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PREPATA 
a 

”Origina Creștinismuluă la Română să presintă sub 
forma uneă controverse, căcă unii dintre autoră susțin, 
că not ne-am creștinat de către apostolul Andreă şi 
discipolii săi ; alțiă că ne-am creștinat prin coloniștii 
aduși din Italia; alții că ne-am creștinat de către 
Goţă ; și în fine altii că ne-am creștinat de către Sla- 
vă, fie prin contactul cu aceștia, fie prin predica în. 
vățătorilor lor Metoditi și Ciril.. 

Drumul bătut este tot de-una mai lesne de percurs 
și lucrul cel mai lesne pentru mine, ar fi fost de a 
urma vre una, din aceste că deja bătute. Abătându- 
mă puțin din aceste drumuri nu mi-am făcut ilusie 
că va fi ușor ceea ce întreprind, mai ales că biblio- 
ecile nostre publice—ale Statului şi Academiei, — 
pe lângă că nu le aă la disposiție când voiești, în 
regulă generală, nu posedă pe toți autorii de cari 
ai trebuință. 

În locul ipotesii că apostolul Andrei a predicat 
în Scitia minor (Dobrogea), care după părerea unor 
scriitori se întindea și la nord de Dunăre, mam 
silit, povățuindu-mă de mărturiile anticităţii, a în- 
temeia părerea cad Andrei a predicat în Sciţia din 
Asia, părere ce am găsit mai conform cu mărturii- 
le și spiritul anticitățiă creștine, 
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În locul părerei, deju cam veche acum, dan care 
fusese admisă de vre-o câțfi-va scriitori bisericeștă, cum 
că coloniile în Dacia aă, fust aduse din Italia și cu 
ele a venit și creștinismul, mam silit a stabili pe baza 
cercetărilor epigrufice cât mai mult credinţa, ca colo- 
mişti în Dacia Traiana a fost aduși din tgte păr- 
țile imperiului Roman, dar mai ales din Asia mică, 
acea parte a imperiului Doman ce înfloria în crești- 
nism pe acele vremuri. 

În ceea ce privește pavările, că noă ne-am creștinat 
de câtre Gnţi sai Slavi am dis în studiul de faţa, 
că de odată ce vom reuși a stabili credința, ca creș- 
linismul a venit prin colonii ; daca ținem semă de 
Ue-cari upme crestine—cam vagi de sigur, —ce gă- 
sim în tablele cerate și a căror vechime este cel puțin 
din timpul luă Antonin Piul (161 d. Chr.) ; dacă e 
să ținem semă de existența unon episcopii la Români, 
JOrte de. timpurii ; și mai ales de marturia ha Ter- 
tulian (207) că pe vremea lui Dacii eraă creștină, 
atunci și părerea că noi ne-am creștinat de către 
Goţă (240) cade, trebuind a presupune că pole nvă 
î-am creștinat pe Goţi, sai cel mul! a admite, că 
credința creștină a colonistului roman a fost sus- 
ținută și mai departe și pote chiar întarita cu nouă 
elemente creștine Gotice ; să pote deci admite o con- 
lucrare şi o înriurire reciprocă între poporul Roman 
și Got spre acelaș scop,—creștinarea. În ceea ce pri- 
vește pe Slavă cestiunea e și mai limpede, de Gre-ce 
noi chiar de nam fi venit creștină prin coloniile a- 
duse, chiar dacă prin vre-o alta întâmplare nu ne- 

“am fi creștinat înainte de venirea Goţilor ar fi tre. 
Duit să ne creștinăm de către aceștia. 

Nu am perdut din vedere în acest studii a aduce 
în discuţie pe lânga Gre-cari îndicii creștine găsite 
în tablele cerate, pe lângă dre-cari cercetări facute 
asupra mormintelor creștine în Iacia, a schiţa și 
vre-o câte-va cercetări filologice asupra cuvintelor
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creștine în biserica Română, cari cuvinte ne arata 
existența Jârte veche a creștinismului la Români, ian 
pe de alta sunt o armă puternică în contra acelor 
ce suștzn că noi am luat creștinismul de la Slavi, 

Împărțirea materiei este aceusta : 
Partea I-iă. Cercetarea tradiţii relativ de predica 

apostolului Andrei în Sciţia. 
Partea Il-ua. Cele mai vechi urme de creștinism 

în Dacia Aureliană şi Traiană. 
Partea IIl-in. Colonizaţia în Dacia și aducerea 

creștinismului prin coloniști. 
In lucrarea de faţă lăsând la o parte cestiună 

mai tâvziă, ca relațiunea bis. Române cu I-a și Il-a 
Justiniană, ca relațiunea bis. Române cu bis. Slava, 
ca supremaţia bis, de Ochrida ete. ete., m'am mărgini! 
a arăta numai origina creștinismului la, Români. 

Dacă vr'un merit mi sar atribui pentru această 
lucrare, aș dori ca acest merit să să atribue profeso- 
rilor mă, cari în tot de-aunu aă știut să-mă inspire 
dragoste pentru, stiință și muncă. 

“Dumitru Stănescu.



INT ODUVABA, 
SIR 

iind-că cea mai mare parte din discuţiile 
omenești, se întâmplă din causa nepreci- 

siunei termenilor, ce se întrebuințeză în vorbire ŞI 
scriere, și adese-ori pâte din causa necuprinderei 
cu mintea a întregei sferi a noțiunilor aduse în- 
nainte, e bine dar mai 'nainte de a trece la stu- 
diul mei „Origina Creștinismului la Români“, a ne 
lămuri și noi asupra. terminilor ce întrebuințăm, 

In locurile ce noi Românii le ocupăm astăzi, cu 
mult înainte de Christos erai stabiliți Dacii, un 
popor sobru și curagios, care dete mult de lucru 
imperatorilo: Romani. Această stare de dăinuire, 
ţinu până la anul 97 după Christos, când veni pe 
tron, Marcu Ulpiu Traian, care în două resbele con- 
secutive învinse cu totul pe acest popor cerbicos 
şi care ameninţa imperiul roman tocmai în câstele 
sale. 

După învingerea Dacilor pe care Traian îi ur- 
mărise şii scosese din cuiburile lor, din Oltenia, 
Transilvania și chiar din puternica lor cetate Sar- 
misegetusa, în tâte aceste locuri ce ar avea ca limite 
Tisa, Dunărea și în parteă de răsărit, după cum cred 
unii, Prutul, Traian le împopulă cu colonii ro-
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mane și le înfrumseţă cu cetăți, teatre, amfiteatre+ 
băi de ape minerale și de sc6terea metalelor ete., 
și acest teritor noi 7] numim Dacia Traiană. 

Ptolomei în geografia sa, numeşte mai mult de 
40 cetăți în Dacia, iar tabla Peutengeriană mat 
mult de 50, pe cari comparându-le vedem că erati 
aci mai mult de 70 cetăţi. Ulpian în Digestae 
spune, că cinci din acestea aveai dreptul italic: 
„şi în Dacia colonia Zernenilor 1) cea fondată de 
divul Traian are drept italic. Şi Sarmisegetusa 
are tot acelaş drept; asemenea şi colonia Napoca 

  

1) Colonia Zerneni, Dicrna, Tierna, slavonesce Cerna, 
dar care vine de la latinul Dierna, prin trecerea lui d 
în z ca în Dies==zi, Deus=Zeu, trebue să fi fest forte 
însemnată, şi să fi jucat un rol însemnat între coloniile 
romane de la Dunăre, de 6re ce se găsesc urme și până 
azi în cântecele poporale, Voiii reproduce vr'o câteva 
versuri din Balada Iorgovan, ce am publicat în jurnalul 
„Educatorul“ pre când eram elev în clasa a Vl-a şi care 
socotesc a fi cunoscută publicului ce se ocupă cu lite- 
ratura, fiind pe vremea aceea reprodusă de mai multe 
jurnale din capitală și provincie. Iată textul de care e 
vorba: 

Pe lucişul Dunăsif, 
In ziua sfântei Vinerii, 
Iată-mi vine şi sosește 
Şi la maluri se opreşte: 
Un eaie împodobit, 
În năuntiu zugrăvit, 
Cu postav verde 'nvălit, 
Şi cu sîrmă îngrădit. 
Dar în întru cine şeade? 
Vre-o eincă-zeci de ieniceri 
Groşi la trup, cărunţi la pesă, 
Intrebână și ispitind 
Şi pistele pitulând 
Iutrebâud de Iorgovan, 
Puiuleţ de hoțoman, 
Ce fuge iute ca rîu, 

Şi 'ne nge barba cu brtu, 
„Jumătate ş'o încinge, 
Jumătate ș'o aşterne. 
Cu mustăţi în multe părți 
Ca vreju de crastaveti, 
Jar la port dacă soseaiă 
Toţi eu toţii se ducea 
Sub o canara de peatră 
Unde un câne mare latră, 
Găsea fete Zelinence 
Şi neveste Brăilence ; 
Fete mari pânze nălbiaă 
Şi pe petre le iloreaii, 
„Bună ziua fetelor... 
— „Mulţămim agalelor...., 

E de mare importanţă literatura. poporană, căci din 
ea nu numai se constată geniul poporului Român neîn- 
trecut, dar este şi de o importanţă capitală pentru istorie 
arătându-ne prin cântecile și basmele nostre, că nui ca
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și Apulum și satul Patavisc, care a dobândit drep- 
tul coloniei de la divul Sever“. După probele ce 
avem, încă o mulţime de cetăţi aveaii dreptul de 
municipiu și nu mai puţin de 15 legiuni veniră 
în Dacia pentru apărarea provincii, în cât puțin 
timp după colonisare, Dacia nu mai părea o pro- 
vincie ce trebuia să se romaniseze, căci ea era 
deja romanisată 2), și ar fi mers fârte departe dacă 
nu ar fifost deja de timpurii ameninţată de bar- 
bari şi anume de Goţi. De şi în anul 269 Ga. 
lien învinge pe Goţi în cât îl face să'si ia titlul 
de Gotic şi a se lăuda, „Am stins 320000 de 
Goţi, am înecat 2,000 corăbii, riurile sunt aco- 
perite cu scute, tâte rîpele sunt acoperite cu spade 
şi cu lănci, câmpii sunt acoperiţi cu 6se; nici un 
drum nu e curat. (Ep imper. apud 'Tveb-Polinem 
in Claudio). 'Potuşi la anul 274 d. Chr. Aurelian 
este silit din causă că se pustia Moesia și 'Lracia, 
a retrage armatele peste Dunăre, ŞI pe care pro- 
vincie de aci înainte o vom numi Dacia Aureliană, 
împărțită în Dacia ripensis şi Dacia mediteranea, 

  

popor am fost legaţi de acest pământ, precum în pasa- 
giul de faţă ne aduce aminte de colonia Dierna, precum 
prin legenda Dochiă şi Traian şi acea a Cobuzului, care a inspirat un articol forte frumos d-lui Gr. Buţuteanu, (Arch. ştiinţit. și lit. Iaşi, ne arată o pagină din istorie, 
dovedind în acelaş timp persistenţa Românilor în Dacia 
Traiană. 

2) De bună seamă după tote probele ce avem în Dacia 
Sa urmat o cale cu totul inversă, de cum sa urmat cu 
vomanisarea Galiei, Spaniei ete,, căci pe când acolo prin 
ducerea câtor-va colonii romar.e şi asimilarea poporului 
autochton în limbă şi moravuri cu coloniştii ai dat na- 
ştere poporelor de mai târdii din Galia și Spania, aici 
de re-ce Dacii aii fost depărtaţi în diterite părţi ale 
imperiului, și probabil numar o forte mică parte sai 
contopit cu coloniştii, după cum se constată şi din alte 
documente, trebue a admite o colonisare și nu 0 roma- 
nisare (Tocilescu, curs),
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Cea, dintâi se întindea în partea de Nord, iar cea, 
da doua spre miazăzi pe țermurile Mediteranei, 
Dardania și Macedonia, iar mai târdiă şi în 'Te- 
salia până la muntele Pind. 

Dacia veche, sai Dacia Traiană s'a împărțit în 
Dacia inferiră după cum constată o diplomă s&- 
pată în table de aramă şi găsită la Celeiu, numi- 
tă adesea şi Moesia inferior de unii autori, cuprin- 
dând părţile de răsărit ale Dunărei (Transilvania 
și România), și în Dacia superiâră, precum şi cea-l- 
altă parte apusană se numia Panonia inferior Și su- 
perior. 

Și de 6re-ce Dacia 'Lraiană cu nvmirile sale de 
superidră şi inferidră, cade toemai pe pământul 
vomânesc de astă-zi, vorbind de ţera Românescă, 
fie în ori ce timp, trebue a înțelege identificarea 
cu Dacia vechie, iar vorbind de Români, a înţe- 
lege poprele ce aii locuit în aceste locuri, ŞI cară 
de bună semă aii fost Romanii remaşi aci și după 
anul 274 și peste cari diferitele popâre ce ai în- 
vadat și ai trecut prin aceste locuri at fost ca nişte 
pături suprapuse. 

Repet, că vorbind de creștinarea Românilor tre- 
bue să înţelegem creștinarea poporului Roman re- 
mas în Dacia Traiană şi după anul 274, 

e n. pa SE e ————



PARTEA lia 

CAP, 1. 

Expunerea tradiţiunii despre creștinarea Românilor cum 
se află în Biserică, 

In deosebire de mai tâte poprele, singur popo- 
rul Românesc nu știe cine la creștinat, căcă de și 
Românii ai creștinismul din cele mai vechi tim- 
puri, după cum o să ne convingem mai la vale, 
nu vedem nici un apostol, nici un predicator spe- 
cial, care se fi plantat aci creştinismul. Rușii ati 
pe Olga și pe Vladimir, Ungurii pe Stefan, Bul- 
garii şi Sârbii pe Metodii și Ciril, Germanii pe 
Bonitacius, Grecii pe Paul, Romanii pe Petru ete. 
Numai aici la Români nu se găsește cine să fi 
predicat. 

Parte din istoricii noştri susțin, că creștinismul 
a venit în Dacia odată cu coloniștii romani şi 
lăsând a înţelege, că coloniștii ati venit din Italia 
cel puţin în majoritatea lor, ajung la conelusia 
că și creştinii ai venit din Italia și asupra căriă 
păreri e de spus însă, că dacă sar dovedi că colo- 
niile ar fi fost aduse din Italia, lucru ce nu se 
întâmplă, după cum vOm vedea mai la vale, toc- 
mai atunci nu se pâte susține că creștinismul a
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venit prin colonii, căci în nici o provineie a im- 
periului Roman nu era în primul secol mai puţini 
creştini ca în Italia. Multă vreme chiar după 
proclamarea religii creştine ca religie de stat, și 
când mai tot imperiul era creștin Roma continua 
a fi încă centrul păgânismului. Insu-și Impăratul 
Constantin cel Mare a fost nevoit pentru motive po- 
litice a menagea simţimântul păgânismului din 
Roma, nedesbrăcând până la sfârșitul vieţii dem- 
nitatea de mare Pontefice (Pontetix maximus). 

Alţii istorici basaţi pe tradiţiunea bisericâscă a- 
creditată şi ea pe mărturia discutabilă a Gre-căror 
istorici cam târzii, precum și cea populară, care 
posedă o mulţime de variante despre Sf. Andrei, 
susțin că nouă ne-a predicat apostolul Andrei fra- 
tele lui Petru. Acâstă opiniune însă, cred că are 
șI ea nevoe de 6re-cari rectificări, ce nu ating 
câtuşi de puţin sanctitatea înv&țăturei n6stre ox- 
toxe şi apostolice. 

Putea, să ne predice nouă Sf. apostol Andrei și 
altul și altul, şi să fim totuși nişte eretică şi sehis- 
matici față de biserică. La ce ne-ar fi folosit t6tă 
predica apostolică? Am putea noi ascunde între 
cutele mantalei apostolice necredința n6stră? Dacă 
am fi luat noi credința din Italia trebuia să fim 
şi noi schismatici? 

Din momentul ce probăm că învăţătura nâastră 
este apostolică, că acâstă învățătură este în sensul 
și cuprinsul învăţăturii apostolilor, e zadarnic a 
mai discuta dacă ea este adusă la noi dinti'o parte 
sati alta a lumii, ori ne este predicată printr'un 
apostol sai prin vrun următor al acestuia Odată 
lămurită acâstă cestie să mergem mai departe cu 
analisa subiectului nostru. 

Imprejurul tradiţii păstrate după Origen de Eu- 
sebiă !) în privinţa predicei sântului apostol An- 
”*) Eusebius Pumflii, Cart. III,
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dei în Scytia, se formă ca un corolar, altă pă- 
vere, că ar fi predicat şi în Capadocia şi în Bitinia 
și în Frigia; peste acâsta, s'a adaos alt corolar că 
a mers în Rusia până la Novgorod şi de aci a 
mers la Bizanţ unde a stabilit pe Stahie de Epis- 
cop; a trecut în Ahaia undea primit mârte de 
martir, al căror plăsmuitor pare a fi istoricul Nioi- 
for Calist (134), şi în fine alt corolar, unde spu- 
ne că a mers în ţările cele ce sunt la Dunăre, 
Tesalia și Elada, şi care tradiţiune cu tot ornamen- 
tul săă încă din timpurile vechi (sec. 17) străbate 
în istorie şi de aci în cărţile religiâse ale cultului, 
de unde și în care formă le-am împrumutat Și noi 
în șerviciul şi ritualul nostru, 

Etă ce citim în Minei pe luna Novembre diua 
30, când se sărbeză amintirea, Sf. ap. Andrei. 
„Acesta, a, fost din orașul Betsaida, fecior 6re- 

cărui lona ebrei, fratele lui Petru verhovnicul 
ucenicilor lui Christos. Acesta a fost ucenie întâi 
lui loan înainte mergătorul și botezătorul. Apoi 
dacă a auzit pre dascălul săii zicând şi arătând cu 
degetul, „iată mieluşelul lui Dumnedei“ lăsănd 
pre dânsul a urmat după Christos, şi zicând lui 
Petru, aflatam pre Iisus cel din Nazaret, lati tras 
spre dragostea lui Christos. Află-se şi altele multe 
despre dânsul în sânta scriptură. Iar după înălța. 
area lui Christos aii tras sorți Apostolii şi ati mers 
cine într'o țeră, cine într'alta, Andrei a luat Bitinia 
şi Marea Neagră, și părțile Propondului şi Alke- 
dona, Bizanţia și 'Trakia şi Makedonia şi cele ce sunt 
la Dunăre, 'Tesalia și Elada și părţile Ahaiei și 
Trapezunda și Iraelia. Insă acestea, le-a umblat nu 
precum le trece cuvântul, ci în fieşte ce țâră răbdând 
multe înpotrivă şi multe lucruri eu nevoe, măcar 
că le-ai biruit tâte cu.darul și cu ajutorul lui 
Christos. Dintru care oraşe aducând unul la mij- 
loc, voiti lăsa cele-lalte celora ce le ştii, Acesta, mer- 

2
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gând la Sinopi şi propovăduind cuvântul lui Dum- 
nezeii ati încăput la multe scârbe, că Vaii trântit 
Jos, şi ajucându-l de mâini și de picibre laă tras 
grăpiș şi cu dinţii lati scuturat şi Lai ucis cu lem- 
ne și cu pietre, şi lai lepădat depărte de oraș 
rupându-i şi degetul cu dinţii, și el iar sait ară- 
tat sdravăn şi sănătos de rane din darul dască- 
lului și mântuitorului. Și sculându-se de acolo ati 
schimbat multe cetăţi și oraşe : Neocesarea, Samo- 
satele, Alanii, Avazgii, Zikhii, Bosforenii şi Elex- 
soniții. Apoi mergând la “Țarigrad și hirotonisind 
episcop pe Stahie, şi înconjurând cele-lalte ţări 
venit'aii la luminatul ostrov Peloponezul în gazdă 
la Sosie. ..... iar Eoatie prefectul locului mun- 
cind și r&stignind pe apostolul pe cruce, Laii scos 
din viaţa aceasta, 

Acâsta e tradiţiunea şi e de spus, că tradiţiunile 
sunt de cel mai mare interes pentru istorie. 

Primele cunoștințe despre omenire mai tâte 
sunt basate mai numai pe tradiţiuni, cari însă 
trebue să recunâștem că se păstra mai esact de 
cât în timpul mai noi, când lumea băsându se 
pe scriere pe de o parte voluntar 'și slăbeşte me- 
moria neexersând'o, iar pe de altă parte prin în- 
mulţirea cunoştinţelor omenești şi activitatea n6s- 
tră fiind împărțită în mai multe direcţiuni, prin 
acesta chiar, mintea, nâstră, mai puţin este capabilă 
pentru întreg adevărul. 

Unul dintre regii Egipteni din epoca de înflo- 
rire a lgiptului vorbeşte cu multă amărăciune în 
contra, scrierii, care ne lasă mai indiferenți de cât 
cuvântul spre căutarea adevărului, care prăpădeşte 

memoria și care aduce o mulţime de rele. 
Tradiţiunea bisericâscă despre predica sântului 

Andrei 'şi are şi ea importanța sa, căci în modul 
cum se găseşte astăzi de şi "i găsim origina e- 
xistenții sale abia în secolul 17-lea, totuși cine
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pâte afirma, că Apostolul Andrei n'a predicat în 
tote acele iocuri amintite de tradiţiune? Chiar în 
fața unor documente istorice precise, şi care ne 
arată că a predicat în alte locuri de cât cele a- 
mintite de tradiţie, am putea stabili o regulă, că 
în afară de acele locuri n'a călcat? De a merge 
pe acâsta cale ar fi imposibil, fiind știut zelul cel 
mare ce 'l aveai apostolii pentru predică, știind ce 
lesnici6să era comunicaţia Europii cu Asia prin 
Bosporul 'Pracic, ştiind cât de timpuriii ati înflorit, 
în creștinism aceste părţi ale imperiului Roman, 
de care vorbește Mineiul. 'Totu-și față cu mărtu- 
viile istoricilor se pare că activitatea principală a 
apostolului Andrei a fost în Asia. 

Apr6pe singurul vinovat pentru confusiunea în 
care ne'găsim asupra acestei chestii este istoricul 
Bizantin Nichifor Calist (1343), care nu vrea să 
primâscă numai tradiţiunea veche ce ni o păstrase 
Eusebiu, care şi el la rândul săă o luase după 
Origen, cum că Andrei a predicat în Scitia, ci, 
adaogă o mulţime de alte informaţiuni, ce ati arun- 
cat lumea în zăpăcelă, | 

Aceste mărturisiri în unele părţi mai complecte 
chiar, se respândiră în lumea creştină. Dar pentru 
a înțelege mai bine trebue să facem o analiză con- 
sciinci6să, atât din punet de vedere al intinderei cât 
şi al cuprinsului asupra mărturiilor lui Nichifor 
Calist, căci din ele se va vedea mai bine cele zise 
mai sus și din cari unii scriitori ai dedus, că Sf. 
apostol Andrei a predicat aici creștinismul. 

Din probele istorice şi geografice, nu reiese că 
apostolul Andrei a predicat la noi sai în Sciţia, 
minoră (Dobrogea). Ceva mai mult, se pare că el 
nică n'a trecut Balcanul spre Dunăre, 

 



= 10 = 

CAP. II. 

Studiul Geografic despre Scyţia. 

Mai "nainte de a începe analisa tradiţiei de faţă, 
se ne oprim puțin asupra lămuririi unei cestiuni 
geografice şi anume „Unde era ţâra Seyţilor? Stu- 
diul geografic nu numai nu trebuie neglijat asu- 
pra acestui punct, dar el trebue făcut, mai ales 
că unul dintre argumentele cele mai puternice ale 
celor ce susțin că apostolul Andrei a, predicat în 
părţile acestea, este şi afirmaţiunea, ce o fac, că în 
această epocă nu mai era e Seyţie asiatică şi că prin 
urmare implicit în aceea informaţiune, că Aposto- 
lul a predicat în Seyţia, întinzându-i limitele acestei 
țeri nu numai în Dobrogea ci şi mai sus pe lito- 
ralul Mărei Negre de apus și miază n6pte, se în- 
țelege că a predicat şi la noi. 

Incepând înt'o ordine cronologică vom spune, că 
cel dintâi care aminteşte de Seyţi este Homer, care-i 
numește Hipemologi (mulgători de epe, Iliada XIII 
V. 4), lăsând pe Cimerieni ce ocupati locul de la 
răsăritul Mării Negre şi la sudul Mării de Azov în 
locuinţa nopţii vecinice, socotindu-i mai mult de 
un popor fabulos. De unde se vede, că Scvţii eraii 
în Asia și chiar mai spre sud de frontieră. 

Esiod arată, că Scyţii cei mulgători de epe erati 
pe marginea Pontului impreună cu zi Ai3ionds re 
Myvs 1) şi alte multe neamuri între cari Arimaspi 
și Gritoni (eogonia v. 337—345). 

În poemele Oifice (Poetae lir. Pergk) în care 
se mai vorbeşte şi de bogăţiile cele însemnate și 
fabul6se ce se găsesc împrejurul rîului Phasis azi 

1) Prin Aetiopeni trebue a înţelege pe Asirieni ce eraii 
puternici pe acele vremuri la țermurile Pontului (Vezi 
Moves. hist.)
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Rionul, care rîi leagă Pontul Euxin cu Marea Eri- 
trea, 1), Seyţii sunt arătaţi tot lângă Pontul Euxin. 
Prin acele bogății ce se descriii, trebue să înţele- 
gem însă caracterul poporului Elin dedat la tot 
felul de ocupaţiuni, industrie, comerț ete., prin care 
ge pâte înbogăţi. Căci faimosa lână de aur pe care o 
căutaii Argonauţii și pe care a dat'o Frics regelui 
din Colchida şi care era sub paza unui dragon, 
nu representa de cât cele dintâi începuturi de comerţ 
pe care le fac Grecii în apele depărtate ale Orien- 
tului. 

A mai vorbit despre Seyţi Alceus pe la începu- 
tul secolului al VI-lea înainte de Chr., precum și 
Aristias dar întrun mod întunecat. 

Helanicos din Mitiline (496—411) în Lesbos a 
seris pe larg despre Seyţi pe care-i pune iarăși lângă 
Pont în partea despre răsărit, făcându-i să se în- 
tindă mult mai departe spre răsărit aşa, că şi pe 
Meoţii ce locuia partea de răsărit a Meotidei încă 
îi numia, Seyţi (Vezi Stefan Biz. Vezi harta geo- 
grafică la, sferșit). 

Un alt scriitor fârte important, numit şi părin- 
tele istorii, este Herodot, care a trăit cam între anii 
480—408 a. Chr. şi căruia cu tâte că tot deaunai 
sa imputat ușurință în culegerea faptelor, parţia- 
litate și lipsă de critică, totuși nu i se pâte tăgă- 
dui meritul, căci sunt multe adevăruri întrânsul, 
de şi adese ori învelite sub o clădire fabul6să. 

Herodot în cartea a IV-a vorbește despre Seyţi. 
Voiti reproduce dar din scrierea sa o parte ce stă 
în legătură cu teza nâstră, având un mijloc mai 
mult ca să putem fixa unde era Seyţia şi dacă prin 
situațiunca ei geografică făcea priinci6să venirea 
apostolului Andrei în acele părţi. Iată ce zice He- 

1) Această idee se modifică la, scriitorii posteriori, înța” 
un mod conform cu progresele geografice,
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rodot în cartea a IV-a: „După luarea Babilonului 
se făcu o espediţiune de însuși Dariti în contra 
Seyţilor. Căci fiind-că Asia înfloria prin bărbaţi 
şi fiind-că dânşii (Sceyţii) ati fost cei dintâi causa 
atacului (nedreptăţei) năvălind în pământul Mezilor 
şi ati învins prin luptă pie acei cari se opuneau 
lor. Căci Seyţii după cum a fost zis de mine şi mai 
sus aii domnit pests Asia, de sus (superi6ră) 28 ani, 
pentru-că urmărind pe Cimeriani pătrunseră în Asia 
depărtând de la domnie pe Mezi, câci acestia domni- 
ai în Asia înainte de a veni Seyţii. Iar Sciţii după 
ce aii lipsit din ţâra lor 28 ani şi întorcându-se 
în ţâra lor după atâta vreme fură întâmpinați de 
o luptă nu mai uşră de cât cea Medică; pentru-că, 
aflară opunându-se lor o armată puternică. Căci 
soțiile Seyţilor, din causă să bărbații lor ati lipsit 
mult timp să căsătoriră cu sclavii (prisonieri cărora 
li se scoteaii ochi1). Căci ei nu sunt plugari ci no- 
mazi. Așa, dar din acești sclavi ai lor şi din temeile 
lor se ivesce o tinerime, care după ce aflară de a lor 
naşterea se opuneaii Soyţilor, cari veneaii de la Mezi. 
Și mai întâi ati despărțit țera săpănd un şanţ larg care 
se întindea de la munții 'Vaurici pănă la lacul Meotide 
(Marea de Azov) în care parte este fârte mare. După 
aceia pe când Seyţii se încercară să între în țeră stând 
în faţa lor se luptat, dar făcându-se luptă de multe 
oră, şi fiind-că Seyvţii nu puteai să obție nimic prin 
luptă, unul din ei vorbi ast-fel : Ce facem noi, băr- 
baţi Scyvţi? luptându-ne cu sclavii noştri pe de o 
parte noi înşine fiind uciși devenim mai puţini și 
ucigându-i vom domni pe viitor peste mai puţini, 
acum dar mi se pare că este mai binea lăsa lao 
parte lăncele şi arcele şi luând fie care biciul de cal să 
mergem asupra lor; căci pănă când ne văd că avem 
arme ne cred egali cu ei şi că sunt născuţi din 
părinți egali cu ai nostri; dar îndată ce ne vor ve- 
dea că în loc de arme avem bice, aflând că sunt
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sclavii nostri nu vor esita a se supune. Auzind a- 
cestea Seyţii îl ascultară și sclavii fiind surprinşi 
de acest fapt îşi uitară de luptă și fugiaii. Ast-fel 
Scyţii ai domnit în Asia, și fiind goniţi din noti de 
către Mezi se întârseră în acest mod în ţera lor. Din 
acestă causă dar Dariii voind să-și răsbune ridică 
contra lor o armată. Și după cum spun Seyţii, na- 
țiunea lor ar fi cea mai tînără din tote popârele și 
că aceasta sa făcut ast-fel; la început sar fi năs- 
cut un bărbat în acest pământ, care era pustii, al 
cărui nume ar fi fost 'Tarquitan. Și zic că părinții 
acestui 'Tarquitan, mie nu-mi pare că spune lucruri 
de crezut, dar spun că ar fi fost Joe și fica flu- 
viului Boristene. Tarquitan ar avea o ast-fel de naș- 
tere şi că acesta avea 3 copii, pe Lipoxae, şi pe 
Apoxae şi cel mai tinăr Kolaxae“. De aci se vede 
iarăşi că locuinţa Seyţilor a fost în peninsula Ci- 
merică (Vezi harta geogr. la sfârșit). 

Ephoros de la Cyme zice între altele, că Car- 
pidii lăcuese dincolo de Tanais (Donul) şi Meotis 
(marea de Azov) lângă Sarmaţi şi Geloni la nord 
de Sceyţi (V. Suidas. Vezi harta geogr.). 

Un autor al Geografiei zisă alui Skimnos, (Guno) 
şi care a, scris mai "nainte şi după expedițiunea 
lui Al=xandru cel mare, în contra Geţilor, pe când 
la nordul Dunării până la Nistru nu găsește de 
de cât Geţi, găseşte o ramură de Seyţi la sudul 
Dunării şi despre care se crede a fi: XxoTar dpo- 
zîpes (Sevţii plugari. Vezi harta georgr.). 

Strabo născut la Anasia oraş al Pontului în 
nordul Asiei mici, cam la 50—60 a. Chr. şi mort 
în primii ani al domniei lui Tiberiii, de şi pentru 
el numele de Sceyţia este un nume generic pentru 
întregul nord-est al Europii, numindu-l când Seyţi, 
când Sauromaţi, Roxolani, Iasigi ete., ţinându-i pe 
toţi ca făcând parte din membri familiei Seytice, 
totuși el cunâşte două Seyţia minor; una în Do-
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brogia de astăzi, şi una în peninsula Taurică până 
„la Boristene (Vezi harta geogr..). 

Pomponiti Mela, care serie cam pe la 25 d. Chr. 
aşează pe Scyţi la Meotis. „Hominum primi sunt 
Seytae, Seytarumque, quies singuli oculi esse di- 
cuntur, Arimaspae; ab eis Isedonas usque ab Meo- 
tida. lb, II. C.I. 

Pliniă cel bătrîn, care a trăit între anii 23—81 
după Chr., în scrierea, sa, Historia naturalis, pune 
la nordul Dunării până la 'Tanais numai neamuri 
Seytice, fiind țărmul Dunării ocupat când de Geţi, 
numiți de Romani Daci, când de Sarmaţă numiţi 
de Greci Sauromaţi. insă între alte popâre Sey- 
tice Pliniii numără şi pre Auchaţi ce după el lo- 
cuia istmul Cimerie până la isvârăle Hipanisului, 
de unde să vede că după el erai două Seyţii (Vezi 
harta, geogr.). 
Lăsând la o parte cestiunea originii Seyţilor, dacă 

eraii ei ostirpe a familiei Indo-Europee, cum sus- 
țin unii, sai a rasei mongolice cum susțin alţii, 
de 6re ce nu ne preocupă în acest studii, este des- 
tul să constatăm, a) că toți geografi sunt unanim a 
constată că Seyţia era în partea de răsărit a Pon- 
tului Euxin, 6) o mare parte dintre geografi ara- 
tă că Scyţia se întindea la răsărit şi de Palus Meo- 
tida, c) alţii întind Scyţia chiar până la marea Cas- 
pică, d) și că în fine întrun mod întimplător, unii 
scriitori pomenesc și de o Seytie la sudul Dunării, 
(Dobrogea) tără a nega, ba afirmă chiar în ace- 
laş timp existența Seyţiei în peninsula, 'Taurică. 

CAP. III. 

Cercetarea tradițiunii din punct de vedere istoric. 

După ce odată situaţiunea georgrafică este lă- 
murită, să ne punem iarăși întrebarea, unde a pre-
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dicat apostolul Andrei? A predicat el în Sceyţia 
din Asia saii a venit în Dobrogea de astăzi? Aceea 
ce ne spun tradițuinile conservate în minee şi vie- 
țile sfinților pe lângă originea lor târzie, întrun 
timp când creștinii fiind deja depante de timpul 
luptelor religioase, cari oțelise Biserica, şi în cari 
scrieri de multe ori găsim exemple de imitat și 
învățături adevărat cerești, dar care at defectul 
câte odată sati cel puţin în astă cestie a fi un 
auxiliar cam obscur pentru istorie. 

Căci tradiţia, însăşi pare a să deosebi în cea Gre- 
cească ce a trecut şi la Români și în tradiţia Sla- 
vonă, care spune că apostolul Andrei trecând prin 
Seyţia ete. ete., după ce a suferit multe necazuri 
a ajuns până la Novgorod unde a bine-cuvântat 
lccul şi i-a prezis a fi centrul creştinismului, etc. 5, 
De uci a trecut la Bizanţ, unde a stabilit episcop 
pe Stahie, apoi a trecut prin: Macedonia, Pelopo- 
nez și Ahaia unde a primit martirul, fără să spună 
pe unde a trecut. În caz de sar admite ipotesa că 
Apost. a venit în Dobrogea sar împune intreba- 
vea : „Va fi trecut Apostolul prin provinciile de 
sud ale Pontului după cum se înțelege din unele 
tradiţii, sati pe la nordul mării Negre, prin acele 
Jocuri bălt6se, pustii şi nesigure spre a veni în Seyţia 
minor? (Dobrogea de astăzi), și la care întrebare 
cu cu greii sar da răspunsul. Acea ce resultă si- 
gur din tâtă tradiţiunea relativ de predica Aposto- 
tului Andrei față cu mărturile istorice este faptul, 
că Apostolul a predicat în Seyţia şi asupra acestui 
punct fără a ne lămuri care Sexţie, fară a ni se 
spune cu precisiune dacă apostolul a predicat în 
Dobrogea, (Soyţia minor) saii în peninsula 'Taurică 
(Seyţia minor cimerica). Spre lămurirea acestui din 

*) Notiţă împărtăşită de preotul capelui Bulgare din 
capitală, | Să
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urmă punct e nevoe de un studiu mai amănunţit 
asupra autorilor şi asupra mărturiilor celor mai ve: 
chi, singurele ce ne pot îndruma către adevăr, fie 
măcar și pe o cale îndirectă. 

Eusebiii, care a trăit la începutul Sec. IV-lea, 
spune în Istoria sa, cartea a III a cap. | întrealtele: 
„Et "Thomas quidem, ut maioribus traditum acce- 
pimus, Parthiam sortitus est, Andreas vero Seyt- 
hiam“. „Lau Thoma după cum spune tradiţia i-a 
venit în sorţ Parthia, iar lui Andrei Seyţia“ ; şi maă 
la vale spune că aceste imtormaţiuni le află şi la 
Origen în al treilea volum. Atât se găseşte şi ni- 
mic mai mult la autorul cel mai vechiii al Istorii Bi- 
sericeşti, datele sale nu lămuresc, care Seyţie. Cu- 
rând după aceasta un alt autor foarte însemnat și 
anume Iericitul Ieronim (v. Oriens Crestianus) spu- 
ne însă, că apostolul a predicat pe marginile rîului 
Phaşis și care nu este altul de cât Rionul de azi 
ce curge în marea Neagră pe laturea de răsărit, și 

care azi e considerat ca limita între Europa şi Asia. 
Ast-fel că după el apostolul a predicat în Sevţia 
asiatică, 

Unul dintre scriitorii cei mai abondenţi în de- 
scrierea faptelor; predicei apostolului Andrei este 
Nichifor Calist (1343). El se aproprie mai mult de 
tradiţia Bisericească în acest punct, sati mai bine zis 
acâsta se apropie mai mult de mărturia lui de 
şi nu în totul. El voestea şti că Apostolul a pre- 
dicat nu numai cu Seyţia, cum spun autorii mai 
de nainte, dar şi la androfagi ete. ete., totuşi de 
o mare importanță este și mărturia lui. Eacă ce 
zice Nichifor Calist în Istoria Bisericească, car- 
tea a Il Cap 39: „Intre acestea şi Andrei fratele 
corifeului Petru, cel ântâi cunoscând de la loan 
pre Domnul, cel ântâi a atras la el pe frate-stti. 
Frumos şi de datorie era în adevăr celui întâi che- 
mat, ca pănă și chiar la înălțarea la ceriă a lui 

o
:



(
o
s
 
5
0
 

  

| 45 LIO Ta , 

O CELTRALA 
UNIVERSITARĂ | 

+ s$ 
RE$* 

    

   
   

— 17 — 
         

Christos, urmând urmelor lui și primind harul Spi- 
ritului cel de sus în formă de limbi de foc, prin 
sorţ şi acesta, să fie trimis la popâre. Capadocia, 
Galatia, şi Bitinia i-ai căzut în partea sa. S'a dus 
şi în deșertul Seyţilor, ce se numeşce al antropo- 
fagilor, de o parte şi de alta a Pontului Euxin și 
în părțile lui despre nord şi apus. A înfiinţat el 
cel întâi Biserică şi în localitatea Bizanțului, unde 
a pus în ea pe cel întâi Episcop, pe divinul Sta. 
hie. Apoi venind prin Tracia şi Macedonia, 'Tessa- 
lia şi Ahaia, în cari locuri mărturisind în tâte pe 
Christos prin cuvinte demne de Dumnedei, prin 
semne și minuni, nu în cei mai de pe urmă ani 
(înainte de vreme) a fost şi acesta pironit pe eruce de 
către Proconsulul Egeat, aducându-i ca vină că a 
convertit la Christos pe soția sa Maximila și pe 
fratele sii Stratoclea, despreţuind ei păgânătatea 
aceluia“, Din acest citat, dacă să scâte partea, sa în- 
dividuală, adaosul la vechiul document istorie, cum 
că ar fi mai predicat afară de Seyţi la Androfagi, 
și în jurul Pontului, să vede iarăşi că Apostolul a 
predicat numai în Scyţia asiatică, ba ceva mai 
mult el este sdrobitor pentru cei ce susțin că Apos- 
tolul Andrei.a predicat aici, de Gre ce din textul 
adus și mai ales din cuvintele lui Calist că a pre- 
dicat Andrei în deșertul Sezţilor, nume ce cu nici 
un chip nu sar fi putut aplica Dobrogii, de 6re 
ce acestă provincie cu mult înainte de Hristos era o 
provincie civilisată, reiese că acest scriitor vorbind 
de Sciţia nu are în minte Dobrogea, ci Seyţia asiatică. 

Ceea ce este şi mai caracteristic în analisa acestei 
mărturisiri a lui Calist, eă după tâte cercetările, prin 
tot felul de isv6re (istorii, dicționare, corpus antiqui- 
tatum Aticarum etc. ete.) mi-a fost imposibil a în- 
timpina numele de Egeat ca nume propriii personal 
fă la Greci, fiă la Romani, şi prin cuvintele lui Ni- 
chifor Calist de Aiyar4zov din textul următor: cr îv 

30/76 /c7
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î)apiozas ypăvous Ond 70 "Avhunărou Aiyninrou 7 
oraupiă za cios nocothwra, trebue să înțelegem nu 
un nume de pers6nă ci un nume generic ce arată 
tera, locul de unde este cineva. Sufixul aTns'ornș la 
Grecii moderni (de re ce la Greci vechi era altul) 
este acelaș cu sufixul eanu românesc, ex : Ploeşteanu 
(din Ploeşti) Piteşteanu (din Piteşti) ; sati cu ensis la- 
tin ex : Craiovensis (din Craiova), Vieneusis (din 
Viena). Prin urmare să nu se traducă : că Andrei a 
fost omorât de prefectul Aegeat, dar că a fost omorât 
de către prefectul din Egea ce era, un lagăr militar în 
Achaea. Dar nu stă aci chestiunea ci în altă parte, a- 
nume : se vede în acesta cunoştinţa, forte superficială 
a lui Calist în istorie, se vede că el nu a avut înain- 
tea sa nici un document istorie când a fost nevoit să 
serie că Andrei a fost omorât de prefectul din Egea, 
așa în cât Calist de și are aerul unui autor abon- 
dent el mai mult încurcă lucrul. 

SE atacă marturia lui Nichifor Calist cu pre- 
dica, Apostolului la, noi şi stabilirea lui Stahie ca 
episcop la Constantinopol şi prin faptul că atât Eu- 
sebiii cât și Baronius, cei mai autorisați istorici ai 
bisericii n6stre, nu știit nimic nici despre predica 
Apostolului la Dunăre, nici despre stabilirea lui 
Stahie la Constantinopol, ba ceva mai mult dacă 
studiem bine pe aceşti autonă, din contecst să vede 
că apostolul Andrei a predicat în Seyţia asiatică. 
In catalogul Episcopilor cei dîntăi ai Bisericei, Eu- 
sebiii, pe când nu uită a enumăra pe toți Epis- 
copii ce ati trăit până la el în Roma, Antiohia, 
Erusalim, Alexandria, nu pomeneşte nimic de Sta- 
hie şi de cei din Constantinopol. Iar Baronius în 
anales zice: „Andream ad Seythas missum tradunt, 
indeque in Graeciam profectum Patris Ahaie verbe 
martirium consumasse“, după care tot Baroniu 
vorbind de Apostolul Filip zice, că: „a predicat 
în Asia superidră și la Sef“, de unde se vede
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că el consideră Seyţia alături cu Asia superidră. 
Judecând tot după context mai găsim mărturie, 

că Seyţia era în Asia, și la un alt scriitor și pă- 
rinte bisericesc mai vechii ca Baronius şi anume 
la Sântul loan Chrisostom. Iată ce zice dânsul 
în scrierea sa Adversus Judeos e! (lentiles: „Se 
cugete cine-va ce lucru mare este, de a umple 
întrun timp așa de scurt tot pământul cu bise- 
rici, de a aduce la credință atâtea popâre, și cari 
tirănia poftei celei rele și puterea răutăţei să o 
scuture ca pulberea, iar altarele, templele, idolii, 
secretele, so'enităţile profane şi splendârea necu- 
rată să o nimicâscă ca fumul, şi ca ele peste tot 
se rîdice altare creştine, în țara Romanilor, a Per- 
silor, a Sceyţilor, a Indienilor, ce zic? Chiar și 
peste inarginile pământului celui uscat, căci şi în- 
sulele Britanice simţiră puterea cuvântului“. 

După cum se vede din înșirarea, diferitelor ţări, 
ce le face Sâutul loan Chrisostom, Scvţia nu vine 
în Dobrogea ce făcea parte din Imperiul Roman. 

De o importanță egală, dacă nu decisivă e şi 
faptul, că numele Egeat, care în ori-ce cas arată 
o formaţiune grecâscă, nu concordă cu sciința, îs- 
torică în privința administrărei provinciilor ce ţi- 
neaii de Roma, știut fiind că statul Roman nu 
numia în funcțiuni streini, și abia, de la Caracala 
se dete dreptul de cetăţenie tuturor locuitorilor 
din imperii și prin urmare calea la funcțiuni, 
care însă trebuia să-și ia un nume Roman la in- 
trarea în funcție. Ast fel chiar şi Dioclețian de o 
dată cu primirea funcţiunilor statuiui 'și luă acest 
nume, mai "nainte numindu-se Diocles. 

Atară de acesta Seyţii Asiei în tâte timpurile 
aii avut legături comerciale fârte strinse cu E.-. 
breii, având şi o cetate a lor, Schytopolis, chiar 
în prejma Ierusalimului pe marginea Iordanului 
ceva mai jos de lacul Genizaret. Acestă cetate a, 

“a
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dat mal mulți martiri creştini (vezi Eusebiu Pam- 
fiii cart. IIL.), şi se găseşte existând şi prin se- 
colul al VI-lea d. Chr. (Vezi Proc. Ist.), 

Faptul brut din tâte aceste mărturii, ce le con- 
sider de cea mai mare importanță, este că Apos- 
tolul a predicat în Scyţia asiatică. 

Cât despre partea din urmă a acestei tradiţiuni, 
instituirea luă Stahie ca Hipiscop la Constantinopol, 
pare a fi tendențioasă şi motivată de împrejurările 
cam critice pentru biserica, din Constantinopol, acu- 
zată în timpul certelor de supremație, a nu fi aposlo- 
lică ; căci una din acuzațiuinile ce făcea, Biserica de 
Roma celei de Constantinopol era și aceasta, că Di- 
serica din Constantinopol n'a fost infiinţată de un 
Apostol şi prin urmare nu are dreptul a se bucura 
de aceleași privilegii de cure se bucură biserica de 
Roma. 

Certele între biserica, latină şi greacă se ivesc 
cam prin secolul al IV-lea, căci sinodul al II-lea 
(381) prin canonul al Ill-lea, dă episcopului de 
Constantinopol locul al doilea după episcopul de 
Roma, basând hotărireu sa pe motivul că Cons- 
tantinopolul este „Roma nouă“. 

Mai departe sinodul al IV-lea ecumenice (451) 
din Calehedon legiueşte prin canonul 28 „să se dea 
episcopului de Constantinopol și o eparhie mai în- 
tinsă, hotărînd : ca arhiepiscopul din Constantin- 
tinopol să aibă putere a hirotonisi pe mitropoliţii 
din Pont, Asia, "Tracia, și pe episcopii din locurile 
barbare. Acest fapt a supărat din nou pe episcopii 
din Roma, cu atât mai muit cu cât unele episco- 
piă ce era până aci sub jurisdicţiunea episcopului 
de Roma, trecură de aci înainte sub administraţia, 
episcopului de Constantinopol. 

In fine sinodul al VI-lea prin canonul 39 întă- 
rește hotăririle sinoadelor precedente și stabileşte 
din noii: „că după scaunul Romel să urmeze cel
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de Constantinopol, şi după acesta cel al Alexan- 
driei, apoi al Antiohiei și al cetăţei Erusalimului, 
şi că scaunului patriarhal de Constantinopol să 
se supună bisericile cele ce până acum, după ca- 
„nonul al II-lea al sinodului al II-lea ecumenic, 
erai neatărnate: Asiei, Pontului și Traciei, şi că 
mitropoliţii lor să se hirotonisască de către pa- 
triarhul din Constantinopol, lucru ce a supărat 
încă şi mai tare pe episcopul de Roma. 

Dar lupta devine mai acută prin secolul al 9-lea 
care ține până în secolul al XVI-lea, la căderea 
Constantinopolului sub "Turci (1543), când se face 
o mare pausă spre a reîncepe mai târziă, dar întrun 
mod mult mai lent, dacă escludem vre-o câte-va, 
încercări de atentat din partea bisericii Occidentale 
asupră, celei Orientale, mai ales după perderile su- 
ferite din causa Pro:estantismului. În această situa- 
țiune de vrăjmăşie, când episcopii 'și uitaseră de mi- 
siunea lor, când anatemele şi blestemele se arun- 
cati cu profusiune asupra capetelor contrare, se 
înţelege că pentiu biserica de Roma era un joc 
predilect a nega apostolicitatea scaunului de Cons- 
tantinopol, în contra cărei idei se născu o reac- 
țiune pe cât se putu, fâră a veni în contradicţie 
vădită cu naraţiunea istorică, formându-se ast-fel 
tradiţia despre predica sântului Andrei la Bizanţ și 
stabilirea lui Stahie ca episcop la Constantinopo- 
ete. etc,, care tradiţie a trecut şi în ritualul nostru 
şi de aci în istorie, cum că apostolul Andrei a pre- 
dieat la noi. 

Am văzut alți istorici, susținând că Apostolul 
Andrei a avut 3 discipoli: In, Pin şi Rin, cari toţi 
aii murit înecați, dar care tradiţie trebue să aibă 
deplina, n6stră atenţiune, căci un studiu mai apro- 
fundat va dovedi pâte origina forte veche a aces- 
tei tradițiuni la Sceyţi; va dovedi pâte că iubirea 
Seyţilor pentru neamul și religia lor a mers asa
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departe, în cât ati identificat pe cei trei fii aă stră- 
moșului lor 'Larquitan, cu trei fii şi următori ai 
părintelui lor spiritual Andrei, nefiind de mai 
mică importanţă, luminile și binefacerile cereștinis- 
mului ca viaţa însa-şi. Căci după cum s'a văzut 
mai sus, Herodot ne spune originea Seyţilor și că 
ei s'ati născut din Joe şi fica Boristenului (Nipr u), 
din care sa născut 'TParquitan protopărintele Sey- 
ților și acesta la rîndul lui a avut 3 copii pe Li: 
poxae, Apoxae, și Ilolaxae. Dacă am putea pune 
alături amândouă aceste tradițiuni: “Tarquitan (în- 
ţeleptul, în limba Sevtică, după cum se crede) 
cu Andrei (care și el trebue să fitost un înţelept 
ca discipol al lui Chr istos); dacă am compara mai 
departe pe cei trei fiiai lui 'Tarquitan de origine 
aquatică, după părintele lor, cu cei trei discipoli 
ai lui Andrei, cari ati perit în apă, am da numai 
de cât de o analogiă curi6să între cei trei discipoli 
ai lui Andrei și cei trei fii a lui 'Tarquitan. Ceea 
ce este și mai straniii în cestiunea de faţă, e că 
o cercetare chiar superficială într”o hartă 6re-care 
ne arată că, In, Pin, și Rin nu sunt de cât trei 
rîuri ce 'și ati isv6rele în cea mai mare apropiere 
şi cari în întrega lor curgere nu trece în afară 
de gradele 2—20 longitudine răsăritână (Merid. 
de Paris). 

Cât despre formarea acestei tradiţiuni împrejur ul 
Sântului Andrei nu presintă nimic curios și peo- 
bișnuit. Este adevărat, că să formează în popor și el 
însuși e care formează întrun mod înconscient tra- 
diţii despre a căror origine de la un timp dat nu- 
şi mai dă seama. Dintre multele tradiţii formate ast: 
fel voii aminti numai două: Se ştie că Iacov cel 
mic a suferit mârte de martir în Palestina, în 
timpul persecuţiunilor lui Agripa, totuși biserica 
Spaniei azi crede că Apostolul Iacob a predicat 
Evangheliul în acest regat. Acestă tradiţiune
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nu se ridică mai mult de secolul al VIII-lea ŞI 
vine în contrazicere cu mărturia; celor mai vechi 
scriitori, precum și a papei Inocenţiu L-ii, care 
asigură că tâte bisericele din acest regat ati fost 
fondate de Apostolul Petru. In timpul domniei 
lui Alfons cel curat (8V0), se descoperi întrun 
mod miraculos corpul Apostolului Iacob şi fu a- 
șezat în Catedrala din Santiago de Compostela. 

Al doilea esemplu îl găsim în tradiţia: Italiană 
de origine fârte târzie (prin secolul al XII), cum 
că Maica Domnului a venit în Italia, şi prin o 
minune casa sa în care a, locuit a fost transpor- 
tată din Palestina în Italia de Nord. 

CAP. IV. 

Cercetarea crdeințelor și obiceiurilor populare relativ 
la Sântul Andrei, 

În privinţa tradiţiunilor ce se găsesc la popo- 
rul nostru, voiii reproduce .vre-o câte-va, pazini 
din Magnum Etimologicum Romaniae de D-l Haj- 
dă: „După credinţa poporană a Românilor, n6p- 
tea de Sântul Andrei este un fel de jubileii pentru 
lupi şi strigoi: 

Doi cu suflet curate 

Cu crediu Fi meoteănuutate, 

Omen buni, femei, copii ? 

Qi ccestinelec pep&e. 

Şi aceți cruci mânbuitire 

Căci e năplea ngtezităze, 

Ocplea Sfântului COndeei] 

(She, Siagăiitic xx1x), 

N. Gan, Novele, II, pag. 311: | 
„Ma veţi erta să vă spun că mâni e Sfântul 

Andrei“, ”
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Ei... 
„Apoi dă!... n6ptea înspre Sf. Andrei ştiţi 

că umblă lupii în potae, şi Dâmne fereşte să-i în- 

tâlnâscă cine-va“. 
„Am eă cu ce săi întimpin. 

„Cuconaşule, mă ertaţi zăii de îndrăsnelă, dar 

nu vă sfâtuese. Sunt bătuîn, am vEdut multe. Se 

mai zice că înspre sântul Andrei umblă şi stri- 

goi pe la respinteni, pe la zev6e, pe la iazuri. 

Îacă bine că-mi aduc aminse! Imi veţi da voe 

să ung încuetorile ușilor cu ustnroiii....“ 

„Atât lupii, cât şi strigoii de la sântul Andrei, 

se datoreză unui șir de asociațiuni de idei, cari 

se desfășură din împrejurarea că acestă di cade 

la 30 Noembre, adecă este începutul iernei, „luna 

lui Cojoe“ după cum dice poporul (|. Velişcu, 

Iași, e. Bădenii).“ 
„Întâiul Decembre se chiamă: Andreiii cap-de- 

&nă, precum întâiul Mărţişor se zice: Dragobete 

cap de-primăveră ....* (A. Crișianu, Tăgăraş, c. 

Măginent). 
„Sântul Andrei e cap-de 6rnă“ (1. Diaconu, 

Dobrogea c. Luncaviţa). 
Insă &rna este vremea, lupilor. Lunele Noembre 

și Decembre pârtă în diferite graiuri epitetul de 

lupesci : la Germani „ Wolfmon* sai „Wolfmonat“, 

la Slavi „vl&enec“, „vlii măsic“ ete. Iată dară dece: 

„Sfântul Andrei e peste lupehi“, (D. Arghi- 

rescu, Covurlui, e. Moscu). 
„Omenii serbeză pe St. Andrei pentru a nu fi 

mâncaţi de lupi“ (N. Iordăchescu, Nemţu, com. 

Timișescil). 
S. Mangiucă, Calendar 1883: „Sânt-Andrei, 

diua lupului, în acâstă diuă îşi vede lupul c6da...* 

„Gădineţul-schiop sat iua lupului cade la, Sf. 

Andrei, în diua asta nu lucră nime din casă, ca 

să nu strice lupii oile și caprele...“ (P. Oltenu, 

Haţeg).
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„Poporul priveşte pe Sântul Andrer ca pe iz- 
băvitor de fiâră sălbatice şi de strigoi“ (V, Mir- 
cea, lași, c. Copoă). 

Aci alături cu lupii ne apar strigoii, adecă fi- 
ințe licantropice, 6meni-lupi, „loups-garous“ ; şi de 
și acest element este posterior, totuși el a luat în 
popor o desvoltare covârzitâre în caracterul mitic 

„a lui St. Andrei. 
„Strigoii şi strig6ele sunt un fel de 6meni, cari 

ati c6dă, şi la Sfântu Andrei să ung cu un fel 
de unsori, es pe hârnă şi merg pe la crucile dru- 
murilor unde să bat cu limghile meliței...* (C. 
Roșescu, Nâmţu, e. Bistrici6ra)). 

„In n6ptea Sfântul Andrei, toţi strigoii şi stri- 
g6icele es din morminte, încalecă pe meliţbele și 
melițele de bătut câuepă, iaii limba, acestor me- 
liţor și meliţe în mâni drept sabie și să duc la 
hotară, unde se bat. Omenii în sara de St. An- 
drei, ca să nu potă intra în casă strigoii și să le 
facă vre-un răi, mănâncă usturoiii şi fac şi cruci 
cu el pe la uşi și ferestre, de mirosul căruia ei 
fug. A doua di, ducându-se cine-va, la hotară, gă. 
seşte petrele pline de sânge curs din cei răniţi...“ 
(D. Albotenu, Covurlui, e. Mastacani). 

„Inspre St. Andre, strigoii și strigâicele se 
string cu toții pe la respântenii drumului și jâcă 
drăgaica...“ (G. Bantaş, Iașii, e. Stânca). 

In graiul țărănesc din munţii Moldovei: „Cătră 
dziua di Sfântu Andrii tăţ strigoii, și cil morţ și 
cii gif, sadună în crucili drumului şi să bat cu 
linghili meliţâilor, pâr” la cântatu cucoșilor, când 
să duc cil morţ la locurile lor, iar cei gii fug 
cari încotro, ostiniț, păliți şi sgârieţ, aşa că-l pâti 
cunşti on om înțelept că îi o avut val nâptia 
ceia și că s strigoii. Di putâria di usturoi fug stri- 
goii. gaista-i mari noroc...“ (I. Bondescu, Suceva, 
e. Giurgescii) 

Contra tuturor fermecelor are o deosebită pu-
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un descântec atribuit lui loan Damaschin (G. D. 
T,, Poesii pop. 375.) 

O mare parte, după unii, are și macul în acea 
zi, 3. F. Marian, 1883 p. 78 (Familia). 

ps». Româncele ce voese ca vrăjitârele şi stri- 
g6icele să nu iee mana de la vacile lor, încun- 

„jură în n6ptea spre sântul Andrei vacile, mai 
ales pe cele mulgătâre, cu mac, după cum merge 
s6rele, şi încunjurându-le preseră sămânță tot de 
mac împrejurul lor... 

Din aceeaşi causă, nu numai legumele, dar şi 
pomii de la sântul Andrei sunt cu noroc. 

In ziua de sântul Andrei se taie vergele din 
pomi roditori ca meri, peri, cireși pruni ete., cari 
se pun întrun borean cu apă aprâpe de sobă; 
aceste vergele înflorese în diua de anul nou și 
copii sorcovese cu ele pe părinţi și rude...“ (Cristu 
Cuţana, Craiova). 

Se mai ţin la st. Andrei şi alte obiceiuri po- 
porane, în temelia cărora se află tot-d'a-una câte 
o asociațiune de idei. 

In basmuri, după cum gresia simboliseză mun- 
tele, tot aşa peptenele, prin însăși forma sa, ca 
și când ar fi un şir de arbori, este un simbol 
al pădurei. | 

„De aci pădurea fiind a fiarelor selbatice ur- 
mează că: 

La Sf. Andrei femeile nu se peaptănă“. (A. 
Dobrea, laşi, c. Cărnicenii).“ 

„Poporul crede, că acela care umblă cu pep- 
tenele în ziua de St. Andrei va fi mâncat de lupi; 
de aceia mai cu stmă femeile se feresc în aceea 
zi nu numai de a umbla cu peptenele; dar nici 
a-i rosti numele“ (G. Siretenu, Botoşani, e. Răn- 
ghilescii). 

In fine, grija cea de căpetenie în acea zi fiind 
de a se feri de ori-ce perdere, de aci vesultă că:
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„La St. Andrei 6menil din popor nu se îm- 
prumută cu nimic unii de alții“ (V. Stegarii, 
Tecuci, e, Corodu). 

In acest mod se înlânţuese următârele asocia- 
țiuni de idei: 

St. Andrei serbându-se între Novembre Şi De- 
cembre, adecă în luna lupilor, deci: el este peste 
lupi; unii Gmeni având fire lupâscă,. anume stri- 
goi, deci: el e și peste strigoi; epidemiele fiind stri- 
g6ice mai .ales ciuma, deci: e și peste ciumă ; 
de lupi de strigoi, de ciumă omul apărându-se 
prin vrăji, deci: este ziua vrăjilor; vrăjile servind 
a înlătura paguba, deci: usturoiul, macul, mor- 
covii de la St. Andrei sunt cu noroc, şi nu tre- 
bue să dai nimie din mână în acea zi; peptenele 
însă simbolisând pădurea, de unde vin fiarele săl- 
batice, deci de pieptene să nu se atingă... 

Incă o observaţiune mitologică. 
Apostolul Andrei era frate cu Apostolul Petru, 

şi 'n credinţele poporane române âmbii sunt puși 
în legătură cu lupii, dar pe când Andrei e duş- 
manul lor, Petru este din contra, un fel de pa- 
tron, care-i ocrotește şi-i hrăneşte chiar în dauna 
Smenilor ... | 

Dintre numerâse legende poporane COsMmogo- 
nice ale Românilor, pe cari le vom clasifica la 
locul săi, una — povestită de bătrânul Ioniţă Le- 
pădatu din comuna Perienii, judeţul 'Tutova 
ne spune, că: „La început eră Dumnedeii salta.- 
singurel, și unde suntem noi era apă. Dumnedeii 
se primbla cu corabia pe de-asupra apelor, iar vâs- 
laș avea un îngerel pe care 7] chema, Andrei,,..« 
Fiind că acel Andrei se crezuse a fi tot așa de 
puternic ca și Dumnezeti, acesta s'a supărat şi l'a 
asvîrlit în apă, apoi dintrn „bucăţică de mâl de 
pe aripe corăbiei făcu o turtişâră,“ de aci sete 
pe Andrei de îi poruncește s'o tragă spre apus, 
pe când însuși o trăgea'spre răsărit, şi ast-fel din
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acea turtișâră sa întins pământul, iar îngerul cel 
gemeţ, tot trăgând de desupt în apă, s'a pomenit 
că „de atuncea și până astăzi Andrei s&rmanul 
ține fundul pământului pe capul lui... (Iancu, 
D. Nour, Bânad), In acestă legendă semi-zelul 
Andrei, pedepsit pentru mândria sa, ne apare cu- 
fundat în adăncurile noianului, unde stă înfipt 
purtând lumea întrâgă, întocmai ca titanul Atlas 
din mitologia elenică: 
mute zhf) de mai Gxapărnsi egtezi 

Hesiod. Thog. v. 519,747 
Dar cum 6re va fi străbătut un asemenea mit 

la Români? șapoi de unde vine aci numele de 
Andrei, care n'are întru nimic a face cu aposto- 
Jul Andrei și cu alți sfinţi omonimi? Legenda este 
învederat manicheică, originară din Persia şi pă- 
trunsă până ?n regiunea Carpaţilor prin taimâsa 
sectă a Bogomililor. După doctrina manicheică, 
Ziditorul lumei a aşezat sub temelia pământului 
anume pe un înger care so pârte pe umeri. Pe 
acest 'wp.opâpec sati „Atlas laturasius“ după tradu- 
cerea latină a s-lul Augustin, noi nu știm cum 
să 7] fi chiâmat Perșii. Nu cum-va Andra sait 
Andar, numele zendic și huzvareşie al unuia din- 
tre îngerii lui Ahriman în doctrina zoroastrică, 
adecă într'o formă anterioară a manecheismului? 
Zoroastricul Andra, pe de altă, se ştie că cores- 
punde sanscritului Indra (Justi, Handl. d. zend 
p. 55). M.Et. vol. fl. 

De bună sâmă că productul cel mai fertil al 

tuturor tradițiunilor poporane se datorește influ- 

enței Bogomililor și doctiinei acestora, care nu e 
de cât o transformaţiune a manicheo-pavlicianis- 
mului, care avusese o puternică întindere şi o in- 
fluenţă însemnată asupra mănăstirilor grecești. Și 
în “Tracia tărimul Bogomilismului fusese bine 
preparat de o colonie armenă particiană, pe care 
împăratul loan Tzimisce (el însuși armean) o 
stabilise pe la 970 la preajma Filipopolii.
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Goloscovsehi susține că eresul Pavlichianilor 
se începuse cu mult mai 'nainte sub Const. Co- 
pronim (741-175). 

Acâstă sectă a avut o înrîurire preponderantă 
și asupra Românilor. Ast-fel pe la anul 1527 
ambasadorul regelui unguresc Ferdinand anume 
Gregoriii Reischerstorfter venind în Moldova spu- 
ne că Românii păstrează intactă credinţă aposto- 
lului Pavel. 

Pe la 1534 un boer Român încredinţă pe un 
diplomat german, că Petru Rareș este creștin de 
legea „Sancti Pauli“. 

Până la, 1699 existat în Transilvania Români 
ce punea pe apostolul Paul mai pre sus de 
toți sfinții și un proverb săsesc zice până astăzi 
în bătaie de joc pentru români: „El i-a părăsit ca sf. 
Paul pe Români“ (cuvinte den bătrîni, tomul II). 

Literatura apocrifă a Bogomililor nu este toc- 
mai originală. EX prefac după chipul lor scrieră 
mai mult din grecește, alegând mai de preferință 
pe archanghelul Mihail iubitul sectei, precum și 
de acele scrieri unde se vede un vechii parsism, 
luptă între corp şi suflet, între bine şi răi. Ast- 
fel cine nu cunâşte credinţa populară despre 
existenţa a doi îngeri, unul bun și altul r&ă, cel 
bun stând la dreapta şi cel răi la stânga, care 
în tot cursul vieței însoțesc pe om; cinenu cu- 
n6şte acea tradițiune populară ce a străbătut şi 
în biserică despre vămile văzdulului, unde înge- 
rul bun luând sufletul celui ce mâre e nevoit a-l 
trece prin o mulțime de barieri, plătind mereii 
din provisiunea de fapte bune ale mortului, cer- 
tându-se cu îngerii cei răi, și de multe ori punând 
în cumpănă influența lor personală şi prisosul 
lor de merite. 

Texturile Mohaciene (Transilvania) sunt o pro- 
bă vădită de influența Bogomilismului. 

Făptuitorul acestor cărți este preotul Ieremia,
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dar cel mai important e Bogomil. Popa Grigorie 
din Mohaci esta acela, care a copiat atâtea cărți 
eretice, însă nu a fost el însuşi eretic, căci n'ar 
fi scris un katechism aşa de corect ortodox; to- 
tuși să pare, că motivul principal ce la îndem- 
nat la aceasta, e că voia să răspândească în po- 
porul strein de o cultură teologică solidă, învăță- 
tură morale şi folositâre 1) Acestor influențe se 
pare a se datora și mulțimea, variantelor despre 
sfântul Andrei şi care a făcut o parte intere- 
santă a cercetărilor Bogomilice, dar care nu tre- 
bue să ne detragă din calea critică a istoriei. 

Aceste tradiţiuni populare despre sântul Andrei 
se găsesc nu numai la no! dar și la Ruși care 
în tote sunt productul influențelor Bogomilismu- 
lui și nu a unei tradiţiuni vechi despre predica 
apostolului Andrei la ei. 

Pentru noi Românii predica apostolului An- 
drei la Seyţii de la Dunăre are puţină însemnă- 
tate chiar în cazul cănd s'ar fi constatat că Andrei 
ar fi venit în acea provincie, pentru următoarele 
motive: 

1) Acei cărora ar fi predicat Andrei erati Seyţii 
și noi nu avem nică o înrudire cu Sevţii. 

2) Chiar de ar fi fost 6re-cari relaţiuni cultu- 
vale sai comerciale între Sexţi și Daci, după 
cum am vEdut mai nainte, aceşti din urmă 
penwu spiritul lor resboinic şi răsvătitor, aii fost 
ridicaţi în mase și duși în alte părți ale imperiu- 
lui în cât nu se pâte spera absolut nimic în privin- 
ţa creştinismului la, noi și aceea ce spune Tertulian 
depre creștinarea, Dacilor (207). cu un secol și 
jumătate mai târziii trebue să înțelegem pre Ro- 
manii ce ocupaii Dacia. 

Dacă pentru Româ.i, după cum văzurăm, în 

cea ce priveşte creștinarea, predica apostolului 

1). Cuvinţe den bătrâni Pon. II.



este o cestiune indiferentă, pentru Ruși însă este 
o cestiune capitală, Fă ati format un cult din a- 
ceastă credință, şi tot cel ce este Rus trebue să 
țină de bună această mătuvisire. Probă de a- 
cestă protundă a lor convicţiune e și înfiinţarea 
ordinulului „Sântul Andrei“, care este ordinul 
cel mai înalt Rusesc şi care cu greii se oferă 
cuiva. 

Causa acestei a lor credință, este pe de o parte 
credința populară, iar pe de altă parte faptul, că 
ei se consideră a fi Seyţii de la răsăritul şi nor- 
dul mării Negre de care vorbesc scriitorii vechi, de 
care vorbește şi Eusebius că le-ar fi predicat creş- 
tinismul st. Andrei. 

In ceea ce priveşte credința populară, socotese 
a fi vorbit în de ajuns spre a ne fi format o părere, 
iar în privința celui de al II-lea puncte de spus, că 
acesta e încă un punct nebulos înistorieşi mulţi 
dintre scriitorii autorisați moderni socotesc că Seyţi 
nu sunt în nicio înrudire cu Rușii, căci Seyţii sunt 
de origină Mongolică, fiind prima ramură a ace- 
lui popor cunoscut mai în urmă sub numele de 
Huni, Bulgari, Maghiari, Turci. 

Intse alți istorică voiti aminti numai de marele 
Niebuhr. Argumentele pe care se reazimă el sus- 
țin€nd acestă părere sunt de trei feluri: 

1) Caracteristica fisică a Seyţilor. făcută de Hi- 
pocrates convine pe deplin unei naţiuni mongo- 
Jice. 

2) Moravurile și obiceiurile Seyţilor descrise 
de Herodot, de asemenea 

3) Cuvintele rămase din limba Seytică nu se 
pot mai bine esplica de cât prin limba mongolă. 

Fără a mai discuta pe fie-care din aceste argu- 
menţa, vom aminti numai că ele își ati oașa însem- 
nătate în cât Sachafarik unul dintre cei mai mari 
slavişti (Antichităţile slavice) abia pe jumătate 
pote primi părerea ca Rușii sânt Sevţi, emițând
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opiniunea, că Seyţii erat poporul cel mai nume= 
ros al Slavilor ce se întindeaii între marea Bal- 
tică şi marea Neagră, între Don și Volga dar că 
acest popor a fost stăpânit de un trib. Seytie, 
și anume cel mongo'ic. 

IT) Chiar deam admite că în adevăr Rușii sânt 
acei Seyţi, trebue să amintesc că Soyţii erai no- 
mazi, şi istoria ne a arată că nomazii 'şi schimbă 
întWun timp fârte scurt nu numai limba dar şi 
credințele lor religi6se. 

III) Până în secolul al X-lea nu se știe nimic 
de creştinismul lor, ba singurii creștini Teodor și 
Ivan ce să aflaii în timpul lui Vladimir, care în- 
torcându-se victorios de la răsboiul ce "1 avusese 
cu fratele săi Svetoslav şi voind a aduce o jertfă 
zeilor păgâni, fură și ei sacrificați. 

apr



PARTEA l-a. 

CAP, |. 

Romanii nu aă părăsit cu totul Decia Traiană 
Ia anul 274 d. Chr. 

După cum am vezut și în treacăt sa amintit 
în întroducere şi după cum mai lămurit se va 
vedea, din paragrafele urnsătâre, de și nu toți ro- 
mânii din Dacia-Traiană ai trecut Dunărea la, 
anul 274, totuși at trecut întrun număr destul 
de considerabil în cât să formeze o populaţiune 
numeroasă şi organisată. Chiar dacă am admite 
părerile inimicilor persistenței elementului român 
în Dacia-Traiană, că nu sar mai fi găsit Români 
de cât dincolo de Dunăre, pînă în timpul imperiu- 
lui Româno-Bulgar, pentru noi în studiul „Origina, 
Creştinismului la Români“ ne-ar fi cu totul indite- 
rent dacă Românii ai fost dincolo sati dincâce de 
Dunăre, şi pâte t6tă truda ar fi să dovedim că ro- 
mânii, fiă chiar în Moesia ati avut creştinismul 
din primele secole şi mai "nainte de ori-ce influ- 
ență gotică saii slavică. Nu pot însă trece cu 
vederea părerile lui Engel, Risler, Miklosisch, 
Tomashek, cari susțin că Dacia-Traiană a fost 
cu totul părăsită după anul 274 şi că Românii 
abia în secolul al IX, X, XI, XII-lea ai trecut
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Dunărea în locurile ce ocupă astăzi, opiniuni cu 
totul eronate şi tendenţioase, căci : 

I. Este inexplicabil cum nici un autor, nici un 
scriitor după vreme, nu vorbeşte de acâstă mare 
strămutare a Românilor 1), trecerea lor peste Du- 
năre şi stabilirea lor aci, şi nu pierd din vedere 
a aminti despre alte multe cestiuni demai puţină 
însemnătate. 

II) Ne ar veni greii a crede, că tot poporul de 
la o margine până la alta sa ridicat şi a tre- 
cut Dunărea ?) lăsând ţâra de aici pustie, cu atât 
mai mult, că cea mai mare parte dintre locuitorii Da. 
ciei-Traiane erai 6meni ce nu ţineaii de armată 
şi care erati liberi să asculte sati nu. 

In timp de aprâpe 2 secole atît se înmulţise po- 
pulațiunea Daciei-Traiane și atît de înfloritâre 
era starea locuitorilor de aci, după cum se con- 
stată prin nwmerâsele monumente, în cât trebue 
să credem că mai bucuros mulți locuitori ai r&- 
mas la locurile lor purtând o bună prietenie cu 
Goţii, cari se ştie că fost un por bun, blând şi 
puţin asupritor. Și ce-ar fi căutat ei în Dacia 
Aureliană când sârta lor ar fi fost tot aşa de ne- 
sigură ? 

III. Afară de acestea nu trebue să pierdem din 
vedere canabele, adică pe acei negustori, măcelari, 
brutari şi marchitani ce căutată să 'și desfacă de o- 
biceiii marfa lor armatelor, pe care în tot-d'a-una 
le însoțea, dar cari prin felul ocupaţiunei lor 
cam aventuros, putem presupune, că și de astă 

dată nu s'ati sfiit a-şi cerea norocul pentru ina- 

1), Trebue să fi fost în adevăr mare, căci aprope în 
acelaşi timp după cum mărturisesc cronicarii Unguri, 
urmaşii lui Atila în lupta pentru cucerirea Ungariei ai 
dat de Liomniatele Române. 

2). Xenopol, Teoria lui Risler; Tocilescu Istoria româ.- 
nilor.
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vuţire chiar la niște barbari, după cum vedem 
că cetăţi grecești comerciale, ca T'vra, Acherman, 
Olbia, Istropolis, "Tomis, Kalatis, Odessus, încă 
din cele mai vechi timpuri înflorese pe marginea, 
mării Negre. Avem chiar și o inseripţiune, care 
ne probeză, că negustorii din locurile cele mai de- 

„Părtate ale Asiei veneati să-şi cerce norocul cu 
comereiul în aceste locuri: „lovi, Optimo, ma- 
ximo, Dolchieno, Aurel us Alexander et Flavius 
Suni negutiatores ex voto libenter posuerunt“ 
e I.L. v. Il. 

IV. Mai avem 6re-cari probe, că mulţi dintre 
locuitori şi-aii expus şi viața ne voind a părăsi 
Dacia "Traiană precum este sîntul martir Sava Stra- 
tilat din acel timp, şi care fapt Răsler "1 aduce 
tocmai ca o probă contrariă. Creştinii carii de 
bună semă ș'aii găsit aci un refugiii şi chiar niște 
protectori, căci și o parte din Goţi încă din cele 
dintăii timpuri ai început a se creștina; pe de 
o parte de poporul localnic Roman, care era, deja, 
creştin pe la începutul secolului al III-lea; iar 
pe ne altă parte de către creștinii luaţi prizo- 
nieri de Goţi din Asia, cu care ocazie ai adus 
și pe tatăl lui Ulfila creştinătorul Goţilor D, 

V. Un altargumente toponimia 2), căci de sigur 
dacă aceste locuri ar fi fost părăsite cu desă- 
vârşire, poporul noii ce ar fi venit, ar fi dat un 
nume noi locurilor cele întâmpinată în calea lor, 
şi ar fi greu de închipuit cum acest popâre de- 
teră în multe părți aceleași nume ce le-a avut 
în epoca Romană şi chiar ante- Romană, fâră a fi 
găsit un element statornic de la care să fi îm- 
prumutat acele numiri. Așa de exemplu: 'Turnu- 
Severin, Motru (Amutrium) Caracal, Antina (An- 

  

1). Vezi probe mai jos; Socrat historia; Istoria Mie 
fropoliei Mold. Erb. 

), Xenopol şi 'Tocilesca,
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tonina) Aluta (Oltul) Ordesus (Argeșul) şi o 
mulțime altele. E de notat că unii din istorici 
Xenopol şi chiar d-nu Tocilescu susţin, că şi nu- 
mele de Mehadia, şi de aci Mehediaţi, ar îi tot 
Roman. Ei zic, Mehadia este acelaşi nume de 
ad-mediam pomenit în timpul stăpânirei Romane 
şi care se găseşte în tabla lui Peutinger. 

Ad-mediam s'a facut metatesă—Me-ad-diam prin 
contragere—Meadia, în urmă—Mehadia ; şi ast-fel 
susșin, că Mehadia de astăzi nu ar fi de cît ad-mediam, 
însă d.nu Hâjdeii în (Magnum Etimologicum Roma- 
niae) la preposiția ad, fascicula II, susţine că după re- 
gulile filologiei este imposibilă o aseminea trecere, 
totuși nu trebue neglijat că în tabela lui Peutin- 
ger, Mehadia este pe locul indicat, Ad-Mediam. 
In tot cazul nu romanitatea sati neromanitatea 
unui singur nume va împăca discuţiunile istorice 
de intezes mai larg. 

VI Un altargument f6rte puternic în favorea per- 
sistenței elementului Roman în Dacia este modul 
de viață al Românilor de a se retrage la munți 
înaintea hordelor barbare şi numa! în timpuri li- 
niştite să se pogâre la câmp. Aşa satele, oraşele, 
cetățile românești cele mai vechi sunt la munte, și 
cu cât ne pogorâm la câmp le găsim mai noui. 
Ceva mai mult, cele din dreapta Dunării sunt mai 
noui de cât cele din stânga Dunărei. 

VII In fine vom încheia cu argumentul lui Kipert, 
care zice: „dâcă este adevărat că populațiunea 
Romauă sa retras peste Dunăre în Dacia Aure- 
liană de la anul 274, trebue să ni să pară stra- 
ni, cum locurile ocupate astăzi de Români, co- 
respund. întocmai cu vechia Dacie sai Dacia lui 
Traian“. 

In urma celor zise se vede limurit, că Dacia 
Traiană n'a fost pustiită și reamintesc înc'odată, 
că chiar dacă ar fi cum susțin vrăjmaşii persistenții 
elementului roman în Dacia 'Iraiană, nu ar strica
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de loc tezii ce voiă susține mai la vale, că creş- 
tinismul a existat din cele mai vechi timpuri la 
Români, că el a venit deo dată cu coloniele din 
depârtatele provincii ale imperiului Roman, și ar 
fi din acest punet de vedere indiferent dacă erati 
Românii dincolo sai dineâce de Dunăre. 

O dată acestea zise, să trecem mai departe să ve- 
dem ce probe avem noi despre existenţa creştinis- 
mului în Dacia Aureliană, și după aceea voit 
arăta probele despre existența creştinismului în 
Dacia Traiană. 

CAP, II. 

Rolul strategie al Daciei Traiene pentru susținerea impe- 
riului. Silinţele episcopatului și împeraților spre a se opune 

barbarilor prin întărirea creștinismului în această 
provincie și chiar în ţerile vecine ei. 

Dacă ne oprim putin asupra istorei Daciei Au- 
reliene, nu va fi greti a descoperi rolul cel în- 
semnat cea a jucat acestă provincie în istorie şi 
spre susținerea imperiului Roman. Acestă provin- 
cie aşezată în c6sta, imperiului a fost avantgardă 
contra barbarilor, iar religiunea creştină a fost 
sufletul şi întărirea acestei avantegarde. Aci la 
Dunăre sai creștinat Goţii, Slavii, Avarii și pe 
urmă Ungurii. Aci a fost cazanul de ferbere al 
îmblânzirii tuturor hordelor barbare, ce veniaii 
una după alta din Asia, iar imperatorii după tim- 
pură aii făcut totul pentru întinderea credinței și 
pentru întărieea erarchiei bisericești daci, ca să 
pâtă lupta în contra barbarilor. 

Ast-fel sântul lon gură de aur (Chrisostom) 407 
spune epistola sa către văduva Olympiada : <Unilă 
episcopul, pe care deunăzi lam hirotonit şi Pam tri- 
mis în Goţia a adormit, după ce multe și lucruri 
mari a săvârșit și am primit cartea regelui şi s'a tri-
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mis alt episeop. (Biserica Oitodoxă 1875 Maiii, 
Pr. En.) De unde se vede că se îngrijaii Patri- 
arhi! a trimite episcopi în ţările barbare, ba 
chiar prin hotărîrile sin6delor ecumenice să vede 
că Biserica avea grijă a trimite episcopi la barbari. 
Ast-fel sinodul al II-lea prin canonul II, după ce 
vorbeşte de Biserica din Asia, Pont 'Tracia ete., 
ete,, zice: „asemenea bisericele din părţile barbare 
să se cărmuiască după obiceiul părinților“ adecă : 
acolo unde nu putea să existe și să susțină un 
episcop, episcopul din apropiere să cărmuiască 
acea biserică prin delegați. 

Sinodul al 1V (451) din Calehedon prin cano- 
nul 28 dă dreptul episcopului de Constantinopol a 
hirotonisi episcopi în țările barbare, şi între cari 
locuri barbare sunt între altele țările de la Dunire 
şi de unde st vede, că episcopii de la noi erai mai 
mult niște misionari. 

O altă probă de îngrijirea mare ce aveai e- 
piscopii pentru țările barbare, este şi silința ce 
șo daii ei a ţine cu oră ce preț relaţiuni cu a- 
cele ţări, fie chiar cu preţul Gre căror concesiuni. 
Ast-fel canonul 30 din 'Lrula sună: „Voind să 
se săvârșașcă t6te pentru întărirea Bisericei hotă- 
râm ca preoții din Bisericele barbare să îi i- 
conomisâm „(să “i lase cu femeile lor)“. (Comu- 
nicat de domnu C. Erb.) Dar de și n'am găsi nici o 
probă, totuși ar trebui să fim convinși că impera- 
torii împinși de instinctul de conservare al impe- 
riului, ati căutat tâte mijlâcele a creştina pe aceşti 
barbari în scop de a-i îmblândi. 

Istoricul Procopiu, ca să amintese un singur 
fapt, ne aduce înainte nuvela Xl-a a împăratu- 
lui Justinian în care se vorbeşte de o cetate Bo- 
nonia (unii o indentifică cu Vidinul) pe a cărei 
locuitori "i numeşte scelerați şi în care însărcineză 
pe episcopul din Aequeaa-i converti la creşti- 
nism (v. Isambert, Paris 1856). Când vom cerceta
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luerările sinâdelor particulare precum și ale celor 
ecumenice, vom vedea că la ele ai luat parte o 
mulţime de episcopi de dincolo şi de dincâce de 
Dunăre, precum episcopul de Durostor, Novae, 
Raţiara, Singidun, Sardica, Mursa, Sirmium, Con- 
stanța (nu Constanţa de azi, căci nu exista), Abrit 
al Avarilor ete, etc., cea mai mare parte risipite de 
la mare până la, Noric pe malul Dunărei. Ast-fel 
Durostorul este Silistra, Novae-Şiştov, Raţiara—A- 
cer Palanca, Margus—Semendria, Singidunul-—Bel- 
grad, Sirmium-—Mitrovici. 

De bună sâmă, că episcopii dupe litoralul Dună- 
rei fiind obligaţi prin legile bisericeşti, privigheaii 
asupra Bisericelor dintre barbari, și cu atât mai 
mult trebue să fi îngrijit de mângâierea sufletescă 
a fraţilor lor Români ce r&măseseră în Dacia 'Lra- 
iană și după anul 274. 

In Dacia Aureliană mai ales să desvoltă o viață 
religi6să preponderantă și în luptele pentru stabili- 
rea doctrinei, avu un mare rol. 

Astfel în timpul marelui Constantin se a- 
dună Sinodul în Sardica, să judece drâpta causă 
a lui Atanasie, unde luară parte o mulţime de 
episcopi din Dacia. După mârtea lui Constans, 
Constanţie imperatorul răsăritului, pornind cu 
armata contra lui Magenţie vine în Sirmium, unde 
ordonă ca în presența lui să se convâce un si- 
nod din episcopii locului, unde se judecă Photin 
episcopul Sirmiului acuzat de eresie. Mai găsim 
că la 351 întrun sinod localsă formuleză o altă 
confesiune pentru credință. Asemenea, la, 357 și 
359 (Biserica Ort. 1875 Maiu, P. En) 

Cu timpul aşa rol însemnat jucară popârele 
de la Dunăre, că pe la 491 un duce al conte- 
derațiunei,— căci de bună sâmă, trebuie să fi fost 
pe lângă Romani şi alte popâre,—acest duce, zis 
anume Vitalian vine cu o armată de 60,000 de 
Omeui, învinge pe imperatorul Atanasie la Soste- 

4
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nia şi în condiţiunile de pace Vitalian pune: aj 
Ca toţi episcopii ortodoxi exilați de Atanasie (de 
eresul Eutichie) să se libereze. b) Să se adune e: 
piscopii întrun sinod local în Eraclea 'I'raciei, 
ca să cerceteze cauza ortodoxilor. Acest sinod sa 
și ținut luând parte peste 200 episcopi, ceia ce 
probează. și mai mult că aci era un popor ereş- 
tin, un popor de multereștin, cu organizaţie pu- 
ternică și cu rădăcini adânci ce nu se dobândeşte 
în deci de ani. Acâată stare de lucruri a fost 
produsul unei fermentaţiuni creştine de mat multe 
secole şi cu siguranță mai nainte de venirea lui 
Const. cel mare și de proclamarea religiei creş- 
tine ca religie de stat, căci numai așa ne putem 
esplică influența cea mare şi rolul cumpănitor ce 
Jucă biserica d'aci în lupta pentru credinţă ch'ar 
de la ivirea sa. 

CAP. III 

Existența mai multor episcopii în Dacia Aureliană. 
Influența ce ele ai avut asupra Daciei Traiane. Silințele 
imperatorilor spre a sta în relaținni cât mai dese cu a- 

cestă provincie, 

Acestea zise în treacăt, să revenim la, teza n6s- 
tră, „rolul bisericei în Dacia Aureliană“. 

La sinodul I ecumenic ce sa ţinut la 335, 
găsim decretul imperatorului pentru convocare 
unde se numără popârele ce trebuiaă a-și trimite 
represintanții lor la, sinod, și în care se zice: „Dar 
și Tracii și Macedonenii, Hcheenii și Ipiroţii, încă 
și cet ce locuiesc forte departe aă răspuns la Si- 
nod.“ De unde se constată că Tracii și Dacii e- 
rai deja creștini. Zicem și Dacii, căci la pag. 
195 din practicalele sinodului se întâlnesc urmă- 
târele cuvinte: „Protogen cel minunat al politiei



Sardicei ce e în Dacia, Calabria, Dardania și cei din confinele lor. 
La sinodul din Sardica, un oraş ce se identi- fică cu Sofia şi care s'a ținut în anul 343, ve- dem că întregul sinod adresează tutulor bisericilor o enciclică în care citim: „ui Ursache din Sin- gidunul Misii, ha Valent din Munselle Panoniă, ve- nind aceștia cu cei din partida, de la răsărit, nu le-a îngăduit (Părinţii ) nici a intra în Sinod. Faptul se explică prin ura cea mare ce aveati episcopii contra Aiienilor lângă care se adaogă și dorul părinților de a înceta luptele religi6se. 
La pagina 245 a practicalilor acestui sinod să, întâlneşte şi un alt episcop Jsachie al Bingidunu- luă și: Protogen al Misiei purtând titlul de archie- piscop, ceia ce este evident că erai multe alte episcopii sub jurisdicțiunea, lui. 
La, sinodul ţinut la Roma sub Constantin şi cu puţin înainte de cel din Sardica îna patra şedinţă vedem subscris: »Donat epepiscopul Si- sanici,* care episcopie era între Deva şi Sava (Enăc.) și despre care se crede că îşi întindea, limitele sale şi în Dacia 'Fraiană (Ist. Mite. Mold. 

d. C. Exb), 
La sinodul al II-lea ecumenic ținut la 381 în Constantinopol întâlnim în practicale, următârelg nume de episcopi din Dacia Aureliană: „ Donat episcop de Nicopole, Iacob al Durostoruluă, Fra= la al Iraclici, mitropolit.“ 
La al III-lea sinod ecumenice ținut la 431 în Efes se văd subseriși următorii episcopi din Dacia Aureliană:; /uchian al Epirului Traciei, Teodot al Alisică, Dochimasi al diecesiă Traciei, Timoteă al Eparchieă Scyţică, 
Tot în praeticalele sinodului al [II-lea ecume= nic la pzg. 270, se găseşte o epistolă a mai mul: tor episcopi adresată episcopului Ruf din "Vesa. lonie şi representat la Sinod de Flavian din Fi-"
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lipi şi în care epistolă, acești episcopi spun că 
suni de aceeași părere cu cele ce ai hotărit si- 
nâdele din Dacia şi Misia. 

In practicalele sinodului al IV-lea ţinut în 
Calchedon la anul 451 pag. 51,se vede suberie- 
rea unei expuneri de credință de către Luca al 
Verei, şi Diogen al Remensianei. Cu altă ocasiune 
se vede subscris Alexandru prea piosul episcop al 
Tomelor, Jon al Nicopoliă ete. ete. 

La sinodul al V-lea ecumenic a luat parte 3 
episcopi din Tracia şi 3 din Iliric. 

in timpul lui Leon cel Mare (451-474) se vede 
dintr'un catalog, mai mult de 30 episcopii în Dacia 
(Creştinism în Dac. pag. 530, Enăc). 

In practicalele sinodului al Vl-lea ecumenic 
din 691 ţinut în Constantinopol la pag. 808 gă- 
sim: Ursul episcop sântei Bis. a Avritianilor. 

Se mai întâmpină acest nume de Ursu episcop 
Avritianilor şi la sinodul al VII-lea, ecumenic, și 
pe cari unii o pun în Dacia Aureliană. 

Dacă ne uităm pe o hartă vedem, că mai tote 
episcopiile despre care vorbim precum: Durostor 
(Silistra) Novae (Siștov) Ratiaria (Arcer Palanca) 
Singidun (Belgradul), Sirmiu (Mitrovici) Mursa 
(Esseg) după cum am amintit mai sus, sunt a- 
şezate de a lungul Dunării de la mare până a- 
prâpe de Viena, întocmai ca pichetele grăniţă- 
veşti: de astăzi. Acestă disposiţiune a episcopiilor 
nu trebue considerată ca o întîmplare, ci ca o 
parte integrantă dintrun plan strategic al impe- 
ratorilor bisantini pentru apărarea imperiului. 
Căci pe lângă rolul cel însemnat ce Lai avut 
episcopii de la Dunăre în raporturile lor față de 
episcopii cei alţi ai creştinătăţei, la stabilirea cre- 

“dimţii, ei au avut un rol hotăritor în lupta con- 
tra barbarilor, opunându-li-se cu spada şi îmblân- 
zindu-i cu cuvântul evangelic, expunându-şi viața 
și averea spre apărarea unei cause sfinte,



E cu totul instructiv ceia ce ne spun istori- 
cii contimporani din acele vremuri despre lupta 
ce o susțineaii creștinii cu păgânii cari stai pân- 
ditori în câstele imperiului. Voiti reproduce după 
retorul Prisc, care a trăit pe la 445 după Chr. 
două epis6de: 

Pe timpul când era târg între Scuţi (Hunt) și 
între Romani, Scuţii atacară cu 6stea pe Romani 
și uciseră pe mulţi. Deci Romaii trimiseră depu- 
taţi la Scuţi ca să se plângă de cuprinderea cas- 
telului şi pentru nepăzirea tractatelor. lar Scuţii 
răspunseră că n'ati făcut asta cu cuget de a în- 
cepe resbel, ci ca să se răsbune pentru supărările 
cele făcute de Romani. Căci episcopul din Margu 
a trecut în ținuturile lor și a prădat mormintele 
şi visteriile cele ascunse ale regilor lor. Și că 
dacă Romanii nu vor da pe episcop în mânile 
lor dinpreună cu fugarii (carii era mulți la Ro- 
mani), precum se învoiseră la încheierea tracta- 
telor, ei se vor apuca de resbel. Romanii ziceait 
că acestea n'ar fi adevărate, Scuţii din con- 
tră le întăria, și aşa nu se învoiră să judece causa, 
pentru care era dispută, ci se apucară de resbel. 
Drept aceia trecând Dunărea făcură multă pa- 
gubă cetăților, care erai lângă ripa Dunărei, şi 
între altele, luară Viminaciul, cetatea Mesilor din 
Iliric. În împrejurările acestea se afla mulți carii 
diceati, că se cade mai bine a da pe episcop în 
mânile barbarilor, de cât a suferi ca pentru un 
om, tot statul Roman să se pue în pericol de 
resbel. 

Episcopul înțelegând că vor să-l dea, fugi la 
vrăjmași fără ştirea tuturor celor ce ce aflati în 
cetate, și făgădui acelora că le va da, cetatea, 
dacă şi regii lor vor fi liberali către dânsul. Scu- 
ţii făgăduiră în tot modul că-l vor recompensa 
dacă va împlini cele zise de dânsul. Și așa dân- 
du-și mânile și întărind făgăduințele de amân-
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două părţile cu jurământ, episcopul se întârse în 
ținuturile Romanilor cu mare mulțime de barbari 
în rîpa cea de dincolo, iară el intră în cetate 
şi întw'o n6pte dând semn, introduse pe barbari 
în cetate şi o dete în mânile lor. 

Lăsând la o parte cercetarea faptului dacă im- 
putaţiunea adusă episcopului din Marg de către 
Huni e adevărată sau e numai un pretext spre 
a călca tractatele și a invada teritoriul roman, 
rămâne sigur faptul, că episcopul creştin sta, în 
capul poporului săi în contra inimicilor. 

Al doilea episod şi pe care ni-l dă tot Prise 
este următorul: „Episcopul de pre atunci al Sir- 
miului, văzând că Hunii fac progrese în cuceri- 
vea cetăților romanice, și având de amice pe un 
Constantin, de origină roman, și care era, secre- 
tarul lui Atila, îi încredințeză mai multe vase de 
aur de la biserica sa, rugându-l, ca la cas de as- 
clavire a sa, precum şi a altor Romani, cu pre- 
țul acestor vase să-i rescumpere din selăvire. E- 
piscopul a murit la luarea orașului și secretarul 
Constantin, ducându-se la Roma, vându aceste 
obiecte unui argintar, cu numele Silvan, pentru 
o sumă de bani. Regii Hunilor, adică Atila cu 
fratele său Bleda, informați despre acesta, ceru 
de la Valentinian III, imperatorul Occidentului, 
ca în puterea dreptului de concistă, să ]i se 
predea Silvan, care a ascuns şi a dosit un te- 
saur ce li se cuvinea lor, ea cuceritori ai orașu- 
lui; iar la din contră ei sunt gata a, declara res- 
bel imperatornlui. Valentinian n'a voit să predea, 
pe Silvan, ca cel ce era inocent; şi în urmarea 
refusului de a primi în locul lui Silvan costul a- 
cestor vase, regii Hunilor ai declarat resbel im- 
periului roman de Occident. | 

Afară de aceste exemple vcm şi altele de unde se 
vede influenţa, cea mare și rolui important ce Pau a- 
vut episcopii spre întinderea creşinismului din-
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colo şi dineâce de Dunăre, şi cari ne dati totuşi nti- 
mai o ideie slabă de ce jerife era capabil episco- 
patul în acest timp de înflorire, când episcopatul 
era compus din firea inteligenţei creştine şi care 
epocă ţinu fără şovăire cam până în secolul al 
VIll-lea. Acesta ne îndreptățește a, crede că aceste 
faruzi ale ortodoxiei, așezate în lungul Dunării îşi 
vor fi înins razele şi spre creştinul român rămas 
orfan în văile Carpaţilor după anul 274. . 

Dar nu numai episcopii ci și împeraţii din 
Constantinopol erati direct interesați a învinge şi 
a creștina pe barbari. - 

Ast-fel Constantin cel mare între anii 327-330, 
construește un pod peste Dunăre în dreptul Gelei 
de azi, bate pe Sarmați în Panonia, îi alungă 
peste Dunăre și construește cetăţile Constanţiola 
și Ricidua în 'Temişiana, iar Sicibida și Dafne 
în Dacia Australă (Mag. ist. 1, 23-27). Amian 
Marcelin spune, că Constanţie (fiul lui Const. cel 
mare) după ce triumfă contra lui Magenţie trecu 
Dunărea și bătu pe Quazi și Sarmaţi luându-și 
titlu de Sarmatic. Asemenea spune, că Valent a 
venit de la răsărit în contra Goţilor, ce trecuseră 
Dunărea în imperii, respinse pe Goţi peste Du- 
năre și el însuşi trecu cu armata contra barba- 
rilor comandaţi de Atanaric, care se văzu con: 
strâns să c6ră pacea, de la imperatore, şi aşa mai 
departe putem găsi mai multe succese ce le-ai 
avut imperatorii în contra barbarilor şi prin care 
ei asigură tot de odată sârta creștinismului. 

Importantă este a XI-a nuvelă alui Justinian 
prin care ne arată, că administraţiunea, im periu- 
lui săi se întindea, și în Dacia Traiană: „fiind-că 
acum cu ajutorul lui Dumnezeii, republica n6s- 
tră sa mărit întratâta, în cât amândouă rîpele 
Dunării sunt populate cu cetăţile nostre, ŞI atât 
Viminacium cât și Ricidua şi Literata, care sant 
de dincolo de Dunăre se află iarăşi supuse stă-
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pînirel nâstre, am socotit de cuviință a așeza... 
etc.“ de unda resultă strînsa legătură între Dacia 
Traiană şi Aureliană. 

Acestea ar fi influențele indirecte ce le-a avut 
biserica de peste Dunăre asupra formărei și între- 
ținerii elementului creştin la Românii rămași aici 
după trecerea celor alți peste Dunăre sub Aure- 
lian, care influenţă a fost rodnică şi cu atât mai 
mult, -cu cât aici erau creştini având biserici și 
episcopii lor chiar din timpul colonisării, 

  

CAP. IV. 

Existența în Dacia Traiană a mai multor episcopii cu o 
vechime învederată, 

Pentru existența creștinismului în Dacia 'Tra- 
jană este adevărat că nu ne putem lăuda cu 
mulțimea documentelor, și acâstă lipsă provine 
din causa unor împrejurări ce ati îngreuiat mult 
cunoștințele istorice în general. 
1). Până laedictul din Milan (313 d. Chr.) nu 

trebue să ne aşteptăm chiar la multe documente 
din causă că religiunea creştină era considerată 
ca religie nepermisă, 

II). In timpul persecuţiunei lui Dioclețian (la 
an. 303 d. Chr.) au fost arse tâte archivele bi- 
sericeşti creştine, ast-fel că și în Asia mică unde 
să ştie că ati fost învățători şi martiri cu miile, 
în urma acestui desastru provocat de ura păgâ- 
gismului ne găsim în dificultate de a precisa viaţa 
și activitatea multor părinți bisericeşti, iar  des- 
pre alții nu putem şti nimic (Histoire de Veglise 
par Receveur). 

III). După anul 274 când Aurelian îşi retrase 
armatele peste Dunăre, Dacia 'Lraiană ne mai 
făcând parte în mod oficial din imperii și informa-
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țiunile despre ea deveniră din ce în ce mai 
rari, de și cu bună s6mă a continuat a'și desvolta 
și mai departe viața creştină ce o aduseseră cu 
ei din diferitele părți ale imperiului, de odată cu 
colonisarea, 

IV). Dacia Traiană căzând pe rând sub dife- 
rite invasiuni, a Goţilor, a Quazilor, a Hunilor, 
Avarilor ete. etc., de și avea biserică creştină, nu 
i se permitea, de cât în timpuri excepţionale a lua 
parte la afacerile bisericii din imperii. 

Totuşă ici şi colea găsim câte-va documente, 
de unde se vede ne îndoios că în Dacia Tra- 
iană, provincie ce ocupă ari Românii, a existat 
creștinismul încă din cele d'întâi timpuri după 
Christos. Tertulian, care trăeşte între anii 160-240 
unul dintre bărbaţii cei mai însemnați ai biseri- 
cei creștine, care multă vreme a ocupat înalte 
funcțiuni civile la Roma, în scrierea sa, Adve- 
sus Judeos (209 d. Chr). în timpul impăratului Sever 
zice : În care altul ati crezut popârele de nu în 
Christos. Parthii, Mezii, Elamiştii și cei ce locuese 
Mesopotamia, Armenia, Frigia, Capadocia, cei ce 
locuesc în Pont, Asia și Pamifilia, cei ee locuese 
în Egipt şi în regiunile Africei, cari sunt dincolo 
de Cirene, locuitori Romani și locuitori Iudei și 
multe ginte mărginaşe ale Maurilor şi acele din 
tote confiniile Ispanilor şi feluritele naţii ale Ga- 
ilor, supuse sunt întradevăr lui Christos şi a 
Sermaţilor și a Dacilor şi a Germanilor şi Seyţi- 
lor și a multor popoare neştiute pe care nu le 
putem enumera. În t6te aceste locuri numele lui 
Christos, care acum a venit și domnește“. Acest 
citat este de o importanță deosebită prin clarita- 
tea sa. Tot Tertulian ne mai spune și un alt fapt, 
de unde se vede că în Dacia 'Traiană erati creş- 
tini. Ast-fel Tertulian ist orisește că în resbelul ce 7] 
pârtă Marcu Aureliu în contra Quazilor cari erai
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atunci în Panonia, se întâmplă un fapt ciudat 
și anume, că atât armata romană, cât şi cea 
a inimicilor suferea grâznie de căldură așa, 
în cât soldații romani sai rugat Providenţii 
a le trimite ploe, care a venit îndată şi cu 
abondanţă, dar numai peste Romani, ceia ce 
le-a ajutat a învinge pe Quazi. Romanii și 
Marcu Aureliă însu-şi aduce mulţumiri şi jerfă 
lui Jupiter pentru acest fapt, dar care mulţumire, 
susține “Tertulian, trebuia îndreptată lui Hristos, 
cel ce o trimisese căci și soldații cari se rugaseră, 
eraii în majoritatea lor creștini. 

E lămurit dar, că pe la anul 208, o sută de ani 
după colonisarea Dacii de către Traian, ţara noa- 
stră nu era lipsită de predica creştină. 

Mai multe probe cum că în Dacia 'Traiană chiar 
după retragerea unei însemnate părți din popu- 
laţie a r&mas totuşi o parte—și acestă parte era, 
creştină—să vede din practicalele sinâdelor. Ast- 
fel în practicalele sinodului I ecumenic la pag. 
183 găsim următârea subscriere : „Alexandru al 
Tesalonicului pentru cei ce sunt sub sine din 
Macedonia I și a II-a, împreună cu Elada ŞI cu 
tâtă Europa, Sciţia cea Palta şi cele ce sunt în 
Ilie“. Am subliniat înadins Sciţia cea Valtă sub 
care nume trebue să înțelegem o parte a Romîniei, căci 
aci se pune cea l'altă în opunere cu aceasta, care 
după cum am văzut era Dobrogea de azi. 

La sinodul din Sardica (Sofia) 343 la pag. 
240 a practicalelor, citim că ai fost presenţi ur- 
mătorii episcopi: „din Roma, Ispania, Gali, Ita- 
li, Africanii, Sardinienii, Panonienii, Mesienii, 
Daci, din Norie, Dardania, Macedonia, 'Tracia și 
cea laltă Dacie“ ceia ce probâză că episcopii Da- 
ciei 'Traiane, de şi isolaţi prin faptul că erati în afară 
de imperiii, totuşi ati luat parte la afacerile religi- 
6se pe cât le-a fost cu putință. 

Mai "nainte chiar de sinodul din Sardica, cu 
ocasiunea marelui sinod ecumenic L-iti vedem, și
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subsemnătura lui 'Teofil episcopul Goţilor ea 
unul ce a luat parte la acest sinod. Sub numele 
de Goţi, trebue să înțelegem nu numai po: 
porul Got ce ocupa în acest timp Dacia Traiană, 
dar trebue a înțelege și cea Valtă populaţiune de 
origină romană ce a persistat sub tâte invasiunile 
și care era creștină, acă ce zice istoricul So- 
erat. (308—448) în istoria sa bisericească cart. 
II, cap. 41: „In timpul mai dinainte Goţii at 
primit credinţa, cea din Nicea urmând lui Teofil 
ce era episcop Goţilor, fiind present la sinodul 
din Nicea a subserist, 

La sinodul al II-lea ecumenic ţinut la 381 în 
Constantinopol, întâlnim în practicale următorea 
subscriere „Regin episcopul politiei Constanţa şi 
care nu pâte fi de cât Constanţiola (cu sufixul 
diminutivului) în Dacia "Traiană şi întărită de 
Constantin cel mare (Mag. Ist. pag. 193). 

Altă probă de ezistența, creștinismului în Dacia 
Traiană mai e şi faptul că prin secolul al V-lea 
în timpul împăratului Leon la un sinod, ce sa 
ţinut în Moesia, a luat parte şi Marcian episco- 
pul Abritului, care nu pâte fi alt de cât Abrudul, 
unul dintre centrele cele mai populate romane, 
Albvrnus maior. Deducerea numelui acestei e- 
piscopii de Abrit de către unii autori de la Ap- 
sitium 1) ce era în Moesia de jos după Ca- 
siodor mi se pare eronată, neputându-se justifica, 
după filologia trecerea din Apsitium în Abrit. 

In ceia ce priveşte aserţiunea, că acel Abrit din 
timpul lui Leon și identificarea lui cu Alburnus 
maior ne conduc mai multe argumente, pe cani le 
vom expune mai la vale: 

I. In numele de Abrit noi vedem pe acela de 
Abrud prin citirea lui v grecesc ca a şi citirea, 
lui £ ca d, lucru ce 7] întâmpinăm f6rte des în 
traducerile făcute din elină. 

  

1). Istoria mitropoliei Mold. şi Suc, de C. Erb,



Il. Abrud el îsuși trebue să vină din cuvin- 
tele aur-ud și prin citirea lui a ca v (exemplu== 
Europa==de multe ori Evropa) şi prin trecerea lui 
v în labiala d. 

III. Identificarea lui Abrud cu Alburns maior 
roman este forte uşor de făcut, căci de şi în ta- 
bula lui Peutinger nu vedem nimic ce ne-ar în- 
dreptăți la aceasta, totuşi faptul că Romanii ex- 
ploataii aurul în aceste localităţi și puţin mai la 
nord de Abrud, se dovedește cu prisosință prin 
o mulțime de obiecte găsite acolo și cari se între- 
buinţaii de băiaşi a scâte aurul; precum și prin o mul- 
țime de inscripţiuni ce sati găsita colo. Tablele ce- 
ratece sai găsit la Roșia puţin mai sus de Abrud, 
nu mai lasă nici o îndoială asupra celor ce sus- 
ținem. Faptul că în apropiere de Abrud se gă- 
sește Zlagna ce în slavoneşte însemnâză aurifera 
(/lato—aur) ne întăreşte şi mai mult aserțiunile 
nostre. Unii autori identifică Abrudul cu auraria 
maior și Zlatna cu auraria minor. Dacă mergem 
şi mai departe cu cercetările constatăm că acei 
ce eraii însărcinați cu căutarea aurului ati fost, 
creștini. Exploatarea minelor reclamând o muncă 
mare după părerea, scriitorilor anticităţii, precum 
Pliniăi (hist. nat.) Diodorus (cart. 3, 12-14) Sw- 
bo (cart. 3, 91 98) Tacit etc., ete., se săvErşea 
de mâinile sclavilor şi ale acelor acusaţi pentru 
crimă de stat, cari după cum să şiie erati creş- 
tini. Suetoniă ne dă chiar o descriere amănun- 
țită a acestor esploatațiuui, spunând cum aceşti 
criminali de stat (creștini) condamnați la muncă 
silnică pe viață, fiind puși sub paza unui despăr- 
țământ de oştire, trebuia să lucreze la sedterea 
metalelor, având aceeaşi vină ca omoritorii, pe 
care noi îi trimitem la ocnă. Existenţa acestor 
fel de condemnaţi e constatată în Egipt, Cilicia, 
Palestina, Panonia etc., ete., și trebue să dedu- 
cem că aii tost şi în minele de lângă Abrud.
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Aceste nenorocite ființe: erati silite să'și consume 
viaţa în întunericul minelor de sub pământ spre 
a îmbogăţi pe lacomii strângători de aur. Diodor 
ne spune, că muncitorii în aceste mine câştigă 
pe seama stăpânilor lor bogății necrezut de mari, 
ei însă trebue să-și târască ziua şi n6ptea corpu- 
rile prin găurile de sub pământ şi mulți dintre 
ei mor de muncă prea mare, căci odihnă şi re- 
creare pentru ei nu există şi necontenit “i isbese 
loviturile supraveghetorilor şi'i silesc să reia din nou 
munca, şi ast-fel îşi sting viața în mizerie; cu 
tâte astea se găsesc unii dintre că cari cu corpul 
şi sufletul sunt așa de tari în cât due mult timp 
atari miserii. 

E cu totul intruetiv studiul asupra tablelor 
cerate găsite la Abrud, căci din studiul lor pu- 
tem găsi multe probe despre existența creștinis- 
mului. De și studiulasupra lor nu esteîncă com- 
plect, de şi nu ştim ce probe noui în privinţa 
creștinismului ne mai reservă pământul, găsim 
chiar de acum 6re-cari documente, din cari dacă 
nu resultă cu evidenţă existenţa creştinismului, 
sunt însă documente asupra cărora ne putem 

pune întrebare. Ast-fel găsim că în anul 161 
d. Chr. din ordin superior să desfiinţeză un co- 
legii funerar cu patronul lovi Cerneni. Mai gă- 
sim că în ajunul sărbătârei de I Maiii, un cole- 
giti 6re-care (al cărui nume lipseşte) se strânge la 
o petrecere şi aduce o mulțime de lucruri între 
care şi tămâie de prima calitate vin și pâne iarăși 
de prima calitate, ete. 

Lăsând la o parte alte cestiuni din tablele ce- 
rate asupra cărora am putea ridica discuţiune, 
mă mărginese u cerceta aceste dou anunţate. 

Mai nainte de tâte însă trebue să ne punem 
întrebarea, ce este colegii şi ce înțelegea Ro- 
manii prin colegii și mai ales ce era și ce atri- 
Dbuţiuni avea colegiul funerar ?



Se întâmpla de multe oxi ca membrii ai uneia | 
și aceleiași naţiuni, sai din națiuni diferite, dar 
cu aceiași meserie, să se întrunească dupi nişte 
reguli știute și permise de lege într'un fel de so- 
cietate ce lua numele de colegii, precum cole= 
giul Galatilor, Aurarilor, ete. ete. Formarea de 
colegii, nu era permisă așa ori-cum, ci numai 
după mari greutăți să putea obţine voe a se forma, 
după cum constată diferite epistole ce guverna- 
torii provinciilor trimit imperatorului în scop de 
a dobândi dreptul de înființare al coleg:ului. Im- 
peratorii ştiind dorinţele şi pornirile ce se pot 
naște în colegii în cele mai multe cazuri pericu. 
l6se statului, răspundea adesea înti”un mod ne- 
gativ. 

De ordinar colegiul cel mai lesne permis era 
colegiul funerar. „Acest drept (de a înfiinţa co- 
legiul funerar), zice tabula Lanuviu, este acor- 
dat acelora cari voesc să formeze colegii fune- 
rariă, sub condiţiunea ca ei să nu se adune de 
cât o dată pe lună pentru a plăti contribuţiunea 
necesară îngropărei morţilor.“ 

Membrii carii compuneati colegiul funerar erai 
în parte Gmeni săraci, din sclavi şi din li- 
bexți din care causă pare să fi fost și mai puţin 
de temut. 

După cât se ştie colegiul funerar era un asil 
pentru creștinii din primele timpuri, putând mai 
lesne a se ascunde sub pavăza acestui colegii de 
ochiul scrutător şi pismaș al păgânului perse- 
cutător. 

Serbarea patronului colegiului, îngroparea, mem- brilor asociaţiei, adunările obligatorii pentru co- legii pe fie-care lună, erai atâtea, ocasiuni când 
creștinii puteai să aducă jertfă Dumnedeului lor. Sapăturile facute în catacombele (columbaria) de la Roma constată, că colegiul funerar era în rea- litate un colegii creştin. Numele colegiului cum
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este acela din Abrud de Iovi Cerneni, e numai 
un titlu oficial spre a putea obține permisiunea, 
de înființare a colegiului. De aceea ne surprinde 
faptul disolvărei acestui colegiă. Iacă decretul de 
disolvare după cum urmeză: „Artemidorus, fiul 
lui Apolonius, magistru (președinte) al colegiului 
lui Jupiter Cernenus și Valerius, fiul lu Nico ŞI 
Oas, fiul lui Menofil, questori ai aceluiaşi colegiii 
se dovedeşte în public prin acest act depus că, 
din colegiul maisus scris, care era format din 54 
de Gmeni, dintre cară n'a rămas mai mulți la Al- 
burnus de cât vo 17; că Julius fiul lui Julius, 
commagistrul săi (președinte împreună cu el), din 
ziua, alegerii sale nu a venit la Alburmus, nici nu 
sa presentat la colegiu, și că el (Artemidorus) şi-a, 
dat socotâlă acelora cari erai presenți și că le-a 
înapoiat banii ce a avut la el și ce a cheltuit. pen- 
tru înmormântarea colegilor, și că şi-a reluat cau- 
țiunea ce se ceruse de la el pentru îndeplinirea 
înmorântărilor şi nu mai este nici un mormânt, 
căci nimeni nu a voit de mult timp să se întru- 
nescă în zilele hotărite de lege saă să plătâscă 
colisările și darurile cerute. Acâsta este arătat 
publicului printw'acest act, pentru că, dacă cine- 
va (dintre membri), ar fi murit, să nu crâză că 
colegiul există încă şi că are dreptul să ceră 
pentru înmormntare. 

„Făcut lu Alburnul cel mare, în ziua de 5 a 
Idelor lui Februarie, împăratul L. Aurelius Ve- 
us III şi Quandratus fiind consuli“ (anul 161 
d. Chr. Febr. 9) (T. C.I. Pop. T.). 

Din acest decret de disolvare vedem: I, că lip- 
seşte senatul consult în virtutea căruia sar fi pu- 
tut înființa colegiul și care era condițiunea esen- 
țială spre a putea exista. Iată ce zice juriscon- 
sultul Marcian în acâstă privință : „Nu e oprit 
de a se întruni pentru motiv religios cu condi- 
țiunea, de a se respecta, senatul consult, care in-
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terzice asociaţiunile ilegale.“ II, observăm că mo- 
tivul de disolvare e neîngrijirea membrilor de a- 
tacerile colegiului şi retragerea a unui mare nu- 
măr de membri din colegiă în cât nu rămăsese 
de cât 17. Acest motiv e posibil a nu fi cel a- 
devărat, şi atunci când un lucru nu “ți place e lesne 
de găsit motive. Disolvarea colegiului lovi Cerneni 
întrun mod involuntar mi-a adus aminte disolvarea 
consiliilor nâstre comunule, cari nu plac guvernu- 
lui după vremuri, şi cari să fac sait pentru că mem- 
bri nu vin la consiliii, sati că maii terminat şose- 
lele eto., ete. Cu tâte acestea ne e permis a ne 
întreba: pentru ce colegiul va desființat şi mai a- 
les pentru ce la înfiinţare nu și-a cerut senatul con- 
sult. T6te acestea nu cum-va, pentru că colegiul 
era, compus din creștin ? 

Al doilea fapt asupra căruia ne vom opri este 
analisa ce vom face tablei cerate găsită tot la A- 
brud în anul 1855. Ea ne face cunoscut cheltue- 
lile făcute cu ospătul în sera spre întâi Maiii. Iată 
aceea, tablă cerată în traducere românescă : 

mii. . . , . , . + 18 denari 
lpueel . . , . , , . 5 denari 
pâne alba. . . ., . . . 9 denari 
tămâie de prima cal. 1 seztar 3 denari 
vin bun trei hemine . . , 2 denari 
vin de rând trei congii . . 97 denari 
verdețuri. . . ., . . . 1 "/,unce 
bacşiș, oțet, sare, ete, , . X 

Din cauza defecțiunei în care se găsește tabla ce- 
rată, nu știm mai mult de cât că ospăţul s'a dat în 
ajunul lui 1 Maii, şi rămâne neștiut atît anul când 
sa ținut, cât şi în onrea cui sa ţinut. Insă un 
lucru ne isbeşte de la prima vedere, că la acest 
ospăț pe lângă pâine albă s'a adus tămâie şi vin de 
două calităţi, cestiune ce rămîne sub pâte, de 6re-ce 
tabia spre sfârșit e defectudsă. Dacă examinăm 
mai de aprâpe cestiunea vedem, că cu acâstă o«
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_ casiune sa cumpărat vin bun mai puţin de un litru (o 1. 822 gr.) pe preţ de un leii și 40 b., con- siderând denarul de 60 b.; sa cumpărat încă a- 
proape 53 de litri (52 1. 531 gr.) vin ordinar pe preţ de 97 lei noi; s'a mai cumpărat și pâine albă 
de vre-un leii şi bani 20 Şi pâte păine nâgră de mai mult. Dacă e ast-fel, ne punem întrebare, pen- 
tru ce tămâie (de și nu e o probă prin excelență în 
fav6rea, creştinismului), de ce vin și pâine de două feluri, și de ce prima, calitate așa puţin și aşa de scump ? N'ar fi posibil ca acest ospăț să fie una 
din agapele creștine? N'ar fi posibil ca pâinea şi vinul de prima calitate să fi fost toemai elemen- 
tele trebuinciâse la săvârairea, eucharistiei ? 1) 

Aceea ce reese din cele ce am spus e faptul, că prin secolul V-lea exista o episcopie creștină 
la Abrud și ceva mai mult, studiul tablelor cerate 
înlesneşte cestiunea creştinismului la noi sai în Dacia Traiană, şi ne îndrumâză pe o cale nouă de 
cercetări. 

Afară de episcopia Constanţii şi Abrudului, mai dăm peste o altă episcopie numită a Avarilor, căci | la sinodul ecumenice al VI-lea ce se ținu în 'Trula 

  

). Acei ce se creștinaiă în timpurile primitive erai sai dintre cei născuţi Ludei saii păgâni, şi venind în creşti- nism nu se puteaii desbrăca cu totul de personalitatea, lov trecută cu tot aparatul de obiceiuri şi credinţe, căutând a întroduce şi în noua credință ceva din vechiul lor orga- nism. Ast-fel ne fu dat a vedea sărbători iudaice și pă- gâne admise în creştinism, cu o altă semnificaţie bine în- ţeles. 
Una dintre sărbătorile păgâne ce aii cătat a se întroduce în creştinism a fost cea de 1 Maiu. Creştinismul abia în timpurile moderne a reușit a o scâte din biserică (Vezi prefața la Mineiii pe luna Maiu), 
I: probabil că pâinea și vinul de prima calitate se va fi întrebuințat de preot la celebrarea, tainei eucharistice, şi care taină în timpurile primitive să celebra şi sâra şi de multe ori împreunată cu agapele (Ist. bis, Niţulescu), 

9
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(Constantinopol) la anul 691 luă parte şi episco- 
pul Avarilor întitulat: „Ursul, episcopul sântei bi- 
serică a Avaritianilur. 

La sinodul al VII ce sa ţinut în Nicea la a- 
nul 783 întâlnim din noii un alt episcopal Ava- 
rilor, având subserierea următâre: Ursul zedemnul 
episcop s-teă biserică a Avritianilor cele hotărîte acum 
subscriă*. 

De unde se vede, că Avarii mai multe secole şi-a 
avut biserica lor deosebită. Dar mai nainte de a 
face ori-ce afirmare, să vedem cine ai fost Ava- 
varii, unde ai locuit şi ce trebue să înţelegem sub 
numele de episcop al Avarilor. 

Avarii erai un popor de aceiași origină cu Hu- 
nii semănându-le în totul la moravuri. Ei ocupară 
Dacia Traiană la 555 d. Chr. şi o ţinură vre-o 
250 de ani până la 7917 d. Chr., când împăratul 
Carol cel mare îi bate şi îi respinge iarăși în pus- 
tiurile Asiei. Geograful Ravenat care trăi la înce- 
putul secolului VII-lea, contimporan dar cu Avarii, 
ne spune că Avarii ocupatii în timpul săă pământul 
între Tisa, Dunăre şi 'L.-Severin, căci el numește Da- 
cia Traiană-Moesia inferidră şi ţară de dincolo de 
Dunăre, pentru el, pe care mai nainte a ocupat'o 
Gepizii, iar acum Avarit. Faptul că el vorbeşte chiar 
de acestă parte a Daciei în zisele de mai sus, să 
constată prin aşezarea de către el în Moesia inferi- 
6ră ao mulţime de localităţi și rîuri ce se aflaă 
în aceste locuri până mai sus de Porolisum „Item 
ad aliam partem sunt civitates in ipsas Datias, id 
est 'Tierna, 'Tibiscum, Caput Gubali (caput Bubali) 
„+ «+++ Bersovia, Arcidaba..... per quas Dacorum 
patrias transeunt plurima flumina inter cetera quae 
dicuntur 'Tisia, 'Libisia, Marisia, Avine, Gilpit, 
Gresia.“ 

După unii autori tâta aceste localităţi sunt pe pă- 
mântul Daciei Traiane. Domnul Oncii identifică
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chiar Gresia cu Crişul; Arine şi Gilpit, cu cele două 
ramură numite cel negru şi cel alb. Iar ceia ce priveşte 
Tierna, 'Tibiscum, Caput Bubali, Marisia ete. nici 
nu g'aii pus în discuțiune vre-o dată că ar fi în a- 
fară de Dacia Traiană. 

Rămâne dar a lămuri şi a treia cestiune ce 
trebue să înțelegem sub numele de episcop al A- 
varilor. 

De şi nu putem nega că poporul Avar să fi 
avut episcopul săi, totu-şisub numele de episcop 
al Avarilor trebue să înţelegem al poporului ro- 
man creştin ce persista aci şi sub domnia Ava- 
rilor, luându'şi titlul după numele stăpânitorilor 
provinciei după cum sa observat şi în alte tim- 
puri şi la alte popâre. 

Alăturând acum mărturisirea fârte importantă 
a lui 'Lertulian cu documentele ce le găsim în 
practicalele sinâdelor unde ni se vorbeşte de e- 
piscopia celei alte Seyţii, celei alte Dacii şi a 
Goţii, care după cum am văzut sunt pe pământul 
Daciei Traiane, şi dacă pe lângă aceasta mai a- 
lăturăm și faptul forte precis al existenţei a trei 
episcopii: a Constanţii. a Abrudului şi a Avari- 
lor, ne convingem că în tâte timpurile de la, co- 
lonisare până în secolul al IX-lea cel puţin Ro- 
mânii persistenți în Dacia 'Lraiană aii avut creș- 
tinismul şi episcopii lor. Din secolul al IX-lea nu 
se mai pune în îndoială creștinarea Românilor, 
fiă că Românii s'aii creștinat odată cu popârele slave, 
după cum susțin unii, fie că ei s'ar fi creștinat de către 
Bulgari, după cum susține Golubinski ; fie că sar 
fi creștinat de către alte popâre după cum sus- 
țin alții şi care tote sunt scornituri tendenţi6se, 
ce cad în faţa documentelor istorice ce le-am a- 
dus înainte. Cuci ce nevoe era să luăm creştinis- 
mul de la alte popâre şi de la predicatori târ- 
zii când noi îl aveam? Și de 6re-ce popârele



barbare: Goţi, Huni, Avari, Longobarzi vin şi 
să creștineză în imperiul Roman, și cum sar fi pu- 
tut ca Românii singuri să fi așteptat pe Slavi 
a-i creștina ? 

În urma celor zise ar fi fost suficient a don- 
clide la afirmaţiunea, existenței creștinismului la 
Români, totuși materialul acestei cestiuni nu este 
epuisat şi ni se deschide o vastă cale de cerce- 
tări în tradițiunea bisericescă despre martirul mai 
multor sfinți, în cercetările și săpăturile archio- 
logice făcute asupra mormintelor din Dacia Tra- 
iană, 

CAP. V. 

Probe despre existența creștinismului la Români prin 
faptul existenții mai multor martiri în Dacia. 

Tradiţiunea bisericescă despre martiriul sfin- 
ților în modul cum a fost ea scrisă şi păstrată, 
de şi nu presintă un isvor sigur istoric, totuși 
dacă reuşim prin alte cercetări stiinţifice a des- 
prinde adevărul istoric, de haina misticismului şi 
a individualităței scritorului, ea remâne un do- 
cument și un material de o mare însemnătate 
pentru istorie. 

Dacă începem într'o ordine cronologică întâl- 
nim pe martirul Eustaţiii Plachida, Teopista so- 
ţia sa, împreună cu fii lor Agapii și Teopist. 

Hustaţiti era unul dintre cei mai buni militari 
romani, și între anii 79-81 sub Lit îl vedem luând 
parte activă în Palestina, iar între anii 98-117, 
în timpul lui "Traian, luând o parte -tot aşa de 
însemnată în Dacia și Germania, și terminându-şi 
viața ca martir în timpul lui Elii Adrian (117-
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138). Eustaţii ca general (dux) trebue să se fi bu- 
curat de o mare autoritate nu numai în cele mili- 
tare, dar şi în cele civile, de Gre-ce abia în se- 
colul al III-lea se desparte puterea civilă de cea, 
militară sub denumirea de praesus provinciae şi 
dux provinciae *). 

Un alt martir este Mercuriă, care a trăit pe 
timpul lui Deciti şi a lui Valerian şi a suferit 
martiriul pe la 255. După tradiţie Mercuri servi 
ca ofițer superior în una din legiunile aşezate în 
Dacia 'Iraiană și care purta numele de Martese 
(Martense) al lui Marte. Regret numai, că după 
tote cercetările, nu am putut da de nici o legiune 
saii cohortă măcar, numită a lui Marte şi care să 
fi staționat în Dacia. E posibil însă ca el să fi 
luat parte în altă legiune căreia pentru că Marte 
e zeul răsboiului, să-i fi atribuit cu înlesnire ti- 
tlul de legiune ră&sboinică sai a lui Marte—Mar- 
tese (Martense). Mercurii era fiul unui 6re-care 
Gordian și pentru meritele sale civile și militare 
fu ridicat la gradul de general. Dar fiind creş- 
tin precum fusese și tatăl s&ă şi muma sa şi a- 
flându-se acâsta de către Deci a fost supus mun- 
cilor, de şi era comandant suprem al armatei şi 
trimis în contra barbarilor de nord şi răsărit, 
Mercurie persistând în credința sa până în sfâr- 
şit fa trimis în Cesarea Capadociei și i se tăie 
capul. 

Amintirea sfintului Mercurie se serbeză în ziua 
de 25 Noembrie şi viaţa sa este scrisă pe larg 
de către Metafrast. 

Un alt mantir este Nichita, zis şi Romanul. Me- 
tafrast arată, că acest martir este de neamul Go- 
ților ce se aflati dincolo de Dunăre (pentru el, 
iar pentru noi de dinodce) şi a trăit pe timpul 
marelui Constantin. 

*). Tocilescu, curs,
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Tot despre sfintul Nichita spune și Nicodim 
scriitorul, la pagina 100 v. 2 că, „acesta a eşit din 
strălucitul neam al Goţilor ce se află dincolo de 
fluviul Dunărea“. Iar Maxim episcop Citirilor la 
pag. 26 zice: „acesta a fost în timpul împără- 
ți marelui Constantin, născut și crescut în ţara 
barbarilor ce se numesc Goţi, dincolo de Du- 
năre; Toţi aceşti autori fiind din Orient, prin cu- 
vintele „de dincolo de Dunăre, trebue să înţele- 
gem „de dineâce“. Nichita a perit în persecuţiunea, 
lui Atanaric, regele Goţilor contra creştinilor, 
fiind supărat din causa înfrângerii ce o suferise 
de la Fritigen un alt duce al Goţilor şi care fu- 
sese ajutat de Constantin cel Mare. Sfintul Ni- 
chita, omul plin de piositate și religiositate, sus- 
ținătorul puternic al credinţei creștine în Dacia 
Traiană, peri în acâstă persecuţiune prin foc îni- 
preună cu mai mulți coreligionari și discipoli ai 
lui. Viaţa sa a tost scrisă de Metafrast. 

Relativ de activitatea religi6să a martirului Ni- 
chita, iată ce ni se păstreză de către episcopul de 
Nolanda (Nola) într'o poemă safică !). 

Je patrem dicit tota plaga Boveae 
Ad tuos fatus Seytha mitigatur, 
E sui discors fera te magistro 

Pectora ponit. 

Ft Getae cuvunt, et utergue Ducus, 
Cui colit tevae niedio, vel ille 

Divitis. multo bove pelleatus 

Accola ripae. 

Ovbis în multa vegione per te, 
Bavbari discunt resonare Christum, 

Corde Romano, placidameue casti 

Vivere pace. 

1). Istoria Mitropoliei Mold. şi Sucevei de d.C. Erbi- 
ceanu. st. bis. Rom, de Petru Maior.
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Iată pe româneşte cuprinsul acestei poeme: 

„Pre tine tot nordul părinte te numeşte 

De ale tale graiuri Scitul pătruns s'umileşte, 

Şi apriguşi dămdle pe cel de fiură pept 

La adevăr, ce 'nvaţă-l cuvântul tăi cel drept. 

La tine Getul vine, Dacul din amândouă, 
Şi cea Mediterană şi cea hâpdsă nouă, 
Agricolul ei ce' ce-i avut de vaci şi bol, 
Cel născut în pielea lânosei sale ot. 

In ţara în cave Musa n'a înnpletit cunune 
Prin vostul tăi învaţă cei vavvari să resune 

A luă Christos sunt nume, cu inimă romană, 
Virtuos să vieţuiuscă în pace hristiană. 

(George Săulescu) 
ublicată în axchiiva SVfini în 1547 Saji, 

Din acestă poemă se vede că el, a predicat în 
amândouă Daciile (et uterquae Dacus) şi să crede 
că ar fi înființat și o episcopie română la Milcov. 

Afară de aceşti martiri sunt și alții dintre cari 
nu amintese de cât de sfântul Sava Stratilat și 
sfântul Sava Gotul. | 

Despre sfintul Sava Stratilat să ştie că era u- 
nul dintre creştinii din Dacia Traiană, care la 
anul 274, când Aurelian dete ordin, ca tot popo- 
rul să treacă în Moesia, acest sfint nu se supusa 
declarându-se de creștin şi suferind mai bucuros 
jugul unui Got de cât să primâscă ospitalitatea 
unui păgân. Acest sfânt nu trebuie confundat cu 
Sava Gotul ce a suferit martirul mai târzii. 

Cel dal doilea, Sava Gotul, al cărui martir 
e de o importanță netăgăduită, și de 6re-ce mai 
mulți autori vorbind de scrisârea bisericei Gotice 
către cea din Capadocia relativ de acest sînt voese 
a afla înti'6nsa că ar exista încă de pe atunci 6re-



cari probe, cari în adevăr ar f importante, — des- pre existenţa unui stat român, ceea ce se pâte pune 
în îndoială, dar cari sunt probe ne îndoi&se despre existența creștinismului la Dunăre, nu-l putem 
trece cu vederea. Iacă în resumat viaţa şi martirul 
sîntului Sava după acest act: 

„Sântul Martir Sava era de neam Got şi 
trăia în Goţia; încă din copilăria sa era plin de 
simțul religios și primise creștinismul din. fami- 
lie. Cu cât creștea cu atît mai mult se desvolta 
zelul și imbirea sa câtre religia cea nouă a lui 
Iisus Christos. Ca caracter era blând, pacinic, dar- 
nic şi trăia în cea mai mare simplitate. Când şefii 
Goţilor ai declarat ântfia persecuțiune asupra 
creștinilor, atunci unii dintre păgâni de prin lo- 
cul de unde trăia Sava, căutat a impune creș- 
tinilor Goţi să mănânce din cărnurile sacrificate 
idolilor şi sfântul Sava ne voind, a fost dus îna- intea șefilor, cari văzându-l sărac "i-au dat dru- mul. Mai târzii el voi să mârgă a serba paştele cu preotul Sansala. Pe drum însă i sa arătat un 
om înalt, bine făcut, care-i spuse că preotul San- 
sala nu este acasă şi că s'a dus în teritoriul J?o- 
mânilor. Şi în cele din urmă după multe peri- 
peţii, acest document ne istoriseşte, că sfîntul Sava 
a fost dus la rîul Muzeum și legat de un lemn, a 
fost înecat“, 

Unii dintre autori voesce a găsi și un teritorii 
român și un rîu român numit Buzău. 

Despre un teritorii român cu numele acesta 
chiar,—de român,—nu pâte fi vorba până în tim- 
purile nâstre, căci pentru prima 6ră când noi 
deschidem ochii vedem că ni se zice Vlachi ; ast- 
fel imperiul Româno Bulmar (I-iul şi al II-lea) 
se numeşte : „Bulgarorum ei Vlahorum“ ; iar de 
aci înainte oră Mauro-Vlachia, ori Moldo-Vlachia, 
sati în limba turcească Bogdania,.



Cantemir învățatul nostru cronicar, basându se 
pe o mărturie a lui Ovidii, care spune că aici 
în Dacia ar fi fost trimis cu 6ste un 6re-care ge- 
geral Flachus, crede că numirea acestei țări „de 
Vlachia“ ar veni de la numele generalului Fla- 
chus. Acestă eroare a trecut și Ja alți scrii- 
tori precum: Enea Silviu, ce susţine aceeaşi e- 
v6re. Bonfiniii zice: Valachii se trag din legiu- 
nile şi coloniile romane, şi socotim a se numi 
Valachi de la mă rc fie val rs âx:)855, fiind 
că sunt buni săgetători. Unii at socotit că Va- 
lachia' ar veni de la Valeria fiica luă Deocleţian, 
care se zice că sar fi măritat după un principe al 
Valachilor. Alţii socotesc că s'a dat de Slovaci 
de la numele Vlad (domnitor) Vladi, Vlazi, Vlassi, 
Vlachi.. Ceea ce e de însemnat însă este I, că 
Germanii și Slovacii în genere numese pe Italieră 
şi Români-Vlachi; al II-lea, că nici Italienii, nici 
Românii nu se numesc ei înși-și Vlachi. Reiese 
dar, că nu pâte fi vorba despre un teritorii ro- 
mân cu acest nume în timpuri așa de depărtate; 
jar în ceea ce privește Muzeum, luat ca rîul Bu- 
ză nu este imposibil foneticește, de re-ce 
sa transformat cu înlesnire în B iar m de la 
sfârșit dispare ex. templum românește templu ete. 

  

CAP. VI. 

Studiul și săpăturile archiologice ce s'aii făcut asupra 
mormintelor [tumulum]. 

Am zis, că în studiul nostru nu sunt indife- 
rente săpăturile și cercetările archiologice asu- 
pra mormintelor din provinciile Daciei. 

Obiceiul d'a se înălța movile pe morminte a 
fost un obiceiă practicat mai de tâte popsrele an- 
ticităței. Asemenea a, fost un obiceiii al anticităţei
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gi arderea cadavrelor. Cenușa însă nu tot-d'auna 
să punea d'a dreptul în pământ, ci câte o-dată 
ge acoperea cu petre; câte o-dată se așeza pe un 
pat de piatră, și alte oriiîn câte o cutie de piatră, 
ori într'o odae de piatră și înti'o movilă. 

Din săpăturile făcute în Dacia nu se pâte con- 
stata cu siguranță existența unor ast-fel de tu- 
muluri dintro epocă preromană, căci obiectele ce 
le însoțesc, precum ciocane de piatră, obiecte de 
bronz, vase, custuri etc. ete. ce însoțesc mai în tot- 
deuna un mormânt, de şi sunt singurele mijlâce 
prin care putem până la un punct fixa epoca 
acelui mormânt, nu sunt indicii sigure, de dre-ce 
alături de obiecte ce ne arată o epocă de piatră 
sunt obiecte ce ne arată o epocă de bronz sai 
de fier. Avem însă în schimb siguranţa, judecând 
după obiectele găsite în morminte că o mare parte 
din ele sunt posteri6re venirei Romanilor. 

Lăsând la o parte multe din cercetări făcute 
asupra unor ast-fel de tumuluri, voiit aminti nu- 
mai câte-va. lată ce dice') d. D. Sturza asupra 
exploraţiei a două movile făcute de domnia sa 
în satul Gustavăţ, judeţul Romanați: „La una 
din movile păreții laterali ai locului unde s'a 
pus mortul eraii arși. În lăuntru o lampă gro- 
solană, hârburi, cărbuni de lemn, curmale şi 
nuci carbonisate, obiecte stricate de fer și bronz, 
6se arse ; la extremități rămăşiţă de lemn putred. 
La patru puncturi loc ars de pământ, cărbuni, 
hârburi, lemne grâse ne arse, putrede. remășiţe 
arse de haine de lână.“ Dacă este să judecăm 
după lampa grosolană şi după obiectele de fier 
puse lângă 6sele arse trebue să conchidem că ele 
sunt dint'o epocă post. romană. 

Cercetările făcute la Caskolz”) cercul Sibi- 

1) Analele Acad. Secţia II, 
2) Sacken,
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ului unde sunt 400—600 movile mortuare, con- 
stată că în fie-care movilă se află vatra unde s'a 
ars cadavrul, la unele fiind cenușa depusă pe 
pământ, la altele strînsă într'o urnă acoperită, și 
că pe lângă alte obiecte, s'a mai găsit alte frac- 
mente de sticlă, bucăţi de câră sigilată, brățări, 
inele, săgeți de fier și trei monete de bronz, din 
care una a Corcirei, una a lui Traian (98—117 
şi alta a lui Antonin Piul (138—161), care pro- 
beză că a fost în us încă mult timp după cu- 
cerire, arderea cadavrelor. 

Aceea ce însă merită să atragă atenţiunea 
n6stră sunt mormintele cu cadavre ne arse. 

Ast-fel Cesar Boliac!) ne spune, că explorând 
o movilă a dat peste un pat de cărămidi mari 
compus din șese rOnduri peste cari se află întins 
cadavrul. 

De asemenea d. D. Sturza după exploraţia ce 
a făcut'o întrun tumul la Rusăneșşti, judeţul Ro- 
manaţi ice: „acest tumul se înălța de la 4 până 
la 5 metri de-asupra seârței pământului; pe 
scârța lui d'a dreptul era scheletul cu capul în- 
tors spre apus. Sub schelet se cunoştea după co- 
lorea, pământului că ţărîna nu fusese scormonită ; 
ea conţinea mai multe urme albe de calcariii“ 
(locul citat). | 

S&păturile ce sai făcut anul acesta de către 
d. “Tocilescu în Dobrogea, lângă Constanţa sunt 
iarăși forte instructive, căci ele arată existenţa 
unei epoce creștine înainte de proclamarea, reli- 
giei creştine ca religie de stat. Ast-fel se găsesc 
cadavre din timpul lui Adrian, Dioclețian, etc. 
după cum se constată după diferitele obiecte gă- 
site în morminte. E important că pe lângă dife- 
vitele monede ce precistză pâuă la un punct e- 

1) Cesar Boliac. Trompeta Carpaţilor Num. 846.
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poca înmormântării sai găsit şi alte obiecte 
cum : talere, lampi6ne, având pe ele semnul crucel. 
Multe dintre cadavrele din cimitirul de care e 
vorba ati fost nearse, aşezate întins pe pământ 
şi cu capul la apus și fața la răsărit. De 6re-ce 
exploraţiunea acestor morminte e abia începută, 
sperăm că cu timpul ne va da dovedi şi mai 
numerbse. 

Domnul Butculescu, care acum câţi-va ani, 
fiind trimis de ministrul G. Chitzn, a făcut nume- 
r6se săpături întrun cimitir roman din 'Turnu- 
Severin, a bine-voit a-mi da câte-va notițe asu- 
pra acestor săpături. „Lucrarea de și nu s'a putut 
face întrun mod regulat, qice D-sa, din causa, 
lipsei de bani şi timp, totuși s'a constatat că mat 
multe cadavre erati așadate întins, cu capul spre 
apus, iar ]a unele din [cadavre s'a observat a fi 
cu mâinele pe piept în forma crucei“, 

Nu ar fi fără interes, pentru istoricii noșiri 
bisericeşti, studiul arhiologic şi asupra unui alt 
mod de îngropare şi care sa descoperit prin să- 
păturile din Dacia. Acest mod de îngropăciune 
este așezarea cadavrului nu întins, ci gedând şi 
cu fața la răsărit: „lată ce pot constata din 
două movile ce am spintecat în patru cu mai 
multă îngrijire : cadavrul a fost aşezat şednd și 
cu faţa la răsărit. Unul din două mi sa părut 
a fi aşezat în genunchi, tot cu faţa la răsărit, însă 
nu pot afirma acesta, pentru că îndată ce aceste 
putrede oseminte daă de aer se fărâmă, şi încă 
n'am putut ocoli localitatea cu tâte precauţiunile 
neștiind esuct în care parte a movilei, de şi tot- 
dâuna spre centru, a fost aşezat cadavrul. Ceea 
ce este sigur e că cadavrul n'a fost lungit ci 
şedând, pentru că șirul spinării în amândouă ose- 
mintele ce am găsit acum erai perpendicular a- 
șezate în pământ şi țâsta, d'asupra dselor şi fluerele
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pici6relor orizontal, eare indică că cadavrul n'a 
fost în pici6re“ (Cesar Boliac N. 339, 'Trompetă 
Carpaţilor). 

Reamintese ceia ce am dis, că cercetarea ar- 
hiologică și științifică a tumulurilor ce se găsesc în 
Dacia, ne vor ușura și mai mult cestiunea, creşti- 
nismului la Români. 

De multe ori se pâte întâmpla să găsim pe 
lângă aceste morminte şi "monumente scrise ce 
ne-ar ajuta mai curând și mat sigur în scopul 
cercetărilor n6stre. Ast-fel nu de mult s'a deseo- 
perit la Turnu:Severin un piedestal cu inseripți- 
unea XPHETE XAIPE şi care este din timpurile 
cele mai vechi (Euseb. Pop). | 

Ingroparea cadavrelor, fiind mortul întins, este 
după cea mai mare parte din seriitori, dintro epocă 
post romană ce avea în us arderea; îngroparea 
morţilor și cu faţa spre răsărit sunt proba unei epoce 
creștine ; așezarea mâinilor pe piept şi Însoţirea, 
cadavrului de obiecte cu semnul crucii sunt probe 
archi-convingătâre despre exsistența unei înfloriri 
a creştinismului. Aşezarea, mortului cu fața spre 
văsărit e un obiceiii creștin vechiă în biserică, şi 
pare a se înălța până în secolul I după Christ, 
de când ai intrat în obiceiul bisericei mai multe 
practice conforme cu idealurile credinţei creștine ; 
ast-fel e facerea semnului crucei, bine-cuvînta- 

“rea apei botezului şi a untului de lemn ete. ete. 
Sântul Vasile cel Mare în canonul 101 întrebă: 
„Cine ne-a învățat a ne însemna cu semnul crucii 
saii a ne întârce către răsărit la rugăciune ? Cine 
din sfinți ne-au lăsat nouă în scris sânţirea apei 
și a vinului Eucharistiei ? Oare nu din nepubli- 
cata și negrăita tradiție o am învățat, pe care 
părinții noștri o ati păzit într'o necercetată făcere“, 

Sfîntul Vasile fiind unul dintre cei d'întâiă pă- 
rinți bisericești, şi el singur spunând că aceste o-
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biceiuă le-a moștenit de la părinți, ne face a crede 
că ele eraii de mult în usul creștinesc. Lăsând 
la o parte discuţiunea asupra celor alte obiceiuri, 
vom aminti, că atât întârcerea creștinilor cu faţa 
la răsărit în timpul rugăciunilor, cât şi îngroparea 
morţilor cu faţa la, răsărit, pare aşi avea origina 
într'o credinţă forte veche și în general respân- 
dită între creştini, după care Iisus Christos venind 
întrun timp când întunericul corupțiunei şi de- 
cadenţii se întinse peste tâte popârele fu consi- 
derat ca s6rele dreptăței, ca răsăritul cel de sus. 
Ast-fel biserica și astă-qi cântă la serviciul divin : 
„Naşterea ta Christâse, Dumnedeul nostru, răsă- 
rit-ai lumei lumina cunoștinței, că întru dânsa, 
cei ce sluja stelelor, de la stea s'aii învățat să se 
închine ţie „sorele dreptăţea“ şi să te cunâscă pe 
tine „resăritul cel de sus“ (Trop.) A contribuit şi 
cuvintele psalmistului „mai nainte de lucefâr te- 
am născut“ precum și faptul, că lisus Christos 
născându se, crescând şi murind în Iudea pentru 
fie-care creştin şi care în majoritatea lor erai în 
apus de Iudea era o amintire pi6să a se înt6rce 
către locurile acelea, ce aminteati pe rescumpără- 
torul și bine-fâcătorul lor. In ceea ce priveşte în- 
groparea cadavrelor stând cu faţa, la răsărit, n'ar 
putea fi 6re descoporirea mormintelor unor epis- 
copi creştini, obicei ce se practică astă-i la noi? 

Exploraţiunea mormintelor, nu ar trebui să 
înceteze cu aceste câte-vasă pături făcute, căci ele 
sunt de o importanță tot aşa de mare, ca și e- 
pigrafia, care are scris pe dânsa intenţiunea, dorinţa, 
Și voința acelui ce a ridicat'o ; care ne conduce spre 
surprinderea secretului ce adese ori se află întrun 
mormânt; ne descopere obiceiurile unui secol, ale 
unei țări, ale unui popor etc. 

GIF A4—
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CAP. | 

Coloniile în Dacia ai venit ele numai din Italia sai și 
din cele lalte părți ale imperiului ? 

Dacă întârcem o privire asupra celor spuse vedem, 
că atât la Romanii din Dacia 'Draiană, cât Şi în ceia, 
Aureliană a existat creştinismul din cele dintâiă 
timpuri. Cu tâte acestea, un lucru a remas ne 
lămurit, cine le-ati predicat creştinismul şi când ? 
Căci în adevăr, un secol după colonisare, noi îi 
găsim deja, creştini, însă nu vedem în nici o parte 
ca ei să fi avut niște apostoli speciali. Spre des- 
legarea acestei cestiuni sa născut o vie discuţi- 
une între scriitori. Ast-fel Macarie ignorând tex: 
turile lui Tertulian şi ne fiind în curent cu car- 
cetările epigrafice moderne, ce vrând ne vrând 
te due la altă conclusiune, susține că noi ne-am 
creștinat de Goţi. Alţii precum este Miklosicsh, 
Riăsler, Sulzer, Golubinski ete. vrăşmași persistenţii 
elementului român în Dacia Traiană, susțin că noi 
ne-am creștinat peste Dunăre prin contactul cu Slavii 
şi de către predicatorii acestora Metodiii şi Ciril, 
Mulţi, chiar mai în aprâpe de viaţa română de cât 
cei alți, precum Ciach, Lambrior, Gachster ete,,
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plecând de la niulțimea slavonismelor ce pre- 
tind a se găsi în limba Dbisericei române, sunt 
de aceeași părere cu scriitorii numiţi. Alţii în fine 
ai îmbrățișat cu putere părerea că la Români 
ai predicat creşt. apostolul Andrei. 

In ceia, ce m& privește, sunt de părere că creş- 
tinismul a fost adus prin coloniști. Spre a înţe- 
lege însă acest lucru trebue să facem un studii 
amănunțit asupra colonisării în Dacia, care este 
nu numai de cea mai mare importanță pentru 
studiul istoric, dar de o importanţă decisivă spre 
deslegarea cestiunei creştinismului la, Români. 

Mult timp, şi istoricii noştrii cei dintâi susţi- 
neaii cu t6tă convingerea, că coloniile în Dacia 
aii fost aduse din Italia şi nici mai mult nici mai 
puțin, că pâte chiar din Roma. Aceste tendinţe 
erai justificate parte prin insuficiența documen- 
telor istorice și ignoranța monumentelor epigra- 
fice, iar parte prin o reacțiune naturală în con- 
tra tendinţelor slaviste ce se manifestaii la dre- 
cari scriitori din acele vremuri și a căror conse- 
cințe naturale ar fi.fost, după ei, perderea naţio- 
nalităței nostre şi contopirea în lumea Slavă. 

Am zis că la primi noştri scriitori era o reac- 
țiune naturală susținînd că: noi suntem aduşi din 
Italia, căutând prin acesta să dovedească cât mai 
mult deosebirea de rasă între noi şi Slavi. 

Astă-zi însă, când conștiința naţională este aşa 
de desvoltată, când ne-am convins cu toţii că 
nu-i destul existenţa unui număr însemnat de cu- 
vinte slavone în limba nâstră spre a fi conside- 
rați Slavoni şi că cestiunea limbistică depinde 
mai mult de frecvența cuvintelor şi construcţiu- 
nea fraselor care în casul acesta ne arată a fi 
după limba Italiană cea mai apropiată de limba 
mumă, astăzi zic, numai e nici o dificultate a dis- 
cuta cestiunea colonisării în o deplină libertate:
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După cercetările făcute în timpii din urmă se 
constată, că în Dacia aii fost aduşi colonişti din 
tâte părţile imperiului roman. Eutropiii încă de 
mult spune: „Traianus în victa Dacia ex toto 
orbe romano in finitas copias hominum transtu- 
lerat ad agros et urbes colendast. Acestă mărtu- 
rie, multă vreme, nu fu luată în seamă. Fu dat 
cercetărilor epigrafice, ce abia în timpul nostru 
laară o mare desvoltare, să aducă lumină asu- 
pra acestui period al istorii române şi să adeve- 
rească mărturisirea lui Eutropiă, cum că în Da- 
cia se aduseră colonişti din tâte părțile imperiu- 
lui roman. 

Ori de câte ori avem de judecat o mărturisire 
a unui autor, ni se impune fârte multă circum- 
specţiune în folosința acestei mărturii, căci de 
multe ori să pote întâmpla, că autorul să nu fie 
întru totul independent şi cine știe ce influenţe 
politice, ori patimi personale să 71 fi împins către 
acestă marturisire. Să ne închipuim, că mare 
parte din documentele timpului lui Domițian s'ar 
fi perdut, şi ne-ar cădea în mână vre-o câte-va, scri- 
eri de ale linguşitorilor săi, ce 7] înălța până la 
cer, ar trebui să credem că el a tost geniul politie 
cel mai înalt, împăratul cel mai norocos şi război- 
nicul cel mai curagios. Şi de ce să vorbim de tim- 
puri așa de depărtate? 

Dacă peste câte-va secole ar veni un istoric, și 
nu ar găsi de cât scrieri ungureşti, ce idee ar face 
despre Iancu, Horia, şi Cloşca ? De sigur, cea mai tri- 
stă și anume, că ei aii fost nişte hoţi, nişte fâlhazi 
ordinari, ete. ete. Ce idee ar trebui să ne facem de 
Tudor Vladimirescu, dacă am judeca vre o-dată 
dnpă majoritatea documentelor grecești ? tot aşa, 
mai departe. 

De aci încă se pâte vedea cât de departe suntem 
A putea considera vre o-dată istoria ca ştiinţă, 

- 6
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Falsitatea, ipocrizia, răutatea e posibil să 'şi aibă 
culcușul sub voalul candid al blândeţei şi since- 
rităță, bine zugrăvit de condeiii. 

De o valre capitală sunt monumentele epigrafice 
toemai pentru faptul, că prin caracterul lor obiec- 
tiv nu ati nică o tendinţă de falşificare. Aci întâl- 
nești un monument ridicat de un sclav stăpânului 
său ; acolo întâlneşti un altul ridicat în on6rea 
unui comandant întors victorios din r&sboi, mai 
dincolo un altul în onârea unui zeii, unui patron, 
ete. De aceea am dis, că studiul epigrafice este de o 
importanță capitali pentru istorie şi pentru stu- 
diul creştinismului la Români. 

După cercetarea monumentelor epigrafice şi în 
alăturare cu alte documente resultă, că o colonisaţie 
'în Dacia n'a fost cu putință din Italia. Motivele 
pentru care susţinem acsta sunt: 

I. Pe timpul lui 'Traian, din causa deselor colo- 
nisări, Italia aprâpe se sleise de elemetul roman, 
așa în cât Traian se vede nevoit să facă o lege, 
prin care oprea colonisările cu locuitori din Italia. 
Capitolinus, unul dintre scriitorii romani dice : 
„Fiind Spaniile cu totul deşarte de 6meni ar fi 
îngrijit de ele cu bună-voință prin o colonisare 
din ltalia contra preceptelor lui 'Praian (Antonius 
XI), de unde se vede că Traian avea de regulă 
a nu mai colonisă cu locuitori din Italia, și ast- 
tel nu ar fi fost el întâi să calce cele ce hotărise. 

II. Se vede din mărturisirea lui Eutropiu și 
despre care nu avem nici un motiv a o pune în 
îndoială. 

IL. Din monumente epigrafice, unde pe lângă 
mulţimea zeităților ce mar fi avut nici un rol 
în Italia, e şi mulțimea monumentelor scrise în 
grecește, ce iarăși n'ar avea nici o socotâlă dacă 
coloniile ar fi fost de origină italiană. 

După cum se constată coloniile au fost aduse
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din Galia, Epir, Dalmația, Macedonia și mai ales 
din provinciile Asiei mici, precum Galatia, Pa- 
flagonia, Siria, ete,, provincii ce cu mult înainte de Christos începuseră a avea o față romană Ast-fel în tablele cerate găsite la Abrud (Albur- 
nus maior) ni se vorbeşte de vicus Pirustarum, aduși aci spre sedterea aurului. O altă inscrip- iune găsită la, Verispatak (Roşia), care se găseşte în Corpus Inseriptionum Latinarum N. 1262, ne arată și o colonie aeguense și să ştie că Aequm este o colonie numită colonia Claudia Aequm Dalmatică. O altă inscripțiune ne arată că ai fost aduși coloniști și din Galia, căci întâlnim pe Iupiter Bossumarus și care este o divinitate Galică, De asemenea ati venit în Dacia armate nume- rose din Macedonia, Dalmația, Tracia, Iliric, Pa- 
nonia, ete, 

Aceia, ce merită însă să atragă atenţiunea, n6s- tră sunt numerâsele colonii ce ati fost aduse în Dacia din provinciile Asiei mici Ast-fel întâlnim în inscripțiuni „Isiodora domo Asiaet, o tînără femee de 18 ani mârtă și îngropată de soţul ei Primus Aurelius ; Aelia Pergamia, care împreună cu Iulia Bassa, ridică un monument de piatră zi- nelor Vinerii şi Dianei; Aelius Sirius (adică din Siria) ; Siziny „Callitiyehe şi Iulia Afrodisia, care pun fie-care câte o inscripțiune pe mormântul bărbaţilor lor, şi altele ce ne conduc către 0 ori- gină asiatică. De asemenea inscripţiunile ne arată o mulțime de zeități asiatice ce se adoraii de coloniştii din Dacia, 
Demonstrarea celor mai sus enunțate părându- mi-se, în studiul nostru, de o importanță deose- bită, voiii reproduce în original ma! multe inscrip- țiuni. Importanța faptului stă în aceea, că dacă cea, mal mare parte dintre coloniști ati fost aduşi din Asia, unde creștinismul era în flâre, după
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cum se constată din scrisârea lui Pliniu procon- 
sulul Bitinei către 'Traian, precum şi din alte 
documente neîndoi6se, cestiunea, creştinismului la 
Români e pe jumătate resolvată. 

Ast-fel în vre-o câte-va inseripțiuni întâlnim pe 
Jupiter Optimus maximus Tavianus, din 'Tavia 
oraș al Galatiei pe malul de răsărit al fluviului 
Halis. 
Inscripţiunea ce dăm mai jos sa găsit la Cluj. 
(C. 1. Li n. 860). 

O M 
I 

De asemenea, întâlnim pe Jupites Optimus maxi- 
mus Dolchienus Deus Comagenorum, de origină 

din Dolche, oraş din Comagena în Siria nordică 
lângă Eufrat. 

I O M 
CO MAGE NO RUM 
E'TERNO MATRINO 
MATRIANUS BASS A 
CERDOS I O0OMD PRO 
SS SO0URUMOQ OMNI- 

VM VOT
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Un alt zeii pe care 7] întâlnim în iascri pțiuni 
este Jupiter Optimus maximus Heliopolitanus din 
Heliopoli, oraş din Asia mică în apropiere de is- 
vorele Orontului. Inscripţiunea sa, găsit în co- 
muna Giula (C. 1. L. n. 1353). 

l O M 
HELIOPOLITAN 
Q LICINIVS MA 
ORINVS < 
LE G III PF 
U—sS—L-— M 

Tot în privința zeului din Heliop, găsim și o 
altă inscripţiune : 

>. LEG XIII G 

In Dacia mai întîlnim şi o zeitate a sârelul și 
anume aceea, de Azizus, căreia îi mai zicea şi 
puer bonus phosphorus saii aducător de lumină, 
un ză popular din Emese, cetate din Siria a- 
pusană (C. I. L. n. 875, 1131, 1138). Inserip- 
țiunea ce o dăm mai la vale sa găsit la 'Turda 
(875, C.I. L.) | 

DEO AZIZO BONO P uero consuera 
TOR PRO SALUTEM DD nn ualeriani et gae 
LIENI AVGG ET VALERIA ni nobilis caesa- 
ris eCORNELIAE SALONINA e augustaete 
LEGYV MAC III aPIAEa FIL elis 
DONATUS PRAEF LEGEIVS D m 
TEMPLYM INCETVM PERFECIT
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Tot de odată întilnim şi cultul unut alt zăă 
al sdrelui numit Mitra, zeă persan. Inscripţiunea 
sa găsit la Abrud (Alburnus maior) (CL. L. n. 1436), 

O LI IN 
O M 
E ANI 
HAER 
O 
M 
I 

Intr'o altă inseripţiune găsim pe zeul Erusenus 
din Erisa în Caria. Inscripţiunea este găsită la 
Cluj (C. 1. L. n. 859.) 

1 O M 
ERUSENO 
AUR ALEX 
ANDER 
U S L 

De aseminea mai întâlnim în Dacia zei, ca Sol 
Hierobulus originar din Palmira, cetate construită 
de Solomon. Apoi cultul lui Glicon, originar din 
Patlagonia, cultul lui Esculap din Pergan, etc. 

Adese ori închinătoril unuia din aceşti zei, pen- 
tru susținerea cultului să organisaii în colegii şi 
contribuiai în mod voluntar la sprijinirea religiei 
lor, ridicând temple și rânduind preoţi la servi- 
rea cultului. 

De şi Traian aduse în Dacia colonii nu din 
centru ci din provinciile imperiului roman, căuta, 
în tot de-una să aducă elemente romanisate şi



printre care numai se strecâră şi elemente de acelea 
în cari romanisarea nu primise încă depline rădăcint. 
Să ştie că dreptul de coloniă nu putea fi acordat; de 
cât acelui oraș strein, în care se adăogase atât de mult 
populaţia romană, în cât să dobândească o fisiono- 
mie curat latină. Emesa acel oraş din Siria A- 
pamene, care trimisese în Dacia cultul lui Azi- 
zus sait puer bonus phosphorus, era nu numai 
o coloniă romană, dar încă din cele mai favorate 
dăruită cu dreptul italic, care scutea pe locuitorii 
ei de dări și le dădea putinţa de a se folosi de 
formele stricte ale dreptului roman la repularea 
daraverilor lor (Digestae L. 15, par. 4.), tot a- 
seminea coloniă era și Heliopolis din Coelesiria, 
de unde se aduse în Dacia cultul lui Jupiter Helio- 
politanus. Orașul 'Tavia sau 'Tavum de unde veni 
în Dacia cultul lui Jupiter 'Pavianus, era ves- 
tit ca mare port comercial (Strabo 1, 1) şi care 
trebue să fi fost fârte frequentat de Romani. 
Tirul, Cesarea, tâte orașe giecești ale Asiei mici, 
dar care nu numai conţineau o populaţie romană 
numerâsă din care sa putut face cu înlesnire 
colonisaţia în Dacia, dar în număr considerabil 
trebue să fi avut şi o populaţiune creştină. 

  

CAP, II, 

Progresele creștinismului în provinciile Asiei și întru căt 
suntem noi indreptățiți a susţine că Greștinismul a venit 

prin colonii. 

Dacă întârcem o privire asupra Asiei, ne isbeşte 
un fapt curios, căci ei l-a fost dat să fie patria, 
celor mai multe religiuni, iar rasei Semitice a fi 
muma religiunilor celor mai însemnate, 

Ast-fel vedem în Asia pe lângă religiunile fârte



18 — 

primitive : Feticism, Sabelianism etc., altele mai ri- 
dicate cum e Bramanismul, Contucismul, Budismul, 
Pavsismul etc., și singură rasa Semitică dând naş- 
tere, Mosaismului, Cregtinismului și Mahomeda- 
nismului. 

Dintre tâte religiunile ce ai apărut pe pământ, 
veligiunea creştină este cea, mai superi6ră și ne- 
ajunsă, atât în privința dogmatică, cât și în cea 
morală. 

Patria creştinismului fu Palestina și am putea 
dice Galilea de 6re-ce patria lui lisus Christos fu 
Nazaretul Galilei. Din aceste părți ca valurile 
unei mări, ca razele abundente ale unui sâre de 
dimin6ță, ce deșteptă pe lucrător, se respândi reli- 
giunea, creştină chemând pe fie-care la mântuire. 
Dece dile după înălţarea lui lisus Christos la cer 
adică în diua Cincidecimei 9) (Rusaliile), Apostolul 
Petru printi'o predică miracul6să converti la creş- 
tinism 3000 de 6meni (Faptele ap.), punând ast- 
fel prima bază a imperiului Mesianic ce era aşteptat 
nu numai de ludei dar chiar şi de cătră păgâni, 
fapt ce fu posibil prin căderea Israeliţilor sub A- 
lexandru cel mare, prin devenirea limbei greceşti 
limbă universală și prin traducerea cărţilor ebre- 
eşti în acestă limbă. Succesul așa de strălucit al 
Apostolului Petru, ne învedereză zelul cel mare şi 
dorința vie ce avea, poporul întru aşteptarea celui 
promis. 

Predica apostolilor se mărgini de o cam-dată 
în părţile Iudeei și în împrejurimile Ierusalimului 
și nu se depărtară de aceste locuri pănă după 

  

1) Ebreii serba în acestă di, darea legei pe muntele Sinai o numia însă şi sărbătorea secerișului, de ore-ce cu acestă ocasie se aduceaii mai multe jertfe, produse ale 
pămentului, Ea tăcea parte din ciclul sărbătorilor Ebraice, 
Ast-fel la Paşti să serba mai ules diua 1 şi a 7; sârbătorea Cinciqecimei după de 7 vricâte 7, (19) a Cincidecea zi.



mârtea archidiaconului Ştefan, de când desele per- 
secuțiuni ce încercă Biserica creştină ati contribuit 
la r&spândirea apostolilor și în alte părți ale lumii. 
Ast-fel Filip a predicat în Samaria după care a 
urmat Petru și I6n, iar alţii ati apucat spre nord 
prin Damasc și Antiochia unde aveati mari sue- 
cese. Nu e fără înteres a aminti că cel mai mare 
Apostol al creștinismului, —Paul—audind de aceste 
succese, ca farisei convins pe vremea aceea, luă pu- 
ter de la, Sinedriii şi merse la Damasc, spre a 
prinde şi persecuta pre creștini. Pe drum însă un 
miracol îl făcu să-și cunâscă necredința şi să îm- 
brăţişeze creștinismul. 

Incetul cu încetul Biserica din Lerusalim creştea 
și să întindea în Iudea, Samaria şi Galileea, răs- 
pândindu-se din ce în ce mai departe. 

Apostolul Petru merse pe rînd în Lida şi Şaron, 
la lope, unde Biserica deja era întemeiată și unde 

„fu chemat de niște învățători creștini, având ei mai 
dinainte consolarea, credinţei în Christos, şi apoi 
în fine trecu în Cesarea şi boteză pe sutaşul Cor- 
neliăi, cel d'ântăi dintre păgâni care s'a creștinat. 

Din ludea, Samaria, Galileea, Lope, creştinismul 
să răspândi cu iuțâla, fulgerului în tâte părțile în 

„Sud și la apus prin Fenicia, ale căreia oraşe 'Liru 
și Sidonu, avură mulţi creştini chiar de la ivirea 
noui învățături. 

Creștinismul se întiuse şi mai departe pănă la 
Cipru şi Cirene, de unde dre-cari creștini mergând 
în Antiochia Siriei, începură să propage creştinis- 
mul nu numai Ebreilor dar şi etnicilor, formându- 
se ast-fel prima Biserică creştină între păgâni. 
Numele chiar de creştini să luă pentru prima, 6ră 
de acestă comunitate, ca nume distinctiv pentru 
adoratorii lui Christos. Biserica, din Ierusalin aflând 
de aceste mari succese între păgâni a trimis la 
ei pe Barnaba, care și el la rîndul să abătân-



du-se prin Tars a luat pe Apostolul Paul și îm- 
preună aii mers în Antiochia unde ai predicat 
pre Christos timp de un an întreg având succese 
enorme, 

Pe la anul 44 d. Christ Irod Agripa fiul lui Irod 
ludumeul, ca să placă Ebreilor, porunci 0 perse- 
cuţiune asupra creştinilor ce deveniseră fârte nu- 
meroşi. În acestă persecuţiune muri Iacob fratele 
lui Ioan. Apostolul Petru fu și el prins şi hotărit la 
m6rte, dar într'un mod miraculos fiind scos din 
temniță, eşi din cetate în urma cărui fapt, Irod su- 
părat sa pogorit în Cesarea, fiind mâniat şi pe 
locuitorii din Tir și Sidon, pentru că mulți dintre 
că credeati în Christos. 

O mulţime de discipoli ai Domnului, ca Simon ce 
se mai chema negru, Lucie Cireneanu, Manachem, 
respândiră credinţa în Antiochia, și în împrejurimi. 
Chiar Apostolul Pavel îşi face din Antiochia cen- 
trul activităţei sale misionare, ast fel că după ori-ce 
călătorie ce face în Asia și Europa nu perde din 
vedere a visita din not Antiochia. 

In prima călătorie misionară (a. 45—50 d. Ch). 
plecând din Antiochia, călătoreşte în Iconiu, Listra, 
Derbe şi în împrejurimi unde fondâză biserici şi 
încărcat de succese să întârce iarăşi în Antiochia. 

Intre anii 50—54 Apostolul Paul întreprinde 
a doiia călătorie misionară visitând bisericile din 
Siria, Cilicia, Iconiui, Listra şi Derbe, pe unde 
trecând dădură credincioșilor ordinele cele hotărite 
de apostoli și de bătrânii cei din Ierusalim, ca să 
le urmeze. „Deci bisericile se întăriaii în credinţă 
și sporiaii la număr în tâte dilele“ (Fap. ap. cap. 
16. v. 5). Tot în acestă a doua călătorie Apostolul 
Paul și Sula a mers și în Frigia gi Galatea unde 
ati predicat creștinismul. Voiaii să mârgă și în Bi- 
tinia dar și-a schimbat drumul prin 'Troada de 
unde ati trecut în Europa reîntorcându-se în An- 
tiochia,



Sl 

Înteresul cel mare al documentelor aduse e, că 
deja la jumătatea secolului I prin predica neobo- 
sită a învăţătorilor creștini, mai t6tă Asia apusană 
începe a să presenta sub o nouă formă de viață 
și a adopta credinţa cea nouă a lui Christos. 

Intre anii 54—58 Paul întreprinde din noii o 
a treia călătorie misionară. Plecând din Antiochia 
visiteză din not bisericile Siriei, Ciliciei, Frigiei, 
Galatiei, Macedoniei, Achaei, la reîntârcerea în Asia 
Efesul, Miletul ete., pretutindinea având mari 
succese. 

După a treia călătorie Apostolul neaseultând 
sfaturile amicilor săi, se sui la Ierusalim unde fu 
prins de Iudei, care voiati să 7] omâre, dar fu scă- 
pat de armata romană, ca unul ce era cetățen 
roman și trimes îu Cesarea spre judecată şi de 
unde după, un arest de doi ani de dile, făcând 
apel la Cesarul, e trimes la Roma, 

In ceea ce priveşte predica a altor apostoli 
se ştie, că apostolul Iacob a predicat în Palestina, 
Filip și I6n în Samaria, Petru a predicat în ţările 
Pontului, Galatia, Bitinia, Capadocia ; I6n a în- 
tărit biserica, din Efes și a, fondat succesiv bise- 
rica din Smirna, Pergam, Sardis, Laodichea lăsând 
o influență, neștârsă asupra întregei biserici a 
Asiei mici; apostolul Andrei a predicat în Biti- 
nia, Paflagonia Capadocia şi mai la nord pe la- 
tura, răsăritenă a mărei Negre, la Scyţi, contri- 
buind ast-fel cu toții ca la jumătatea a doua a 
secolului I-iii să fie deja intronat creștinismul în 
Asia apusenă, având biserici şi discipoli numeroşi 
dintre care voii cita pe 'Limotei, Tit, Policarp, 
Ignatiu, Papia ete., toți bărbaţi apostolici şi în- 
suflețiți de duhul sfânt. 

Curând după acâsta vedem în Asia o mulțime 
de mitropolit și episcopii, de unde ne putem face 
idee de progresul creştinismului, ast-fel;
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1) Cezaria Capadociei avea 8 Episcopi. 
2) Etesul Asiei avea 34 episcopii. 
3) Evaclia 'Traeiei din Europa, avea 15 episcopi. 
4) Anghira Galatiei, avea 8 episcopii. 
5) Chisicul Elespontului, avea, 12 episcopii, 
6) Sardele din Asia avea, 15 episcopii. 
1) Nicomidia Bithinei, avea 12 episcopii. 
8) Nicia aceleiași Bithinii, avea 6 episcopii. 
9) Halcedonul aceliaşi provincii (tără episcopii) 

supuse, 
10) Sida Pamfiliei avea 16 epiccopir, 
11) Sabastia Armeniei a doua, avea 7 episcopii. 
12) Amasia Elinopontului, avea 7 episcopii, a căria 

episcopie era și însuşi Iberia. 
13) Metilinia din Armenia, avea 9 episcopii, între 

care este şi episcopia Cucuzos, în care a fost eşilat și l6n 
cel cu gura de aur, 

14) Tianele Capadociei a doua, avea 3 episcopate. 
15) Gangra Pafagoniei, avea 3 episcopate. 
16) Tesalonicul 'Tesaliei, avea 8 episcopate. 
17) Claudianopolul Onoriadei avea 5 episcopate. 
18) Neocesaria Pontului Polemoniac, avea 8e piscopate 
19) Pisinia provinciei Galatiei a doua, avea 1 e- 

piscopate. 
20) Mira, Liciei avea 33 episcopate. 
21) Stavropolul Cariei, avea 26 episcopate. 

22) Laodicia Frigiei Capatianei, avea 26 episcopate. 
23) Sinadele Frigieă Salutare avea 20 episcopate. 
24) Iconiul Licaoniei, avea 15 episcopate. 
25 Antiohia Pisidiei, avea 21 episcopate. 
25) Perga sau Sileul Pamfiliei, avea 17 episcopate, 

(v. Bis. Ort. r. d. C. Erb.) 

CAP. III 
Sorisdrea lui Pliniu guvernatorul Bitiniei câtre Traian şi 

respunsul acestuia, 

Pe lângă probele aduse în privinţa succeselor
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ce tăcuse creştinismul, voii reproduce scrisârea 
lui Pliniă guvernatorul Bitiniei şi răspunsul lui 
Traian, din care se vede perplexitatea guvernato- 
rului față cu edictele de persecuţiune ale impe- 
ratorilor și față de numărul cel mare al creştinilor 
pe care ar fi trebuit să-i supună persecuţiunei. 

Iacă acea, scrisre a lui Pliniti de care este vorba : 
„Ei am de datorie, Dâmne, de a recurge la înţe- 
lepeiunea vâstră în t6te ceasurile de îndoeli ce am. 
Căci ce este mai bine înttrziere în gubernare, ori 
neștiință în instruire? In procesele (anchetele) ereşti- 
nilor, nu ştiii nici ce trebue să întreb, nici ce trebue 
să pedepsesc. Ei nu ştii dacă trebue a avea 
aceeași măsură în pedâpsa pentru copii, pentru 
cei tineri şi pentru cei bătrâni; dacă căința me- 
rită iertarea ; dacă din causa numelui de creștin 
pe care lar purta cine-va sati din causa crimelor 
ce acest nume suposeză. Iată conduita ce ei am 
ținut-o în casurile ce mi s'a denunțat. De la în- 
ceput eii i-am întrebat a ști de sunt creștini şi 
când ei ati afirmat le-am făcut de două ŞI trei 
oră același întrebare amenințându-i cu mârtea, şi 
când ei aii persistat în aceeaşi mărturisire, am 
poruncit a fi duşi Ja mârte. Căci nu mă îndoiam 
că ori-ce r&utate dovedită și încăpăţinare inflec- 
sibilă, trebue pedepsită. Dintre cetățenii romani 
ce am găsit culpabili de acâstă manie am dispus 
a-i trimite la Roma. Dar acusaţiunile se îmulţese 
pe fie-care di și am primit chiar scrisori anonime 
ce conţinea numele mai multor pers6ne acuzate 
de a fi creștini, și cum eă am vădut că unii diritre 
aceştia nâgă tormal acesta invocând pe zei din- 
preună cu mine, aducând sacrificii şi închină- 
ciunea imaginei vâstre, şi că cele mai multe alte 
pers6ne dintre acestea urăsc pe Christos, ei am 
credut de datorie a-i libera, căci ei nu ati nimie 
comun după cum se pare, cu acei ce sunt în
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adevăr creștini. In aceleași anonime am citat numele unor pers6ne despre care se spune că ar 
fi fost când-va creştini, însă despre care se asiguri 
că unii de 20 de ani, și chiar de mai mult timp nu maj sunt creştini. Toţi aceştia aii adorat statua, 
vâstră și a zeilor, vorbind de rău pre creştină. A- 
firmă iarăși că singura lor culpă e că se adunati 
înainte de lumina dilei pentru a cânta alternativ!) 
imne în ondrea lui Christ ca unui Dumnedeii şi 
obligai în ceremonialele lor religi6se nu la acțiuni 
culpabile, nici a comite furt sati adulteriii, nică 
ași călca cuvîntul, sai de a ascunde ceia ce i sa 
încredințat. Ei însă ati încetat de a, mai face întru- 
niri când li s'ati arătat ordinele vâstre. Pentru a 
mă încredința, de adevărul acestor declaraţiuni, am 
dispus a se întreba două femei sclave, ce se dice 
că au servit în acele adunări și n'am descoperit alt 
lucru de cât exitenţa unor superstițiuni așa de ridi- 
cule și a unei confraterii de necrezut. Pent u aceia am lăsat acestă afacere până Vă voiii consulta. Fă 
cred ca cestiunea V& va interesa, având în vedere 
marele număr de persâne ce se ating prin ea, 
căci se pun în pericol persâne de tâte etățile, de 
amândouă sexele, de tâte condițiunile. Acestă su- 
perstițiune a infectat nu numai oraşele, dar şi 

  

1) Cântarea religidsă ca manitestarea convincţiunei pro- 
funde omenești către Cretorul şi Conservatorul săi a 
existat nu numai în Bis. creştină, dar a fost în uz şi la 
Ebrei și chiar la Păgâni. In biserica creștină, vedem că 
era, în practică chiar de la începutul existenţei sale : 
„vorbind între voi în psalmi şi în laude şi în cântări spu- 
rituale“ (ap. Paul, Efes. 5, 19). Sântului Ignatiu (teotorul) 
se atribue introducerea în Bis. a cântărilor antifonice ; 
iar sântului Iustin martirul (3ăr:s) și sântului Clement Alexandrianul, (în cart: !le3ayâ0s) i se atribue torma- 
rea altor imne ce cu timpul i se introduseră în servi- 
cul religios, stabilindu-se ast-fel destal de timpuriă una 
din bazele esenţiale pe care s'a clădit cultul creştin,
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satele și câmpiile. Este fârte puţin sigur că ei 
vor Începe a umple templele desolate și a începe 
să aducă din noii sacrificii, în temple, deja de 
mult întrerupte“. 

lacă acum și răspunsul lui Traian: „Tu ştii, 
scumpul meă Piiniu, ce conduită trebue să ai 
față de cei ce sunt acusaţi ar fi creştini, căci nu 
se pote stabili o regulă uniformă, care trebue a 
fi aplicată egal în casuri atât de diferite. Nu tre- 
bue să faci nici o cercetare în contra creștinilor, 
dar dacă, ei se denunță şi se dovedesc ca ast-fel, 
trebue să-i pedepsești. Acei ce spun că nu sunt 
creștini şi dovedesc acâsta aducând sacrificii ze- 
ilor noștri, chiar de ar fi suspecți trebue să-i ierţi. 
Scrisorile anonime nu trebue să le ţii în sâmă de 
nici un fel de acusațiuni, căci ar fi un exemplu 
r&i și cu totul nedemn pentru secolul nostrut, 
(C. Plinii consulis, Epistolae Selectae). 

Din serisrea lui Piiniii și răspunsul lui Tra- 
ian resultă, că în Asia apuseană religiunea creş- 
tină era în flore la sfirşitul secolului I, căci zice 
Plinii „acestă manie a infectat nu numai tâte 
orașele, dar şi satele și câmpiile şi sunt acusate 
pers6ne de tâte etățile, de amândouă sexele, de 
tote condiţiunile“ ceea ce sileşte pe Traian să-i 
respundă, „că proconsulul să fie prudent, cu pre- 
cauțiune și să nu mai ia în semă scrisorile ano- 
nimet, 

Dacă în urma celor zise ne reamintim din notă 
modul cum sa făcut colonisaţia în Dacia şi dacă 
constatăm că majoritatea coloniilor aă fost aduse 
din provinciile Asiei apusene, ne punem întrebarea : 
Nu sa putut Gre ca din acest mare num&r de 
coloniști să fi fost mare parte dintre dânşii creş- 
tini ? Ar fi fost chiar posibil, ca guvernatorii să 
al€gă cu intenție, precum se alege aurul prin 
foc, numai pe păgânii unor provincii unde nu se
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mai putea face distincţiune între păgâni şi cre- ştini şi cu aceştia să facă colonisaţie în Dacia ? Și cu ce scop? Părerea mea e, că dacă în Asia 
apusenă, după cum am constatat mai sus, majori- 
tatea, sai cel puţin o mare minoritate, ca, să în- trebuințăm un cuvînt impropriă, erati creștini, de bună, sâmă și coloniştii, cel puţin într'o mică ma- 
joritate ai fost creştini, căci de sigur credinţa 
lor cea nouă îi împingea și le convenea, mai bine 
0 ţară nouă, unde speraii a scăpa de persecuţi- 
uni. Plecând de la cel din urmi punct de ve- 
dere, susţinem probabilitatea faptului, că numărul 
creştinilor din Dacia sa înmulțit și prin numă- 
rul creștinilor exilați în aceste părți, după cum 
vedem pe Clement episcopul Romei exilat la 
Cherson etc. De asemenea şi prin numărul celor 
ce se exilaii de bună voe spre a scăpa de furia 
persecutorilor creștinismului, mărind ast-fel nu 
mărul comunităților creştine şi făcând ca la, sfir- 
şitul secolului al II creștinismul lor să fie trim- 
Diţat cu fală înaintea, bisericei creștine şi înain- 
tea păgânităței persecutătâre, care nu înţelesese 
cuvintele înțeleptului Gamaliel vorbind de creşti- 
nism: „Dacă acest lucru va fi de la Gmenă, se va 
nimici, iar de va fi de la Dumnegeii nici o 
puleve omenăscă nu-l va resturnat. 

Românii dar ai primit creștinismul chiar în 
primul secol după Christos și mare parte dintre 
ei aii venit la Dunăre deja creștini, căci nu nu- 
mai coloniile din Asia a căror creștinătate este 
indiscutabilă, dar şi coloniile din cele alte părți 
ale imperiului precum este, din Epir, Dalmația, 
Macedonia, vor fi fost în mare parte molipsite de 
acâstă credință, ce se răspândia cu iuţeala, fulge. 
rului, mai ales că în aceste locuri a predicat în 
două rînduri apostolul Paul, stând mult timp în- 
tre ei, 
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CAP, IV, 

Latinitatea cuvintelor Creștine existente în limba română, arată origina fărte veche a creștinismului la poporul, nostru și surpă pretențiunile Slavilor. 

Aceia ce constată origina forte primitivă a, e- xistenței creștinismului la Români, și care sunt ca niște vise rele pentru unii, de Gre-ce probâză că noi nu ne-am creștinat de la Slavi, pe lângă pro- bele de mai sus, este argumentul filologie, și pe care în adins Vam lăsat mai la urmă, de Gre-ce “prin el se constată, că cea mai mare parte din „cuvintele creştineşti, sunt de origină curat latină și puţine de origină Sreacă, a căror închegare trebue să fi avut loc mai nainte de venirea Sla- vonilor şi prin urmare streine influenţei limber acestora, ast-fel: 
Mai întâi acel de Dumnezeti, *) Romanii de şi primise în locul politeismului los» monoteismul evreo-creștin, totuşi at numit pe singura ființă supremă a creștinismului, cu terminul aplicat la supremul zei al păgânilor, J upiter Deorum, de unde ati făcut, de 6re-ce era unul singur, pe Do- minus Deus; ital, Domnedio, span. Dondio ; vechii fran. Domdieu și Damdieu, român. Dumnezet, Sânt, de origină latină din sanctus prin lepă- “darea lui c, înainte de s, alăturea cu slavonul sfint de la sfeti, care a fost nazalisat tot prin înrîurirea lui sânt. Termenul latinesc să vede a fi mai vechiă fiind că se întâlneşte în conbinaţiile „cele mai tonice ale limbei pentru însemnarea u- nor sărbători. Sîmedriii (sântul Dumitru), Sântămă- ria (sânta, Maria), Sânchetru (Sântru Petru), Sân- 

  

*). Parte din constatările filologige asupra acestor cu- vinte, sân făcute de d, Xenopol (It. Rom); G. Chitzu, (Columna lui Traian); Hajdău (curs la facult); gi câte-va, mi-am permis a le face singur,
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zieni (Sântul Ioan), Sânvăsii (Sântul Vasile). Din 
acestea se vede însă că termenul sfînt a înlocuit 
pe sânt, unde acestea nu era unit cu alte cu- 
vinte întrun singur trup, rămănând neatins în 
cele din urmă. De aceia, el se află în scriptele 
cele mai vechi ale limbei române, alternând cu 
cuvântul slavon, pe când din cele mai noul a fost 
cu totul delăturat (codicele Voroneţ. Cern. 1885 
voce. s. v.) | 

Inger de la angelus, care cuvânt presintă tâte 
formele cele mai vechi de schimbare din limba 
latină în cea română, cu a înainte de n prefă- 
cut în îi, g rostit ca dg și | între două vocale 
prefăcut în r, ceea ce dovedeşte că el a trecut în 
limba română în epoca cea dWintăi a formărei 
sale. Alături cu el avem forma grecească angel 
ca nume de bărbat, angelina ca nume de femee 
șI arhangel, cari sunt intrate în limba română 
după fixarea formelor sale, atunci când ea nu mai 
avea puterea primitivă de schimbare a sunetelor 
care o deosibeşte în timpurile vechi și care îm- 
prumutare fiind târzie a putut contribui la men- 
ţinerea lui y (“AyyeA) în sunetul gh. 

Creştin, cu e radical, care vine de la latinul 
Chrestianus şi nu de la grecescul YpioTuavăs, 
Forma, chrestianus era o corupţiune latină popo- 
rană a cuvântului grecesc, căci ne spune Lactan- 
tius că forma acestui nume proprii vine de la 
gresala neștiutorilor, care schimbând litera, obi- 
cinuesc a zice Crest, (Lactant. De vera sapien. et. 
relig. cap. 4, vers. 7). Tot ast-fel dojeneşte 'Lex- 
tulian pe poporenii săi spunându-le, că răi pro= 
nunță numele de Crestianus, aşa că nici numele 
nu ştiit cum îi este întradevăr (Text. Apolug. 3), 

Forma creştin vine deci de la latina poporană, 
care era vorbită și în Dacia, în cât avem aicea 
o dovaulă din cele mai clare despre existenţa cu- 
vântului, deci și a noţiunei în gura poporului
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Daco-Roman. Mai amintim că forma întregă lati- 
n6scă netocită ca în cuvântul comun creştin s'a păstrat în numele proprii al unui munte din Transilvania: muntele Crestianilor. 

Alăturea cu cuvîntul creștin, avem acel de păgîn, care vine de la latinescul paganus—om de ţară ; căci creştinismul ca o teorie şi o doctrină nouă 
se încuibă mai întâi în orașe, în cât centrele lu- minate erai acum creștine, când satele r&măse- seră tot idololatre. De aceea găsim bună ră o lege a lui Valentian I din 368, care numeşte cultul vechii: religio paganorum (Cod. 'Theodo- sianus XVI, II, 18), Inţelesul acestui cuvânt de necredincios să vede în tâte limbile romanice. Aşa, ital. pagano, port. pagăo, span. pagano, prov. pagaân, paqun, paian, român, păgân. Prin urmare în româneşte n'a putut veni de la slavonescul pogan, cum susține Cihae. (Diction. II p. 237). De la acesta avem cuvântul pogan în sensul de scârbos, desgustător, iar nu păgân, care este ca și în cele alte limbi surori o rămăşiţă curat latină. Terminul bisericei vine de la laţinul basilica prin schimbări fonetice regulate ale limbei ro- mâne. El nu vine de la grecescul Bo.) de la care se trage însă cuvântul latin din care se de- rivă cel românesc, în cât cuvîntul biserică se de- rivă nu direct din limba greacă, ci indirect prin mijlocirea, celei latine, precum francesul €glise provine nu din grecescul Exxnaiz, ci din lati- 

nescul ecclesia, care bine înțeles să trage şi aici din cuvântul grecesc. Basilice la Romani să nu- mia însă nişte localuri cari slujaii a se împărţi în ele dreptatea în numele împăratului. Când creștinismul deveni religiune de stat în imperiul 
roman și se învoi deci libertatea cultului, creş- tinii neputându-se hotări să se închine Dumne- zeului lor în templele, „ari adăpostise pe zeil şi sacrificiele pagine, transformari în localuri de
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închinare basilicele romane, a căror nume rămase 
apoi lipit de templele creștineşti. Isidor Hispa- 
lensis (sfîrșitul veacului al VI-lea) stabileşte ast- 
fel origina acestui cuvânt: „Basilice se numiati 
mai întâi locuinţele regilor, de unde “și ati ele 
“numele. Acuma însă de aceea se numeşte basi- 
lică templul dumnezeese, pentru că acolo regelui 
“tuturor, lui Dumnezeii, oferă închinarea şi Jert- 
fele“  (Isidorus Hispalensis, Originum sive Eti- 
:mologicarum libri XX Lib. XIV cap. IV, II). 
Este curios că dintre popârele romanice, afară 
de tâte gruple de români (mac-rom, băsearică, istr. 
'baseriche), numai Rumanşii din valea Engadinului 
îl mai posedă sub forma baseilgia. Precum acest 
cuvînt n'a putut veni Grisonilor din limba gre- 
câscă cu care aceştia nic! o dată n'a venit în a- 
tingere, ast-fel nu se trage el nici în româneşte 
din acea limbă, de 6re-ce limba română păstrâză 
pretutindenea pe v iniţial grecesc: văpsea de la 
Binra, varvar de la Bă23xpo, Vasilicale, Vasile 
de la Bzorhrx5, Bzrhes. 

O parte din biserică şi anume cea care se în- 
tinde între altar şi public se numeşte tîmplă, de- 
rivat din vechiul templum şi anume de la plu- 
valul templa, şi arătând ca şi cuvântul Dumnedei, 
cum că Românii transportase în creştinism noți- 
unile şi cuvintele păgânismului. 

Altar, care există în tâte limbile romanice, se 
derivă de aseminea din latinul altar, în care a 
latin a fost prefăcut în o. 

Cruce de la latinul crux. 
Cântec, cantare, de origină latină, de la canto-are 

si cu o semnificaţiune întinsă, întrebuințându-se 
şpre a arăta atât cântecul religios, cât și cel pro- 
jan, aplicațiune ce o găsim şi la Romani, căci 
ei întrebuințaii cuvântul şi spre a arăta, căpoetul, 
ciobanul, lăsându-se fantasiilor lor, cântă, şi preotul 
treaz, atent a nu greşi cu nimic la cultul unui
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zeii cântă, şi vrăjitârele la săvârşirea fermecilor lor, 
cântă. Acest cuvânt trebue să fie iarăşi de o ori-. 
gină f6rte veche. 

Halal, Halal să ţi fie, 'mi făcuși pe gust... Halal 
să'ți fie băete, nu te pricepi de loc; adică laudă, 
să ți fie, întrebuinţându-se şi în sens ironie. Cuvân- 
tul de origină ebraică, vine de la Alal, a lăuda. 

In legătură cu Halal e şi Aliluia care şi el vine 
de la alilu pers. IL-a plur. imperativ de la Alal, 
a lăuda şi de la /a prescurtat din Iachv6 (Dumne- 
deii). Aleluia este unul din imnele cele mai vechi 
ale bisericei şi Fericitul Ieronim spune, că pe tim- 
pul săii era aşa de răspândit în cât îl cântau 
maicile legănându-și pruncii, îl cântau pluga- 
rii la c6rnele plugului, îl cântat navigatorii; în- 
tr'un cuvânt era așa de răspândit în timpul s&ă că] 
cunoştea tâtă, lumea. Forma și înțelesul lui Halal, 
ast-fel cum se presintă în limba românescă ne dovedeşte a fi de origină fOrte veche la Români. 

Ar fi interesant de urmărit, dacă acest ebraism 
cum sînt şi altele ati ficut cale în limba Română 
în evul meziu și prin mijlocirea limbii Turceşti 
cum susțin unii, sati întrun timp târte depărtat, 
după cum ne arată formațiunea cuvântului şi care 
e posibil a fi venit prin coloniști, de 6re-ce majo- 
ritatea lor aă fost aduși din Asia și de 6re-ce acest 
cântec era, așa de respândit în tot orientul, 

Prescura (Ilpocoiow a aduce înainte), este un cuvânt de origină grecâscă ce a străbătut în limba română tot de timpuriu, de 6re-ce şi-a schimbat ŞI 
rădăcina. 

Agneţ,partea aceia din prescure ce se scte pentru lisus Christos. Cuventui este de origină latină şi vine de la Agnus, miel, de dre-ce lisus Cris- 
tos a fost considerat ca mielul noului testament cel prezis de Isaia : „ca o die spre jubghiere sa a- 
dus; și ca un miel nevinovat fără de glast, ete, De și acest cuvânt se potriveşte de minune cu
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paleo-slavicul, agneţ, totuși acestă potrivire, soco- 
tese a fi din acele potriviri, ce des se observă în 
limbile Indo-Europene, având o origină comună, 
sai cel mult, cuvântul agneţ slavon va fi avut 
o influență indirectă asupra cuvântului Agnus, 
Jueru ce laraşi se vede adesea-ori, fără sa'i schimbe 
origina primitivă. 

Mormânt, de la monumentum, înto inscripţie 
morimentum, care dovedește ast-fel întrun chip 
invederat existența cuvântului, chiar sub forma 
actuală, încă de pe timpul Romanilor. 

Botez, care vine de la latinul baptiso şi nu de 
la grecescul Barzi(w, pentru temeiurile arătate la 
cuvântul biserică, 

Un cuvânt, care de și astăzi nu are un înţeles 
religios, este dedus totuși din un termin religios, 
e acel de martur, derivat din elinul uzpripos ; căci 
acei cari atestaii credinţa creştină, şi ca, o urmare 
erati chinuiți, erat numiţi uorapes. Acest cuvânt 
trebue să existe în limba română din nainte de 
Constantin cel mare, când încetară martirii creş- 
tint, şi de aceia să explică și pentru ca el, nu 
mai are astăzi în românește înțelesul de martir, 
care a fost înlocuit mai târdiă prin cuvântul slav 
de mucenic, întrodus prin literatura bisericescă sla- 
vonă, iar cuvântul martur a rămas numai cu înțe- 
lesul a fi de față la săvârşirea unui act. 

Taina cea mal înaltă și cea mai veche a bise- 
ricel creștine, cumunicarea sai împrtășenia este 
xeprodusă în româneşte prin două cuvinte, ambele 
de origină latină. Dacă însă cuvântul împărtășe- 
nie putea fi format şi mai târziii din cuvântul latin 
de parte, în cât presența lui nu pâte hotâri nimie 
asupra vechimei la români a nnţiunei la care se ra- 
portă, nu este tot ast-fel cu cel alt termen, de co- 
municare, cumunicătură, care se derivă direct din 
latinul comunico-are și nu din slavonul comereati, 
căruiea îi lipseşte silaba caracteristică ni, pe care
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nu înțelegem cum ar fi întroduso limba română 
întocmai după tipul latin, dacă dânsa ar fi luat 
cuvântul din graiul slavon. Din potrivă Slavonii 
Vai împrumutat de la Români, lepădând silaba ni 
și scurtând cuvântul. 

Lege în înţelesul de religie (acest de pe urmă 
este un neologism necunoscut limbei n6stre popo- 
rane) care se derivă de la latinul lex. legis, şi fi- 
ind-că ideia de lege sar fi perdut cu el dacă n'ar 
fi fost încă din timpul Romanilor alipit de noţi- 
unea, de religie, pe care Românii păstrându'o ţi- 
nură cu ea și cuvântul de lege. 

Legea, scrisă numită Sînta Scriptură, identie în 
mai multe limbi romane. 

Păcat, termin religios, care însamnă tocmai căl- 
carea Jegei, să derivă de la latinescul pecatum şi 
este întrebuințat în atâtea locuţiuni, precum a-şi 
trage păcatul, a paşte păcatul pe cine-va, păcat de 
el, păcat! în căt fără îndoială este de origină ve- 
che în limba română. 

Păreasime, adecă cele 40 de dile de post înain- 
tea, Paştilor, numite și în biserica latină quadra- 
gessima, şi care conform fonologiei limbei române 
a schimbat pe q în p, care ca în patru din quat- 
tuor, poturniche din coturnix. 

Presbiter de la latinescul presbyter, împrumutat 
el însuşi din grecescul npeofizepoc. Acestă deriva- 
țiune din latinește se adevereşte dacă asemănăm 
cele alte dialecte române și limbele romanice : mac- 
rom. preftu, istr. prevtu, milanez prevet, neapolit 
prevete, sicil. previti, sp. prebitero, catalanie, pro- 
bere, prov. preveire, albanez prift (Cihac, diet, 
I, p. 216). 

Latin este și al doilea cuvânt care însamnă pe 
servitorul bisericesc, popa de la latinul popa, sa- 
cerdote însărcinat cu tăerea, jerifelor, Siind-că el 
mânca adesea ori din cărnurile tăete, apoi ca a- 
delotiv are în laţineşte înţelesul de bine hrănit din
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cărniură, De aicea se explică epitetul de popa-venter 
din Persius, (Persius, Saţir IV, 72) care corespun- 
de cu românescul pântece de popă. 

Paști cuvânt întrebuivțat numai la plurar. Ori- 
gina lui este evreâscă de la pascha și se află în 
grecește rzoya şi în latineşte pascha, dovadă însă 
că cuvântul românesc se derivă din latineşte ca şi 
francesul pâques este faptul că în ambele limbi 
cuvântul se află la plurar și latinii numiat în ge- 
nere acestă sărbătâre Pascharum dies (Simachus), 
pe când în grecește este neutru şi în numărul sin- 
gurit, o nioya; de asemene şi în limbile slavice 
este pretutindenea la singurit. 

Sicriti, de la latinescul serinium, de unde vine 
și scrin. Este invederat că cuvântul maghiar sckre- 
ny, este împrumutat de la Români, iar nu Ro- 
mânii l-ai luat de la Maghiari. 

De aseminea și cu cuvântul cimitir, țimitir de 
de unde prin metateză s'a, făcut ţintirim, care vi- 
ne de la latinescul coemeterium. Cuvântul maghiar 
cintirim, care nu-și găseşte etimologia sa în limbile 
Auranice este invederat imprumutat el de la un 
popor romanic, adică de la Românii cu care Un- 
gurii veniră mai întăi în atingere, Şi nu în mod 
invers, (cum susține Cihac, dict. II. p. 335). 

Drac, principiul răului, care vine de la draco 
latinesc, alăturea cu diavol, care pare a veni de 
la elenicul 3ifcAos, de oare ce a păstrat în româ- 
nește pe v, pe când în cele lalte limbi romanice 
cară l-ai moştenit din latină, întâlnim pe b, pe care 
și Românii l-ati păstrat în cuvintele care'l posedait 
în limba latină, precum biserică, botez. Ast-fel în 
fe. diable, sp. diablo, port. diabo, prov. diabol, nu- 
maj în italienește după o dispoţie specială a aces- 
tei limbi de a schimba pe b în v, diavolo. 

Sărbătore, a serba o zi sântă, de la latinul ser- 
vare sati observare. 

Cișlegi de la caseum-ligare,



Duminică care provine din latinescul Dies do- 
minicus sai dominica, întrebuințat chiar de pri. 
mii părinți ai bisericei creștine, precum de 'Iertu- 
lian. De asemenea și tâte cele-lalte nume ale zi- 
lelor săptămînei, de şi de origină păgână: Luni 
ziua Lune, Marţi a lui Marte, Mercuri a lui Mer- 
cur, Joia lui Joe, Vineri a Venerei, Sîmbătă, de 
la evreescvl Sabbath, sunt cu tâte aceste întroduse 
şi la Români tot prin intermediul religiei creştine ro- 
mane, pentru care ele se şi află cu numiri iden- 
tice la cele-lalte pop6re romanice, pe când la Ger- 
mani și Slavoni ele se deosibese. 

Tâte noțiunile deci principale ale religiei ereş- 
tine, se află reproduse prin cuvinte latinești. Cele 
ce s'aii adaos în urmă de biserica slavonă sati de 
cea grecâscă, nu ai importanța acestor d'intăi 
Ast-fel de la Slavoni ne-ai rămas numele treptei 
superidre bisericeşti, vlădica, numele sărbătorei 
nașterei lui Christos, Crăciunul, câți-va termini 
pentru însemnarea, diferitelor părți ale slujbei dum- 
nedeești, precum : Moliftă, Utrenie, câte-va, instru- 
mente și obiecte întrebuințate în biserică, de o ori- 
gină mai târzie, precum : cristelniţă, clopot, strană, 
tămâie, titlul dat feciârei Maria de precistă, câte- 
va numiri particulare pentru unele stări bisericeşti, 
ca stareţ, schivnic, mucenic, mai multe ornamente şi 
haine bisericești: nebederniță, naracliță, potcap și 
câte va alte cuvinte precum: mâşte, spovedanie, 
capişte (templu păgîn în deosebire de biserică), 
sobor, prohod, propoveduire, pristăvire, blagoslo- 
venie, progrebanie, pravoslavnic și bogdaproste. 
Acestea sunt aprâpe tâte cuvintele întroduse în 
timp de aprâpe 800 de ani a predomnirei biseri- 
cei slavone la Români. Influenţa, asupra limbei ȘI 
a terminologiei creștine a fost deci fârte mică. De 
aceea nu înţelegem cum a putut susține Miklo- 
sisch și după el Krecek, că terminologia creştină 
a Românilor și întrebuințarea până târzii a limbei
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slavone ca limbă Disericâscă, învoeşte încheerea, 
că Românii s'ar fi creștinat într'o epocă destul de 
târzie. 

Pe lângă acesta o mulțime de împrejurări ne 
arată, că între coloniștii Romani aduşi de Traian 
în Dacia, era un contigent destul de însemnat 
grecesc, care de și romanisat în parte, totuși să 
vede a fi păstrat câtă-va vreme conștiința, națio- 
nalităței sale. Cu modul acesta, se introduse în 
graiul poporului şi câte-va cuvinte grecești ce nu 
trebuese confundate, ca derivând din grecâscă mo- 
dernă, ce n'aii importanţa celor latine, ast-fel : 

Drum, de la fp5uos, care nu pâte fi împrumu- 
tat din grecesca nouă, pentru că atunci ar fi trebuit 
să păstreze pe o, aşa precum acestă vocală a 
rămas neschimbată în tote cuvintele luate din 
limba grâcă mal nouă; omofor de la îu.690p05, 
econom de la cirovâuos, amvon de la du'ov; uni 
son şi așa mai departe. Schimbarea lui o şi u 
sa făcut încă din vremuri fârte vechi în epoca 
de formaţiune a limbei române. 

Martur de la p4orwpos, care redă pe v grecesc 
prin sunetul u, şi care cuvint nu pâte deci veni 
de la modernul uozvpos, de şi acelaş înţeles ; 
căci dacă cuvîntul românesc ar fi împrumutat de 
la neogrecescul martiros, v se citeşte astădi ca 
i, pe când în vechime avea un sunet mat apro- 
piat de u) ar trebui să fi păstrat pe i, precum 
în pirostrie de la mupwzriz, strmă (sati sirmă) de 
la o'puz, tipar de la zunos, ete., redarea lui v 
vechii prin u este obicinuită în limba latină: 
pus (puroiii) de la mio, puca (bucă) de Ia, za, 
sub în grecește Vz, cu spiritul aspru, super de 
la Vreo; luma (spin) de la dun, şi alte multe. 

Papură de la elenicul mân2, pentru acelaş 
cuvînt. 

Tufă de la elenicul 7, (fum). Nu trebue 
confundat acest cuvînt, care însamnă nimic echi-
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valent cu fum (d. e. în locuţiunea tufă 'n pungă), 
cu tuffă de la latinescul tufta; tufă de ierburi, 
tufâriş de arbori. 

Strugur de la elenicul 3piya, prin același pre- 
facere a lui u în u și adăogirea unui s premer- 
gător ca și în struz, numele unei pasări, de la 
turdus. 

Teacă, de la elenicul “ya, cu acelaș înţeles, şi 
nu de la identicul grecesc, din causă că dacă ar 
fi împrumutat de la acâstă din urmă limbă, ar fi 
rep: odus sunetul n prin i, şi nu prin diftongarea 
Ii ea, care dovedeşte o origină fârte veche. Din 
grecesca modernă avem buna-6ră; mitropolit de 
la pnrporoNirne ; schimă de la oua ; splină de la 
oniva ; cămilă de la vazut, ete. 

Casc, de la elenicul yioyw, identic şi în gre- 
câsca modernă. Că cuvîntul românesc este luat 
din limba veche şi nu din cea nouă grecâscă, se 
vede de pe acela că el redă consoana aspirată », 
care la cei vechi se pronunța xy, prin sunetul 
k românesc, precum în har de la Xăpos ; hăti (cât 
îi hăul) de la jos; hiritisesc de la yaiperilo ; hi- 
rotonie de la xerpororto, și alte mai multe. 

Din tâte aceste se vede, că baza sari funda- 
mentul limbistic al cuvintelor creştinești în limba 
română este de origină latină; prea puţine cu- 
vinte de origină elină și departe de ori-ce slavo- 
nism și a, cărui influență se vede a fi cu mult 
târzie epocei de creştinare a Românilor. 

In Dacia 'Traiană ca și în Dacia Aureliană, cu 
care era în contact, se pare că limba latină şi nu 
cea, grecă, era limbă oficială până la Justinian. 
Acâsta, se constată, prin diferitele nuvele ale im- 
peratorilor, ce sunt scrise în limba latină, şi abia 
în timpul acestui imperator se văd nuvele scrise 
n două limbi, cea latină și cea grecâscă, 
Cum că în Dacia, Traiană se vorbea limba la- 

tină care după colonisare, din causa diferitelor
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ivfluenţe la care în general sunt supuse limbile nea- 
glutinate (nemongolice) şi deveni ast-fel română, se 
vede din diferitele mărturisiri ale istoricilor ce 
ne spun, că la curtea lui Atila se vorbeaii trei 
limbi, gotică, hunică şi ausonică prin care trebue 
să înţelegem română, căci de multe ori autorii 
numiaii ausonică și limba Italiană (Mag. Ist. 3), 

Dacă punem înainte vre-o câte-va nume de 
episcopi din provinciile Daciei precum : Marcel, 
Quirin, Ursul, ete., ete., se vede că sunt nume 
curat latine și pâte chiar române. 

Importanţa argumentului limbistie e de un e- 
gal interes atât pentru istorie cât și pentru bise- 
rică. Pentru biserică fiind-că ne arată origina 
torte timpurie a creştinismului la Români Și O 
influență curat latină, culcând la pământ tâte 
scorniturile unor istorici streini despre creștinarea 
Românilor de către Slavi, iar pentru istorie fiind-că 
el complineşte una din paginele cele mai frumâse 
ale istoriei românismului, nu numai în Dacia Au- 
reliană dar chiar în Dacia Traiană. 

— Ra —



CONCLUZIUNE 

Din cele aduse, fie cine vede că resultă cu evi- 
dență, că poporul Român, acest popor ce în tim- 
puri a tost atât de încercat, a fost creştin chiar 
din primii secoli ai creştinismului. La acestă con- 
cluziune am ajuns pe mai multe căi: sa arătat 
pe de o parte, că locuitorii în Dacia ati fost aduşi 
maj ales din Asia Mică și că acești locuitori în 
patria lor primitivă aii fost deja creştini ; s'a mai 
-adus înainte încă şi presupunerea, fârte justă, ce 
0 fae mulți, cum că un număr însemnat dintre 
creştinii, respândiți în Imperiul Roman, aii profi- 
tat de faptul că toemai acum se înființeză o pro- 
vincie, Dacia 'Traiană, și 'și vor fi căutat refugiul 
în aceste locuri; sa mai adus şi mărturiile lui 
Tertulian, un bărbat distins, mult timp funcţionar 
al imperiului la Roma, care afirmă că pe la anul 
207, Dacii eraii deja creştini. De bună semă mar- 
tirul mai multor sânți în Dacia şi existența a o 
mulţime de episcopii fârte de timpurii atât în 
Dacia Aureliană cât şi 'Praiană pe care iarăși le 
am amintit, va fi o probă pentru mulţi că m'am 
ferit a, face afirmaţiuni nesigure și alături cu măr- 
turiile istorice, și dacă susţinem că creştinismul 
a venit la noi forte de timpurii, cel puţin la 
sfârșitul secolului al II-lea, e că acest lucru re-
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sultă din Istorie. Studiul și săpăturile archiologice 
asupra mormintelor, mi s'a părut un auxiliar pre- 
cios spre lămurirea cestiunii : »Origina creștinis- 
mului la Români“ şi de acea nu am negligiat a 
le aminti şi pe ele. 

O dată stabilit lucru, ca noi avem creştinismul 
pe la, 207, părerea Iui Macarie, că noi am primit 
creștinismul de la Goţi 240, care Și ei în adevăr 
at fost creștini, și cari pe lângă asta mai luaseră 
ca robi o mulţime de Creștini din Asia, perde 
din puterea sa pe măsură ce găsim la Români 
probe de creștinism, anteriâre venirei Goţilor. 

Sa mai constatat că dacă nu putem susține în 
serios că Goţii ne-ati creștinat, cu atât mai puţin 
am fi îndreptăţiţi a crede acest lucru faţă de Slavi 
Argumentele filologice, ne arată până la evidență 
că cuvintele n6stre creştine în majoritatea, lor, 
sunt de origină latină, ceia ce cu siguranţă nu 
sar fi puint întâmpla când ne-ar fi creștinat Slavii. 

În cea ce privește predica apostolului Andrei, 
pentru motivul că el n'a predicat Românilor şi 
chiar în cazul, când am ține cel mai puţin cont 
de argumentele istorice și am fi dispuși a primi 
părerea, că ar fi venit în Dobrogea, totu-și e fără 
interes, de 6re-ce a predicat la un popor strein 
Şi care nu era, în nici o legătură cu Dacii, care 
şi ei la rândul lor nu ne aă putut împărtăşi mult, 
de 6re-ce ai fost ridicaţi în masă și duşi în alte 
părți ale Imperiului. Tot în lucrarea de față a- 
rătâud că Ruşii nu sunt Schiţi şi că ei abia prin 
secolul al X-lea încep a se creștina, am arătat 
că e greșită părerea, celor ce susțin, că ati fost 
creștinați de apostolul Andrei. 
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