mitropolit. Ina, în număr de 10 viersuri, 
este o adresă esplicativă la steama Moldovii şi cătră Vasili Lupul în 
cuprinderea următoare: e 

„Deşi vedi cândva sămnii groaznică, să nu te mieri «îudi să arati 
--puternică; că puterniculii putereaiă închipuieşte, și slăvitulii podoaba;iii 
“sehizmește, Capii de buîrit și la Domnii Moldovenești ca puterea aceii 
hiari să o socotești, De unde mai Domni spre..laudi șa făcut cale, 
de-acolo şi Vasilie vod! ai început: lucrurile sale. Cu învățătură ce în ţara 

-sa temelinieste nemuritoriit nume pre lume zideşte“, 
"A doaiia, tot de 10 viersuri,. se află la nea tomului întîlii al acestei 

cărță, pe pg. 384, şi este o laudă cătră Dumnedeă şi sună astfeliă:
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*  „Laudi ţie, Doamne, cu îngerii dat căndă svărşitulă acesta Diimene- 
celor amu, 'Trei părţi ce săntă întraceasti carte unii Dumnedeii în trei 
feţe svănta 'Troiţi poarti, Dumenecele cu a triodului sărbîtori, lunile cu- 
a praznicelorii învăţătură, Primește, Doamne, .ca dela un păcîtosi, să 
slujese ţie în ceastî lume păn' voii hi sănătos! Să hie depururea cinstit 
și lîudată numele tăă, Sară ei dela inimă te mîrturisese cu condeiul miei“ ! 

A treia, în număr de opt viersuri, este pusă de mitropolitul Varlaam - 
la finen tomului al doile, pe foaiea.116, după predica cea de pe urmă 
asupra tăieri capului sîntului Ion Botuzătoriul, şi dice: | 

„Valuri multe rîdict furtuna pe mare, mai vrătos gănduli omului 
întru lucru ce are. Nu atăta grijea şi frica începutului, cătii grijea şi 
primejdlea svărşitulni. Hiece începutii de folosii nevoințilii arati, iar 
svărşitul a tot luerulii ta plati. Lâudati să hie a Ini Dumnedăi putere 
carea, dupî începutii, ait dati şt svârşirei, . “ Ș a 

Viersurile mitropolitului Varlaam dela steama ţării le mai găsim. 
reproduse de fostul logofăt Eustratiii şi în „Cartea romîneasci de învățături 
dela pravilele împăriteştie, tipărită în Iași 1646 (pg. 260, nr. 2.)!) 
„Tot pe timpul acesta și tot cătră steama Moldovii a mai compus 

și fostul logofăt _ a 

2: Eustratiti,-6 viersuri,-. | 

pre cari le-a tipărit în cartea compilată de el şi apărută în Iași, în 1644, 
sub titlul de „Septe Taine ale bisericii“. (pg. 103, nr. 5). Aceste viersuri 
sînt: i | a 

„Pecetea Duamnii (h Moldoveneşti vlăhva aceştila heri să o socotești. 
Capii de buîrii, fiindiă tare, arată puterea celui mai mare. Acesta ehipă 
de bufrii multaii biruitii fără numără, a 

“ Astfeliii de viersuri se vor fi aflînd,.poate, şi prin tipăriturile ro- 
_mînești contimporne din Țara: Romînească şi din Ardeal, dar nu 
le-am putut constătă, neavîndu-le la îndămînă,. DE 

O imitaţiune în viersuri, însă foarte stîngace, “de pe vreo riigăciune 
similară săsască, este un, Da ea 

3. Cîntec lă Crăciun, dinnăinte de 1650, 

facut de vreun cîntăreţ, de biserică din Ardeal, şi conservat pînă astădi 
întrun manuscript cu nr. 167 în biblioteca bisericii sîntului Niculatii din 
Braşov. 3) Întă aice începutul și finea lui!. N 
- „Din Ceriii ei vinii la vol, şi mare veste spune-voiii, și “mare 
veselie voii vesti, din carea. inimile se vor veseli. Astăi un porbocii 
(prunc) mie dintro vărgură s'ait născut voaă. Porbocul aşe”i frumos şi 
chitit, pre veselie tocmit. Acum ati adus viiaţa care la Domnul ait fost: 
gătită, cum și voi să trăiţi, cu eah în fericăcăune să vă veseliţă. ... ... 
O! dulce ospe, la mine vino! De păcate nu ts îngrozi! Vino în lhuntra la 
sluga, ta, la oae întorcătoare ata! În ascunsul inimiet închide-te, în seerilul 

ei, cum să nu te pociăi zăuită, în vecisă te pockiă lăudă! În naltul ceriului 
slavă să fie Domnului, că'şi trimase săntii fiul săi să fie nonă descumpă- 
rătoriii pănă în vecie! Amin! | | | Sa 

Cea dintii Incrare adevărat poetică, de o reuşită minunată si de o 
valoare nepreţuită este | 

+ 

1) Conf. Revista Tocilescu, t. 5. pg. 149, nr. 55. — 2 Gaster' AL. Chrestomatie, 
rom. t. 1. pg. LXXXII, B. aşi 136, pr, 47. 4 Ra
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4 Psaltirea în viersuri, de mitrop, Dosoftetii, 1673, 

despre care 'am. vorbit mai sus (pg. 48, d.). Mitropolitul Dosofteiii este 
primul poet la Romîni pînă pe timpul săi, de aceea se și consideră de 
mulți ca părinte al poesiei romîneşti. În privința mănuării gatului, a 
vegularității viersurilor şi a varietăţii lor, moi ţinem pre mitropolitul 
Dosofteiii mai superior ilustrului săit contimporean, Miron Costin. Din 
această causă, precum și din causa etăţii mal mari, noi credem că mai curînd 
a putut av6 mitropolitul Dosofteiii vreo înrîurinţă deșteptătoare şi atîţă- 
toare asupra Ivi Miron Costin, decât acesta asupra lui Dosoftei, după cum ni 
se pare că ar resultă din aceea ce dice .meritosul V. A. Urechie,1) că 
„Miron Costin este primul nostru versificator și, pînă la oarecare punct,. . 
chiar și primul poet cărturar“, și „că Miron Costin erâ curoscut lui 
Dosofteiii ea, seriitoriă de -versuri romîne înnăinte de ce el să se fi apucat 
a versifică Psaltirea“. Psaltirea mitropolitului Dosoftei mai mult decît 
puținele, deşi remarcabilele, poesii ale lui Miron Costin, aii avut o înrîurință 
fruptificătoare şi atîţătoare asupra cântăreților, de biserică, asupra, diacilor 
și logofeţilor cari se ocupat cu preserisul composiţiunilor literare, mai 
ales istorice şi romantice, şi a deşteptat în ci îndemnul de a căleă pe 
acecaș cale, Multe dintre cîntecele de stea şi de Irodi sînt sait luate 
deadreptul din psalmii viersificaţi ai lui Dosofteiit, sait vădese la tot 
pasul înrîurinţa lor, | | | 

Cît de frumoase și de poporale sînt cîntecele mitropolitului Dosof. 
teii, se poate cunoaște din cîteva probe ce le voiii pune aici înnăinte pe 
lîngă cele reproduse mai sus, (pg. 49). Îată începutul psalmului 48!: 

„Ascultaţă acestea toate, năroade, niamuri şi gloate! Să'mi înţeleagă 
cuvîntul omul de pre tot pămîntul, bogătașii 'depreuni cu mișeii, cînd 
s'aduni! Să vă spuiii de'nţelepeiune cu ”nţeles de 'mvăţuri bune, şi audul 
să vă tindeți, pildele să le cuprindeţi! S'ascultaţă fără de price, să "'nţe- 
legeţi ce voii dice! Să te teini de-a Qî cumplită să nu'ţă dea de călcîtiă 
smînti! Cela ce ai bogăţie să nu stai în simeţie, nice s'aibi nădejde ?n 
frate, sai în om la greutate!“ , , „ete. : - A 

Acest psalm îl găsim mai din cuvînt în cuvînt în cîntecele de stea și 
de Iroqi. Încă o probă spre a învederi, şi mai tare ritmul şi cesura vier- 
snrilor mai lungi, decât opt silabe. O luăm din psalmal 17, dela început. 

 „Lubi-te-volă, Doamne, că tu'm eşti putere! Mi'i Domnul vărtute ?n 
vreme de cădere, şi loc de scăpare şi de mîntuinți. Dumnedăii ce'm este 
nedejde *n credinţă, că scutul îm “ieste la ceas de năvalî corn de mîntuinți 

şi de sprejinealt, Laudînd pre Domnul îl volă strigă ?n treabă, şi de toţ 
pizmașii mă& va: scoate n grabi. Şi cînd mă 'mpresoart greutăţi de moarte, 
răură de păcate de'mi turburi foarte, și cu dorâri Iadul cînd mă ocolește, 
cu lanţuri de moarte de me ovileşte: cătră tine, Doamne, strig cu jele 
multi: o! Dumnedăii sfinte, tu vin” de 'mi-ajuti, și să 'mi-asculţă glasul din 
sfînta, la cas, mişeatia mea rug nainte'ți să fast! Să'ți între 'n ureche 
glasul mieti de rugî, să nu due pedeapsî preste vreme lungi! De tine 
pămîntul tremuri cu fricî, dealurile, munţii pier. ca o nemici! ie toati 
lumea cu fricî slujeşte, că de-a ta mînie fumul să lăţeşte! Faţa ta cea 
sfînti cu foc pistreleadi, cărbuni dela tine s'aprind de dai raqî“.... ete. 

Asupra, acestei Psaltiră se află un studiii înteresant publicat de bine- 
cunoscutul I. Bianu în ediţiunea acestei cărți, făcută de Academiea 
Romînă în 1887, pa. XV—XĂXIX. | 

1) Miron Costin Opere compl. t. 2. pg. 488 și 491-498, 
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„Afară de Psaltirea în viersură, tipărită în Uniev în-::1673 cu.urmă- 
toarele stihuri la steama Moldovii: A 

„Capul cel de buor, de fiarî vestiti, sămneadi putere țării nesmintiti, Pre 
„cîtu'i de mare fiara şi buiâci, coarnele 'm “pășune la pămînt își pleacă, 
De pre chip să 'vede buorul cei place, -c'ar vr6,*n toat vremea să ste, 

ţara 'm pace, | 
mai cunoașiem dela mitropolitu: Dosofteiii încă și alte viersificări tipărite 
prin cărţile publicate de dînsal. Aşă găsim ::1) în 'Prebnicul s. Euholo- 
iul tipărit în Iași în 1674 (pg. 55, d.) viesificată, o rugăciune a sîntului 
Simion Metafrast 1); — 2) În Molittelnicul s, Rugăcăunariul cel: mare, 
tipărit în lași în 1681-—1633 (pg. 86, e) se află ca precuvîntare nişte viersuni, 
în cari se înşiră pe scurt faptele domnitorilor Moldovii dela Dragoș pînă 
la Antoniit Ruset. Aceste viersuri .se găsesc tipărite şi în -Parimieriul 
din 1682 (pg..92, a); ele sînt reproduse de T, Cipariii în Analectele sale, 
pg. 234—239, şi de M. Cogălniceanul în Cronicele Romîniei, 't. 3, pg. 
926—529. — 3, Tot în. Parimieriii mai găsim .nişte .viersuri de. mulţă- 
mire ce le adresâ mitropolitul Dosofteiii mitropolitului din  Moseva, Ioa- 
ehim, pentru trimeterea literelor. de tipariii. Acestea sînt : 

„Lăndati s'aibî direptul pomani, în ceriii și pre lume. fără de. pri- 
hanî, Că și dela Mosevî lucește lucoare, întindind lungi: vade m bun 
nume sub soare, Ioachim sîntul a svînta, cetate, aceă, 'mpărăteasei, de cre- 
ştinătate. La, dîns' pentru milă cine năzniește, cu ovilit suflet bine'l dă- 
ruleşte. Cam năzuit și noi la svînta lui faţi! Primitu-ni-ati bine raga, 
cu dulceaţi.. Din patriarşie datu-ni-ait tipare, sufleteasc treabi, şi bine ne 
pare! Dea Dumnedeii parte, şi'n. ceriii să luceascî, de-a rîndul cu svinţii 
să se proslăveasci! Amin!*' 2). | N 

4. ŞI în „Vieaţa și petrecerea svinţilor“, tipărită în Iaşk în „doaită 
tomuri în 1682 (pg. 75, nr, 5.) încă găsim, la unele Vieţi de sînță, nişte 
Vlersificături, dar' acolei, viersurile nu sînt rimat. Jată aice ca probă-o 
învocare cătră Maica Domnului: | a a 

„Domnitoare preacurată, ce-al născut fără prihană pre Dumnedeii 
cum se cade și cu feclorica 'ntreagă |! Pentrn sfintele icoane 'mi s'a tăia. 
tu'mi dreapta ! Sfinţiea ta știi și pizma pentru -care'mi fece Leon! Sâr- 
guiește de'mi ajută și'mi isteţește direapta,.a celui de sus direaptă cei 
din trup heîntrupată ! Multe puteri ce ştii face și pentru a.ta rugăminte 
şi direapta mea aceasta, roagă!l, să 0 istețească, Si'ţi fac cîntări cum 
îți “place, și 'ntrupatului din fine cu 'nchiefeturi socotite să le serii 
precum se cade, de sprijineală să fie creștinătății direpte. Că de toate 
“ţi se poate, lui Dumnedeii ce ești Maioă !* 2) i 
„Din toate aceste probe de poesii credem că vesultă 'în mod cert, că 

mitropolitul Dosofteiii a fost un poet.în toată puterea cuvîntului, şi că 
lui nu i se poate contestă nici întîietatea între poeţii răstîmpului săi, 
nică fericita și  puterneca înrîurință ce a avnto asupra, lor şi. a prmu- 
șilor lor! Si N Să 

Al doile poet adevărat din răstîmpul acesta, de asemenea cr merite 
mari pentru desvoltarea poesiei scrise la Romîni, este nemuritoriul 

5, Miron Costin. 
1) Revista-Pocilescu, Anul I. pg. 276, nr. 9; '— Cipariă, “Analecte, Blaj, 1858, 

sg. 225 —229, — 2) Cipariă, Analecte, pg. 214—915, —'2) Urechia V. A. Schițe de _istor. 
limb. vom. pg. 121. ” ” | A 
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Acesta, este, pecât știm noi, primul bărbat carele a cutedat, într!o 
scriere de ale sale, să se opună lăţirii și acreditării unor socotinţă eronate, 
relative la capabilitatea culturală a gtaiului romînese. Şcoala grecească 
din Iaşi, înfiinţată de Vasilii Lupul pe lîngă cea slovencască şi romî- 
nească (pg. 4.5), întroduse în cultura Romînilor clasicismul grecesc. Pro- 
fesorii greci, conştiuţi de superioritatea lor culturală faţă cu profesorii 
îndigeni de carte slovenească și romînească; prinseră a răspîndi și a 
înrădăcină pintre învăţăceii lor închipuinţa, ca cum graiul romînese n'ar 
fi apt, deloc, sait cel puţin nu tot în acelaș grad ca cel grecesc, spre a 
cultivă, prin el toate ramurile literăturii, și cu deosebire poesiea. Ansă 
la ivirea şi propăgarea acestei închipuinţi pare să fi dat, parte neesi- 
stinţa pînă în jumătatea a doaita, a secolului al 17-le. a unor scrieri poc- 

-tice îndigene de vreo valoare, parte neiscusinţa în viersificare a cărturarilor 
romînă pînă la mitropolitul Dosofteăii. 

Miron Costin erâ bărbat genial, creativ, şi dispuneă totodată, ca și 
mitropolitul Dosofteiii, de o vînă poetică. El dară prevede ce răii mare 
poate să resulte pentru întemeiarea unei culturi naţionale romînești, dacă 
sar acredită pintre Romîni niște închipuinți de feliul celei amintite. Atît 
geniul săii politie cît și stremurul poetie "l-ai înarmat încontra fune- 
stului curent cultural. Spre a păși cu oarecare succes încontra lui, Miron 
Costin se puse a face şi el poesii. 

Una din acestea, cea mai lungă şi poate cea mai bine reuşită, este 
cea întitulată 

Vieaţa lumii, 

compusă, în 128 de viersuri, presupunem că nu fără de vreo înţelegere 
cu contimporeanul săii poet mai bătrîn, cu Dosofteiii, fiindcă este urdită 
după sentinţa Eclesiasticulni (ep. 1. v. 2): „Deșărtăciunea deșărtăcănnilor, 
toate sînt deșărtăcinne“. Într'această poemă tînguioasă își espune Miron 
Costin sîmţămintele şi esperiinţile asupra nestătorniciei şi nimicnieiei 
lucrurilor din lume într'un graiii curgătoriii și avmonios,. lată aice, ca probă, 
cîteva vlersură dela început și dela fine! | 

„A lumei cînt cu jale cumplită vieaţă cu grije şi primejdii, cum 
este o aţă preasubţire și'n scurtă vreme trăitoare ... O! lume hieleană, 
lume 'nșălătoare ! 'Pree dile, trec ca umbra, ca umbra de vară! Cele ce 
trec nu mai vin, nu se întore fară! 'Prece veacul desfrinat, trec anii ca 
roată | Fug vremile uşoare, fug și nicio poartă a le opri nu poate; şi 
mai mult cumplite lucrurile astei lumi merg tot prăvălite; și ca apa ?n 
cursul săii cum nu se oprește, ași cursul lumii nu se conteneşte! Fum şi 
umbră sînt toate; visuri şi părerere! Ce nu petrece lumea șin ce nu” 
cu durere!7: e... ee. . 

„Mulţă aii fost, şi mulţi sîntem. și mulţi te-așteaptă! Lumea : din 
premeneală nu se mai deşteaptă! Orice este muritorii cu vreme se petrece! 
“rece vremea şi pre ai săi toți îi părăsește! Cel ce-acum petrecem po- 
menim pre alţii trecuți; de noi cu vreme vor pomeni alţii! Născîndu-ne, 
murim ; murind, ne facem cenușă! Dintr'această lume trecem ca și printr?o 
ușă | Astăi mare și puternic, cu multă mărire; mîne treci și te petreci 
cu multă mîhnire ! În lut și ?n cenuşă te prefaci, o! oame! în verme, 
după care te afli în putoare! la aminte dar', oame, cine cești pe lume! 
Ca o spumă plutitoare rămii fară nnme! Una fapta ce'ţi rămîne, buna, te 
lăţeşte, în ceriii cu fericire, în veci te măreşte !*
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La această frumoasă poemă a scris Miron Costin o „Predoslovie 
cătră cititorii“, urmată de un scurt tractat asupra viersificării romî- 
neşti, întitulat 

Înţelesul stihurilor cum trebuește să so citească, 

"În „Pvedoslovie“ ni spune Miron Costin scopul care “l-a îndemnat și 
constrîns la îmbrăţişarea acestei ramure de literătură. El dice: „Nu să 
poftese vreo laudă dintr'această puţină osteneală, ci mai mult să se 
vadă că poate şi în limba noastră a fi acest feliii de 
scrisoare ce se chiamă stihuri. Şi nu numai aceasta, ci și alte 
dăscălii și învățături ar pute tipe limba rumănească, 
de war fi covîrșşit. vacul nostra cel de acum de mari greutăţi. 
și să fie și spre învăţăturile seripturii mai plecată a locuitorilor ţării 
noastre voie!) | 

Într'această mărturisire găsim întărită părerea noastră esprimată mai 
sus asupra îndemnurilor şi a întenţiunii lui Miron Costin, Din cite ni le 
spune Miron Costin în contestul „Înţelesului stihurilort, se vede lămurit 
:ă străbătuse adînc în firea viersiticării românești şi o concepuse destul de 
bine, La finea poemei se află cîteva esplicări făcute sub titlul de: „Înţe- 
lesul pildelor ce sînt în stihuri“, 

Din espresiunea de mai sus: „de n'ar fi covîrşit vacul nostru cel 
de acum de mari greutăţi“, pusă în compare cu alta: „co sosiră asupra 
noastră cumplite aceste vremi de acum, de nustăm de seri-: 
soare, cede grije şi de suspinurii ce o întrebninţeadă Miron Costin în 
„Voroava cătră cititoriii“ dela „Letopiseţul Moldovii dela Aron vodă 
încoace“, putem îndică cu probabilitate, dacă nu anul, apoi măcar timpul 
în care a compus Aliron Costin acest remarcabil op. Prin „vacul nostru 
cel de acum, covîrșit de mari greutăţi“, credem noi ci Miron Costin n'a 
avut în vedere alt timp decît acela dela datronarea lui Giorgiii Duca din 
întîiea sa domnie, întîmplată în Maii 1066 2), pînă în August 1672, căci la 
descrierea domniei lui Vasiliit Lupul se esprimă relativ la această întîmplare 
astfelii: „Aşă şi Duca vodă, - sfătuind numai eu unul pentru carte la 
hanul, 'și-a stricat domniea, din care măzilie mare risipă şi greutăţi 
asupra ţării ait venit, care eră în stat bun pre atunci.... lară din aceâ 
măzilie dintiiu a Ducăi vodă s'aii tîmplat trei înnoituri de domnii ... cu 
mare răsipă“, 3) precînd „cumplitele vremi de acum“ de nu mai putei stă 
„la scrisoare“, se răpoartă la anul 1672 din a doaia domnieal lui Giorgiii | 
Duca, cînd veniseră 'Turcii cu oaste multă în Moldova de cuceriseră dela 
Poloni fortăreaţa Camenița, și prinseră 'a amerinţă și pre biata -Moldovă. 
cu prifacerea ei în paşalic turcesc, 4) - 

ntwaceastă socotință ne întărim încă și prin făptul că Dosofteiii 
a viersificat Psaltivea prorocului David pe timpul cînd crâ episcop la 
Roman. 5) Episcop la Roman însă a fost Dosofteiii dela 1659-1611, 5) 
Psaltirea a viersificat'o în decurs de cinci ani, deci între 1666—1671,: şi 

1) Urechie V. A. Miron Costin, Opere compl. î. 2. pe 499—511. — 2) Cronicele 
Rom. t. 2. po. 6; — Hurmuzaki, Documente, vol V. p. 2. pg. 110, ur, 173. — 3) Crou, 
Rom. î. 1. pg. 312; — Miron Costin Opere compl. î. 1. pg. 562. — 4) Cron. Rom t. 2. 

pg. 200; — M. Costin: Opere compl. t. IL. pg. 171—712. — 5) Psaltirea în vers. ediţ. 
Acad Rom. pg. XXXV, și 6. — €) Dinulescu St. Vieaţa .. . . mitropolitului Dosof- 

teii, pg. 29. i
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a dedicat'o mai. întiăii. luk: Giorgiii Duca «n dorința ca să fie tipărită; Duca 
„ÎL înnăintă pentru: aceasta la scaunul vacant de mitropolit. al Sucevii şi 
al Moldovii, dar nu ajunse săi împlinească dorinţa de tipărire, fiindeă 
fu detronat în August 1672. Tin această causă Dosoftelii o dedicâ, a 
doaiia cară, urmașului lui Duca, lui Ştefan Petriceicu, întru a căruia 
domnie se și tipări în Uniev, în 1673, înnăinte sat îndată după pribegirea 

- mitropolitului Dosofteiii în Poloniea, în Dec. 163.2) 
Pe timpul episcopici: lui Dosofteiii la Roman și în a doaiia domnie 

a lui Giorgiit Duca (Noem. 1668 pînă Aug. 1672) ajunsese Miron Costin 
vornie mare de ţara de jos, 2) . 

„Pe timpul acesta, dacă nu: chiar mal înnăinte, trebue să fi legat 
Miron Costin cunoştinţi literare en episcopul şi mai pe urmă cu mitropo- 
litul Dosoftei, ennoștinţi cari ai avut drept resultat tipărirea în Psaltirea . 
viersificată de mitropolitul Dosoftei (pg. 265) a unui 

Cîntec la originea Romînilor 
făcut de marele vornic Miron Costin, în cuprinderea următoare : 

„Neamul țării Moldovii de unde dăradi, din ţara Italiei, tot omul să 
creai. Fleah întăi, apoi Traian ati adus pre-aice strămoșii cestor ţări, de 
neam cu ferice, Răsăditaii ţărilor hotarele toate pre semne ce staii, în 
veci a să ved€ poate. EI, cu viţa cestui neam, Para Rumăneasci împlut'ai, 
Ardealul tot, şi Moldoveneascî. Semnele stai de să vîd de dînsul făcute, 
Turnul Severinului să custe n vremi multe. Strămoșii Moldoveri. adus'aii 
în țari, pre Gheţii eu sabiea scoţînd din hotari. Staii semnele podului cu 
praguri căzute, și "Turnul. Soverinul de Sever făcute ; podul preste Dunăre 
'n “Tara Rumîneasc? de-aii trecutu'şi ostile. n Tara Ungureasci. Pre 
cela pod -aii trecut: Moldovei stremoşii, bătînd războiii cu Dachii, a 
Sașilor moșii“, 

Asupra descălecatului dintiiit al Daciei 'Praiane şi. asupra descăleca- 
tului al doile al "Țării Romîneşti și al Moldovii al compus Miron Costin,. 
poloneşte, o poemă în trei cînturi sub titlul de: 

“nO narodzie Moldawskimi Multanskim 
= Despre neamul Moldovenesc și Muntenese'i, care face. parte întregi- 
toare din „Descrierea "Ţării Moldovenești şi Munteneşti:t, despre care am 
vorbit: mai sus (pg. 221 și pg. 235, nr. 2). 

“Miron Costin a mai compus, de bună samă, încă multe. alte poesii 
romînești, dintre cari însă numai puţine s'aii păstrat; între acestea Şi o 
poesie întitulată - - E 

Stihuri împrotiva zavistiei.?) 
Incât însă despre o „lpigramă preasfinţitului părinte Dosoftei, 

fost mitropolit al Sucevii, în cuprinsul: 
„„Cine face zid de pace, turnuri de frăţie, duce viaţă fără greață, 

'ntrînsa, bogăţie, căi mai bună dimpreună viaţa cea frăţască, decît rîcă, 
care strică, oastea vitejască/:, i 

noi nn o putem atribui: Îni Miron Costin, precum o fac unit), căcă 
ca este, vederat, un produs propriă al mitropolitului Dosofteriă, precum se 

  

1) Cron. Bom t. 2. pg. 9; — Dinulescu 1. c. pg. 47. — =) Ucechie V. A. Miron 
Costin Opere, î. 1. pg. 98—130 şi 310-314. — 3) Urechie V, A. 1.0, t. 2. pe. 508. — 
1) Cipariii 'T. Analecte, pe. XXIII, e.; — Urechie V. A, Schițe de istor. lit. rom, 
pg. 127, — și Miron Costin Opere, t. 2. pg. 509; — Gaster A. Chrest. rom. vol, 1. p&. 
TXXIV. 2. a; — Densușanu Ar, Istor, limb, și lit, rom, ediţ, 2. pg. 276,
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poate cunoaște din mărturisirea lui proprie, ce o găsim în manuscriptul . 
original al Psaltirii viersuite, pusă în frantea psalmului. 132. în cuprin- 
derea următoare: „Aceste patru părechi de stihuri le-am seornit et. 
prăvind acest psalom a lui (David). 1) Aceste „stihuri le-am reprodus nial 
sus (pg. 49.) și difer de cele citate aice numai întru atîta, încât în loc de 
„tică care strică“ stă în manuscriptul Dosofteian „arm ce destramiti. 

Tot de pe: timpul: acesta mai cunoaştem. pre un. Romîn din. 
Caransebeș, a . 

6, Mihaii Halicii, 
care a compus în anul 1674, ea, studinte în Basileea, un hecsametru în 
onoarea amicului săii Dr. Francisc Papaiii s, Popa, cu oeasiunea, promo- 
vării acestuia la gradul academie de doctor, în următoriul cuprins : 

„Cînt sănătate, sărind la voi Romanus Apollo, la toţi câţi svîntă ?n, 
împărăție şedeți, de unde cunoștinţe-aşteptăm și. ştiinţe. Ferice de: Amste- 
loiam, prin cărţi stă 'n omenie tipar! Lege dereapt! aii dat frumoasa te- 
tate Geneva. lţi vine Franciscus, Ține-te Leida, Paris! Prindeţi mâne, 
surori, cu acest noit oaspe! Năinte frați, frătuți! Nimfele pasă curînd! 
Domni buni, mari doctori, dascăli ș* bunele doamne, cu pace îl fiţi, cu. 
pîine și sare, rugăm !' 2) 

Cea mai de aproape încercare de vlersificare cărturărească, o găsim 
în niște “ | 

1, Stihuri dela mitropolitul Varlaam. 
al “Țării Romîneşti (1673—1619), tipărite în anul 1678 în cartea „Clucăit . 
sait Chieiea înţelesului“ (pg. 64, nr. 13, și pg. 141, nr. 27), spre a esplică 
cu ele „sămnul carele este dat dela Dumnedeii preasfinţilor mitropoliți ș 
Ungrovlahiei:i. Aceste stihuri sînt : 

„Den patru stihii pre om Dumnedeii "l-ai zidit, și patru semne arhie- 
reilor Hristos ai dăruit : crmeca, cărja, mitra şi capasul mare. Cu. aceste 
patru semne să bată războji tare. Cu crucea; vrăjmașul. nevădut să biru- . 
Xască ; cu cărja oile cele sufletești să pădască. Mitra podoabă arhierească 
însămneadă, capasul ambrire(a) duhului sfînt luereadă, Fiind! şt chir Var- 
Jaam 'Țărăi Romînești păstorită, să află limbit sale de cuvtutul lui Dum- 
nedeii dărnitoriii:, 

Dela binecunoscutul trăducătoriăi de cărți bisericeşti .și istoriograf. 
al lui Constantin Brîncovanul, logofătul 

8. Radul Greceanul, 
încă avem niște stihuri la steama ţării și la: adresa domnitoriulut 
Şărban Cantacuzinul, tipărite în Bibliea bucureştiană din 1688, (pg. 53, 
nr. 3.), în cuprinderea următoare : 

„Soarele, luna, gripsorul şi corbul împreună, încă și spata. cu. buz- 
duganul, spre laudă se adună, Şi acestea, Doamne, "ţi împletesc stemă 
înfrumuseţată. În loc de părinţi, soarele și luna s'arată, luminătoriii nă- 
scîndu-te neamului şi moșiei, preavrednie stăpîutoriii ţării și politiei. lar 
corbul, care a hrănit pre cel flămînd Ilie, aduce'ți, Doamne, cu crucea, 
putere şi tărie. Întinde-te ca, gripsorul ! Spre toate stăpînește, și cu spata 

1) Psaltirea în versuri, ediţ. Acad.. Rom. pg. 4583. — 2) Pumnul: A,. Leptarariii . 
rum. t. 5, pg. 67; — Hăşdăii, Columna lui Traian, pro .1883, pg:. 413; — Densușanu 
Ar. Istor. limb, și lit, ediţ. 2, pe, 276, a
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și cu buzduganul spre vrăjmași izbîndește, spre cel văduți și nevăduţi, 
en mare biruință, precum rugăm pre Dumnedeii cu multă umilinţă! 

Să te întăreşti minunat în domniea slăvită, cu pace: şi cu linişte, 
cu viiaţă norocită, și, întru al săii dumnedeese lăcaș, şi fericire să'ță dee 
cereseul împărat, parte de moştenire. !'* Si 

ȘI în cartea de predici, întitulată Mărgăritare, trădusă de fraţii 
Radul şi Şărban Greceanul cu ajutoriul lui: Constantin Cantacuzinul (pg. 
65, nr. 15.) şi tipărită la București în 1691, încă aflăm „versuri politice 
opt asupra stemelor Domnului Ion Constandin Basarab voievod“, cari 
sună așă: i 

„SEmnul domniei corbul iaste cu crnce, prin care de sus tărie, 
Doamne, îți aduce în scaunul strămoşilor, în care acum domnești, al celor 
ce's în laudă vechilor Băsărăbeşti. Puterea dară cea de sus, care te aii 
coronat cu domniea aceasta și 'vrednie te ai arătat, întărească și 
te adaugă cu domniea slăvită, cu pace şi linişte, cu viiaţă norocită 1: 

În altă carte, întitulată „Pravoslavnica Mărturisire“, trădusă romt- 
nește numai de logofătul | 

9 Radul Şărban: 

şi tipărită la Buzăii în 1691 (pg. 107, nr. 10) găsim tipărite sub armele 
domneşti următoarele viersuri mult mai înferioare, ca concepţiune şi ce: 
mod de esprimare, decît ale lui Radul Grcceanul: 

„La această, stemă, preaînfrumuseţată Domnul Constandin, moștenind, 
se arată înnălțatei domnii a Ţării Romîneştă, care o ait moștenit vechii 
Basarabeştă, cărora oduaslă măriea sa iaste, cum şi cu domniea încorunat 
aste, Domnul cel puternice bine'] întărească ea, în fericire, mult să 
domnească !** 
« Dela marele logofăt | 

„- 10, Şărban Greceanul 
găsim subscrise în „livangeliea, elinească și rumănească“ tipărită în Bu- 
curești în 1693 (pg. 38, nr. 7) următoarele viersură puse la steama ţării 
și advesate domnitorinlui: . - | 

„Fericiţii Domni a(i) Ţării Rumăneşti, vestiţii acela mari Băsără- 
bești, luminat, Doamne, te aii născut şi podoabă ţării aceşti te ait făcut; 
iară Dumnedeii, cerescul împărat, cu domnie însu'și te ait coronat! Arme 
de biruinţă încă îţi dăruieşte, împrotiva vrăşmașilor, biruitoriit, de vercă- 
nicește, și puternica armă, cea domnească, prin cinstita cruce, ca să te 
pădască ! Cu acestea dară, Doamne Constandine, bine te întăreşte, că 
Domnul e cu tine! Stăpîn eşti vrednic. Pre buni miluiaște și spre folo- 
sul “țării pururea nevoiaște, ca Domnul cerese să te învrednicească, după 
această viață, și cn cea cerească!“ 

În şir cronologie ar veni acum 

11. Psaltirea viersificată a lut Lon Vischi, din 169, 

dar despre aceasta am vorbit mai sus (pg. 51, h.) Aice adaugem numai 
atîta, că eruditul B. P. Hășdăii, în opunere cu Dr. Gr. Silași care ţine 
pre Ion Vischi numai de copist, crede că acesta este adevăratul autor al 
acestei viersificături şi că ar fi originari din Visea din Banat. 1) Ciţiva 
psalmi din această Psaltire sînt reproduşi în ediţiunea Psaltirii Dosofte- 
iane, făcută de Academiea Romînă, pg. SXLI—XLVIII, cu o scurtă notiţă 
asupra ei, pg. XXIV, nr.1. Sa 

1) Columna Ini Traian pro 1883, pg. 417,
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În manuscriptul colectaneii din 1697, în care se: găsește această 
Psaltire viersificată, se mal află încă și 

12. Cîntece de Crăciun, de Anul Noii, de Paresime, de 
Paști şi de Rusalii, 

pre cari le-am fi reprodus cu bucurie, dar nu ni le-am putut procură. 
Vestitul mitropolit al 'Păriă Românești, 

13. Antim Ivireanul, 

bineennoscut ca tipograf, ca trăducătoriii de cărţi bisericești şi ca autor 
de. predici (pg. '146, nr. 40), încă a compus nişte viersuri, pre cari le-a 
tipărit prin cărţile publicate de el, Aice reproducem mai întîiii pre cele 
ce le aflăm publicate la finea Evangeliei din Sneagov 1697 (pg. 38, nr. 8.) 
Ele sînt: 

„Precum cei streini: doresc moșiea să'și vadă, cînd sînt întrialtă țară 
de nu pot să șadă, şi ca cei ce's pre mure bătuţă de furtună și roagă pre 
Dumnedeii de linişte bună: așă şi tipograful dă cărţii sfîrșire, laudă neîn- 
cetată, dă'şi mulțămireti. | 

În opul întitulat „Curte sai Lumină... asupra dejehinării papi- 
stașilor“ trădus și tipărit de Antim Ivireanul în Sneagov 1699, (vedi pg. 
107. nr. 11) încă citim următoarele  „versuni politice opt asupra stemei 
prealuminatului și înnălțatului Domn Ion Constandin Basarab voevod“ : 

„Prealuminată stemă a Țării Rumănești, cu carea sait încoronat vechii 
Băsărăbeşti, blagoeistivului Domn Constandin sati dăruit, că din fericită, 
a lor sămînţă s'aii odrăslit, şi bunele lor fapte, cît poate, le plineşte, și 
ţara despre toţi vrăjmașii o pădeşte. Deaii Dumnedeii ani mulţi cu pace să stăpînească | Fericitul lui nume pururea să trătască ! : 

La finea cărții, pe f. 105. v. încă mai găsim: . | 
„Cu ajutorial Domnuiui luat'aii săvârşitul această carte vrednică, de 

papa ereticul, în luna lui Aprilie, în treideci de dile. Erâ și cursul  ani- 
lor dela mîntuire o mie și şase sute și noao deci şi noao. Şi iară slavă 
Domnului ce ni ajută noao li. 

Dela renumitul dascăl al: lui Dumitru Cantemir, 

14. leremie Cacavela, 
încă avem patru viersuri la steama țării, tipărite în cartea sa: 'Tălcuirea, 
sîntei Liturgii, Iași, 1697 (vedi pg. 89. d.). Acestea sînt: 
„Capul cel de bnor de pre chip se cunoaște, arătînd puterea. ţărăi 

cum să tocmeaște. Pre vărvuni de munţi lăcnind să vadi soarele dua, şi 
noaptea luna îi dait radî“, Sa 

În „Apostolul“ tipărit la Buzăi în 1701 (pg. 41, nr. 6). se găsese 
dela episcopul a 

„- 15. Damaschin 
dece viersuri la steama ţării în cuprinderea următoare : a 

„De demultii corbii ai adusii prorocului Ilie hrană de trup, nemer- 
nicindii fiindii elii în pustie; Xară acum hrană de sufletii țării- noastre aduce corbulii, ţiindii în gura sa dumnădăiasca cruce. Hrană de sufletii, 
căci prin ea cu mărica ta. face, şi en noi toţi, Hristos milă şi multi 
dorită pace atîta, cît beserica crește întru sporire, întru a Măriei tale
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“preabună 'norocire, Cu: aceasta ne ' lăudămii în -ceste “vremi: cumplite, de 
toate din suflet dîndii lui Dumnedeii mulţămite !“ . 

Presupunem că și prin celealalte cărţi tipărite în jumătatea a doaita, 
“a'secolului al 17-le şi pe la începutul celui de al 18-le încă se -vor: fi 
aflînd ast felii de viersificătună ca, espresiune-a sîmțămintelor de respect 
cătră puterea civilă de pe pămînt, şi de mulțămită cătră Dumnedeii, şi 
de împloare a graţiei lui pentru buna învoire și pentru pacea dintre 
oameni, dar”, neavînd cărţile la îndemînă spre încredințare, nu putem 
afirmă nimică positiv |: e 

O carte care ni arată puterea poetică a autorului, este 

16. Psaltirea, viersificată de Toader Corbea, c. .1710, 

despre'care am vorbit mai sus (pg. 51, i.). Din această carte s'aii repro- 
"dus cîţiva psalmi 'în ediţiunea Psaltirii Dosofteiane, făcută de Academica 
Romînă, pg. ALIAX—LIV, cu o scurtă notiţă asupra ei, pg. XXIV, nr. 
2. Viersurile lui Toader Cobea, sînt mai măiestrite și căleate sub precum- 
penitoarea îmîurire a modelurilor grecești și lătinești, precîad ale mitro- 
politului Dosofteiă se ţin la nivelul .poesici poporane romînești şi sînt 
o emanare deadreptul din geniul ei. 

Pecînd viersificăturile mitropolitului Dosofteiit se-lăţiră repede prin 
“tipariii, se vulgarisară pintre cîntăreţii bisericești şi esercitară, prin ci, 
o înrîurinţă covărşitoare mai ales în desvoltarea ulterioară a 'poesiei reli- 
"gioase “poporane: ale marelui logofăt Miron Costin se r&spîndiră numai 
“pe încetul dimpreună cu edpiile făcute de pe serierile sale istorice, de- 
șteptară însă în: unii copişti 'vîna lor poetică, şi'i 'împinseră la imitare, 
Această, înrîurinţă binefăcătoare se avată mai cu deosebire abilă, în răs- 
“tîmpul următorii, unde vom şi vorbi mai pe lare despre dînsa. Aice 
vom aminti numai doaiiă poesioare, cari 'ni par înspirate de curentul vier- 
sificătoniă, repretîntat prin mitropolitul Dosofteiii și prin 'marele logofăt 
Miron Costin. Îmbele n'aii titlu, dar! noi 'li vom dâ cîte unul. Cea 
dintiiii este 

17. Plîngerea Moldovii, de Vasilii Damian. 

Aceasta, figureadă ca „predoslovie“ la Annariul sait „Letopiseţul Mol- 
dovii“, compus de dînsul în urma îndemnării marelui Jogotit 'Tudosiă 
Dubăii, şi este reprodusă de V. A. Urechie în „Miron Costin, Opere com- 
plete“ £. 1. pg. 12—18. Îi lipseşte începutul, dar” cât sta conservat 
sună astfelăit : | 

3 e... Ce streinii toță primeşte dei hrăneşte și! cinstește, şi ceia 
ce trec printr'însa nu se mai îndur' de dînsa, nu o mai fac lăudată, că o 
ştie lumea toută ! Ce, precît e îndurată, pre atîta fu prădată pentru multe 
lucruri proaste, pentru păcatele” noastre! Ce'ne adă, - Doamne-aminte, că 
pre tine-avem părinte! Să nu ne lași la pierdare, ci să ne dai vindecare! 
Să trimiţă ţărilor pace, că toate bune s'or face, ca săţi lăudim mărirea 
şi numele și ?ntărirea, în veci, fără, săvîrșire, mult pohvălit, preste fire! 

- Si cine nu ne iubește, desîrg, Domne, le plătește!“ 
"Această frumoasă poesioară samână a fi înspirat pre adînc şi duios 
sîmţitoriul poet Paris Mumuleanul la compnnerea admirabilei sale poeme : 
„Plîngerea şi tînguirea. patrieă“- 

A doaita poesioară am întitulat-o - 

18. Nestabilitea.lucrurilor.



Ei 

„î Ba se «găseşte la finea unor manuseripte cari conţin prelucrarea: de: | 
cătră Niculakit Costin a cronicii lui Urechie și a lui Miron Costin pînă în 
Junii 1601. Despre ea am amintit cevâ mai sus (pg. 230). Ea nu ni 
pare a fi alta cevă decît o imitare a elegiei Ini Miron Costin „Vieaţa, 
Lumii“ (pg. 290), făcută însă -sub nemijlocita împresiune a morţii preatim- 
purie a lui Niculaiii Costin, poate de Acsenti -Urieariul. Aceste viersuri 
sînt următoarele: „ | 

„Moartea întrun chip calcă toate: casă domneşti și 'mpărătești, pre 
nime nu lasă; pre bogaţi și pre săraci, ea le taie vacul!.0-! vieleană, în 
toată vremea, vînedi ca cu sacul ! Neprăvălit, strămutat, ce nu stăruieşte .. 
de tine ; în tot ceasul ce hălăduieşte spre cădere de tine?! 'Tu cu vreme 
toate primenești, şi nimică să steă în veci nu poate! “Tu, părinte tuturor, 
Doamne şi Împărate, numai sîngur covîrşeşti vremi . nemăsurate !- AX --po-. 
roncit vremilor să nu steâ! Nimică pe lume nu poate să: custeâ! Mulţi 
aii fost şi mulți sîntem, și mulţi te așteaptă! Lumea den primenele nu se 
mai deşteaptă !*: 1) a 

$. 85. Scriitori lumeştă între 1504 şi 1744. 
Ca și la seriitorii bisericeşti (pg. 131, $ 18.), așă şi laraceşti lumești, 

la cei mai mulţi din ei, nu li cunoaștem îndeajuns nici lungimea vieții, 
nici cultura lor întelectuală, nică activitatea 'lor literară, poate și de aceea 
că studiul culturii și literăturii romîneşti abiă în deceniile din--urmă: a 
găsit o-îmbrăţișare mai călduroasă şi o aprofundare mai mare şi mai 
temeinică. Pe lîngă aceasta, nu trebue să trecem cu vederea nică lipsa, cea, 
mare de mijloace ajutoriale pentru astfeliii de studii, lipsă care și: depre- 
sent încă nu este delăturată cum se cade. :În cele următoare ne vom 
încercă să înșirăm și în jurul fiecărui seriitoriii -lumese cîte una alta din 
vieaţa și din activitatea lor literară. îi 

ncepem cu 
_'1, Neagor Basarabul. 

Acesta eră, „cucon de bojeriii“ ?) și anumea „fecior Pirvalul vornicul, 
nepot de frate banului Barbul Craioveseul“, năsent; în jumătatea a, doaiia 
a:secolului al 15-le 3); se trăgeă -decă, din „Pârvuliana familia“ 4; erâ 
așadară urmaș din familiea domnească a Basarabenilor, „de moşie -banoveţ, 
adecă, Basarabescul“ 5) saii „cere... iiw Bacapn6a Boenoab* €), dar” nu chiar 
fecior de Domn, „al lui Lakot, Basarabul“, precum afirmă învățatul și ilustrul 
profesor universitar A. D. Xenopol.7) A fost învățăcel și socotitoriă s. 
secretarii la sîntul Nifon în timpul petrecerii acestuta ca mitropolit în 
Țara Romînească ; a căpătat dela el o creştere foarte religioasă și mare 
însufleţire pentru -confesiunea răsăriteană, din care causă a participat în 
mod foarte activ la răscoalele boierilor 'încontra lui Mihnea -celui Reti 
(1507—1510) şi a lui Vlăduţ (1510—1512), carii.se uniră cu Ungurii şi 
favorisaii foarte tare confesiunea apuseană, și a devenit mai pe urmă, 
însu'și Domn (1012—1520), Neagoe Basarabul aveâ gust ales şi multă 
pricepere pentru opuri artistice 8), În timpul domniei sale a adus în ţară 

1) Cron. Rom. t. 1. pg.:496; — Urechie V. A. Miron Costin, Opere î. 1. pg, 435. 
— 2) Vieaţa, lui Nifon, în Hășdăă, Arhiva ist. L. 2. pg. 132; — în ediţ. Iosif Naniescu, 
PS. 45. — 3) Mag. ist. t. L..pg. 152. —-4) Hășdăti, |. e. pa. 47. —:5)-Vieaţa lui Nifon, 
|. ce. pg. 140, resp. 61. —:6) Kapazacns II. : Onneanie CAABARO-pyeckuxe  Kuurz, C, 
Ilerepe6ypre 1883, pg. 26—298, nr. 12. —:7) Istor. Rom. î. 2, pa. 475—416, şi BOL. —*) 
Hăşdăă : Columna lui Traian pro 1882 pp. 525, 
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moaștele sîntului Nifon, a restaurat şi a zidit mai multe mănăstiii nu 
numai în ţară, precum este făimoasa mănăstire din Argeş, dar' și la 
Muntele Atonului, prin Macedoniea, în Constantiniana, Lerusalim și Sinaiă, 
EL să fie autorul, dacă nu real, apoi de bună samă că întelectual al 
unor rugăciuni și cîntără, al unui întreg şervicăii religios în onoarea sîn- 
tului Nifon (pg. 161, a. nr. 1.). Tot el să fi lăsat pentru urmaşii săi în 
domnie mai multe învățături filosofice morale şi practice (pg. 265, m. 1.). 
A. murit într'a 15. Sept. 7029 (1520 9).1) 

2. Macarii, episcopul. 
Acest Macariit s'a născut spre finea secolului al 15-le; eră - bărbat 

foarte talentat, învățase sloveneşte, rusește și grecește; se călugări în 
Mănăstirea Neamţului, unde ajunse pe la 1523 feromonah 2); întrâ, prin 
învățătura sa, în legătuiă de amieie cn Petra Rareş, carel faci întria 
13. April 1931 episcop în Roman. Înta'această, calitate rămase cam pînă în 
anul 1550 s. 1551, cînd acest „preasfinţit și preacurat arhierei şi dascăl 
al Moldovii“, precum se esprimă analistul episcop Eutimiii, ) „pe nedrept, 
fără judecată și fără sobor“ fi „alungat din scaun“ decătră Iliaş Rareş 
(1546—1551), „cu sfatul și îndemnul mumei sale Ileana, şi al lui Nour și 
Mitrofan, fost episcop“, dară fi veînstalat de Ștefan Rareş (1531 — 1559) 
şi muri în Septemvre 7066 (1557 s. 1558), dupăce păstori episeopiea ho- 
manului 27 de ani.:) Macariă, încă ca feromonah în Mănăstirea Neam- 
tului, a început a continuă Anuarkul Moldovii ce erâ urdit de mai 
înnăinte, şi anumea dela începutul domniei Iui Bogdan celui Urb și 
Grozav, 1504, pînă la începutul domniei a doaita a lui Petru Rareş, cam 
pînă în 1542 (pg. 163, nr. 4), nu din îndemn proprii, ci din ordinul lui 
Petru Rareș şi al marelui logofăt 'Poader, cu scopul ca „pentru toate“ 
să dee „laudă lui Dumnedeii celui ce pre toate spre folosul nostru ast- 
feliii le-a întocmit“. Tot el a mai trădus din grecește în rusește, din 
ordinul lui Alesandru Lăpuşneanul, Sintagma lui Matei Vlastare pentru 
împăratul rusesc Ion IV. Vasilievicăii cel Cumplit (pg. 259).*) 

3. Eutimii ieromonahul și egumănul. 
Eutimiii trebue să fi fost, ca și episcopul Macariii, bărbat mal 

distins pintre contimporenii săi prin învăţătura, sa, şi să fi stat în oare- 
cari legături de amieie, sait de consîngenitate, cu Alesandru Lăpușneanul, 
dacă acesta, îndată după suirea sa pe tron cu întîiea domnie (Sept. 1552 
pînă Noem. 1561), "l-a însărcinat cu continuarea din annl 1542 încoace a 
Anuariului lui Macariii pe un timp cînd acesta erâ încă în vieaţă, "Despre 
vieaţa şi activitatea acestui Entimiit am pute spune cu siguritate numai 
atâta, că el s'a născut pela începutul secolului al 16-le şi că la suirea pe 
tronul Moldovii a lui Alesandru Lăpuşneanul erâ undeva într'o mănăstire, 
la Neamţ sait Ja Homor, ieromonah şi egumăn „(pg. 164, nr. 5). Presu- 
punem Însă cu multă probabilitate, că el w'a rămas mult timp Yeromonah 
şi egumăn, ci că a devenit curînd, ca și Macariii, episcop, şi anumea la 
Rădăuţ (1552—1572), poate și la Roman (1572—1517), şi că a murit după 
anul 1583 și s'a înmormîntat în mănăstirea Homorului. Dela el avem 

| 1) Dilcinrescu : Mănistirile din Romîniea, Buc. 1595, pg. 11. — 2) Revista 'Toci- 
lescu, t. 3, pg. 131, nr. 22. — 3) Bogdan 1. Vechile cronici, pg. 216—211. — 4) Cron. 
Rom. î. 1 pg. 210. — 5) Conf. Bogdan I. Vechile Cronici, pg. 69—71; — Melchisedec, 
Chronica Romanului, pg. 165—193. ” | ,
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continuarea Anuariului episcopului Macariii dela 1542 pînă în 1553, poate 
încă și mai departe, pînă la moartea sa. 1) | 

| 4. Grigoriti Urechie.! 
Familiea Urechie este una dintre cele mai vechi familii romîne boie- 

reşti. Nistur Urechie, tatăl lui Grigoriil, eră uricaiii pe la 1572, ajun- 
sese mare logofăt în 1992 sub Aron cel Rei şi Cumplit, şi locotenent 
domnesc în 1593; fugi apoi în Poloniea, de unde se întoarse în 1596 cu 
Ieremie Movilă, candidatul Polonilor la domniea Moldovii încontra lui 
Mihaiit Viteazul; fii vornie mare sub Ieremie Movilă şi sub ceialalţi Mo- 
vileştă pînă în anul 1616, cînd se retrase din funcțiunile statului, și din 
1618 îunăinte nu'i mai dim de urmă; poate că a și răpăusat curînd, 
Nistur Urechie se ţineă, de partida Movileştilot și de curentul polonofililor, 
de aceea și căpătase în 1607 îndigenatul polonese „pentru bunele sale 
întențiuni cătră regatul Polonilore. Il avei dela soţiea sa Mitrofana doi 
feciori Vasiliii şi Grigori 2). Acest din urmă deveni celebru. 

Cînd s'a născut Grigoriii Urechie nu ştim, presupunem însă că între 
1510 şi 1580. EL "i-a făcut studiile mai înnalte în Poloniea; „a învățat 
literatura în geoalele polonești“, dice Miron Costin 3), și a devenit, prin 
această cultură, un aderent al curentului curat romînese ce prinse a se 
manifestă mai cu tărie parte prin mișcările boierilor încontua împunerii 
unor Domni nealeși de ţară, și încontra Greeilor carii provocaii felii de feliti 
de încurcături şi de stoarceri, parte prin năzuinţa lor de a întroduce prin 
şeoalele romînești o cenltură naţională mai întinsă, a înființă chiar şi 
tipografii -romîneşti în țară. . 

Ajungînd cu Miron Bărnovsehi (1626—1629) membri din familiea 
Movileştilor Yarăş la domniea Moldovii, găst Grigoriii Urechie oeasiune 
de a păși pe arena politică, În domniea ni Moise Movilă (1630—1631) îl 

: întîmpinăm ca spătariii lucrînd împreună cu alți boieri, ca vornivii Va- 
siliti Lupul şi Cehan, hatmanul Savin şi vistieriul . Bohuş, încontra venirii 
lui Alesandru Iliaș cu a doaita domnie (1631—1632), dar, neisbutind, fi 
“persecutat de acesta şi scăpâ de omor nnmai răsculînd ţara încontra 
domnitoriului și necesitîndu'] astfeliii ca să o părăsească. Cînd ajunse vor- 
nicul Vasiliă Lupul Domn în Moldova (1634—1653), Grigoriit: Urechie, 
conluptătoriul săii de odinioară, fii tras printre consilierii săi și ocupă, 
mal, întîi spătăriea mare î) timp mai îndelungat, vorniciea mare a ţării 
de Jos, cam pînă în toamna anului 1646, și participă astfeliti cn consiliile 
sale la toate actele mari culturale ale lui Vasilit Lupul, precum: la 
stabilirea credinţii în biserică, prin sinoadele dela Iași, la înfiinţarea de 
școale mai superioare acoleă, la întroducerea tipariului şi la tipărirea mai 
multor cărţi. Această mișcare vioaie culturală și literară a îndemnat pre 
Grigoriă Usechie, carele învățase „literatura în școalele poloneşti“, ca sii 
imitede pre Poloni în cele bune şi să compună pentru domniatul Mol- 
dovil o istorie romînească dela al doile descălecat al ţării, precum aveai 
Polonii istorii scrise polonește pentru regatul lor. | 

Astfeliti, credem noi, că ait ajuns Romînii moldoveni ca si'şi vadă 
întrunlocate cronicile lor de mai înnăinte, lătineşti şi bulgaroslovenuşti, 
întruna sîngură romîneaseă (pg. 167—170)5). Nistur Urechie, tatăl lui 

  

1) Conf, Bogdan 1. Vechile cronici, pg. 90—9%, — 3) Hiășdiii, Columna lui 'Tralan 
pro 1782 pg. 110. — 2) Hășdăii: Arhiva ist, t. 1. p. 1. pg. 160. — 4) 1641, Urechie V. 

„A. M. Costin Opere, t. 1. pg. 82. — 5) Conf. Sbiera 1. în Analele Acad. Rom. ser, 2. 
5, secţ. 2. pp. 289—348, . 

,
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Grigoriii, se născuse: întiun timp, cani pela 1550, cînd curentul cultural cel en sînta scriptură cea slovenească, erâ prin Moldova încă în putere, fu crescut în vederile lui, trăt timp mai îndelungat într'acest medii ; nu poate fi presnpus. ca provocătoriii al. unei noaiie direcţiuni culturale naționale ; deci nici ca autor al unei cronici romînești, precum susțin unii 1), dar întîmplările politice şi culturale ulterioare îl deşteptară pînă, într'atâta, încît dete copiilor săi altă creştere, altă direcţiune, una mai romînească, decît aceea ce o căpătase el, şi predispuse astfelii, prin stu- diul literaturilor străine, pre talentatal şi valorosul săi fiii Grigorkii, ca să pă- „Șască cu mai multă entezare şi energie în vederile şi năzuinţile curentu- lui cultural curat romînesc, și să conceapă astfeliii ideea scrierii pe 1ro- mînește a, istoriei domniatului în care trăi, istorie despre care am vorbit mai sus, pg. 168, nr. 2, 

5. Petru Danovicit. 
Despre Petru Danoviciii n'am pute spune cn siguritate alta devît că este deştindent din vechiea familie boierească moldovană a Dănenilor, precum arată rusificătura numelui familiar de Danoviciii dela Dan 3, El trebue să se fi născut pe la începutul secolului al 17-le şi să fi avut o creștere mai aleasă, poate chiar literară ca și Grigoriă Urechie şi Eu- stratiii logofătul, contimporenii săi, fiindcă ami pe la anul 1636îl găsim trăducînd: romîneşte istoriea universală, compusă grecește de Doroteti, mitropolitul Monemvasiei (pg. 244—948). Pe la anii 1610 și 164L sub- scrise niște urice domnești ca diue Petrașcu, Iar” în 1665 ca - Petrașcu Danoviciă, al treile logofăt. 5) Nu credem ca Petru Danoviciii să se fi mărginit numai la trăducerea amintită ! 

6. Udriştea Năsturel. 
Udriştea, Năstural s'a născut cam pe la începutul secolului al 17-le dintr'una din cele mai însămnate familii boiereşti din "Țara Romînească ; una din surorile lui eră măritată după renumitul Domn al Ţării Romi- neşti, Mateiii Basarabul (1632—1654). Udriștea Năsturel trebue să fi: dispus de mari talente, să fi avut şt o cultură aleasă şi să se fi bucurat de oarecare autoritate culturali. şi literară printre contimporenii săt, fiindcă Varlaam, mitropolitul Moldovii (1632—1653), ni spune despre dînsul în precuvîntarea cărții sale „R&spunsure“, laşi 1645,:) că eră unul dintre bojerii „cei mai de frunte şi mai de fire“, că eri „cinstit și slovesnie (literat) și a toată destoiniciea, şi înţelegerea harnic, drept pravoslavnie creştin, al doile logofăt și frate cu doamna, lui Materii Basarabul, și că, acă un iubitorii de învățătură și socotitorăii credinţii cei drepte“, avea şi mare bibliotecă, raritate pe la oamenii de pe atunci, 

| Udriştea, Nasturel a fost unul dintre aceia cară, mai cu deadinsul, a cooperat la reînființarea în ţară a unor tipografii, (pg. 29) şi la tipărirea în cle a unor cărți romînești, A scris bulgarosloveneşte nişte viersuri - la steama ţării, cară s'a tipărit în Pravila mică dela Govora, 1610—1641, (pg. 113, nr. 4). În preenvîntarea dela, Evangeliea învățătoare ce sa tipărt la Govora în 1642 (pe. 61, nr. 7), Udriştea, Năsturel este nnmit 
1) Densușanu A; Ist, linib. și lit. ed. 2. pg. 213. — 2) Conf. urice din 1421, 1425, 1434, 1455, 1456, 1460, etc, în Hurmuzaki Docum. vol, 1. . 2, pg. 833 Nr. 65); 

836,.Nr. 661; 852 nr. 671; 859, nr, 676; —.vol. 3. ţ.3,. pă. 699, nr..509; 660 nr. 510; 669,. ur, 513; 617, ur. 517, 659, nr. 52U; ete. — 3) Urechia V. A. JM. Costin Opere, t. 1 Pg. 80, 82 și 97. — 4) Șincai G. Cronica Rominilor sub anul 1645, - 
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„predoslov“ și „maj vărtos purtătorii de griji“ la tipăritul acestei cărţi: 
El a trădus în 1648, din “sloveneşte, - romanul religios moral întitulat 
„Vieaţa și petrecerea acelor dintru sfinţii cuvioși, părinţii noștri Varlaam 
și Ioasaf“ (pg. 74, nr. 3, şi 281, nr 2). În genere, Udriştea Năsturel a 
fost unul dintre bărbaţii cei mai de frunte din curentul naţionalist ro- 
mînesc din prima jumătate a, secolului al 17-le, și ar merită o cercetare 
mai deaproape a vieţii şi activităţii lui literare ! 

„1. Giorgiii Brancovici. 
Giorgiii Brancovici s'a născut în anul 1645 în Ianopolea: de lîngă 

Murăş, în părţile Lipei, Cenadiei şi Aradalui; a studiat prin şeoale cu 
limba de propunere lătinească, ceea ce uşor se cunoaşte din scrierile sale, 
întrebuințînd în ele neologisme; a fost bărbat deștept, întreprîndătoriii 
şi cu mult zel pentru neamul săă și legea strămoșască. Aveă ca frate nai 
mare pre mitropolitul Ardealului, Sava (1656—1650), cu carele a călătorit 
în anul 1668 prin Moldova și Rusiea spre a face pe acoleâ o colectă pentru 
restaurarea reședinţii mitropolitane din Alba Juliea, care fusese în doaiiă 
rînduri ruinată de 'Purei în răsboaiele dintre 1657 şi 1663. A fost între- 
buinţat mai adese ori decătră principele Ardealului, Mihatii Apafi 
(1661—1690), cu misiuni diplomatice la, împăratul turcesc, Întrînd în con- 
flicte cu superintendentul călvinese din Avdeal pentru apărarea legii 
strămoșești, fi încărcerat dimpreună cu frate-săt, mitropolitul Sava, în 
1680, dără ecăpâ, precînd frate-săii fi martirisat, şi fagi. în "Ţara Ro- 
mînească lu boierul Radul Nistur în Crafova; de aice se duse la Tîrgovişte 
la domnitoriul Şărban Cantacuzinul, unde fi bine primit, iar de aice, în 
1681, la Constantiniana, unde se împrieteni cu refugitul ardelean Ladislati 
Ciachi. Şărban Cantacuzinul, Gtorgiit Brancoviciii și Ladislaii Clachi puseră 
împreună la cale nimicirea împărăției turcești cu ajutoriul Austriei. . De 

"aceea călători la Vieana mai întîiii Ciachi, apoi şi Giorgiii Brancovici, 
carele căpătă în 1683 titlul de baron pentru șerviciile ce le oferii! Resul- 
tatul acestor întreprinderi politice a fost eliberarea Ardealului de sub 
Turci în anul 1687 și rădicarea lui Giorgiii Brancovici în anul 1683 la 
rangul de conte, iar pentru Șărban Cantacuzinul, earele voiă să restaurede 
împerlul roman răsăritean, o moarte pripită. Mai pe urmă, în anul 1659 
fu arestat şi Giorgiii Brancovici de marchionul: de „Baden, şi trimes la 
Vieana, unde 'i se pierd urmele. 

= Dela Giorgii Brancoviviti cunoaștem serierile despre cari am. vorbit 
mai sus pg. 245, nr. 5.1) 

8. Miron Costin. 
Avînd în vedere datina, formării numelor familiare la Ronîvi trebue 

să disem că „Costin“ s'a format din numele de boted Costea, derivat şi 
acesta din Constant și Constantin, şi să susţinem, că familiea Costi- 
neştilor este una din familiile boierești cele mai vechi în Moldova, fiindcă 
întîmpiriăm prin urice aci de pe la anul 1395 încoace, pre un Roman 
Costea Viteazul, pre un Costea  Romînul, pre un  Costiciii postel- 
nicul, Costea visternicul, iar din 1444 și pre un Costin; *) deci opiniunea . y . « . . . . . : . . eruditului principe istoriograf Dumitru Cantemir, ca cum Costinești ar 

  

1) Conf. Engel Chr. Geschichte des ungar. Reiches und seiner Nebenliinder,- 3. Ph, 
Halle, 180], pe. 480-485. 4. Th. 1. Abth, pg. 830, 336; — Densușanu, A. Revista Criţ, 
pro 1693 pg. 100—103. — 2) Hurmuzaki: Docum; [. t, 2. pg. 817, nr, 647; 622, ur, 650; 
868, nr. 680; 882, nr, 688; 884, nr. 689; 886, nr. 690, Di
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fi. Sîrui de origine 1) o reducem la faptul, că Costinești vor fi fost pro- 
prietari ai vre unui sat cu numele Sîrbii, sait Sîrbeştii, de cari erai și 
sînt încă mai multe în Moldova, 2) 

În ce legătură familiară însă stă Costin din 14414 cu alt Costin, 
postelnic al' doile în a doatia domnie a lui Radul celui Mare (1623 —1626) 
şi în domniea dîntiiii a lui Moise Movilă (1630—1631), postelnic mare în 
nenorocita a doaiia domnie a lui Barnovschi Movilă (1633) și hatman în 
a doaia domnie a lui Moise Movilă, (1633—1634), 5) nu putem spune după 
cunostinţile adunate pînă acum, day” ceea ce ştim este, că acest din urmă, 
Costin eră tata marelui logofăt și binerenumitului politician, istoriograf 
și poet Miron Costin; că se ţineă de partida Movileştilor, ea, și Urechieștii ; 
că din această causă se îndușmănise cu boierul Vasiliii Lupul, carele și 
el îmblă după domniea ţării și o şi căpătâ mai pe urmă; că, dupăce 
Vasiliti Lupul ajunse pe tronul Moldovii, fi necesitat a părăsi ţara îm- 
preună cu Moise Movilă, a fugi în Poloniea și a, petrece acolei, timp ma! 
îndelungat, fiindcă şi domniea lui Vasiliă Lupul se îndelungase (163:4—1653),4) 
şi că, poate, a și murit aicăa. Moartea probabilă a hătmanului Costin în 
Poloniea ni-ar esplică mai multe lucruri: 1) de ce un Alesandru Costin a 
fost înfiat în anul 1641 de mătnșă-sa Iacomeasa 5), tar altul, Miron, 
deveni copil de casă la marele vistieniii Iordachi 6); — 2) de ce Aliron 
Costin a studiat în orașul Bar din Podoliea 7); —— și 3) dece Miron Costin 
n'a scris mai cu deamăruntul întîmplările cele atît de înteresante cultu- 
vale şi religioase din Moldova dela urcarea pe tron a lui Vasili Impul 
pînă spre 1651, precum o făcuse cu cele dela moartea lui Barnovschi 

„Movilă; acuma nu mai eră tată:săit de faţă în țari ca să” povestească, 
mai pe larg cele petrecute întwacest timp! a 

Miron Costin s'a năsent în anul dela zidirea lumii 1142, şi anumea 
toamna, deci în anul 1633, precum resultă aceasta dintro mărturisire 
proprie păstrată într'o copie de pe cronica sa, unde se dice la domniea a 
doaăa a lui Moise Movilă că „aii întrat și Abaza-paşa cu oști în ţară, la 
Octomvre vleato 7142, și dintr'acesta an sînt începute și 
dile le vieţii mele 8). Studiile “și le-a făcut în Poloniea, și anumea, 
dintru început în Bar în Podoliea, unde îl întîmpinăm în anul 1646, 
precum resultă din doaiă mărturisiri proprie, făcute în cronica sa. Întru: 
na din ele dice, că îmblă la şcoală în Bar:cînd a trecut pe acolei can- 
celariul polon Osolinsehi şi că atuncea „eră hatman, pe urma lui 
Coneţ-Polschi,  Niculaiit  Potoţehi 2); iar! în cealaltă ni spune 
că eră la școală în Bar „cu un an mai înnăinte dece sii rădicat 
Hmil hătmanul căzăcese asupra Leşilor“. 10) Hatmanul Coneţ-Polsehi a 
murit în anul 16461) şi Hmil hătmanul căzăcese s'a sculat asupra 
Polonilor în anul 1647.13 Un an mai înnăinte de această, răscoală 

„1) Descriptio Moldaviae, p. 2. cp. 15, pg. 115. — 2) Frundesca D. Dictionar topo: 
grafic, sub Sîvbi, Sirbești. — 3) Let. Mold, t. 1. 259, 268, 264, 966, 269, 273; — Cron. 
Rom, t. 1. pg. 289; 293, 294, 297, 298. — 4) Let, Mold. 1. pe. 273, 315; — Cron. Rom. 
1. 900, 338; — M, Costio Opere [. 534. — 5) Urechie V. A, AM, Costin Opere L. pg. 82, 
nr. 82. — 9 Let, Mold, 1. pg. 300; — Cron. Rom.I. 325, 326; — Urechie V. A. 
A. Costin Opere I. pg. 590-591. — 1, e. pg. 289, 323; — 315, 315; — 509, 68. 
— £) Urechie A. A AM. Costin Opere 1. pg. 531, 300, — 9 Let. Mold. 1. pa. 939; — 
Cron. Rom. Î. pg. 311: — Urechie,. M.: Costin Opere 1. pg. 569, — 1) 1. c, po. 323; — 
349; — 628. — '1:) Rerbarz Polski Lwow, 1859, t. 5. Pg. 39. 1: Șincatii G. Cronica 
Rom. sub anul 1646. |
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este tocmai anul morții lui Coneţ-Polsehi,. 1646, deci și al uflării lui 
Miron Costin la școala din Bar. | 

Cît timp a petrecut Miron Costin în Bar, și unde şi ce a studiat 
mai departe, nu putem spune ; atîta știm, tot din mărturisirile lui pro- 
prie din cronică, că îndată după anul 1646 şi înnăinte de moartea regelui 
polon Ladislaii IV, întîmplată în anul 1648, se află la curtea lui, 
fiindcă el ni“ spune că a apucat pre unul din Cantemireşti, pre 
Azamet Mirza „dvorean ia craiul leşese Vladislav“ (1632—1648 1). 'l'ot 
în Poloniea, și probabil că tot la curtea regelui, acum Ion IL Cazimir 
(1648—1668),. a petrecut Miron Costin încă vro trei ană, fiindcă în 
bătăliea dela Beresticico dintre Poloni şi Hmil hătmanul căzăcese, la 
1651, Miron Costin se află, în oastea, leșască 2). . 

De această victorie a Leșilor asupra Căzacilor și Tatarilor s'a bucurat Vasiliii Lupul pînă într” atâta, încît a dăruit bogat pre Ionășeuţă, pîrcă- 
labul din Hotin, care îi adusese această veste, fiindcă speră că, în urma 
acestei poticale a Căzacilor, va scăpă de încuserirea cn hatmanul Hmil. 
Poate că această mare bucurie, precum și participarea lui Miron Costin 
la vietoriea Polonilor aii înduplicat pre Vașiliii Lupul să se împace cu 
Costineştii, cu Alesandru şi cu Miron, fiindcă de aci înnăinte găsim 
pre Miron Costin stătornie credincios al lui Vasiliti Lupul pînă la fuga 
acestuia din ţară, în August 1653,iar' pre Alesandru numai pînă la întî- 
iea ocupare a Îașilor decătră Giorgiii Ştefan, rebelul şi urmașul lui Vasiliii 
Lupul, întîmplată în April 1653.53) ia 

Cumcă Miron Costin s'a întors în patrie'şi îndată după bătăliea dela Beresticico din 1651, nă-o mărturisește însuși dicînd câ el pă apucat“ 
domniea lui Vasiliii Lupul și că, pe timpul răscoalei (Mart pînă Aug. 
1653) logofătului Giorgiii Ştefan, eri „pururea în casa lui -lordaehi vister- nicul“, căruia W-a făcut mari şervicii, ferindu'i averea de prada oștilor 
vrebelului Giorgiii Stefan +). , 

Deodată, cu Miron Costin apare pe arena politică a Moldovii şi un 
Alesandru Costin. Pre acesta îl trimete Vasiliti Lupul dimpreună cu 
tată-săii adoptiv, Iacomi, vătav de aprodi, „en carte la Ștefan Ghiorghie 
logofătul“ îndată după fuga, acestuia din Iaşi. în' Mart 1653, ca „să vile | cum mai curând la curte pentru mari trebi ce ati nemerit dela împărăție“.  Intîmpinînd  Alesandru Costin pre  logofâtul  Giorgiii 
Ştefan venind cu osti ungurești asupra lui Vasiliti Lupul, s'a întors 
repede. îndărăpt dîndu'i știre despre aceasta şi despre. moartea în Inptă a lui lacomi5). Vasilii Lupul părăst îndată laşii și o apucâ 
spre Hotin cu mai mulţi boieri, între cari erâ şi tîn&rul Miron Costin ea: 
copil de casă pe lîngă vistieriul Iordachi, lăsînd păditori în capitală, între 
cari și pre Alesandru Costin. Iașii fură ocupați de Giorgiii Ştefan, dară 
curînd părăsiți după bătăliea pierdută, dela Popricani, April 1653. Ale- 
sandra Costin "i se închină, şi fi însărcinat de el cu călăuzirea unet cete 
de ostași ungureştă spre Ardeal îndă ăpt. Această ceată însă fu suprinsă în munță de băieșii dela Ocna şi răi măcelărită,. Alesandru Costin fi 
încarcerat: din causa acestei călăuziri stîngace şi „a șădut un an închiciat. 
în obedi și în “temniţă în Făgăraş, 9) Pre acest Alecsandru Costin îl 

  

1) 1 e. pg. 276; — 803; — 543. — 2). e. 295; — 321; — 551. — 5) Magaz. ist. 
IV. pg. 393-827, —'4) 1. e. pg; 300—301; — 825-326; — 590—591. — 5) 1. e. pe. 
299-300; — 824; — 567, — 5) 1. c. pg. 307—808; — 991—992; — 002:
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întîmpinăm și “mai depâite în istoriea Moldovii pînă în' domniea lut 
liaș Alesandru, şi anumea fără funcţiune politică în 1657, ar ca 
vornie de poartă în 1658, „ca: pitariii în 1661, înnăintat într'acest 

“an la gradul de postelnic, în care rang îl aflăm și 1662, iar în 
1668 ca fost postelnic, dar nu știm în celegături familiare a stat 
el cu Miron Costin. Unii cred că acest Alesandru Costin ar fi 
tatăl lui Miron. 1) E posibil! Noi însă ne îndoim, fiindcă n'am găsit nick 
în scrierile lui Miron Costin, nici în ale altor contimporeni, sui prin urice 
vreo. confirmare. Faptul că Miron Costin a rămas necurmat pe lîngă 
Vasilii Lupul, chiar în șervicii de mare încredere, precum sînt misiunile 
diplomatice, pînă după bătăliea dela, Sîrea, August 1653, şi fugirea luă 
Vasiliti Laipul la Cazaci, precînd Alesandrn Costin a trecut la Giorgiii 
Ștefan, îndată ce acesta a ocupat Îașii în April 1653, ne face să nu 
admitem o legătură de tată şi fii între Alesandru şi Miron Costin, ci 
mai curînd ună de.frate. Este anevoie de credut că 'Vasilii Lupul ar fi 
păstrat pe lîngă sine pre Miron Costin .ca om de încredere, în timpul ce 
tatăl 'săii trecuse în tabăra dușmanului! Mai curînd "l-ar fi ucis pentru 
astfeliii de faptă, dupăcum făcuse și cu alți boieri pripuși ca stînd - în 
conțelegere cu Giorgiii Ștefan! . | 

Cînd fugise Vasiliii Lupul din Iaşi spre Hotin în Mart 1653, Miron 
„Costin eră pe lîngă marele vistieriii Iordachi. Dela Hotin fă trimes Miron 
Costin ca sol la Petru Potoţehi, comandantul -Cameniţii, dar cînd se în- 
toreeă cu vestea că sosește ajatoriiil cerut, Vasiliii Lupul trecuse acri 
Nistrul şi eră pe cale spre Camenița. Se întoarseră cu toţii, dimpreună 
cu ajutoarele căpătate del Căzaci şi dela Poloni şi înfrînseră la Poprieani, 

în April 1653, oastea lui Giorgia Ştefan, carele fagi în Tara Romînească, 
încredinţînd încă; din Iași :lui Alesandru Costin călăuzirea spre Ardeal a 
unor ostași ungureni. . a 

n lași se sfătui Vasiliii Lupui cu bolerii săi că ce ar fi de făcut 
mai departe. O samă de boieri, între cari și Miron Costin, îl îndemnă să 
se (lase :de răsbunare „asupra lui Mateiii Basarăbul, care, ca și princepele 
Ardealului Giorgii II Racoți, eră conţeles ca Glorgiii Ștefan și'l şi spri- 
jinise în răscoala lui, da. nu isbutiră, fiindcă se prea -sumaţise ginere-săit 
Timuș și stăruiă tare pentru răsbunazre. Se făcii dară o încursiune în 
“Țara Romînească, însă fără de sucees. Oastea lui Vasiliit Impul fi înfrântă 
la- Finta în 17. Maii 1653.2) Vasilii Lupul se întoarse raşinat -la Iaşi, 
law ginere săi 'Timuş în ţara sa. Giorgiii Ştefân însă, luînd ajutortă dela 
Mateiii Basarabul și dela Giorgiti II Racoți, veni, prin August, din noii 
asupra lui Vasiliii Lupul și'l învinse detot. la Sîrca, aproape de Tirgul 
Frumos, -cu toată vitejia lui. Vasilii Lupul, lăndată de Miron Costin în 
cronica sa, numai din causă fiindcă oștaşii acestuia eraii jtoți îndoiți, și hireu, 
neamului lacomă a înnoitură“,5) Vasili Lupul îşi părăsi aci ţara pentru 
totdeauna, iar”: Miron Costin : treci în tabăra noului Domn, eu toate ct 
binefăcătoriul săit, Iordachi visternicul, se dusese cu Vasilit Lupul, poate. 
numai din' causă fiindcă vedeă detot compromisă și nerestaurabilă domniea . 
lui Vasiliă Lupul... i - 

1 Împăcarea lui cu Giorgiii Ştefan trebue să -fi fost grabnică şi cordială, 
deoarece, îndată după fuga lui Vasiliti Lupul cu Lordacli visternicul, întîm- 
pinăm .pre Miron Costin. la încunjurarea, Sucavii . decătră: -Glorgiti Ştefan 
271) Uvechie V, “A, Schițe; de! istor, limb.! pg. 1207; şi “ML. Costin..Opere L pe. 

295—296; — Densuşan A. Istor.'1.- și: 1, :xom.-ediţ, 2 .ipg,- 220. — 2); Mag. ist. st. 4. 
Pg. 324, -- 3) 1. c. pg. 315—316; — 338-339, ce |
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că tălmaciii între acesta și comandanții oştii 'lcşești și ardeleneşti, 
Condraţehi și Petehi Istfan.!) La această împăcare pripită, pe lîngă 
reminiscenţile din trecut, că dela Vasilii Lupul „multă urgie ai 
petrecut părinţii“ lui, trebue să fi contribuit încă și întenţiunea, 
de a scoate pre Alesandru Costin din temniţa. Făgăraşului. De aci 
înnăinte, Miron Costin în etate de doaiiădeci de ani, a rămas. pe 
liugă Giorgiti Ştefan în tot decursul domniei “lui (1653—1657),:a avut 
dela el „multă milă“: și a fost întrebuințat de dînsul ca ostaş şi 
mai ales ca agent diplomatic, precum se vede din faptul-că pe la 
anul 1657, atuneia cînd venise dela Turci cătră Giorgiii Ştefan şi 
cătră Constantin Șărban, Domnul "Ţării Romînești (1654—1653), între- 
barea : oi de se vor apucă că să meargă amîndoi asupra lui Racoți cu oști,.*) 
Miron Costin fii trimes în Țara Romînească ca să se sfătuească cu Con- 
stantin vodă că, ce răspuns să dee, deoarece la amîndoi li venise acceaş 
poroncă, şi amîndoi eraii tot la un pripus, și pre amîndoi îi aşteptă, tot 
acelaş pericol, detronarea. Da Constantin vodă, dice Miron Costin, „nu 
s'a apucat de acel sfat cu Ştefan vodă“. Înţelegînd Tureii 'că nici Giorgiă : 
Ştefan, nici Constantin Şărban nu vor să între în ceartă cu Giorgiii ÎI. 
Racoți, -aii detronat pre amîndoi și aii pus în locul lor în Moldova pre (ăiurgiii 
Ghica (1657—1659), ar” în Para Romînească pre un Mihnea. (1658—1659). 
: În scurta domnie a lui Giorgiii Ghica, Miron Costin a fost necontenit 

” în oaste,.luînd parte la campaniea încontra lui Racoți, precum și la luptele 
din Moldova. Aceasta se cunoaşte din: mai multe espresiuni  între- 
buinţate de Miron Costin la, descrierea acestor lupte ca: „am întrat în țara 
Ardealului; — „întratul nostru“; — „iar noi cu acel paşă aim șădut pînă 
Ja Sîmedru de am tocmit cetatea Înăul“ ; „am vădut pie un TPătar Bugegean 
(mergând) dirept asupra a doi seimeni cu seneţele în pravilă“, ete, 3) 

ȘI în domniea lui Ștefăniță Lupul (1659—-1661) încă a rămas . Miron 
” Costin tot ostaş. Aceasta se vede lămurit din deserierea acestei domnii şi . 

din espresiunile întrebuințate, ca „ai noștri“; „capetele oştii. noastre“ ; 
“şi mai ales din cele întîmplate la moartea acestui domnitorii unde dice 
că Turcii ai voit să iaie pe sama lor lucrurile domnești rămase dela, 
Ștefăniță, și că „puţin lucru a lipsit de nu s'aii făcut mare zarvă între 
n oi şi între dînșii, că întrase ca -chip de jac în tabira noastrăi. 4) 

Pe timpul morţii lui Ștefăniță Lupul, Miron împlini doaită deci 
și şepte de ani. Acit părăsi cariera, ostăşască, și îmbrăţișă pre cea poli: 
tică. Îndată cu urcarea pe tron a luă Eustratiit Dabija (1661—1665), la a 

„Căruia alegere contribui și Alesandru Costin, Miron Costin încăpu pîr- 
călab la Hotin, și făcă întwaceastă calitate campaniea din 1663 în Ardeal, 
cu care ocasiune, întorcîndu-se prin Para Romînească, a vădut „pragu- 
rile“ punţii lui 'Praian de peste Dunăze. Cu începutul anului 1665 fi 
înnăintat la rangul de mare comis. În scurta domnie dintiiiti de cinci 
luni a lui Giorgiii Duca (1665-—1666) găsim pre Miron Costin ca mare 
ceasnic sait paharnic, iar' sub urmaşul acestuia, sub Iliaș Alesandru 
(1666—1668), ca mare vornie de ţara de jos, Această funcţiune: o păstră nu 
numai în domniea a doaia a lui (ăiorgiii Duca (1668—1672), dară şi într'a lui 
Ştefan Petriceicu (1312—1673) și în a lui Dumitru Cantacuzinul(1673 —1615).5) 
  

  

„île. pg 818; — 340; — 619). — 2) 1. c. pg. 334; — 835; — 046. —% le. 
pg. 339-840, 846; — 359-360, 365; — 654, 556, 664. — 4) 1. c. pg 345; — 373; — 
678. — 5) Urechie V. A. Miron Costin, Opere I. Pg. 86 —130, nr. 44—48, 50 52—53; 5158; 
59, GO; 61, 62, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 75-90, 98100, 102108, 110--144, 116, 118; 
121, 127—199, |
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„În timpul vorniciei sale de dece ani în ţara de jos (1665—1615), 
Miron Costin a făcut cunoştinţă eu marele literat, cn episcopul şi mai pe 
urmă mitropolitul Dosofteiii, a întrat cu el în legături literare. fiindcă 
„cei ce se asam&nă se și adună, și a conceput marea idee dea serie istoriea 
domniatului Moldovii dela întîiul descălecat pînă pe timpul săi, idee pre care 
a şi realisat'o nu numai în proză, dar” și în viersuri, precum am vădat mai 
sus (pg. 220, nr. 1. pg. 174, nr. 3. pg. 289, nr. 5). 

„Tot pe timpul acesta găsim pre Miron Costin ocupîndu-se cu tot 
adinsul de politica și de înteresele țării şi esereitînd o mare înrîurire în 
consiliile domnești și boierești. De câtă considerare şi autoritate se bucură 
el la contimporenil săă, ni-o spune analistul Ion Neculce 1) carele, povestind 
cucerirea Cameniţii în 16. Angust 1672 de eătră Turci, Qice: „Primisai 
vizirul la Petriceieo vodă, cînd eră, împărăţiea la Nistru să aleagă pre 
un boierii carei mai de treabă, săl trimtă la cortul săii căi tre- 
buește. Alesaii Petriceico din toţi boierii mai de treabă la 
voroavă pre Miron Costin .. .; și mergînd Miron Costin -la cortul 
vizirului, pusu'l-aii vizirul de aii şădut înnăintea lui, şi ai dis vizirul 
săi spule drept: Pare-le lor bine că ai Inat Împărăţiea Camenița, ait ba? 
lară Miron aii răspuns, că se teme a spune drept. Vizirul s'a zimbit a 
rîde şi i-ai dis să grăescă, să nu seteamă. Atunce Miron ai dis: „Sîntem 
noi Moldovenii bucuroși să se lăţască Împărăţiea în toate părţile cît de 

o mult, iară preste ţara noastră nu ne pare bine să se lăţască“! Atunce 
vizirul Jar” aii rîs și W-ait dis: „Drept ai grăite! şi apot'l-aii întrebat cum 
socotește: Jăsâ-oa oaste turcească la Hotin cu Petriceico să fie de puda 
țării și a Cameniţii, pînă în primăvară, şi nu va av6 vreo primejdie de 
“Leși? lară Miton aii răspuns că nui bine să lase oaste turcească, că este 
vreme de iarnă şi să șadă oaste de farnă la un loc, nu o va pute birui 
țara de fîn şi de grăunţe şi de alte bucate, că este ţnra săracă, și a flimăndi 
oastea. Să o răschire pin sate, satele sînt rare, şi ar lovi podehiazuri 
(cete) din ceca pante, astădi întrun sat, niăne întraltul şi pănă 
în primăvară a peri oastea împărătească toată, și pintre oastea tu 
“cească ar strică podghiazurile -și ţara. Numai oastea turcească să se 
ducă în gios; numai să le dee voie Împăriţiea să serie Moldovenii la, 
Lieși cu rngăminte și.cu îmbunătură; fiind tot de o lege, or crede Leşii 
şi or lasă de nu vor face stricăciune Moldovii, şi or chivernisi şi cetatea, 

„de bucate pănă "m primăvară, — Şi ași ait lăsat vizirul după sfatul lui 
“Miron, iară uniă din bokeră, dupăce li-ait spus Miron sfatul, diceă că! mai 
bine să lase "Pureii să Xernede că pot pre dînşii săi prede Leșii, și ţara. 
„ară Miron dice că n'or prădă-o; iar” de or și prădă-o, nimică n'a hi, 
decît să le ia ianicerii muierile și copiii, și să rănile și așădători si nu 
se mal ducă !* să 

lată sfat de patriot adevărat şi de adîne şi ager diplomat carele, 
“între doaiă rele, alege pre cel mai puţin stricăcios! De aci înnăinte vom 
întâlni mai adese ori pre Miron Costin esprimînd și susţinînd alte vederi 
şi alte chipsuiri decît ale celoralalţă boieri, şi a întră chiar în confliete 
serioase cu.tă. Aşi, în toamna anului 1673, cînd Ştefan Petriceicu îndemn, 
pre boieri ca să părăsască pre Parcă şi să se dee în partea Leșilor, dupăce 
aceştia înfrînseră pre Turci într'o bătălie lîngă Hotin, Miron Costin, 
temîndn-se ca nu cumva să se aşede acuma Leșil' în Moldova, se opuse 
chiar domnitoriului şi“i răspunse: „Ori să fie voiea măriei tule, ori să nu 
fie, noi nn ne -vom lăsă casele să le ieie Tătariă! și s'aii închinat şi "%-aii 

1) Let, Mold. t, 2. pe. 221—992; — Cron. Rom. t. 2. pg. 2%.
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dis: să fii măriea. ta sănătos! şi ali eşit afară. Şi așă toți boleril şi căpi- 
taniă aii purces cela după cela pre rînd a se închinare, și ait eșit afară... 
lară Petriceico vodă aii rămas numai sîngur, numai cu Hăbășecul hăf- 
manul și en casa lui, și ai început a plîngere și a blăstimare pre Aliron 
și pre alţi. 1) | 

Cu urmașul lui Ştefan Petriceicu în domnie, cu Dumitru Cantacu- 
zinul, cu toate că acesta nu eră pe placul boierilor, Miron Costin, ţînînd 
sama de împrejurări, a trăit bine, cu scopul, ca prin sfaturile sale pa- 
triotice să scoată ţara din „enmplitele aceste vremi de acmiii şi să o. 
ferească de „cumpăna cea mare“ în care se află. Din această causă mulţi 
boieri dă vina asupra Int Miron Costin, ca cum prin sfaturile Ink ar fi 
uprit noul Domn preste iarnă, spre 1674, 'Lătari în ţară, de ai prădat'o. 
şi ait sărăcito, „dar, dice analistul Ion Neculee?), aceste voroave nu sînt 
nimică, fără decît Dumitraşeo vodă, fiind prea telpiz, și fricos, şi neavînd 
nicio milă de ţară, puneă pricini asupra boterilor,. şi lui Miron, că 
sfătuese că. Da 

În primăvara anului 1614, îndată după alegerea lui Ion Sobi:schi ca 
rege al Polonici (Mali 1674 pînă Junii 1696), precum și în anul 1079 
după victoriea Polonilor de lingă Leina (Leopolea) asupra Tureilor, cînd 
se pertrată de pace între Poloni şi 'Parci, Miron Costin fu trimes în 
doaiiă rînduri „în solie la craiul leșesc“ 5), nu ştim însă cu ce feliit 
de succes, o 
„În domniea lui Antoni Raset (1675—1678), elifar dela începutul ei, 

întîmpinăm pre Miron Costin ca logofăt mare, care însuşie a păstrat'o 
atît într'această domnie, cât şi în domniea' a treia alui Giorgiit Duca 
(1678—16$3) 3). Din causa purtărilor desfrînate ale fiilor lui Antoniit 
Ruset și pentru sumeţiea nesuterită a unor Greci de pe lîngă el, se pro- 
duse mare nemulțămire în ţară. În frantea nemulţămiţilor se allait hăt- 

* manual Alesandru Bohuș și marele logofăt Miron Costin. EX detronară 
pre Antoniii luset și aduseră” în locul lui, pentru a trela 'oară,; pre 
Giorgiii Duca. 5) Acest Domn trăiă în r&porturi întime cu ilustrii repre- 

„sîntanţă ai aspiraţiunilor și idealurilor naţionale de pe timpul acela, cu 
mitropolitul Dosotteii și en Miron Costin; eoncepuse dară ideea dea 
mări și întări domniatul Moldoviă și de a!l face un centru de atracţiune 
pentru toată suflarea romîncască ; stărni deci pe lingă Turci şi isbuti 
prin chieltuiele mari a împreună în anul 1680 Ueraina cu Moldova. 5) 
Spre a'și întoarce banii cheltuiţi și spre a av la disposiţiune “mijloace 
ajungătoare pentru ţinerea unei curţi regale și pentru realisarea tendin- 

“ților sale, întrebuinţă chipuri permise şi nepermise, aruncând biruri grele 
asupra tutaror loenitorilor fără deosebire și le strîngeă 'cu cea mai mare 
neeruțare, cun bătăi, cu ehinuri și cu închideri, aşă încît „eră pline închi- 
sorile de boieri și grosurile de cei săraci“. Din causa lăcomiei ce o avea 
atît Duca cît și doamnă-sa, „urita'lait toţă“, dice analistul Ion Neculee?), 
„Și se rugaii toţi lui Dumnedeii săi mîntuească din mînile lui, şil blă- 
stămaii dela mic pînă la mare de audiaii slugile lui cu urechile. Atunce 

1) Let. Mold. t. 2. po. 927; — Cron. Dom. 205. —.2)1. ce. pa. 929; — 207, — 

3) Let. Mold. t, 1. pe. 20; t. 2. pg. 14; — Cron. Rom. t. 1. pg. 20; t. 2. pu. 13. — 
4) Urechie V. A, Miron Costin Opere, t. 1. pe. 136-158, ur. 131—157, 165—176, 

„182—183,.— 5) Let. Mold. t, 2. pg. 17—18,.235; t. 3. pg. 91; — Cron. Rom. t. 2. pe. 
16,213; î. 3 pg. 18, — 01. c.t. 2. pg. 21 și 238; — 21 şi 215-216. —7lc.t, 2, 
pu. 239; — t. 2. pg. 216 a n
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fugit'aii mulţi boieri şi mazili de groaza lui?, numai marele logofăt Miron 
Costin, hătmanul Alesandru Buhuș și postelnicul Constantin : Ciobanul 
nicăcînd nu l-ai părăsit, „fiind mai aproape de casa Ducăi vodă, 1) 

Oare ce să fie causa că Miron Costin, carele mat înnăinte, şi chiar 
după această domnie a lui Giorgiii Duca, se amăriă Și se revoltă încontra 
unor asuprele de feliul celor arătate, înv” acuma le suferiă toate şi nu se 
opuneâ? lată, o întrebare la care nu se poate răspunde așă de uşor! 
nsă, cine ia în considerare ce. va, să dică, la om, ideal în genere, şi ideal: 

naţional în special, și ce poate o însuflsțire înfocată pentru el, acela 
deîndată va pricepe și'şi va esplică tăcerea: lui Miron Costin la hăpsîniea 
lui Giorgiii Duca. Analistul Ion Neculce ni spune apriat 2), că Giorgiii 
Duca „se ţineă și vorbiă în casa lui, şi se ispitiă să fie crai în "Țara 
Ungurească, şi un fecior, a(l) lui în ţara Xoldovii Domn, și alt fecior 
Domn în "Țara, Muntenească, şi ginere-săii hătman în Ucraina; că cl își 
ţineă luerul pre sus. Cartea Ini, masa lu, chieltuiala ni ca un erai 
țineâ“, Toate acestea le știi marele logofăt Miron Costin ; poate că el 
însu'și X-a însnflat aceste idei și năzninți, el care serieă istoriea Mol- 
dovii dela primul ei descălecat și. cunoștei, cn deamărnntul care fusese 
teritoriul Daciei Trafane! Un bărbat ca Miron Costin,” care aveâ în 
vedere aspirațiunile lui Giorgiii Duca și ţineă sama de realisarea lor, trebuiă 
numajdecit, să'și calce pe inimă şi să închidă ochii la procedura lui 
neomenasă de a'și procură mijloacele necesare pentru acest scop! Cît 
de însufleţit eră Miron Costin pentru acest măreț, ideal național, se cu- 
noaște din cuvintele lui, adresate Domnului săii în Dee. 1633, cînd acesta, 
se consultă în casele sale din Domneşti cu puţinii săi boieri credincioşi, că 
ce ar fi de făcut ca să scape de pericolul de a fi prinşi de Poloni? 
Intracest consilii eselamâ Miron Costin: „Ce putere ait ci să vile asupra 
mărici tale? Să nu dăm locul, că pămîntul acesta este 
frămîntat cu sîngele moşilor şi strămoșilor noștrit! 5) 
Minunat sfat patriotic! Admirabilă însufeţire în timp de pericol! Dar: 
ce puteaii face o mînă de vameni, suprinşi de oastea leșască la un ospăț 
în ajunul Crăciunului?! În genere, mai toate sfaturile date de Miron 
Costin lui Giorgiii Duca cînd se întorecă acesta, în ţară dela încunjurarea 
Vienii decătră 'Purci din 1683, par a fi fost îuspirate mai mult de un 
felii de mîndrie și sumeţie naţională, decât de calcul şi speculă practică ! 
În timpul acesta pare să ?i se fi fost întunecat geniul lui diplomatie şi 
strategie de mai înnăinte ! 

Atît Giorgiit Duca cît și Miron Costin fură prinşi de Poloni. Giorgiii 
Duca fii despoiat de avere și dus în Poloniea, ia” Miron Costin scăpâ de 
jae și de robie numai prin întervenirea unui Polon amie şi mai rămase în 
țară pînă în Februariit 1684, cînd fugi şi el în Poloniea dimpreună cn 
Ştefan Petriceicu vodă, (Noem. 1683 pînă, Febr. 1684), și petreci acolei în 
tot decursul domniei a doaia a lui Dumitra Cantacuzinul (Mast 1084 pînă Junii 1685), pînă la începutul domniei lui Constantin Cantemir 
(Junii. 1635 pînă Mart 1693) cînd, la învitavea acestuia, se întoarse îndă- 
răpt în ţară în toamna anului 1685 sati în primăvara anului 1686 „foarte 
scăpătat, și "l-ai avut Cantemir Vodă în milă şi în cinstea. 4) 

Constantin Cantemir ajunsese pe tronul Moldovii prin concursul ni 
Şărban Cantacuzinul, Domnul Țării Romînești, sub condiţiunile, ca el să 

„1)l. e. t. 2. pg. 241-242; —t, 2, pg. 219, — lect. 2. pg. 245; —t. 8. Pg. 222, — 5) Lc. î. 2, pg, 243; —t, 2 pg. 220, — Lc... 2. pg. 41, 254, 958; — 
t. 2. pg. 86, 37, 230—231, 234, -
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nu iasă din -voiea luă; ca să omoară pre Ruseteşti; ca să nu se atingă de 
casa, lui Gavriliţă vornicul ; şica să se rădice împreună cu Polonii asupra 
Tureilor. Toate acestea -'şi le condiţionase Șărban Cantacuzinul, fiindcă el 
„avcă bună nădejde că va desbate toată creștinătatea, din Țarigrad încoace 
de subt mîna TPuicilor“ ; că înprivinţa aceasta „se ajunsese Şărban vodă 
şi cu Nemţii, şi cu Moscul, şi cu Leșii;* şi că „gîndul şi gătirea lui Şărban 
vodă eră să fie el împărat în Țarigrad.“ 1) Dintru acestea se vede că 
Șărban Cantachzinul mergeă cu aspiraţiunile sale naţionale, mult mai 
departe decît Giorgiii Duca.  Precînd acesta tindeă numai la restaurarea, 
Daciei "Praiane sub dinastiea sa, Şărban Cantacuzinul ţîntiă la restabi- 
lirea împeriului roman răsăritean ! Ce visuri plăcute! ! 

La astfeliii de planuri uriașe Miron Costin nu puteă lipsi. EL fi 
decă adus din Poloniea şi foarte călduros îmbrățișat de Constantin Can- 
temir; fin pus ca staroste în judeţul Putnei, fiul săi Ioniţă făcut 
sardarii, Niculaiii numit logofăt al truile, şi al treile fiii, Pătraşeu, făcut 
cămăraș mare şi logodit cn'o fată de ale lui Constantin: Cantemir, ta” 
frate-săii, Velicicu Costin, căpătă hătmăniea mare. Se apucară acuma cu 
toţii la lucru, dar” curînd se iviră felii de felii de neînţelegeri, pro- 
vocate toate de înterese particulare şi egoistice ! 

Mai întiiii întrâ o răceală şi apoi chiar dușmănie între Constantin 
Cantemir şi Poloni, fiindcă aceştia, sumeţi pe puterea lor, nu băga în 
samă planurile şi sfaturile lui, nu consideraii dificultăţile în cari se află 
el faţă cun Turcii, ci voiaii să 'și'l facă ascultătorii necondiţionat, Cu 
Şărvan Cantacuzinul încă se strică curînd Constantin Cantemir, neîm: 
plininduii cu acurăteață și pînă în sfîrşit condiţiunile sub cari fusese 
urcat pe tronul Moldovii. Sîmţîndu-se acum între doait focuri, prinse a 
se îngriji de salvarea proprie şi'și caută aliați aluria. EI întră în legă- 
tură cu împăratul Germaniei Leopold I. (1637— 1705) şi închieiâ cu el în 
“anul 1688, toamna, un contract de alianță sub coudiţiunile: ca Moldova 
să, stee sub protecţiunea şi suzeranitatea împeriului german, plătinduii un 
tribut ; ea în ea familiea lui Cantemir să fie ereditară în domnie; ca 

“împăratul Germaniei săi dee oaste de ajutoriă, și să apere domniatul 
încontra Poloniei, şi chiar încontra 'Tureiei, înduplecind pre aceasta săi 
restituească ostaticii; şi în fine să nu îmble a uni biserica Romînilor 
moldoveni cu cea romană apuseană, 2) Pentru valabilitatea acestui tractat 
se cereă consîmțămîntul şi iscălitura tuturor boierilor din consiliul dom: 
nesc. Toţi aprobară tractatul, îl subseriseră și promiseră agentului împă- 
xătese, prin jurămînt pe Evangelie, că se vor ţină de el şicăi vor păstră 
deocamdată neviolat secretul. - * 

Miron Costin însă, se opuse, dar” nu atîta din causă că avei printre 
Poloni mulţi amici de pe timpul studiilor și pribegirilor. sale într'acoleă, 
saii că ar fi vrut să între în vederile politice ale Polonilor, ei fiindeă nu 
-vedeă posibilitatea aplicării acestui traetat, nici nn eredeă că, prin el, sar 
put6 salvă pe deplin și în mod durabil înteresele naţionale ale Romînilor 
și a realisă planurile urmărite de Giorgiii Duca, ori de Şârban Canta- 
tacuzinul. Constantin Cantemir însă eră convins că, prin tractatul acesta, 
își asigură, cât cu putință de bine, înteresele sale familiare, și de aceea 
amerință pre Miron Costin cu tăiarea capului, și cu stîrpirea familiei sale, 
dacă nu'l va iscăli el și frate-săii Velicien. Miron Costin și Velicicu se îndu- 

1)1,€.t.2. pg. 250—251; — t. 2, pg,:226—227. — Cantemir D, Istor. împ. 
otom. î. 2. pg. 506, nr. 73. — 2) Hășdăă, Arhiva ist. 6.1. p. 2, pa. 12—18, -
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plecară în fine, și'şi dăduiă și ei consîmțămîntul, dar” opuherea lor lăsă 
un ghimp înțăpătoriii în inima lui Constantin Cantemir, și un înstrumînt 
foarte periculos în mîna rivalilor şi a învidioşilor familiei Costineştilor. 
Mai ales Miron Costin, eate eră pe cale a se îneuseri eu Cantemir, părea 
multora un rival puternec și de temut, şi de accea chipsulaii mijloace, 
prin cari "l-ar pute delăturiă, din calea lor. 

* Constantin Cantemir, cure urmării, perpotuarea familiei sale pe tro- 
nul Moldovii, căută să o întărească parte prin accea că boierăă oameni 
din păturile de jos ale poporului și! alipiă prin aceasta de familiea sa, 
parte prin aceea că năzuli, spre îmbogăţire, punînd asupra ţării diverse 
contribuiri grele. Intrebuinţarea fără de prudinţi a acestor doaită mij- 
loace de asigurare a familiei sale stîrni mare nemulţămire în ţară, mai 
mes printre boierii prea ambiţioși. Miron Costin, care eră acu îndeajuns 
deșteptat prin soartea nefericită a lui Giorgiii - Duca, căută, ea consilierii 
bun și priineios, să ferească pre Constantin Cantemir de asemeni urmări 
triste, şi'l făcei nn odată luătoriii de samă la nemulțămiiile ţăril. Mai 
ales birurile cele multe și grele eraii menite să generalisede și să înră- 
dăcinede mai adîne şi mai durabil nemulțămirile acestea şi 'să stârnească 
asupra lui urgiea poporului întreg. Îngrijiţi de soartea viitorialui, Miron 
şi Velicăeu Costin îşi permiteaii, chiar în publie, la ospeţe, a atrage aten- 
ţiunea lui Constantin Cantemir asupra pericolelor ce îl amatinţaii, şi de 
aceea mal adeseori îi diceaii: „Mai des cn păharele, măriea ta, şi mai rar 
cu orînduielele, că birul ţării este iertat dela Poartă, şi vr6 să'ţi dai 
măriea ta sama odată, şi nu'i putâ! Şi Velicico și mai tare totdeauna 
se sfădia cu Cantemir vodă şi cu [ordachi visternicul; carii dintru 
acele voroave, avînd frică, ai căzut la pripus, de 'Şiaii pus și cape- 
tele“. 1) Despre Velicien Costin în special ni mai spune cronica numită, de 
noi Racoviţană (pg. 117, nr. 8), că el.ar fi stat „de multe ori împrotiva 
voroavei lui Cantemir vodă“, că, %-ar fi dis „că omul care nu ştie carte 
este un dobitoc, adecă unde nu știă carte Cantemir vodă, și altele multe 
care nu se cădeă să răspundă, fiinduii stăpîn ; tar” pre ginerele acestuia. 
pre hatmanul Bogdan „nn părăsită la toate mesele domnești al ocărî 
şi ai dice cuvinte fără cale“, din causă că acesta se prea sumețăă și 
descoasideră pre alţii. Asemenea și despre ALiron Costin ni spune această 
cronică, că şi el se hărățiă cu vistieriul Lordachi Ruset pentru birurile 
cele „grele, dicîndui „cu gluma“ cînd întră în visterie: „Visternice! 
mai încet cn orînduielele! iară visternicului de aceste cuvinte nui 
păreă binet.2) o 

Hărăţelele Costineştilor cu aceşti doi mari boieri şi cu multă tre- 
cere la Constantin Cantemir li-aii fost faneste. Ei aii pîndit o ocasiune 
binevenită ca să se răsbune crunt asupra lor. Această ocasiune li sosi în 
toamna anului 1691. Mai mulţi boieri, nemulțămiţi cu Constantin Can- 
temir, s'aii sfătuit la o nuntă la care a fost de faţă şi Velicieu Costin, 
„ŞI s'ait giurat cu toţii, eă în de ci, să fugă în "Țara Muntenească la 
Brăncoveanul vodă, să le dei agintoriii de chieltuială să meargă la Poartă, 
să pîrească pe Cantemir vodă, să'] scoată din domnie, să rădice Domn 
dintre dînșii pe Velicăco vornicul“, Această conspirare a fost descoperită 
de Ilie 'Țifeseul, poreclit Frige-vacă. Unii din conspirători aii fost prinși 
și duși la Iaşi; între aceștia eră și Velicăcu Costin, asupra căruia „eră 

?) |. ct. 2. 259—260 și 265: — t, 2, pg, 230 și 210, —)L.e.t. 3, pg. 23 și 
97; — ţ. 3. pa.:95 și 87. . , ,



31 

zavistiea mai mare. despre Cupărești, împoncindu-se cu vorba mai dinnăinte 
vreme, şi aveă și sîială de dînsnl, pentrucă eră mai om decît toţă“. Dus 
înnăintea Ini Cantemir, Velicăcu fu bătut de acesta, în mînie, cu buzdu- 
ganul şi închis. Acuma „anii aflat vreme neprietiniă lui Velicico“ şi „ai dis 
lui Cantemir vodă: Devremece te-ai grăbit de "l-ai bătut, nul lăsă viii ! Pă- 
deşte de'l omoară, că de va săpă viii, mîne poimîne el ne va omori pre 
toță', În mîniea și zăpăceala, în care se află, Cantemir li primi sfatul și 
dete ordin să oamoară pre Velicăcu Costin. Ordinul fi esecutat în grabă, 
chiar în presînţa filului săi Dumitra Cantemir. i 

Imbărbătaţă prin această esecutare pripită şi fără de judecată, nepri- 
ctinil  Costineştilor, vistieriul Iordachi Ruset și hatmanul Bogdan, 
diseră mai departe lui Constantin Cantemir: „Acum devremece ai 
omorît ps: Velicăce, trimete de prinde şi pre fratesăii Miron logofătul, 
de] omoară, ori vinovat, ori nevinovat; să nu scape, că apok încă a hi 
mai răi şi de tine şi de noi! Deci Cantemir, ... .. sait -potrivit neprie- 
tinilor şi nu 'şi-ait cruțat sufletul săi, ce ca un tiran ait trimis pe Macri, 
vătavul de păhărnieti, cu slujitori din Roman de “l-ai luat de acolo dela 
casa dela Bărboși, de ?] aii dus pînă în Roman și W-aii tătat capul... Şi cînd 
"l-ai găsit Macri acolo la Bărboși, atuneia îi: murise și giupăneasa, şi 
nimie nu știă de sfatul frăţîni-săi, sati a(1) celorlalți boieri, că nu eră 
„amestecat en ceialalţi boieri la sfat; că el pornise atunce pre un fecior 
a(1) lui, pe Niculaiii, să în fata Ducăi vodă dela Țarigrad, şi se gătise şi 
cu celalalt fecior, cu Pătraşco cămăraşul, să ka fata lui Cantemir vodă 
să se înenscrească, și nici cu gândul nu gândiă că "a veni o fartnnă ca 
aceea | Î)isn'i-aii slujitorii cînd l-ati găsit la Bărboși, să fugă, că nui 
„departe în Neamţ, iară el n'aii primit, ştiinda-se drept; găndiiă că 'l-or 
duce la Iași și. se va îndreptă.: lară dupăce ai venit Maeri, și viind 
zapeiăi după zapciii să piară, nu W%-aii mai îngăduit şi ati pus «dle "l-ai 

"tăiat în Roman, și mult s'aii rugat lal Macri să/l ducă pînă la Iaşi, iară 
Macri, ca un om răi şi de nimică, na X-a fost milă de sufletul stăpînu- 
săit și sait grăbit de "l-ai omorât, că, de "l-ar fi dus în Iași, poate s'ar fi 
îndreptat, şi m'ar fi perit“ ! e 

lată la ce împinge zavistiea, ura, răutatea, negrul suflet pre unii, iar” 
pre alţii teama de a'și vede vădite secretele şi încrucişate planurile, şi pre! 
toți graba și pripirea! : 

„Cantemir vodă“, urmeadă Ion Neculce mai departe, „după aceca 
mult s'aii căit ce ai făcut, şi de multe ori plăngeă între toată boferimea, 
Şi blăstămă pe eine 7l-aii îndemnat de ai grăbit de Wat tăiat (capul) ; 

“că după aceea ai trăit un (2) an nici Cantemir vodă şi ai murit, 1) 
Incît despre anul în care s'a săvîrşit această oribilă faptă, ni spune 

cronica făcută de Acsenti Uricariul după „izvoadele“ lui 'Pudosiii Dabăi, 
mare logofăt sub Constantin Cantemir, Vasiliii Damian și ale altora, şi 
atribuită, îndecomun lui Niculaii Costin (pg. 175—177, nr. 6—7), că eră 
„veleatul 7200, în luna Dechemvrie“, deci anul 1691, cînd „Cantemir vodă 
tăiat'aii pre Miron Costin, ... şi pre feate-săii Velicico“, far” cronica 
numită de noi Racoviţeană (pg. 177, nr. 8.) dice că, dupăce „trecuse un 
an şi patru luni decînd perise Miron logofătul și : Velicico vornieale, 
aii marit și Constantin Cantemir. ?) Subtrăgînd un an și patru luni dela 
———— - : . -. i . 

1) Le. t. 2 pg. 43, 265-206, 295; — î. 2. pg. 39—89; 210242, 208); — Magaz, 
istor, t. 3. pg. 59—62 și 4. 5, po. 117. — 2) Let. Mold. t. 3, „Pg. 43; — Cron. Rom, 
î. 2. pg. 85—89; — Mag, istor. t. 3. pe. 61,
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ihpattea lui Constantin Canteniir, întîmplată în 17. sai 23. Mart 1693, căpătăm 17. sai 23, Noem. 1691. Deci diferinţa între aceste doaiiă însămnări este numai de o lună. Considerînd că acuma, acest omor s'a consumat îndată după nunta lui Ion Paladi; că nunţi nu se fac în timp de post; că postul Crăciu- nului începe cu 15. Noemvre, şi că conspirătorii dela acaastă nuntă ati fost îndată prinși și unik din ei chiar uciși: trebue să mărturisim că e mai probabil că acest omor s'a! săvîrșit în Noemvre, decît în Decemvre 1691. Miron Costin erâ căsătorit cu Ileana, fiica lui Ion Movilă, dela care avi trei feciori, pre Ioniţă, Nicularii şi Petru, și doaiiă fiică, pre Safta şi pre 'Tudosiea. 
Miron Costin ni-aii lăsat ca scrieri cunoscute pînă acum: 1. Anu- aiiul Moldovii dela Aron -vodă, cel Cumplit pînă la finea Domniei lui Ștefăniță Lnpul, deci răstîmpul dela 15914—1661, precum Şi Anuariul lui tărigoriii. Urechie dela Dragoş pînă la Aron cel Cumplit, preseris cu pu- ţine adăusături; —' 2.. Cartea pentru descăleeatul dintii al Moldovii și neamului moldovenesc; —: 3. [)eserierea Țării Moldoveneşti şi Munte- neștă, poloneşte, în viersuri; — 4, Cronica țărilor Moldovii și Munteniei, poloneşte, în proză; — 5. Vieaţa Lumii, poemă; 6. Înţelesul stihurilor cum frelue să se citească; — 7. Ciîntee la originea Romînilor;, — 8. - Stihuzi împrotiva zavistiei, Despre toate ucestea am vorbit mai sus, P&. 114, nr, 3; 220—929; — 225; 289—293, precum și în Ureohie V, A. "Miron Costin, Opere t, 1. pg. 106 —781.1) 

S. Tudosiii Dubâăi. 
Tudosiii Dubăii s'a născut dinti'o familie boierească moldovană în ținutul Sucevii, cam tot pe timpul în care se născuse Și Miron Costin. Despre studiile lui nn sîntem înformaţi, dar”, considerînd funeţiunile publice ce le-a ocupat succesiv, trebue să dicem că a avut şi învăţătură destulă şi că a dispus de un spiret mai remarcabil. Mai întîi îl întîmpi- năm întrun înscris de împărțală din 15, Opt. 71177 (1669) subseriindu-se “ea fost pîrcălab 2, mai întîrii dicem, fiindcă tragem la îndoială data unui înseris de vîndare din 3, April 7170 (1662), în care figareadă 'Dudosiii Dubăii printre marturi 'ca, fost spătariii 3). Îu domniea lui Antoniii Ruset "(1675—167$), şi anumea la sfîrșitul ei, găsim pre 'Tadosiii Dubăii ea visternie, stăruind : cu Miron Costin şi cu alță boieri ca să capete Domn pre Giorgiii Duca 4). În domniea a treia a lui Giorgiii Duca (1678—1683) ocupâ, Tudosiii Dubăii boicriea de spătariii, dar, nevoind să plătească birul cerut de Duca vodă, fii încăroerat de acesta pe la 1681; se r&scum- perâ, însă și, vedînd că „nu mai pot sături nesaţul Ducăi vodă“, fagt în Poloniea împreună en alți boieri 5), de unde pare să se fi întors în toamna analui 1683 împreună cu contradomnul Ştefan Petriceicu. 

“În domniea lui Constantin Cantemir (1685—1691), în tot decursul ei, găsim pre 'Nudosiii. Dubăti ca mare logofăt 6), ia” în domniea dintiiii a lui Constantin Ducă (1691—1695), dintru început ca ban, Xar' mai apoi ca mare logofăt, .și cu multă autoritate și înrîurinţă, căci, dice Ion Neculce 

  

1) Conf. Urechie V. A. Miron Costin Opere, t. 1. pg. 252 368; — Mag. ist. pe. 
168—143, — 2) Hășdiii, Arhiva îstor, t. 3, pg. 248. — 3) Uvechie V. A. M. Costin Opere I. pg. 88, nr. 97. — 4) Let, Mola. t.. ps: 18; — Cron. Rom. t.2. pg. 16. —s5)le. Pg. 25—26; — pg. 9293; — Uvechie V.A,l. ce. Pg. 140, nr. 144. —)l.c. pg. 1 FE 
— po. 31; — Urechie V. A. l.c, Pg. 165—16$, nr,.184, 185, 187, 1885, 195, 196, 199, 203. 205, .
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———— 

„fiind om de treabă, er toată dvoreala după vel! logofăt. Descopeiind: * 
Tudosiii Dubăii lui Constantin Duca taina cu care venise în Iași un agent 
dela Poartă sub pretest ca să iate banii birului, dau în realitate ca să 
cerceteze pîrile ce sosiră asupra lui la Poartă, şi de leva află adevărate, 
să'] detronede, Constantin „Duca, omori pre acest agent, din care causă 
fu detronat, iar 'Pudosiii Dabăit pus locotenent domnesc pînă la: „venirea: 
noului domnitorii, Antioh Cantemir (1695—1100).1) După sosirea ' lui 
Antioh Cantemir, Tudosiii Dubăii samănă să nu fi. căpătat nicio - boierie, 
fiindeă nu'l găsim figurînd printre boierii acestui Domn. De aci înnăinte 
mam mai aflat amintindu-se despre el; pare că nici n'a mai trăit mult, 

Dudosiii Dubăi a scris un anuariii al Moldovii (pg. 175, nr. 4), dar! 
de unde începînd şi pînă unde ajungînd, nu știm cu siguritate, probabil 
însă că de unde încetase Miron Costin şi pînă după anul 1695, poate. 
pînă în 1103, dacă a trăit pînă pe-atuntă. 

2 

10. Vasilii Damian. 
Despre Vasilii Damian ştim pînă acum numai atîta că n -fost mat 

întilii diac sait scriitorii la marele logofăt 'Pudosiii Dubăii; că ajunse şt: 
el a fi logofăt al treile în timpul domniei lui Constantin Cantemir, pe la 
1688; că, îndemnat de binefăcătoriul săii 'Pudosiit Dubăii, s'a apucat de 
a scrie Anuariul Moldovii dela Dragoș vodă încoace, prescriind mai întâi 
Anuarul lui Grigoriit Urechia de pe copiea făcută de Simion Dascălul, apoi 
cele scrise de Miron Costin şi de 'Pudosiii Dabăit *) și că în fine, dela; 
moartea lui Tudosiii Dnbăii încoace, poate cam de prin anul 1696 sai 
1103 pînă în anul 1109, a scris dela sine. EL s'a îucereaţ și în viersifi-: 
care. (pg. 116, nr. 5; 185, și 296, nr. 17.) , ' 

- 1]. Niculaiii Costin. _ a 
Nieulaiii Costin, al doile fecior al marelui logofăt AMiron Costin, s'a: 

născut, cam pe Ja, 1660 și “și-a, făcut studiile mai înnalte la . universitatea din Cracovica. În domniea lui Constantin Cantemir (1685—1693), după 
întoarcerea, tătîni-săti din Poloniea, fi numit logofăt al treile și logodit cu o fiică de ale lui Giorgiii Duca. După omorîrea tătîni-săii în Noemvre 
sait Decemvre 1691, fii încarcerat, dară curînd eliberat pe chizăşie, Stînd: însă totuna în pripusură şi împovorat cu dări grele de Iordachi vister-: nicul fugi în 1695 la comîndantul Polonilor din Cetatea Neamţului și de: 
aici în 'Țara Romînească. După moartea lui Constantin Cantemir şi urea- rea pe tronul Moldovii a lni Constantin Duca (1693—1695), Niculait 
Costin se căsători cu sora, acestuia, Ileana, şi fi numit hatman. După detronarea lui Constantin Duca și denumirea lui Antioh Cantemir ea Domn (1695—1700), fugi Niculati Costin, împreună cu alţi boieri în. Țara. 
Romînească, unde petreci pînă la venirea lui Constantin Duca cu a doaita 
domnie (1100—1703), cînd se întoarse în țară şi căpetâ din noii hătmă- niea. Această bolerie pare să o fi.avut, dacă nu pe la începutul, apoi pe la finea domniei dintii a lui Mihaiă Racoviţă (1103—1705). În domniea a doaiia a lui Antioh Cantemir» (1705—1707), Niculaii Costin fi numit vornic mare de țara de sus, dar” în domniea a doaiia a lui Miharit Raco- 
viță (1107—1709), nw'1 aflăm în nicio bolerie, ci pare să fi petrecut la fară, de unde fii chiemat, după detronarea domnitoriului, decătră locote-" 

  

9) Let. Mold, £, 2, pg. 237, 219-981; — Gron. Rom. t, 2. pg, 951, 238-955, — 
) Urechie V. A. M, Costin Opere I. pg. 11—14 şi 166, nr. 198. i



314 
; 4 dea. : : E: 1. A “ . 
Henţa domnească la Iași numai spre consultare, iar mai pe 'nrmă făci și el parte din ea din ordinul noului Domn, Nieulaiii Maurocordat. 

Cum sosi Nieulatii Manrocordat la lași cu întîia domnie (1709—1710), 
denumi îndată pre consilieriă săi, printre cari șf pre Niculaiii Costin 'c; inare vornic de ţara de jos. Cu acest domnitoriii, deșt străin şi nevorbind, Jintru început, romîneşte, Niculatii Costin a stat în legături de prietinie, fiindcă amîndoi eraii bărbați cu cultură aleasă, cunoscători de mai multe limbi, Xubitori de ştiinţă şi literați ; se potriviaii deci în multe lucruri amîndoi, Din această causă, Niculaiii Costin fi însărcinat de Niculată Mauvrocordat odată ca să întîmpine și să călănzască pre solul frănţuzesc, 
marchizul Desallenrs, carele treceă, prin Moldova spre Constantiniana, law altă dată pre Losif Potoţehi, guvernătoriul de Chiev, carele, după o petrecere în Ardeal la Franeise Racoți, se întorceă în Poloniea cn oaste, O parte din oastea aceasta a rămas mat mult timp pe lîngă ași, la Cărligătură, şi veniă în serioase conflicte cu locuitorii îndigeni din causa sumeţiei ostașilor și a jafurilor lor, Niculată Costin, „Știind limba leșască, fii ales de Niculată Maurocordat ca să judece toate gîlcevele şi pîrile, dimpreună cu un judecătorii leșese, 

| n scurta domnie a lui Dumitru. Cantemir (Noem. 1710 pînă Juliti 1111) a fost Niculaiii Costin logofăt mare şi ca atare trebue să fi cuno- scut toate planurile Domnului săii relative la îutemeiarea unei dinastii Cantemiriane în domniatul Moldovii sub protectoratul Rusiei. Această bolerie o.păstrâ și în domniea a doaiia a lui Nieulaiii Manrocordat (Sept. 1711 pînă lan. 1716), pînă la moartea sa întîmplată în Septemvre 1712, De câtă considerare se bucuri el la Nieulatiă Maurocdordat, ni-o spune Acsenti „Urieariul dicînd eă Niculaiii Maurocordat îl .măveă întru desebită dra- goste și socotinţă“, că „'%-aii părut răi de moartea lui“, şi că „nelăsînd cuconi răposatul Niculaiii (Costin), cu multă nevoință, pentru pomenirea lui aii pus de aii scris istoriile ţării Moldovii, care le scosese cu osteneala lui“. nsu'și Niculaiii. Costin avea cunoștință vie despre talentul săii, despre învățătura sa rară şi despre superioritatea sn faţă cu mulță con- timporeni cari, ca și el, se încereaii a. serie cîte una alta, de aceea se și esprimă în precuvîntarea dela „Cartea pentru descălecatul dintii“ cu oarecare mîndrie dicînd : „iar! a pomeni de niște letopiseţe, pre urmă scrise de o samă de boieri de țară, nu socotesc ulta, decît ocară li se face la vecii viitori, de “i-aş pomeni, că şi la istoriia le serie, deplin şi pre larg, trebue şi învăţătură și ştiinţa altor țări, care acela nu o aii avută, 1) Dela, Nieilaiii Costin cunoaștem pînă acum: 1. Cartea pentru descă- lecatul dintîiii al Moldovii; — 2. Anuariul s, Letopiseţul Moldovii dela Dragoş pînă în domniea lui Ieremie Movilă, 1359--1601; — 3. Istoriea regelui şvedian Carol XIl-le ; 4. Deserierea domniei dintii a lui Niculati Maurocordat şi a urmașului acestuia, a lui Dumitru Cantemir, dela Opt. 1709 pînă Sept. 1711; — 5. Culegerea unor tractate între Poarta otomană și Moldova; — și 6. Ceasornicul domnilor. Despre toate aceste scrieri am vorbit mai sus, pg. 176, nr. 6; 228, nr. 3; 201, ne, 5; 207, ur. 7. 
12, Dumitru Cantemir. | 

Originea familiei, — După socotinţa lui Dumitra Cantemir 2, - familiea Cantemireştilor să fie de origine tătărească și să se tragă chiar 
-3) Let. Mold. t, 2. pa. 190, 266, 267, 19, S0, 82, 85 —87, 190—191; t.1. pa. 89; —_Gron Rom. î; 2, pg. 249, 234, 247, 289, 255, 269, 982, 981, 11-12, 74, 296, 16, 77, 302, 172; t, 1. pg. 87. — 2) Istoriea împeriului otoman, București, 1S76, t. 2. pa. 539, nota 98 si pg. 509, nf, 73; -— și Descriptio Moldaviae p 2 cp, 13,
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dela 'Temurlenehi, marele învingătorii al Asiei, născut în 1336 și mort în 
1-105. Mai întilit să se fi aștdat în Crimeea ca mîrzi, adecă boieri saii 
principi tătărești, da” mai apoi, asapriţi fiind de hanii Tătarilor, unul din 

ei, anumea 'Poader, a fugit în Moldova, s'a așădit acoleă, s'a, încreştinat, 
a fost boierit chiar de Ştefan cel Mare, şi un urmaș de al acestuia, tot 
eu numele 'Poader, moșul lui Dumitru Cantemir, să fi ajuns căpitan în 
Codrii 'Dighieciului tocmai pe timpul cînd alţi Cantemiiești din Crimeea 
își părăsiră, pe la anul 1637, dimpreună cu oamenii lor, patriea și se 
aşădară în Bugeac, în triunghiul Basarabiei de gios de lîngă Marea Neagră, 
deci în vecinătate cu Codrii Tighieciului. În anul următorii însă îi aduse 
îndărăpt hanul tătărese, făcînd să se ucidă hannl lor care se refugise la 

Constantiniana. 1) Cu ocasiunea acestor lupte, Tătarii din Bugene omoriră 
pre 'Poader Cantemir. Atuncăa filul acestuia, Coustantin, tatăl lui Du- 

mitru Cantemir, tînăr fiind, s'a dus în Polonica, unde.a rămas 17 ani, 

şervind în oaste sub regii Vladislau IV (1632—1648) şi Ion II Cazimir 
(1643 —1668);. se întoarse apoi în Moldova după închieiarea păcii dintre: 
Poloni şi Sveqi din 19. Sept. 1657, decă probabil că în domniea lui Giorgiii 
Ştefan (1653—1658), poate şi în a lui Giorgiii Ghiea (1658—1659). Din 
Moldova, treen apoi cu Giorgiii Ghica în Tara Romînească, unde înciipuse 
în domniea acestuia de acoleă (1699—1660) ceanş (curieri) spătărese, 
dau”, fugind acesta la Nemţi, C. Cantemir se întoarse îndărăpt și fu numit 
de Eustratiii Dabija (1661—1665) căpitan în Codrii Dighieciului, de Giorgiii 
Duca, în domniea sa a doatia (1063--1672), mare cluceriii, și călăuz arma- 

tei turceşti spre Camenița ; în domniea, Iui Ştefan Petriceicu (1612 —1673) 
C. Cantemir îndători mult pre Turci, scăpînd din mînile Polonilor ' concu- 
binele sultanului. şi'şi netedi prin azeasta calea spre domnnie. Sub: Du- 
mitru Cantacuzinul (1673—1615), fiindcă atrăgeă pre Moldoveni în partea, 

„lui, C. Cantemir încăpu sărdariii, dar în domniea a treia a lui Giorgiii 
Duca (1678—1683) a fugit dimpreună cu aiţi boieri în "Para Romînească, 
Ja Sărban Cantacuzinul, dar' se întoarse îndărăpt deodată cu domniea a 
doaiia a lui Dumitru Cantacuzinul (1684—1685), se înduşmăni însă cu el, 
fugi din noii la Şărban Cantacuzinul, Domnul "Țării Romînești (1679 --1688), 

cu ajutoriul căruia şi cu îndătoriră câtră el (pg. 309) a încăput Domn în 
Moldova în Junii 1685 și muri ca Domn în 23. după alţii în 17. 
Mart 1693. | | 

Despre originea lui Constantin Cantemir ni spun anuarele îudigene - 

că el eră. „om de ţară, Moldovan drept, fiind dela 'Tobae de locul lui“, 

sait că „eră chiar pămintean din părinţii lui“, saii că „ait fost de oameni 

proști, dela ţînntul Făleiului“, 2) şi că a început a se distinge abii după- 

ce a şervit în oastea leșască. Opiniunea lui Fr. L. Sulzer3) că conumele 
Cantemir ar veni dela provocarea: „Cîntă, Mire !“ și că Constantin Can- 

toemir-ar fi fost herghieligiă, o credem șăgalnică. Presupunem dar că 

boierirea Cantemireştilor nu se trage dela Ștefan cel Mare, precum: pte- 
tinde Dumitru Cantemir în „Descriptio Moldaviae“, ci abiă dela Giorgiii 
Ştefan, cam de prin anul 1657 sait 1658! a o 

Vieaţa lui Dumitru. Cantemir. Dumitra Cantemir s'a 
“născut întra 26. Optomvre 1613. Şcoala începătoare romînească, slove- 
venească şi grecească a absolvito în patrie'şi, iau” pentru studii mai supe- 

1) Set. Mold. î. 1. pg. 278—216; — Cron. Rom. t. 1. pg. 303. —2) Let. Mold. î. 2. 
pe. 36, 254; t. 3. pa. 96; — Cron. Rom. t, 2. pg. 35, 230: t. 3. pg. 24. — 3) Gesch. 

des Transalp. Daciens 1; pg. 895—399. a |
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vioare aduse Constantin Cantemir, pentru copiii săi, pre învățatul predi- cătoriii dela biserica catedrulă din Constantiniana, pre evemie Cacavela, dela, carele a. învățat Dumitru Cantemir primele principii. ale filosofiei, 1) m etate de 15 ani, în toamna anului 1688, fii trimes la Constantiniana ca: ostatic în jocul frățîni-săii mai mare, Antioh, În făţisîndu-se Înnaintea vizirului, fâct asupra lui o împresiune foarte bună, dîndu'i dovedi de minte: coaptă și de purtare înțeleaptă. Aice în Constantiniana a petrecut Dumitru Cantemir trei ani, pînă în 1691. În timpul acesta 1 deprins turcește dela preaînvățatul Tare Efendi Sadi, eu carele, fiind „Cunoscă- toriii de matematici și bine versat în. filosofie“ dispută adeseori asupră mai multor cestiuni religioase controversate 2); 'Șl-a continuat studiile filosofice la espertul filolog Tacomiti şi prin opt luvi la eruditul călugăr, mai pe urmă arhiepiscop, Meletiii, Și anumea dela, acesta din urmă înv&ţă filosofiea lui 'Pales şi a Lui Ion Baptista van Helmont 3, după carea nni- versul este plin de o materie originară cu putere de vieață în. ea (7520) care împinge spre combinără şi desbinări, şi că toate fenomenele din uni- vers și din vieaţa omenească nu's alta decît un proces hemie. 'Pot acuma, a început a studiă și musiea turcească la renegatul Grec Chiamani Ahmed și la altul ortodoes, Angeli *). | Înlocnit fiind prin frate:siit Antioh, Dumitru. Cantemir sa întors în patrie'și şi a participat în toamna. anului 1691, împreună cu tată-săii, la bătăliea 'Pureilor cu Polonii, când aceștia ocupară Soroca 5); a fost de tață la tăiarea capului lui Velicicu Costin în Noem. s. Dee. 1691 9. În anul 1692 a, însoţit Jarăș pre tătă-săi și pre oastea turcească la încercările de a recuceri Soroca dela Poloni. Do 
După moartea tătîni-săii şi la recomîrdarea acestuia, Dumitra Caa- temir fi oles și consacrat ca Domn al Moldovii, dar: această alegere, în urma întrigilor lui Constantin Brîncovanul, nu fă băgată în samă de Turci şi: de aceea fi necesitat, după trei săptămîni de domnie, din 93, Mart pînă în 13 April 1693, să părăsască țara și să se ducă la Constan. tiniana, unde petreci, aproape necontenenit, pînă la venirea sa cu a doaiia domnie în Noemvre 1710.85) În timpul acestei petreceri de a doaita oară la Constantiniana şi la Udriiă s. Adriana, Dumitra Cantemir Şi-a con. tinuat studiile Alosofice și musicale, acestea din urmă prin 15 ani. Ca fript al acestora, Dumitra Cantemir a scris, între 1693 și 1695, o mică carte despre arta musicală, dedicîndu-o sultanului Ahmed II (1691 —1695), apoi romîneşte o „Întroducere În. musica turcească“ ; a fost însu'si învă. țătorăii de musică și cîntă cu plăcere pe la oaspeţe, ceea ce îl făci foarte iubit și căutat de soțietatea, aleasă, turcească șii asigură mare trecere și înrînrinţă pe la, puterneciă dilei,s 

Altă poamă aleasă, eșită din condeiul lui Dumitru Cantemir în r&- stîmpul acesta, este ennoscutul op filosofie moral: „Judeţul sufletului cu trupul“, publicat grecește și romînește în Iași în anul 1698 (pg. 266, nr. 2). 

  

  ? 

1) Cantemir D. Descriptio Mold. p. 3. cap. 5. în fine; și Istor, împ. otom. t. 1, Pg: 136. 'nt. 11, —.2) Istor, împ. otom. I, pg. 39, nt, 8. — *) Istor. împ. otom. t. 1, Ps. 135-136, nt. 11. — 4) Istor. împ. otom. t. 1, PB. 217, nt. 17. — 5) Istor. împ. otom. - t. 2, pg. 629, nt, 36, — 6 Let. Mold. t, 2, Pg. 43; — Cron. Rom, ţ, 3, P&. 89. — 7) Istor. împ. otom, t, 2, pg. 196 și 653, nr, 30, — %) Letop. Mold. . 2. pg. 41, 269 —11; — Cron. Rom. t. 2, Pg. 99, 241—945; — Cantemir D. Descriptio Mold. p. 1, cp. 2, ni, 58; și Istor. împ. otom. 2, Pg. 784, nt. — 2) Istor, împ. otom, t.1. pg. 217, nt, 17; 807; — Let. Mold, t, 3, pg. 105; — Cron. Rom, t,:3, pe. 117, cp. 18.
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Tot acuma, a seris el și romanul istorie soţial, întitulat „Istoriea ierogli- 
fică“ (pg. 295, nr. 6). Tot din timpul acesta credem 'noi că trebue să dă- 
tede și alte opusă, ca Compendiolum universae logices institutionis ; Ioan- 
nis Baptistae van Helmont physices universalis doctrina et christianae 
fidei congrua et necesaria philosophiu ; și Sacrosanctae scientiae indepin- 
gibilis imago (pg.: 266—-267, nr. 3 —5), precum și enlegerea materialului 
pentru multe alte opnuri scrise mai tărdiii, mai ales pentru istoriea îm pe- 
riului otoman și a religiunii mahomedane,. 

Din anul 1695 înnăinte, Dumitru Cantemir s'a ocupat mult şi cu 
politica naţională și cu grija apărării întereselor familiare. După detro- 
narea lui Constantin Duca prin uneltirile boierilor . devotați Cantemire- 
ştilor, Poarta otomană îmbiâ, pre Dumitra Cantemir cu domniea Moldovii, 
dar” el o oferi frăţîni-săti mai mare, lui Antioh, mulțămindu-se în timpul 
domniei acestaja (1695—1700) cu îndeplinirea, funcţiunii de agent diplo- 
matic pe lîngă împăratul turcesc, împreună cu alt boierii. !) 

Antioh Cantemir vru să se împace cu Constantin Brîncovanul şi să 
nu mai întrigede o familie asnpra celeialalte, încrucişîndu'și planurile, şi”i 
făci propunerea ca să se și încuserească, luîndu'i o fată de soţie.  Con- 
stantin Brâncovanul primi propunerea, dar” puse niște condițiuni pe cari 
nu le puteă împlini Antioh Cantemir, și de aceea continuă diverginţa ten- 
dinţilor politice şi familiare dintre ei. În anul 1696 se logodi Dumitru 
Cantemir cu fiica fostului domnitorii Şărban Cantacuzinul, carea petveceă, 
pribagă, împreună cu maică-sa, la Braşov din causa neînvoielelor cu Con- 
stantin Brîncovanul, înerucişătorăul planurilor urmărite de tatăl ei, Șărban 
Cantacuzinul. Audind de această logodnă Constantin Brîncovanul, se ujunse 
eu generalii nemțeşti din Ardeal și înduplecâ ca să împiedice căsătoriea. 
Această, uneltire aţiţă şi mai tare neînțelegerile dintr'o familie şi alta, 

Pregătindu-se în anul 1697 împăratul turcesc de răsbotii asupra Nem- 
ilor, trimese pre Dumitru Cantemir, care se înrolase ca voluntarii în 
oastea turcească, cu trebi împărăteşti, în mare grabă, la Iași, la frate-săii - 
Antioh, de unde se întoarse îndărăpt după vro patru cinci dile.  Audînd 
Constantin Brîncovanul de acest îmblet “grabnic, întrâ în multe şi mori 
griji ca să nu'și piardă domniea. "Tot acuma, prin înrîurința sa la 'Durci, 
a ferit Dumitra Cantemir pre frate-săii de detronare, căci îmblă un boie- 
rînaș din Moldova, eu numele Dăvidel, după domnie, și înduplecase chiar 
spre aceasta și pre vizir prin mijlocirea hanului tătărese, După aceste 
isprăvi a plecat Dumitru Cantemir din Udriiti s. Adriana împreună cu 
„oastea turcească asupra Nemţilor; a Iuat parte la bătăliea diu Sept. 1697 
dela Zenta de lîngă Lisa, unde oastea turcească a fost nimicită, și scăpâ 
cu vieață numai ca prin mare minune; de aici se duse mai întîi cu 
rămășițe oștii la 'Temișoara şi apoi îndărăpt la Constantiniana, 2) 

n anul 1699, iarna, a adus, pe ascuns, Antioh Cantemir pre Casan- 
Ara, fiica lui Șărban Cantacuzinul, din Brașov la Iași, a trimes și după 
frate-săii Dumitru la Constantiniana de "l-a chiemat la nuntă cu logod- 
nica sa din 169, şi '%-a cununat în Mali 1699, După nuntă a petrecut Dumitru Cantemir un an în Iași și apoi s'a întors îndărăpt la 
Constantiniana. 

  

1) Cantemir D. Descriptio Mold. p. 2. ep. 2. nr. 60; — Let. Mold, t. 2. pe. 
282—253; 47—48: — Con. Rom. î. 2. pg. 206—251; 42. — 2) Let. Mold, 't, 2. Po. 
289—285,- 237, 238; — Con. Rom. t. 2, pg. 251—259, 261,262; — Cantemir D, Istor, împ. 
otom. t. 2. po. 714, nt. 32,
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Audînd Constantin Brîncovanul de întoareerea lui Dumitru Cantemir la, Constantiniana, „stati împlut de grijă și de frică cl va pîră, pentrucă şti, doanina lui, .... toate tainele ce le aveă el cu Nemţii“, și a chiel. tuit o mulţime de pungi de bani, ca să detronede pre Antioh Cantemi:, Ya” pre Dumitru să] esilee din Constantiniana la Hios. Cu detronarea 
Ini Antioh Cantemir isbuti Constantin Brîneovanul, da” cu esilavea lui Dumitra nu, fiindeă acesta prinsese veste dela un bun amie al săi ture despre această, amerinţare, ŞUși cautâ scăpare la ambasadorul frănțuzese Feriole, Acesta refasâ, precum viziralui aşi şi agenţilor lui Constantin Brîncovanul, estrădarea lui Dumitra Cantemir. Esilându se cornptul vizir Husein-paşa în anul 1701, și încăpînd vizir Daltaban Mustafa, amic foarte vechiii și bnn al Cantemireştilor, eliberâ acesta pre Antioh Canternir din închisoare şi retrase şi ordinul de esilare pentru Dumitru Cantemir. Acum eraii frații Cantemir iar în largul lor. Înţelegînd. de toate aceste schim- 
bări Constantin Brîncovanul, nn'i rămase alta de făcut decît să caute a se împăcă, cu Cantemireştii, Se împăcâ dară, însă această pace eră, 
precum ni spune Ion Neculce, „numai pace suliminită, că, cînd venii Muntenilor Zamanul, tot împledică la trebi pe Cantemirești. 1) 

Roseteștii din Moldova erati „partidani ai Cantemiveştilor încă de 
pe timpul lui Constantin Cantemir. Spre ai căştigi în partea. sa, Con- 
stantin Brâncovanul se încuseri eu Iordachi Ruset, detronâ prin întrigi 
pre Constantin Duca din Moldova (1700 —1703), rivalul Cantemireştilor 
la domnie, dar”, în loc să luere, conform păcii închieiate, pentru ' venirea 
Cantemireştilor la domnie, unelti prin Iordachi Ruset de încăpu Domnu în 
Moldova Mihară Racoviţă (1703—1705), creînd astfeliii un noii rival pentru 
Cantemireşti în urmărirea politicii lor naţionale şi. familiare, înaugurate 
decătră Constantin Cantemir prin tractatul săi seeret (pg. 309) cu îm- 
păratul Leopold I (1657—1705): Această înerucişare a planurilor lor. po- 
litice amări pre Cantemirești șii întrarmâ la opunere. Ei puseră în 
mişcare toată înrîurinţa lor printre “urcă şi printre boierii moldoveni. 
Mai ales Dumitru Cantemir se arătă foarte activ. La 'Purci ave mare 
trecere și puterneci amici. Spre a se asigură și de partidanii din Moldova, 
Dumitru Cantemir călători în anul 1704 în Moldova, cu care orasiune 
găsi la pîrcălabul Teodori din Galaţi o monetă de argint dela Constantin 
cel Mare, aflată în ruinile cetăţii Gherghinii, care eră cevă mal sus. de 
Galaţi, Curînd isbutiră fraţii Cantemir de a scoate din domnie pre riva- 
lul Mibaiit Racoviţă și a, urcă în locul lui pe tronul Moldovii din noii 
pre Antioh Cantemir (1705—1707), căci și acuma refusâ, Dumitra Can- 
temir domniea, mai plăcîndu'i oenpaţiunile literare și esereiţiile musicale. ) 

Vedînd Constantin Brâncovanul că Cantemireştii sînt Jarăş puternecă 
şi că Antioh a devenit a doaiia oară Domn în Moldova, a trimes îndată, 
la Constantiniana pre văru-săii Ştefan Cantacuzinul ca să se împace „cu 
giurămînt înnăintea patriarhului, ca să nu se mai pîrască la Poartă unul 

„pre altul; să nu mai strice țările cu chieltuială ; şi încă să se agiute unul 
pre altul eu prieteșug ; și peutru Mihaiii vodă (Racoviţă) să nu se mai 
pule Brîncovauul vodă sâl scoată la domnie; și lui Du mitrașeo 
beizadeă, fratele lui Antioh vodă, încă să?i deâ Brăncovanul vodă 

!) Let. Mold. t. 2. pg. 289—990, 994, 296, 297; și pg. 47, 50; — Cron. Rom. t.2. 
pg. 263; 267, 269—210: — Cantemir Istor, împ. otom. t. 2. pg. 75l-nt. — 2) Let. 
Mold. t. 2. pg. 302-303; 57, 58: — Cron. Rom t.2; pg. 214—216, 218; — Cantemir 
D. Hronicul Rom. cartea 3. cp. 8. !
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pre âh căte dece pungi de bani pentru chiverniseală 
Lui, ca să se odihnească în Țarigrad la casa lui cu pace, şi să nu 
mai îmble mestecînd pre Brăncovanul vodă și făcănd 
chieltnială, ce încă să'iarete sl uj bă, că: se spăriese Brîncovanul 
vodă că “i-ai smintit Dumitrașco beizadei domniea pentru 
multă, chieltuială şi pagubă ce'i făceâ totdeauna. Aşijdere ai făcut pace 
Brăncovanul vodă și cuseru-săii, lui Iordachi Ruset vornicul, ca să slu: 
jască lui Antioh vodă cu dreptate, precum” slujise şi mai înnăinte vreme, 
şi să fie depărtat despre Mihai vodă, şi el și toate rudele lui, Cupă- 
reștii.“ - Despre această împăcare atît de solemnă adauge analistul lon 
Neculce, că contractanţii „aşă ai ţinut de bine această pace, precum 
ţîn cănii Vinerile:!1) 

Cît timp a primit Dumitra Cantemir dela Constantin Brîncovanul 
pensiunea stipulată, nu ni spun analele; dau” ceea ce ni spun ezte că cu 
toată pacea jurată, şi cu toate că și în anul 1706 a mat trimes Constan- 
tin Brâncovanul pre ginere-săii: Sărban logofătul pentru mare încredințare 
a prieteşugului“ ca sol în Moldova la Antioh, şi cu toate că şi pre un 
fecior al săii îl logodise cu o fată de ale lui Antioh: totuș, dice Ion Ne- 
culeea, că amiciea dintre ci nu eră sînceră, fiindcă „Muntenii eră en doaiit 
obraze ; arătă prieteșue și cătră Antioh vodă şi cătră partea lui Mihai 

„vodă (Racoviţă), și așă politiciă lucrurile de ămbe părţile“. 2) 
Antioh Cantemir fii detronat, prin suprindere, în Juliii 1707, şi în- 

locuit eu rivalul săi, cu Mihatit Racoviţă (1107—1709). Dar' și acesta 
nu se bucură, timp îndelungat, de domnie, căi, cădînd în pripus de nefi- delitate, fi 'şi el destituit, tot prin suprindere, şi “înlocuit în Noemvre' 1109, nu cu rivalul săt cu Antioh Cantemir, carele nu votă se dee vizirului 
cele trei sute de pungi de bani cerute, decât numai pejumătate, ci cu trans- 
latoriul împărătesc, en Niculaiii Maurocordat, despre carele presupuniâii ” “Turcii că li va fi mat cn priință în împrejurările gvele în care se aflaii în ajunul unui răsboiii cu Mosealii. LL 

In. scurt timp însă se arătâ că nici Niculatii Maurocordat (1709 —11710) nui în stare să fie stăpîn asupra situaţinnii şi să împlinească întru toate 
volea 'Tureilor, de aceea fu înlocuit cu Dumitru Cantemir în No- 
emvre 1710, o 

Asupra causelor cari ait adus cu astă dată pre Dumitru Cantemir 
"pe tronul Moldovii, avem mai multe ştiri contimporene ari drept că nu 
consună, dau! nici nu se contradie, ci numai se întregesc. Niculaiii Costin 
ni spune 5) că Dumitru Cantemir, de aceea a devenit acuma Domn în Aol- 
«lova, fiindcă el eră „om isteţă, ştia „carte turcească bine, se vestise în 
tot 'Ţarigradul numele lui de'] chiemaii agii la ospeţele lor turceşti“; că 
ştii dice „bine în tamburi ; că „ati fost legat mare prieteşug“ cu agentul 
diplomatie al hanului tătărese ; că hanul tătărese Devlet Gherefii” avea mai demult „a ochiit pre Niculaiii“ Maurocordat; că acuma eră „pacea 
stricată între împărăţiea 'Tureului cu Mosealii“ şi că Turcii știa și pere- dinţa tătîni-săii, lut Cantemir vodă. Bătrânule, 

Ion Neculeca întărește și el că Dumitru Cantemir ospăti, adese oră cu Turcii, că „ași știă dice de bine în tambură, căt niciun țărigrădean 
x nu putea, dice bine ca dânsul“, și că ave o amicie întimă cu Ismail- 

  

*) Let. Mold t. 2. pg. 311—312; — Cron. Rom, î, 2, pg. 288, —:2) Tot. Mold, 
- 315—316, 319; — Cron. Rom. ţ. 2, 286, 289; — Cantemir ID, Istor. împ. otom, 
«627, nt. — 3) Let. Mold t.:2. pg. 99 ; — Cron. Rom. t. 2. pg. 89, 

t. 2. p 
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Efendi, agentul diplomatie al hanului tătăresc, dar mai adauge încă și 
aceea, că acest agent „eră om de casa Împăratului, credincios din cei din 
lăuntru“, și că acesta, fiind odată la osp&ţ la Dumitru Cantemir şi „voro- 
vind ei“ împreună „X-ait spus Turcul toate tainele împărăteşti... ca vor să se 
facă şi și că „Brăncovanul vodă, Domnul muntenescii, fiind „bogat şi puternici“, 
cu „oaste multă, şi „demult prea bun -prietin Moscalilor, nu trebueşte, la 
această vreme, lăsat să fie Domn, că poate să se hăinească, și a face 
sminteală oștii împărăteşti, ce trebneşte prins, că el de bună voi n'a veni 
la Poartă“. Atunci, qice-Ion Neculcea, să: se fi îmbiat Dumitru Cante- 
mir şi să fi cerut domniea. Hanul tătărese, înștiințat, fiind despre această 
dorinţă a lui Dumitru Cantemir prin agentul să diplomatie, a espus sul- 
tannlui pericolul situaţiunii, şi %-a recomîndat .pre D. Cantemir ca pre 
cel „mai harnic“ și „anal sprinten'i de a „chivernisi lucrul din Moldova, 
şi de a prinde și.pre Constantin Brîncovanul. Sultanul chiemâ în grabă 
la palat pre D. Cantemir, îl îmbrăcă „cu cabaniţă cu spinări de soboli 
înloede caftan, şi 'l-aii pus Domn în Moldova şi apoi ?l-aii dus la vizirul 
de ?l-aît îmbrăcat în cattan şi -ati dat ferman, făcîndnii și alaiit după: 
obiceiii. Şi nezăbăvindu'l doaiiă trei dile, 'l-ait și pornit de ai venit, în 
mezil (în grabă), la Iași, salt numai cu dece doaită decă de oameni, care 
maii chieltuit niciun ban la Poartă, că și tulurile şi săngeacul pre urmă 
i leat trimes. Atunce vizirul, la purces, ai dis Ini Dimitraşco vodă cn 
mare taină: Dupăce vei merge în ţară în Moldova, să chivernisești 
lucrul să'mi prindi pre Brăncovanul vodă Munteanul, să 'mil trimeţă aice 
viii; și dela împărăție vei av6 mare dar şi cinste, şi în locul lui tu vei 
rămăn€ acolo Domn.neschimbat, Dumitra Cantemr „sait apucat: 
:ă va face aces slujbă şi "l-a prinde“, dar sfătueşte pre vizir ca el să 
ceară dela Constantin Brîncovanul un împrumut de cincă sute de pungi de: 
"bani „pentru găiirea oștii“, şi atunci Constantin Brîncovanul „s'a uită 
la acei carte cei va serie vizirul, şi nu va av€ grijă de măzălie“. Vizi- 
rul a primit sfatul, a seris lui Constantin Brîncovanul, dau” acesta „avei. 
minte de se pădi':; s'a apucat ea să împrumute Poarta cu cinci sute de 
pungi de bani, însă nu deodată, ci în rate lunare de cîte osută de pungi, 
„socotind că pînă în cinci luni. or sosi şi. Mosealii, şi atunce, de or şi vre 
săi facă, cevă răi, nui vor pute strică nimică“, Această, socotinţă s'a 
agtat mai pe urmă binechipsrită, 2) 

Dumitru Cantemir încă ni povesteşte, 2) mai ca, şi Ion . Neculcea, 
suirea sa de a doaiia oară. pe tronul Moldovii, dar” nu aminteşte că el 
însu'şi s'ar fi îmbiat, ci dincontră dice că abis își sfirzise de zidit frumo- 
sul săii pălat. din Constantiniana şi fi împins din el afară la domnica 
Moldovii. 3) Încât despre Constantin Brîncovanul, Dumitra Cantemir, dice 
că înţelegînd împăratul Tureilor Ahmed [LL (1703 —1730) că Constantin 
Brâncovanul stă în curăspundinţă secreta cu împăratul moscăcese, Petra 
cel Mare (1652 resp. 1689 pînă 1725); că voiezte să se desfucă de împă- 
răţie ; că a promis împăratului Petru, cînd va întră în Moldova, 3000 de 
ostași și provisiuni pe mai mulţi ani, și că, ea dovadă pentru întărirea 

2) Let. Mold. t. 2. 330—3831; — Cror. Rom. t. 2, pg. 800 -301. — 2 Geschichte 
des osman Reiches, Hamburg, 1745, pg. 153. nt. 17; 237, nt. 32; 472-475, nt, 20: 
761-166, nr 29—34; — Istor, împ. otom. t. 1. pg. 145, nt. 22 în fine; 229, nt. 35; 

„416, nt. 51: 187—789, nr, 29—34, — 3) „So wurde ich in das Fiirstenthum Moldau 

gleicbsam hinaus gestossen“. Trăducerea romînescă aice, ca și: aiuria, nui esactă, e 

cu înţeles contraiiă: „și deodată faseiii alun gat din principatul Moldovii“!
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acestei legături, a primit dela el ordinul statului. Andreiii: mai înnăinte 
de a declări Moacalilor răsboiii, a poroncit hanului tătăresc ca .să se 
sfătnească cu vizirul, ce ar fi e făcut. La acest sfat, hanul tătăresc - a 
recomîndat pre Dumitru Cantemir ca cel mai bun pentru domnie sub 
aceste împrejurări critice, „deoarece, atât în timp de pace cît şi în timp 
de răsbuiti, a dat dovedi .de credință; cătră împărat și împărăție“. A turela 
îndată a fost numit Dumitru Cantemir „că Domn în "Țara Romînească 
sub titlul de Domn al Moldoviic, şi „din cause cari nu se pot spune“, ?i 
s'a făcut distinsa onoare de a fi îmmbriicat cu căbăniţa cea en flori de aur şi cu spinări de soboli, și trimes în Noemvre 1710 deocamdată, în. Mol- 
dova cu îndătorirea ca, sub vreun pretest, să prindă pre Constantin Brîn- 
covanul şi săl ţrimată, viii saă mort, la Constantiniana, şi dupăce va fi ocupat "Țara Romînească să rămînă acoleă Domn, iar” în Moldova să, pună Domn pre eine va crede el, însă sub reserva întăririi ulterioare decătră 
Turei., Lui Dumitru Cantemir %-a promis împăratul “Purcese și W-a întărit 
promisiunea chiar prin hatișerif, că'l'va lăsa „Domn .pe vieaţă (ebedi) 
şi că nui va cere nici tribut, aici peşehieş, cît timp va. fi Domn 
în Moldova. | 

Această promisiune sultănească, oricît de încurăjătoare erâ ea, n'a avut o înrîurinţă stătornică asupra decisiunilor de mai apoi ale lui Dumitru Cantemir, 
căci el știă că și Constantin Brîncovanul căpătase, cu cîţiva ani mai înnăinte, tot dela, acest sultan, un asemene hatișerif 'de întărire a domnici pe vieaţă, şi cu toate acestea acuma se dedese ordinul ca să, fie prins, vii sait mort! Pe lîngă aceasta, Parcii, în lăcomiea lor de bani, nu se ţinură nici de promisiunea de a nu cere dela Dumitra Cantemir nică tribut, nici pegehieş, căci acesta ni spune!) că „puţine dile după sosirea sa în Moldova a primit o scrisoare dela chihaiaiia marelui. vizir, dela Osman aga, în care se cereă dela dînsul ca, fără zăbaviă,. să-tri- mată sultanului și vizivalui peşehieșul ce după obieeiii fiecare Domn îl dă la începutul domniei sale; ca să strîngă mare mulţime de provi- Siune pentru oastea turcească; ca să gătească, cu cea mai mare iuţală, podul de preste Dunăre; ca să ernede pre Șvediă şi Căzacii ce se aflaii pe lîngă regele Şvedică; și că, pe la sîntul Giorgiii, însu'şi să vină cu oastea sa la Teghina; şi încă multe alte “supărări nesuportabile. Cuno- scînd aci Dumitra Cantemir din aceste frupte, cît de puţină cre- dinţă se poate aşteptă dela cei necredineioși, se lepădă de legătura sa cătră biele tureese, şi socoti că'i mai binea pă- timicu Hristos, decîta speră la comorile înșălă toare ale Egipetului. Deci trimese pre un sol la împăratul Moscului, spre ai oferi șerviciile sale și ale domniatului săi. 

La această decisiune a ajuns Dumitru Cantemir nu numai în virtu- tea motivelor mărturisite de el, dar” și împins de înteresele familiare şi naţionale, precum se poate cunoaşte aceasta din legătura ce a închieiat'o, prin Ştefan Luca visternicul, cumnatul analistului. Ton Neculec, cu Petru cel Mare înta 13, April 1711 la Luse în Poloniea, și ai și întărit?o prin iseâlitură și prin jurământ, în cuprinderea următoare: 1. Hotarul Mol- dovii decătră Moseali să fie Nistrul, și Bugeagul tot al Moldovii să fie cu toate cetăţile, „numai deodată prin cetăţi să așede Moscul oșteni pînă Sa întemeiă ţara, iară, apoi să lipsască oastea moscăcească“, — 2, Bir să 
m . 

. 

1) Gesch, des osm. Beiches, pg. 165-166 nr, 32—33; — Istor. împ, otom.-t. 2, pg. 188—189, nr, 32—33; — Descriptio Mold. p. 2. cp. 2. nr. 62, . .:. 

*
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nu dee ţara niciun bani. — 3, „Pre I)omn să nu'l măzilească împăratul pînă la moarte, și pre urmă din fiii lut să fie, pre carele "și-ar alege ţara€, — 4. „Neamul lui să nu iasă din domnie; numai cînd sar hăint, sa cînd 'și-ar lepădă legea : atunce acela să lipsască şi să pute din fraţii lui<, — 5. „bre boieră să nu măzilească Domnul din boterie pînă la moarte, saii cu mare vină săi scoată“, — 6, „Vama Oanei și (a) altor tîrguri să fie venitul Domnilor, far! altă dare să nu fie“, — 7. „Mazilii şi mănăstirile 
să și stăpînească ocini!e, moşiile, și vecinii săi, şi să'și iate desetină (Qeciu- 
ială) de stupi, și de mascură, şi de goștină de oi de pre moşiile sale.* — 8, „Dece mii de oaste să fie tot gata în ţară, şi împărăţiea să li dee lefe din visteriea împărătească“, — 9. „Din Moscali să nu se amestice la bo- 
ieriile Moldovii, nici să se însoare în țară, nică moșii să nu cumpere, — 10. „Domnul pre boieri să nu fie volnie ai pierde, orice greșală ar face, fără sfatul tuturor şi fără, iscălitura mitropolitului:, — 11, Să se întitu- 
lede: Seninatul Domn al ţării Moldoviă, sîngur stăpînitoriă şi colegator, 
adecă prietin "Țării Moscăcești, — 12. Moseul nicidecum să nn facă pace cu Turcul, Jar” de s'ar întîmplă să facă pace și Moldova să rămînă tot sub stăpînirea turcească, „atunci să aibă împăratul moscăcese a dă lui Dumitru Cantemir doaiiă părechi de curți în căpitală, și moşii pentru moșiile din Moldova, și chieltuială pre di în toată vieața lut ..., și de nu "l-ar plăce acolo și s'ar trage într'altă țară creștineassă, volnie să fie a merge, și altele multe ca acestea.“1) Din stipulările acestui tractat se vede 
că Dumitru Cantemir urmăriă, în meritorii, politica tătini-săit, .cu. deo- 
schivea însă, că aceea ce Constantin Cantemir voi să dobîndească prin 
împăratul nemţese, Dumitru Cantemir voi să capete prin cel moscăcese ! 

Pertrătările pentru această legătură “nu le începuse Dumitru Can- 
temir îndată după sosirea sa în Moldova, ci abiă la vro trei luni după 
aceasta, atuncia cînd văduse că nu vine dela Poarta otomană nici 
fivman pentru prinderea lui Costantin Brîncovanul. nici ajutoriul ostă- 
șese necesar pentru aceasta, și cînd „anii început a gândire că doară ai 
prins veste Brăncovanul vodă, şi 'și-aii tocmit Incrul“, şi a se teme „că, 
de "i s'a tîmplă vro măzălie, wa fi bine de dănsul“, şi cînd s'a înere- 
dinţat că „toată creștinătatea trăgei, nădejdea Moscalilor: : abiă acuma, 
dice Ion Neculce, „aii începat și el (Dumitru Cantemir) a se agiunge cu 
creştinii și ai înștiință dela Poartă. Şi aşă cu meșteşug ai scris la 
Poartă, ca să'i dee voie să se facă a se ajunge cu Mosecalii, şi ce ar vedă 
şi ce ar înţălege, de toate să, facă știre Porții Deci vizirul, găndind că 
va fi drept Porții, datu'i-aii şi aceâ voie“. 2) Acuma începi Dumitru Can- 
temir negoţierile sale cu Petru cel Mare „mai fără sîială“, însă cu mare 
taină, și nu le descoperi consilierilor săi decît abis, dapăce fuseseră închie- 
Xate şi dupăce Mosealii ajunseseră pînă la Prut la Zăgăraneea. Dar și acuma tractatul închieiat nu'l împărtăşi boierilor decît după sosirea lui 
Petru celui Mare în Iaşi. 'Practatul fn combătut în unele stipulări de 
cătră o samă de boieri; mai ales Iordachi Ruset dice „că nu este bine 
să fie Domn vecinie pre neam în Moldova, ce este bine să so schimbe 
după cum va pofti ţara.* 2)Această argumîntare egoistă și funestă pentru 
binele, consolidarea și prosperarea, domniatului -fi răspinsă de majoritatea 
    

) Letop. Mold. t, 2. pg. 337-338, 100, 102, 110, 112; — Cron, Rom. t. 2. pg. 306 ; 
92, 99, 101. — 2) Letop. Mold. t. 2, Pg. 8314 —336; — Cron. Rom. t. 2. pa. 334—335. — 
3) Let, Mold, t, 2, pg. 348-349; — Cron. Rom, ţ. 2 pe. 316.
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boierilor, iar! Iordachi Ruset încarcerat din causa sumnțărilor ce le făccă, 
printe boteri. - 

„ Bătăliea dela Stănilești din 11. Jalii I7LL dintre Moscali și Turci 
zădărnici toate planurile lui Dumitru Cantemir. Moscalii fură necesitaţi 
să închieie pace cu Turcii. rămînînd Moldova și mai departe sub suzeră- 
nitatea lor, Estrădarea lui Dumitra Cantemir er& una din condiţiunile 
principale puse de Turci pentru închiearea păcii. Consilierii moseală con- 
sîmțial la aceasta pe motivul ca împăratul „să nu lase să piară pentru 
un sîngur om o oaste atît de număroasă“! Atunci să fi răspuns Petru 
cel Mare „cu o inimă adevărat împărătească: Aș put să daii Tureilor 
toată fara pînă la Cursea, fiindcă am speranță de a o reenceri, da” sub 
nicănn chip nwmiă pot căleă cuvîntul şi estrădă pre un principe carele, 
pentru mine. "şi-a părăsit principatul ; căci este'eu neputinţă dea 
recîştigă onoarea odată picrdută!* Audind Turcii de această 
resoluțiune a împăratului, renunțară la pretensiunea lor și închieiară pacea, 
sub alte condițiuni. 1) 

Dumitru Cantemir fii devi necesitat să'și părăsască domniatul cu mai 
mulță boieri într'a 16. Juliii 1711 și să plece împreună cu Petru cel Mare 

„în Rusiea, Aice se încercâ să îndnplece pre împăratul ca în primăvara 
analui 1712 să declare 'Turcilor din noi răsbolii și să nu împlinească sti- 
pulaţinnile din tractatul de pace, dară nu isbuti din causa opuuerii unor: 
consilieri împărăteşti. 

Vădînd acuma Dumitru Cantemir că nu se va mai put6 înturnă în 
Moldova, ceri dela împăratul moscăcese „țara Harcovului cu toate veni- 
turile, dicînd că ţară ai lăsat, ţară săi dee; și pre toţi Moldovenii el să 
(fie mai mare; că ce va fi volea lui, vplnic să fie să facă, și fără ucazul 
aordinul) lui nime să nu fie volnie a merge nicăiri; şi altele multe ca 
cestea“. Această pretensiune a lui Dumitru Cantemir fu supusă consiliului: 

de stat. Acesta însă se opuse la cedarea ţării Harcovului, dar' se învoise 
ca să se dee lui Dumitra Cantemir „o mie de dvorură (curţi) în ţara 
Moscului, care aceă mie de dvoruri cuprinde cincădeci de sate, şi oameni 
ca cincăsprădece mii“ ; și încă „cîte doaită deci de pungi de bani pe an, 
care fac șese mii de ruble, şi doatiă părechi de curţi frumoase: în căpi- 
tală. lar boferilor emigraţi cu el li se dedeseră treisprădece sate. 2) 

Această decisinne a consiliului de stat, superă mult pre Dumitru 
Cantemir, fiindeă, prin ea, își vedeâ, spulberate toate planurile sale pentru 
întemeiarea unei domnii ereditare în Moldova, sai şi auria. 

Cu deosebire soțiea sa, Casandra, jăli mult că nu se poate întoarce 
în patrie'și și la al săi; din cansa aceasta capătă inimă, reă şi răpăusâ,. 
înti'a, 11/12 Mali 1713, lăsînd în urmă patru feciori: Covstantin, Ma- 
tel, Şărban şi Antioh, și doniiă fete: Mariea şi Smaragda. Petru cel 
Mare însă, care, pentru realisarea planurilor sale, aveă trebuinţă precum 
de simpatiea și binevoinţa Ini Dumitru Cantemir, aşă şi de îndestularea 
boierilor moldoveni, emigraţi cu el, căută toate chipurile ca la toți să li 
facă pe voie. Mai ales pre Dumitru Cantemir îl atrase printre consilierii 
săi îutimi și'l acumulă cu felii de felii de favoruri și privilegii, 

Perdîndu'și Dumitru Cantemir toată speranţa de a mai deveni vro-: 
dată Domn în vreunul din domniatele romîneștă, părăsi terenul politie, 

  

:) Cantemir D. Gesch. des osm. Reiches, pg. 169, nr. 43; — Istor. împ. osm, t,2. 
Pg. 193, nr, 48, — 2) Let, Mold. 't. 2. 372; — Cron. Rom t. 2. pa. 837; — Conf, 
Hermann Dr. E. Gesch. des rnss, Staates, î, 4 Hamburg 1849, pg. 274,
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pre care nu fi în stare să'și împletească cununi de laur, și se arancâ pe cel literar, pentru carele se pregătise “atît de bine din tinereţele sale. și dăduse pînă acum și probe suficiente prin scrierile amintite mat sus. Ia curtea împărătească, din Moseva și din Sîut-Petroburg făeti Du. mitru Cantemir cunoştinţă. cu o mulţime de învățați germani, prin con- cursul cărora fi denumit întra: 11. ulii 1714 membru al Academiei de ştiinţă. din Betolin 1). Din îndemnul acestei Academii, și din al lui Petra celui Mare a compus D. Cantemir principalele sale opari, precum : 1, Isto- ziea pentru creșterea şi descreşterea _ curţii aliosmăneşti, pînă în 1716 (vedi mai sas pg. 252, nr.7); — 2, Intîmplările Cantacuzineştilor și ale Brîncovenilor în 1717 (pg. 239); — 3. Vieaţa lui Constantin Cantemir, (pg. 240). — 4. Genealopiea boierimii moldovenești, în 1718 (pg. 239), — 35, Geo- grafiea Moldovii, în 1718 (pg. 205, nr. 5.); — 6. Hronicul Romînomoldo- vlahilor, lătinește în 1119—1720, romîneşte în 1721-1723 (ps. 231, nr. 4). — 7. Sistemul religiunii mahomedane, în 1722 (pg. 254, nr. 8). — 8. Regiunile de lîngă marea, Caspică, în 1721—1722 (pg. 257, nr. 6). Despre toate sericrile acestea am vorbit maj pe larg la locul săi, mai sus. | 
Dumitru Cantemir s'a căsătorit a doaita oară în cășlegile de iarnă din 1719, cu a, treia fată a principelui Giorgiit 'Prubeţeoii, dela carea, căpătă, întwa S. Noemvre 1719, o fetiţă, numită Smaragda în aminţirea omonimei care răpăusase în 4. Jalii 1719. În Mai 1722 a plecati Du- mitru Cantemir. cu Petru cel Mare într'o espedițiune, încontra Perşilor, în decursul căriia se înmorboșâ, prin August, așă de răi, încît în luna Imi Optomvre erâ mai să se treacă, fi însă scăpat prin iscusînţa unor medici și se înfiripâ pînă la Crăciun pînă întru atîta încît pută să por- nească spre casă în lanuariii 1723 şi ajunse foarte cu grei la una din moșiile sale abiă în luna lui Mart, 'Aice 'și-a pregătit Hronicul ve- ehimii Romînomoldovlahilor pentru tipariii, dar nu ajunse a'1 vedg tipărit, fiindcă se înmorbășâ, din noii și muri într'a 21. August 1723, Dumitru Cantemir a fost unul dintre cei mai distinși, mat univer- sali şi mai temeinică învățați ai timpului săi, și unul dintre geniile cele mai mari şi mai alese ale Romînilor. Prin scrierile lui ati început ho- mîniă a se face cunoscuți la popoarele oceidentate. *) 

13: Radul Popeseul. 
Radul Popescul, „fiul Hrizei vistierial din Popești“, s'a născut dintrio familie renumită romînească cam pe la anul 1650 în Olteniea. Judecînd după vieaţa sa politică şi după scrierea ce ni-a lăsato, trebue să dicem, că Radul Popescul a fost talentat, energie şi îndăstrat cu o cultură, aleasă, Între anul 1668 și 1678 a făcut șervicii milităreşti. Omo- rîndu'i-se în Februar 1679 tată-săi decătră Şărban Cantacuzinui, Radul Popescul a fugit în Moldova, a petrecut acoleă tot timpul domniei lui Şăvban Cantucuzinul (1678—1638), s'a întors în patrie'şi la începutul omniti lui Constantin Brîncovanul și a fost numit logofăt, „Fiind învă- țat și în limba lătinească:, a, fost trimes decătră acesta, în anul 1689 ea, 

  

1) Beer, recte Bayer: Istoria Kniaza onstantina Kantemira . . rodoslovia Enia- zei Kantemirov. Moscva, 1783, pe. 315; — Cantemir D. Opere, t. 7. Colectanea, pa. 5. — 2) Estras din scrierea mea manuserisă, mai estinsă și întitulată : Vieaţa şi activitatea, lui Dumitra Cantemir, ”
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sol în Ardeal la generalul -Haisler, spre a'l înduplecă, pre el și pre Con- stantin Bălăceanul, ginerele luk Șărban Cantacuzinul, ca să nu vină cu oşti în Para Romînească și să se încâree a o ocupă în numele lui Giorelkii Cantacuzinul, fiiul fostului Domn, Şărban Cantacuzinul. Pe la anul 1695 îl întîmpinăm ea eluceriii, odată pus de Constantin Brîncovanul la Cerneţ cu oaste ca să pădască marginea țării decătră vreo năvălira. a oştii nemțești, ar altă dată în divanul domnese citind niște hărtioare, prin carile se vădii Constantiu Ştirbei ca dosîtorăă de bani publici 1) Ce felii de șervieii a mat făcut Radul Popescul în domniea aulte- rioară a lui Cunstanţin Brîneovauul, nam aflat, dar! pare să fi ajuns la rangul de vornie, fiindcă în această calitate îl îutîmpinăm la începutul domniei lui Ştefan Cantacuzinal (Mart 1714 pînă Ianuar 1716) călăuzînd, în toamna anului 1714, pre regele Şvediei Carol XII, la întoarcerea lut în țară'și, dela Giurgiit “pînă în Ardeal. 2) Ca mare vornie de Tîrgovişte îl găsim în Tanuariăi 1716 printre boierii: 'Pării Romîneşti, carii “veniră pînă În Focșani întru întîmpinarea noului Domn Nieulaiii Manrocordat 5). În scurta domnie dintîi a acestui Domn, din Ianuariii pînă în Noemvre 1716, Radul Popescul încă a fost mare vornic, şi rînduit de Domn, dim- preună cu Şărban Greceanul mare pitariii, ca să gătească hanului tătă- ese, carele mergeă la Temişoara într'ajutoriii 'Pareilor, toate conacele prin ţară dela Focşani pînă la Cerncţ. Aicia sosînd vestea că Temişoara a fost cucerită de Nemţi într'a 16. Optomvre 1716, hanul a treent Du-, nărea la Turci, Xa”! 'Dătarii s'aii întors îndărăpt prădînd ţara. Radul Po- pescul a dat de știre domnitorăalui, carele a trimes oaste asupra lor de X-a bătut și l-a luat prădile. Întoreîndu-se Radul Popescul, fă bine primit decătră domn 2) | - Radul Golescul, Grigoriii Bălăeeanul şi Şărban Bujoreanul urdiseră o “eonspirare încontra Ini Niculatit Maurocordat cu scopul, ca să'l dee pe mîna cătanelor nemţeşti, tar” în local lut să pună Domn pre Giorgiii Can. tacuzinul; se temea însă de Radul Popeseul, carele stă în legături cor- diale cu noul Domn, ca nu cumva el, aflînd la întenţianile lor, săi vă- dească domnitorului. Spre a scăpă de Radul Popescul, sfâtuiră pre Domn ca să'l facă mare ban și să!l trimată la Craiova cu oaste împrotiva că. tanelor nemţești, câci, „fiind om mai sprinten, mai levent:, va put alungă cătanele de preste Olt, Nienlatii Maurocordat li-a aprobat sfatul şi a tri- mes pre Radul Popescul în calitate de mare ban cu oști la Crafova, Îndată după îndepărtarea lui Radul Popescul, întra 14. Noemvre 171G aii întrat în București cătane nemțești, ai prins pre Niculaiii Maurocor- dat și "l-ati dus pe la Tîrgoviştea la Sibiii, Audînd Radul Popeseul de prinsoarea lui Nicula Maurocordat, a concediat oștile turcești şi tătă- rești ce le avei, și a oprit pe lîngă sine numai pre ostașii romînă. Aceștia însă, „răi fiind şi pururea vrăjmași boierilor“, dice Radul Popescul în annariul săi, îndatăce ai înțeles despre pureederea ostașilor străini, „aii făcut sfat între dînşii, şi “l-ai luat cu necinste, și cu pază foarte mare "l-ai dus pănă la Tărgovişte, unde "l-aîi dat în mîna cătanelor nemţeşti, și piindu'l la arest, at șădut acoleă pănă ai venit Pivoda dela Bubu. vești“. Acesta a scos din închisoare pre banul Radul Popescul, "l-a luat cu sine pînă la Rîmnic, iar! de aick îl-a trimes la Sibiiit la generalul Stein- 

  

î) Mag, ist, t. 2, pg. 92—95 5, pg. 106 -109; 139, 144, 4,2, pg. 220. — 2 Magaz. istor, t, 4, pg. 83—84. — 5) Let, Mold. t. 2, pg. 190; — Cron. Rom, t. 2, p5. 112. — 4) Magaz, istor. t, 4, pg. 51—52. e '
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A vil. Dela. acesta a căpătat cărți de odihnă să şadă în Ardeal unde va vot. 
“Radul Popescul s'a dus la Bruşov, unde eră, filu-săii şi alţi ai casei lui), 

Cît timp a rămas Radul Popeseul în Ardeal, nu putem şti cu sigu. 
ritate, presupunem însă că a. petrecut acolei, pînă în anul 1718. când, în 
urma păcii dela Pasaroviţ din Juli 1718, fi eliberat și Nieulaiti Mauro. cordat. În a doar doninie a, acestuia, în Tara omînească (Febr. 1719 
pînă Apr. 1130) a fost Radul Popeseul arăș mare vornie pînă în anul 
1723, cînd însu'și ni spune că „viind la vreme de bătrîneţe și de slăbi- 
clune, socotind că și ale lumii sînt toate deșerte, sîngur de bună voie am 
cerut voie dela măriea sa, și am mers de m'am călugărit la mănăstirea 
lui Radul vodă. 2) Ca monah, Radul Popeseul s'a numit Rafail, 5) și a 
trăit încă, cel puţin, pînă la finea anului 1728. 

__Radal Popescul, în timpul din urmă, a fost om de casă la Niculată 
Maurocordat și „în cinstea măriel sale, şi ni-a lăsat descrisă nu numai 
întilea și a doaiia domnie a lui Nienlaiii Manrocordat în Tara Romînească, 

„dar și o istorie întreagă a acestui domniat, istorie asupra căria n-am 
espus. socotinţa mai sus, pg. 200, nr, 12 pînă la pg. 220. 

14. Acsenti Uricariul. 
| Acsenti Uricariul erâ Romîn moldovan, talentat şi eu studii; ajunse 
om de casă la Niculaiii Costin şi uricariii Ja logoteţiea mare, mai pe 
urmă poate şi mare paharnic. 4) Prin Niculaiii Costin şi în virtutea -capa- 
bilităţii sale a încăput Acsenti Uricariui în graţiea lui Nieulaiii Mauro- 
cordat, a deseris domniea a doniia a acestuia şi a fost însărcinat de el, 
după moartea lui Nieulatii Costin, ca să pună în ordine serierile acestuia 
şi să întregească, după seriptele altora, istoriea domniatului Moldovii pînă 
în domniea a doaită a Iui Niculaiii Maurocordat. Despre această activitate a 
Ik Acsenti Utricariul am vorbit mai sus, pg. 176, nr. 6; 177, nr, 7; 185. 

Sar fi căzut să vorbim malt mai înnăinte despre 

15. marele logofăt de sub Mihaii Viteazul, 
carele, înnăinte de anul 1599, deserisese românește vieaţa acestui mare Domn 
(ps. 168, nr. 1); apoi despre 

16. Lon Romanul, | 
carele a îrădus romînește nişte Călindare (pg. 269); mat departe despre 

17. Ieromonahul Marda riă, 
carele a scris un Vocabulaiii slovenese-romînesc dimpreună cu esplicarea 
numelor (pg. 264, nr. 7), şi îucă despre mulți alţii, dar” na am pus la 
locul lor, fiindcă nu li ennoaştem mai deaproape activitatea. Asemenea 
n'am amintit aice nici despre 

18. Eustratiii logofătul, 
carele a fost compilătoriul unor serieri juridice (pg. 260 nr. 1; 26l,nr.9); 
nică despre : 

e. 

  

1) Magaz, istor. î. 4. pg. 56—57, 61. — 2) Mag. îst. t. 4. pă. 101, 198 — 5). 
Istoriea "Țării Rom. Bucareşti, 1859, pg. 278. — $) Let. Mold. î, î.. pe. XVIII. nr. 5; 
— VUrechie V, A, Miron Costin, Opere t. 1. pg. 170, nr, 20); 174. nr, 220 ;. 186, 
nr, 983, ”
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19. Mihaiii Moesa, 
carele ni-a lăsat o istorie universală (pg. 240, nr. 2), nici despre 

20. Radul Greceanul, 
carele a descris domuiea lui Constantin Brâncovanal (pg. 29%, ne. 11), nică despre alţii, fiindcă despre „ci am vorbit la $ 19 „Scriitori biseri- cești“ (pg. 133, nr. 13; 134, nr. 14; 144, nr. 35). 'Tot așă am trecut cu vederea și pre toți copiștii, chiar și pre cei trei celebri cari ati făcut adăusături la anuariul lui Grigoriti Urechile (pg. 1170—114). 

Za. 
  

Erori de tipari, mai remarcabile. 
Pg. 5, nota 1, în loc de Actu, citește Acta. — pg. 7, şir 36, facut — făcut. — Pg. 7, șir 41-42, Ianuarii 1666 — Noemvre 1665. — pg. 8, șir 41, fasa = fus. — pg. 10, şir 25, nefelositoriii = nefolositoriii. — pg. 10, șir 28, scoală = școală, — pe. 10, șir 29, faceă =— făcea, — Pg. 10, șir 34, le = de. — pg.1l, şir 44, Constantiniană = Constantiniana. =- pg. 14, şir 19, lăptaii = luptaă, — pg. 14, șir 95, toasă răsprîndirea = toată văspîndirea. — pg. 15, nota 4, Melchisedoe == Melchisedec. — pg. 19, șir 99, asistat =— esistat. — Pg. 19, şir 82, ca = că. — PS. 20, şir 33, Sar! Moldova = iar. în Moldova. — pg. 20, nota 1, Barid = Bariț. — pg. 31. şir ultim, esteriore == esterioare. — Pg. 39, șir 89, aptele = Faptele. — pg. 40, șir 89, întorsură == întorsura, — pg. 45, șir 18, esprimăte == esprimate. — pg. 46, şir î, acestă == aceasta, — pg. 45, şir 8, | 1561 == 1651. — pg. 48, șir 41, edițiunea == edițiune. — pg. 51, şir 5, 1607 = 1697, — Pg. 5], șir 89, cări =— cană. — Pg. 54, şir 4, 1686 = 1688, — pg. 54, șir 42, Teresalim = Ierusalim. — pg 65, șir 29, ea = ca. — pg. 15, șir 42, pornei = poronei, — pe. 80, şir 42, elial = feliul. — bg. SI, șir €, că = ca. — pg. 84, șir 18, culege = cunoaște, — Dg. S6, șir 13, Metrafrast — Metufrast, — pg. 91, șir 22, Rîmnucul = Rîn- nicul. — pg. 9%, şir 6, facută — făcută. — Pg. 107, șir 46, porunea = poronca. — Pg. LIS, șir 24, Macsalie = Mocsalie,, — po. 119, șir 13, conlucrați = con- lucrat, — pg. 120, șir 44, madatul — mandatul, — pg. 120, nota 8, Serierierile = Scrierile. — pg. 131, șir 44, nu știe == mu se știe. —: po. 134, șir S, le cele = la cele. — pg. 134, şir 10, lagofăt = logofăt. — pg. 1%, șir 16, sa'l = săl. — pg. 136, șir 26, Meteiă = Matei. — pg. 196, șir 27, dirăgătorile = dire- gătoriile. — pg. 138, șir 4, 1676 = 1675, — Pg. 199, șir 88, romiresc = româînese. — pg. 140, şir 12, brosură = broșură. — pg. 140, șir 44, întoase = întoarse, — p&. "141, șir 20, XVIII. = XVII — DS. 142, șir 3, căpătut = căpătat. — pg, 142, șir 10, Bălăceni — Băleni. — pg. 142, șir 11, tacuzineșilor = tacuzineştilor, — Pg. LH, șir 41, filosafică — filosofică. — pg. 145, șir 23, Alesandiei = Alesandriei. — pg. 148, şir 2, Centacuzinal = Cantacuzinal. — Pg. 148, șir 24, degredat = degradat. — Pg. 149, șir 44: a trădus = a tipărit acoleă, mai întîi un Apusto! (pg. 41, nr, 6) în 1704 cu o precuvîn- tare din parţe”i, a trăduis; pg. 150, șir 42, ooţin = conțin. — pg. 151, șir 20, sufletelui =— sufletului, — pg. r 21; “felii — felii. — Pg. 152, şir 6, crierile — scrierile. — PS. 152, şir 18, ca S=ci, — pg. 154, șir -26, poveştite == poveștile. — pg. 154, şir 27, similiturile = șimilitarile. =? pg. 157, şir 11, că, = „ca. — pg. 18, șir 14, aretat = am arbtat. — pg. 159,-şir 38, de al == dela al. == pe. 00 sis, 6, puclicat = publicat, — Pg: 163, șir 13, Macerii = Macariă, — pg: 163, șir 20," mănăstirea. Neamţului, (ecă 
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înnăinto ce = Mănăstirea Neamţului, deci înnăinte de.'— pg. 164, şir 32, primal = primul. 
— pg. 163, șir 34, părținitorii = păntinitorăi, — pg. 165, șir 27, Predoslavie 
= Predoslovie. — pg. 165, şir 81, strîns == stins. — pg. 165, şir 95, Iacob = 

lui lacob. — pg. 16%, şir 19, redecțiuni = redacțiuni — pg. 16, şir 19, auteriori 

= anteriori. — pg. 107, şir 28, Otomară == otomani. '— pg. 16%, şir 39, dobîndidă 

dobîndită. — pg. 168, șir 21, vode =— vede. — pg. 105, șir 34, "romîneassă 

romînească — pu. 169, şir. 11; 96; Predoslavie = Predoslovie. — pg, 169, 
şir 30, rain = Traian. — pg. 169, șir 87, direptarea = direptatea. — pa. 109, 

şir 45, ceea ni = ceea ce ni. — pg. 110, şir 21, armei == urmei. — pe. 110, şir 2, 
lului == răului. — pg. 170, şir 30, zisiput = risipit, — pg. 1170, șir 88, ci ci =ci 

ca. — pg. ll, șir 7, Româniror = Rominilor. — pg. 172, şir 3, fețată =— fătată. — 

pg. 113, nota 2, Isoriea = Istoriea. — pg. 174, șir 22, vasile Vodă = Vasilie vodă. 

pg. 174, şir 26, 1610 = 1630. — pg. 174, şir 85, varicitatea, == veracitatea. — pg. 

115, șir 15, Codocelor = Codicelor. — pg. 175, şir 314, ini = lu. — pe. 199, șir 45, 

Ruscţ r= = Ruset. — pg 156, şir 6, scis== scris. — pg. 176, șir 9, Dascălatul = Dascălul. 

— pg. 116. șir 30, că = ca. — pg. lif, şir 95, atribbită = atribuită. — ps. 119, șir 43, 

provoeaii = provocait. — pg. 189, șir 1], achilor = ochilor. — ps. 182, şir 9, Castin = 
Costin. — pg. 182, șir 30, Meron = Miron. — pg. 183, șir 7, 1515 = 1716. — pg. 184, 

şir 46, ca = cn. — pg. 185, șir 2, „anome == anonime. — pg. 185, șir 4, comunele = 

conumele. —- pe. 7s5, şir 45, canonică = cronicii. — pg. 190, șir 23, singur = singur. 

— pg. 190, șir 2, facute = făcute, — pg. 193, șir 38, virițe = vîrite. — pa. 194, șir 

Si, ale = de. — pg. 197, şir 38, decă = dacă. — pg. 19, șir 49, Hronogie = IIronologie. 
— pa. 198, șir 16, achieiă = închiele. — pg. 198, șir 20, scriem =— seriem. — pu 198. 

şir 2], cronologie = cronologie. — pg. 199, şir 1$, deosedire = deosăbire. — pg. 200, 
șir 12, numai = nu numai, — pg. 209, şir 45, turbarase = turburase, — pg. 208, șir 

3, Cantecu = Cantacu. — pa. 214 col. Î., șir 46, 'Toiţă = Troiță, — pg. 216, şir 3, Joca- 

lităţul = loczlităţi. — pg. 216, șir 18, numită = numită. — pe. 216, șie 32, Isroriea = 

Istoriea. — pg. 216, şir 88, cris = scris, — pg. 228, șie 24, mai mai == mal. — pg. 

Il
 

225, șir 41, deii == den. — pg. 228, şir 42, an == anii. — pg, 230, șir 15, la la == la — 

pg. 230, şir 35, desi == deși. — pg. 231, șir 21, artorului = autorului. — pg. 292, şir 

3, Seara = Scara. — pg. 236, șir 31, toti = toţi. — pg. 1, şir T, de = den. — pg. 

213, şir 34, ceruditul = eruditul. — pg. 247, şir 22, compare Buburăzăi == cumparare 

Puburuzăi. — pu. 218, şir 23, Dancovicii = Brancovici. -— pg. 256, şir 2, deao = 

de a". — pu. 997, şir 30, ocasinea == ocasiunea. — pg. 239, şir 40, acestă = această. 

— pă. 264, șir 3, societății — soţietăţii. — pg. 265, șir 93, 1614 = 1654. — 

pg. 9268, șir 3, ierartică = icratică. — pg. 214, şir 5, Ciutecal = Cintecul; — pe. 

219, sir 50, părţile = porțile. — pa. 980, şir.5, se == să. — pg. 980, şir di, căpitănii 

= căpitanii. — pg. 985, șir 5, Sinagrit = Sinagrid. — pe. 286, șir 27, binecunoscutat 

== binecunoscutul. — pg. '25s, şir 12, curoscut == cunoscut, — pg. "992, şir 29, al compus 

=— a compus. — pa. 296, şir 98, repretîntat = represînfat. — pg. 801, șir 19, Stafan = 

Ştefan. — pg. 908, șir 22, neomenasă = neomenoasă. — pg. 31], şir $, oamoară = omoară. 

— pg. 312, șir 5, că acuma = acuma că, 
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