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- IN 
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1869—1871. .



DISCURSULU 

- D-LUI : 

Primindu preşedința Sooietăşii „Româniemulti, în şedinţa 

din 15 Noambrie 1869, 
  

Domnilorii, 

M-aţi oferitii președința. acestei societăți. 
O consideri mai multi de câtii o ondre, mai 

multii de .câtii o plăcere, mai multii de câtă.o ma- 
nifestațiune: m'aţi pusă, D-loriă, în stare de a lucra 

cu vigâre în înțelesulăi convincțiunilori mele. 
Amii credută totii-d'a-una, că mântuirea nemului 

nostru consistă, nu în negurâsele sfere ale abstrac- 

țiuniă, ci numai și. numai în stindardul cel, vii 

alii Românismulut. 

Ami credută totii-d'a-una, că acestii măreţii dra- 
pelii nu pâte fi ridicati sușit de nisce mâne veşte-
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jite, ci numai și numai de puternicul braţii. ali 
junimei. 

Românismii ca. țintă, junimea ca glonţ: o teoriă 
întregă în două cuvinte! 

Privindu-vă, mă simtit fericitii de a veds reali- 
sală în miniatură. - 

Suntemii puţini. do cami dată. 

Nu! suntemii forte mulți. 
Semânţa, din care se desfiișură acelli bradă ali 

Carpaţilorii, care ni apare ca unii munte înfiptă 
într'unit alti munte, — e mânuntă și este uriașă 
totit-d'o- -dată, căci arborele întregi se coprinde deja 
într'ensa. ” 

Leulii este: leii chiar când se nasce. 

Astii-felă e şi Românismuliă. 
Dar o semenţă, D- lori, lesne pote fi strivită în 

fas. | 

„Aci e răul. . 

să 'veghiămii deră ; să ne ferimii de uneltirile vrăş- 

maşiloră; să apărămii simburele viitorului. 
Indignațiunea se zugrăvesce pe fețele D-vâstre: se 

pote dre, ca Românismulit să nu fie sicurii tocmai 

în țâra Românului ? 
E rușine s'o spunemiă ; arii fi o greșală s'0 ascun- | 

demii, și o peire ca să n'o înțelegemiă. 

Să cercetămii situaţiunea. 

Inamiculii este pe jumătate desarmatii, când în- 

cepemii a'lă cunâsce mai de aprâpe. 
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Viermii cei mai periculoși nu sunt din afară, c 

se formeză din însuși corpul nostru gangrenatii. 

Când bâla ajunge până acollo, omulii mâre, dacă 

nu se l&pădă în clipă de membrulii celii cădutii în 

putregiune. 

Popârele — ca şi individ! 
Bubă mai mare, dureri niai crude, agonie mai 

lungă, — 6că t6tă diferința. 

Esistă, la noi o. legiune de 6meni, pentru cari 

unii Grecă, unii Turcii, uni Otentolii, unii Români, 

— e toti una. - - 

EI pretindă, că meschina cestiune a naţionalităţi- 

lorii trebue 'să se perdă în grandi6sa concepţiune 

a umanității. SI 

Nenorociţii, ei nu sciu “sau nu “voescit a sci că a- 

devă&ratulii amicii ali genului omenescit este numai 

acela, care "şi iubesce mai nainte de t6te propria 

sea ginte. | 

Ce aţi dice D-vâstră despre ună tabloii, în care nu 

s'ară vedă de câtii o singură culdre? 

Ce aţi dice despre o ariă, în care nu stari audi 

de câtă uni singurii toni?" 

Varietatea culorilorii constituă pictura; varietatea 

tonurilorit constitui musica ; varietătea naționalități- 

lorii constituă umanitatea. - - 

Yie-care nâimnii represintă în concertulii totală o 

ideiă diferită, fără care marit pute fi armoniă. 

Precum tipografulij aședă literă IOngă literă, totii 

aşa Provedinţa: a culesii naţiune lOngă natiune,



combinândă din diversitatea lori unirea unui <Cu- 
ventii>, 

Lăsândii ca Românulii să devie Nemţii sei Mus- 
cală, aţi ştersii o culdre, ați supresă unii toni, aţi 
năbuşită o ideiă, aţi perdutii o literă: aţi făcutiă din 
umanitate o caricatură, o disonanţă, o galimatiă ! 

Ore acesta se chiamă a iubi 2 
Amdrea cea adevărată se manifestă numai în con- 

cretu : creându-și unii ideialii, sufletul îlă întru-. 
p6ză. - 

Indianul este și mai sublimii de câtii cosmopoliții 
noștri; elit adâră natura - întregă, de la. furnică şi. 
până la elefantii, de la paiii și până la banană, dela 
grăunte şi penă la Immalaiu ! ' 

Și causa: îi este lene a iubil.... Sa 
De ce să ne oprimi şi noi la umanitate, când 

ne putemii întinde în elastica afecțiune asupra ne- 
. finitului universală ? 

Pentru ce să uitâmi acele drăgălaşe steluțe, pe 
cari le pulemi iubi prin telescop ? 

Ridicolă în teoriă, cosmopolitismulii este în prac-. 
tică unii, egoismii -rafinată ! / 

E comodii a iubi umanitatea, cândiă acesta ne scu- 
lesce de a ved€ altii-ceva în lume afară. de pro-:. 
pria nâstră nulitate! 

Pentru ca se vă convingeți, D-lorii, până la ce gradiă de cinică ostenlațiune s'a rădicatiă, eram să ici s'a 
pogorită la noi cosmopolitismulii, — îmi veţi permite. 
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a vă citi unii pasagiu, publicatii mai de-ună-qi intr'o 

[diă periodică, destulii ' de vespândită. 

lată: : 

Romănismulă ? Ce" acela? In urechi frumosă lovesce, 

Ce 'nsemnâză'! grei a spune, însă sună romănesce. 

Creqr tu c'ori îndrăzni încă să deschidă a, loră gură, 
Cândi vomi striga Romănismulă în politică 'n pictură? 

Domnilori, literatura ron." nescă să vă fie, 

Artea, fie românescă, fiţi Români! în poesiă; 

Industria şi comerclulă să vă fiă romănescl, 
Romănescl d'acumii să fiă dogmele 'hisericesci, 

Maniera romănescă, fițI român! în îmbrăcare, 

Romănesscă să. vă fie băutură şi mâncare, 

Mândrulă s6re susă pe ceruri romănesce să lucâscă, 

Căci română e d'asupra împărăția cerescă.! Luce | 

Prâ-frumosă le spui aceste, însă camii braşovenesce!.... 

Prin urmare literatura nâstră nu trebue să fie:ro- 
mănâscă, artea n6stră. nu trebue să fie românescă, 

poesia nâstră nu trebue se fie românsscă, industria 

nâstră_ nu trebue să fie romănâscă, maniera riâstră 

nu trebue să fie românâscă, căci nisce asemeni prez 

„_ tensiuni suntii totii atât „de absurde, ca și cândă 
ară propune cine-va românisarea s6relui și a impă- 

răției ceresci ! 
Este o adevărată nenorocire, că până şi versurile 

de maj susă nu suntii scrise astit-felii, în câtii fie- 

care vorbă să fie luată into altă limbă... 

- Seriendii curatit romănesce, poetulii cădu într”o 

grosă contradicţiune !
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Nu toți cosmopoliţii suntit atât de sinceri. 
„Unii dintre ei nu combatiă pe față romănismultă. 
Ei posedă două siratageme ingenidse, ca să a- 

“ jungă la acela-și resultatiă pe o cale mat sucită. 
De'ni6iu : libertatea mai pe susii de naţionalitate. “Uni liberalismă în culme! 
Dar pentru ca cine-va să fie liberi, cată mai na-. 

inte să esiste, 
Românulă nu mai esistă, din dată ce încetsză de 

a fi românii. 
Devenindiă Muscali, elii esistă ca Muscali; de- venindă  Nâmţă, elit esistă ca Nemţii; însă ca Ro- mână — nu. Si ” 
Babilonenii,. Assirianii, Cartagienesii, sute de na- 

țiuni stinse, nu mai esistă astă-di, nu pentru că n'aă 
liisat copii şi nepoți, ci numai pentru că acestia ai 
uitati individualitatea loră națională. 

Uni morti are elă nevoiă. de libertate? 
Ce satiră! 
Când acâstă frumâsă, tactică. nu reușescej mai - este o alta și mai dibace. 
Noi ami dori a lucra romănesce, — dice oftânau 

cosmopolituliă mascată, — dar nu e oportuni ! 
Oportunitatea cere să fimă Turci, 'Tătari, Israe- liți, penă ce va veni o dată rOndulă Românismului. 
Ce este oportunitatea, D-lor? 

" Negaţiunea pricipiului, 
Ce este principiul? 
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Adevărulă. 

Oportunitatea este o minciună! 

Arătaţi-mi, însă ună singurii poporii, crescuti prin 

regimulă minciunei ? 

Aşa se dumesnicescăi. numai sclavii, pe cari ade- 
vărul i-arii smulge de sub jugulii despotului!: 

Nemicii mare în lume n'a prinsi rădăcină fără 

să fi avută. martiri. 

Dacă apostolii lui Cristi arii fi: judecatii că nu 

era oportunii a se espune la tortură, omenirea arii 

fi idolatră . până astă-qi. 

Rescâla lui 'Tudoră Vladimirescu n'a fostă opor- 

tună, de 6re ce-n'a reușitii. 

-Revoluţiunea din 48 — de asemenea. 

Cu teoria oportunității “Romănia s'ară mai sbu- 

ciuma încă sub talpa fanariotului! 

Naţiunile mergii înainte numai. pe calea princi- 

piului. 

Cine se teme a i Rominii totă- da-una, sub pr e- 

iesti de oportunitate, nu e români nici o dată! 

Cosmopolitii ca și cei-alți, densulii n'o spune verde“ 
și limpede, calculândii a nu fi oportunii. nici a= 

câsta!!.... 

"Șiretii de meseriă, elii uită că viclenia nu este 

nici măcarii unii semnit de intelegință.... 

Așa dară, D-loră, duşmanul celă mai neimpă- 

catii ali romănismului - este. spiritulii cosmopolitiă, 

respânditii în ţeră, mai: multi sat mai puţină, sub 

diferite forme, când mai fine, când mai grosa-
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lane, când fatişă, când imbroboăilti în larva libertăţii 
fără naţionalitate s6ii ali oportunității (ără „Principi. 

Din fericire, eli nu ne pote amăgi. Da | 
Junimea, este incapabilă a trăi în minciună şi în 

metalisică : îi trebue adevări și viaţă! 
Plină de forțe, ea nu le ascunde precumii se pi- 

imleză slăbiciunea : până şi apatia”i aparinte este 
somnul! unui Vesuvii! 

Nealinsă de miasma - corupțiuniă, ea. caută să'și 
esercite puterea pe calea binelui; până ȘI rătăci- - 
rile “sale suntă ca sulletulă alunecatii în trâcătit 
pe luciulit unui cristală. 

Neameţită prin. vărtejulă străinătăţii, ea nu sa 
deprinsă a'şi balgiocuri legănulii : doveda acâslă so- 
cietate!... - Ă 

lată de ce, D-loră, E: mulţumescii din: adâncul 
consciinței, că m aţi. credutii destuli de t&nării între 
cei bătrâni pentru ca să pociu înțelege aspiraţiunile. 
și să împartă speranţele D-vâstre. 

Să trăiască Romănismulă !.. a] 
Eli este pentru noi prima condiţiune, pentiu' ca 

să pulem iubi umanitatea. - 
Eli este peniru noi prima condiţiune pentru ca 

să putemii iubi libert tatea. 
“Eli este pentru noi prima „condiţiune pentru ca 

să putemii iubi adevărulă. 
Românismulă este umanitate, libertate şi adevării. 
Cosmopolitismuli — egoismii, sclaviă și minciună l 

———.) (om. 
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COSILOPOLITISAU ȘI MATIONALITISAU. 

Diseursulii preşedinţialii de redeschiderea şediaţelorii socie- 
tății nomănismnlitt*, ținutii în 26 septembre 1870. 

Şi Gcă o muitre Chananciană 

eşi dintr acele hotară, strigă lui 

grăindă: - »fie'(i milă de mine, 

«Dâmne, fiiulă lui Davidă! . „». 
fară clu răspundendi dise: 

«nu suntă trimesi, ce numa! 

«cătră oile cele perite a -case 
«lui Israili.» 

Dară ca veni şi să închină lui, 
grăindă: «Dâmne, ajută-mi !> 

Iară elă respundândă dise: «nu-l 

«bine a lua pâinea fectoriloră și 

«a o arunca câniloră. 
Măntuitoruli, Mat. XV, 

22-—26 (după ediţiunea din 1648). 

Domniloră. 

Suntii doue lune, de când nu ne-amii vădută. 

Prâ-puţină și prâ-multiă totii-d'o-dată. | 

Doue unt d'abia rădică. din sămânță unii firi de 

erbă; doue lune. rostogolesciă după piedestaluri se- 

colare împărăţiele cele mai” strălucite; doue lune — 

nemicii pentru unii atomă şi o etenitate- pentru unii 

colosii. : 

- Ce contrast! 

Dar tocmai acâstă estremă fragilitate umană în 

„faţa mersului domolii și trăgănatii ali nature în- 
tregi, — ne îndemnă a fi pururea în pază, pururea 

observândă legile lumii morale, pururea, calculândiă
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relaţiunile dintre cause şi efecte, pururea paralisândit 
catastrofa să . asicurândi succesulii prin puterea 
cugelării, care nu este decătă. programa acţiunii. 

In intervalul despărțirii nostre s'a petrecutii unii 
mare evenirentii. | a 

Este resbelulii franco-gerinană. 
“Elecirisaţi prin suferinţa fraţiloră nostri din Gallia, 

noi amă oftată, amii plânsii, ami gemutii. 
Acumit înse, în urma unei. sincere espansiuni, să 

oprimă pentru unit momentit prin stavila rațiunii 
impetuosulă torinte ală simţimântului. 
„Să.ne întrebâmiă cu sânge rece: care să fie se-. 

cretulă triumfului - prusiantă și ali calamităţii fran- 
„ cese? | 

Pentru noi-unii. acesta nu este o ceştiune de ac- 
tualitate politică, ci o problemă eminamente sciin- 
tifică, | 

Și dâcă m'amă decisii a o atinge anume de'nain- 
tea d-v., o facă numai și numai în vederea subli- - 
mei ţinte, pe care șia propus'o societatea: « Româ- 
nismulă», - 

Acestă asociaţiune a fostă efectulă - unei 'nece- sităță, | | 
în trebuia, şi de accea este, și de aceea va fi. 
Grupându-ne pentru prima Gră prin impulsul 

unei comune aspiraţiuni, noi ni-amiă fosti disii: 
Romănia pere prin cosmopolitismiă, de nu se va găsi unii pumni de cetățeni, de juni, de. apostoli, 
cari s'0 reehiăme de timpuriă la calea naţionalităţi. 

+



- Aşa % Domniloră? 
Aşa este. 

Inse de unde scieați d-v. cu atăta convicțiune, 

că _generalitatea cosmopolită trage după sine peirea 

individualităţii naţionale ? - 

Era o. teoriă. 
Lipsia practica. | 
Teribilulii duelii dela Rina a venilă să demon- 

stre prin faptii ceea-ce d-v. concepurăţi în ideiă. . 
Prusia învinge, din nenorocire; ea învinge, pen- 

tru-că urmeză unui. drapelă naţională: Germanismă, 
Francia este învinsă, 6roşi din nenorocire; ea 

esie învinsă, fiindă-că aroganta neprecepere a u- 
norii Gmeni de Stati i-a legată braţele, i-a trăndă- 
vită ânima, i-a zăpăcită mintea prin Umanitate. 

E destulă a dice, că președintele Parlamentului 
lui Bonaparte era unii Nemţii: Sehueider. 

E destulă a dice, că ministrulă celti mal influinte 
alii actualei Republice, arbitru de Justiţiă și arbitru 
de Resbelii totii-d'o-dată, este ună Evreii : Cre "Cmieuz. 
E destulă a dice, că geniul cel mai superbi 
ali Franciei, marele Victorii Hugo, nu se sfiesce- a 
striga într'ună “palidă manifestii: de ce să ne bat- . 

temi cu Germanii, cândiă suntemii oi și omă / 
<Omă şi omă,» negaţiunea naţionalismului, în- 

“scrisă cu litere rabinice pe logele frane-maconi- 
lori, — aci este 'pogorişulă Franciei. 

<Omiă și om,» — diceaii cu uni acri filosofică 
50,000 de cetăţeni din Nancy, lăsându-se pălmuiţi
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și despuiați în voiă- bună de cătră patru soldaţi 
prusiani ! ! 

<Omii și omit,> — Schneider, Cremieux : s6i Bis- 
marck, totii una! | - [ 

Acei. ce confundă naţionalităţile întro singură ab- - 
stracțiune -chaotică a umanităţii, de ce re să nu 
facă încă unii pasă înainte: dobitoci și "dobitoci? 

Francesulii este - omil, ca și Germanulii ; Germa- 
nulă este omiă, ca și Francesuli ; dar Omilii în 
genere, fie Prancesii s6ă Germanii: este animalii ca 
și hiena, carei desgropăi șii mănâncă pe: furişă ca- 
davrulit. 

O consecință logică a - patimei de a generalisa! 
Să dea Provedinţa,. ca: surora n6stră mai mare 

din Apusă să înțelegă cu o 6ră înainte absurdi- 
lalea cosmopolitismului. : 

Atunci și numai atunci ea va fi nebiruită, 
Celi puţinii noue, coloniei lui Traiani dela Du- 

năre, să ni profite -de o camii dată durersa lec- 
țiune de familliă. 

Să fimu Români mai pe susă de tote. 
Ca Români să nu vitămă, că suntemiă Latini, 
Numai Români ȘI numai Latini. * 
Dic «numai», și mă grăbesci a da. chiăia + -cu- 

vântului, 

Ceea-ce nu se perde, nare nevoiă de „Veahiare, „Așa este calitatea de om, 
Chiarii dâcă amii voi s'o renegămii, şi toti încă vomii conserva nestrămutată sigiliul lui Adami.
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Ore totii. așa “de sicură să fie și naționalitatea ? 

Cine n'o lubesce, n'o conservă. 

Să păstrămii dâră cu o -fanatică gelosiă acestii 

gingași tesaurii, pe care pote să ni'lit răpâscă într'o 

di pentru totii-d'a-una pestifera suflare a demonu- 
lui de -monotoniă, distrugându în“ cale-i ori-ce va- 
rietate, reducânaii armonia la unit singuri. toni, 
încarcerândii lumina într'o unică radă, ucidândi 
originalitatea . prin imitaţiune, sugrumândi entusias- 

muli prin apatiă, înlocuindă lupta prin inerțiit şi 
depunândii vi6ța în mormânti ! 

Acesta este nivelulă cosmopolitii, duşmanulăă celii 
“mai învierșunali alti adevtratei umanităţi, pe care . 
o-pogbră până la o. brută uniformitate, 

Trăescă Naționalismul! 

——0:9300—— 

ML. 

CAUSELE | | 
ȘI RESULTATELE COSMOPOLITISMULUI. 

Discursiă preşedinţială “la inaugurarea, anului III ală 
societăţii „Romănismulă“, rostită în, şedinţa publică 

din 24 genariă 1871. - 
Ă „a. Un nuovo . 

Ordin sorge di cose, una novella 
EA .. Norma civile, cd il passato & scuola 

Del prudeute avenir. ,.. 

MONTI. 
Domnilorii, 

Din doue puntură de vedere mă credii datori a des- 
chide acâstă ședință prin câte-va cuvinte introduelive.
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Pe “de o_parie serbândă aniversarea societăţii; 
noi nu putemii a nu ni aduce a-minte cu toţii 

"originea, ideia, ţinta micului nostru grupă: «<Ro- 
mănismulă», adecă lupta principiului naţională con- 
tra usurpaţiunii cosmopolite. - 

Pe de altă parte, alesii de trei oră în fruntea 
aspiraţiuniloră D-v., n'aşă put& arăta mai bine o- 
„magiuli meii de recunnoscinţă, decâtii întreținân- 
“du-vă despre ceea-ce vă mișcă, ceea-ce vă dore, 
ceea-ce vă întrunesce. o - 

Vaniii vorbitii pentru ultima dată după calami- 
- tutea de la Sedanii. AI | 
Ne întălnimi acumii după catastrofa dela Paris, 

Amiă plânsă atunci, plângemii cu atătă mai multi 
astă-qi -durerâsa esperiință a unei scumpe surori; 
dar .plângânaii în fața resultatului, cată să medi- 
tămă asupra causei, pentru ca nu cumiă-va ună 
desnodământi analogii să ne surprindă pe noi-în- 
șine, eufundaţi într'o stârpă bocire. . 

Când ună omii cade „s6ă o naţiune se potie- 
nesce, a înțelege sorgintea reului este unica garan- 
ţiă de. vindecare, decă nu pentru Victimă, celt 
puţină pentru tâte gemenele sale presinți și viitâre. 

Ceea-ce pregătise desastrulti Franciei, a fostă ad- dormirea simțului naţională, dilatatii până la dis- 
pariţiune prin cultulit unei universalităţi neqefinite. Visândii a deveni lume şi încetândă de a fi Fran- 
ciă, asemenea  alchimistului din evul 
perdea aurulă cel adevăratii în ilusiune i "de a că- păta uni aură imaginară. p 

mediă, ea . 

i



Imperiulă spulberatii, Republica moșteni toga lut: 

Cesarii, dar buba remase toti bubă,- căci nu în 

forma guvernului se ascundea cangrena. 

- Mâine Regalitatea va înlocui Republica, totă aşa 

de lesne precumii poi-mâine se pâte rentârce Im- 

periulii, şi totuși slăbiciunea va persiste, pe câtii 

timpă lipsesce miraculsa gimnastică a naţionalis- - 

mului, singură aptă, fie sub despotismi sâă în li- 
bertate, a forma Achilli în țera Mirmidonilorii. 

Din norocire, lumina începe a licări în animele, 
șin minţile Francesiloră. | 

Cu' căte-va septămâni înainte, Dictatorulti din Bor- 

deaux scriea cerculâri prefectorale, în cari Umani- . 
tatea „era la toti pasuli şi Francia nicăiri. 

Astă-qi acela-și Gambetta dice într'o epistolă 

câtră eruditul Litr6; «noi perimi prin necunos- . 

cința. istoriei naţionale». 

Ce metamorfosă ! 
Dacă piloţii Imperiului şi ai Repablicei, în loci 

“de a fi curtesani . şi advocaţi, arii fi consultatii la 

- timpii busola istoriei. naţionale, pe care o regretă 

prâ-târdiă, ei sară fi convinsi cu o 6ră înainte, 

că Francia a fostii mare şi tare numai atunci, cândă 

"voia a fi Franciă. 
| ÎI Cel multi Latinitate. - 

Atăta! 

| - 3 Jeanna VAre; 

Emricii IV ; - 

Richelieu ; G
U
S
 a
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* Colbert; Mi 
Acestea suntiă punturile culminante. | 

"A trebuită sute de mii de cadavre, turtite sub 
o immensă panoramă de ruine, pentru ca să reve- 
nimit în agoniă-la eterna maximă a lui Socratii: 
<cunnsce-te pe tine însu-ți» ! | 

Francia a fostii paradisul, dar nu Și patria nar-. coticei doctrine: <omii și -omii». Si 
* Cosmopolitismulă s'a născută print”'o consecință 

livescă în Elveţia şi'n Statele-Unite, precumit acţiu- 
nea climatologică nasce în Egiptă ciumă și l&custă, 

Acolo unde naționalitatea nu esistă,, (6te naţiu- nile fiindă cusute într”o peticăriă de păâiaţă, -este absurd a cere naţionalismii. - 
„Contrabandistii înse n'a voită să observe absur- ditatea și mai flagrantă de a nu-ti vede acolo, unde naționalitatea constituă unii adevării geometrică. Elveţia şi Statele-Unite sunt fruntea civilisațiunin! 
Așa strigă admiratorii «Parisului: în America.> 
Naturala -conclusiune a acestei premise este: 
Civilisaţi-vă ea cei dela /urich şi de la Washington. ” Epilogulă : 

Cosmopolitismuă ! Da 
Să judecămiă urii momentiă. a 
Fără naționalism progresulă pâte ajunge la a- pogeă, dar numai progresulii materială, 

brulit, progresuliă vitei, A 
E sublimă în acâstă privință parabola biblică a turnului dela Babilont, 

brogresulă 

  

 



_veliă sei. de Statele-Unite. - Îi ai 

e.
 

D
N
 

N
 

t
i
 

— 19 — 

Omenii . sară fi urcati în ceri, decă speriala 
„Divinitate nu se grăbia a amesteca. tote limbele, 
producândii în. lumea primordială ună feliă de El- 

Naţionalismulii esle o condiţiune esenţial a tu- 
turorii creațiunilorii mari în sfera ideei. 

Ceca-ce originalitatea pentru unii individii, este 
“naționalitatea pentru uni poporă, 

Reduşi la caracterulii generală de bipede. umane, 
noi ne învărtimă esclusivamente' în preocupaţiunea. 
curati zoologică de a satisface materia prin materiă : 

Căi să trăimil-bine, să măncâmii bine, să ne *mbrăcămii 
bine, să ne mișcămi bine, t6le bine în simţulii vul- 

i arii ali cuvântului. . N 

“o funnică perfecționată 
„ Arătaţi-mi în Statele- Unite șin Elveţia unii Bacon 

unii Shakspeare, ună (tibbon, ună Leibnilz, unii - 
Goethe, unii Niechuhr, unii C orneille, unii Moliere, 
unit Iescartes, unii Montesquieu, ună Dante, Ariosto, 
Petrarca, Vico, unii mare pictorii, unii niare scul- 
toră, unii gigantă în sciinţă, în arte sâă în inspi- 
rațiune, în fine unii adevăratit om, căci materia 
este a animalului şi numai “omului îi aparline ge- 

“niulil. 

In locii de aceștia cosmopolilismulii ni oferă c6â- 
_sornice de la (ieneva și drumurile de feri cu cai! 

«Civilisaţiunea americană,—dice celebrul econo- 
«mistii italiani Boceardo, — este unii corpil cu mem- 
«bri de uriași şi cu unii căpușori de copil! Ner-.
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«vâse și putini suntiăi braţele; săracă și îngustă” e 
. «mintea. Ciudată lucru! Intrună. secolă întregii de: 

«cea mai liberă şi cea mai prosperă viţă, Slatele- 
«Unite nu ni-aă dati încă nici o literatură, nici o 
«filosofiă în propoţiune cu mărimea și importanța 
«loră politică. Flementele materiale de civilisațiune 
«sunt grămădite în culme, dar nu ajungii multe 
«din elemente morale...» 

Ac6stă rigurâsă constatare, pe care o face fran-! 
camenle tocmai ună autorii cosmopolitit fără să-i 
înțelâgă elii insu-și greutatea, se aplică cu utâtii 
mai multi cătră obscurele cantâne sviţereze. 

Este reversulii medaliei... 

Hepublice ca Statele-Unite şi Elveţia ati fost sin 
Grecia antică, dar Grecia antică a produsi totuși 
pe Platonă,-pe Aristolele, pe Tucidide, pe -Omeriă, 
pe Anacreoniă, pe Fidia, pe Apelle... 

De ce? 

tra o naţionalilaie. 
Asti-feliu de republice 'să imiteze la noi. acei ce 

confundă cosmopolilismulă cu ideia republicană. 
Seti mai bine, să nu imiteze pe nimeni : „fie Ro- 

mâni şi numai Români!. 
Amii începută prin imagini triste: Sedani și Parisu. 
Voiit închiăia, Domnilorii, printr”o perspeelivă de 

speranţă. 

Capitala Ialică se mută la Roma. 
Latinitatea ma perii, 

Trăâscă Romănismulă ! - 

> 

——— taur —   
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IV. 

DISCURSULU DE DESCHIDERE 
, LA . 

SERBAREA PE CĂMPIA COTROCENII ÎN MEMORIA 

LUI 

TUDOR VLADINIRESCU 

Domniloriă, 

Amit. ascultatii serviciulit. divină, în memoria lui 

" Domnu-Tudoră. 
Mișeală împreună cu Dv. de accentele religiunii, 

simi permiteţi a începe şi eii „prin cuvintele lvan- 

geliului. | ” 

"“Măntuitorulii a , dist: <Rodulii exe din grăuntele 

“celii putrezitit în pământii.> 
Ac6slă învătătură se aplică, d'o polrivă la omu și 

la plantă. " 

Viitorulă unei naţiuni resare din cadavrele stră- 

bunilorii. - 

Nici o dată Romănia nu va, scote din sînul seil 

ilori şi pâme, dacă nu va sârbe mai ântâiu măduva . 

puterii și a virtuţii, sueculit iubirii și alti sacri- 

ficiului, aburulit sângelui vărsatii pentru ț6ră, din 

mormintele acelora, cari sati făcută ei pulbere pen- 

iru ca să ni se lase nouă sulletulii! 

Grăunţii cei putrediţi în pămeântii ai nemului ro-
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mănescă, suntii Gsele unui Mircea, Stefani, Mihaiu, * Grecânu, Miron Costină, Hora, Șincaiu, sute și mil. Acesta este cimitirulă, în care, din semânța cea îngropată a înțelepciunii și a bărbăţici strămoșești, decă ne vomit da duleea ostendlă de a may misca din cândă în cânăt uitatele brasde, su celă putinii căte una din ele, va înflori o nouă Romăniă. Ecă ceea ce ne-a întrunită astă-qi. | | Amă venită. aci pentru a sgândări “lespedea fu- nebră a lui Domnu-Tudor, scăpărândă din grăun- tele celă putreditit ali martirului ideei "naționale o neperitore- schinteiă de viţă curată romănă ! „Suntă acumii tocmai cincă-deci de ani, şi tocmai pe acâstă cămpiă a Cotrocenilori, capitanuli. pan- durilorii de peste Ol sirigase din băerile ânimor: ali Românului estg cuibuli romănescă și numai alii Românului! Se - 
Ft cădu, cădu victima sublimului țipăt de ye- Niixcere. cădu prinosii de rescumpărare pe altarulă naţionalismului, dar n'a cădută singură, ci lrăgendă în prăpastie cu densulă dominațiunea. cea venetică a Fanariotului! - 
Cu anulii 1821 se începe istoria moderiă a Ro- măniei; cu anulă 1824 se curmă veeulă nostru de midii-locă, perioduli de întunerecii, epoca de ruşine sub jugul plăcintariloră din Țarigradă, unii lungii secolu de palme pe divina icână a lui Bade-'raiant cu anulii 1821 se redeștâptă: din durerâsa'i letargi consciința națională a ramurei Jaline”de pe jermii Dunării. 
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Ceea-ce s'a făcută datuni şi penă astă tdi, - 
treci pe d'assupra. 

Nu voesciă a turna veninulă mustrăriloră în cupa 
acestei serbări, pe care așii dori din toti adânculi - 
sufletului să devină câtii mai curânaii o horă de îm- 
„păcare a întregului poporă români, în câtă numai 
„lipsa de midii-l6ce a pututii împedeca societatea 

< Romănismulit> de a chiima pe toţi de acela-și 
nume şi de aceea-și limbă. la agapea înfeățiră naţi- 
onale sub grandidsa umbră a lui Domnu-'Tudoru ! 

Ori-căle rele să se fi străcurată după 1821, sim- 
țulă romănesciă nu se mai stinge ! 

Inchipuiţi-vă, Domniloriă, că acestă întinsă cămpiă 
ară fi acoperită cu stoluri de lăcuste. 

In locii de verde, vi sari păre că vedeti numai negru. . 
Ei bine, mulţumită anului 1821, e nu nași spe- 

ria nică chiarii atuncea. 
Lăcustele suntii mari, dar sunt puţine, alăturea 

cu nenumăratele fire de: Grbă, şi aceste nenumerate 
"fire de 6rhă suntă Românii. 

Lăcustele cutropeseii,. mănâncă, distrugă, dar :nu 
și rădăcina, și acestă nemuritâriă rădăcină este Ro- 
mănismulii. 

— ag „Locustele suntii mari, culrupesci, mănăncă, dis- 
E trugă, dar se găsesce totit-la-una, la ună momentii 

predestinat, căte un plugarii ca Domnu-Tudorii, 
Să trăâscă Românii! 
Să trăâscă Romănismulă ! 
Să trăâscă memoria, lui Vladimirescu !
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1. 

LITERATURA. CESTIUNII. 

Dol scriitori greci, Dionisiti Fotino şi anonimulă 
publicatii de fraţii 'Tunusli, ambii de pe la începu- 
tulii secolului nostru, aii combinatii cei de'ntăiă dacă 
nu m& "'nș6lă memoria, o teoriă despre originile ac- . 
tualei capitale 'a Olteniei. 

Fotino ice: 
«Pe timpulă acela crakulit IG allii Bulgaro-româ- 

«nilorii stăpânindi și peste cele cinci districte de 
«peste Oltii ale Daciei, sub elit s'a fundatii Craiova, 
«numită asfii-feli după numele lui, fiindii-că vomâ-. 
»nesce și bulgăresce I6n se chiamă Ina sai Ieană, 
<iar regele fratiu, de unde Craliora: domnia lui 

„<I6n. Acesti cratu In, a 1205, a clădită în Cralova 
«si vechia biserică numită Bănesa cu hramulit ma- 
<relui martirii Dimitrie.>1) 

  

9. Fotino, “lotogia ris zi dica <lcziag, Viena, 1538, 
in-8, t. 1, p:282—38: Kara 7otrov zân ctg ocrog 
5 Kechujs "Toscovrs 1âv Body ego Blizer 1; Tov etotora- 
GTS zei 705 Îaravdrov 1â za cec Tot”0iroc seve 
apărea zig Jaziag, tao 10 biotov EVegtel ae y
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EA De unde va fi luată Fotino, că împăratulă lonițiu 
din dinastia Asaniloră «stăpănia şi peste cele cinci districte ale Olteniei» şi că lui i se datoresce bise- 
rica: <bănâscă» a sântului Dimitru din Craiova, pe 
care o va fi clăditii anume la anulii 1205, nici mai 
curendii, nici mai târdiu acâsta nu se scie. 

" Anonimuliă Tunusliiloră, rostindă o părere ana- 
logă, are aerulii de a o sprijini pe o fântână istorică; 
în realitate însă, când îlă cumpănesci mai de a- 
prâpe, este și elit toti atâtit de obscurii ca şi Fotino. 

Tată cuvintele sale FI Ma | 
„: «Petru şi Asan, doi frați Români cari ficuseră 
<în țera lorii o biserică în numele marelui martiri 
«Dimitrie. > Si | 

Apoi mai departe: _ 
>Aice cală să spunemii, că acești doi fraţi e- 

«rai din domnitorii celor cinci districte al6 Cra- 
«iovei, căci acolo este și biserica cu serbarea ma- «telul martiri Dimitrie, . numită Bănescă, precum 
«din hrisovulă fundatorului ei. se vede. » 2) 

  

zei 1) hocudSe Grouuodeioa 2nd 10 9 ctrou ă- vote, Didi zar Tov Bicgazon I0uo9rtoudv zi Bou) peerzv 6 luduryg Pepereu 'lei3as, î) Ida, 6 de Baour- Hets Bode, D9ev 16 Rocile oyucive Baorheie "Tocvrot. Obrog (1205) fzrroe zei rov credea av 24- zhjoicer Er ret ri sc] Zedotuirp -Mzravdogan, 23 orducere rot ftăpeloudorienz -hjtjreiov. 

3). Tunuslil, Istoria Terei- lomănesei, trad, G. Sion, Bucur, 1663, in-8, p. 10-11, : |
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Ce felu de <hrisovi ali fundatorului,» de vreme 
ce se pretinde a fi fostă doi fundatori, 6 nu unuli? 

" Ori-câţi fundatori să fi fostii, unde 6re şi în ce 
condițiuni se va fi aflândii acelii problematica «hri- 

SOvil» 2... 

"0 dată asvărlindu- -se în cireulațiune de cătră T'o- 

tino și fraţii 'Tunusli acestă genealogiă a Cralovei, - 

alții stati grăbitit a o reproduce fără controlă, une- 

ori mai împodobită cu ipotese secundare. tot atâtii 

de nedovedite. 

«Craiova — 'dice a: Cesar Boliae — doit. son nom.. 

«et sa fondation î un empereur roumain, nommă | 

«lonitza-Atsan, qui regnait. au commencement du 

lreizieme sicle.>3) 
Aci lucrulii se afirmă deja pur Și simplu, ca şi 

„când ară fi o axiomă asupra cării nu se discută. 

«Cratova — dice d. Pappazoglu — ville bâtie au 

«10me . siecle par le roi lovan qui lui donna son 

Dom.» 4) 
lată îm păratulii Joniliii strămutatii pe negăndite 

în secolulii X, sărindii în susii peste două sute de 

ani! a 

«Craiova — dice d. T. Margot — este uni oraşă 

«forte antici; se pretinde că mai ântăiu fu o ce- 

«tate dacică ce se dărimă de cătră Romani, cari 

2). Bolliac, Zopographie de la Roumanie, Paris, 1856, în-8 

p 23. — Cf. Buciumulă, 1864. p. 1117. 

4, Pappazogiu Guide du royageur de Severin ă la Aer, 

„noive, Bucuresci, 1863, în-16, p. 29. 

5



„+ «apoi înălțară pe locul acela unii. orașă noi cu nu- «mele de Casta-nova (tabără nouă); în urmă Creruli « Joran (loaniță), regele Bulgariloră și ali Romăni- «lori, îl mai mări, îl înfrimuseță și "li ocoli cu <fortificaţiuni noue și mai întinse, pe la anul «1180, și  dede numele seii, și d'atunci se numi «Craiova.» 5) 
PE Ce de mai iloricele, începândi . de la “Castra-nora pină la «ocolire cu fortificaţiuni noue și mai întinse» de cătră împăratulă Ioniţiă <pe la anul 1180,» a- decă cu vr'o două-deci de ani înainte de urcarea sa pe tronă! De 

>Jean, roi des Valaques et des Bulgares — ne «spune d. Ubicini — Possedait aussi le banat. de «Craiova. 1 passe pour le fondateur de la ville qui “Porte ce nom, forme du sien (Cal ou Crai, voi; «ov ou Iau, Jean). | y fit, dit-on, construire l6- glise Banesa, qui existe encore aujourd'hui>....6) Și dicendă acestea, d. Ubicini cil6ză pe Folino. Nu mai vorbesc despre mai mulți alți cară, sim- | .Pli compilatori, dacă au repelalii și ei aceeaşi aser- țiune, celă Puțini n'a pretinsii nici o dată de a [A Îi istorici sai archeologi, astii-felă că li se pote Yerta 0 erdre luată cu bună credință din a doua mână:7) 
5). T. Margot, O rietoriă în cele șipte-spre-Qece districte ale Romăniei, Bucur,, 1859, in-8, p. 51. : %. Ubicini, Prorinees “origine voumaine p. 29, în IP0ui- vers pittoresqute, 

i Ă - 2, Frundeseu, Dicţionar fupogrufică, Buc, 1872 in-8, p, 1-43, - 
- 
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Ș2. 

PISERICA St. DUMITRU DIN CRAIOVA, 

“ Fotino şi anonimulă ” Cunusliiloră, susținendit ori- 
gina asanică a lui St. Dumitru din Craiova, se parii 
a fi avută în vedere unii pasagiu din Bizantinulit Ni- 
ceta Choniatii, scriitorii de pe la finea secolului XII, 
„care ne spune, ca făntână contimpurană, cumiă că 
fraţii Petru şi Asan. arii fi zidită o biserică în o- 
n6rea lui St. Dumitru. 

Acesta biserică însă a fraţiloră Petra şi Asan va 
fi fostă ea clădită în Rominia ? 

Nu. 
lată pasagiulii, astit-felii după cumă îlă traduce 

b&trânulu Canteinirii: 
<Vachiă, de 'nlăiii socotindii grenimea lucrului spre. 

«ceea ce i trăgea Peter și Asan să se plece, se le- 
«mea; ci ei, pentru ca să rădice acea frică din-. 
=inimele nărodului, ai pusă de aă ziditii o biserică a 
-pr6-minunată marturului Sfântului Dimitrie, După ce 
«ati săvârşitii biserica, precumii disemiă, să fie adu- 
«nată într'insa mulţi 6meni, şi din partea bărbătâscă 
«și din partea femeiască, carii îndemoniți fiindă, cu 
<ochii roșii, cu genele întârse și cu părulă împrâștiatii, 
«şi alte tote căte aceli felii de Omeni faci deplin le fă- 
«cea, pre aceștiia i i-ai învățată în toropirea loră să 
<dică, precumiă așa va Damnedeii, ca de aci îna- 
<inte nemulă  Bulg garilori, şi a Plachiloră “ăi, lepădândii
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<jugulă celii ce de multă îl purta, să&şi dobândescă 
„<tolnicia lorii....»5) | 

Prin urmare, biserica în cestiune se Li 

acolo unde locuiaii împreună Românii 
alla - anume. 

și Bulgară, 
3 . „iindă de o potrivă apăsați de Greci; nu dară în Ql- p. „ tenia, ci în Balcani. 

;  lorii care se chiamă «munţii de la 1 Sliy 

“In adevări, în acea parte superiâră a Baleani- 
en,>_primulă 

“ Asană, după fiintânele istorice bulgare, înființase 
"vro doă-decă şi ţatru de mănăstiri, fo 
republică călugărâscă în felulii aceleia 
tulit-Munte,9). * . 

rmândă ca o 

de la Sân- 

T6te acestea însă n'ati aface cu capitala Olteniei. 
Fotino și anonimuli 'Tunusliiloră nu  înțelesese 

textulă lui Choniatii. 
> Insăreinată may de-ună-di de vechiulă met amică, +; aetualuli ministru al instrucţiunii publice d. ci. - Chițu, cu o escursiune archeologică la Craiova, amii 

găsită biserica <bănâscă> a sântului Dumitru în ruine, 
ploândă în întru: din lipsa de acoperiş, iar zi 
dulă, crăpată pretutindeni, abia mai stândă în pi- /. cidre graţiă unui brâu de ferit ce. 'lă încinge pe la 
mijlocă ; inscripțiunile însă s'a conservată d'o cam. dată tote într'o state pasabilă, dintre cari cea maj | nn OO OI 

i 
__£). Cantemir, Chroniculă Romano-moldo-rlachilor:ă, t. 2. p. 292.—Stritter, Memorie Populorum «d Danubiumn incolentiu, Petropoli, 1774, in-4, t, 2, p. 674' 

?. Rakovsky, Nikola rieczi o Asieniu pirtomu, Brelgrad. 1860. in-4. p. 64. 

.
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vechie, în pridvoiii dW'asupra uşei, este de la Maleiii 

Basaraba din anulii 1652, unde se dice că: 

„«Ta numele Tatălui și ală Fitului şi ală Sfantului 

«Duhii, întru sfânta în “Troiță și întru Dumnedeire ne- 

„«<despărțită în vâci amină, cu puterea milostivului 

<Dumnedeil. ziditu-s'ait acestă sfântă bescrecă și sa 

făcută din temeliă de iznovă.... „i 

Slavismulă iznoviă nsemnâătt «pentru “a doua 

Gră,>1) indică o restauraţiune de către Mateii Ba- 

sarabii ; acâstă restaurațiune însă făcându-se «din te- 

meliă,> resultă că clădirea fusese mai nainte deja 

- atât de: dărămată, în câtii pe la 1652 nu. mai era 

de. nici o tr6bă. 

Archidiaconului Paulii de Aleppo, cândit a visitatii 

Craiova în 1660, numai cu optii ani în urma în- 

scripliunii de mai susii, isa spusii că biserica sân- 

tului Dumitru este în totalitatea. ei o operă de ale 

lui Mateiu Basarabii. 11) - 

Acâsta vrea să dică: «s'a făcutii din temeliă de 
iznovii.» 

in curte, față cu întrarea în biserică, se mai vădii 

totuși urmele unei clopotniţe, a cării zidăriă este 

comparativamente mai vechie, deși nu muliii diferită, 

astii-felii că a putulii aparţine fundaţiunii anteridre. 
z   

10), Miklostel, Lex. palucostot. pe 15. 

10), Paul i Aleppo, he tracels of Muacarius, London. 1835, - | 

cin=$, t. 2, p. 36£: «They conducted us into the large stone 

«church, uite by the'late Matthi Voivoda, in te name of 
«St. Deinetrius», 

3
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Intre epoca restaurațiunii la 1652 și epoca primei 
clădiri, despre care ne lipsesce uni dati cronologicii, trebuia să fi trecuti la mijlocii, ună intervalii destulii de lungii, de dre-ce Matei Basarabi nu mai gă- sise bună nici chiarii «temelia»: | | Avândi în vedere acâstă împregiurare. şi luândii toli o dată în consideraţiune - felul de zidăriă ală . urmelor de clopotniță, am crede ci biserica cea primilivă va fi fosti făcută cu vr'o doi secoli îna- inte de restaurațiune. 
Unii mezin de doi secoli ! 

-. Nemică nu ne îndâmnă de a ne urca mai susi, er mai alesi! toemai pănă la împăratul loniţiă, peste patru-sute de ani înainte de Matei Basarabii. Nu e fără însemnătate epitetul de <Bănâscă» ce se dă bisericei lui St Dumitru din Craiova. Primulit basi altă Olteniei cu reședința în Craiova, în locă de capilala cea antică dela: Severină, se pare a [i fostii Barbu Basarabii, supranumit de aceta * Craiovesculii», bisericosulit fundatoră ali mănăstirii Bistriţa.12) | Eli a trăitit cam între 1450—1510. 0 biserica <bănâscă> în Craiova datâză celă muliă din timpulit acestui personagiii, de vreme ce înainte de dinsulii nu se constată a fi fostă <bani> în Cra- iova. ” 

12). CL a mea Istorie critică a Româniloră. 4 I, ed. 2, pag. 75-81, $ 92; “Banulă Barbu Basarabăs,
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$ 3. 

CRALU- IOVA. 

Fotino și anonimulti "Tunusliilorit nu sîntu mai fe- 
riciţi în privința etimologiei Craiovei din Craiu-Jora. 
“Sub forma sa actuală, adecă cu 3 

secolulii XV. 
Astii-felă în registrele de cheltueli ale municipa- 

lităţii săsesci din Sibiiă, noi găsimii sub anulă 1494 
_următorulă condei despre o rețea 'de prinsă pescii, 
trimisă atunci în dară banului Barbu Basarabi, ca 
semnii de recunoscință pentru că preveghia totit-d'a- 
una, asupra mișeătrilorii celorii ostile: din partea 'Tur- 
cilorii: 

<Unum rethe pro piscibus capiendis missum ho- 
<nore Barbwl de Krayoaca propter refugium ad eun- 
«dem habitum in 'avisationibus Thurcorum, . flore- 

«num I.>15) 
Forma însă eu multă mai obicinuită în : vechile 

nostre criz6ve, este cea, slavică originală: Cyalteva. 
Insuși Barbu Basarabii se întitula : iROVNANA BAp- - . 

BOVAA KpAAEBCKHL!), er municipalitatea transilvană din 

13), Iran tătar -National-Archie, R. 1, |, p. 43.— Totă 
despre banulii Barbu mar 'sînti notițe în' registrurile: 7. 1, 
3. p. 70, 82, 85 (ann. 1496) şi RI 4, p. 53 (ann. 1497). 

1, Cf, gi eeline Pfacho-bolgurshila gr, „uutty, : Petersburg, 
1810, in-8, p. 184, 

  

i mulatiăi din N. 
acestii nume ne întimpină deja în unele acte din -



— 36 — “ 

Orăștia dice despre elă întruni documentii din 1499:. 
«per quendam: Boieronein, in regno transalpinensi 
«commorantem, Barb de ci alyeca vocatum...»15) 

Ori-cum să fie, forma română C “tiora este o sim- 
plă muiare din slaviculit Kratieca, sai mat bine din- 
uni lipit vulgarit Iralioca. 16) 

Kovalieva sait Kraliova, la rândul sei, nu e decât 
uni adjectivă posesiv femeeseii din îaâh «rege»,17) 
întocmai ca Bucora din bukii «fagi», Sadoca din sadiă 

„<plantă», Rozoza din rogi «cornii>, şi atâtea alte 
“localităţi din Romănia, unele chiar în Vecinălaleai 
Craiovei,18). 

Deci, în composiţiunea cuvintul Craiota nu in- 
tră nici decum numele personală Iovu: 

Oraşulii unui rege Andreiu, Petru,. Mihaiă, Con- 
stantin etc. se pâte: numi aliera sait Kralioxai cu 
același drepti ca şi orașuilă unui rege lon; şi nu 
numai unii Orașii, ci ovi-ce felit de localitate, fie ri, 
fie : baltă, fie măgură, căci semnificațiunea vorbei 
este aci de toli generală: «lucru: regescii >. 

I).. Lauriană are deplina dreptate cândii dice: 
«Craiova după ctimologiă însemnâză celate PRe- 

3), Hermanust. Aational- Archie, U. Iu. 228. 
„19. CE. în Fejer, Code diplometicus Ilunguriae. t. 9. vol. 3, 

  

p. 3533, ad ann. 135£: cad una anticţuam scania, commu- 
niter fralowa Ztarapuch,..» 

17), Miklosiel, Le. palaconlae, . p. 208, - 
15), Cf. Miklosieh, Die slacischen Ortnumen cauts : Appelta 

zicen, Wien. 1872. in-t. passitu, 
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«gulă, sinonimă cu Pegianum allă lui Ptolemeit d'a-: 

«drâpta Dunării».15) 
Arii mai fi putulii adăuga : sinonimă cu Basili« din 

Elveţia (Beorltie din Baordete „«rege»), actualmente 
"Basel la Germani și Bâle la Francesi; cu egianu 

din Spania, astădi Vila de Rayna; cu cele două 

egia, pe cari le menţioneză Ptolemeii în Britania ; 

cu Neginum din Germania,- acum. Regensburg, și 

cine mai scie cu. câte alle numiri de prin le ţe- 

rele lumii. 

In acesti modii, singura conclusiune legitimă, pe 

care trebui so lragemii din cuvintulii «Craiova», 

este că va fi avulit 6re- -cândiă, directi sati indirectii, 

a face cu vre-unii <craiii». 

Acelii «<craiti> pulea să fi fostii Ion, precumit sa 

si întîmplat a fi; dar acesla nu resultă, câtii de 

putini din istoria bisericei sântului Dumitru, unde 

- nu este nemică anteriori anului 1500 sai chiar 

1652, și nu resultă câtii de puţinii din numele Cra- 

iovei, în care nu figureză nică unii clemenltii per- 

sonală. 

FRADIŢIUNEA 

“Fotino şi anonimulă 'Tunusliiloră cală să fi au- 
dilii peste Oli o tradiţiune despre unit «craiu-lonr, 

o personalitate legendară pe care, nesciindii cum să 

). Laurian, Istei tentat, în Maggasinit istarică, t. 2. p. 101. 
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ȘI-o explice, ei aii legal-o cu pasagiulii din Niceta Choniată şi cu numele „Craiovei, identificând-o în- tr'uni modii destulă de ingeniosă cu celebrul. im- p&ratii Ioniţită. . | | | O asemenea. tradiţiune locală există în realitate, precum amit putut'o constala noi înşine dela mal „mulți Crakoveni, _ a Ceea-ce insă Fotino și anonimuli 'Lunusliilorii n'a sciută, este că o legendă analogă s'a conservatii la Românii din Temeşiana, -. | Ună preutiă de acolo, d. Nicolae 'Tineu-V elea, dice: “Poporulit românii în “Alniașii păstrâză din. vâcuri «0 iradițiune curiGsă. ale cării urme celă puţinii “autorulii nu le află în istoria Banatului. Iacă tra- “diţiunea : cumcă -pe ripa de lângă satulă Lăpoşni- <celii, unde se vădit şi aslă-dI ruine de zidire, să fi «lostă „unt castelă, unde -să fi. reşeduti regentul « Almașului, numiti de poporă <Craiu-lova » (lovan- -lovian-loan) ; cumcă acesta, după ună timpii Gre- “care, cu fârte multe familie s-a dusi în Romănia “și acolo a întemelată orașuli de astădi Craiovu, «numiti așa după numele sei; cumcă și riul ce “cură pre sub ripa, unde a slală acelii castel, apoi “și întregă ținutul acela se chiamă și pănă astădi «Craiova», dar Și «Crăină» saă <Craină>. “Tout a- COLO, ceva maj departe cătră resărită, în lunca Ia- “blaniţei sub. delul Străgiţa, Grăși se allă remășite :de uni castelă mare și largi, unde iotii Iradiţiu- “nea dice că ară [i locuită ună flomnă mare. Aci 
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«săpândă 6menii, ati scosit mai multe monete an- 

«lice romane, dinire cari una de aurii cu inserip- 

«țiunea: «Traianus Iladrianus an. 60»(?) se află a- 

«stă-di---amii vădut'o însumi—-în posesiunea paro- 
“«cului Iablaniţei Nicolae. 'Patuc...»20). 

Acâstă tradiţiune, aşa cum o avemii aci, ne pr e- 

sintă o imposibilitate logică. 

Memoria unui poporii reţine câte-o-dată în cubsii 

de secoli suvenirea unei localităţi vedute, dar nua 

unei regiuni pe care n'o cunoscuse, 

Dacă o parte Gre-care din lăcuitorii Temeșianei 

de pe malurile Carașului arii fi emigrati dre-cândii 

in Oltenia d'a-stânga Jiului, fie cu unit <cralu-lova» 

sait eu or-cine altulă, atunci în Almași arii fi pu- 

_tuti să remână o vagă aducere aminte despre ple- 

carea pribegilorii, nu insă amăruntuli că: s'a usii 
la Doljiii și ait întemelatii acolo. Craiova». 

In Doljiii--da—arit fi fostii logică Iradițiunea că 

străbunii Craiovenilorii vorii fi venilii în vechime 

din Almașă ;: ară fi fostii logică, fiindii-că pentru 

acei străbuni Almaşulit fusese ceva cunoscutii, a 

cărui noțiune. prin urmare, €i a pulut'o transmite 

„posterității; in Almașiă, din contra, o axemenea le- 

gendă, nu este logică, de dre-ce Bănăţenii cei re- 

mași nu avuseseră nici o dată a face cu Doljiulii, 

ba nici chiar cei plecaţi dintre dânșii nu eraii în 

stare de a liisa vorba a-casă că se ducit la Craiova, 

căci Craiova nu era încă în fiinţă. 

„.29). Tineu-Velea, Istoridra bisericesc politico-naţională, Si- 

biu 1865, in-8, p. 255—6.
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Coloniștii englesi din Boston sai din W ashington sciii prin comunicațiune orală. dela părinți și moi, 
cum-că moșii sait părinți lori a trecuţi din An- 
glia în America ; nu există insă nici o localitate în Anglia, unde să ni se spună din gura - poporului, fără ajutorulă cărțilorii, că o cotă de acolo se va fi dușii întruni timpii peniru a funda în America - Bostonulii sai Washingtonulii. 
Singura cale posibilă de a scăpa pe «craiul Iova: „ală Bănăţeniloră din acestii: impasti, este de a in- 

terverti ilineraruli: seu: elă n'a venită din Alinașă la Cratova, ci' din Craiova la Almașă. 
Gu alte cuvinte, o. emigrațiune oliână din Doljiii a dusă cu sine în "Temeşiana legenda. despre fundu- (iunea Craiovei Și, găsindii acolo la îndemână nesee ruine din epoca română, ruine unde se descoperi pănă astăi monete de ale lui Adrianii, ai aplicali cătră aceste vechiture din noua patriă, după ohi- ceiulii tutnroriă pribegiloră, numirile și reminiscin= lele patriei celei vechi. a ” 

D. Tincu-Velea ne spune. că localitatea cea din Almașă se chiamă nu numai «Craiova», dar si: 
3 . «Crainas. 

Craina însemnâză slavonesce clocăi mărginaști», şi nu are radicalmente nici o legiitură câtii de de- părtată cu Craliora «loci regeseii» 
Există însă. negreșitii, O mare asemănare curati fonetică între Ordina și Orciova. 
Acestă asemănare a fostă de ajunsă Peniru ca 
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timpină nicăiri. 
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coloniștii din Doljii să prefacă cu alâtit mai lesne 

«loculii mărginașii», unde aii venitit să se așede, în 

„«loculii rezescii», de unde plecaseră și pe care — 

legănii ali lori— cu greă puteai săli uite. 

Numai ast-felii se explică cunoscința Almășenilorii 
din Banati cu Cratova cea din Oltenia. 

O dată, acestii: punetii stabilitii, tradițiunea se lim- 

pedesce în tote amăruntele sale. 

Urmașii primilorii emigranți avândii pe «crakulii 

„Tova> şi ennoseândit cele doă Cralove, una în Doljiu. 

cea-Taltă în Almași, fără ca să mai poti discerne 
filiaţiunea cea. adevărată între ambele localităţi, ati 

„prelerilii, firesco, de a lua asupră-să rolulă cel mui 

importanti, dicendă că craiul Iova. sta dusă de lu 

dinșii la Olt. 
Modulii nostru de a.inlerpreta prețidsa legendă, 

pe care ni-o comunică d. 'Tincu-Velea, decurge -nu 

numai din bunulii. simții, dar se confirmă și prin 

. istoria cea positivă a Banatului, a căruia poporaţi- 

une a loslă adesea re'noită prin stoluri de țerani 

fugiţi din Oltenia, pe când fenomenul contrarii ali - 

emigrațiunilorii din 'Yemeşiana cătră Oltii nu ne în- 

“Ne ajunge a spune, că între anii 1641 — 1646, 

pesle 10,000 de familie oltene sau aședatii în Ba- 

nală, colonisândit acolo districtul Vărzețului și ali 
"Vemisidrei. 2, 

Asemeni mnigrațiuni s'aă întămplaiii nu 0 dată, 

  

*) Tineu-V elea, op. cit., p. 145,
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O bună parte din impoporarea actuală a "Peme- şianei, maj. alesii toţi așa numiţi <'Țerani» de acolo suntă veniţi. din Oltenia.) | 
Unele din aceste colonisări succesive cală să fi. fosti vechi,. ast-felii că cele mai antice dont cronice 

ale 'Țerei-Romănesci, în cari-— observați bine — se vorbia forte multi anume despre originile banatu- 
lui Cratovei»,  probabilmente și despre «cratul Iova» 
ati fostii scrise tocmai în Banati, o 

lată ce dice despre ele nenilatulă Bălcescu : 
«Cele mai vechi cronice ale Țerei Romăneser ce <amă găsită sint. din vâculă „XVII. Două cronice. «cari le credem. multi mai. cecli, nu le-amii putuatii 

  

*) Dălm, Geschichte des temeser Banat, Leipzig, 1861, in 8. t. 2. p. 196: <Es gibt hier zu Lande unter den Walachen «mchrerloi Stimme, welche zusamnmnen wohnen. Jenc. welehe «die banater Bergorte bewohnen und entweder als Berg- und -Iiăttenlcute, oder als Fuhrleute, Holzsehlăger und Kâhler ih- <ren Unterhalt erwerben, sind aus der Walachei unter Kan- “«takuzen im 17. Jahrhunderte cingewanderi. Sie werden Po- , „Tanen genannt und sind insbesondere in ihrer Tracht, we- “niger in ihren Sitten von den Landhewohnenden Walachen «unterschieden. Diose waren chon vor mehr als 1500 Jal- -ren als nomadisirendes Hirtenvolk hier zu Ilause, bezogen <aber erst im 18. Jahrhunderte zusammenliegende Dârter und <Widineten sich mehr den Landbau. Sie hcissen Fradutzen, «nannlen sich von Alters her Romani, wihrend die Pofanen «sich erst in derncuern Zeit. seit 1818, «o nennen. Man un- «terseheidet auch noch die in spălerer Zeil aus der Wala- «chei cingewanderlen, in den Werksorten wWohnenden als +Zivenen, ihre Tracht ist.der der Pofanen gleich ete.» a
i
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«incă găsi. Acesiea' sintă: Ci -onologia de lu Vă soții 
<(orașii în Temeşiana) și Cronologia . Iuncului-vodă 
»(Huniade). După mărturia ierodiaconului Naumii 
«Clococânu, care le citâdă într'o precuvintare a sa 
«asupra cronologiei Domnilorii Ţerei Romănesci, ele 
<sintit forte interesante și zor Vescii cu Va-măruntulii 
= despre întemeiarea banatulută Craiore.23) 

În ork-ce casă, tradijiunea despre «craiuli [ova: 
“legendarulii fondatorii ali Cralovei, a colindatii în-. 
Io epocă 6re-care din Oltenia în 'Temeşiana: 

Copia cea prâspetă din Almaşi întăresce origi- 
nalulă celi învechitii din Doljiă. 
Lăsând la o parte biserica sântului. Dumitru și 

„numele Craiovei, cari ambele ai încureatii atâtit 
de reii pe Fotino şi pe anonimulii 'Tunustiiloră, să 
ne mărginimă darii a lua. dreptii punctă de plecare 
acâstă Iradiţinne, ală cării. caraclerit. poporanii se 

probeză prin variantulă sei din Banati. 

Dieit <caracteră poporanii», căcă istorieulit cală 
"să se ferâscă cu spaimă de acele - pretinse legende, 

pe cari le inventeză din când în când semi-sciinţu, 
ba câte o dală reușesce chiar a le altoi prin pro- 

„pagandă în unele localităţi. 

CRONICARULA ALBERICU, 

YA
. 

Marele Leibnitz—filosâfii. matematicii, juristă, pu- 

- Dlicistii, linguistii și istoricii Lotii-o- -dală—a scosi celi 

23) Magaziniă istorică, t. 1, p. 10,
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ântăiii la lumină o cronică latină, scrisă în prima "jumătate a „secolului XIII. de. cătră unii călugără numiti: Alberici. „Care se crede că a murită pe la 124620) o | 
Ediţiunea leibnitziană a fostii nu numai primă. dar este pănă acum singură, devenindă de-mu'ță lOte rară, fără ca so pâtă înlocui puținele exiracle sait fragmente reproduse de Mencken:5) și Bouquel2) ale cărora colecțiuni ati ajunsi și ele a fi totă a- fătii de rare. | 

Mai multe manuscrise ale cronicei lui Alberică se găsescii în diferite bibliotece din (iermania și Fran- dia: unulă la universitatea din Gâltingen, altulii la Ilanover, apoi la municipalitatea din Leipzig, de aci vro trei în biblioteca naţională din Paris, din cari unulii chiar în secolul XIII, ete. . 
Leibnitz cunoscuse codicele din . Hanover și pe unul din cele trei parisiane. | Pe tirluli manuseriseloră, Alberici “liiguveză ge- neralmente cu cpitetulă de <călugără de la 'Lrei-Făn- tâne> (monachus 'Trium Fonlinm). ceca-ce a înse- 

  

*) AMberici monachi Trium fontiun Chronicon, nune pri- men editunu a G. G. Ieibnitio, Lipsiae 1698 — 1700, in-4, 2 părţi.— Cf, Waitenhaeh, PDeutschlands Geschichtsquetlen în Mittelulter, Berlin, 1858 in-8, p. 426, 
*5) Meneken, Seriptores rerum Germanicarutm. Lipsiac, 1728 n-f.. +. 1, p. 38—90. | | 
25) Bouquet, Pecuei? dex historiens des (raules, Paris, 1638 inf, 9, p. 57—68; 1. 10, p. 285—80: 1, 41, p. B19—G8 cote. 
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latii asupra personalității sale pe toţi căţi a scrisit 
despre acesti cronicari, pănă şi pe critică atâtit de 

„riguros ca Fabricius.27). 

In Belgia. a existatii în realitate o mănăstire dela 

Trei-Făntâne, pe care însuși Albericii o menţionâză 

sub anulii 1214;25 nu acolo însă a călugăritii din- 

sulă, ci într'o allă mănăstire belgiană, anume la 

«Novum Monasterium», astăţi Neuf-Moustizr lăngă 
Hoei, nu departe de Liâge, precumii se vede din 

mai multe pasage ale cronicei sale, bună ră sub 

anulii 1236: <obiit Dominus Alexander, primus Ab- 

«bas nostrae Eceleziae Novi Monasterii Leodiensis> 

(a murit d. Alexandru, primulii abate alit hisericei 

nostre din Neuf-Moustier dela Li6ge).29) 

Albericii ne mai spune că a fosti din «ordinea, - 
cisterciană», o ramura a marei ordini monastice fun- 

date de cătră St, Benedictii; de exemplu, sub a 

nulii 1100: «nostri Cisterciensis ordinis» (a ordinii 

nostre Cisterciane).20) 
Ori-cumi să fie, spiritii aventurosii, elă nu se z 

„pr&mulţumia a șede pironitii pe uni locii, ci se pare 

a îi colindatit mereu din țeră în ţeră. 

Pe la anul 1190, fârte tînării încă, Albericit a: 

  

2) Fabricius, Biblioteca latine merline et infimae urtatis, Flo- 

ventiac, 1858, in-8, t. [. p. 87. 

25) Chvonicon, part. >, p. 479. 

29) IVid., p. 057. ” 

30) Idid., p. 188.
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însoțită la Palestina ună corpi de cruciați Francesi sub . conducerea comitelui Enrică de . Șampania. 5) —  Vorbindă într'ună loci despre minunile sântului Iacob de la Campostella, elă ne spune că: «le-amă.. «allatii scrise sati le-a augditii în. Spania, în Fran- «cia, în (ermania, în Italia, în Ungaria, în Dane. “marca, er unele chiar în țerile de peste trei mări, > 52) Din tâte aceste călătorie ale lui Alberică, aceea a cărik importanță a scăpală- tuturora din: vedere şi „care pe noi ne interesă aci mai cu deosebire, este pelvecerea sa în Ungaria. 
. 

e $ 6. 

" ALRERICO ÎN UNGARIA. 

Mai multe considerațiuni ai putută să alvagă și . ——0 dată atrasit—să Oprescă pentru căt-va timpit pe Alberică în Ungaria. o | - Frances de la Licge, elă găisia în episcopatulă „maghiară de Erlau, latinesce Agria. o mulţime de sate înființate cu vr'o două-sute de any mai "nainte, 
-20) Zb. p. 383: «multi Francorum subsequuntur, cur qui- «bus et pusillitas mea, pusillanimitate procul abjecta, po- <tegrinationis hujus onus asstunpsit,» i 5) Ip. 237: <Ex his miraculis quacdain in Gallecia. «Gallia, 'Teutonica, Italia, Ungaria, Dacia. (quaedam ctiam «ultra tria Maria vel seripta reperi vel audivi».—Sul Daciu Albericii înțelege tot-d'a-una, ca şi cel-Valţr scriilori latini veculă de mijlocă, numar Danemarca. Cr. îbid., <L.unda «uae est Daciae metropoliss, 

s— 

din 

p. 266;
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pe la 1052, de cătră o coloniă din Li6ge, cari nu 

încetait de a se numi «locuri francese» şi unde dia- 

lectulit: valonă se vorbia pănă pe la finea secolului 

XIV. 39) 

O mănăstire de acolo, probabilmente toti de o- 
rigine belgiană, se numia 'Irei-Făntâne, <abbatia 
Trium Fontium», întocmai ca mănăstirea cea de „ 

lângă Liege, după care cronicarulii nostru să-a că- 

pălată supranumele.34) 
Afară de acâsta, într'o altă mănăstire unguresc: ă 

—ne spune însuși Albericii—nu se priritat de câlii 

numai călugări Francesi.35) 

" Dar ceea-ce “i mal esenţiali, oste 'că pe tronulii 

- archiepiscopalii de la Gran se urease la--1227, ca 

primatii alit Ungariei, adecă alii doilea personagiu 

după rege, unii Francesii de la Liâge: «Magister. 

35) Fejer, Cod, diptom. ungar ice, t. 7, vol. 5, p.59: «Anno | 

«1092, tempore -Wazonis Episcopi L.eodiensis, illos propter 

<inediam et famnerm de L.eodio exivisse, ct a rege Iungariae 

«graliose receptos fuisse, «quibus rex praecepit, ne linguam 

" «<suam dediscerent aut, mutarent; ubi in magna multitudi- 

«nem exereverunt et viculas mullas” ibi inpleverunl: quae 

-vulgariter ibidem Gallica loca vocantur.> — Cf. Fâjer, t. 

9, vol. 7, p. 480—81. | - | 

„3) Fâjer, î. £ vol. 1, p. 189.—Cf. Theiner, Monumente 
Hungariae sacrae, Romae, 1859, in-t, ti 1, p. 174. 

".%) Chronicon, part. 2, p. 122, ann. 1078: «In Ungaria re- 

“gnavit sanctus Rex Ladislaus. Hic in. Ungaria fundavit no-. 

«hilissimamn Abbatiain, de Sentigis, in qua non solent rocipi 

„nisi Frauci. >
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«Robestus Vosprimensis, vir bonus et religiosus, de « Leodien:i diocesi 2atus, factus fuit ejiscopus ' Stri- “goniensis».36) a E | E mai multi de câtă probabilii, cum că Alberică a petreculii în Ungaria anume pe lăngă -acestii pu- fernică compatriotă ală sei, “bărbatii buniă și re- ligiostă». . 
Cugetarea cea favorită a archiepiscopulur Robert era de a converti” la catolicismi .pe „Păgânii Cu- “maâni, cară ocupaii atunci o mare parte a Romăniei actuale şi se întinseră peste o porțiune, din Araslă, La 1927 — dice Albericii — elii a reușilii a boteza în Transilvania peste 15,000 de Cumani3?), formândă ună noă <episcopatii alti Cumaniei», în fruntea că- rul a pusă, la 1228, pe unulă numită 'Teodoricii. 33) Insoţindiă, pote, pe « archiepiseopulii Robert într'una din. căliitoriele sale în Ard6lă,: Alberiecit a audită acolo curi6sa poveste romănâscă despre «<Gmeniă ro- şii», asigurându-ne că ei sai fosta arătată lăngă mănăstirea. : Cărţia din țâra Făgăraşului '] la anulă 1235 și că—fiindi goniți—sai uscunsă. Înti”0 pes- cere din Carpaţi.) 

55) Ibid.. p. 524, 
5) Jbid. 
%) 10, p. 527: “Archiepiscopus Robertus Strigonensis de «ungaria novum fecit Episcopum in Comania Theodoricuin “nomnine,» — Despre. acesti Veonlorieăi, ci. Theineră, 0. cit. 1, p.87—88, * 
30) Vedi despre acâsla ceca-ce ami spusii în întroducerea 

la Ispirescu, Teneude și basmele Iomâniloră “i, part, 1. Bucur, 
187, p- IN— N. 

. 
” i  



  

— 49 — 

In ori-ce casii, 0 asemenea relațiune, dacă n'a 

fostii comunicată lui Albericii chiar în 'Transilva- 

nia, celii puţini! unde-va în apropiare. 

"Nu e de creduli, ca ea să [i străbătutii, de'mpre- 
ună cu numele obscură mănăstiri Cănţia, “toemai 

pănă la Liâge. - 

Afară de informaţiunile căpătate « aşa dicândii la 

faţa locului, cronicarulii nostru era în posiţiune de 

a culege altele, de a doua sali a treia mână, dela . 
numeroșii călători ce cutrieraii necontenitii, în totii 

| intervalulii Cruciatelori, mergândă și întorcându-se, 
diferitele regiuni ale peninsulei. balcanice. 

lată, bună 6ră, ce ne spune Albericii sub anulii 

„1205 despre celebruilii împtratii “româno - bulgarii - 
Toniţii Asan: 

<a Bulgaria, la Orașul 'Tărnova, domnia Toniţitt 

<domnulit Bulgariei şi Vlachiei,. care usurpândă ti- 

«llulii imperială, a dată resboiu împăratului latină Bal- 

«dovinii.. În acestii resboiu: Baldovinii, vai! nesciindii 

«să se păzâscă de curse, a fostii prinsii „prin vi. 

«cleniă în nesce locuri băltâse, cunoscute numa pă- 

«miîntenilorii. Prinsă dară, a fostă întemnițată în 

«Tărnova, unde nu afirmă că a muritii, dar repro- 

<ilucă purii şi simplu ceea-ce spune unii episcopi «din 

« Flandria, case se întorsese «in: Constantinopole prin 

«Tărnora și dice că nevâsta lui Ioniţiii,: pe cândii 

"«bărbatulii sei avea grijă de alte lucruri, s'a apu- 

«catii să ademenâscă pe Baldovinii, promilându-i 

«călii va scăpa din robiă, dacă elit se învoesce a 
4
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*0 lua de soţiă și să plece cu ea la Constantino- «pole; - Baldovin respingând cu dispreții acestă “propunere, dâmna Și-a resbunatii, asigurândă pe “Ioniţiii că Baldovinii îi promitea So iea de soțiă «și so ducă la Constantinopole, dacă'lă va scăpa =din robiă; atunci, întămplându-se. ca Ioniţiit să fie _<b6tă într'o nopte, a pusă să aducă pe Baldovinii «de nainte“, să” taie capulit cu securea și să a- “runce cadavrulă la câini, poruncindii însă în pu- 
. 

„ <blică să nu se vorbâscă despre acâsta. Cumiă că . «în adevării Baldovin a fostă ucisă în "Tărnova, o «mai constată de asemenea d, -urchiepiscopă  Ioună «de la Iitilene şi ună călugări, magistrulii „llbertii, “care în același anti trecuse prin Tărnova. Acelă e- <piscopă din 'Flandria mai adaogă, că o muiere din < Burgundia, care trăia în : Tăvnora unde tinea o 
TV ; 

3) + „<Ospălăriă, vedendă nâptea nesce lumine asupra “corpului ucisă, l'a înmormîntat pe Câlă a putută “mai bine; ba cu acestă ocasiune s'aii [iiculu Și vr'o “câle-va minuni, pe cai i le-u porestitii episcopului «cceca-și muiere cândă elă se alla la dinsa în gazdă, “de exemplu vindecarea bărbatului ei de friguri și <de durerea de dinţi... > 40) LL lacă dară unii episcopă din Flandria, ună archi- episcopi de Mitilene, untă călugără şi o. birtășiţă, toţi concurgândiă, directii sati indirectă, pentru a procura lui Alborictă peripeţiele lragodici impăratuluj " Baldovină! a ÎI 
, *9) Chronicon, part, 2, p. 489—41,



    

  

După ce cunâzcemit acumi personalitatea croni- 
carului nostru, șederea'i şi relațiunile sale în Un- 
garia, mijlâcele"i de informaţiune despre țerile ve- 
cine, nu ne va mai surprinde de a găsi în cartea 
lui pe adevăratulii fundatoră ală Craiovei: nu pe 
imp&ratulit' Toniţii, ci pe evaiulă lonil» din tradi-. 
|iune. 

Inainte însă de a ajunge acolo, cată să limpedimii . 
“uni punetii topografică, care. ne va înlesni înțele-. 
gerea textului lui Albericii. 

* «COMANII> DE LA OLT ȘI «COMANII» DE LA DUNĂRE. 

In districtul Olt, lângă măreţulii rîu de la. care. 
și-a împrumulatii numele, se află în plasa Șerbiines- 
cil unii sati numitii Comani, despre care d. Frun- : 
qescu ne spune că are 1600 locuitori Și- are reşe- 
dința sub-prefecturei.i1) 
In districtulă Dol-jiu, lângă Dunăre, în plasa Câm- 
pului, se află un alti satitanumitii Comanii, despre 
care iarăși d. Frundeseu ne spune că face o sin- 
gură comună în învecinatele sate Maglavitii și Go- 

lenții, avendi - peste totii 2590 locenitoră.s2) 
„_ “In dicţionarulit d-lui Frundescu se găsesce o mul- 
time de localităţi numite Comana (Vlașca), Comanea 

  

„*+ Prumleseu, Dicţ. topogr., p. 198. 

+ Ibid, p. 275,
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„ (Romanați, Vâlcea, Argeşii), Comcinesci (Băciui, Me- 
“hedinţi, Covurluiu, (torii, Dorohoiu), Comanița (Olt) 
şi Comanii (Nemţu, Băcăii); dar numai cele donă 
de mai susii se chiamă Comani. 

Aruncândii o căutătură asupra mapei, iată posi- 
țiunea relativă a anibelorii sate: 

   “OGRAIOVA    
In acestă modii, dacă vomi trage unit segmentit 

de la Comanii-pe-Oliiă pănă la Comanii-pe-Dunăre. spațiulii intermediară va coprinde partea sudică a distrietelorii Romanați și Dol-jiă, arendă Craiova în 
vârf, i i 

Omonimilatea celorii două sate 
perfectamente analogă 
cele două Iluvie. 

azardului ? 

și posiţiunea lori 
la punelurile de ivecere peste 

să lie ore unii simplu electi -ală 

Z
I
I
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Cată mai ântâiu de tâte să “restabili lorma cea 

corectă a numelui «Comanii.> 

«VADURILE COMANILORII.> 

Satulă <Comanii» din Dol-jiii este o proprielute 

a Tismanel. ÎN 

Caţie avutului archivit ali acestei vechi mânăs- 

tii, depusti actualmente în Archivele statului și care 

consistă din donă mari condice vechi, trei condice 

nouă și sute de documente originale, istoria satului 

Comanii sarii pule urmări în susti pănă la jum&- 

tatea secolului XIV. - 

„Cea mai vechie diplomă existinte este din 1385, 

de la vodă Dan Basarabii, lratele şi bredecesorulti 

lui Mircea celit Mare. 

Pănă acuma este uniculii crisovii ennosculii de la 

aceztii principe. 

„Et însumi "1 eredeamit perdulii,+3 pănă ce ami 

reușit în fine a descoperi dilele acestea prețiozulii 

originală pe una din prăfuitele rafturi ale Archive- 

lorit Statului, anume în pachetulii moşici «Vatra 

mânăstirii Tismanae sub Ne, 1.4) 

13) Istoria critică, t. L. ed. 2, p. 128. 
1) Acestă crisovă presintă pe lângă altele, particularitatea, 

de a fi ună palimpsestii, Pe pergamenă fusese scrisii înainte 

altii-ceva, totii slavonesce, cu caractere puţinii nat vechi, 

probabilmente sub unulă din predecesorii lul Dan- vodă; a- 

cea scriere anlerioră s'a, ştersii însă atâtii de bine, în câtt 

abia se mat recunoască urmele el și câte o literă izolată, 

A.



| 

Tată/lă întregii în Iraducerea din slavonesce. 
«Fiind-că ei, celii în Cristă- Dumnedei _bine-credin- 

ciosulii Ioan Dan, voevodi și din grația dumnedeâscă 
domniă a tâtă Ungro-vlachia, la începutul de la Dum- 
nedeiă dăruilei mie domnie am găsilii în ţeră dom- 
niei mele, la loculă numiti Tismena, o mănăstire nu 
încă pe deplinii i isprăvită, pe.care sânLiă- -reposatuli pio- 
sulii voevodi Radu, părintele domniei mele, dir leme-. 

_liă a rădicat'o, dar încetândă din viață n'a lerminat'o, 
de aceea am bine-voilii domnia mea, dupe cum i-amii 
urmati la domniă, totii așa să'i urmeză și la acestă 
faptă, pentru . înnoirea pomenirii părintelui meă și pentru mântuirea propriului meit sulleti, terminândă 
cu zidirea și întărindă cu donaţiună. și venituri a- ceslii templu ali prâ-sântei stăpâne născătorei de Dumnedeă și pururea feciorei. Maria, și nu numai “atâta, dar încă confirmândă și întărind mănăstirii idle câte * i dedese părintele mci, pentu gloria D- : eului meii și pentru lauda și ondrea: pro-gloriâsei stăpânei mele prâ-curatei născăldre de Dumnedei, ca în viața domniei mele” să mi. fie întăritâve si a- julătâre, âr la grâznica di a judecății — Stăruitore penlru vi iața etorni ; și mai, întâi ami dati AGEx- ici suzi dise mănăstiri grâulă din distrietulă J dalezu- lui câte 400 găleți pe toti anul 6p cinc “va fi gălelară să nu mai întrebe despre acâsta pe dom- nia mea, ci sălii trimiţă da dreptulă la monastire: amit mai dată și pe riuli Jaleșă la Dăbăcozui toți copacii de Nuci: apoi din casa domniei mele pe 

  

  
me
r,
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fie-care anii: câte 10 foi de br ânză, 15 caşeavale, 

10 aşternutură, 10. haine şi 10 încălțăminte ; 6r 

miere şi câră, pe câtii-va aduce anulii. 

Către acestea, mai confirmă domnia, mea tote câte 

dedese sântii-veposatuli printe ali domnici mele Radu. 

coecodiăi: satuli, Vadulă Cumanilori cu 'Toporna, și 

halta: Bistreţii de la "Topliţa pănă la gârla cea re- 
perle mai susit de Covaciţa cu satuli Hrisomuinții, 

și 'Tismena pe ambele părți, câtă a fostii Ligăcâscă 

şi Rusâseă; apoi mai confirmi și l6te-câte dedese 

în scrisă monăstirii sântului Antoniu unchiulit dom- 

niei mele sânt-reposatulii Vladislavii voevodii: satulii 

Jidoștița cu păriulă, şi (61ă. păscăria dunărenă cea 

din mijlocii, si venitulii de „la oplit vărşie, şi. Du- 

nărea de la Orahova pănă la podulii cel de susă, 

și Vodita cea mare pe ambele părti cu nucii și cu 

livedile, și siliscele Dahnei,. şi o moră în Bistrita, 

și 40 sălașe de ţigani. Tâte acestea le dă şi con- 
firmă domnia mea cu t6tă porunca și întărirea, ca 

să fie nesirâmulate şi neclintite, precum şi satele 

sti fie libere de ori-ce “prestaţiuni, dări şi venituri 

domnesci, Către acestea mai poruncesce domnia 

meu, ca călusiirii din ambele monastiri (Lismena și 

Vodița) să fie autonomi, şi după mârtea actualului 

„lori slarețit nimini să nule pună allit stareţii. nică 

ci insumi voevoduli Dan, nică altă cineva din ur- 

mașii inci, ca să nu se sirice regula și traditiunea 

lună Nicodiu și porunca mea, căcă cine va culeza a 

strica ceva din “acestea sati a schimba în răi să fie



| 
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| blestemată de către Domnului Dumnedeii a toti ți- 
nătorulă și. de către prea curata născătore de Dum- nedeii și de către toţi slinții, și să fie alăturată cu loți acei ce s'a lăpădatii de Dumnedei Și Sau tră- dată la morte. a 

'Tote acestea s'a scris în Argeși din porunca dom- nului voevodii Dan, în anulu 6896, indietionult 9, a lunei octombre diua 3.» i i De aci resultă că satulă Cumanii, cu multi îna- inte de anul 1385, a existalii deja sub caracteristi- culă” nume de koyaaneknni Ep>44, adecă -< Vadulă | Cumanilorit».... _ 
Cu același nume “lă Băsimii în tote documentele 

Tismenei din secolil XIV. si NV, din cari unele sati 

e
s
a
 

  
publicati de multiă,:5) altele — pote cele mai re- 
marcabile — mai stait d'o cam dală inedite. 

Abia în. secolulă XVI numele V adulti Cumaniloi-ă se înlocuesce printr'o formiă mat scurtă :  Cumani pui Comanii, bună Gră întruni crisovă de la A- lexandru vodă din 28 Aprilie 1576. CEAO Ein CE ge- 
  

BET RAMIN En CS7 BAuy ERA ni (satul ce se chiamă Comanii, care se află aprope de Vidin).46), : 
„FĂ bine, ca ce feli de interest puica se [i avuti numele celii vechii: > Vadulă Cumanilor> 2 a - 
Sub anulă 1475, vorbindă despre înfrângerea “Tur= 

15) Venelin. Vfecho-bolya raita yramaty, Petersburg, 1840.. in-8, p. 10, 56 ete. — IMasdeii, Arehira istorică a Jomâniey. : i. 3 p. 192 ete. ? 
*) Iasdeii, Istoria critică, L. 1, ed, 2; p, 148—14y,  
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SS 

cilorii de către Stefani celt Mare, cronicăţi enliiLagă a 
chea dice: «ari Șielanii vodă pornituz ai după & 

«dinșii cu Moldovenii sei şi acei 2000 de du Ss sn 
<a gonitii pe Turcă pănă 7-a trecută  Siretulii ju 

< lonășesci, unde se chiamă Vadul Ti ureiloră și pănă 
castă-(Ți.. 17), A 

Pe mapa lui Beichersdoriter de pe la 1550 acestă 
localitate se pune slavonesce: Tureczky, broth, mai 

corectii: “povpelithitt BPOAZ.18) 
«Vadului Comanilorii». sait KOVMANCEAIIL -FpOAA si 

“<Vadulit -'Tureilorii> - sati “ovpetţăntu BOA exprimă | 
donă fapte analâge: pe de o parle retragerea 'Tui- 
cilorii in Moldova peste” Siretii, pe de alta — retra- 
gerea Cumanilori din Oltenia peste Dunare. 

Dacă însă Cumanii ati eșitii din OMenia prin eva- 
dulii> dunărână de lingă Vidinii, se nasce întrehu- 
rea: pe unde re se fi intrati ei în acâstă âvă? 

Negreșilii printr'ună dre-care «vadit» ală Oltului. 
lată-ne aduși vrendi nevrândă la satulă Cumanii 

pe Olt, unde trecerea viului, în adevării, este în- 
lesnită — după mijlâcele de transport pe apă din 
acea epocă — pin existența câlorii-va insule, în- 
tocmai ca și în Dunăre de înaintea Vidinului.+9). 
ici «după mijldeele de transport pe apă din 

17) Letopisețele, ed. |, t. |. p. 127, 

*) Acestă mapă s'a reprodusă în Papiii, Monumente isto- 
vice, t. 3, 

  

*) Se pote consulta în acestă priv ință mapa. cea mare a 
Țerei Românesc, executată de Statulă- majoră austriaciă,



acea epocă, căci uni marturii oculară ne spune că Cumanii nu aveaii corăbii sai luntri, ci Iweceaii riurile pe piei cusute de calti,50) ceea co — liresco. — îl silea a căula o plutire pe câtă se putea mai scurlă:. de la o insultă la alia. a 
Cumanil-pe-Oltă este <Vaduli Cumanilorit> cu a- celaşi drepti ca și Cumanii-pe-Dunăre, cu singura deosebire că celă. înlâiii a serviti Cumaniloriă la in- irare, 6r celii-l-alti la eşire, i 
Dar între momentulii întărivil şi momentul eși- rei cată să fi fosti ună inlervală de - timpi, în cursulă căruia celii puţinii o parte din districtele Romanați. și Dol-jiă sa aflală sub dominaţiunea 

"Cumanilori. . 
su Findă că din secolulă XIV nu avemiă nici o urmă de o asemenea dominaţiune, ba nici măcară o pro- bubilitate, de vrome ce Cuimanii at dispărută a- lunci anrpe cu desăvârşire de pe scenn istorică, fap- tul trebuia să se li întâmplulii în secolulă NIIŢ. = Acuma, rădămându-se pe desvoltările de maj susăă, unde nomenclatura lopogralică ne-a procuralii coa mai neașteplată lumină, nn ne va fi grei de a în- felege nariţiunea călusăvului Alberică depre unii Jr Jonas, > vai lon> de pe la 1230, pe care a-. „ceslă cronicară il numesce: “mijor in Regihtax Comanorim> (celă mii mare dintro regii Cuna= nilori), 6r unii altă scriitorii contimpurană, celo- a. , | 

* habhi Petakha, ap. Lelewel, (core plic du Dtosgent=cizge, Bruxelles, 1852, în-8, 3. p. 20,  
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brulii Joinville, îi dă epitetulti de: «le grant. roy 
des Commains> (marele rege alii Cumanilorii). 

7 

I
F
 9. 

ALIANȚA LUI CRAIU 1ON CU FRANCII. 

Seriitorulii bizantinii Gieorgiii * Acropolites, carele 

desevisese cele. petrecute în timpul seii între anii 

120% — 1261, ne spune sub 1239 că o armată 
crucială de 60,000 Francă, venită prin Ungaria con- 

tra Greeilori în ajutorulă Latinilorii din Constanti- 

nopole, unde abia se urease atuncă pe tronii junele 

Baldovinii de Courtenay, a fostii bine primită în cale 

de călre Bulgară și avusese ajuldre de la <Sciţi.>51) 

In: Bulgaula domnia atunci împăratulii Asen II, 

unulii din” cei mai remareabili principi din dinastia 

asanidă, mare ostașii și mare diplomatit totii-d'0- 

dată, despre care episcopul (rancesil conlimporanii 

Filip de Mouskes ice: 

hi mult ot valor cet: haul sens... 5) 

(Care avu multă vitejiă și înțelepciune) 

Sub epitetulii de «Sciţi,> pe de ultă parte; Ar- 

copolitex înțelege pe Caumani. , 

Acestă experlițiune a Francilorii, cronicarulii Al- 

bericii ne-GȚovezlezce cu nisce umărunte, pe cari 

nu le săsimii aiună, 

” Apud Stritter, Pulyari fe, $ 988, . 

) Philippe de Moushes, în Du Canze, [fistoine de Fempire 

«dle “Tostemtaape Paris, 1657. inf. (d, p. 229



Eli ne spune că n "armata cruciălă de-și  oraii 700 cavaleri -Și 80,000 de călăreți, afară de pedex- rime, totuși ea cu. anevoe ară îi pulutiă străbate prin Bulgaria, dacă n'ară [i fostă ajutată. de Cu- mani, cu cari — dice Albericii — Sati încuseritii doi din capii cavaleriloriă: <cium (uibus Dominus «(quorum Dominus) vir nobilis Nargoldus de 'Toceia «(Corceio). duplex fecerat. matrimonium, ipse sxcilicet «et Conestabulus, > 52) | a 
Acesti pasagiii,' precumii se vede” din parentezele pe cari le-amii reprodusi după ediţiunea lui Leib- nilz, este I6rle corupti; din fericire, cronica lui Al- - beric “lă explică și “lă completâză su anulă 1211 în următorul modă: | a 
<Soronius insuper Tradilor quidam duas habuil «lilias baptizatas în Conslantinopoli, (uarum unam «lusit Cuillelmus Conestabuli filius, alteram Baldu- <inus de IHainaco ; filiam vero legis .lonae, qui vi- «lehatur esse . major in Regilus "Comanorum, duxe- «ral Nargeldus (Nargoldus) Balivus, qui Nargeldus <hoc anno decessit e! praedicta uxor ejus facta est monialis, 250) 

De aci rosultă că Cumanii, cu cari armata ftancă sa întâlnit în Bulgaria și de călro care a fostă sus= ținută întruni modă alâtiă de elicace, avea în frun-. ica lori doi principi mai însemnați: pe craiul; Jon, «consideraliă ca celă mai mare dintre regii Cuma- 
32) Curonie, part. 2. p. 373 

%) Did. p. 578. 
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nilorii,» şi pe unit altul numiti, sai mai bine la- 
tinisati sub. numele de «Soronius:> din aceştia, pe 
fiica craiului Ion a luato de soție ilustrulii cavalerii 
Nariot de "ouey, regentulii imperiului latină de Con- 
slanlinopole după mârtea împăratului Robert de Cour- 
tenay, ce cele dout fiice ale lui Soronius sai că-. 
săloritii eu seniorii Baldovin de Ilainaut și Guilelm 
fiulii Conetabilului; peste puţinii însă maurindii Na-. 
riot de 'Toucy, fiica craiului Ion, remasă văduvă, ș va 
ficutii călugări iță. 

“Toti aşa interprelâză, pasaginlti Du Cange, c care 
seria pe la jumătatea secolului NVII, astit- felu că! 
cronica lui Albericii “i-a fostii cunoscută încă numai 
în manuscris ; cu singura deosebire — puţină. c- 
senţială — că a pune cele trei căsitorie deja după 
intrarea armatei france în Constantinopole, ceea ce 
este mai probabilii, de și nu se- enprinde în text. 

lată comentarulii sei: 
<Au printemps ensuivant îl (Baudouin) mit. son 

<armee en campagne, qui fat foclifie d'un gran 
«nombre de Comains, qui lui avriverent sous la con- 
«duite de lonas et de Soroniu: leurs rois ou prin- 
«ces... Ces deux princes vinrent îi Constantinople 
<avee leurs familles ct y furent ire-bien accucillis 
«par les barons francais: lesquels afin de les inte- 
«tester ek de les engager fortemnet dans leur parti, 
“tvent Gpouser ă (inillaume [ils de Geoliroy de Mâry 
«connttable de Romanie Pune des [illes de Soroniuz, 
“et une autre ă Bandouin qu'Alberie sunomme de
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<Haynanţ, par ce cpue peul-ctre îl 6tait originaive de 
«ce com!6, lune et Taulre aşant regu le baptome. 
«Nariot, de 'Poucy, scigneur puissant, qui avait. el€ 
>Bailde PEmpire probablement apres le deces de Ro- 
«beri, Gtant lors veuf de la fille de Branas, 6pouza 
»la file de lonas, qui 6tait le plus grand d'entre les E 
«princes des Comains.>5 35) | 

Epitetulii de <trădătorit,» pe care Albericii li dă 
lui Soronius, Du Cange îlii comentezi într'uniă altă 
locit prin lrecerea ulteridră a acestui principe cu- 

manit în partea Grecilorii contra Francilorit;55) îna- 
inte însă de a adopta o asemenea inlerprelațiune, 

care nu se justifică prin fapte, ară trebui "consta- 
iale tote manuscrisele existinți ale cronicci, peulru 
a vede dacă. nu cum-va cteaditor> arii fi o lec- 
țiune greșită. 

In locă de: «Soronius insuper Ti 'aditor qpuidam 
duas habuit filias....». sară puls citi bună-6ră : «So- 
vonius insuper fraditar quidem duas habuisse filias.. », 
și atunci sensulit ară fi pură și simplu: «câtă des- 
pre Sonorius, se dice că eli a avutit donă fiice ete.> 

Acestă «traditur quidem> (se dice), care indică o 
indodlă din partea lui Alberică asupra numărului fe- 
teloră celorii ciisătorite ale lui Soronius, se polri- 

voesce cu pasaziulă de sub anulă 1239. unde cro- 

  

55 Du Cange, I[ist. de Const, t. 3, p. 121. 

33) Ibid,. p. 126: «quilta apres cela le parti des Francais 

ct embrassa celui de Vatace.» 
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nicarulii, - vorbindii despre ambii principii cumani, 
cvalulit on și Soronius, dice: <dupleux matrimo- 

nium» (îndoită ciăsătoriă), acordând prin urmare 

fie-căruia din ei câte o singură fiică. * , 
Ori-cum să fie, nu Soronius, lie eli trădătorii 

sai ba, ne preocupă în casulii de faţă, ci numai 

craiulă Ion, în privința .căruia textulit lui Albericii 

este de o perfectă claritate. 
- Din causa acestui craiii Ion, ne:interesă însă nu 

mai puţinii ginerile sei Nariot de 'Poucy, «seigneur 

puissant qui avait te Bail de Empire.» 

$ 10. 

NEMULĂS LUI NARIOT DE TOUCY. 

“Poti ce scimii despre Nariot de Touev şi nemulii 

seii, o datorimii neobositului Du Cange. 
Familia de-Touey stăpânia senioria de acestii nume, 

situată în departamentulă actualii de Yomne altă 

dată făcândii parte din Şampania, unde tâvguşovulii 

'Toucy, renumitii prin fabricaţiunile sale de lână, există 

pănă astă-i, nu departe de oraşulii Auxerre, avcndu 

vro 3,000 locuitori. 
Nuriot sai Nargeaud latinesce Aariotus, Nurgoldus 

eta unii nume de botezit favoritii în acestă familie. 
Nariot de "Poucy, ginerele craiului lon, fusese în- 

suralit mai ântâiui cu o fiică a principelui grecii 

“Feodor Vranâs din - căsătoria acestuia cu Agnesa, 

văduvă a împăratului constantinopolitanii Androniciă . 

Comnen şi sora regelui [rances Filipă-Augustii,
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Acestă dublă încuscrire cu împărații Bizanţiulut 
și cu regii Franciei, probâză pănă la ce puneti de 
“strălucire reuşise a se ridica familia de Toucy. 

Din acea primă căsătoriă, Nariot de Toucv a a- 
vută trei fii: Nariot, Filip și Anselm, din cari celă 
de' ntâiii, căsătorită cu o soră a faimosulul Bohemund, 
căpătase în zestre principatulit de. Antiochia și co- 
milatuli de : Tripoli, 6ră cell de ali doilea ajun- 
see, ca și tatălă sei, regentii ală imperiului. 
„Din aceeași însoţire, elii a mai avutit o lată, mă- 

"ritată după Guilelm de Villehardouin - din nâmulă 
celebrului cronicar de acestă nume. - 

Din a doua căsătoriă, aceea cu fiica craiului Ion, 
Nariot. de 'Toucy se pare a nu fi lăsată copii, mu- 

"vindă elii după o însurătâre abia de v'ro doi ani. 
Mai târdiu, ună nepotă ali lui, ajunsi mare ad- 

„mirală ali Sicilici, a luati de soții» pe o fiică a. 
"vegelui neapolitantă Carol de Anjou, nepâtă a „sântu- 
lut Ldovic.57 

Mai pe scurtă, prin încuscrivea <a cu Nariot. de 
Toucy, fandatotulii Craioveţ — după ce fusese go- 
nitii din Oltenia peste Dunăre — a intrati în le- 

3) Către cele aduse în Du Cange. mar putentă adtăoga unii 
acliă din -£ Septembrie 1258 d Teulet, Lagettes du trâsor 
des chartes, Paris, 1866, in- 2, p. 891, care se începe cu: 
«Nos Anselmus de Nacu, situ imperii Romanie Au- “totu 
«de Tuci, Jofrepus de Meri conestabulus> ete.: şi din care 
urmedă că m 1238 Nario! de Toucv se alla în Constantino= 
pole, dar nu ina! cra elă regentii ală imperiului; ci Anselin 

„de Racu. 
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găture de rubedeniă cu cele mai ilustre case suve- 

vane de atunci. 

Să nu uitămi însă că şi dinsulii era <celii mai 

mare rege alii Cumanilorii.> 

Afară de Albericii, ne-o mai spune unii alti seri- -- 

itorii contimpurană: Joinville. 

SU, 

CRAIULU 10N ÎN JOINVILLE. 

Joinville este scriitorulă celi mai simpatică alt 
Franciei din veculi de mijlocii, nu numai pentru 
că no scrisă în latina cea mortă de atunci, ci în: 
limba poporului, dar încă pentru că a sciutii să . 
fotografieze cu repediciunea raqei ceea ce simția 
Si cugeta în 10tă naivitatea realităţii, în locii de a 
zagrăvi imyresiunile sale după o lungă precugetare, 
combinândit trăsurile și culorile în vederea efectului. 

<Cu grei — dice Max Miller — se pole găsi o 
are mai bună pentru lectura copilului și pentru 

meditațiunea bărbatului. > 55) 
Născut la 1223, mortii la 1319 — o viață de 

unii secolii fără patru ani — baronul de Joinville 
din Șampania, compatriotii alti familiei de 
fusese celii mai intimă amicii șia d 
bioarafulă celii mai ver 

«C 

Toucy, 

evenitii apoi 
idieii ali regelui St. Ludo- 

vii, sai mai bine dicendii ali întregului cavale- DRE 
=) Max Mier, Joiurille în Essays, îiber. +, Liebrecht, Lripzia 1873 în-%, 3, p. 164. 
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rismă din acea epocă alâtii de eminamente cava- 
ler6scă.69) . | | 

În 1252 sântuhi rege se afla lânga Cesarea în 
Palestina. * 

Joinville era cu dinsulă. 
- "Trecuseră abia cinci-spre-qece ani după alianța 
cea de la 1239 între Franci şi Cumani, încununată 
prin măritișulii lui Nariot de Touey cu fiica eraiu- 
lui Ioniă. | o 

Amii spusă mai susi că, dintr'o altă căsăloriă, 
acestă seniorii avusese unii fiii numitit de asemenea 
Nariot. 

În 12389 acelă fi filă, probabilmente ântaiulă născultii, 
cată să fi fostii mare de ani, de dre-ce la 1252, 
cândii la, cunoscuti Joinville în Palestina, - el era. 
deja cavaleră cu renume și povestia regelui Lu- 
dovicii, ca martură oculari, tote amăruntele alianței 
între Francesi și Cumani. , 

lată teximalmente cuvintele lui Joinville : 

Pe cândă regele asedia ! Tandis que le roy fermoit' 
Cesarea, a veniti la elă se- Cezaire, vint ă li monseig- niorulii Nariot de Toucy, neur Nargoc de Toci. Et 
pe care regele îli numia disoit le roy que il estoit verişorii, căci cra născută son cousin; car il estoit dinti'o soră a regelui Filip, descendu une des scurs 
năritată mal ântâiii cu înn- | le roy Phelippe, que Pem- 

:) Cf. despre elă: De la Bastie, Sur Pouerage de Joiu- 
rille, și Lemoiue, Aotice sur Joinrille, în Memoiy "es de PAeca- 
dmie des Inscriptions et Delles-lettres, t. 15, p. 692 și . 30 

p. 310. ” 
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păratulă, Regele l'a reţinută 

- pe lângi sine, îinpreună cu 

alți 9 cavaleri, în cursă de 

ună anii; după aceea a ple- 
cată înapol la Constantino- 
pole, de unde a fostii veniti. 

Eli povesti regelui, că îm- 

păratulu'constantinopolitan, 

cl şi cel-l-alţi seniori din 

" Constantinopole, era aliată , 

cu unii poporii numitii Cu- 

mani, care "li ajuta, contra, 
dul Batatzes, atunci împă- 

ratii ali Greciloră, şi pen- 

tru ca aliaţii să fie de: 
bună credință uni! şi alţii, 
Sa fostă întocmită ca îm- 

păratulă şi nobili! ser să'și 
ia sânge şi săli pună în- 
to mare cupă de argintă, 
precium aii făcută de ase- 
nenea regele Cumaniloră cu 
nobilit sc; apol a ameste- 
calu sângele lori cu sân- 

gele nostru, Pai dresă cu 

vină şi cu apă, şi Pau-bă- 

utii toţi, al loră şi a! noş- 

tri, dicendă atunci că sun- 

temă fraţi de sânse. După 

aceea cl ati scosi unti câne 

între Ostea nostră şi ostea 

loră, şi Taă bucăţitii cu să- 

biele, ceta-ce a făcutii şi at 

noștri, dicendiă că totii așa 

    

- percur ineismes ot ă fenme. 

Le roy le retint li dixiesine | 

de chevaliers, un an; et 

lors s'en parti, si sen ala 

“en Constantinoble, dont il 

“estoit revenus. Il conta au 

roy que l'empereur de Con- 

stantinoble, îl et les autres 
viches “homes qui estoient 

en Conslantinoble, lors es- 

loient ali ă un peuple que 

Yen appelloit Comains, pour 

ce que il eussent leur aide 

'encontre Vatache, qui lors 

estoit empereur des Griex; 
et pour ce que Pun aidast 

Vautre de fo, convint que 

Veinpereur et les autres rich- 

es homes qui estoient a- 

vec li, se seingnissient cet 
meisseint de lcur sanc cn 

un grant hanap Vargent. Et 

le roy des Commains et les 

autres riches homines qui 

estoient avecli, refirent ainsi 

et melltrent leur sanc avec 

le sanc de nostre gent, et 

tremptrent en vin ct en 

yaue; ct en burent et nos- 

tre gent aussi; ct lors il 

distrent que îl estoieni frere 

de sanc. Encore firent pas- 

ser un chien entre nos gens 

et la leur, et descoperent le
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să fie bucâţiți aceia ce voră 

călea alianța. 

N-a mal povestitii acestă 

seniorii O inare minune, în- 

tâmplată în timpulă când 

se afla elă în armata Cu- 

naniloră. Ună bogati cava- 

leră de a lorit fiindă mortă, 

er săpară o largă gropă, în 

care Vaii aşedată cu muliă 

pompă şi scumpiă îmbrăcatii 

pe unii scaună, şi aă pusii 

împreună cu elă de vil pe 

celii ma! bună cală ce avea 

şi pe celii mal bună ostaşi 

ali seă. Înainte de a se băga 

acestii oslașă în gropă lângă 

stăpânul scii, fiindă faţă 

regele Cumaniloră și alți se- 

niort puternici, aceştia l-ati 

luată rămasă hunii de la 

elii, punendu! în chimiriă 

o mulţime de aurii și. ar- 

gintă și dicându'i fie-care: 

«cândlii volu veni ci în cela 

«June, îmi! vel întorce ceea- 

«ce'i daii împrumută.» lar 

«clă respundea: <Aşa Vol 

«face negreşitii.> Marele rege 

ala Comaniloră I-a datii a- 

pol nisce scrisori adresate 

  

  

chien “de leurs esptes, €t 
nostre gent aussi; et dis- 

trent -que ainsi feussent-il 

decope, se il failloient lun. . 

a lautre, a 
Encore nous conta: une 

„grant merveille, tandis que 

il estoit en leur ost: que - 

un riche chevalier estoit - 

mort, et Ii avoit Yen fet une 

grant fosse large en terre, 
et Tavoit Pen assis moult 

noblement et parâ en une 

chaere; et li mist en avec 

- li le meilleur cheval- que il 

eust et le meilieur sergent 

tout vif. Le serjant avant 

quc' il feust mis en la fosse 

avec son scigncur, avec le 

roy des Comains et aus au- 

„tres riches seigneurs, et au 
prenre congi& que il fe- 

soit ă eulz, il li mettoient 

en escharpe grant foison 
dor et. dargent, et ]i di- 

soient: Quaut je venre en 

Pautre siăcle,si me rendras 

ce que je te baille. Etil 

disoit: Si ferai-je bien vo- 
lentiers. Le grant roy des 

Commains li bailla une let- 
tres qui aloient ă leur pre- 

mier Toy; que il li anan-! 
doit que preudomine avoit  
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la regele predecesorulii sei, 

unde atesta că reposatulii 

trăise fârte bine şi'i făcuse 

multe servicie, pentru cari . 

ruga sălii resplătescă.. ApoI 

ostaşulă a fostii băgati în 
gropă cu stăpânulă sei şi 

cu calulii de vii, gropa sa 
astupată cu scânduri bine . 

țintuite, şi totă 6stea s'a a- 
pucatii să arunce d'asupra” 

pământă şi petre, astii-felă 

- că înainte de nâpte, în me- 
moria. celorii îngropați, s'a 

înălțată d'asupra lorii o mare 

mnăgură. 

În acclă timpă-ală ase- 

„diului Cesareci, ci inet- 
gcaniă în. cortul regelui 

ete.f) 

4 

  

"moult bien vescu et que il 

Vavoit molt bien servi, ct 

“que îl li guerredonnast son 

servise. Quant ce fu fait, i 

„le anistrent en la fosse avec 

son seigneur et avec le che- ” 

val tout 'vif; et puis lancă- 

rent sur la fosse planches 

pien chevili&es, et tout Post | 

courut ă pierres et ă terre. 

Et avant que il dormissent: 

orent-il fet, en remembrance 

de ceulz que il avoient en- 

terr6, une grant montaingne 

sur culz. 

Tandis que le roy fermoit . 

Cezaire, jalai en sa h&berge. 

„pour le veoir ete.%) 

„Asa dară, «mergândii în cortulii regelui pe cândi . 

acesta asedia Cesarea,> Joinville viduse acolo pe la 

1952 pe lintruiă Nariot de Toucy şi audise din 

gura despre «le grant. roy des Comains> de pe la 

1239 și despre unele curidse obiceiui ale Cumanilorii. 

Să observămii însă că biografuli Sântului Ludo- 

vicii seriea în adâncă bătrânete, peste șese-deci de 

ani în urma evenimentului, astii-felii că memoria 

sa, ori-câtii de tenace, a putulii să retină numai 0 

e). Joinville, Memoires ou listoire et chronirute de Seiut 

Louis, ed. Fr. Michel, Paris, 1809, in-16, p. 150—152.
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parle. din cele pov estite lui de către Nariot de 'Foucy, 
ba chiar să încurce unele amărunte. 

Ori-cum arii. fi, deja Du Cange constatase că 
«marele rege ali Cumanilorii> din Joinville nu este 
altulii de câtii «Rex Jonas qui videbatur esse ma- 
jor in Regibus Comanorum» alt lui Albericii, de 
vreme ce ambii cronicari aii în vedere aceeași ali- 
anță între Francesi și Cumani din 1239.61) 

Ceremonialuli de înmormintare cu spindurare de 
cai și Omeni,. descrisă în Joinville în privinţa unui 
seniori cumanii, "a reprodusii mai târdiu la mortea 
lui însuși craiu Ion, negreșitii însă cu corlegiulii mai: 
multoră vietime, potrivitii cu demnitatea «marelui 
rege.» 

Ni-o spune Albericii în următorulii pasagiii : 
<Mortuus est hoe anno (1241) hex Jonas prae- 

«diclus nondum  baplizatus, ot ideireo sepultus est 
<exira muros civitatis (Constantinopolis) in altissimo 

"«tumulo et octo armigeri suspensi sunt vivi ă dextris 
<et sinistris, et ita voluntarie mortui, et viginti sex 
<equi vivi similiter sunt ibi appensi.»62) 

Adecă : | 

«In același anii 1241 a murită menţionatulii rege 
«on, și” fiindit-că nu se botezase încă, de accea a 

«fosti ingropati afară din murii Constantinopolii 
„«suh o măgură forte înaltă, 6 d' asupra, la drâpta 

  

e). Du Cange, Jfist, de Const, 1. În p. 124. 
52. Chron.. part. 2, p. 578,  



că la stânga, aii fostii spinduraţi optii ostași, cari 

«S'ait sacrificatii de bună voe, și două- deci și ș6se 

«cai vii.» 

In acestii modii, eşitii din Cumania. propriii disă, 

adecă Moldova și porţiunea orientală a Munteniei, 

“de unde a trecuti apoi în Oltenia, lăsândii aci ur- 

mele sale în: cele două «vaduri ale Cumanilorii»> şi 
-în legenda despre întemeiarea Craiovei, «marele, 

eralu lons s'a aliatii în Bulgaria. la 1939 «prin sânge» 

şi «prin tăiarea cânelui» cu o câtă de cruciați Fran-" 

cesi, s'a încuseritii acolo eu unii din capii lori şi a 

venilii împreună cu ginerele sei lu Constantinoyole, 

unde. murindă nebotezalt la 1241, a fostii îngro- 

patu păgânesce sub o <măgură,> cu omeni și cai 

omoriți pe mormîntulii sei. 

Ceca-ce. distingea pe craiulii ion, — eronicarii nu 
ni-o spun, dar acesta resultă din totalitatea istoriei 
sale — cală să fi fostii acea înfățișare plină de dem- 

nitate, acel aerii de impunere, acelii presigiui ex- 

terioră â-la Agamemnon sai ă-la Frederic Barba- 

“ rusea, care deosebesce câte o dată chiar pe. capii 

selbatecilorii și impresionieză adânci pe loți aceia 
ce se apropiă de unit asemenea favoritii ali naturei, 

de-şi în realitate clii pâlc li de o capacitate lârle 

mediocră: numai astii-felii se explică epitetulii seri 

de «mare rege» în Albericii şi 'n Joinville, consi- 
derațiunea ce-i arătait superbii baroni” feudali, con- 

servarea memoriei sale peste Oltit. , 

Vorbindii despre -cralulii Ion, scriitorii contimpu-”"
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rani ne comunică următorele trei obiceiuri naţionale 

ale Cumaniloriă : 

"1. Segterea 'unui câne între cele două arinale ce. 
se aliază, pe. care ambele îlă taiă în bucăţi,  <qi- 
când că totii așa să fie bucăţiţi aceia ce vorii călea. 
alianța» ; : 

2. «Frăția de sânge,» amestecându-se într” ună pa- 
“Bari -cu vină şi cu apă sângele acelora ce se în- 
frăţescă, c cari bu apoi acestă curidsă : mixtură ; 

3. Inmormântarea fie-cărui nobilii sub o rădicii- 
tură artificială, o «măgură» sai «movilă,» une-ori 
forte înaltă, sacrificându-i-se totii-o-dată de vii o 

- s6mă de Gmeni şi cai, într'ună numără mai mare 

sai mai micii dupe rangulii reposatului. 

Din aceste bei daltine, ultimile două ne interesă' 
mai cu deosebire, fiindi-că una dintre ele a trăilii 
pină în dilele nâstre in obiceiele Româniloră, iar 
cea-Talli a lăsatii semne topografice neşterse pe iolă 
lungulii Dunării 'de josti. 

Le vomii examina mai de aprope. 

$ 12. 

NAȚIONALITATEA CUMANILORU- 

Din cercetările de mai sus resullă, că fundatoriă 

ali Craiovei n'a putulă să fie altă crezu. Jon, de 

cât singurul de acostii nume şi cu acesti titlu, a 

căruia trecere prin Oltenia, cu pulinii înainte de 

)*anuli 1240, viuă încă în tradiţiunea poporană de 

  
o
r
e
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la Olti pînă la Carașii, se, întăresce prin dale isto- 

rice; anume rex Jonas, «Marele rege ali Cumaniloriă> . 

din cronicarulii Alberieii şi „din memorialistuli Jo-. 

inville. . 

Dar cine 6re să A. fostii Cumanii? 

„Sincai ne asigură că: «Românii din ţâra Munte- 

“nescă sait chiematii Paţinachi, 6ră cei din Moldova 

și din Besarabia Comani.>0%) 

Celataltii istorică transilvanii, Petru Maior, mai 

puţinii dogmatică de câti Șincai, se încârcă a da 

probe 'în favârea acestei aserțiuni; însă ce felit de - 

probe! Peceneşii — dice el: — suntă Români fi- 

indii-că numile lori proprie se expiică pri limbile 

romanice, fie latină, fie română sait italiană, pre- 

"cumii Merită = românulii «mai ținii,> Kzozerar=— 

latinulă <cur quotannis, > Lica —italianulii <Îpavo», 

Kcidoru = vomânulii «du "mi caii,» Xagoiiin = 

ilalianulit «cari voi,> Teludzr = «tal matto,> Titiy= 

<ghiaţă, sai ia di, sati Ghiţă» etc. iar Cumuanii 

suntii Români pentru că vorbiail aceeași limbă cu 

Pecenegii, ba încă păte să fi fosti chiar o coloniă 

din oraşul italieii Cuma, de unde sa colonisalii 

Neapolea!! 164) 

Sincai și Petru Maior apartinii ambii secolului 

nosiru. 

  

6), Chronica, 4. 1, p. 214.—Cf. îb. p. 218, 

54), Istoria pentru începutulii Romdâniloră din Duciu, Buda. 

1812, cap. 8 $9 și 10, după edi. din 183%, p 155—163.
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Cu o sută de ani înainte de denșii, bătrînulii Can- 
temiră a fostă cu multi mai seriorii, când a-disă: 
<Talarii ce % chiamă Paţinachi,» 65) și: « Cumanii, 
unii nemi de “Țătari,» 66) | 

In adevăr, turanismuli Cumaniloră și Pecenc- 
gilori este mărturili în modulă celii mai potrivită 
de călre tote fântânele istorice din vâculti de mij- 
locii, bizantine, slavice, maghiare, germane și o- 
rientale.67) | 

Linguislica ne permite chiar a fixa loculii precisii 
alii acestorii popdre între cei-l'alți 'Turani. 

Ei făceaii parte anume din grupul turco-tatară, 
vorbindă unii dialectii forte înrudit cu al Os- 
manliilori.68) | 

O oraţiune dominicală în limba cumană a fostii 
cunosenlă deja în secolulii trecută, şi încă în şese 
variante, din cari unulă publicată de 'Thunmann?), 
iar cinci de Dugonies.70) 

65. Chroniculii, t. >, p. 220. 

6), Ibid. p. 268, | 
67), Cf. Sul, <fbhendioug ron den zen oder Dol 

Xestora Juhrbiichern, Leipzig 1774, in-t, p. 271-310.—0 tra- 
ducere rusă de Sabinin, în “renip Aloe Osipecrea, 1818, 
nr. $, secț. II, p. 15—19, 

€5), Lenormand, La langue primitire de la Chaldce ei les 

“eri în 

idiomes tourantens, Paris, 1875, in-8, p. 454. 
6). De Comanis, în „cta Societati» Jublonoriunae, Lipsiae, - 

A778ut. 4. p. 185. | N 

î0), Ethelhu, Pressburg, 1758, in-8. t. 2, p. B84—6, 

P
r
  



Vari antulii celii mai completii dintre ale lui Du- 

gonics, descoperiti în archivuli orășelului ungurescil 

Kun--szent-miklâs, se începe cu: 

<Bezen attamaz kenze kikle szenleszen dăsân-ezen 

<kiiklon nieziegen.... : 

Variantulii lui Tiuntann, aflati în biblioteca s00-. 

lei: din Debreczin: 

<Bezen  Attamaz kikte, szen leszen, szenadon, 

<dăsân szen kiiklon, nie ziegen, gerde.... 

Publicândiăi pe acesta din urmă, Thunmann a- 

daugă, că e cu neputinţă de a nu vede quasi-i- 

dentitatea. între limbele cumană și turcă. 

Șincai şi Petru Maiorii arii li putută să cunâscăi 

acestii specimenii linguisticii, care le-arii fi tăiată, 

o dată pentru totit-d'a: -una, pofta de a mai: româ- 

nisa pe Cumani. 

De atunci sa mai găsilii în . Veneţia şi sa dati 

la lumină un manuală întregit de limba cumană, 

serisii în anuli 1303, cândii Cumanii ocupaii încă 

mai tâtă partea orientală a României. 

Ca modelă, €tă :cuvintele de sub rubrica întitu- 

lată <calitățile timpilorii,> în care alătură cu for- 

mele cumane noi punemii pe cele turce, ași după 

cum se pronunţă în Constantinopole : | 

„vesăritii, cumanezce cun tousin, turcesce ghin dogs; 

apusii — cun batii — ghiun" batîsi, 

timpit — oul —- at; 

nNourosxii — bulud — bulut ş:
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timpitploiosti— . iamgauriu haua —  tagmurluhava; 

obscurii O—.  caranugu — garanli; 
nori „— bull — bulutthelar; 

zăpadă — char — gar; 

negură — touman —  duinanj 
brumă, rouă —-  gig — ci; 

vânt. — el — el ete,7:) 

. Judece acum ori-cine, ca ce felă de Români aă 

fostii Cumanii 172) | 

E necontestabili totuși că, în cursii de vr'o trei 

secoli, acestă odraslă turcă sa aflată într'uni con- 

taclii de tote dilele cu străbunii noștri, ș'apoi nu 

numai în Moldova, precum credea Șincai, dar şi 

“în Muntenia pănă la Oli. - 

Diploma regelui Bela din 1247 împarte România 

întrâgă în două regiuni: cea de dincolo de Oltii — 

fa Secerinului: 

cec, — Cumania: «a fluvio Olih el alpibus Ulira- 

silvanis totam Cumaniam.>75) 

Districtulii Teleormanii conservă pină astă-Qi unii 

nume curalii Cumanti. 

3. Klaproth, Vocabulaire latin, persan e comun de lu bi- 

dliothigue de Petravcha, in Memoires relatifs a Palsie, 

Paris, '1828. in-8, p. 113-—256.— în privința acestur voca- 

bulară cf. ceea-ce amă spusă în Prineipie de filologia com- 

paratică, p- 8. 

12), Cf. Risler Ueber des Humanische, în umâin, Studieu, 

p. 852— 6. 

î5). Fejer Cod. dipl. Iv, 1, p. “EE7. 

«lerra Zevrino,>» şi cea de din-   
tă...



După fonetica turcă arii fi Deli-Orman, adecă 

«pădure dâsă,> literalmente «pădure nebună.» 

Așa se chiamă, între altele, o pădure din Dob- 

rogia.74) E . Aa 

După fonetica cumană, tureului iniţiali d îi co- 

“vespunde totii-d'a-una £, în câtit Deli-orman tre- 

bui să ne apară aci sub forma de Teli-orman. 

“In vocabularulii cumanii din 1303 noi găsim în 

faptă: ambele. elemente constitutive ale acestui nume: 

“cteli — stultus>75) şi «orman — boscus.2"%) 

“Cumanismuli «Teleormanului» este dară mate- 

malicesce siguri. . i _ 

Rîulii căpătase acestii nume după vre-o pădure: 

“de pe mală, iar după rii sa numiti apoi dis- 

tictuli, | a 

“In dialectulii pecenegii înainte de dominaţiunea. Cu- 

manilorii în România, se chiăima totă aşa unii munte | 

„de prin Buzău sai Rimnie-Săratii, 'pe care Bizanti- . 

nulii Cinnam, vorbind sub anulit 1152 despre unit . - 

  

3), Kantemir, Gesck. des osmanischen Reichs, Hamburg. 1745 

«in-4, p. BI8: <Es ist cin ganz ebener Strich Landes, «ler 

«weder mit Flussen durehschnitten, noch durch Waldungen 

cunterbrochen ist; wiewol am Ende desselben, nicht weit , 

«von Drista, cin Wald ist, den die 'Tuerken Dali Orman, das 

«Narrenholz, nennen.> — Cf. Matkovit, Orogiaficka obiljezja 

Balkanskoya poluotoka, În Kujizernik, t. 2. p. 409: „... «gusta 

guma Deli-Orman zvana.» a 

3). Rlaproth, op. cit. p. 240. 

15), 1bid. 215,
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resbelii. între Greci și Pecenegi, îli numesce 90 

Tevovoguv?1) 

Acâstă formă <Penuormons presintă acea par- 

ticularitate dialectică, că peceneguliă fenu- corespunde 

cumanului teli-, adecă n între vocale alterneză cu]. 

Din puţinele graiuri turanice ale cărorit dicționare 

îmi suntii la disposiţiune în momentulii de față, în 

limba tungusă nebunul se qice tenil:, în limba bu= 

piată tenel: şin-dialectulă tatară karagassic tencik,5) 

ceia-ce abia diferă de pecenegulii tenu, pote mai - 

corectii feneh, cică Cinnanmi și Bizantinii în genere 

nu excelâză printi”o transcripţiune perleolamenle e- 

xactă a numirilorii barbare.79) 
Anna Comnena ne spune că pecenegii și Cuma- 

nii vorbiaii aceeași limbă; variantele Zeli-orman în- 

lărescii acestă mărturiă, arătându-ne însă totit-d'a- 

una între ambele popore nisce divergințe dialeclice .. 

“destulă de pronunțate, celii puţini sub raportul 

foneticit. , 

în ori-ce casti, Cumanii aă ocupatii 'Teleorma- 

nulii, și Lai ocupată unit timpit alâlii de îndelun- 

gatit sau 

PI 

"3%, Cinnami Jfist., ed. Paris, 1670, in-f., p. 5i. 

13), Castren Ao disehe Desen und Forschungen, Petersburg. 

1856—7in-8, L. 9, p. 87; t. 10, p. 118; î. 11, p. 107, 

38), Traducătorulii latină ală lu! Cinnam ica din erore 

[EvOvOgu0 dreplă acusativă; şilă Lranscrie apoi prin '7e- 

uihormus. De unde Ore tenih ? 

  

i întrunit modă atâtă de durabilii, în câtă
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memoria lorii se mai pistneză în numele -- distrie- 

tului. 

Judecândă după posiţiunea relativă a localităților, 

toemai de pe aci trebui să fi eşitii <cratulii Ion,» 

păşindit apoi prin «vadulii Cumanilorii»> de la Oltii 

în direcțiunea. Craiovei, de unde mai în urmă, prin 

< Vadulii Cumanilorii» de la Dunăre, a. trecută în | 

Bulgaria și s'a dusii la Constantinopole. 

Acuma, fără ca să ne mai încurce pretinsulit ro- 

mănismiă alu Cumanilori, alii cărora tureismit sui 

tatarismit este mai pe susii de controversă, să ne 

oprimă asupra celori două amărunte etnice din bio- 

grafia craiului Ion: frăția prin „amestecă de sânge 

Și i ceremonialul înmormântării, 

Ș18. 

FRĂȚIA DE SÂNGE. 

Intr'unii discursii, ținută în sala Ateneului pe la 

1865, eit ami spusii că aşa numita «frăţiă de cruce» 

arii fi la Români o moştenire: din ltoma.59) 

Cercetândii, renunții la acâstă aserţiune. 

Să vedemiă însă mail ânitâiu, în ce anume con- 

_sistă «frăția de cruce.» 
Balada. nâstră  poporană - <Balaurulă,> după ce 

descrie, cum ună teribilii dragone: 

50), Vasdeii, Fraternitatea și unirea, in Buletinul înstruc- 

piunei publice, 1865, p. 622.



— 30 — 

| Inghiţise jumătate - * | 

Trupă cu arme ferecate 
Trupşoră de volnicelă..,.. : 

- îmeheiă prin apariţiunea unui viteză, care: 

„eu pala lui cea nouă 
î “Pe balaură taiă ?n două, 

Apoi trupulă înghițită, 

„ Plină de rane, otrăvită, 

Elă în cârcă 'lă rădica, 
Susii la slână se urca 

Și în lapte milă scălda,: 

De venină îli curăța 

- Și cu vi6ţă "li dăruia; 
Apoi mări câtii irăia, 

„Fraţi de cruce se prindea 

Și'mprennă voinicia, 

Pe balawmi de stirpea... 

Cu acâstă ocasiune, d.- Alexandri observă în hotă: 
«A se prinde fraţi de cruce e o datină antică ce 

«impune datorința de ași da viâța unul pentru 

<altulii. Legătura acestei frăție se făcea prin ames- 

<tecarea sângelui. Când doi birbați se decideai, a se 

<înfrăţi, trebuia să “şi fucă ci pe brațulii drepti câte 

<o tăietură în formă de cruce și să unescă sângele 

«lovă. Acestit obiceiă misticii, carele în. epoca de 

«astădi e mai de totii cădulii, se ţine negreșitit de 
<Gre-cari tradiţii de pe timpulit Cruciateloră, sa    
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«păte chiar de tainele întroducerii „creștinismului la 

Români.>51) E 
D. Alexandri are. dreptale, dar — ca şi corpuli +, 

-celii înghiţit ali voinicului — numai pe jumătate. 

Sub numele de «frate de cruce», spar W kp''ra 
după vechile nâstre crisâve scrise slavonesces? eraii 

confundate la Români două instituţiuni” cu . totulii 

„diferite, una boierâscă, cea-laltă țărănâscă, din cari 
au 

cea dentâiii curati creștină, mai multii sai. mai 

puțină «de pe timpulii Cruciateloră», însă numai 

cea de'ntăii. 
La Greci fraţii de cruce se chiamă ocizogadelegoi, | 

dela oraugâs «cruce» şi a0epds «frate», legătura 

de frăţie făcându-se prin jurămentă în biserică fără 

nici unii amestecii de sânge. 53) | 
Cam totii așa a fostii la Ruși «frate de cruce» 

KpEC'TOROIĂ BPATZ, dela KpECTA «cruce» şi EPATA «frate». 

  

.) Poesii populare, cd. 2, p. 13. - 

„3% Crisorii dela "Petru- Vo. Mircea din 16 Iuniu 1560, în 

Archivulă Statului din Bucuresci, n-rea Câmpulungă pachet 27. 

&) Passow, Popularia carmina Gracie recentioris, Lip-. 

sine 1860, in-8. p. 599: <Die solis “liturgia decaniata sub 

«divo conveniunt et sacerdote bona faustaque apprecato per 
«Deum .optimurm maximum persancte adiurantseomnia peri- 

«cula per totam vitam una coniunctos obituros. Vocantur - 

<autem fratres socii consortis ozravgudelțoi.»



— 89 

In balada rusă poporana «Dobrynia>. se ice: 

ÎimepAcă MpouIAA HEA'BAEA, KAK& MI BHAEAHcă 

Caz Oieuoii B9 MCToMA no4, 

Hpecramn Azi NOBpATAANCA, 

Oua HAZBAACĂ KPECTOBBIMA MENBLUNAVA EPATLIEAIA... 8%) 

(Leni a trecutii o septemână, de când not ne-amă vădută 
cu Oleşa pe câmpuli cel curată; ne-ami făcutii fraţi prin 

“" cruci; elă s'a numită frățiorii de cruce mat micii...) 

Ce-va mai josii în aceeaşi baladă: 

„KpecroBziii BpATA MASE poaHaro.... 83) 

” (Fratele de cruce, anal multă de cât ună frate buni). 
- . 

Prin umnare, frăţia de eruce se ficea la Ruși 

“prin simplulă schimbi alt crucilorii, 6răși fără nică 

unii amestecă de sânge, pe care de asemenea nuli 

găsimit la cei-l'alţi Slavi. 36) - - 
Versulii de mai susă din balada rusă ne amin- 

tesce proverbulii neo-grecii versilicată: 

Kalliregor oi Qdeoyni râs ezzuoiuc, 

Jag oi c0egqoi ris zotâicg. 

(lar huni suntă fraţi! făcuţi în biserică. decâtii fraţii din 
aceeași inurmă).t?) 

  

„3 PaignukoA llapogrzii B4iinnA , Moscva, 1862, 
în-$, p. 20. 

55) Ibid, p. 16. . 

se) Cf. excelentulii studii ală lur bogișie”, Praeni obic'aji 

kod Slocena, în njizernil:, Zagreb, 1867, in-8, 1.3, p.-480-484, 
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HI dOeoqic zi  Erznoiae, acâsta este adevărata 

Jrăţie de cruce. 
E de remarcată, că fratele de cruce se chiamă 

une-ori la Neo-greci feuzue, :de exemplu: - 

— . 

Ilot etoa. fot: Boaru Novorawri)...;35) - 

Fie dela Greci, fie dela Ruși saii dela alți vecini 

a împrumulatii acestă frăţie de cruce în evulii me- 

qiii boerimea română, la care ea se operă în lelurite 

moduri, nici o dală însă cu amestecii de sânge. 

Nu mai departe decătii în secolulit nostru” ună 

mare logofăti Dudescu, care își dedea în străină- 

“tate titlu de <monsieur le conte 'de Doudâsco», se 

„făcuse frate de cruce cu unii călătorii francesii. | 

<Lorsqwapres le din6 — dice acesta din urmăi,— 

«le chânceclier et moi, avec nos -cochers, etimes 

<sisn6 notre contrat de transport, le compte me dit: 

<Depuis six jours, nous voyageons ensemble; quinze 

«aulres vont se passer encore sans que nous n0u$ 

«(uiltions: suivons done, si vous men croşez, une 

«ancienne coutune valaque, en nous faisarit Țvate de 

«cruce, ficres de la eroix. — Aussitot il mit dans 

-<un vase une pelite eroix (ivoire, qu'il porte toujours 

«sur lui; il v ajouta du pain et du sel, puis il me 

si) Sanders, Das Pe ollesteben der Neag iehen, Mannheim, 

1844, in-8, p. 228. - 

s) Tbid. p, 240,
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«dit: Râpâlez, avee moi: pe cruce, par la croix; pt 
«pita, par le pain; pE sare, par le sel; nous jurons 
«d'âtre tourjours freres, et de nous donner assistance 
«dans Joules les occasions.»8%) 

Cu vr'o trei secoli înainte, Domnulii moldoveneseii 
Stefan Tomșa, pentru a se face fate de cruce cu 
o rudă a lut Iacob Basilic, împărți cu elă <o turtă 
în formă de cruce»: <bolum panis in erucis formam 
compositum», ceea-ce—observă eohtimpuranuliă, Som- 

| mer — se: considera la Români ca cea mai sacră 

legătură: “san olissimuni apud illos foedus existi- 

matur>.90) 

Iarăşi cruce, dar nici o picătură de sânge! 
De acestă înfrățire boierâscă, eminamente creștină, 

“slavică sa grâcă din vâculii de mijlocii, diferă cu 

  

%) De Lagarde, Voyage de Moscou ă Vienne, Paris, 1824, 
in-8, p. 364—5. — Acesti jurămentă presintă o remarcabilă 
analogiă cu jurământul persiciă, despre care ună omonimii 
ală călătorulni francesii, profesorulii. De Lagarde (Bătticher) 
dela Găltingen, în Beitrăge zur baktrischen Lezilographie, 

Leipzig. 1868, in-8, p. 18, dice: «Wenn der Perser schwârt, 

wird «Feuer, Wasser und Brot neben ihn gestelit und er hat 

«ausdriicklich in der Eidesformel anzuerkennen dass er vor 

«den „Amschaspands stehe, unter ihnen vor Chordâd und Mor- 

«dâd, die vor ihimm seien und die er essen miisse: das Brot 

«inuss cr essen. das Wasser trinken. Daher erklărt sich die 

“ «Redensart: saugand khwardan, einen Lil sclucâren, eigen= 

«tlich Niitzliches esseu.> 

%) Sommer, Vita Jacodi Despotae Moldarorum Neguli, Wi- 
tehergae, 1587, in-f, p. 56, 
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desăvârșire înfrăţirea țărănâscă, mai bine haiducescă, 

aceea despre care ne vorbesce d. V.: Alexandri: 

«când doi bărbaţi 'se decidea. a se înfrăţi, trebuia 

«să "și facă pe braţulă dreplit căte o tăietură în 

„«formă de cruce şi să unâscă sângele loră.» 

„Aci crucea jcă un rolii de totă secundari, fon- 

dulă consistândii în amestecul : sângelui, prin care 

doi individi, străini unulii altuia din fire, deveniaii 
artificialmente <de acelaşi sânge». 

In acestii amestecii ali sângelui se cuprinde în- 

tregulă simbolismă ali operațiunii. 

Nică. Slavii, nică Grecii nulă cunoscă; din. tâte 
- poprele balcanice, îlti aii numai Românii și Albanesii. 

Albanesce unit asemenea. frate prin amestecii de 

sânge se chiamă vălam, dela răla «fate»; cu unii 
m sufixată întocmai ca în neo-g veculii Boăr-n ue Și. 
în ateu brati-m. 

'ălămănia. sait vălamăria — căci n și r - alternâză 

în aia albanese — se operă în: cele mai multe 

„casură prin deşertarea de către cei întrățiți a unui 

păhară. cu rachiă, în care ambii au lăsată să cadă 

câte-va picăture de sânge: dela degetul micii alii 

mâneci drepte. 

Amăruntele -de ceremonială potit diferi după lo- 

calităţi, dar esența lucrului rămâne : aceeași: totii- 
da-ura amestecii de sânge.?1) 

„20 Mah, Albanesisehe Stucdieu, Jena, 1854, in-8, part. - 
p. 115, 178.
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Nu ni se pare indilerentii de a constata că la 

Albanesi, ca şi la Români, brațulii drepti este acela 
dela care se ia sângele. 

La prima vedere _s'arii pui conchide că o in- 

stituțiune atâtă de originală, identică la două naţio-: 

nalități pe cari le legă comuna lorii descendință 

din antica ginte tracică, arii [i o moștenire rămasă 

dela acestă din urmă, adecă prin Dacă la noi și 

prin Ii în Albania.” 

O asemenea conclușiune arii fi însă pi ea-pripită. 

De 'ntăiu, obiceiele străbune în genere nu se con- 

servă la ună poporă, în cursii-de sute și mil de 

ani, cu aceeași tenacitate cu care se păstreză ele- 

mentele linguistice: câţi-va secoli suni de ajunsi 

în acestă privință, pentru a' metamorfosa mak-mai 

cu desăvârșire o societate. . 
Ali doilea, dacă nu aste încai în vâculă de 

mijlocii acecași datină se găsesce la o grămadă de 

nâmuri eierogene, cari. mai tre, mai multă sati 

mai puținii, directii și indireelii, aă foxtă în con- 

tactă cu Românii şi cu Albanesii. - 

Ali treilea — o considerațiune forte importantă 
—— în evul mediu frăţia prin amestecii de sânge 

ne întâmpină eschusiramente la păgâni dela cară a- 

tuncă, după propria mărturiă a fintâneloră contim- 

purane, ca se comunicatii prin relatiuni internați- 

onile, unora dintre papârele crestine, ceca-ce probâză 

că, chiar dacă o voră fi avulii vre-o dată siră= 

woșii acestora în epoca păgăniiti ați lori, lotusi pox-
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teritatea o perduse deja mai de "nainte sub inllu- 

ența creștinismului. | i “ 

lată câte-va. texturi: 

Cronicarulii Alberici, același cărui îl datorimă 

pr eţi6sa relațiune despre craiulit I6nit ali Cumanilorii, 

ne spune 'sub “anul. 1187, că unuli din cei mai 

puternică cavaleri cruciați, contele Raimund de Tri- 

poli, împăcându-se cu celebrulă sultaniă Saladinii, 

Curd de origine, amindoi aii bâutii sângele unulii 

altuja în semnii de alianță: «alter alterius bibendo 

sanguinem foedo foedere sunt conjuncti».%2) 

Ungurii, la întravea loră în' Panonia în secolului 

IX, cândă erai încă păgâni în t6tă puterea cuvin- 

“ului, își întăriati jurămintele de fidelitate prin b&- 

utura sângelui amestecati, şi eroniculii “maghiarii se 

grăbesce a adăoga că acâsia se face anume pă- 

gănesce: «more paganismo».%) 

- La 1189 împăratulă Frederic Barbarussa mustră 

„Pe Bizantini că saă aliatii cu păgânii, «bendit re- 

ciprocii sângele amestecatii, cursă din împungerea 

%2) Chronic. IL. p, 371. - 

2  Anonyni. Belae regis, în Endlicher, Monumenta Arpa- 

diana, Sangalli, 1819, în-8, 7: «tunc supradicti viri pro Almo 

duce, more paganismo fusis propriis sanguinibus în unum 

vas, ratum fecerunt juramentum.> — Cf. Podhradezky, Bile 

Eyrâly nectelen jegyzăjenek idejekora, Budan, 1861, in-8, p. 131 
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vinei precordiale>, ceea ce — observă elii — este 
<obiceiulii Saracinilorii la legarea. amiciei». DI 

Du Cange cil6ză o acusaţiune identică, rostită . 
întruni modă și mai energicii, pe care o făcea Cire- | 
cilorii împăratul Baldovin de Flandria: <după spur- 
<cala dalină a păgânilorii, voi vă înfrățiți cu dinșii 
<bândă sângele unulit altuia»: ;%) și mai aduce unii 

„pasagiu fârte imporlantă din cronicarul englesă 
Mateiii Paris din secolulă XIII, unde se descrie cu 
amărunte alianța prin beutură de sânge la: păgânii 
Celţi din Irlandia.96) 
„Iacob Grimm adunată mai multe asemeni texturi 
de.prin scriitorii antici: așa Herodot (IV, 70), Lu- 
cian (Toxar. 37) și Pomponii Mela (1, 2) ni-o po- 

%) Nicetas Chon., lib. 11, 5, eq. Bonn. p. 836: exai ară 
TO 0” atroic zregi mlias z0azoiv Edo» Guo- 
zegots ozdivat plifa zi 20t07%Ătoy zei 10 Ezeidev 
Eger alua E4drego etc. zr601 CTiirQorevao 9ut. 

*) Du Cange, Dissertations sur Phistoire de Saint Louys, 
diss. XXI: Des adoptions d'honncur en frăre»>, în Gloss. mediae 
Latinitatis, ed. Carpent. t. 7, p. 80: «llace est quae spur- 
«cissimo gentilium ritu pro fraterna societate, sanguinihus 
«alternis cbibilis... 
2 Jbid: «Barbari illi, ct corum duces ac mâgistratus, 
sanguinem venae praccordialis in magno vase per minutionem 
fuderunt, et fusum sanguinein insuper perturbantes, miscue- 
runt et mixtum postea sibi ad invicem propinanles exhause- 
rant, în signum quod essent ex tunc in antea indissolubili 

„et quasi consanguineo foedere colligati, et in prosperis et di- 
versis usquc ad capitui exposilionem indivisi.> 
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vestescii despre Sciţi; Tacit (Ann. XII, 47) despre 

Armeni şi alte popâre caucasice; Plutare (in : Po- | 
plic.) şi Salustiii (Catil. 22) despre Romani etc.%); 
ceea-ce resultă însă din gruparea tutorori mărlurieloriă, 

vechi şi mediane, este că pe la finea vâcului de 

mijlocit creştinismul, ork' pe unde era stabilitii, șter- 

sese deja pretutindeni urmele anteridre ale obiceiu-. 

lui, ba pînă şi suvenirea lori, astii-felii că re- 

'ntroducerea acestui felt de frăţie s'a datoritii de 
astă dată pe deplinit nouelorii triburi păgâne, mai 

alesii celorii turanice, cari aparii pe: scena: istoriei, . 

cioenindu-se cu Semiţi în Asia și cu Arii în Europa. 

Despre Unguri ni-o spune Notarulii regelui Bela; 

despre Cumani—Joinville; toti despre Cumani în 

specie ni-o' mai arată Evreulii Petakhia, care a că- 

lătoritii prin țâra lorii pe la "1173, 'adecă aprope. 

unii semi-secolă înainte de epoca craiului Ion; cin 

<Cumania— dice: elă—cândii ieai o călăuză pentru 

«siguranța drumului, ea îți jură mai ântâtit credință 

<impungendu-și degetuli cu uni acii și dându-ți 

«sătl sugi sângele»); apoi sub epitetulă genenmlii de 

22) Grim, Deutsche” Rechisalterthiimer, Gottingen, 1854. 
in-8, p. -192 — 194; —- Geschichte der deutsehen Sprache, 

Leipzig, 1848, in-8, p. 135—137. | 

5%) Petakhia, Zour du monde, ed.: Carmoly, Paris, 1831. 

p. 8—25, apud Lelewel, Geographie du moyen âge, t.. 8, 
p. 201: <On nepeut voyager dans ce pays, qu'ă la suite d'un: 

«guide. Et voici comment le Kâdarien (Petakhia, dans sa lan-- 

<gue hebraique, appelle les Komahs Kedar) se lie par ser=
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“păgâni, F rederie Barbarussa, și i Baldovin de Plandria 
“înţelegi nu atâtă pe Arabi, călii. pe acei Tureomani 

la cari trecuse atunci în răsăritit moştenirea lui Mo- 
“hamedii; în fine, scriitorul orientală Zakharia Khaz- 
„Yini, mortii: la 1283,%) deserie frăția prin) sânge lu 
„toți 'Tătarii din timpulă săi.100) 
Ni se pare dară necontestabilii că țeranii români, 
pote și Albanesii, a căpătatii acestă instituţiune 
anume dela Cumani, combinând'o însă mai târdii 

  

«ment: îl se pique le doigt avec une aiguille, ct donne son 
«sang ă sucer ă celui qu'il doit conduire, pensant ainsi in- 
«troduire en quclque sorle son sang et sa chaire dans le 

«corps «dle letranger».—Du Cange, loco cit. dice căși <Geor- 
ges Pachymeres (1. 2. Hist c. 3) raconte la meme chose des 
Comains.» Mărturisescă că în deșerti am căutatii în Pachymeres 

vre-un pasagiă relativă la acâsta.—(rimm, Pechtsalt. 194, ci- 

teză în privinţa Cumaniloră : «Rihsmitelalt. p. 8232. Nol cu- 

nâscemi de F. Riihs, numar -Ifandbuch de Geschichte. des 
Mittelalters, Stuttgart, 1810, pe care însă nu'lă ave la mână 
n momentulă de față, Asifelă ne mărginimi cu Joinville și 
Petakhia. , 

*) Lelewel, Geographic du mot dye, Bruxelles, 1852, in-8, 
t. ], part. 2, p. 143-—4, nota 299, 

1%) Abu Dolef Misaris ben JMohulhal de itinere astatico 
commentarium, ed. Wurd de Schlizer, berol. 1815. p. 3341 

apud Grimm, Gesch. d. deuts. Spr. 136: «si amicitiam ve- 

«focdus cum sui vel alieni generis populis faciunt, in con 

«speclum solis prodeunt, cuinque adoranl. Tum poculum vino 

>plenuimn inaerem jaciunt aique quisque corum ex hoc poculo 

«bibit. Tum eductis gladiis se ipsos in quadam corporis parte 

«vulnerant, donec sanguis proiluit. Tur uisgate corun clte= 
«rius sunguinen potul, quo fpucto fordus înter cos îctum ext.a
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pentru ca so apere contra consurei bisericescă, cu 

datina de toti diferită a frăţieă prin cruce, pe care 

ai conservato pură, fără amestecii de sânge, Slavii, 

(irecii și vechia boierime română. 

Ş 14. 

ÎNMORMÎNTAREA LA CUMANI. 

Povestirea cronicarului Alberie despre mâitea lui 

<craiu Ion» ne înfățișâză două punctură de desbătutii: 

LE “Tumulus sail nov ila ce se rădica ” d'asupră 

- mor tului; 

2. Sacriliciele de Gmeni și de e cal ce e însofiaii cere- 

monialulii de îmormintare. 

Movilele nu sunt proprie numai Cumanilonă d. 

«In t6lă Europa — dice Lubhock — sai mai bine 

cîn lumea întregă,. pretutindeni unde nu le-a dis- - 

«trusii încă plugul saii ciocanulii, ne întâmpină 

«diferite monumente din timpii ante-istorici: tabere, 

«fortificațiuni, stavile, templuri,. movile etc.., dintre 

«cari multe ne uimescii prin: mărimea lori, 6r 

<t6ie nei nieresti prin vechime și prin misterii. Suntit 

«unele, negreșită, ca murulii romanii din Anglia 

«bună-6ră, sati ca movila reginci 'Thyra în Dane- 

“<marca, ale cărorii epocă și origine ne suntii cunos- 

«cute; cele mai multe, de esemplu movilele ce se 

<atribue lui 'Fhorii, lut Odin şi Freycă de lingă Up- 

«sala, saii marile dălme de lângă Drogheda, suntii 

«fără îndodlă ante-istorice. Unele, de bună s6mă,
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 <aparţinii etății de bronz; altele, etăţii de PEtră; 
«totuși fârie rarit epoca loră se pote precisa cu 
«siguranță... ă 

daugă: 

«In Anglia, le întâlnesc la totă pasulii. Pe insu- 
«ele Oreade' ele sunt întrunit numără .de peste 
«2000. Și mai multe se află în Danemarca. In tâtă 

„«Europa dela Atlantica pînă la Urali, de aci pe 
«immensele stepuri ale Asiei dela hotarele Rusiei 
«până la Oceanului Pacificit și dela șesurile Siberiei 
«până la câmpia Industanului, în fine în America, 
«sunții mil și decimi de. mii de movile. Ele se gă- 
«sescii nu mal puţinii în Africa, unde până şi pira- 
«midele nu suntii decâtii variantulii cel mai artis- 
sticii ali ideci de movilă. Mai pe scurtă, globul 
<pămânlescă întregii e preseralii cu acesti soiii de 
«morminte...» 101) 

«Nu esle,. pâte, nici o țeră în lume —- dice ar- 
«cheolozuli polonă contele Tyszkiewiez — unde să 

«nu existe movile. John Barrow le-a văduli la Ilo- 
“tentoţi; Spariman la Cafhi; Dr. Jefferson în Virgi- 

<nia ete.» 102) A 

Accslă universalitate a movileloră, cari at fostă 

familiare mai tuturori popâreloră, este o probă că, 

10% Jubbock, Lrhonme arant Fhistoire, trad. Barbier, Paris, 
1867, in-8, p. 89—86. 

102) Ty szkiewiez, Badania archeologiczne, Wilno, 1850, in-8 

p. 18—56. 

Trecandă | apoi în specie la movile, Lubbock a-
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ori-unde le găsimi într'unii numări forte mare, ele. 

“nu aparținii neapărată tâte unei singure epoce sail 

unei singure naţionalităţi, ci potă diferi prin etate - 

și prin origine. 

-Bterogene sub raportuli cronologică şi sub celii 

etnografic, movilele se deosebescii nu mai puţinii 
unele de altele prin configurațuune: ici rotunde, colea 
țuguiate, dincâce concentrice, dincolo în amfiteatru, 

când mari, c când mică, pe alocuri grupate, pe aură 

isolate, ele. etc. 

De și nu tâte ai serviti pentru înmormintare, de 

dre-ce. într'o s6mă din ele nu se descopere nici o 

urmă de cadavre, așa că suntemi siliți a atribui 
unoră asemenea o alt-felii de'menire, fie religi6să, fie 

militară, fie commemorativă, terminală, itinerară sai 
ceva analogii, totuşi cele mai multe, într” unii modit 

necontestabilă, ai fostii morminie,. 

Archeologia n'a ajunsii încă a clasifica acestă spe- 

cie de monumente, şi nici că va pul so facă pe 

o basă adevărată seiinţifică, pînă când ele nu vorii 

fi studiate pretutindeni cu aceeaşi scrupulositale me- 

todică, cu care s'aii cercetatii d'o camii dată numai 

în unele localităţi excepționale. 

Lunguli brâit câmpânii sub-earpatinii și supra-pon- 

„ticiă, cuprindândiă Ungaria, România şi Rusia meridio- 

nală pină la Caucas, va oteri archeologului nesce speci- * 

mene cu atâtii mai remarcabile, cu câtii în anticitate



şi m evalii mediu acestă regiune a fostii ne'nectatii 
cutrierată de triburile cele mai diverse.195) 

In privința movilelorii române, erudilulă meii a- 

micii d. Odobescu citise la 1869 în Congresul Pre- 

istorică de la “Copenhaga o notiță, în care le deo- 

sehesce în: măgure, «les plus pelils tumulus, gen6- 

«ralement agolomârâs auprâs des ruines d'anciennes 

«villes ou disposes le long des.voies antiques; » mo- 

vile propriii dise, «plus pro&minents que les 'prâce- 

denis» ; în fine gorgane, <souvent 6levces de 25 î 

30 mâtres et meme plus, et. disposâs soit en longs 

- ovales soit en carr6s ă cot6s irreguliers.» 

Despre aceste din urmă d. Odobescu observă: 
<On les .designe sous le nom de Gorgane, dans 

«lequel on reconnait les « Nurgany de la Russie. Plus 

«rares, moins explores ct moins connus encore que 

«les motilae ils mâritent d'âtre €ludies avec soin, car . 

«leurs dimensions gigantesques et leur position dans 

«des plaines unies les designent tres-parliculicrement 

«i Vattention des archeologues.> 104) | 

Mai târdiu, d. Odobescu si-a modificati vederile. 

Aşa, întro mică lucrare forte remareabilă din 

1871, d-sa nu mai face nici o deosebire între mă- 

gură și gorgană, numind astii-feli în genere movi- 

  

1%), O încercare remarcabilă asupra movileloriă din Basa- 

rabia, de (. Olofson, vedi în Banticku Oyyeccuaro Ouu-. 

crea Meropin, t. 2, 1850, in-4, p. 550—55t 
104) Congres Vunthrovologie et d'a "chealogie. prehistovi iquea, 

Copenhague, Î 1875, in-8, p. 120. Ă
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lele cele mari, iar pe cele” mici cu termenulii de 
movilă. 195) e 

Nici aşa însă lucrul nu este definitivă. | 

- Unele movile nu suntii de locit mari, de și popo- 

mal le dice totii. măgure. 

Astit-felii este, de exemplu, o movilă chiar lângă 

Craiova, spre stânga de porta Amărăqii, având | 

configurațiunea de amfiteatru saii mai bine de o. 

poleovă cu deschiqătura spre sudii. 

De-și mică în circumferință și la năljime, « ea se 

numesce totuși <la-măgurit>. 
Nu mai puținii îndoiosit este punctulii elimologicit 

atinsti de d. Odobescu, căci între gorganele. nostre 
şi lurhanele de peste Nistru, ori-câtă de mare. arii 

"fi asemănarea extericră, pâte să nu fie în faptii nici 

o înrudire. 

Im Moldova, mai apropiată de Rusia, cuvântat 

gorgani nu se mai aude nicăiri, ceea ce nu Dro- 

beză, negreşitii, că nu va fi existatii şi pe acolo 

altă dată, iar în "Țâra-Românescă. elii pare a fi forte 
vechiu, celi puţini ni sa întâmplat atit găsi a- 

desea în crisâvele. muntene din secolulii XVI, dintre 

cari îmi aducit aminte unulii din 10 Novembre 1589, 

dela Mihnâ-vodă, unde dice, pe jumttate slavonesce 

şi pe jumitale românesce : și pA CE BHAET YOTAPĂSAE CEAOB 

ÎlSnuansASi V ApSM5A AzperopSASu 5 BEAkO roprar, 

195), Odobeseu, Paportăi archeologică în Monitorulii Oficială 

1878, No. 152, 13 Iuliu, |
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adică: «şi să se. scie hotarăle Lupșanului de la dru- 

mulii  Șilistriei pini la marele. gorganii,> saii ună 

altă din 8 Ianuariu 1568 de la Alexandru-vodă: 

Aoph do ropran <pină la gorganii.» 106) ă 

Tote acestea servă a ne încredința, că studiul 

movilelori, pretutindeni și la noi mai cu semă, este 

de o cam dată în fașă. 107) 

Ori-ce generalisare în acestă privinţă, fie grupa- 

rea loră după numi, fie atrihuirea lorii în: grămadă 

cutărui saii cutărui poporii, arii fi o pripelă puţină 

sciinţifică. 

Este sigură că o parte din acestii felă de con- 

strucțiuni, numâscă-se ele paăgure. gorgane, movile, 

ba încă pe alocuri die sait gihue, dînburi, gruturi 

ele., ai lostit rădicate de către Cumani în secolii 
XII și XIII. 

Cumanii, dintre toți contimpuranii loră de Jângă 

Marea-n6gră, ai fostii cei mai neobosiţi făcători de 

„movile, așa, că Flamandului Ruysbroeck, care tre- 

cuse prin Rusia meridională pe la 1253 — tocmai 

epoca ce ne preocupă — i se spunea în cale că 

toți tunauuli fără excepţiune suntit opera Cumaniloră 
“și numai a Cumanilorii: 1%) 

1%), Arehira Statului din Bucuresci, Cotroceni No. LNXIVI, 
Argeşă No. XXII. etc. 

10), Noue instrucţiuni în acâstă. privință, emanate de la 
Congresulă areheologică din Kiev de la 1874, vedI în L, Leger, Rapport sur mission seientifique, Paris, 1877, in $, 
p. 27—29. 

10) Apud Lelewel, Gogr. du mogen-âge, t. A p. 120,
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Movilele Cumanilorii aveai diferite forme, între cari, 
ca măgura de lingă Craiova, şi pe acea de poteovă, 
une-oră atălit de încăpătâre, în cât ar pute să cuprindă 

în interiorulă s6i o câtă întregă, judecând dupe 
unii pasagiii din cronica rusă dela Novgorod: «fu- 
garii sai adăpostită în movila Cumanilorii». 105 

In Rusia sudică poporulii numesce asemeni movile 
amfiteatrice, fie ele mari sait mică, maădanuri. 10) |, 

Acestii cuvintii, care însemneză «piaţă», este forte 
vemarcabilii, fiind nu numai turcescii, dar încă și cu- 

“ manică. 1) 

Cele mari din acesti felii de movile serviati, pre- 
„Cum am v&dulă,. ca forturi sati ca redute, de unde 
peste Nistru ele se confundă chiar astăqi cu: așa 
disele horodhi sat «cetăţi de piunintit> sua) cele mici, 
pe de altă parte, ca acea de lingă Craiova, bună 
6ră, pe care noi Simţimă ispila de a o atribui Cu- . 
manilorii, par a fi avutii mai multii vre-o destinaţiune. 
veligisă, nici de cum însă mormintară, căci nici o . 
dată nu se găsescii în ele oseminte. 

Movilele mormîntare, «tumulus î ossements»>, cată 
să Îi avută, celă putin la Gran o formă mai 

  

1%) sp. Bapaavinra, ler. _roe. Porc, t. 5, nota, 299: 
2A PARA UNA BBiRE... GA eypraură IlosoBewacksiii, > 

9) Grahowski, Ureina duena i terez zniejs2a, Rijow: 1850. 
în 4, t. 1. p. 120. 

14). Vocabuluive coman în Klaproth, op. cit. UI, p, 213: 
< may dan—planum >. 

+12) Urabowski, 1. cit. 

-
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„ multă de trapez, cea mai potrivită pentru ceremo- 
nialulă ce urmă după depunerea mortului în grpă, 
ceremonialii descrisă atâtii de bine de „cătră Albe- 
ric, „Joinville, Ruysbroeck, și asupra. cărui trebui să 
ne oprimii acuma numai cu dinadinsulă, 

După cum amii constatat'o în paragraful prece- 
dinte sub raportul <fvăţiei prin sânge», totii așa ne 
vomii încredința de astă dată în privința vietimeloră 
sacrificate pe mormintii, că obiceiele cele mai ori- 
ginale, cele mai ciudate în aparință, cele mai ex- 

cepţionale la prima vedere, aparțină în totalitatea 

timpilori umanității întregi,. dar în peridde 

definite caraclerisă diferite popâre sait regiuni, 

astă-lelii. că — matematicezce vorbindii—usulii în 

totalitatea timpilorii este comumi lui A, B,C, D,E, 
Pa însă A şi F Tai avulii numai în perioduli d, 

D numai în periodulă 5, B și E mumai în perio- 
dulii 7, etc. 

Cu alte cuvinle, 

bilitii este: în epoca culare obieciulă cutare distin- 

gea poporulă cutare saă regiunea cutare. 
Neuitatulă Adolf Pictet, după ce arată că în In- 

dia din perioduli Vedei se ardea pe rugă de 'm- 

preună cu mortulă o vacă saii o capră, urmeză în- 

punciali [undeunentaliă de slu- 

nainte : 

«I/immolation de la vache de la châvre. ct son 
<ineineralion avec le mort, rappellent la coutume, 

«trâs-pencrale chez' les peuples uriens, de sacrifier LUX 
«luneraillez, et de brâler sur le biicher, des animaux
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- «choisis de preference parmi ceux qui avaient 6t6 chers | 
„«au dâfunt, et cela dans le but de les lui donner pour 

<compagnons dans la vie future. C'est. ainsi quwA- 

<chille jelte quatre chevaux et 'deux chiens sur le 

<biăcher de Patrocle. Dapres Tacite (Germ. 27), le 

«cheval du guerrier 6tait brâl€ avec son maitre choz. 
«les anciens (iermains, et ce trait se reproduit aux 

<funsrailles du dieu scandinave Baldr (Grimm, Ver- 
” «brennung 235). Quand Brynhild monte sur le bicher 

«de Sigurd, elle y fail metire avec elle des chevaux, 
«des chiens et des faucons (ib 236.) Câsar nous ap- 
“«prend (6, 19) que les Gaulois brilaient avec le mort. 

«tout ce quil avait aime, et aussi des animaux. 

«Chez les anciens Prussiens et les Russes paienș, 

«le cheval suivait le 'sort. de son maitre, et les der- 

«niers y joignaient de plus un chien, deux boeuls,! 
<un coq el une poule (Grimm, 1. e. 247, 254.) Les 

- «Lithuaniens sacrifiaient des chevaux, deux “chiens - 

«de chasse et un faucoh ; les Livoniens, des boculs. - 

«des moutons ete. (ib. 249, 250). Un usage aussi 
«r6pandu doit remonter. dux temps primitifsae> 

„Şi mai departe: 

<I/antiguite elassique nous oltre plus d'un exemple 

«de femmes: dâvouâes qui monteni sur le bâcher de 

<leurs 6poux, mais lusage cruel de sacrifier aux 
«<tunsrailles d'autres victimes humaines repugnait aux 

«sentiments des Grecs, et, si Achille immole de: mal- 
«heureux 'Troyens aux mânes de Patrocle, s'est qu'il - 

<agit sous limpulsion d'un ardent dâsir de ven-
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«geance. Par contre, dans le nord de IEurope, et 
că cOl6 du sacrifice voloniaire- de la 'femme, on 
<trouve presque partout des traits d'une excessive 
«barbarie. Les (iaulois briilaient avec le mort des 
<clienis et des esclaves (Ces. 6, 19). Il en âtait. de 

"«mâme chez. les Scandinaves, et. quani Brynhild 
<monte volontairement sur le biicher de: -Sigurd, 
«elle y fait 'monter avec elle, outre sa soeur de lait, 
«huit servileurs et cinq servantes qui sfiremenl ne * 
«Sen souciuient. gutre (Grimm. Verbr. 235). Aux 
«funerailles de Baldr, le dieu 'Thârr  pousse sans 
excrupule dans le fen un pauvre nain cui lui tombe 
«sous la main (ih. 934). Les Lithuaniens et les 
«Șlaves paiens avaienl des coutumes semblables, el 
«non moins r6voltantes (ib. 250, 251, 254)... 3) 
„Așa dară—dapă Piciet — sacrificarea animalilorii 

pe morminiii era «(Grile generală la poporele ario- 
_ europee>, și acâsla deja: «din timpii primitivi», âră 
jerifirea slugilorii şi selaviloră a fosti în usii «aprope 

“în tâtă Europa 'nordicăs : la Celţi, la Seandinavi. la 
Litvani, la Slavi. - 

Dar Gre numai la Ario-europei? 
La Ghinesi, deja cu șâpte secol! înainte de Cristi, 

nevestele și slugile se îngropa cn principele celii 
mortii, și a lrebuitii să vină unii reformatorii ca ma- 

as) Pictet Lo or rigines iudo-enropeznnes, Paris, 1868, in-8, 
t, 2. p, 519 sqy.  
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rele Confucius pentru a șterge ori-ce. urmă a a- 

cestei antice crudimit!4), care însă nu încelă, muaudtit 

timpit mai în urmă, dea mai secera viclime în u-.: 

nele regiuni mai barbare ale Chinel.1:5) E 
Pictet abia mentionâză în trâcătă după Grimm, 

două specimene americane: | | 
«Les Mexicains brălaient avec un roi mort ses 

«servileurs, et les nains dilformes qui lui avaient 

«servi de passe-temps dans son 'palais. Les Peru= 

  

22) Plati, Die Uusterlichheistlehre der alten Chinese. 

în Zeitschrift der deutschen' morgenlăndischen Gesellschaft, 1. 

20 (1866), p. 480: «...muss man wissen, dass im Reiche Thsin 
«(în Schen-si) die barbarische und wie es scheint unchine- 

<sische Siile aufgekommen war, Menschen mit dem nestor- 

<benen Fiirsten zu begraben, um ihn, in der anderen. Welt zu 

«bedienen. So geschah es 621 vor Chr. Der Schi-king (|, Il. 
«6) beklast die Opfer, welche beim Tode Mu-kung's so den 

«Tod fanden. Auch in einigen andern Kleinen Reichen drohte 
«die Sitte cinzureissen; Tso-schi Wen-kung a. 6, f. 10, S. 

<«B. 15. S. 438 (E. erwăhnt dieser Sache, und în Li-ki wird. 

<erzăhilt, wie auch im Reiche Tschin ctwas ăhnliches beab- 

«sichtigt wurde, Tseu-tsche von Tschin starb in Wâi; seine 

«Gallin und sein Haushoffmeister kamen iiberein, Menschen - 

«mit ilun zu begraben.... Allgernein herrsehte iibrigens die 
«Sitte hâlzerne Menschengestalten (yung) mit dem -Yerstor- 

<benen zu begraben. Nach Li-ki Rap... Tan kung hia f£. GL 

av. und Kiasiii + £, 28 eiferte Confucius aber dagegen. fiăr- 

<chtend, man mâge în der Folge wirkliche Menschen mit 

«bearaben...> - 

115) Veqi pe istoricul chines Ma-tuan-lin ap. Abel-Remusat, 
Xoureaur mclanges asiatiques, Paris, 1829, in-8, t. 1, p. 191,
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«viens aussi sacrifiaient aux funsrailles les femmes 
<et les serviteurs du d6lunt.»16:) . 
Asemeni exemple se potii însuti. 

-Englesulii Tylor a adunatii unit fârte mare numării de 
prin insulele lumii noue, din „America, din Africa, 
și totii încă i-a mai scăpată multe din vedere.117) 

Nu este permisii, mai cu deosebire e, de a uita pe 
vechii Sciţi și. poporele lurco-tatare. 

Ceremonialulit înmormîntării regilorii în Sciţia, aşa 
cum “îlii descrie Erodot cu patru sai cinci cecoli 
înainte de_Cristii, 15) este în fondă același pe care. 
Alberic și Joinville - nili arată la Cumani; | 

La unele triburi tiitare din Asia el se conservă 
mai pînă ?n qilele nostre. 11) 

  

16) Pietet, II, p. 527. 
':5) Tylor, Die Anfiinge der Cult, iibers. v. Spengel u. 

Poske, Leipzig, 1878, 1. 1 p, 450—68. -- 
215) Ierod, IV 71—72 
2%) Iute, Voyage deus tu Zartarie, p. 115—16, ap. Rawlin- 

son, Jlistory of IMerodotus, London, 1862, in-8, t, 3, p. 32: 
«Pour dire la verite sur le compte des Tartares, nous de- 
«vons ajouter, que leurs rois usent parlois d'un systâme de 
«sepulture qui est le comble «le Vextravagance et de la bar- 
«barie: on lransporte le roval cadavre dans un vaste &dilice 
«construit en -briques, et orn€ de noinbreuses statues en piorre 
«representant des homines. des lions, des 6l&phants, des ti- 
<gres et divers sujets de la mythologie bouddhique. Avec 
«Villustre defunt on. enterre, dans un large caveau, plac au 
»centre-du bâtiment, de. grosses sommes d'or et q argent 
«des habits royaux, des pierres precieuses, enfin tout ce dont 
«il pourra avoir besoin dans une autre vie, Ces enterrements  
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Câta turanică de Bulgari, la venirea lorii în păr- . 

"ţile Dunării, mai 'nainte de a fi îmbrăţișatii crești- 
nismulii, jertfia, şi ea femeile şi slugile pe mormintulii 
reposatuluiii, după mărturia scriitorului arab Abu- 

Obeid al-Rekri din secolulii XI. 120) 
“Și mai de "nainte, în secolulii V — ni-o spune Bi- 

„zantinulii Procopiă — acelaşi obiceiu domnia 'la o-- 

- ramură a Hunilorii.12%) ” 

Acuma, lăsândi la o parte pe Mexicani și pe Pe- 

ruviani de 'mpreună cu tâte triburile americane, aus- 

traliene sai africane, pe la cari ne conducii labori- - 

6sele- cercetări ale lui Tylor, noi constatămii că în 

+ 

«monstrucux coâtent quelquefois la vie ă un grand nombre- 

«d'esclaves. On prend des enfants de Pun et deTautre sexe 
«remarquables par leur beaute, et on leur fait avaler du mer- 

«cure jusequwă ce qu'ils soient suiToquts, de cette manitre ils 

«conservent, dit-on, la fraîcheur ct le coloris de leur visage 

«au point de paraiire encore vivants. Ces malheureuses vie- 
«times sont placâes debout, autour du cadavre de leur .maitre, 

«continuant en quelque sorte de le servir comme pendant 

«sa vie. Elles liennent dans lcurs inains la pipe, V&ventail 

«la petite fiole de tabacă priser, et tous les autres colifichets 

«des majestâs Tartares>. — Cf. despre lacuţi pe Strahlen- 

berg, Das Nord- und Oestliche Theil ron Furopa ten „Asia, 

Stockholu, 1730, in-. p. 129. 

12%) In Journal Asiutique, t. 15 (189). p. 477: clorsequtun 

„«d'enire cux vient ă mourir, ils le placent dans un sepulere 

-«profond, y font descenăre avec lui ses femmes et ses ser- 
«viteurs et ies'y laissent jusqu'ă ce qu'ils meurent de faim. 
«D'autres sont brâles avec'le mort». 

12) Ap Stritter, Memoriae populorun, t. 1, p. 591.
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Luropa incepândă din epota G 
lori numai hordele turco-tat 
păstrat ici-col6 datina de as 
alesii 6meni în ondrea unui mortii. 

Găle o dată—dice Vie 
din secolnlii MII— Tătar 
pe. sclavulii pe care'lă doria să 
insulă, 122) | Sa 

ruciate- 
are—numat ele— 

La Cumani însă Omenii erai jerifiți, dupe cum am v&dulă din Alberic și Joinville, numai pe mor- mintele regilori și capiloră, omorindu-se maj mulţi sati mai priţini, în proporțiune cu mărimea, movilei. adecă cu impo rlanța personagiului: pe când înmor- 2 
mintarea unui simplu individă se mărginia cu sacrifi- - ciulii cător- va cai, după mărturia unui ală treilea contimpurană, Flamandulii Ruysbroeck, 123) 

OLTENIA INTRE 1230—12.10, 

Dacă ne-am oprită a 
ausele suntă: 

1. Limba şi naționalitatea ac INI Ai 
122) Ap. Osson, Ilistoive des Mongols, La ave, 153 -8, tI, p. 401: «quelquefois un Talare faisail 

"un de ses eselaves, qu'il destinait d 
if dans sa towmbe > | 
13) Ap. Lelewel, 1 c.: cil a vu Venterrement «un mort, ur la tombe duquel les Komans suspendirent seize [oaux e chevaux, par quatre de chaque cât& des «uatre / points ardinaux et ils placârent sur cette tombe leur viande.> 

fâla timpi asupra Cumaniloră, 
; 

estul poporii aă În co- 

ehoix: de 
avance â Gtre enterre 

acrifica animali și mai 

ențiii de Bauvais, scriiloră- 
ulă își alegea mai de 'nainie- 

lie îngropatii cu |   
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puli de curindii a preocupa fGrte multi sciința oci- 

denală.:2%) . - 

2. Presinţa Cumnanilorii” în , Oltenia, a aşa numită 

<ţeră a Sev erinuluii»>, este unii faplă islorică zăcut pînă - 

„aci în umbră, nedesvăluilii de cătră nimeni și care 
merita, prin urmare, de a fi supusă unui. studii: de 
aprâpe, cu atât mai multi că urmele lorit. pe“ câtă 

„se pote de interesante, persistă acolo în unele obice- 
duri și mai alesii în topogrufiă. 

3. În fine, trecerea Camanitorii prin Oltenia coin- 
cidă cu unii șirii de alte frămintără analdge, cari tâle 
la unii locii trebuescit privite în legătură, aruncând 
astlelă o viuă radă de lumini asupra, uneia din cele 
nai obscure epizode ale: istorici nâstre naţionale. 

Acestă din urmă punct, îl vomit dezbate acuma. 
„Mersulii <eraiului lon> în direcțiunea dintre cele 

două «vaduri ale Cumanilorii> s'a înlâmplatii între anii 
1930--1235, ce-va mai multi saii ce-va mai pujinii. | 

Atunci întrunit interval 6re-care de timpă, cl a 
stăpânită peste Doljti,pote şi peste Romanati, răcă— 
după cum am arătatit mal sustii — regiunea 'Teleor- - 

„manului fiind eminamente cumanică, ar fi fostii a-. 
nevoiă ca Romanajuliă, la mijlocii între Doljii si 'Teleo+- 

„manii, să fi «căpatii neatinsii. 

Totă atunci, la cel-laltii capăiii al Olteniei, o parte 

, 124) Vedi mal alesii pe Blau, Uber Volesthuem und Sprache 
der Humanen, în Zeitschrift d. deuts. morgeulănd.  Geselle 
elf te 29 (1875), p. 556—D87,
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a districtului actuală Vilcea încăpuse în mânele unui 
conte germană. 

ȘI Xată cumi. 

Astă-di «Loviște» (slavoneşte A0Bitijie = vînătore) 
se chiamă o plasă sait unii plaiu, adică unii arondis- . 
mentii, la nordulii districtului Argeşii ; în secolulii tre- 
cutii însă, acestii nuine se aplică tot-o-dată și călră 
partea nordică învecinată a Vilcii, cuprindândă am- 
bele latură sub-carpatine ale Oltului, 126) acea din Vil- - 
cea și acea din Argeși, laturi unite deja din epoca 
Romaniloră printr'o trecătâre: «Pons Aluti». 12) 

Pe:la 1720, când Oltenia se alla sub donlinaţiu- _ 
„nea austriacă, unii inginerii germană a schiţatii o mapă 
a celorii cinci districte :- «Valachia cis-alutana in suos 
«ninque districtus divisa», în care numele de «o- 
vista» se dâ aclualului -arondismentă de Cozia ali 
Vilcii, în așa felii că cuprinde în sine totii cursulă riu- 
leţului Lotru pe amăndouă malurile, dar trece în a- 
cela timpi și ?n districtulă Argeșă peste regiunea Câi- 

* 
  

1%) Sulzer, Geschichte des transulpinischen, Wien 1781. 
in-8, t. Lp. B41: «Was, von der siebenbiirgischen Grenze hey: 
«dem untern Lazarethe des Rothen Thirrmers angefangen, auf 
«vier Stunden în die Breite und Lânge «dies- und jenseits des 

«Altllusses hinabwert, lioget, dasselbige ist “der Strich Lan- 

«des, den man die Lowischta nennet...x—Tunusli, Istoria f&- 

vei romănesci lrad, Sion, Buc.. 1863, in-8. p. 185: «Lovişte 

«trece podul Oltului şi desparte judetul Vilcir până se în- 
«tălnesce cu Gorjulă». 

175) Forbiger, Hand. d. alten Geogr., t. 3, p. 1109. 
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nenilori, 127) acolo adecă unde o altă mapă din a- 
ceeași epocă, scrisă Nalionesee, pune «Monte di Lo- 
bisto». 128) 

Cu 'cincă sute: de. ani mai 'nainte, pe la începu- 

tulii secolului XIII, aceeaşi „porţiune a Vileii purta 
același, nume de «Lovişte», precumiă și riuleţulii ce o 
străbate se chiamă totii «Lotru» ca şi astăi; «tera 
< Loystha vocata, ab aqua Lothur voeata, que Mit, 
«ad aquam Olt... 

La 1233, acestă i bucată norâicăi a Olteniei o ve- 
demă de o dată în mânile unui puternicii Sasii din 
Transilvania, "«comitis : Corlardi filii Ceyspani», 129) 
cărui îi aparținu de asemenea mai multe vaste 
proprietăți lîngă Sibiiu, formândiă tâte ca ună felu de 

- principatii semi-suveranii. 130) 

123) Acâstă interesantă inapă i sa publicată în Kileseri, 
„Auraria Romano dacica, ed. Seivert. Posonii. 1870, in-8, unde 
în prefață editorulă ne spune : «Erat in codem coinitatu (Stein- 
«vilei) Centurio, nomen non est proditum. Mathematices dis- 
“ciplinis apprime addictus. qui interea, cum Schenduis ilie 

„«divitias naturae rimatur, provineiae, situn, locorumque Posi- 
«lus magna diligentia, et studio dimensus in chartan 'conie- 
«cit. Iacc mihi forte fortuna in manus ete.» 

13%) Indice topografico. del principale di Valachia, in Del 
Chiaro, Istoria delle moderne riroluzioui ddla Valuchia, Ve- 
nezia, 1718, in-f. 

139) Teutseh. u Firnaber, Urkundenbuch zur Geschichte Sie- 
benbiirgens, Wien, 1857, in-8, p. 56.—ecf. ibid. p. 88. 

139) Cf, a mea Istoria critică a Româniloră, cd. 2 t. 1, 
p. 22. - 

SI
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Credinciosă obiceiului germanii, contele Konrad n'a 
putută să nu înalțe în nouele sale posesiuni oltene 
unii castelii seniorială, cunosculă după aceia sub nu- 
mele Lothorrdy, . «cetatea de lingă Lotru», asupra 
căruia Sașii nu încelau de a rădica pretențiuni chiar 
în secoluli XV.131) - | . 
„Ruinele acelui castelii mar existat încă pe la 
1720, când le-a vădutii maiorulii austriac Springfels, 

„care ne spune următorele: . - | 
<Lotrulii este o apă tute. La verzarea sa în Oli, se 

-<vădii pitulate d'a stânga, pe virfală muntelui, remă- 
<şițele unui vechiu castelii, numiti Domnisoriă. După 
«spusa locuiloriloră, a fostii unit castelii de hoţi. > 152) 

"De aci dout conclusiuni: - a 
1. Castelulit contelui Konrad se alla nu departe - 

de actualul sati Crolotreni, alii căruiai nsusi numele, 

  

3%) Sehuler, Crisse: und kritische Studien zur Geschichte 
ron Siebeubiirgeu, t. 3, Hermannstadt, 1872, in-16, p. 37-8, 

132) Beschreibung der Gsterrreichischen IPalachey, în Uu- 
grisches Magazin, t. 3 (1738), p. 183: «a. die Lotoira, cin 
<sehnelles und reissendes Wasser. Bei desen Einiluss in den «ANL. siehet man linker and în cine Winkel auf der Spitze 
«des Gebirzes Î'berbleibsel vori einen alten Schlosse. Na- 
«mens Domini Scehor (Junger Ilerr). Nach dem Berichte der 
«Finwohner ist ces ein Raubschloss geweten.» — La acesta 
Seyvort observă în notă: <Sollte ich wokl ivren, wann ich 
« doses hier serdachte, verfallene Bersschluxs darunter die Lo- 
«loira fliesset, fiir das alte Lothorwâr halte ?>—Lotruliă fiind 
inicăă și aparținendă întregii Olleniet, dela izvoriă pănă la 
gură, castelul lut Konrad n'a putută fi aiurt, 
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atâtă de bine romănisatii, dar necunoscutii nicăini aiuri 
în nomenclatura topografică a Romăniei, nu este, 
în adevără, altii ce-va decâtii Gâu-Lothor (sat de 
lingă Lotru), părechea medio-germană a maghiarului 
Lothor-iar! 

2. După cum memoria invasiunii cumane în Doljri 
„a sirăbătulii vecuri în. persâna «craiului Ion», tra- 
diţionalulă fundatori alii Craiovei, aşa în Vilcea po- 
poruli românii n'a uitatii pe contele germanii Koa- 
vad din aceeași epocă, fundatoruli castelului celui 
hoţescii dela gura Lotrului, numindu-lă Domnişoruli, 
cuvint înteebuinţatii în eronicele ndsire totii-Ma-u- 
na în sensii de usurpatorit>.153) | 

Toti alunci, crăși la 1933, apare pentru prima 
„6ră uni Maghiarii, Luca sati Leukus, cu titlul de 
«banii ali Severinului».124) 

Mai în urmă acestă titlu a pulută deveni în i0-. 
varchia Curţii dela Buda unii ce «de totii fietivit, dân- 

„ du-se tradiționalmente căte unui favoritii regescii, 
chiar când Ungurii nu stăpăniaă în faptă nici ună 
pelecii în Oltenia; dar pentru prima Gră, ca 
temeiă ali deprinderii curati nominale ulteri iâre, tre- 
buia să fi fostă o rațiune serisă, o posesiune 6re- 
care reală asupra unei părți din teritoriulii oltenii. 

  

135) Letopis. ed. Cogălnicenu 1. t. |, p. 200, 201, 206 etc. 
14) Fejer, Cod. diplom. IMung.'t. 3, vol. 21 p. 848: «Luca 

«hano de Sceurin et inultis aliis regni nobilihus praesentibuz,> 
Cr. Pesiy, A Tunesi biânsag, Pe ext, 1968, în-8. p. 10,
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Asupra cării părţi anume? 
Nu există re vre-ună indice ? 
Peste șepte ani, la 1240, vedemii pe unii ală doi- 

lea: Banii ungurescii de Severină, numită Oslu. 135) 
Dela acesta. ne-a remasii nu numai o mențiune 

în diplome maghiare, dar încă — lucru mai semni- 
ficalivii — suveniri topografice în regiunea oceiden- 
ială a Olteniei: în districtul Gorjă valea Osea și 
muntele Oslea, ambele la hotarit, €ră în Mehedinţi 
doi munţi Oslea, de asemenea la hotară, pe cândă 
nici unii nume locali analogă nu ne întîimpină ni- 
căiri în interiorulii țerei și pe aiuri în restulii Româ- 
ni. 

Ar fi importantă de a cerceta, dacă nu cumva 
Mehedinţenii și Gorjenii voră fi păstrat şi ei vre-o 
legendă despre acelă banii Oslu, după cum este a- 
cea doljână despre <craiulă Ionii» şi acea vilcână 
despre «Domnișoruliă.» 
"Oricum ară fi, urmele cele topogralice ne dani 
dreptulă de a crede, că între 1230—1240 Unguri 
vorii fi isbulitii să apuce vre-o fășiă de pământ 
din Giorjii şi din Mehedinţi, botezând'o apoi, în spe- 
anța cotropirii ulteridre, cu pomposulii epitet de 
«banati ală Severinului.» 
“Pâte aceste evenimente: la sudă năvala Cuma- 

nilor, “la nordit năvala Sașiloră, la apusii năvala 

  

135) Fejer, t, 4 vol. 8, p. 352: <Oslu lano de Zeureno.»
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Maghiariloră, se ciocnesc asupra Olteniei î în același 
interval de timpi, ba am pute chiar dice că a- 
prOpe în același anii 1233. 

Unde să fi fostii atunci Românii? | 
“Negreșiti că ei ati vădută faţă în faţă și pe cra- 

- ulii lon, și pe contele Konrad, şi pe banulit: Ozlu, 
de vreme ce pe câte-și-trei, mai multă sai mai pu- 

țină, nu i-ai datii uitării nici pînă astădi; dar ces- 
tiunea este: în acea epocă de sfășiare a Olteniei, 
pe care vecinii o rosese pe la tâte mărginile, . în: 

:„ Dolju, în Vilcea, în Gorjii, în - Mehedinţi, —Românii 
de acolo -avut'aii ei 6re vre-o exislință politică deo- 
sebită ? vre-un Domnii propriii ali lori, nesupușii 
nici Cumanilorii, nici Ungurilorit ? 

La 1940 se întâmplă o a patra năvală: sosescti 
Mongolii, cari pănă atuncă nu se atinsese încă de 
laturea olienă. 130) 

Cronicarul persianii Pazel-ullah-itaşid, care a 
» 

descris'o la iînceputulă secolului XIII după fântâne - 
oliciale contimpurane din archivulă sultanului Mah- 
mud-(iazan, ne spune că hanuli. mongolicit Orda 

  

  

138) In Cumania, propri disă, adecă în Moldova și partea 

orientală a Țerer-Românesci, Mongolit 'aii fostă străbătută 
deja de pe la 1221, sub hanul Djudji, ceca-ce— directii sati 
indirectii—a şi provocatii retragerea craiului on în Oltenia. 
căc! Djudji <terras incredulorum destruxit, maxime Co- 
manoruin.> Vedi (, Oppert, Presbytec Johannes, Berlin, 
1870, in-8, pl 66. A
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întrândă în. I6ra Oltului, l-a eșită înaite Basara- 
ban (Bazaran- -bam), d ar. a fostii bătulii.137) 

- = Așa dară, în acele dile atâtit de fiorâse, avândii 
a'se lupta fivă clipă de repaosă contra. Sașilorii, 
Cumanilorii, Ungutrilorii și Monsgoliloră în acelaşi 
timpii, strîmtorați din tâte divecțiunile și perdendi 
prelulindeni, Românii din Oltenia n'a fugilă și n'ait 
perilă, ci ai stată neelintiți sub Banulă lorii natio- 
nalii- din dinastia Basarabiloriă, pînă ce Cumaniă s'aii 
trasi peste Dunăre, Sașii peste Carpaţi, Mongolii 
«pre Ungaria, Ungurii mai încolo de grâza Mongo- 
lilorii, și alunci—eșiţi din vizuinile munţilorii şi re- 
versați din noi pe cămpiă, ca . acele riuri pe cari 
din. când în când arșița le usucă in cursulit . lori 
dar nu pote să sece. îmbelsugala lori matcă—Olte- 
nii Sati apucată a povesti en «fost'ati-fostii»: iei 
despre craiulă Ion, colea despre hoțulă de <lom- 
nișorii», Inaă depar le despre Oslea... 

A fostă o epocă teribilă, dar tocmai, de aceca 
fecundă în tradiţiuni. 

„_Periddele de nesce sfășiări exțreme, chiar cândi 
suntii puţinii măgulitore pentru amorul propriă na- 
ționaliă, se întipăreseii mai adinci în ținerea a-minte 
deciitii periddele de cea mai strălucită gloriă, dacă 
ca este căștigală pe căi normale, căci aceste din urmă 
sunt prosă, e popbrelorii le place numai poesia. 

Nici o-dală Spania na foxtit mai nenorocită ca 

(195) Vedi textulă în în a mea Istorie critică, ed. 21.1 p.68.— 

C[. Columna lui 7 vaiun, 1877. p. 79,
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între anii 1070—1100, parte în puterea creştinilori, 

„parte în a mahomedaniloră, partea cea creștină mai 

trunchiată în qece fărime și partea cea mahometană 

“de asemenea, creștinii gonindii pe mahometani, 6r - 
tronurile fiindă resplata vicleniei sait chiar a fra- 

tucidiului; și totuși tradiţiunile poporane ale Spani- 

olilorii se desfiitză anume în acea nâgră epocă: 

ciclulă lui Cid-Campeadorii. | 
Într'o situaţiune analogă-se afla Serbia dupe mâr- 

tea. marelui tzarii Stefan Dușan, bucăţită între o mulţi- 
me de voevodi rivali, dintre cari celă mai puternicii 

era ună perfid ucigașii: craiulit Vucașin, 6rii fiul: 
„acestiia—o unâltă de trădare în mânile Tureiloriă : 

“ Marco- -Crăişorulii ; ei: bine, este tocmai epoca cea 

mai favorită a tradiţiunilorii poporane serbe...- 

Noi suntemii siguri din parte-ne, că dacă arii sei : 

cine-va să gâdile şi să .sgândărâscă memoria popo- 

rului olteni, arii mai scăpăra. din ea multe scântei 
-epice din prima jumătate a secolului XIII, în felulit 

acelora despre. craiulii - Ion din Doljă, contele Kon- 

rad dela Lotru sali Unguruli Oslu; și acâsta cu a- 
tâtă mai multii, cu câtii—în tesă generali— Oltenia 
fiindă aprâpe totii-Va-una scutită de invasiuni stră- 
ine, ele o impresionaii ca o adevtrată cataclismă. 

$ 16. 

| NEDEIA. 

După o legendă poporană, Craiova cea veche, 

negreșitii înainte de secoluli XV când a deveniti
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capitală a Olteniei, clădindu-se. cam totii pe atunci 

şi biserica cea <Bănâscă», nu se allă punetualmente 

acolo unde este astă-di. - 

«La porţile orașului mergândi spre Ji dice d, 

«Margot—se vede o mare baltă numită Craiovița, . 

<Tradiţiunea portă, că orașulii era zidită în vechime 

<în acelit locit, şi că în urma unui mare cutremuri 

«de pămintă fu cufundatii cu totulă, înecată, și a- 

-«pele bălții îl 'cuprinseră>.138 

. Cercetăiri în fundulă bălții ară pute lesne să ve- . 

rifice acâstă legendă. 
E fârte probabilii că posiţiunea primitivă a Cra- 

_iovei va fi fosti chiar lânză Jiă. . , 

Cu tdte acestea, legenda despre cufundarea ora- 

_şiului ni se pare a fi avulă de 'ntâiit în vedere unii 
altii puneti teritorial, aplicându-se apoi cătră balta 

de lângă Craiova din causa apropiării locului. 

Toti în districtulii Doljului, în plasa Bălții, se a- 

flă o comună rurală numită Nedeia, cării d. Frun- 

descu îi . acordă peste 1000 de locuitori, aședată 

lingă o baltă ce-i qicii de asemenea Nedeia, care 

comunică cu Dunărea printrunii cursii de apă nu- 

mită și elă Gârla-Nedeilorii.13%) 

În întrega Romăniă, fără a vorbi despre Banâtii 

sau Transilvania, nu se găsesce nici o altă loecali- 
tate cu acesti nume, și totuși în basmele poporane 

  

1%) Margot, op. cit. p. 52. 

15) Frundescu, op. cit. p. .130.
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din Muntenia, «cetatea Nedeia+ jocă ună rol: fârte 
caracteristici. * 

Așa, bună-dră, în basmul . Firul vinătorului», 
culesti de neobositulit d. P. Ispirescu, noi citimii: 

«Împăratul €răşi îl chiemă şi "1 dise: , 
«—Filule ală vinătorulul, mi s'a spusii de ună 6re-cine că 

«tu te-ai fi lăudată că poţi să aduci meşteri dela ' Nedera-ce- 
«tate, să'mi zidească ună palatii, cum nu sa mal vădutii 
„<pină acum, cu 6sele astea de fildeșiă, și săli învălesci cu 
«picile de aspidă ce mi-ai adusă, 

«—Eă, prea mărite împărate, respunse filulă vinătorului - 
«nic! că ml-a trecută prin, minte una ca acâsta. Dar cuvre- 
«rea lui Dumnedcă credi 'că voiu pută arăta celorii păritori 
«ce pote Românulă când voesce Şi când are nădejde dela, 
«celii de susii. Mâine îți voi aduce respunsulă. : 

«După ce află dela mâşă-sa ce trebui să facă ca să îm- 
“<plinescă porunca, îinpărătâscă, se , întorse a doua-di la în- 
«pătatuli şi disc: - 

<Prâ-mărite împărate, ca să mă potii închina cu slujba ce 
«mi-a! dată măria ta, am trebuință de inila măriet „tale, . 

<—Cere şi vel ave, respunse împăratuli, | 
«—Să 'ml dai, dise fitulă Vînătorulul, o sută de corăbii 

«cu sare, 
«—Să ţi se împlinescă cererea, respunse împăratulă, 
“«—Luândii cele o sută de corăbit pline cu sare, filulă vî- 

<nătorului plecâ. cu dinsele pre mare. . 
-- «După o călătorie forte lungă, ajunse la Nedeia-cetate: 

«Acestă cetate era vestită pentru meșterii ei, cari învățase 
«ineşteşugulii dela dine, şi nu putea nimeni să între acolo ete.» 140 

Aşa dară pentru poporulii din Munlenia «Nedeia- 
celaie> a remași ca unii ideali de oraşii mare in- 
dustrialii, «vestită pentru meșterii sei». 

110) Columna lui Traian, 1876, p. 86-—87,
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Acâstă celebritate- a Nedeei nu se mărginesce însă 

în cercul stricti al 'Țerei-Românesci, deși pe aluri 

cuvintulii a căpătată unii înțeles ce-va mai gene- 

ralii. . 

meni, după cum —în adevărit—suntii tâte orașele 

comerciale. | . 

lată unii pasagiii fârte precisii din Pravila lui Va- 

sile Lupulă: 

Man MApE CSA CA RIANA, HZHAA BA (5 345 

< HELIIIE NE AATSA& Î EpE SIA AO RA AMEMA AE SHI 

ecre, SAE Bop pn mSini Waatehii crpănuu, FSMSII Î 

MHIBAORSA 'TpArSASĂ CAS AA BpE W HEA'EE CAS A ESPTA 

«joacă CAS AA SpSU NpASHHEZ >, 141) 

Este învederatii dară că 'n districtul Doljii, a- 

colo unde se află astă-di satulii Aedeza celit de lingă 

balta Vedea şi de lingă gârla Aedeiloră, ba și pe a- 

furi ori-unde starii mai nemeri vre-o localitate ro- 

miănâscă cu acelaşi nume, trebuia să fi existatii Gre- 

când unit importanti centru comercialii, ceea-ce se 

justifică în casuli de fată: prin posziţiunea locului 

tocmai la o trecătâre a Dunării. 

Ce se va fi făcută cu elit? Cum „ore și când a- 

nume va fi peritii? Nu se scie. 

'Fradiţiunea poporană despre cufundarea unui o- 

raști în baltă, fie ea întemeiată pe o catastrofă a- 

ÎI 
| 

18). Carte romănescă de învățătură, lași, 1646, f. 127, 

Astii-felii în Moldova, pe la jumătatea “secolului 

XVII se chiamă medeit” o numerâsă adunare de 6-.
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devărată ori numai pe. unii ce metaforică, strămutată - 

apoi la capilala Olteniei, unde ea nu are nici. 0 ra- 

iune-de a îi, sari potrivi de minune, cu <Nedeia- 

cetate». 

Istoria despărutulut oraşii doljântt Nedeia care arii 
y 

fi f6rie interesantă prin sine însăși şi arii merita de - 

a fi cercetată, pote să nu fie firii legătură cu ori- 

ginile Craiovei. 

Cine: scie, dacă nu cum-va pînă şi crescerea a- 

cestuia a fostii datorită în parle, după cum se în- 

timplă mai toti-d a-una, căderii unci apropiate ri- 

vale! . . 

Oricum, fundat în prima jumătate a secolului 

XIII de către unii rege ali Cumanilorii, Craiova ne 

apare, peste vro sută de ani după aceea, deja ca 

unii oraşi de o însemnătate Gre-care. 

$ 17. 

"CRAIOVA ÎN MÂNILE SERBILORU. 

Primuli Domni Românii, care jucase uni rolii 

europeni, a lostii Alexandru Basarabi, bunit organi- 

satorii, buni diplomati! și bunii oșteni. . 

Eli găsise (6ra trunchiată între o mulţime de boeri 

mari, unii felii de domnişoră feurlali, vasali ai seă,142) 

112), Aceşti domnişori, «principes» şi <voyvodae», avândă 

în frunte pe <nobilem virum Alexandrum Bassarabum», suntă 

enumeraţi întro isulă a papet Clemente VI din 1345, în Thei-. 
ner, Vetera monumenta Iungariae, Romac, 1839, t. 1, p. 691,
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însă vasali neliniștiţi, ale cărora puteri împărţite 

, împedecaii întărirea Statului; și a reușitii a întro- 

- duce monarchia în loculă acelui regim de cârpelă. 

In corespondință cu Roma!*?) și cu Bizanţiulă lotii- 

o-dată, Alexandru Basarab avea. o nevastă catolică, 

dar mănținea în ț6ră ortodoxia, singura legătură ce 

ne unia cu popsrele trans-danubiane,  înființândă - 

cu-acestii scopii două scaune metropolitane, fi e-care 

pentru câte o lature. a Oitului.144) 

Patriareulă - consfantinopolitană îlă numia: <prâ- 
hine-născutulit marele . voevodă și. Domni a t6lă 

'"Țera-Românâscă. > 145) 

- Ameninţală de regele maghiarii Carol-Robert, care. 

domnia în același timpii pe ambele fermuri ale A- 

driaticei cu unii piciorii la Neapole şi cu altulii la 

Buda, Alexandru Basarab La strivilit în bătaiă la 

anulă 1350, asti-felii după cum nică-o-dată n'a 

mai fostii bătuţi Ungurii.146) - 

  

a. 
143). VedI ibid. p. 513, bula paper Ion XXII din 1827: «di- 

leelo filio nobili viro Bazarab Woyvode Transalpino>. 

144), Tosyâumeniit, ÎerropHEA WEpKBzĂ ROArApCKOi?, CEPECROIĂ 

n pyazinickoit, Moscva, 1871, p. 850—52, unde indică făn- 

tânele. ” 

145), Miklosieh-Miiller, Acta Patriarchatus Cvustantinopoli- 

_tani, Vindobonae, 1860, t. 1. p. 383—8$. 

14, E cludatii că în tote manualurile nostre de istoriă a-. 
cestă victoriă se atribue unur Michailă- Vodă Basarabi. Nict 

unii personagiii cu acesti nume n'a domnitii la Român! nu 

numal la 1330, dar nici măcară în întregulă interva!i dintre” 

e
 
a
 
2



-
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În acea catastrofă, «strages maxima» — reprodu- 
„cemă propriele cuvinte ale cronicelorii maghiare — 
vitejii Unguri, «prinşi ca pescii în mrâje «(sicut pi- 
«sces in gurgusștio vel in reti comprehensi), cădeaii 
«ca nisce musce (cadebant in circuitu quasi mus- 
cae>.117) : a 

- Murindii regele Carol-Robert, fiul săi Ludovicii | 
sa împăcatii cu Alexandru Basarabii, întâlnindu-se 
amândoi în 'Transilvania.145) e 
„Domnul romănii sciea însă forte bine, câtă de 
șubredă va fi pentru dinsulit amicia Ungariei, căp- 
tușită cu dorulă de slăpânire; pe de altă parle, 

„Moldova era ocupată: încă într'o mare parle de ve- 
st'ri + Cumani, contra cărora trebuia să se lapte, 
Srii Turcii, trecuți tocmai atunci. în Europa, însuflaii 
deja: de departe spaimă şi grijă pină la Carpaţi. 

Fală cu aceste nemuri turanice, mai alesi Un- 
guri și Turci, cari îngroziaii de o potrivă pe ho- 

1300—1400. Inainte de Michaii Vitâzulu, uniculă Michaiii 
„ Vodă în Muntenia fusese unii fii ali lur Mircea-celit-Mare 

la 1418, dela care există ună crisovă originală în Archivele 
Statului și dela care d. Dim. Sturdza a descoperiti de cu- 
rîndă o monetă. Vedi Columna lut Traian, 1877, p.:550—7, 

14%). Katuna, Iistoria critica Ilungarie, t, 8, p. 63542, 
— Chronicon Budense, Busiuc, 1838, p. 216—50. 

145), Thuroez, ap. Sehwandtner, |, p. 174: «quidam Prin- 
ceps seu Baro potentissimus, Alexander Waivoda Transal- 
«pinus, ditioni ejusdem subjectus, qui tempore quodam Caroli 

" «Regis, patris sui, a via fidelitatis divertendo, rebellaverat, 
<et per multa tempora. în rebellione permanserat ete,»



-— 120 — 

mâni, pe Serbi şi pe Bulgară, Alexandru Basarabii 

concepe ideia unei strinse alianțe cu coreligionarii 

Slavi de peste Dunăre. 

Eli avea trei fiice: pe una o: dă după Uroş, fiiulă 

împăratului serbescii Stefan Duşan ;14) pe o alta după 

Strașimiră, îinpăratulă. bulgarii dela Vidinii;150) pe 0 

a treia după Vucaşin atunci principe feudală în Ma- 

„cedonia, mai în urmă rege alii Serbiei), tatălii ace- 

lui vestitii Marco-Crăișoruli, despre care noi vomă 

mai vorbi mai josii şi care, nepotii de fiică ali lui 

Alexandru Basarabă, a fostii Românii după mumă. 

In casulii de faţă, ne preocupă numai una din 

aceste irei căsătorii. 

Dou& cronice serbesci presintă unii deosebiti inte- 

rosii : una, intitulată, PogocioBie cEpBcKHĂ Mapei (ge- 

_nealogia regilorii Serbiei), compilată în secolul XVI, 

prin urmare destulă de. vechie prin ea însăși, 6r 

cu atâtii mai multă prin isvârele sale; cea Ialtă, 

ÎN 

10), Veqi cronica serbă în  LAACHHC ApPVIUTBA  CpRCKE 

CAOBECHOCTIU t 5 (1853), p. 67: « ÎLAcApABA AAUIEpA OBpY- 

SHAZ 8A CHINA CBOETO MAAAANO YpoLIA. 

13), Despre acâsta vorbesce bula papală din 1370 cătră 

văduva «Alexandri Weyda în Vlachia», în care dice: <Im- 

peratricem Bulgariac illustrem natam tuam..» Cf. Engel, 

Gesch. d. Bulgarey, p. 458. 

151), _In aceeaşi bulă: <alteram natam, videlicet Anchsm 

Reginam Serviae illustrem.> Bulla fiind din 1370, este în- 

vederatiăi vorba despre “Vucaşin, care domnise între 1367— 

1971.
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cunoscută sub, numele de. Ajerontie "Tponouikii (ero- 
nica dela mănăstirea - “Tronoşa), deși conservată în 
manuscrise. abia din secoluli treculii, totuși fârte 
remarcabilă prin utilisarea unorii făntâne istori ice 
vechi, actualmente perdute.162) . 

In acâstă- din urmă se dice că tzarulit serbescit 
Stefan Dușan, celă mai teribilă cuceritorii din câţi 
aii fosti vre-o dată din nemulă slavici, <avusese 

“<unii resboiă cu Țera-Românâscă şi a şi apucalii 
«dela ea o bucată de pămiînti, pe care însă a îna- 
<«poiat-o la încheiarea păcii, când s'a logoditii fiica 

«lui Basarabi cu fiiulu sei. tinăruli Uroș.» 

Jată chiar textulă : 

«Îl BOEBAAZ HA STpOBAAȚIIO MW HUNZ EZAAZ HEKAA 

EMCTA, WBANE NOTOMZ BOBEPATHAZ MA MHpE, ErAA 

« BACAPABA AZIJEPA WBpSINAZ ZA CHA CBOETO MAAAATO 

e Spotua». 159) 

Ciisăloria lui Uroşi cu fiica lui Alexandru Basa- 

„rab fiindii de-multă cunosculă, singurulii faptii noii, 
pe care nili procură acestit texti, este resboiulii în- 

tre Serbi și Români, însoţitii de cucerirea de citră- 

cei de'ntâii a unei părți din Ţâra Românâscă, dar 

urmatit de restituirea celoră cucerite la încheiarea 
păcii. 

152). Cf. Jagi, Jlistorija Eujzevnosti naroda srbsloga, Za- 

greb, 1867, t. 1, p. 19£: <Piscu bijahu za cielo pri ruci ta- 

kovi stariji izvori o kojih mi danas nista neznamo.> “ 

259), Tanck cpneor VUEHor Apțuirer, t. 5, p. 66—7. 
*



Cea-Laltă cronică -serbâscă, confandândă. pe ti- 

nărulă Uroși, fitulă lui Stefan Dușan, cu bătrânul 

Uroşii, tatălii acestula, dice că regele serbescii, «că- 

«sătorindu-se cu fiica Domnului românescii Basarab 

_<a primită în darit drepti zestre Craiova cu intre- 

«gulă litorală dunăreni dela Oltă pînă la „munţii 

«Banatului.» 

lată 6răși textului: 

„+ S5E CBNPSrS BTOPSR, AAUIU AcApARE “BOEBOAE 

E BMAVO=BANAANININICRATU, HI ACÂpARA  BOEROAA  AAPOBĂ 

€ MAUIEpIi CBOEH ii SETS GedhanS RpAM AEMALICKOAĂ 

«AACTA AEPIBABE CEOEĂ, FAPABAALUKS ApAn'BBO îi TPAă 

«CEH WAz TERSIJATW Susa AO ODATS ni 40 nasu 

"e iRiA Top. pt | 

Este evidentii că ambele. cronice ai în vedere a- 

celași faptii, de și relaţiunile lori, luate din fântâne 

diverse, nu se prâ-împacă una cu alta. 

Confruntându-le și concor dându-le, resultă că Stefan 

Dușan va fi făcutit O invasiune în Oltenia, a înain- 

tatii cu repediciune și a reușili de a cuprinde Cra- 

iova ;" peste puțini însă a fostii goniliăi de cătră A- 

Jexandru Basarabă, urmândă apoi O reconcilaţiune 

_între Serbi şi Munteni, întărită printr'o căsătoriă. 

In aderării dacă resboiuli arii fi fostă norocosi 

pentru Serbi pină la sfirşită, înapoiarea celorii. cu- 

cerite arii fi absurdă, căci ar i av6 acrulii de a se 

fi făcută numai şi numai pentru ochii cei frumoși 

< 

Dn 

258). Ibid., t. 21, p, 215.



  

e
 

m
 

P
P
 

[
d
 

. 
[
N
 
D
D
.
 

î
n
.
 

123 — 

al dorinijei române, ceea-ce nu se întâmplă în di- 

| plomaţiă nică chiar la popârele cele mai primitive. 

Invingttori la început, Serbii ati fosti bătuţi la 

urmă ; continuarea resboiului însă ară fi slăbită pe 

ambii adversari, a căroră vitejiă era mai la loculă 

ei contra celorii-alți dușmani de pe împregiură, 6ră 

mai alesii a Unguriloră, uriți de-o potrivă lui A- 

lexandru. Basarabi, şi lui Stefan Duşan; jată în ce 

“modi lupta, petrecută cu. peripelie onorabile pentru 

ambele părţi, s'a terminatii printr'o încuscrire. 
Rolulii Craiovei în acestă -împregiurare arată, că 

ca nu mai era unii orășel fără însemnătate. 

$ 18. 

MIRCEA CEL MARE LÎNGĂ CRAIOVA. 

Inainte de 1400-—epoca. peste care nu vom. trece 

- îi studiulă de faţă — Craiova mai apare încă o 

dată pe scena, istoriei. - 

Pe la finele secolului XIV Turcii aii cuceriti Vi- 

| dinulii, începîndiă a năvăli în Oltenia.165) 

Una din acele invasiuni, abia atinsă — ba încă 

necorecii în cele-Palte fântâne istorice, a fosti în- 

registrată cu stăruință aprâpe în tote cronicile ser- 

155). Leunelavius Jlistorice musulmanae 'Turcorum de Mo- 

numentis îpsorum exscriptae, Francoiurti, 1591,.p. 315, anno 

1390; «Ferises etiam begus, non contentus occupasse Vidy- 

«nam, cum îis militibus, quos Vidyn secum habebat, tran- 

„_«srniso, Danubio, in Valachiam excurrit et aunplissima cum: 

«prieda reversus fuit.>
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besci și trăesce pînă astădi in literatura poporană 

a vecinilorii noștrii de peste Dunăre, căci în crin- 

cena bătăliă urmată atunci între Turci și Români 

a perită tocmai eroulii celui mai favoritii alit Slavi- 

loră meridionali: celebrulii Marco-Crăişorulă. 

A fostii aşa numită bătălia dela Rovine, pe care 
istoricii o mută generalmente la Ialomiţa, unde ma- 
rele Mircea avusese în adevării o luptă contra Tur- 

cilori, însă eu totulă alta. 
Rovinele în cestiune—cuventulii însemneză pură 

şi simplu. «locuri băltâse>156)—se află lângă Craiova. 

Mauro Orbini, traducândă cele mai vechi cronice 

 serbesci, dice: 

«Marco, chiamato da aleuni Craglievich, essendo 

<andato con Pasaeie I Imperatore Turco contra Mirce 

«Principe di Valachia, et azzuffatosi nella battaglia ap- 

«presso Chralievo, cittă di Valachia, tu rotto et fuggendo 

«in una selva, fu ivi colto nella gola aa una frezza, 

«che tiro un Valaco, credendo ch 'egli fusse una fiera.> 
Adecă : . - 

«Marco numită de unii i Craișorulă, hergândit cu sul- 

«lanulă Baiezid I contra Domnului 'Țerei-Romănescă - 

«Mireea şi încăierându-se o bătaiă lîngă orașulii 

«romănescii Craiova, a fostii bătutii şi, fugendă 

«into pădure, a perită acolo săgetatii la gât de. că- 

«tră unii Română, care "li luase dreptă fiară, » 157) 

(05) Molnar, Yărterbiichlein deutsch und scallachisches, Mer- 

mannstadt, 1822, p. 181; «rovină, norolu, Sumpf.> 
153), Mauro Orbini, II regno degli Slaci, Pesaro, 1601, p. 250. 

Î



  

Și mai explicită este o altă cronică serbă, ante- 

ridră secolului XVII, pe care o consultase Luecari. 

Ea dice: - 
« Paiasit. tornd in Europa, ripasso il Danubio alla 

„«ciltă di Sieverino, opera di Severo Imperadore, et 

«fece giornata campale con Re Mirce, sotto la cittă 

«di Chraglievo;-e vi fu mezo rotto. Marco Chraglie- 
«vich, figliuolo di Vucascin Margnavcich, ch haveva 
«seguitato il. Lurco, fu morto a caso da Ratko va- 

«laco...> - i 
- Adecă: 

«Baiezid s'a întorsă în Europa, a trecutii Dună- 

«rea lingă  orașulii Severinii, opera împăratului Se- 
«verii, şi-a dată bătăliă regelui Mircea suptii ora- 

«șulii Craiova, unde însă a fostii frintit. Marco-Cra- 
»ișorulu, filuli lui Vucaşin, Marniaveici, fiindcă eli 
«însoţia pe Turci, a fostii ucisii acolo de Românulii 

«Rateo... 2155) 

Acei dară se menţioneză pînă şi numele acelui 

_vitâzii Români, din mâna căruia a cădutii mortii 
în luptă celii mai faimosii eroii alii Slavilorii de 
peste Dunăre. 

Românuli Hatco, «ltatko Valaco>, ne-arii remâne 

"altu-felii cu totulii necuoseutii, căci în cris6vele ma- 

velui Mircea eli nu figureză nicăiri. 

O a taeia crorică serbă, ajunsă pînă la noi într”o 

copiă din secolulii XVII, dar redactată pe la 155% 

  

N) Luceari, Pistretti di Ragusa, Venetia, 1605, p, 72
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vorbindii despre aceeași bătălie, precisâză anulii și 

numesce localitatea «ovine» : 

«a Aro. z3ur (6093—1395) pASGH AHpIETA 

BOEBOAA  BAALIRBI MAPA lasata HA PoBnnAyz, n 

MIOTBIBE ALApRO KPANEGRE Hu locali n A parau.» 

Adecă,: 
«In anulii 1395 Domnulii romănescii Mircea a 

învinsii pe sultanulă Baiezid «la Rovine, și ai 

peritit acolo Marco-Crăișoruliă și Constantin și Dra- 
gaș. » 159) 

Cine aă fosti. «Constantin și Dragaș», o vom ved6 

îndată. 

Acumii revenimit numai la Crăișorulii Marco. 

“Ca fiiu ali regelui Vucașin din fiica lui Alexandru . 
Basarabi, după cum amă vădutii mai susii, elii era 

veri bunit: cu Mircea celt mare; căci tatălii acestuia 

și muma lui Marco fusseseră frate şi soră, 

159). Daci ApSUITBA CPBCKE CAOBECIDCTII, (£. XI 1859), 

p. 1:9. — Se pare că acestă cronică serbă anume fusese cu- 

noscută cronicarului românii publicatii în JMagazinăi istorici, 

t. |. Fiindă-că Serbuliă nu dice că «Rovine» aă fostii lângă 

Cralova şi că cel tre! principi, Marco, Constantin și Dragaş, 
sai luptată contra lui Mircea, eronicarulii nostru a întors. 
lucrurile pe dosă, dicândiă astă-feli (p. 95): <Ună istoricui 

„scrie că unii resbolu ce a avutii Mircca-vodă a fostii la Ro- 

«vine. Unde vor fi Rovinele, nu le spune. Și a avută ajutorii 
«Mircea-vodă pre Mareo Cralevicl şi pre Constantin şi pre 

«Drago !!
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Cu tâte astea tradiţiunea poporană serbă -ne a- 
sigură, că însuși Mircea a ucisi pe Marco :. «lovin- 
dulii cu o săgâtă de argintii în gură.>160) 

In cântecele epice serbe locul morţii lui: Marco se 
chiamă pînă astă-qi <șesulă celii largit dela Urvina: 
UINPORA ABIA Speumas 161) | | 

Fraţii Constantin şi Dragaș, menţionaţi alături cu . 
Marco între victimile braţului românii în bătălia de 
îngă Craiova, erai și ci din familia princiară, ser- 
„bscă.162), 

Graţiă lori, noi putemiă lămuri nu numai luna, 
dar pină și diua, în care s'a intâmplati acea su- 
perbă isbîndă, căci într'unii vechiu tipicii ali mă- 
năstirii serbesci Chilandar. din Sântulă-Munte este . 
înscris: | 

„Acer MAIA. şi. Nzuiz îpleratn CE Boeratt- 
«Mita [n] Aparaua. e o. 

Adecă: 
«În 17 dile ale lunei lui maiu ai reposati Con- 

stantin și Dragoș. 68) 

  

:%). BapârrTj, Gpneke HApogie njecaie, î. 2, Viena, 1845, 
p. 439 sqq. — Cf. infra. . 

181), Uojkosnrj, Iljegantja IEpHOropcăa, Leipzig, 1837, 
„281. — Cf. Bapaynrrj, Anno n oBIr%Aju HAPOAA cpn= 

cara Viena, 1867, p. 24. . 

152), Cf. Facut, t. 12 (1860, p. 446—9, 
1%). Miklosieh, Monumenta Serbica, Viennae, 1858, p. 227. 

Este cludată că Miklosich n'a, observată lipsa. conjuncţiuni!
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Prin urmare, illustra victoriă de la Rovine a cărei 

strălucire se' revârsă asupra Craiovei, avusese locit 

anume la 17 maiu 1395. 

Ne oprimii aci, căci nu voim a trece peste sfera 

propriii disă a «Originilorit Craiovei.» 
Fundată pe la 1920—30 de către unit pulernică 

- capii alit' Cumaniloră în trecerea acestora prin Ol- 
lenia, o trecere alii cării itinerară îli vorii con- 

serva pentru totii-d'a-una cele două <vaduri ale Cu- 

- manilori,> unulit la Oltă și celalaltii la Dunăre, 

Craiova pe la 1350, deja oraşi însemnată, ajunse 

de a fi unii obiectii de cârtă între resboiniculii îm- 
păratii serbeseă Stefani Duşan şi nu mai puţină 
resboiniculi vodă românii Alexandru Basarabi, er 

la 1395 a fostii martură a uneia din cele mai splen- . 

dide victorie ale marelui Mircea. 

Trebuia să mai trâcă însă aprâpe unit secoli pînă 

ce, sub primului Danii «Craioveseii» Barbu Basarabii, 

creațiunea Craiului I6n să devină capitală a Olte- 

iei în loculii îmbătrânitului Severin. 
Terminândă, nu poti a nu atinge o cestiune camii 

asemănată cu aceea prin care amii începută studi- 

ulă de față. - 

  

i între Rocranipinz și ApArauiz, căci tocmai într'o altă in- 

scripțiune, pe care o publică elă pe acceaşi pagină, este forte 

impede: a ECHIOTA ApArAură 1 recrea Rocranrirz »
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"Am vădutii că (undaţiunea Craiovei de cătră ne- 
" muritorulit împ&ratii româno-bulgarii Ioniţiii, ori-câtă 

de măgulitâre ară. fi e ea pentru noi, este o pură. 
“fabulă, : 

  

Cu atâtă şi mai multit însă nu pâte fi de câtă 
o pură fabulă încercarea unoriă archeologi de a i- 
dentifica cu ori-ce preţii Craiova cu câte unii nume 
geografici din anticitate. ă , 

Fără a mai vorbi despre cel vechi, cărora li se 
scusă pînă la uni puieti lipsa de metbdă sciinţi- 
fică, vedemii pînă și pe d. profesorii (iooss, în lu- 
crarea cea mai nouă asupra Daciei lui Traianii, î 
ședândi pe loculă Craiovei oraşulii Pelendova de pe 
Tabla Peutingeriană, 154) n negreșitii cu același drepti | 
cu care allă dată Mannert căuta acolo oraşulii Dru- 
betis de pe aceeași tablă sati govpypis din Plolemeii, 
pe care crăşi cu același dreptii Katanesich îli muta 
la satulit Driviţa 1165). 

Tâle acestea polii fi ori-ce, numai istoriă nu suntii. 
Nouă prin trecutulit săti şi născulă anume în c- 

poca cea mai. lurtunâsă din istoria Românilor, 
când felii de felii de nâmmi streine năbușiaii de 
pretutindeni asupra Olteniei, Craiova— jună încă-— 
are de 'nainle% unii viitori cu atâtit mai lungii, în. 
cursulă căruia tunurile de la Calafat, ca şi acelea 
PN II 

18), Gooss, Studien zur Geographie und Geschichte des Tra- 
janischen Dacieus, Hermannstadt, 1874, mapa. 

155) Forhiger, ZIandb. d. ateu Geographie, î. 3, p. 1109, 
nota 7, 

9
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ce starii mai put aşeda pe aiuri, nu voră îngădui 

o a doua ediţiune a ungurului Oslu, a Mongolului 

Ordă sati a Sasului Konrad, ba, nici chiar a simpa- 

ticului păgânii «Craiu-lon» alit Cumanilori. 

i.
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TUDORU VLADIMIRESCU. 

  

$ 1. Visulii Maicei Domnului este o cărticică po-. 
porană religiâsă fârte respăndită, cării suntemiă da- 
tori cu totii dinudinsulă de a-i consacra o notiţă 
a parle, căi: - - ” E 

1. Forte scurtă prin sineşă eli figureză totii-d'a- 
una la unit loci cu alte bucăți omogene, mai cu 
semă cu «Legenda Duminicei, sai așa numita J- 
pistolie, și mai multă încă cu «Călătoria Maicei 
Domnului la ladă; Si 

2. Rare-ori se arată pe aluri mai'la lumină in- 
tima legătură între cărţile poporane și literatura cea 
nescrisă a poporului, o legătură une-ori fâră nică o: 
strictă liniă de demarcaţiune. | 

Ș 2. <Visuli Maicei Domnului,» aşa dupe cumii 
este intercalată în redacțiunea română cea modernă 
a <Călătoriei Maicek Domnului,» sună în următorul 
modii : 

<Visulii prâ-curatel Născătorel, când a adormită în mun- 
„stele Maslinilorii şi când veni către dinsa Domnulă Hristosti 
«în vedeniă şi qise:— Oh, marea mea Tubită! Dormi? — Și
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«dacă s'a deșteptati sfânta, a răspunsă Iul Isusă Hristosii şi 
<a disă: — Adormil, filulă meă iubite, şi 6ră mă deșteptață 
<și pe tine te-amii vădută însuți legati şi vîndutii şi la stâlpii 
«legati, bătutii și pe cruce răstignită, și din pre-curată și 
«sfântulă tei trupit ca ună lemni cojită, şi sângele curgândă 
—Răspunse Isusii Hristosti și qise: — Oh, malca nea iubită ! 
«Adevărată că visulă, care lar visati, volu'să'li paţă eă 
«pentru' nâmnulă omenesci și pentru păcatele norodului a- 
<cestula .„.„ Cine o va arăta saă o va serie acâstă carte, 

<acelă omii va ave milă de la Dumnedei şi privință de la 

«toţi Gmenii, și la câsulă morţii lut mă volu arătacă singură 

” «şi mă Yolu ruga cu toţi ângerii către filulă “meu, pentru su- 

«fictulă acelur omnă, care va scrie saă o va arăta și altora 

«Sati o va purta la sine. acâstă sfântă carte, şi-lă volu duce 

«întru împărăţia cerului, amin.» 

Prin «muntele Maslinilorii,> . acesti 
apropiă de începutulă redacţiunii celei scurte a Le- 
gendei Duminicei; prin «rugăciunea pentru păcătoşi 

a Sântel Fecidre cu toți ângerii,> se apropiă, de allă 

parte, «de porțiunea finală a Călătorici Maicei Dom- 

nului. Dacă Legenda Duminicei este A+B; dacă Că- 

l&toria Maicei Domnului este C+D; atunci Visul 

s'arii pul6 formula prin A+-z+D. Astii-felă se ex- 

plică de ce poporulă, care nu face nimică fără a 

av6 unit prelextit Gre-care, unii felă de rațiune a 
sa—obscură pentru noi câle o dată, căci este a sa, 

Gră nu  nostră — a lăsatii să se lege pe 1te 

apocrifii se 

într'uniă singură mănunchiu. 

$ 3. Cărţile poporane circuleză mail toti-d'a-una 
* 

în câte două redacțiuni: una lungă și una scurtă, 
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“Redacţiunea de mai susii a Visulut Maicei Dom- 

_nului este cea scurtă, | 

Pe cea lungă. o aflămii “ 

10. In broşurică ce se oblică chiar : sub titlul 

de Visul Născătorei de Dumnedei, unde se însoţescii 

mai multe rugăciuni «găsite la sfântul morm mântit 

ali Prâ-sfintei» şi din care noi avemi două ediţiuni 
bucurescene din 1878, una editată de [. Alcalay, 

cea a/altă fără numele editorului ; ambele de pagine 

64 in-82 

20. În broşurica intitulată Carte de închinăciune 

cătră Născătărea de Dumnedei, care nu este decălii 

o, iravestire de speculă a celei de'ntâii şi din câre 

noi avemii o edițiune craiovenă toti din 1878, e 

ditată de Ph. Lazar, 44 pagine in-16. 

Ambele cărtecele ait avutii o mulţime de ediţiuni 
de câte 5000 de exemplare în cursulii ultimilorit „„. 

dece ani, câte două şi trei pe ani, pe lângă cari mai 

adăogându-se. cele vr'o : 80,000. de exemplare din 

Epistoliă, ar resulta că Visulii Maicei Domnului, în 

cele două. redacţiuni ale: sale, sa respăndită în po- 

porulii românii în nu mai puţinii de vr'o 800,000 

exemplare ! 

Prima edițiune bueurescână se făcuse la 1846; 

a doua la 1847; cele mai mulle dela 1862 încâce. 

Nu există şi nu va exista —pte--nici o dată o 

carte .romănâscă mai poporană. 

$ 4. Tată acumil redacțiunea cea lungă:
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<Dormindă Prâ- sfânta Fecloră Născăldre de Dumnedei în 
«muntele Eleonului, când a fostă'în cetatea Vitleemului, unde 
«ar fi venită la sfinţia sa Domnulă nostru Isusă Ilristosti și 
<a întrebato: Marca mea prâ-sfântă, dormI? ară ca a disi: 
<Filulă mei prâ-dulce, pr&-frumose Isuse, am fostii adormită, * 
<și iată că am vădutii straşnică visă pentru tine! Şi a, gisă 
<Domnulă : Spune, inajca, mea, visul ce ar vEdutii. Şi ea a 
«dis: Filulă met pre-dulce ! Am veduti pe Petru în Roma 
«şi pe Pavelă în Damasci, 6ră pe tine te-am v&duliă în ce- 
<latea Ierusalimului, răstignită pe cruce între dor tâlhari. Căr- 
«lurarii şi Fariseii şi necredincioşii Jidovy. “defăimându-te, 
«forte te-aă batjocoritii, şi cu fiere te-a hrănită,, Și cu 0- 
«țetă te-ai adăpatii, cu trestiă și cu toiagti peste capi te-ai 
<bătulii, și în sântulă obrazii te-ai sculpată, și cunună de 
«spini pe capul tăi aă pusă, și unul din ostași cu sulița 
«în costă te-a împunsti, din care îndată a cșită sânge și apă. 
«Sorele s'a întunecată, luna în-roșsţă s'a schimbată, cata- 
«petâzina Bisericel de susi pină josă în. două s'a despicat, 
<întunerecă mare s'a făcută peste totă pămînlulă dela alui 
«ștselea pină la alu nouălea câsi. Iosif şi cu Nicodim mi se 
«părea că ie pogoră de pe cruce, şi cu glulgiu curată fe-aă: 
<înfăşuratii. și în mormintă noă te-ai pusă. Și în Jad te-ăr 
«pogoritii, și ușele cele de aramă le-a! sfărămatii, și zăvo- 
«rele cele de feri le-ai zdrobită, pe Adamit şi po Eva veo- 
<(endu'i afară. Și înviindă a trela di, te-ar înălțată li ce- 
«tură şi te-al pusă d'a-drepta Tatălui. Iar Domnulă a disă : 
eMalea inca prâ-sfintă, adevăratu visii ar vădulii! Şi aceste 
«ldte că voră să le pătimeseti pentru nemulii omenescii. Și 
«de va scrie cine-va visul teii și-l va ține, şi la sine îl 
<va purla, şi în casa sa îlă va ave, de acea casă dracul 
<nu sc va apropia, și pe duhulii celă necuratii îlă va soni, 
«și ângerulăi lul Dummnedeă va sta tot-l'a-una lângă dinsulii 
«d'a- -drepta, și de năvălirile despre Gineni cel r& va fi măn= 
«tuită; și la drumii de va călstori şi va ave acest visii 
«pe lângă sine, acelă om nu se va teme de grindină, de 
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«tunetă, de fulgeră și de totă mârtea grabnică va fi ferită; 
<arhanghelulă Mihailă va fi lângă dinsulă, îndreptându calea 
«lu! ori în cotro va merge: la. drepta judecată. va. afla milă, 

- «şi la eșirea sa din vieţă mă voiă arăta lui omii de'npreună . 
«cu tine, maica mea.;. și ângerulă inei va lua sufletul lui, 
«ducându'lă întru împărăţia ceruriloră, veselindu-se acolo cu 
ie drepţii, cart din vâcii bine asi plăcută mie, amin.» 

$' 5. D. Wesselofsky, întruni interesanti « studii 
despre, Epistoliă, citeză o mulțime de redacţiuni ru- 
sescă ale Visului Maicei Domnului, în proză şi?n ver- 
sură; apoi o redacţiune polonă în proză; o redac- 
țiune italiană și una portugesă, ambele versilicate ; 
în fine o imitaţiune serbă!). 

Pe lângă acestea, afară de cele două reda cţiuni 
române şi afară 'de o imitaţiune spaniolă, - noi mai 
cunâscemii una maghiară în proză, una vutenă totii 

în proză, una provenţială în versuri. | 
Si începemii de la cele prozaice, - 

$ 6. Nu vomi reproduce aci redaciunea polonă, 

caci ca nu diferă de cea romănâscă scurtă decătii 
numai dâră prin aceea că adaugă «Britania» (=Be- 
thania) pe lângă «muntele Maslinilorii> (w Brytanii 
na gârze Oliwn6j); apoi menţionâză ca judecători 
ai luă risti pe «Anna, Cuiafa, Pilad și Erod>; în 
sfirșitii, mal anină pe ici pe colea câte unii cuvin- 
țelii fără consecință. 

Nu este totuși fără interes datul eronologiciă, 

  

1). Wesselofski, în Diaruliă Instrucţiunei Publice din Rusia, 
„1876, Martiu, p. 50— U46,
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cu care se încheiă acestă redacţiune polonă: «Sa 
scrisii în anuli 1545..». 

De aceeași natură este și redacțiunea rutenă, pe 

care însă o- termină urmălorulii adaosii eterogenii : 

«Aceste sfinte cuvinte, însusi Domnulii nostru Isusă Hris- 
«tosii le-a irimisă în lumea: acesta lui Leone, patriareulul 

«de Ja Ierusalim ; far Leone, sfinţindu-le, le-a trimisă fratelui 

«se regelui, care era atunci în resboiu şi, cu ajutorul loră 
<a ishutită. a birui pe dușmani; căci acâstă carte ave atăta 
„«pulere, încătă dacă se afla într'o casă, acea casă nu se te- 

«mea de focă, nici de fermece, nici de vorbele cele rele; o- 

«mul care o va purla pe sinc, va dovedi pe toți vrăşmașii 

«săi şi va avă Iertare de păcate pentru pairu-deci de dile; 

«lar femela, de va fi însărcinată şi va purta, acestă carte, 

«va av& facere uşără, dicândă următârele cuvinte: Hristosii 

«cu mine, [lristosii d'asupra mea, Hristos 1nă păzesce di şi 

«nopte şin totă clasuliă de orl-ce răi. Rogu-te, Dumnedeulă 
„«meiă, prin palima ta, pe care al indurat'o pentru nol pă&- 

<cătoşiI, apără-mnă de orl-ce năpaste și ispită drăcdecă. Sfinte 

«I6ne Botezătorule, apără-mă de iste relele s. 

Acesti adaosii, asupra căruia nu credem de lre- 

buinţă a ne opri nai multii, este unii felii do mâz- 

tum-compositum din Legenda Duminicei, dintiunii 
descântecit şi din alte motive analdge. ” 

E mai originală redacţiunea maghiară, publicată, 

împreună cu redacţiunea cea scurtă a Legendci Du- 

minicci, în: 24 hf menuet se. zdrol, 

Ca sună în următorulii modii: | | 

«Visulă bine-cuvîntater Feclore Născătore : Nemiloşi Ji- 

«dovl te-aă prinsit și te-aii legatii în oraşulă Ierusalimii, sfîn- 

«tulă t&ă corpii legată Vai purtată fără milă dela Ana la   
a
a
a
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«Caiafa și Pilatai; „la Pilată te-au i legati golă de stâlpă, te-aii 

«bicluiti fără milă, punândii pe sfântu'ţi capii cunună de 

<Spini, I-ai dată în mână o bucată de trestiă şi te-ai bat- 

<jocoritii de rege; din sfântu-ţi corpi aii storsi prin bătară 

«de a cursă cu îmbelşugare sânge; osăndindu-te la morte 

«groznică, pe umărulii tei sfântii ati pusii o cruce grt, şi te-aii 

«scosi din orașii pe ună deală nare și înaltă; sfântului t&ă 
«corpi Vaii întinsă pe cruce în două părți, ca pe ună monstru ; Fă 

<Taii pironită acolo cu pirâne de feri, Yar sfânta ta gură ai 

«adăpat'o cu fiere. oţetă şi venină; ţi-ai străpunsii sfânta 

«costă, ast-felă că din ea a cursă grozavă de multii sânge 

«şi apă, care de pe tine a picurati pe mine, după ce te-ai 

<aședatii în cosciugii, luându-te din braţele mele, ceea-ce a 

<întristatii forte inima, mea, Iar sărmanulii mei corpă şi su- 
«flotă și-aă perduti simţirea.—Domnulii nostru Isusă a ros 

<punsă Feclrei Maria ast-felă : Dragă și Iubilă mamă, al a- 

<«vută ună visii adevărat, şi dacă se va gândi cine-va la 

<aceli visă, sai îlă va purta cu sine, saă îli va (inc în casa 

«sa, va scăpa de toti rulii, şi dacă s'ar ruga de ce-va la 

«mine saă la tine, va, fi ascultată întru tote; nu va muri 

«de mârte grabnică şi nu va suferi nici o scădere în casa 

«sa; nu va muri fără sfinta spovedaniă şi comunicare, ar 

«eii şi tu, Iubita mea mamă, vomii sta gata în clasuli mor- 

«ţii a-i duce sufletulă în raiii, ca să se bucure cu ângeril şi 

«cu sfinţii glorificaţi în vecii vecilor, aminii». 

$ 7. 'Trecemii la redacțiunile în versuri. 

Din cele rusescă, lungi şi scurte, alegemii pe cea 

următbre, pe care d. Wesselofky o citeză: numai 

în trccătii: 

lată în biserică, în catedrală, 

La mâna drâptă, pe altară, 

Stâ Fecldra Maria, :
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S&nchină lux Dumnedeii cu lacrime 
Și se:râgă fiului seu: 

_—0 tu, fitule! 
Eă te-am vedută în visă, 

„ Infricoșată, grâznică : 
Te vori duce la dumnedei, la împărată ; 
ÎN voră răstigni mânele şi picidrele; 
Cu crucea, te vorii ucide la capi; 
Va curge sângele tei, ca riulă celă repede ; 
Se va închiega cornulii tei, ca. scorța de bradiă, 
—0 tu, mamă! 
“Insumi o cunosci, 
“Insumi o sciă, . 
Că n voră duce la Dumnedeii ! 
Cine va rosti acesti vis de trer orI pe di, - 
Cu acelă omi va umbla ângerulă. : 
O, Dâmne! gloriă ţie! 
0, FeclGră născătore ! gloriă ție! 

lată acumă redacțiunea cea ilaliană, descoperită 
de d. Wesselofsky întruni manuserisă tocmai din 

- secolul XIV. 

«Ouesta segueute orazione & una visione che fecie la Nos- 
<tra Donna del suo figliuolo Gesi Cristo. ed e di grande 
«vertude a dirla e grande perdonanza : 

Siedesi, siedesi madre Maria 
In su pietra narmoria ; 
II swbel figlio di IA si venia 
E dicie: che fate voi qui, inadre mia. 
Madonna Santa. Maria ? 

=—V'6 dormito e so isvegliato 
Pun forte songnio che io songniato: 
In su] monte Chalvano che io li vedea a menare,  
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Le mani e i piedi ti vedea inchiavelare, 
„_Corone di spine ti vedea i incoronare, 
Tacieto e di fiele ti vedea abeverare, 
UL tuo bel fianco vedieti lanciare, 
Latte e sangue vedie versare. 
"—Madre mia, cotesto nonn'ă songnio, 
Anzi € ben verită. 

«Di Voggi e di lo sempre. Che sappia tutta giente, chi per 
«lo rnio amore tre volte îl die il dira, le pene dello'nferno 
«giamai non vedră, le sedoria del paradiso mecho le Tiem- 
<pieră, n€ in acqua chorrente, nâ in fuoco arezente, nt in 
«podestă potente non periră. Amen, amen, amen, amen, a- 
«men.» - 

“E multă mai poetică următrea redacțiune porlu- 
gesă de pe insulele Agore, unde Maica Domnului , 
ne apare «cu pără de aurii> şi unde ea «nici veghiază 

„Dică  dârme, ci speră în venirea lui Hristi>, după 
ce visase despre eli unii visit: «cum mai bine să 
nu'lii fi visati» : 

Senhora Santa Maria, 

"Seu cabello de ouro fino! 

Perguntou seu bento filho, 

Se velava ou dormia ? 

Responleu Nossa Senhora: 
—Filho,' perguntas se velo? 

Eu no velo e n&o durmo, 

Pela vossa vinda espero! 
Sonhei esta noite um sonho, 

Mais valera n&o sonhal'o: 

Que o :neu filho era morto,
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Numa cruz crucificado ! 

Seus sagrados pâs e mdos 

N'uma cruz est&o pregados ! 
- A sua sagrada hocca 

Cheia de fel e vinagre! 

—Calae vos, oh minha mâe. 

Senhora Santa Maria, 

Nâo valera no sonhar, 

Que isso verdade seria! 
Quem esta orae&o souber * 

Quando este: mundo argar, 
- As portas de cto abertas 
De par em par achară, 

Pelas portas do inferno 
Nunca por lă passară. 

lată, în fine, şi redacţiunea provențală, în care 

conversaţiunea între Hristii și Sânta Fecidră se face 

prin intermediulă arcangelului Gabriele şi unde nu 

suntit fără frumuseţă «suspinele stelelori» și <picătu- 

rele de sânge ale sârelui>, puse în loculă prozaicei 

relaţiuni despre crucificarea Măntuitorului : 

Au bouesc doou mount des Ouliviers 

Ounte Jesus a fach soun licch, 

Jesus un tant grand cris a gitat, 
Que Gabriel s'est reveillat. 

—Gabriel,; veilletz ou dourmetz ? 

—lou ni n'en douerme ni n'en veille. 

—âAnctz au bouese de Jerusio 

Li trouvaretz ma Mero Mario, 

Li direiz: Diou vous douno lou bouen jour 
—Mero, boueno Mero, n'en siatz tristo, 

o
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Que marri pantai n'avetz-vous fach? 

—Ai fach un pantai que les estellos 

S'en ananavouh en souspirant, | 

Que lou soureou doou ciel saunavo-" 

Et n'en degoutavo de sang. 

—Ah! Mero, boueno Mero, 

N'es pas un pantai qu'avetz fach, 

„Es la puro realita. 
Qu aquest ouresoun saura 
Tous les divendres lou dira, 

Jamai soun amo perira, , 

Diou de 1 Infer la tirare . . --i). 

$ 8. Ceea-ce ni se pare a îi semnificativi în re- 

dacţiunea provenţală, este „prescripțiunea de a se 

recita <Visulii Maicei Domnului» nu în tâte dilele, 
ci anume «în tâte zinerile». 

“Să nu fie 6re acesta, în reminiseința Latiniloră 
din Provența, o remășiță a cultului paganicii ali Ve- 

„mere, confundatii eu adoraţiunea creștină a Sântei 

„Fecidre ? | 
«Creștinismul a deveniti în lume'o putere in- 

«telectuală centrală nu atătii prin învingerea și înlo- 

«cuirea religiunilorii rivale, cătii prin absorbirea și 

«transformarea. lorii. Vechile sisteme, vechile rituri, 

«vechile imagini s'aă altoitiă cătră noulii credi, re- 

«ținând multă din anticul lori caracterii, dar 

«luând alte numi sait altă nuanță. În Sânta Fe- 
«că6ră se mai recunâsce ce-va și din simbolismulii 

1), Arbaud, Chants populaires de la “Provence, Aix, 1862 

1 p. 13-14.
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«gnosticilorii, și din Isis a Egipleniloră și din Ci- 
bela . pb , 

De ce nu şi din Venere? 
D. Wesselofsky, căruia i-a scăpată din vedere re- 

dacțiunea provențală, ar fi în astă privință — ere- 
demă. noi—de o altă opiniune. Vinerea era o di de 

“predilecţiune a faimâsei secte a Flagellanţiloră, că- 
rora—din acestă. causă-—savantulă Rusii le atribue 
intercalarea ei in Legenda * Duminicei. De aci însă 
ar resulta, pe același temeiu, amesteculă Flagellan- 
țiloră și în redacțiunea provențală a Visului Maicei 
Domnului, | 

Ambele ipotese suntii de o potrivă ademenitdre. 
E mai probabil totuși, că Provenţalii aveai în ve- 
dere nu atătii pe anlica Venere, dar nici calenda- 
rulă flagellantică, de cătii Purii și simplu acea îm- 
pregiurare că: r&stignirea lui risti s'a înt&mplatii 
într'o di de vineri, de unde consecința naturală că 
Nici o altă qi nu se potrivesce mai bine cu aduce- 
rea a-minte a Patimej Mântuitorului la creştini de 
ori-ce rită și de ori-ce ginte. 

Acesta nu exclude însă cu desăvirşire pe celea- 
lalte două ipoteze. 'Tâte împreună aă pututii con- 
curge în casulii de față, mai mulii sati maj pulină 
la preferința provențalilorii pentru diua de vineri, 
In privinţa ceredințelorii poporane în genere, tre- 

1), Lecky, Jfistory of de: rise aud injhtence of the spirit of 

rationalism, London. 1865, t. 1. p. 231,
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-bue să ne ferimii cu stăruință de a le atribui în- 

trunii modii exclusivă căte unei singure cause, căci . 

“ studiulii mai profundii ni le arată, aprâpe tot-d' a- 

una, desfășurându-se dintro: causalitate. forte mul- 

tiplă, din împletecirea influințelori celorii mai €ele- 

rogene şi adesea anacronistice. 

$ 9. 'Tâte vedacţiunile de -mai susit se apropiă 

“mai multii de redacțiunea romănâscă cea. scurtă, 

„cu care unele din. ele se chiar identifică. Redae- 
ţiunea romănâscă cea lungă rămâne Gre-cum sin- 
guratecă, cuprindendă în sine căte ce-va. din alte 

apocriluri,: bună-dră menţiunea lui Petru la Roma 

și. Pavelii la Damascil. 
Care din două să fie cea mai vechie? “ 
Ne mărginimi a pune înainte acestă întrebare, 

- fără să ne încer îmi a o reslve. 

Deși nu avemii la mână din cele două redactiuni 

române nici uni textii anteriorii secolului XIX, to- 

tusă nu ne îndoimii, că străbunii noștri. ai cunos- 

cutii Visulit Maieci Domnului între anii 1500—-1600, 

pâte chiar mai de'nainte. i 

Este nu mai puţini probabil, că Românii, Sla- 

vii, Ungurii, Italianii, Portugesii şi Proven(alii nu 

suntii singurele popre în Europa, la cari a cireulatii 

vre-o dată sait mai circuleză acesti apocrifu; ba 

încă cine scie dacă, asemenea legendei Dumini- 

„cei, citi nu va fi străbătulii cum-va pînă şi la creş- 

tinii din Asia şi din Africa. 

” 10
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Este curiosi totuşi, în ori-ce casă, că nici d. Wesse- 
lofsky, nici noi înși-ne, n'amiă. pututi găsi o redac- 

- ţiune grâcă, deși mai tâte cărţile poporane religiâse 
ale Slaviloră și ale Românilorii, se dalorescii fabri- 
cei bizantine. 

N'ari trebui dre să biinuimă de aci, că Visulii 
Maicei Domnului, printr”o excepţiune, din regulă, va 
fi fostii unii &zrag 1spluevov născulii în Oecidinte? 

lată încă o întrebare, pe care iarăși o lăsâmă 
fără soluţiune.. 

$ 10. Ori care ar fi originea primitivă și r&spăn- 
direa relativă a misteriosului Visă, eli a reușitii a 
prinde cele mai adânci rădăcine, în consciința po- 
porului română ; rădăcine mai adânci — pote — de 
câtă ori-unde aiuri, căci numai la noi—întru cătă 
am putut alla pină acumit—elii a isbutitii din sfe- 
ra «cărţiloră poporane» a trece cu desăvirșire, prin- 
tr'o transfigurațiune tolală, în sfera «literaturei po- 
porane nescrise.» 

'Tote redacţiunile, menţionate sai reproduse mai 
sus, cele în proză ca și cele verszilicate, suntă de 
provenință cărturară, saă mai bine p o- 
pâscă. Tote au fostii compuse pentru poporii,; 
dar nu de cătră popor, măcar-că după gustul po- 
porului. 

Unica prelucrare pe jumătate poporană a Visu= 
lui, pe care o aduce d. Wesselofsky, este următo- 
rulă frumosit cântecă serbexcil : „
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«Pe sântulă munte stâ 8 sântă. biserică, îngrădită cu miră, 

„ <afuunată cu tâmnie. In sânta biserică sântulti Ilie şi sântulă 

«Penteleii cântă liturgia, chiamă pe feciora Maria: — Ve 

<ghezi tu 6re sai dormI? sai pe Domnulă Hristosă îlă it ! 

«pe braţe? — NicI vegheză eii, nici dormă, ci ţinii în braţe 
«pe Domnulă Hristosă. — Ati năvălită Jidovir, r-aiă răpitii pe 

«Hristosă, ai răstignitii pe cruce, sub unghii I-aă bătută cute, . 
«unde 'aă bătută. cule — acolo a ţișnilă sângele, unde a ţiş- 

__«nilă sângele — acolo ai T&sărită flori: sburaii ângeril, cu- 

- «legeaii florile, le legau în mănunchiuri, le împletiaiă în cu- 

“nune, le ducea de; naintea lut Dumnedei.» : 

Și apoi adaos în proză: - 

<Duinnedeă a: disă : cine va ceti acâstă rugăciune de tre! 

<orl diminâța, și sâra, ct îl volă fi în ajutorii şi-I volă ferta, 

«păcatele.» | - 

Acestii cântecii însă, dupe cum am spusii, este 

abia pe jumătate poporanii, nn numai din causa a- 

daosului celui prozaicii dela sfârşitii, dar pină şi prin 

amăruntele sale prea bisericesci, cari parcă nu se 

împacă pe deplin cu admirabila metamorlosă, a sân- 

gelui în flori. 

Mai poporani este următorulii deseântecit spaniolii, 

pe care nu la cunoscutii d. Wesselofsky: 

A la puerta. del Cielo 
Polonia cstaba; 

Y la Virgen Maria 

Ali pasaba.: 

— Diz, Polonia, que haces? 

TDuermes o velas? 

— Senora mia, ni duermo ni velo, 

a Que de un dolor:de muclas



Me estoy muriendo. 
- — Por la estrelia de Venus 

Y el sol poniente, 

Por el santisimno sacramento 
"Que tuve en mi vientre, 
Que no te ducla mas ni muela ni diente. 4) 

„Adi totulă sa schimbati, Hristă s'a preficulii în 
Polonia, adecă sânta Apolloiiia, care se plânge. de 
durerea de măsele. S'aă păstratit numai tonulii go- 
neralii, forma dialogului și tipica expresiune: 

Duermes o velas. , ..., 

pe care noi am văduto deja mai susi în redacțiu- 
nile porlugesă și provențală ale Visului Maicef Dom- 
nului și chiar în cânteculă serbeseii. 

Nu e fără interesii totii o dală dea vede pe 
Sânta Fecidră jurândă pe slâua Venuș, ceca-ce con- 
firmă pină la ună punetă observaţiunea nostră de 
mal sustii despre dâza amalgamare a credințelorii 
creștine cu cele paganice. . 

Nu se pole îndoi cine-va, că descânteculi spa- 
niolit procede directamente din Visulă Maicei Dom- 
nului. 3) Ca descântecii, eli este totă ce pote fi mai 

  

1) Nisărd, Jlist. des Jirres popirlaires, l. 2, p. W. 

2) Indircetamente se Iâgă cu același apocrifă uni descân- 
iceii săseseii din Transilvania, citată de d, Wesselofsky după 
Schuster, Siebenbiirgisch-săehsische Volslieder, p, 307—8, unde 
Hwistă șede pe o «pâtră «de marmură», ca Maica Domnului în 
redacțiunea ilaliană. car rugăciunea <lrehur citilă în tote vi- 
nerile>, ca în redacţiunea provenţală; dar ideia visulul şi 

dialogulă aă dispărută acolo cu desăvârşire, 
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poporanii. In privința, estetică însă, nu s'a făcută nică 
unii pasă înainte, nu sa adaosi nimici roditorii. 
cătră originalulii, celii aridă. Este curată poporanii 

și totuși multi mai pe josit de cânteculiă serbescii 
celii pe jumătate. poporanii. 

Numai Românii ati isbutilit a plăsmui din prozai- 

„cul. Visii o creaţiune pe deplinii poporană, fără 

nică unii amestecii cărturarii, şi fârte poetică în a- | 
celași timpii, deși ea a r&ămasii mat credincidsă ideei 
prototipului de câtă descânteculii spaniolii şi de câtii 

- cânteculii serhescii, 

„Tată o baladă română din Oltenia.:. NE 

— Tudoră, Tudorii, Tudoreli, 

Draguli mamei Voinicelă ! 
De când mama ţi-at lăsată 
Și Olteni ţi-al adunati 
Pe ciocol să-i prindI în ghiară 
Și s'alungi Grecii din ţeră, 
Multi la faţă te-ar schimbată Ă 

Și mi-te-al întunncati! 
Spune inalcă ce te dore? | 
Că imtoiii face vrăjitore, - 
De altni să te descântă: 

" Să calci veseli pe pământă! 

— Ale, maică! alei, dragă! 

Curând visul mi-lă deslegă! 
„Că scil, maică, am visată 

Buzduganu-mi fărâmatiă, 

Sabia-mi cea hună nouă 
Am visat'o ruptă 'n două, 

Pușca, mea, cea ghintuită



  

Am visato ruginită ; 
Maică! pistâlele mele 
Le-am visati făr' de oțele; 
Apol înc'am mal vEdută 
„Șerpe galbeni prefăcutui, 
Ce purta cârne de țapă 
Și erestă roșiă 'n capii; | 
Elă avea ochiă vîndătoră, , ; 
Avea grai linguşitoră, 

- Și mă totii ruga, merci 
Să mă ducă la cuibulă sei! 

— Ba ferescă Dumnedeii ! 
Să nu te duci fătulă mei, 
C'acelă șârpe veninosi 
E vruni dușmanii ticălosă, 
Vre-ună hoţă volintiraşii 
Și la inimă vrăjmașă, 

— Maică, măiculiţa mea! 
Cum se scapi de-cursă rea? 
Căci ună glasă prevestitoră 
ut totă spune c'amiă să moră... 

— Dal să mort, drăzuțult meă, 
Facă ce-a vrea Duimnedeu ! 
Dar să scil tw dela mine, 
C'ună Română, voinici ea tine, 
Pin'ce cade, pîn'ce more, 

Calcă șerpii în piciore. 
Căcl d'ună şerpe 'nveninală 
I se iarlă ună păcat!) 

1) Alexandri, Poesir populare, ed. 2, p, 216.— Berista Jo- 
mană, 1863, p. B0$, unde suntă varianturi, 
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Hristi _<mântuitorulii » omenirii, « a devenit aci 
“Tudorii Vladimirescu, «mântuitorulii> Romăniei. Dia- 
logulii între mumă şi fiii, ideia visului profetică, 
(atala lui realisare, (6te astea aii remasti intacte. Sa 
conservatii la sfârşitii pănă şi caracteristica «iertare 
a păcatelorii.» Deosebirea esenţială. este numai că 
vis6ză fiiulii.. iar nu muma. Imitaţiunea sai — mai 
bine — localisarea «Visului Maicei Domnului» 
e învederată; și totuși câtă distanță, sub raportulii 
poetică, dela sarbedulii originali pînă la strălucita 
lui resfrângere ! i 

Se scie că Augustii Compte, părintele așa numi- 
tului Positivismit, propunea întroducerea unui noii 
calendarii, în care numile cele obscure din Menee 
să fie înlocuite prin illustrațiunile omenirei, prin Dante, 
prin Shakspeare, prin Guttemberg, prin Cesar elc., 
remănândii însă neatinși giganţi creştinismului : ună 
Pauli sati uni Augustin. ) Românulii, în acestii sensii, 
a fostă mai de - multă positivisti, fără a înceta 
lotuși unt singurii momentii de a respecta religiu- 
nea. Elin'a renegati pe Hristă, dar i-a făcutii cu 

„propriile s6le mijlâce o ic6nă, o imagine o represen- 
tațiune locală, unii tipit mai familiari din - r&stigni- 
tulă eroii naţionali. Nu Hristă:s'a pogorâtii pănă 
la 'Tudorii Vladimirescu, ci 'Tudorii Vladimirescu s'a 
ridicati pină la Hristă... 

  

1) Caro, La religion positiviste în Etudes morales sur le temps 
present, Paris, 1855, p. 83, -
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$ 11. După ce cartea poporană « Visulii Maicei Dom- 
nului» s'a transformati la Olteni în balada poporaliă 

nescrisă «Visuli lui 'Tudorii Vladimirescu», acestă 
din urmă s'a supusi apoi în gura poporului Ja tran- 

slormaţiuni ulteridre fârte interesante, dintre cari 

vomit constata aci două. 
In Bucovina, dela o Țigancă din 'satuli Stupca, 

d. 5.F. Marian a culesii o baladă, care se începe 
aşa: 

* Frundă verde pără uscată !. : 

Astă nâpte mil-amiă visati 

Busduganulă sfirticată . 

Dfasupra mea spânzurată ; 

Pușca mea cea bună nouă, 

Am visat'o ruptă'n două; 

Puşca mea cea țintuită 
M-am visat'o ruginită ; 

Pistolele spălăţele, 

Cele lungi şi supţirele, 
Le-am visată făr'de oțele: 

Sfirşirea vieţer mele ! 

Petre astă-felă cuvenita, 

Nici cuvîntulă nu sfirșta, 

Ş&pte poteri că sosTa, 

Poterile']ă coprimlea, 

Petrea din grală că arăla: 

— Căpitane potiraşiă. 

Căpitane Tudoraşă, 

Fâ-te mdărătă la oraşi 

ȘI(I mal adă potirașI, 

Că nu's femce de cârpă 

Să portii de poteră frică, 
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Ci's voinici cu cormănacă: 

Sciă poteril ce să-I faci; 
Și'să voinică de peste Oltu: 

Cu optii poteri stai la șoldă; etc. 1) 

In acesti modii, scena se petrece totă în Ol-- 

„tenia, dar nu mai viseză  'Tudorii Vladimirescu, ci 

„viseză uni banditi Petrea, pe când însuși: 'Tudorit 

se metamorfosâsă pe neașteptate. într'unii căpitani 

de poteră. Sub acâstă nouă formă, balada străbate 
tocmai în Bucovina. | 

$ 12. Mai aprâpe de țâra Oltului, la Românii din 
- Crișana, «Visulii lui Tudoră Vladimirescu» a primitit 

„o transformaţiune şi mai originală. Dialogul. nu- 
male aci. între mumă și fiiu, ci între amantii și 
amantă, lată bucata întrâgă, după unii variantii cu- 

lesii de d. M. Pompiliu. 

La fântâna lui Bujoră 

Pasce calul lui Tudori; 

Calulă pasce şi răncheză, o. 
Tudoră. dârme și viseză, | 

. Ce folosă de visulă lur, 

Dacă nu-i cu dumnllui 

Mitutica lui Catită, 
Cu sînă albă de porumbiţă 
Și cu miere pe guriță! 
— Catiţă, pâle ciurate, 

Rei te-am visati astă nâpte! 

— Spune'mi, bade, spune'mi bine, 

  

1): Marian, Porsii poporale române, Cernăuţi 1873. t. 1, p. 

47—352, | “



Cumi mat visati tu pe mine? 
-— Că ei dragă, te-amă visati 
Cu marama ta din capi, 
Cu marama mândră nouă, 

Ruptă ruptă chiar în două! - » 
- — "'Tudore, fecioră frumosi! 

Lasă visu-l mincinosi! 

Nu mi-l e ruptă marama, 
Ci mi-l ruptă inima! . | 
Răi te temi că te-otii lăsa, 

De ce te temi nu-I scăpa, 
Că fu calul polvănită, 
Tu la umbr'al adormitii, 

Eă m'amiă datii la drăgostită... - 

Tudoriă din gură grăia : 
— Tubesce-te, mândra mea! 

Vei iubi cât vel iubi, | 

La mine Yară-i veni! 4) ) 

s 13. Si ambele aceste transformaţiuni, atâtii de 

divergenţi atâtii de caracteristice, atâtă de iîndrăs- 

nele, născându-se şi respândindu-se în. cursii abia 

de vr'o „câte-va decenie, dela 1821 încoce! 

E peste putință a nu admira geniulă poeticii cre- 

atorii ali unui poporii care, în secolulă nostru celit 

eminamente prozaicii chiar pentru țărănime. scie 

varia unii singurii molivi cu alâla vervă înl'ună | 

interval de timpi atât de scuriii ! 

$ 14. Dacă variantulă bucovinenii, celii mat: de- 

ptirtală dela Olt, n'arii conserva indicele. pia 
e 

  

  

1 M. Pompiliu. în Hasdei, Traian, 1 1 (1869); p „9 

Palade popolare române, Vași, 1870, p. 7-5, a 9934 Ai  
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ba chiar nominală, alti originii sale oltene, ari 
pui€ cine-va să se îndoiască despre prioritatea <«Vi- 
sului lui Tudorii Vladimirescu.» 

Dacă <Visulii lui Tudori Vladimirescu» s'arii . fi 
pierdutii, remănândă numai celea-Palte două varian- 
turi, ară fi aprâpe cu neputinţă de. a recunâsce trep- 

„tata 'loră desfăşurare din. cartea cea poporană a | 
<Visului Maicei Domnului.» 

Nicăiri nu se arată mai la lumină: pe de o parle 
împletecirea cea migălâsa a literaturei poporane scrise 

„cu cea nescrisă; pe de alta, imposibilitatea de ale 
despleleci' pe. fie-care în specie și pe ambele în ge- 
nere, dacă nu recurgemii la metâda așa dicândi 
naturalistă de a culege merei, a alătura şi. a 
grupa varianturile, „oa - 
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