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$ 1. Inceputurile Iaşilor sînt necunoscute. Foastă 
Capitala a Moldovel a atras asupră-i atentiunea istori- 
cilor încă de demult, aşa că avem azi o bogata litera- 
tură asupra acestei chestiuni. | 

Ne vom sili pe de o parte a lega firul ideilor în 
acest amestec de păreri contradictorii şi, după ce vom face 
cunoştinţă cu literatura chestiunel, ne vom încerca a 
ne da şi no! părerea, flâră a crede în mod absolut ca 

„Sa pus mâna pe adevar. | 
La Istoria e chemată a ne oglindi în mod clar acele 
3 fapte, care au fost limpezi în desfăşurarea lor ; din con- 
(3 tra lasă a se acoperi cu vălul nesiguranțer acele, care 

- azdn cadrul evenimentelor au fost lipsite de claritate. 
= In acest din urmă cas avem chestiunile despre o- 

  

   - 

  

riginile oraşelor şi ţărilor, unde în lipsă de date exacte 
avem nevoe de a recurge la păreri mar mult sau mat 
putin aproape de adevar. 

Aşa e şi chestiunea origine! Iaşilor. 
$. 2. Cind Moldovenii s'au scoborit de la munte la 

.. şes au găsit întemeiat pe colina prăpăstioasă a mlaşti- 
nel Buhluiului, micul târg Jas,—oy rac din documente—, 
au continuat şi er de a-l zice Jas, cum Laa auzit că -se 

| chlema, fără a se întreba de ce i sezice Jas oul As —ackuiu 
reprz1),de cine să [i fost fundat,când şi în ceimprejurări, căc! 

  

1) los. Lad. Pici „Ueber die abstammung der Ruminen“ Leipzig 1880 

pag. 106 easkyj torgz> şi D. Onciul „Originile principatelor române“. 
- Bue. 1899 pag. 233; şi A, D. Xenopol, Istoria Românilor“ laşi rol. I.pag. 

545, nota 16. ă Ă 
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la toate aceste întrebări se cereau cunoştinti istorice şi 
cel de pe atunci aveau alte celea de făcut de cit să se 
dedea la cercetari de acest fel. 

Cel mal vechi al noştri analişti, cart au scris în 
slavoneşte vechiul letopiseţ moldovenesc, folosit de Ure- 
che Cronicarul, ai avut grija de a povesti cele ce va: 
zuse cu ochil sau li se povestise de cer ce făptuise e- 
venimentele. Nicăirea şi nic! într'o parte nu găsim pre- 
ocuparea explicării originer oraşelor noastre. 

Deci în lot răstimpul secolului al XV-a şi al XVl-a 
vom avea anale şi analişti ca Azarie, Macarie şi If- 
limie de la Slatina; nu vom găsi insă nic un cuvint 
de origini şi în special de originile /aşilor, care nu de- 
venise înca capitală pe vremea lor. 

Ş. 3. Intrăm în secolul al XVIl-a şi Cronicarul U- 
reche, care îşi scrie cronica sa supt domnia lu! Vasile 
Lupul—călră 1646 — pomenește cel întăiii că după lupta 
Jur Ştefan cel Mare de lu Racova, opintivd peste Nistru 
pe Loboda şi Nalivaico, hatmanii Căzaceşii, la vadul 
Jurăi „Sau întors de acolo şi at descălecat tîrgul 
Iaşii şi in lauda lu! D-zeu au început a rezidi biserica lui 
Sfi Necolae“ 1). | | 

Luptele lur Ştefan cu Turcii la Podul Inalt, şi cu 
Cazacii la Vadul Jurăi sau dat în 6983 iarna. adică 
în 14715 ; urmează dar că atit biserica Sft. Neculae zisă 
gospod, cit şi oraşul laşi; datează de la 1475. 

Ureche Cronicarul greşeşte de două oul. Ințăii că 
biserica Sft. Nicolae nu e zidita în anul 1475 (69853), ci 

îi 6999, cum cu dreptul observă Simion dascalul, unul 

din adnotatoril lu! Ureche, câud zice „întru acest an, 
6999, să ştir cetitorule, că au zidit Ștefan Voda bise- - 
rica lui Sf. Nicolae, din tirg din Iași; de nu crezi, caută 
la veleatul ce serie de-asupra uşel bisericel, iar nu cun” 
sceie înapol“ 5). 

1) Letopiseţe, Cogălniceanu, Ed. II, 1572, vol. I, pag, 162. 
2). Idem: Letopiseţe Ed. II. vol. L. pag. 169, nota 1. Simion dascalul 

are dreptate. Inscripţia bisericer poartă acestă dată:  „MiBE H  ChBAATH 

noumiajoat Ba akrw Bu, mena IOuie fl n -cxăpăuiiiea, KA 
+38 n nor akTO Melia agrSer“ = şis'u început a se zidi înanul 6999, luna 
Junie 1; şi s'a săvirşit in 7 mil şi un au, luna August*.—(Melhisedec „Notiţe 
ist, si-Arh. Bue. 185, pag. 250). Dol ant şi două Inn a ținut zidirea ace- 
stel biserici în Iași, căci isprăvirea er se face în 1493, Vezi şi Uriear XXI 
41 „eroniea anonimă“, 

   



- Originile așilo: 3 

Simion dascalul lua ca bun anul începerer zidirer, 6999 

Iunie I, nu anul isprăvirer, 7001 August. A! doilea, că la- 

şi datează cu inult ma! înainte, cum vom arăta, cînd 

vom aduce cele mar vechi știri despre laşi înainte de a . 

fi capitală. Pentru cronicari întemeerea unul oraş se 

„chema descălecare, ca o amintire a întemeeri! ţări! Mol- 
dovei, cînd Dragoş Vodă a descălecat această țară. 

Ar urma dar că. în spiritul Cronicarulur Ureche era 
vie părerea ca armata de Curtent a lui Vodă, armală 
călăreaţă, potrivit obiceiului timpului, după ce alun- 
gase pe Nalivaico la Nistru s'a întors spre Suceava, lu- 
înd valea Băcului, pe la TŢutora, aport cu popasul făcut 
la laşi ai descalecat de pe cui şi în acest timp Ştefan 
Voda a urzit biserica, şi aşa dar sa intemeiat oraşul în 
jurul ființarir acestei bisericl. 

Vechiul letopiseţ bistrițan spune atit că Ştefan Voda 
se întourse cu toţi oșteni sal ca un biruitor în scaunul 
său de la Suceava, fară a pomeni ceva de popasul prin 
[i$I 4). Se vede dar câ Ureche a pusaceasla de la dinsul, 
fară să îi cetit ceva uşa în vechiul letopiset molklove- 
nesc ; dar odată părerea lut dată, ea a trecut în loate 
copiile de cronici, cum 0 găsim şi în-cea mal nouă 
copie a lui Șlefun Ţicaui, care scrie letopiselul săa în 
1185, în a G-a filiatiune cu Lreche 5). 

$. 4. Miron Costin şi Nicolae Costin fac un pas 

mal departe în desvoltarea cercetărilor istorice. Elevi 
al şcoalelor polone, er: aduc cu dinşii o bogată leclură 
de cronicari poloni şi unguri şi cauta a aplica întru 
cil-va spiritul şcoalei islorice de pe vremea lor, fâcind 
cite-va elimologil asupra numelor noastre de oraşe, upe 
ŞI ţar. E 

AUit în Poema polonă, (opisanie) cit şi în cronica 
țărei Moldovei (Cronica) scrisă câtră- 1864 în Duszawie, 
M. Costin încearcă cite-va elimologil: 

Siret, de lu ung. seretenm=placemi €) 

$). 1. Bogdan „Cronici inedite“. Buc. 1895 pag. 4. „Ră HacToantiu 

ROM TpaAh cSuateaui, - 
„5. C Climescu, rector Uuiversităţei Iaşi posele manuseriptul de cro- 

nick, seris de St. Ţicâui iu 1785. pag. 106. Jată filiaţiunea; u) Nestor Ureche, 
5) M. Costin ș e) [. Niculce; d) I. Cantacuzin vel. spatar : e Vartolumeu Ma- 

_zăreanul; £) St, Ţicau, . 
6). V. A. Ureche „Miron Costine Buc. 1888, vol. II, 102 „Sereteni=— 

tak mi“—Suceava=soecz Kuszniers po Wegiersku 116; [. Bogdan „Cronice 
Inedite“ pag. 183. -
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„lcamă de la prisecarul Jaţeo. 
Suceava de la ung. Socz=ecojocar, cojocărie. 
Baid, olari Saşi, olărie?). 

Nici unul nu încearcă etimologia Iaşilor, ceia ce 
arată că. copiind textul lur Ureche cu descălecatul Iaşi- 
lor, aii- admis tacit această parere. Iar Miron Cos- 

_tin îşi exprimă părerea că toate oraşele din Moldova 
s'au înființat de Saşi5) car ar fi întrodus împreună cu 
Unguri cele întăiii crâşme, şi deci ar î dal naştere mu- 
nicipalități! oraşelor noastre. 

Şi Miron şi Neculai Costin urmează în aceasta şcoala . 
lui Bonfinius, care în decadele sale încearcă o serie de 
elimologii: Valachos= Flacos; Dacos = îuic = pugna; Ge- 
tas=gesis=pila romana; moldavia=mollis-davia?). 

In cercul acestor elimologir se învârt şi Costi- 
neştii, şi de şi scriitori! Unguri pe aceu vreme încercase 
a face o apropriere între Iazyges, lazu şi îjis, şi 
deci, încă un prilej pentru a mal face o etimologie ma- 
ghiară ai noştri o ignorează, căci trebuia să se frăminte 
ideia în apus îutre istoricil unguri, saşi şi nemți pentru 
a pătrunde apol la ar noştri. | 

$ 5. Intrăm în secol al XVIII-a; Scriitorul care €- 
mite o nouă parere despre originilor Iaşilor e D. Cante- 
mir. Răspunzind unei invitaţiuni a Academier din Berlin, 
a cărel membru era din 1714, D. Cantemir adună toate 
datele asupra Moldovei, în scrierea sa Desciiptio Mol 
daviae, scrisă pe cât se vede în 171610). In această seri- 
ere, vorbind autorul. de oraşele Moldover zice următoa- 
rele despre Iaşi. a E 

„Tinutul Iaşilor; întru dinsul este Iaşir lingă apa 
Bahluiului cu 4 mile mal sus de varsarea sa în Prut. 
Acesta este scaunul ţării, pe care la mutat Stefan Voda 
din Suceava, ca să poată apăra țara mal bine din mij- 
locul e! de cătră. năvaălirile Tureilor -şi ale Tatarilor, 
peutru că el prea bine vedea că nu se putea să se a- 
pere aşa din Suceava, fiind că este depărtată de hotarul 

o 7. N. Costin „Carte pentru întăiul descălecat“ Let. 2, 84).- 
8). V. A. Ureche „Miron Costin“ II, 118 „niaston: zas niemal stseytkim 

poczatkem Sasowie“. idem pag. 355. Arh. isi. prefaţă VII. 
9). Bonfinius Decada I, liber I. 
10). A. Iorga „Isi. lit. romăne în secol al XVIII. Buc.” 1901. Vol. 1, 

314, 405. a    
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turcesc. Mal înainte de aceasta era târgul numar ca un 
sat prost, întru care abia se aşezase 3—4 gospodari şi 
avea şi o moară, în care era au morar bătrîu ce se 
chema on (sai după cum îi zicea Iașii). Numele a- 
cestul om Vaii dat Domnul acesta oraşului ce lat facut, 
întru care aii zidit întăi şi o biserică întru cinstea sf. 
Nicolae. care este acum biserica cea mare, şi după a- 

„ceia şi alte polaturi pentru dinsul şi pentru boerir lur21)“. 
Cantemir, care era un poliglot, ştia că în leşeşte 

lon se zice şi Jas!*) şi că dar s”a putut ca unoare-care 
las—el îl admite a fi fost inorar —să [i avut aşezarea 
lut pe aici, de unde apoi a rămas şi numele oraşului. - 

Cantemir nu iese mult din cadrul lui Ureche, căci 
şi el il leagă tot de domnia marelui Ştefan, dar în loc 
de-a lega descălecatul Iaşilor de zidirea bisericel Sf. Ni- 
colae, el vede prilejul în mutarea. Capitalei, pentru mo- 
live, care vor [i folosite. mar apoi de dl. B. P. Hajdeu 
în serierea sa „loan Vodă cel Cumplit“ atribuind aces- 
tur domn planul, pe care Constantin îl atribue lui Şte- 
fan cel Mare. -  . - o 

Ca Iașii există înainte de Ştefan Voda, relese din 
insâși aserţiunea lur Cantemir,:care zice ca era numai 
un sat prost (pagus vilissimus), unde erai 3—4 gospo- 
dari, dintre careşi, un morar laşii (molitar. lasi). De 
când însă trăiau acei 4 gospodari pe aceste locuri nu 
ni se spune, ar urma însă cănucu mult înainte. 

Explicarea lul Cuntemir e în aparenţă naturală : lo- 
calitatea și-a tras numele de la zi om; avem sute şi imnil 

11). D. Cantemir „Descrierea Moldovei“, Ediţia 1551, Iaşi, pag. 92.; 
Ed. Academiel I, 10—„ânte hujus tempora pagus erat vilissimus; vix tribus 
aut quatuor habitatus colonis, molendinoque instructus, quam seniculus 
quidam molitar Ioannes aut diminutivro rocabulo lasi dictus possidebat.* 
Vezi şi Oswald Neuschotz „Beilruge zu ciner monographie der Stadt Jussy“ 
in Das Litterarische Ruminien |, Nr. 7—8, 

19). Iaş, sia; Jasick, Iasienko, a; Iasic, 'sia, nume propriu demi- 
nutiv de la Ian=loan, s. pr. mase. (vezi W, Ianusza „Slownik polsco-fran- 
cuski L.wow 1854); asemeneu în malo-rusiană Ach; s. m, din=Iohann; vezi 
Greinii sKeaexoReuuii p MAACBYCRS-NÎMERHIĂĂ CRORApY AREIK, 1886, val. 
II, pag. 1115). i - 

Aceasta se dovedește și documental. Aşa în (376 „Ioannes sive Ias- 
Cus Cmilha strenuus miles, gente Szenavius, heres de Wyszneeze, capita- 
neus Cracoviensis sazgittatus. per Jungaros în cervicen, ex equv defuxzit et 
expiravit“. (4. Martini Cromeri „De Origine et rebus gestis Polonorum“, 
Basileac 1554, pag. 329: ediția 1568. pag. 224-a, Idem în August Bielowski 
„monumenta Poloniae histaricu“, Lwow 1804. vol. 11, 939).
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de nume de sate în aceaslă categorie; de ce n'ar [i şi: 
laşii! | | 

$. 6. Cu toată această părere nouă a lul Cantemir, 
el n'a influențat întru nimic pe scriitorii noştri din secl. 
al XVII-a şi chiar ul XIX, afară doar de Dionisie Fo- 
tino 15) şi de Draghicr,!4) care în partea Geografică a Is-. 
toriel sale urmează cuvint din cuvint pe Cantemir diu 
Descriptio Moldaviae. Causa acestui fapt esle că scriin- 
du-şi cartea aceasta pentru membrir Academie din Berlin 
în 1716 şi în latineşte, ea wa fost cunoscuta de câttâr. 
ziu cu prilejul traduceriţ sale în hNomânește. 

In acest chip 'ne vom explica de ce în şirul păre- 
rilor despre chestiunea ce ne preocupă, trebue să pără- 
sim seria cronicarilor noştri pentru a vedea mişcarea în 
ider ce sa produs la scriitorii Unguir despre starea cer- 
celărilor istorice cu referință la Istoria Ungarier în ge- 
nere şi a Transilvaniei în special. 

$ 1. Imboldirea studierii inscripțiilor Romane aflate 
în Dacia în scrierea istoriei Ungariei şi a Transilvaniei 
a plecat tot de la Roina—patria mumă—şi stă în legă- 
tură cu renașterea literelor, ştiinţilor şi artelor 1%). Mom- 
msen la rindul lui afirmă că nu ştie cine să fie cel mal 
vechiu bărbat cărturar, care să fi aflat cele 3 inscripţii 
Romane din Dacia lu Apulum, ceva înainte de moartea 
lui Mateiu Corvin (1 1490), şi de care inseriptir sau ser- 
vit M. Fervarini Regiensis (+ 1485) şi Ramberti Veneti 16). 
Bonfinius, vestitul seriitor italian foloseşte pentru prima 
oară inseripțiile în' interesanta sa seriere „Rerum llun- 
garicarum  decades 1V cum demidia. Basileae 1556 
Bonfinius e contimporan cu Mater Corvin, şi atras 
de renumele marelur Voevod îl glorifică în serierea sa. 

| 13). Dion. Folino „Istoria' Vechii Dueir* traducerea G. Sion. Buc, 1858 
zice: „laşi! oraş foarte vechii, după Cantemir, s'a ridicat din ruină de căt- 
ră Ştefan cel Mare“ (ral. III, 333), iar în altă purte zice „D. Cantemir spu- 
ne că acest nume este mai modern, lucru nu e tocma! probabil, fiind că - 
numele Iaşilor e mal vechii“ vol. | pag. 67. 

14). Mau. Drăghici „Istoria Moldovei“ laşi 1856. vol. I. pag. 18 ur- 
“mează în totul pe Cantemir „Şiefan Vodă aii mutat scaunul domuiet de la 
Suceava la Iaşi... Târgul înainte. era un sat prost cu 3—4 gospodari, unde 
era, şi o moară cu uu morar» aname Ioan suii laşii, după care Ştefan a 
dat numele oraşului“. | Se 

15). M. [. Ackner und Fe, Miiller „Die Romischen iuschriften în Da- 
cien“ Wien 1865, prefata. . . ÎN 

16). T. Mommsen „Corpus inseriptionum latinaram“ Voll. LII prefața 
pas. 133 „antequissimius nescio qui vir doctusu,„“, 
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EL moare în- 1495. Scrierea sa a fost cunoscută tuturor 

„cronicarilor noştri ca şi cronica lui AEneas Silvius Pico- 
lomini (papa Pius 1), aşa 'că acești doi scriitori aii fosti 
diriguitorii istoriografilor. noştri, când se încumetau a 
serie lucruri! ce eşiau din. cercul faptelor lăuntrice ale 
Moldove! 17). 
„La istoriogralil unguri. din secolul al XVI-a vom ve- 

dea: prinzînd din ce în ce teren ideia că: Unguri! :sunt 
„mult ma! vechi în Europa de cit secolul al lĂ Şi că stră- 
moşii lor nu ait fost numai Hunii, ci chiar şi 1azyges, 

"ce se găsesc prin Panonia în secol. Il după Iristos, dacă 
nu cumva w'or fi fost şi mal înainte. Aşa Thuroezius în 
scrierea sa „Chronica IHungarorum“ din 1464 zice că 
Nemrolh protoparentem Hunorum sive Hungarorun 
fuisse quidam voluerunt“!5). 

Cit despre neamul Iazyzilor, după ce vor şovăi în- 
tre a-1 “face Germani sau Unguri, istoriografia Maghiară 
se va înscrie la părerea că au fost Unguri şi că dar cu 
acest chip se poate sui vechimea rase! “maghiare în Eu- 
ropa pânâ în secol. | şi al II-lea. | 

“Așa Bonfinius va zice simplu: Iazyges, quos inter 
Germaniam et Daciam supra dilfinivimus, palriis sedi- 
bus ejeeli, Metanastae, id est exules, cognominati sunt 19) 
lar mal departe va urma în totul părerea lui Strabo a- 
supra acestui neam al lazygilor, îndepărtindu-i, în basi- 
lici e geurgi, quorum pars nomada maxima ei pastores 
pauci terram colunt 29).* . 
„AL seriitor. însă, Georgius Wernherus, silesian de 

naştere, în scrierea „Hypomnemation de admirandis Hun- 
gariae  aquis,“ Viennae 1551, zice: că și până 
azi trăeşte între Unguri națiunea lazigilor, pe care el 
se numesc cu un nume scurtat Iaz, şi-şi păstrează chiar 
limba lor strămoşasca şi păstorală, deosebită de cea Un- 
gurească ; cum şi aceleaşi locuințe; pe care le-a des... 
cris Pliniu, în câmpie, împinși , de cătra Daci spre Patis- 

, 17). G. Teremiuo Ifaneri „de scriptoribus Iluugaricarum et Transilva- 
nicarum, Vienae 1774 pag. 79. Ackner und Miller, op, cits C.I. Lat. II pag. 153. 

18). Schwandtner „Seript rer, Jung, | 4; G. ÎI. Iancri „de seript 
Mlubg.* pag. 56. 

19), Rer. Hung. dec. |, Her pag. + rindul 3, 
90). Idem. 1, pag. Ii,
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su, spre care eu cred a fiTissa, prin elidărea prime! 
silabe, cum şi azi se numeşte în graiul poporului, 7izar?!), 

„Un alt cronicar Ungur Petrus Ranzanus, săcur şi 
Episcop serie în 1558- „Epitomes rerum Hungaricarurm, “ 
„Viennae, şi zice că „cel vechi numiai Panonia, ceia ce no! 
numim Ungaria. Din ce causă sau în ce timp să se fi 
schimbat acel vechiu şi strălucit nume, pe care Pai. în- 
trebuintal. vechir poeti şi oratori, istoriei, geografi greci 
şi de a! noştri, vom arăta în cele ce urmeaza “2% Şi con- - 

„tinuind zice că Iazyges. este germanica matio, care azi 
se numeşte cu un nume stricat ţăranesc „Idz“ 29). Iar 
vorbind de schimbările numelor de oraşe zice : „după ce 
Carol cel Mare a infrint pe Huni, cu ajutorul lui D-zea 
cum voiu arata mul jos, Ungurii au ocupat Panoniile 
de-a lungul şi de-a latul; şi din causa aceasta foarte 
multe nume vechr de locuri s'au schimbat, şi celăti; de 
aici se vede năzuința de a se explica numele atât a noi: 
lor popoare, cât şi a celăţilor pe eare ei le-au intemeiat“ 24), 

De unde dar lazyges erau penlru Bonfiniu uter 
Germaniam et Daciam, (1464), vor fi pentru Wernhe- 
rus „inter Hungaros“ (1551) iar pentru P. Ranzanus 
1558 înrudiți cu denumirea Idz „verbo corrupto et de- 
curtata voce“. | 

Pe aceasta cale Ludovicus 'Tubero „Commentario- 
rum“ Francofurti 1603, va merge şi mar departe si va 
precisa că ait fost „lazigum Hungarorum regiones“, a- 
rătind că „Cea mar mare parte din Dalmația de jos (azi 
numită Horvatia) sleită de popor, nobilimea şi-a parasit 

„palatele şi castelele, lăsînd ţara în: prada Turcilor așa 
fără nicl o luptă, cari ai înaintat până la fluviul Vol: 
danum. cătră regiunile: itrans-Istrane ale  Jasygilor 
Un gură...“ 25). 

$. S. Aproprierea ce o fae istorici! Unguri din se- 
col al XVl-a ne amintește pe de parte etimologia Episco- 
pului Amfilohie Hotineanul, care luindu-se dupa Schini- 

21). Apud. Sehwandtheri „seriptores ret. Hung.“ VindotLonae 1746 vol, 
IL 8tî „porro exstat nunc quoque Iazygum natio inter Hungaros, quos ipsi 
voce decuriata Iiz vocant....* Iluneri o. e. pag. 150.. - 

22), Schwandther, o. e: 1, 327.—„sed. vulgo verbo corrupto Idz se 
ipsi appellant.* - - 

23). Idem. I, 326. 
21). Idem I. 929. 
25), Commentariorum Imdorici Puberonis. Francofurti MDCIII, p. 330. 

E
t
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deg din 1704 apropie iaşir de Iaşu or /azu. slrăjile . 
lazighes ale Romanilor ce locuiau Laşii20). | a 

Dar in mintea istoricilor Unguri o altă etimologie 
se născocia. Nici Wernherus, nic! Ranzanus nu n-ati 
spus ce-l acela Idz „voce decurtata e verbo corruptu“. 
In o diploma a regelui Ladislau din anul 1092 cetim: 
„Nos Ladislaus, Dei Gratia Hungariae, Bohemiae, : Ser- 
viae, Dalwmaliae, Croaliae, 'Fhraciae, Slavoniae, Bosniae, 
ulriusque Misiae, Daciae, Iaziae, Moldaviae, Moraviae, 
Austriae, parlium Bulgariae....* 27). Iata: dar o tara nu- 
mita Jazia, de la dz, pusa între Dacia şi Moldavia. 
Katona zice ca aceasta” diplomă este falşă, căci un rege 
al Ungariei n'a purtat aşa de multe titluri şi mar ales 
acel de laziae se vede că e croit dupa chipul şi ase- 
manarea lui dz. 

Dar Jdz poate să fie Idisz, mal ales ca se găseşte 
în diplomele Ungare „Coetus Jassonum“ sai „in nu- 
merum Iassonum“, cum cetim în diploma lul Carol 
Robert din 1393 *), Exista pe lânga regil Ungariei un 
corp de armată „pharetratici“, caer „ex antigua consu- 
etudine in exerciltum regium pharetraticos expevire de- 
beant“. Mal ales „Carolus Robertus... in numerum Ias- 
sonum regiae Majestatis specialiter exercituare deben- 
lium coaptat“. - | 5 o ,: 

Odată apropierea intre /dz şi 1dsa tăcută, calea 
Istoricilor era deschisă pentru conjecturi filo-maghiare, 
lazyges sunt Iassones, sunt Iassi ; şi cum cronicarii 
sec]. al XVl-a îi pune” Inter Hungaros sau Jazyges 
Hungari, trebuia făcut pasul ma! daparte Şi să se gă- 
siască Daci /azyges sau Daci Jassones. o 

Ceia ce a şi făcut în 1593 Stephanus Zamosius. 
$. 9. Știința Epigrafier dacice a fost întemelata de 

ilustrul Iohannes Mezerzius alias de Megeriche, arhidia- 
con sas la Kilisi aproape de Cluj. Acest popă a adu- 
nat cele mar multe inscripții, le-a colaţionat şi le-a edi- 
tat în 1516. Mommsen 'pune în primul rînd merilele a- 
cestul meritos şi modest culegaător, a carul vază a fost 

1 a 

26), Geografia lui Amfilohie, Iasi 1195, pas. 229. 
21) Katona „Historia Crilica* JI, 568. . ! 
28), G, Pray „Dissertationes Iistorico-Criticae in annales veleres fu. noruin, Avarorum et Ilnngarorum“, Yindobonae. 1775. pag. î21; 
P: Humfâlvy „Die Ungern“. Wien 1881 pag. 95—96..
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întunecată de alţii, pe care Mommsen îl ridică la nouă: 

St. 'Taurinus (1519); Fh. de Chula (1521), anonim (1521, 

in Codex Vaticanus Nr. 5250); Ant. Veranlius (1521); 

Mariangelus Aecursius (1538), anonim (Codex Leidensis), 

anonim (Cod. bibl. caesareae Viennae), Wolf. Lazius”), 

mort în 1564; Datius Floreutinus (1541). 

Acest Mezerzius a precisat întăiu unde a fost vechea 

Ulpia 'Trajana, pe care scriitori! sec. al XV-a o puneau 

la. Alba Iulia 39), căci în tot secl. al XV-a inscripţiile 

romane zăceaii asvârlite pe tot întinsul Dacie fără a 

fi cercetate de cineva 21). lar odată cercetinile epigrafice 
începute nu aii lipsit și falşificatorii. Aşa Taurinus. în 

cele 10 ale lur inscripţii are câteva falşe, de şi se folo- 

seşte de munca onestă a lu Jfezerich. După Taurinus 

se ia Reichesdorfer. în „Chorographia 'Trausilvaniae“. 

Wien 1550; cum şi lohannes Lelebel,- preut din Tal- 

mesch (1549). Mar meritorir fura colectiile lui M. Si- 

gler, mort în Sibiu catra 1585, în frumoasa. lur. colec- 

ție „Analele Transilvanie!“ 1563. a 

AL 9 seriilor în serie, dat de Mommsen, e Stefan 

Zamosius, despre care Ială ce cetim în leremia Hanerus: 

„St. Zamosius, de loc din Transilvania, de neam 

Ungur, în tovărăşia lui A. Somborius, a. urmat cursu- 

vile Academiei din Palavia, unde a tipărit în 1993 

„Analecta lapiduin vetustorun et noimnularui în Da- 

cia amtiquitabum“ în editura lur Laurentiu Pascalus, 

“in octavo mie, iar la 1589 la Francfurt in follio 33). 

Ackner în prefața scrierii sale „lnseripțiile . Romane în 

Dacia“ lauda aceasta colecție, ca mult superioară celel 

a lui Lazius, de şi singur Zamosius zice în prefata scrie: 

ri! sale că n'a cunoscut nici eartea iul Taurinus nici a 

29). Th, Mommsen. C, L. L. III pag. 13% In special vorbind de La: 
zius zice: vin edito demum libro more suo permultu transposuit, luxarit, în- 

terpolavit, cum propler certiora et meliora testimonia ad Lazium non saepe 

recurrendum sit“. " 
30). Th. Mommsen C. [. L, III 153 şi Ack. n. Mal, prefața. 

__î  81). „Daciae provinciae epigramata sacculo XV plane jacueruut zic- 

glecta* (C. [. L. IL 153). 
“1 82), Ackner und Miiler „Die Rom. inschr.“. prefata ; | 

33). G. Ier. llaneri „De script. rer. Ilungaricarum“ Viennae 1774, 

pag. 228, „patria Transilvanus, natione Iungarus, in Academia Patavina 

versaretur..„,* : 

în 
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lui Lazius 3%). Scrierea lut Zamosius e foarte rară ; Mom: 
nsen a utilisal exeinplarul aflător lu Miinchen. Dus de 
această notă am căutat să am o ştire exactă dela unul, 

"care putea vedea cartea, şi în adevăr am scris prietenu- 
lui şi colegului: mei Gh. Murnu, care urmă cursurile de 
literatură bizantina, şi mi-a raportat următoarele: | 

„Este o broşură de peste. 100 pagini. El îşi dedică 
opera cancelarului şi consilierului Wolffangus Kovacho- 

„cius, Intaia tratează despre Transilvania, care a fost o 
parte a Dacier; tar în Cap. il zice că Dacia Romano- 
rum fuil colonia, „aude valachorum religuiae“.  ApoI 
vorbeşte despre Romani, și începe a reproduce culilere 
mari de tipar în ordinea lor originală câteva inscripţii 
de pe pietre tumulare, din care zice câ întâia piatra 
extat in aula Sereniss. Principis“ (p. 10 verso). Al doi- 
lea epitaf afator „ad Ulpiae Trajanae rudera“ (p.- îl 
recto), și tot pe aceiaşi pagină (11 recto) e inscripţia 
ce le interesează, pe care ţi-o lranseriă aici pe de-a *n- 
iregul, aşa cum e publicată în carte: Eu 

EX VOT. XXX 
MAGNO ET INVICTO IMP. CAES 
T. AELIO. HADRIANI ANTONINO. 
PIO. AVG. PONT. MAX. TRIB. POT, . . 
XVI. COS III. P. P, PRO SALVTE ET 

„ FELICI PONT, MAX. ET ANNIAE 
“FAVSTINAE AVG. CONIVGI, C. CLOD.. 
VI. PRAEF. M. DACORVM IASSIOR.. 
HANC STATVAM IN, AVRARIA 
NVMINIBVS MAISTAT, Q. EORVNI. 

Cit despre locul unde a fost găsila ne spune: „in 
vico quoque Uipiae proximo, Daciae provinciae, Iassio- 
rum et Dacorum mslitum talis legitur memoria“, 

  

34). C. 1. Lat, III, 156 „aitauelor in praefatione seribenti sibi Patavii 
- negue Taurini librum neque Luzii ad manus fuisse, idque verum essa nec . 

magis Mezerziani corporis exemplum scriptum Zamosium habuisse usu come 
peri. Vezi şi Kem. Kurz. Mag. T, 900). Iar în Ifaner la pag, 157 nota V se 
aduce însuşi pasajul „in praefatione” a lui Zamosius „dum huec schediasmata 
iypis lranseribenda curo, audio Wolfgangnum Lazium et Stephanum Tauri- 
num viros doctissimos, de lapidibus Daciis jam pridem aliquid in Austria 
eimiss]se,“ .
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Acestea sint cele ce-mi! comunică dl. Murnu ; ele se 
complectează cu cele ce cetim în Ilanerus - despre Za- 
mosius: „ediţia primă are insigniile familiei Kowachocius; 
apol un carmen la stena acestel familii, şi o epistola 
dedicatorie cătră cancelarul Kowachocius; cum şi ver: 
suri encomiastice călre autor din parlea lu A. Som- 
borius, Gh. Kornis şi Franciseus Vas35). 

$. 10 Inscripţia adusă de Zamosius la pag. (i a 
analectelor sale, ca găsită într'un sat oare-care, aproape 
de Ulpia, în provincia Dacia, unde se ceteşte amintire ea 
soldaţilor lassieni şi Daci, a fost sorocita să aibi un 
mare răsunet în lumea istoricilor, cum rare inscripţii au - 
avut asemenea soartă. Mă gîndeam să leg chestia ori- 
ginit Iaşilor de istoria acester inscripții, dar ar fi tre- 
buit să las de-o parte atunci toate părerile, care nu in- 
lră în cadrul. discuţiunilor încinse cu prilejul celirir a- 
cester inscripţii, cum e părerea lui Ureche şi D. Cante- 
mir. Dar nu greșim, dacă zicem ca toată literatura 

„acestei chestiuni a izvorit mal numai! din: serularea a- 
-cestel inscripţii. 

Nici Zamosius nu şi-a “închipuit ce ecoii va avea 
inscripția dată de el, şi ce păreri se vor înjsheba pe 
tema acestei inscripții. Din puţinele lămuriri ce ni le dă 
el, reiese că locul, unde s'a găsit aceasta inseriplie, 
nu era cunoscut, căci cind zice că a fost găsită, în vico 
quoque Ulpiae proximo, Daciae provineiae, nu spune ceva 
precis. Al doilea. lucru de reţinut este că -autorul care 
u adus cel întăit, această inscripţie, crede să se vor- 
beşte în această inscripție de soldaţii /assieni și Daci 
—lassiorum et Dacorum .militum legitur memoria“ 

Când diplomele maghiare amintea încă de pe “Ia 
1323 de „numerum Iassorum“ istorici! care apropiau 

“pe Iazyger de Jis „verbo corrupto““ tar pe /dz de Jisz 
dat în diplomatica latină ca /asso, onis; negreşit că 
toți aceşti Iassones erau milites, pharetiratici, Philistaei, 
sagittatorii, arcaşi, Bogeuschiitzen. ljasz şi. că dar 
şi Zamosius şi Kowachotzius, caruia i se dedică lucra: 
rea şi Kornis şi Somborius şi Vas, carl serii versuri de 
lauda lui Zamosius, toţi eraii în mod tacit de părerea ca. 
in. Dacorum Jassiorum era militum, nu altă-ceva. 

39). G. Ier. Haneri de „ser. rer. Hung, pag. 229. 
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$ 11. Cel întări care foloseşte inscripţia lur Zamo- 
sius e lanus Gruter, în scrierea sa „Thesaurus Inscripti- 
onum,“ Heidelberg 1603, 10 ani după prima ediţie a 
lui Zamosius 30). Sa 

Gruter citeşte ici pe colea inscripţia altfel de cât 
Zamosius; aşa Cos IV, pro Cos III; cileşte greşit aura- 
via; Iar locul unde s'a ridicat statua zice. să [i fost un 
oraş în lazygia, Iar nici de cum prin Dacia „in vico 
quoque Ulpiae proximo.“ i 

$ 12. In secol al XVIl-a prin răsboaele ce se incing 
în Transilvania cu Tureil, şi prin starea de neliniște se îm- 
pedică mersul progresiv al cercetărilor epigrafice, aşa că în 
specie nu găsim folosita ma! mult inscripţia noastra. Abia 
in secol. al XVIIl-a un scriitor Sam. Koleserus, de Keres- 
cer, (1663—17159), în scrierea su „Auraria Romano-Da- 
cia“ Cibinii 17117, foloseşte pentru a doua oara inserip- 
ţia Jul Zamosius 3). In grija de a arăta vechile mine ro- 
mane în Dacia Koleserius se încearcă de a fixa locul, unde 
putea sa fie acea statue ridicată şi crede a fi Abrudul 
„» Abrudbanya.“ lar sediul societăţer minierilor aurar! lre- 
bue să fi fost zice ei—insuși Ulpiana sau! Sarmit-de- 
getusa 35). Nici gând n'avu Kăleserius de a stabili cen- 
trul minerilor aurar! în Moldova şi mal ales la Iaşi. In 
acelaşi timp Kăleserius continuă de a ceti „anilitun da- 
corum et lassiorum“, dar îi incolteşte în minte ideia mu- 
micipiului, a cărui urme el le-ar fi aflat în munti „prope 
Butsum“, unde şi pănă azi slau ca documente de ve- 
chimea romană %) inscripțiile pe piatră. | 

“$. 13. După Gruter şi Koleserius găsim inscripţia: 
reprodusă pentru a treia oară în „Dacia - mediterranea 

  

30). Scrierea lu! Ianus Gruter e cea ma! însemnată lucrare epigrafică din scelal XVI, xedr Ackneru. Miller o. e. prefața. Inscripţia e dută Ja Nr. CCLIĂ, 8 şi lectura diferă puţin-de a lur Zamossius, | , | 37). Ediţia II ce-a cunoaştem e tipărită la Viena în 1780 prin. ingriji- „reu lu! Ioannis Seivert. Prefata e scrisă de G. Pray. 
38). Koleseri o. p. pug. 17 „Loci in quo capitalis societasemetallico= rum seu metropoli locata erat, sit pariter mentio in Ulpiauo su Sarmit- Aegetusano marmore dacico“. Iar mar departe vorbind de mine „metalli fodinae“ zice „Clodius Sextum Pruefectus militiue seu ilitum Dacorum et Iassiorum ad custodiendăs Metalli fodinas, h. e tum proventus, quam ho: inines ad et in metalla condemnatos, in Auraria, quae hodie Abrud banya statuam erexit“, - . 
39). „Apparent adhuc vestigia municipii în monte prope Butsum et - in quadratis lapidibus inscriptionibus, elfigierumque 'caeluturis,  vetustatis „ Romanae documenta prostant“. - 
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sau Transilvania“ veta et nova a lui Andr. Huszt 0) 
profesor de drept la Cluj, supl nr. CAXIII. 

Părerea de a muta locul acelei prefecţuri a milila-. 
rilor lassieni şi Dacl din Abrud în Moldova, daca n'a 
dato Huszt în 1737, o vedem însă în curînd primită de 
Geografil timpului. Până acum pentru nime prima men: 
tiune de un mamicipiu al Iaşilor „municipium  lassi- 
orum“ pe locul unde azi e aşil o găsim în. harta lu 
Hasius dint'1444%) „Lassy (liasum, municipiu Iasiorum).“ 

Odaia ce ideia legăturer: Dacilor laşeni de oraşul 
“laşi şi-a făcut curs la Geografi, vom vedea că şi Isto- 
ricil se vor sili să o primeasca. — După Huszt, vine Ioh. 
Fridvalscky, care a reprodus'o din noi în „inseriptiones 
R. Transilvanicae“ Cluj 1767; la pag. 39, No. 60; apol 
vine |. Seivert, (1135 — 17185) care reproduce din noi in- 

„“scripţia dată mal sus în „4775 42) în bogata su colecţie 
în manuscript împărtăşită de bâtrinul Ackner lu Mom- 
msen pentru al său C. I. Latinarum %). | , 

Ajungem în fine la canonicul G. Pray, care agită 
cel întaiu chestiunea. etimologismului cuvîntului şi leagă 
“laşii de lasoni, iar lasonil de lazygi, şi formează uuto- 
'ritate în materie. 

> $. 44. Dintre seriitoril cu car! Sinca! are a dis- 
cuta mal mult e Pray şi Eugel. Canonicul Pray a 

„scris între altele şi interesanta lucrare „Disertationes 
“historico—criticae în anales veteres Hunorum, Avarorum 
“et Hungarorum“. Vindobonnae 1775. Preocupat fiind Pray 
de a dovedi că Iazygil Ungur nu ai fost Slavi, apro- 
“pie cuvintul Iassones de JIasyges, şi scoate că ve- 

40). Ed. [, latinească. Cluj 1737 Ed. II in 1791 Viena ungurească: O 
"es ujj Dăcia). 

41). „Carte d'Ilongrie en general, contenant selon la division unei- 
eine et melthodique, la Iongrie en particulier la Croatie, le Dalmalie, la 
Bosnie, la Servie, la Boulgarie, la Priucipaute de Transylvanie, les despo- 
tats de YValuchie et de Moldavie; le tout dresse sur le pied de ancienno 

“et de la nouvelle Geographie, par Mons. 'I. Al. Hasius, profess. des Mathe- 
_matiques, 1744. Apud Ureche „Cartografia:romină“ Anal. Acad. seria II, secţia 
JI. 18831, pag. 419. . 

49). L. Seivert, paroh în Sibiii ; a scris, „Inscriptiones monumento= 
“ rum Romanorum în Dacia“. Ackner spune despre lucrarea lui Seivert că 

nu "a mulţemit numar să dea texlul inseripțiilor, ci a dut şi. descifrarea 
lor, a pus note critice şi exegetice, le-a orinduit din „punctul de vedere is- 
toric şi a pus la urmă un index. Colecţia lul cuprinde 299 inseripţii, dar 

“ neputind consulta opera lur Gruter, greşeşte în multe locuri“. 
43). Inseripţia cu AM. Dacoram Iassior, e adusă la No. 15. 
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chili Jasonă din diplomele Ungureşti au fost Iasygi, şi 

că deci şi lasygi ar fi însemnind ceia ce însamna şi 
lasones, adica. arcași; Apoi pentru a face din lasygr. 
strămoşi -de a! Ungurilor zice că Jaso este forma lati- 
nească a vechiului cuvinl unguresc îjdisz, Idsz, care vine 

din limba cumană. Strămoșii acestor Jasii se pomenesc pe 
vremea Olgăi, soția lui Igor, cînd în 965 au mers cu 
războră contra Kazarilortt). Din causa acestul război s'au 
împrăştial alunecă mat multe neamuri de oameni, dintre 
cari Uzii, Pacinaţiă, Cumanii şi Iasii vin în Moldova, 
şi apo! trec în Ungaria supt Bela IV-a, unde nu s'a men- 
tinut ca popor, cica armă militară în serviciul regelui. 

Așa vede Pray partea istorică a mişcării Iasilor 
din secolul al X-XI. Si voind a dovedi şi mar bine a-. 
firmarea sa, pune problema ca se prea poate ca din aceşti 
Iasi în tvecerea lor prin. Moldova spre Ungaria să fi 
rămas o ceată şi pe locul, unde azi e oraşul Iaşii. lar 
că dovadă citează inscripţia cunoscută cu praef 7. 
dacorum lasioruim“, dind'o din Kuleserius 4). 

$ 95. După G. Pray cel ce agită chestia originel 
Iaşilor e cunoscutul Istoric Sas ' Sulzer. Dinsul a ce- 

“tit pe Pray şi l-a îndreptat. Pentru Pray nu e nicl un 
amestec între Iasonii dip'omatice! Ungare şi. vechi! Ia- 
soni din inscripţii. Ba chiar pentru a desluşi lucrul, 
Pray zice că nicl o urmă de Iasoni, care faceau parle din 
Cuwmani, nu se găsește pe vremea, când sa fost ridicat 
Columna de minerii aurari a împaratului Antonin și so- 
ție sale Faustina; şi că dar aici Daci lasien! erau alt 
popor, căci unil erau arcași, altil mineri aurar. 

__ Sulzer admite deosebirea a două neamuri de lazygt: 
unii mal noi, socotiți pe nedreptul urmaşi ar lazygilor 
Metanasti, ce erau un trib de Cazari—Jasii—; iar cel 
vechI eraă romani. lazygil no! trebhuesc numiti /asieni, 

43). An uutem Iasso, Moldaviae urbs ab his Iassonibus nomen ucce- 
perit, quod video aliquibus non dispicere, tricari omnino nolui. Op, cit, pag. 192. 

45) De ucest răsboiui găsim v notiţă şi în Thunmann „Untersuchungen 
ueber die Geschichte der ostlichen Europiischen Volker. „Leipzig 1774“ Oleg 
începu a-şi întemeia puterea-i regească pesfărmăturile Kazazilor, Swiatoslaw 
îl continuă opera. Aşa în 96 le ia Cazarilor imposite. In So 
cinge, în care Swiutoslaw ese învingător, Atunci Sw. a învinsşi pe lasieni 
popor ce locuia în Caucaz. Supt Iasieni trebue a înţelege pe Usient,a căror 
tară e numită Asia la Costantin (de Caer. Aul. Byz. L. II C. 40 pag. 397), 
numită de scriitorii orientali Gaz șiGaziel, far la unguri Iasz, Jaszoh.“ 

3 oluptă seîn- - 
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adică arcaşi de la lâsz=arcaş. Vechil Iasienr Dacl au . 
locuit în Moldova prin împrejurimile Capitalei laşi, de 

„la care ori acest popor răsboinie şi-a luat denumirea, 
„ori oraşul de la popor. Ce poate fi mai natural de cât 

„această conelusiune!“45). Numa! în faţa obiecțiunel lui 
Pray câ vechii Daci Iasieni erau. mineri, nu soldati, Sul- 
zer afirmă că nu era imposibil ca acea mină de aursă 
se fi exploatat şi cu soldaţi. Ma! era o obiecţiune: la 
laşi nu suut nici munti, nici mine de aur: ce ar fi că- 
utat -dar minerii luseni pe aici? Pe când la Abrudbania 
se "vede şi azi sgură de mine. La acestea Sulzer singur 
răspunde că se prea poate ca auraria să fi fost la o- 
rasul Baia—nu departe de laşi(!2!)— unde lasigil Daci 
au eternisat memoria lui Antonin cu acea columnă, iar 
cancelaria minerilor să fi fost la Iaşi. “Apo! după ce res-" 
pinge teoria lu D. Cantemir că laşi ar veni de la nu: 
mele lui /asi morarul (Ioniţă) afirmă mulţumitor „că e 
am fost întăiul care am desemnat locul de cartier al 
acestei miliții -iasiene sau colonil, şi prin aceastu am a- 
râtat probabil naşterea capitalei Moldovei de azi—Iaşir— 
fără ca să mal am nevoe dea intra în largi desvoltărr.“ 

După aceia Sulzer îşi închee teoria sa cu alta afir- 
mare că foarte adesea oraşele şi-au mutat locul, de şi 
numele s'a păstrat; aşa ca se prea poate ca şi Iașii fi- 
ind odinioară ma! spre Bâia să'şi fi mutat locul în cur- 

“sul vremurilor ma! ales după distrugeri totale. 
_. Serierea lui Sulzer a format opinia curentă la isto- 

ricii sec]. al XIX-a. Apropierea Iaşilor de Daci! lasiei, 
care ÎȘI aveaii minele la Baia, iar reședința în Iași, a 

„fost primită de toti, atâta numa! că reşedinţa lor era 
un manicipiu nu o colonie, rămiînind bună admisă lec- 
tura geografului Hasius din 1744: praef. municipii 
Dacorum Iassiorum 9). E 

$. 16. Pe vremea când Sulzer îşi tipărea cartea sa 
la Viena, traia în Iaşi doctorul Andreas Wolf, medicul 
mitropolitului Iacob Stamati. Ca unul care a stat în laşi 

  

- 46). Sulzer „Gleschichte des transalpinische Dacien I, 250. Wien 1781. 
+7. Aceuslă cetire o găsim admisă întăiii după Sulzer în scrierea „An- 

tonii Bartalis „Ortus et uceasus Imperii Romanorum in Dacia“ Posonii 
"4787, când pune între prefecţil de municipiu ; pe C. Clodius, sextum praefectus 
municipii Dacorum Iassiorum Sub Antonino Pio“ pag. ți,   
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“mar bine de 20 de ani, s'a interesat. de tot ce priveşte 

Moldova în general şi laşii în special. Acest Andreas 

Wolf wa lasat de o parte și părerea asupra originel. 

Iaşilor, mat ales că pe vremea şederel sale în laşi, un . 

harnic vladică,- Amfilohie Hotineanul,: scosese în 1195 

„un curs de Geografie — primul de acest fel în limba ro- 

mină —şi acolo la urmă consacrase o filă ŞI Iaşilor. 

Iata ce zice Amfilohie în Geografia'sa: „&. Locul cel 

 întăiă în Moldova să numeşte Iaşu saii Iazu, care este 

Mebvopolis a tot prinlipatul, aproape de apa Prutului, 

ce se numea mal demult Hieasam, -unde este curtea 

- Prinţipului, pentru care. îusuşi Traian împăratul în căr- 

țile sale face arătare că ar [i zidila înainte de naşterea 

lut Hristos pentru lăcuirea' consulului: Romanilor şi a 

străjilor lui, care se numea Iasighes; în care curte se. 

numărau: 16000 de odar. Dupa aceia nu puţini ani tre= 

cînd la mijloc întratitea rezmerite sau înoit şi s'au zidit 

la 20000. de oda! şi mar mult pentru trebuința prinți- 

-pulur şi a ostaşilor lui, care la anul 1460 împreuna cu 
tot oraşul de foc sai risipit. 

„5. laşu ui lual nume de la strajile Romanilor, ce 
“se chema Jazighes şi de la şanțul cel de balae; întru 
care oraş este seaunul Arhiepiscopului“ . 

Batrinul Episcop cuprinde multe naivitaţi în leoria 
sa. Şi „niel nu se putea alifel ; el care în 1795 “abia 
auzise din zvon că craiul Franţier a- fost detronal, nu 

“putea şti că înainte de. Hristos nu era ocupată Dacia de 
Romaur, şi că deci n'avea ce căuta un castel Roman în 

Iaşi pentru consulul Roman. 
Amfilobie nu cunoaşte inscripția data mal sus dupa 

Zamosius; el leaga: toată legenda întemeerit - Iaşilor de 
curtea domnească ; şi în această se ia după geograful 
Franţese Şmideg, care a .publicat la 1104 în Tirnava o 
zeogrui e (Cap. 3%). 

18. Amfilohie a facut curentul î în şcoli. Geografia 
ul sia celită prin şcoli, toți au luât ca bună afirmarea 
sa după Șimideg. Cel care o admite pe deantregul e Dr.:: 
“Andreas, Wolf, cind vorbind de curteu domnească scrie: 

  

   

    

33) pe obşte Geografie, Iaşi 1193; 29, 
, “SABLlOTECA 

Goatislă 

a. Vaiveraitată - 

==_ Baenrasti - 
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Deja în timpurile cele may vechi, cind Moldova a fost 
incă o colonie romană; clădirea aceasta a fost insemnata. 

-Tradițiunea spune cum că împăratul Traian ar fi avut 
aice garda lui principală şi e foarte probabil că vechiul. 

“oraş Augustia, despre care Ptolomeiu 11 dă gradul de 
longitudine 520, 55' şi latitudine 470, 30' ar fi fost în 
regiunea aceasta. Supt timpul Romanilor se mar. spune. 
că vastul palat princiar ar fi conţinut mar. bine de o 
imie de odar de locuit. Vechea fortăreața ar fi ars îm- 
„'preună. cu tot oraşul. 5 an! mal târziu tot acelaş prinţ 
a-reconstruit'o şi de aceea mulți ani ar fi pastrat nu- 
mele de Slefanoveţia“ 48). a 

„„ Serierea lu! Wolf a fost cunoscuta: Rominilor ca Şi 
geografia lu! Amfilohie, şi în interesul ce purta această 
scriere pentru noi s'a tradus în romăneşte capitolul des- 
pre laşi în 1855. şi 1902 49), - 

$. 18. Intrînd în secl al XIX vedem că -părerile is- 
toricilor iar se diferenţiază: cer interni: se mărginesc în 
cercul cercetarilor lut Sulzer 'şi. le desvollă potrivit ten- 

_dinţelor latiniste ale timpului, iar cer straini caută sa 
adincească cercetările dedindu-se la etimologil nouă. - 

Vom urmări atit pe cer străini, cit şi pe cel interni, 
ca să vedem iarăşi punctul de alingere în timpul nostru. 

“ Bătrinul Sinca! nu atinge în mod direct chestia ori- 
gine! Iașilor. In marea sa lucrare, care îmbratişază is- 

„toria poporului romii de la S8—1739, negreșşit că istoria 
Iaşilor venea prea mică penlru a-l face sa se oprească 
ceva, el care ulilisu se toale isvoarele, peste 1000. de: 

„seriitorI. Totuşi de şi nu vorbeşte direct de origina Iaşilor, 
cu prilejul iîusă discuţiunel naţionalitațer- Cumanilor, Sincay 

“ combatind părerile lui Timon şi Vera, care făceau pe 
Cuman! urmâşii Hunilor, el crede că „Comani! au fost 
o parte i colonilor celor prin Impăratul Traian duși în 
Dakia“. Şincar pune întrebarea: de ce Comanil de la 

„Criş şi Mureş vorbesc romîneşte? pe cind Cumanil care 
S'aii aşezat în: Cumania mare şi mică din Ubgaria, dacă . 
vorbesc ungureşte, este că ai uitat limba lor, ca şi Ro- 

  

- 48) Dr. Andreas Wolf „Beitrage zu einer slatistisch-historischen 
beschreibung des Fărstensthums Moldau“. IIermannstadt 1803. . a 

49) V. Alexandri „Romănia literara“ 1855; D-na Netty Agapi în 
„Evenimentul“ Iaşi 1903, cc. E | 
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mini - de la Olafalau şi Kirţ. ar cit ce pretenţiunea ce 
aii Unguri! de u zice -că multe sate şi lirgurr- din Mol-- 
dova au nume ungurești, aceasta e numai “birfeala „pen- 
tru că laşii, Tamaăseştii, numar de. Secul se numesc! 
Isvasar, 'Tamaşfalva, iar nu şi de MoldovenI“ 50). 

„Alt istorie e Dionise Fotino, care în 1518 publica 
în grecește la Viena o istorie a Daciei în 3 volume, tra 
dusă apol în romăneşte de G. Șion la 1859. Vorbiud 
Fotino de cetațile şi oraşele din Dacia Romana le ga-. 
seşle în număr de 36, dintre care a 10-a la numărera 
Iaşii „care 'se vede că a fosi cupilala de azi a. Molda- 
viei, fiind-că la Auraria guvernatorului su găsit o iuserip- 
ție cuprinzind aceste : Msi” DACORVM IASSIORVM“ 
adică cetatea militară u '„Dacilor lassien“ 51). | 

Era încureaiFotino dacă trebue să se celiască milita 
ori municipii, istoricit şi geografi! fiind în desacord aici; 
de aceia pune amindouă Jecturile. 

$. 19. In colecţiile epigrafice, inscripția noaslră € con- 
tinuă de -a. fi: reprodusă cu Saii fară comentarii. Aşa Mat. 
Petr. Katansich ne da din noi inscripția lui Zamosius 
cu mici -note 52). 

Apoi o mal! găsim reprodus a în Revisla epigralica 
ungurească : Tudomâny os giiyjten 1830, pag. 13. 

Tot în această: serie trebue să punem tesa de doc- 
torat în medicină a lui C. Virnav, în care găsim amin- 

| tire de lași, ca municipiu Dacorun Iassiorum , 

50) G. Şineat Croniea Rominilore Bucureşti 1886, Ediţia IL, Vul. 1. 420, 
51). D. Folino „Istoria Dacie“ Buc: 1839, trad. G. Sion I, 67, Aceiuşi 

nesiguraniță o va avea „întocmai şi Cesar Boliac in „Călatoriile' sale arheo- 
logice în Remânia“* Buc. A801, pag. 80: „Duuă municipil aflăm, pănă acum 

în Dacia de jos: „municipia Romulensis (Turnu-Măgurele) și Mata Da 
corvm Iasiorvm (lasi). Acest document este adus de Fotino, care, se zice, 
că ar îi fost găsit la Auraria în Transilvania, strămutat de. la locul lu", 
cum. a fost și celelalte“. 

59) M. P. Katansich “Istri adeolarum geographia vetus“. Budae 18%, 
Vol. |; 1827 Vol. II. pag. 213 No. 12 aflată „prope Virhely“, la care adauge 
nota: „NII;—Grut. CCLIX, £, ex Zamos. Afajest Q. Versu quinto Cns III legi 
oporlere, viri docli recte observarunt, -turaria, ap. Grut, perperam legitur. 

- Conf, Seivert XV. F. cum Scaligero rite adderetur“, lar la pag. 287 cctim; 
In populi sunt: Murcoinuni, Quadi, Carpi, Costobori. Iussi. Gothi, Bastar- 
nac, lutungi, Alani, Noxolani, Seylhae, Bosporani.. Vârhely, C, Clodius, vir 
praet. Dacorum Tassiorum. Iassios norit în Daciu Ptolemăcus; quovuni me- 

- moria în Metropoli Moldaviae Yassi superet“. 
93) „Rudimentum physiographie Moldaviae, anclorae Constantinus 

- nob, do Veraar, medicinae doctore. Budae 1836. 8". VI-+64+ paginr: „lassum 
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Dar dupa 1830, începîudu-se şi la noi în ţară zia- 
istica şi Inând.o desvoltare mai mare scolile secun- 
dare vedem că scriitori ca Săulescu, Asaki Şi alții se 
încearcă a-şi explica şi el originea cupitaler Moldovel, 

Cel intaia vine G. Săulescu, primal arheolog român. 
In a lui Cronologie, Săulescu zice vorbind “de Dacia: „In 
aceasta Dacie, întemeiara colonii şi organisară Un gu- 

"veru' Romanii, zidiră cetăti, umplura pretutindenea cu 
garnizoane de leghioane, între care celati fu şi /Jaşii, 
numiţi pe atunci Maumniţipiuun lassiorum, caci laşi! s'ar 
fi numit legheonul ce pazia și locuia în cetatea aceasta 
numită azi Iaşii“ 5), Na NE 

M. Cogălniceanu, încă fiind student la Berlin, pu- 
„blică a-lur celebra „Histoire de la Dacie, Berlin 1837, 

şi acolo vorbeşte de „Municipium Iassiorum, (jui est la 
ville d'iassi d'aujourd'hui“ I, 10.  - 

Elevul lui Săulescu, V. Popescu Seriban,. în: a lut | 
Mică Geografie susține acelaş :leru,. ea între “ politiile 

„din Dacia era şi mamicipium Iassiorum, iar. mal. de- 
parte zice: „Capitala ținutului şi a ţariy este Bişii, uu- 
mit din vechime maunifipium: Iassiorum 55). 

Saulescu făcuse cercetan în 1837 la Tiglina şi aflase 
o piatră -cu inseripţiuni romane, piatră care azr sc: află 
Ja museul istorico natural 3%), Pe baza acestor cercetari, 
G. Asaki publică în 1841. un frumos studia de arheo- 
logie în revista franco-romină „Le glaueur Moldo-Va- 
laque“. Dupa ce aduce inscripţia lui Zamosius, mal re-. -- 
produce înca alte 3, dintre care una aflata de Cantemir 
la 1710 la Țiglina (=Triclina=Caput „Bovis); alta din 
1837 şi alta mai nouă cu totul necomplectă; iar în no- 

“tele ce întovărăşesc aceste inscripții zice: „Fragmentul 
une! iuscripții aflate în săpâlusi arată origina deja cu-- 

  

Iassium, Iassiorum Dacorum municipium (Petrodava Plolomaei), Iussi, Iasch, 
Jesch, metropolis Moldaviae u temporibus Stephani magni Voivodae, qui! 
sedem -suam Suczawa hic transtulit (Sulzer 1. 384; contrariens est Wolf 
1 241). „ad palodosum Bachlui riviemiue, e - - 

54) G. Săulescu „IHronolugie“ Iaşi 1837, Vol. IL pag. 7. i 
55) - Pitar V, Popescu Seriban, elev Academier Mihailene, „Mica Geo- 

grafie a Daciei, Moldaviei şi ațării Romăneşti“ Iași; Albina, 1938, pag. 
8, 10, 37, . ! , : . ! 

. 56) Et victoria et concordiu aurelii antonini -C, Aurel. Ver. Imper. 
„ “Cornelius Firmus. L. T, Leg. Ital. arma. posait (Le glaneur. 1841, 51 ; Ackner 

u, Miller o, e. Nr. 951; Neip. 295, 2, : . | 
= 
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noscută a oraşului laşi. aşi îşi trage numele de la le- 

iunea romană lassiensis AIA, (sic) care statționa în 

Municipium Tassiorum, cetate zidita pe locul vechii curti 

domneşti. Cantemir spune că sar. fi aflat pe vremea lui 

o inscripţie: romană aproape de 3 lerarhi. Această le- 

giune avea apărarea Daciei Transalpine. Soldatul roman 

în pace era lucrător şi- miner (bâiaş), Baia şi Abrudul. 

La Abrud s'a aflat coloana ce Clodius prefeciul legiune! 

Daco.lasiene erijase în onoarea Impăratului Aurelian şi, 

a Faustine)“._ Apor după ce reproduce inscriplia zice: 

„inscripția e “confirmata prin o altu aflată la Caput bovis 
şi se.află la Academia din Iaşi: hoe grat nuntia C. leg. 
Iassiensis (Quares han) e. rog 5). 

$. 20. Odată ce Asachi a. admis aceasta teorie ca 
laşi vin diu legiunea a XIII a lasienilor, toală lumea 
şi oficială şi. neoficială a luat părerea lui Asaki ca sin- 
gura adevarată. Data fiind autoritatea de care se Ducura 
Asaki în capitala Moldovei, condeiul de popularisatoral 
cunoştinților istorice, cl primul dascal al şcolilor din 
Moldov a,. primul gazetar, primul scriitor de teatru, pri- 
mul calendarist, a răspîndit părerea aceasta despre.ori- 

“gina Iaşilor prin: calendarele sale. lar. ca. agă şi referen- 
dar al şeoalelor a impus părerea sa lumil oficiale şi s'a - 
admis. ea. titlu oficial de dat Iaşilor că e municipiul 
Iaşilor. - | 

Asa în „Tabloul cronologic“ orinduit de Asaki, 1842, 
găsim. părerea: „pretutindeni se fac drumuri pelruite, 
din care unul. pe lu Maroş-Vâsarhely duce în Moldova, 
unde spre pază: rămîne legionul XII, numit Geamăn sau. 
al leşenilor, cari initemeiază cetățuia numită municipiu 
Iassiorum, adică politia laşilor (an. 110). (Uricar IX, 213). 

In arhiva statulu! din laşi (dosar. 6995, transport 
1179) găsim o întimpinare ce G. Asahi Aga face în 
1545 Mal 92, eălra departamentul. lrebilor din Iauntru 
în chestia denumire uliţilor Iaşilor. De oare-ce Asaki 
edita planul -laşilor, cere de la Ministru ca să se fixeze 
şi stema capitaler” ţării, după istorie. Şi atunci reproduce 
în acea înlimpinare teoria sa din Le Glaneur : „Cunoscut 

- 

57). Le gslaneur “Moldo-V alaque- Tusey 841. pae. 49, Neigebauer 995, ă 
- leg, —SSiensis ;—ncinteleasă,
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este că Iaşil “Municiptum Jassiorum s'au urzit de le- 
ghioana. Romană.. numită lassiensis XIII, care se adive- 
reşte - din o: coloană aalică aflătoare astăzi în Museum 
'de Trausilvania“ 

„la citata adresă Asaki dă în dos emblema Capi- 
talei, iar ministrul o găseşte merită şi plăculă. “Se 
vede însă că wa uvut urmare imedială această cerere 
a lut Asaki, căci încă în 1651, Ghenar 20, sfatul mu- 
vicipal de supt preşedinţia lui N. Istrati, cere de la” 

„Asaki următoarele; „desvălindu-se trebuința de o mare: 
pentru capitala Iași... în încredere că D-voastră ca pâ- 
rintele literature! romine, veti. avea mar deplină cunoş- 
tință despre marea ce a avul din. vechime această 
politie“ 58), 

Răspunsul ce Va dat Asaki acestel Adrese îl găsim 
publicat în acelaş Calendar pe 1553, în care Asaki la- 
mureşte mal pe larg legenda întemeiere! Iaşilor. „Istoria. 
mârlurisește, zice Asaki, că mal: înainte de descălecarea 
Romanilor în Dacia, părțile rasărilene... şi mal cu samă 
ripele viului lerasus (sau Po ata-Prutu) erau locuite de 
un popor răsbelic numit Iassiensi, adică Iaşenă (lasigy)... 
De asemenea s'a numit Jegio Jassiensis aceia ce -sla în 
garnizoane în Dacia Transilvana, pe malul Prulului, a- 
dică în laşi, unde era întemeiată şi de Romani sporita 
politie, ce mat în urmă se intitulă mamnicipium lassio- 
run... precum din tabla Peutingeriană se 'adivereşte... 
In cursul petrecerii Romanilor în aceste locuri o ceală 
a leghioaner leşene sai înlrebuințat la: minele de 
la Baia“ 59), 

“Şi ca încredințare mal reproduce inscripţia lui Za- 
mosius cu Praef. n. Dacorum lassiorun, prin care se 
arată că Clodius a înălţat Impăratului Antoni Adrian 
și Faustiner o coloană ce şi azi se păstrează în museul 
de la Karlsburg în Transilvania. 

lar pentru a popularisu aceasta teorie asupra ori- 
ginel Iaşilor, Asuki o introduce ca o dată calendaristică, 

55) T. Codrescu „Uriear“ IN, 10; Calendrul „Albiner* de G. Asahi 
“pe anul 1853. 

59). Calendarul „Albinei” pe 1553; art, „Arheolegie“ pag. 13. 76; T. 
. Codrescu „Uricar“ IX, 271. 

i 
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'de la care trebue să se numere anif, In adevar în ca- 
lendarele Albiner putem prinde chiar anul, cînd Asakia. 
transformat în reală convingere data înlemeierit laşilor 
de câlră Romani. Incepindu-şi publicarea calendarelor . 
sale în anul 1841, tocmai cînd îşi publicase studiul sau 
de: arheologie asupra Iaşilor în Le glaneur, Şi tabloul 

„cronologie din 1842 ar fi trebuit de la început să şi ad- 
milă această data adică 110 dupa Christ.; dar nu vedem 
nimic, căci în calendarele de la 1841 —1849 nu înşiră 
între datele cronologice urzirea m. Iaşilor. Abia în 
anul al IX-lea a calendarului avem admisă ca data: „de 
la urzirea municipium lassiorum  (celatea Iaşilor)“, 
şi o ține pănă'la 1868, mi se pare ultimul anal Calen- - 
darului Albiner. Facind paraiela, vedem ca unul 1830 
corespunde lui 1603. „de la urzirea m. Iaşilor“, 1861 
corespunde-lui 1614. 1867 corespunde lut 1620 ; ceia ce 
arata că în „Calendare“ Asaki pune data urzirer -mu- 
nicipiului laşilor la asuii 247 după Tlristos, cu 137 ani 
mal lirziă ca cea admisă în tabloul cronologic din 1849, 
cînd a pus data „urzirer în anul 110 după Cristos, adica 
tocmar pe timpul lui "Traian. | 

De ce această umănare în dala urzirei Iaşilor, 
toema! la 247 după Cristos ?. Avea interes a-și. upropia 
data urzirer acestul municipiu cu momentul relrageret 
legiunilor romane din: Dacia, cînd laşir era chemat -să 
joace un rol decisiv în istoria poporului romin. Şi în a- 
devăr partea aceasta legendară o cslim în prologul Isuo- 
dului tuă Clăncii. | ” . | 

$. 21: In 1856 eşiade supt teascurile institutului 
„Albinei cunoscutul fragment istoric, care a dat alil de 
furcă istoricilor şi: filologilor noştri 50). Aparițiunea aces- 
tuf vechii izvod ma fost pentru putin în promovarea 
cercetărilor istorice; cum însa critica isturică era slabă, 

  

60) Fraginent istorie din 1493, Iaşi 1856.—Gh. Săulescu traduce textul în limba modernă Calendarul Albiner an. 1857; Lahovari în „Revista _ro- mină 1861 publică textul și traducerea, și-l admite, Ar. Pamaul îl ia ta bun în al săi Lepturar, unde publică textul original, 1561. Păr, Melhisedee în app, Cronicet Hușilor îl admite. N. Ionescu în „Analete acud. 'romine“ il admite. Al. Filipidi „Cronica lui Huru* Conv. Lit. 1881 e contra ;. Gr. To: cilescu în „lerisla p. Istorie. Filol. și arheologie“... e contra ; Manginca în „Rumiinische Revue“ 1887 e pentru; G. Săulescu în „Buciumul itomin“ _ Taș... îşi publică glosarul, ceia ce arată că-l îa de bun. Gh. Ghibănescu „Epilogul isvodalut lui Clănău“ Uricar XVII, contra: 1. Tanoriceanu „Isvo- dul lui Clsnău“ Arhiva soe. şt. şi Jit. Iaşi... e contra. .
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nu ne prinde mirarea că filologi ca Saulescu şi istorici 
ca Lahovari şi Melhisedee îl iau de bun şi fac studii şi . 

emit păreri pe. temeiul aceslur izvod, | 
Pe măsură ce studiile istorice se consolidaii şi: me- 

loda critica se desvolta' şi se întărea, iar materialul de 
documente, paleogralie, iscâlitun, sfragistică, s6 .com- 

plecta, natural că îndoiala a fost aruncată asupra acestul 

izvod și de la critica încă simplistă a d-lui Filipide, pănă” 

la critica erudită a d-lur Tocilescu, arată ce spor s'aii 

facul în domeniul istorici. - a 

Avînd prilejul de a posede pentru citva limp do- 

cumentele Sionești, recunoscute ca falşe, am încercat a 

„stabili eă autorul acestul falş isvod n'a putut fi de cit 

un membru. din familia Sion şi anume paharnicul C.. 

-" “Sion, autorul Arhondologiet. Epilogul acestur izvod m'a 

dus la aceasta. Acuma studiind originile laşilor şi vă- 

zind cum sati desvoltat în timp părerile istoricilor asu: 

pra uvzirei acestul. oraş, pot prinde momentul fabricării 

izvodului lu Clănăi şi prin prologul să. cum în 1890 

Pam studiat prin epilog. Ajuusesem la convingerea că 

acest falş-s'a facut între 1849 —1845, de şi sa publicat 

în 1856. Se vede îusă că ultima mînă, carea scris ma: 

nuseriplul a fost: ceva mar tirziă,, după 1853. 

Sa ne amintim cile-va faple. , | 
[a 'Tabloui cronologic“ din 18492 Asaki susținea că 

_ Taşii s'au întemeiat pe la 110 după Hristos de Traian. 

“Apoi urmînd pe Şulzer zicea ca leginnea XIII gemina 

sau lasienă, de şi era alcatuită din militari, dar în timp 

pe pace puteau să fie şi mineri la Baia; şi în aslă ca- 

litate C. Clodius prefectul municipiului Iasenilor, a ridi- 

cat.statue lui Ant. Piul. Această părere o repetă prin 

1853, cînd şi pune data urzirei Iaşilor în 247 d. Hr. 

Goţii năvâleau în Dacia ; imperiul era slab. apărat 

„prin aceste locuri, aşa că Aurelian ordonă legiunilor pă- . 

răsirea Daciei şi lrecerea în Moesia. | 
Ce au facut Romanii faţă de această hotărire? 
La această întrebare avem două răspunsuri: unul 

în izvodul lui Clanău, tipărit în 1856; atlul în nuvela 

“lui Asaki „Dziua' din urmă-a municipiului Jasenilor, 

din 1855. E | a | 

  

61) Publicat de mine în ziarul Birladul 1887 şi în Uricar vol. XVII. 
„Epilogul izvoduluy lui clăniii“. , +  
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Sa le dam pe amindouă: 
$. 99. lata cum începe lzvodul lui Clănâu: 
'Tându să” stive deali de la Inpărâţie la diregătorii 

toli cum citați şi târguri din 'Fraeana Dakie toată răsăpea 

să şi “jarastisă şi sale toate şi diregătorii toti cu leghi- 

oanile şi toți moşneanif- cu a lor să! şărbi şi popul tot 

cu dobitoace şi cu bunu lor tot sa dicindea Dunării cură 
a primenire î Misia. De atare luți ştire pozluiră -cum 
auză. Şi dea sirgu cu ovilă mare Dlema toți a să la 

Iaşi strângerea în cea mare leghioane cur te a Traian 
mavele şacolu în disănea slimuească loţi înainte de atare 
primeanir6. Şi tându colo sosirea maumai ce jarişte cea 

mare curte află. Ca cii diregutori leghionului brudeai 
hiind şi nu matori şi dea bunuri plini şi voinicii năimitţi 
LU vatraşi cum a primenirei Misiea ştire la mană le sosă 
nu pești a cu alalți. diregatori şi moşneni intrebăciune 

şi slim faciiru, stăjara curtea javaşti. „. ŞI la întribăciune 
sleate şi să toţi a slimui pusă cum facear lăsaoar. veri 
nu lăseoar velrile şi a lor sâi strămoşi agonisite unde 
“din bătrâne zale custă şi haladuescu. Ma ocinile şi veatrili 
nu lăsaor. Şi pusă răspublică cu povaţa loată Şi cu di- 
reptalea celor datine bătrâne alor săi Rămleani strămoşi. 
Şi un scaun în Jaşi pusal şi cealal preafectu numiră cap 
Jegheonului şi Parcalabilor şi capitanilor de lu cetați de 
lalrăpa Sareatu păla trapa Prutu (pag. 5). Şi tându la 
ano fu pe bătrâna datină “a să diregătorii aleagiră şi să 
moşnenil toli cu kokii vechi şi cu bătrânii şi cu diregă- 
torii la laşii strângea, îmbieră şi pe: nuşii la cel mare 
slim“ (pag. 19). 

Autorul izvoduiu! lui Clanati (raia în vremea cînd în 
țară la nor predomina ideia uuur municipiă al Iaşilor, cum 
susţine Saulescu în 1837, Asaki 1841; autorul a mal 
cetit pe Amtilohie cure punea curtea facută de. Traian 
cu 15000 odăi „în cea mare loghioanei curte a Traian 
marele“. Şi dus de dorul de a da Laşilor acel mare rol 
în istoria poporului romi, admite ipotesa' că o parte din 
legionarii vălraşi şi moșneni nu voiră a trece în. Misia, 
ca cer Vrudii, ci se adunară în sfat la lași, proclamară | 
republica „răspublica“ „aici, şi-şi aleseră diregătorii pe 
un an, cum era'la Roma, şi anume proclamară pe pre- 
fect cap legiunei, parealabilor şi câpilanilor de cetăţi 
din Siret pănă in Aistru.
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Orl-ce sar zice, dar ideia wa fost lipsită de originali-- 
tate. Era cel ma! înalt tribut de recunoştinţă dat oraşului 
Taşi!, închipuindu-l că a lost odinioară : scaunul „putere 
“romane în Dacia, de oare-ce însuși Traian îşi eroi aiel 
curtea sa. Era cea mar înaltă închegare a ideii Romane 
în trecutul glorios al Iașilor. Dar tocmai această năzuintă 
ne arată timpul cînd a fost seris acest fragment istorie 
—după ce deja părerea: unul municipii al Iaşilor prinsese 
teren în mintea istoricilor noştri, 

Avem dar un uoă argument de falşitatea izvodului 
în începutul săii, cum am avul pe cel decisiv în epi- 
logul săi. 

$. 923. Mai bogat în imaginație ni se arată Gh. 
Asachi. Autorul „nuvelelor istorice“ crede că e locul de 
a-ŞI aplica imaginatia în înjshebarea uner acțiuni pelre- 
cute pe ruinele cetăței municipiului Iaşilor. „Fragmentul“ 
apăruse în 1856. Orl a ştiut Asachi de plămădirea a- 
cestul falş, ori n'a știut, nu putem spune nimic. Ne vine 
însă grei a admite că un om ca Asachi, căruia i-ai tre- 
cut prin mînă sute şi mil de documente şi urice; Asachi 
care a înjghebat faimoasa genealogie a neamului Stur- 
zesc—cu Turzo Vaida —; Asachi cari şi-a trauseris în - 
volumele sale de condici sute şi mii de documente —azi 
aflătoare la arhiva 'statului, el.să nu aibă ochiul eritic 
de a. destinge falşitatea manuscriptului dupa faximile 
de “scriere, după iscalilură, -după pecete, după şnur, 
după Zimbă mal ales si- după conținut. | 

Asachi Pa luat de bun şi aşa îl recomandă publi- 
cului: „Lumina ce poate produce în filele Istorier “acest 
tratat las a se degiudeca şi a se comenta de catră li- 
terati“. Şi ca să ilustreze acest fragmenl, Asachi plă- 
nueşte în 1857 următoarea nuvelă, care o şi publică în 
toamna. anului 1557, în Calendarul „Albiner“ pe 1858. 

„Dziua din urmă a Municipiului leșenilor (Iassiorum)“ 
e titlul nuvelei. Asachi după ce face o întroducere în 
Istoria Romanilor, și amintește de Traian şi Decebal şi 
'văsboaele între ei, spune cum Dacia s'a ocupat: de Ro- 
man, S'a imparţit în ripensis, îmjerioară şi transal- 
Pină, şi spre. siguranță s'a săpat şantul pănă spre 
Tiras (Nislru), 
"Pe atunet se urzise pe locurile de azi ale Iaşilor 

vechiul Munieipiu Iaşenilor, unde cetăţenii aveati “dreptul 

p
a
i
 

m
a
i
a
 

5 
P
o
e
 

r
e
 

e
e
 

ana 
a
a
a
 

ee
 

   



to
 

=
 

Originile Iașilor 

de a se guverna singuri. Aşezal pe o înaltime era apă- 

ral la nord şi vest de un codru secular, iar in vale era 

udat de rîul lur Bach. In castel stătea legiunea XIII ge- 

mină, şi anume Cohoria Iassioruim, celelalte cohorte 
fiind împărțile în Ovidiou, Iotin, Doroca şi Sucidava. 

Centurion cohorlei lasiene eră Claudie, iar tribun 

oaste! era Sabin lulăl sati, amindor erai creştini. Claudie 
voind să ia în casatorie pe Domuna, fata lui Ancus, 
preutul Zeului Marle, e refusat, aflind Ancus că Claudie 
e creştin. 

Aurelian avind răsboii cu, Sopor, regele  Persiel, 
hotărăşte ca între alte legiuni să meargă la rasboii şi 
cohorta lasiensis cu Claudie. Cohorta laşenilor -pleca în 
Asia ; aicl prinde pre Zenobia în Palmira ; apot se duce 
în contra Perşilor, unde face minuni de vitejie. In toiul 
acestor lupte, Claudie îşi „pierde urma, Toţi 1 cre- 
deau mort. 

Aurelian după utilea victorir holari să dea serbări 
mari la Roma. lutre cer chemati a duce daruri era 
şi. Sabin, prefectul Dacier. EL ea creştin luă parle la 
serbările” creştinilor din Catacombele Rome. Care nu-l 
fu mirarea cînd între curioşit Romelr înlilni pe .fiul sai 
Claudie, ce-l credeai mort. Claudie povesti tatălur său, 
cum prins în cursă la asediul Palmirel, o ceali de Si: 
rieni omoriră pe toți al lui, iar el rănit de moarte fu 
luat de nişte Sawmariteni dus la Tir, de acolo la Terent 
şi iata-l acum la Roma. La rindul sau Sabin povesti 
cum Domua, făta lut Ancus, deveni creştină. Pe cind 
Sabin. venea cu daruri la Roma, pe drumul de la Pola 
la Ravena se îniimplară furtuni miri. În o corabie se 
alla Ancus cu fati lus, cu Dumna. Din naufragiă nu 

„scăpă de cit Domna, care văzind puterea zeului creştin, 
care apără corabia, unde era Sabinus, se făcu'şi ca 
creştină. 'Toc.nu atun i zăriră şi pe Domnia îti catacombe. 

„A doua zi mul serbări în Roma. Cohorta care 
“forma garda de onoare a Împăratului în jurul carului cu 
triumf era 'cohorla Iasienă. Claudie fiind reaflat, fu 
decorat cu gherdină pentru faptele sale vitejeşii ; i se 
dadu numele” de Turquatus şi aşa încărcat: cu onorurl 
se hotâriră plecarea. lor în Daci ia, împreună cu Domna, 
care jurase credință Iu Claudie.
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Autorul face pe călătorit noştri să se oprească în 
toate. oraşele ma! însemnate, şi drumul il fac parte pe 
jos, parte călărr. Trec la Ravena, la Pola, „unde este - 
mormintul lui Marcu Aureliu ; apor merg pe riul. Saus 

(Sava), ajung la Taurinum (Belgrad), trec pe la Portile - 
de fer, unde admiră tabula “Traiana, şoseaua romană şi 
mal ales podul lui 'Traiav.. Explică Domnei inscripția în 
felul următor: „Dar Traian ce vii şi val de line, Dece- 
hale ! Aceste cu capete plecate le-ai prosferat ostașii le- 
giunei VI şi a XIII a Ieşenilor“ 1). După 170 de ani 
Claudie cetea pe pietrele 'Tabulei Traiane faptele măreţe 
ale strămoşilor lor luşeni. De la Turnul lut Sever, co- 
horta apucă la Amutriuw (Craiova), la Pinum (Bucureşti), 
la 'Tiasum (Focșani), la Acsimu (Galaţi), apol :suind A- 
garus (Siretul) ajunse la Romanus şi de aici la Muni- 
cipium lasşiorum. Mari serbări se dadură şi aici în o- 
noarea luptătorilor. "Toate eohortele: veniră la serbare şi 
anume din Sucidava (Suceava), Doroka (Doroho!); Paloda 
(Tutora), Piru. (Crăciuna), Taifales (Birlad), Castrul Turia 
(plasa Turia). Claudie se căsători cu Domna. Cununia 
lu celita de sihastrul Zosim, ce lrăia ca pustnic în co- 
dril Iaşilor, consecrați zeului Pan (schitul Păun), încă 

de pe vremea lur Caracala. | 
Intre acestea Goţii făceau dese năvale în Ducia. 

Aurelian hotari retragere a legiunilor sale; iar cohorta 
lassiensis fu sorocită să se mute la Caput-bovis. Ziua 

„plecări! se sorori. Era o zi nouroasă; cerul trist marea 
tristeţa legionarilor Iaşeni, iar flacăra mistuitoare cu- 
prinsese şi cîmpul lui Marte, și castrul, şi templul și 
farul şi circul şi tot castelul. Sabin murise; corpul lur 
fu ars; iar Zosim bătrinul fu luat în spinare şi dus de 
Claudie până la Romauus. Ajunsă cohorta la Caput bovis, 
o parte se retrage la munte, iar o parte Irecu Dunărea, 
şi merge întru intimpinurea lui Aurelian, care iar se 
ducea cu răsboii contra Persiel. Un, complot se ' urzi 
contra ur Aurelian şi /nesteu ridică pumnalul. Intre 
cel ce apăraii pe Împăratul era şi Claudie; aproape de 

61) Sed visit Trajanns. Ve libi Deccbale, Miles Leg. VI. et XIII, 
derolis capitibus A - 
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Bizanţ, Aurelian fu asasinat şi tot atunci muri de pum- 
nalul lut Mnesteu şi Claudie. 

Astfel fu sfirşitul vieţii Municipiului Iaşenilor cu 
moartea centurionului Claudie. 

Frumoasă e imaginaţia lui Asachi. Toti parinti Noş- 
tri au cetit frumoasa” nuvelă a lut Asachi și ai fost. 
edificaţi în cele ce se spun acolo. leiese din nuvelă că 

“toate imprejurimile Iaşilor sint romane: Zeul Bah, Zeul 
Pun, cohorla lassiensis, că creştinismul e vechii pe 
aici; în sfirşit reiese din celirea acestei nuvele acea 
inaltare sufleteasea despre înallu origină a neamului TO- 
mâănese şi a oraşului Iaşi în special. 

Asachi a conlinuat a crede în legenda sa, căci toc- 
mal -în 166S mar găsim reamiulil din noii origina veche 
a Municipiului, cu prilejul „Văzulei Iaşilor“ din 1600 
reprodusă după o scriere veche 4), „Acea cetațue la 
Romani numită „Municipium Iassiorum“ era conjurală 
cu apă, incepind: de la ripa din spre nord şi trecînd în 
fața palatului care acum este astupată. Cu aşa fel de 
întărituri încunjurat castelul a putut deseori resista la 
atacul inamicilor“. | 

Ş. 924; Asachi a popularisat ideia, aşa că mal tot 
scriitori! contimporani lul Asachi din țară şi din strai- 
nătale admit în mod neîndoios ideia originel romane a 
Iaşilor în vechiul Mumnicipian Iassioriun. 

1. Albineţ zice: „lutre leghioanele trimese spre a- 
pararea, Daciei se afla şi Jeghionul al XII, numit Gea: 
mă saii al lassienilor, care au întemeiat cetalea nu: 
mila muniţipium lassiorum adică Politia Iasiilor“ 6%). 

Prolosinghelul Weofit Seriban zice la rîndul săa: 
„Munitipium Iassiorum (faşii),” sau cetatea. Gemenilor, 
unde petrece legeonul al XIII număr, numil lassiensis“%4). 

Post. Manolachi Drăghici, de şi admite părerea 
lut D. Cantemir asupra origine Iaşilor de la Iasi mo: 

62) Calendarul Albiner pe 1865, pag, 143 : reproduce dapă „Răs- 
boacle Turcilor cu popoarele crestine“ Augsburu 1701. - 

63) 1. Albinelz „Istucia Moldovei“ laşi 1845. Vul. 1,8, 7 
64) Prot. Xesfit Seriban „Urziri istorice“ Taşt 1854, pag. 197.
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rarul (vol, [, 48), cînd. însă vorbeşte de tradiția tunelului - 
de la Palat la. Cetaţue zice: „despre lagumul de la Curte 
oamenil vorbese ca să lie un lunel, ce. răspundea pe 
supt Bahlui la Cetaţue, prin care lreceaa Domnil din 
Curte acolo, cind năvăliaui Tataril... Acest tunel nu poale 
fi construit. de cît din vremea Romanilor vechii o ra- 
măşiţă a lăcuitorilor. acestul oraş: din leghioana Iassio:, 
ru, ântemeetorii Iaşului“ 55). 

n acelaşi an 1856 scotea A. T. Laurian, inspecto- 
rul general al Seoalelor din Moldova, cursul său de [s- 
toria Rominilor, în care cetim : 

„Paloda, Sucidava, Petrodava, Carsidava și Patridava 
în Moldavia; chiar şi de municipiul Jaşilor se face 
pemenire în înscripturile ce s'âti aflat“ 5). In cursul 
său de Istorie pentru şeolele secundare nu mal vorbeşte 
nimic de Municipium lassiorum, ceia ce arată că Laurian 
nu mal admilea această părere. 

Calatorul francez Stanislas Bellanger. scrie în fru- 
„mosul săi memorii de calătorie „Le Kerouiza“; „laşir, 
pe care: Turcii îl numesc Jasch, este o cetate ioarle 
veche ; întemeetorir săi, de credem pe' Cellarius,. ar fi 
fost Iascii. (Municipium Iassioruim), popor: care. trăia în 
vecinătatea Getilor şi a Dacilor, dincolo. de Prut şi 
dincoace de Dnistru“ 66). a “ 

Stolnicul D. Gusti în geografiile sale zice: „Muni- 
tipium lasiorum (laşii), colonie mare a Romanilor, unde 
petrecea leghionul lor numit Iasienzis al XIX-a“ 67). 

A. Vaillant în cursul său de Istorie zice: „lassigii 
“aliaţii Romanilor conlra Dacilor, obțin dela Traian mu- 
nicipil, dintre care cel mar însemnat e azi Iassi, de lingă 

65) Man. Drăghici „Istoria Moldovei“ laşi 1856. vol, II, 934, 

66) A. Treb. Laurian „Elemente de Istorie şi Diografil peulru clasa 
JI a şeoalelor primare din Moldova:. lași 1856, pag, 20, 

66) st. Bellanger „Le Keroulza“ Paris 18, pag. 983. Cellarius „No- 
titia orb. ant. II, 8, unde se leagă Pelrodara de Tassi, 

67) D. Gusti stolnic „Geografie veche peniru clasele colegiale din 
Academia Mihaileană”. Iași, „Albina“ 1848, pag. 150. Gusti copiază după 
Le gluneur, uude în adevăr găsim greşula de lipar NIN, în loc de XIII, pe. 
care el a luat'o ca bună, Nicăiui aiurea Asachi nu mal pune leg, XIX, ci 
numai leg. XIII. 
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Prut 55), Dar Vaillant, fostul profesor de I. fruncesă a 
lu lon-Ghica şi a lut Gr. Alexandrescu, cit a fost în 
țară a avut prilejul de a studia bine pe ligani. Pasionat 
-pentru- studiul său, el va vedea în țigani pe purtătorii 
civilisațiuner în lume; şi dar să nu ne pară curios dacă 
Vaillant pune în legătură origina laşilor cu triburile de. 
țigani. Ială ce zice el: „Iasii de la Caucaz sint tigani; 
urinăriti şi fugarit în munti şi văi mocirlouse de eatra 
coloni! Romani vin Dacia, cum şi de armatele romane, 
el s'a oploşit la poalele nordice-ale Carpaţilor şi pe. 
la marea Baltica ; iar mulți din acesti erai Iasi, aşezaţi de 
foarte de mult în Dacia, de pe cînd Traian a cucerit a- 
ceastă provincie. Ca răsplala că au ajutat pe Traian 

„contra Dacilor, li s'a dat voe de Traian să-şi faca un 
municipii, care mult timp fu numit manicipiane Iassio- 
run, Si azi e capitala Moldavier“ 6%). 

N. Ubicini admite şi el aceaslă . părere, cind zice: 
„Traian ocupă capilala “Dacilor, care de: atuncr-a luat 
numele de Ulpia Traiană; se atribue tot acestui Imparat | 
fundarea oraşului laşi (municipium Iassiorutn), cum Şi a. 
mal. multor alle oraşe“ 10). 

După Vaillaut şi Ubicini 'se ia Virgile Doze, cînd 
zice:-,Fucul din 1753 a nimicit Curtea” domnească (la 
cour des princes), ce se pretinde a fi zidită din ordinile 
lul Traian“ 11). 

Dora d'Istria (principesa Elena Ghica) alinge Şi ca 
chestia originei Iaşilor de Dacii lassieni“ *?). 

Ă 68) A. Vaillant-„La Romanie“ Paris. 1844, vol. I, ETE iar + la pag. 80 zice: 
„Prutus (Prut) non Join daquel est Iasi, que nous appellons lassi (Muni-. 
cipium lassiorum), ville d'Iasiennes, dont quelques-uns en recompeuse de 
leurs- services, obtinrent de se fixer en Dacie cl le droit de commercer 
avec les Barbares,  condilion qu'ils se tiendraient â distance du Danube“, 

69) A. Vaillant „Les Homes“ Paris 1857, pag. 156—158; aie! în - 
cap. IV Vaillant arată că erai 2 neamuri de țigani, las: lans-gans, adică 

- romes selassi=lașii (tigani) sălaşI; şi Ias- vondes, “adică roni Iașii 
(tigani!) lăeşr. Nu” numar lașir sînt înființat de aceşti Iusi ţigani, ei şi cel. 
lalţi 3 ași, care mai sint în Carpati. Vezi şi Oswald Neushotz articolul 

E citat i în „Dar Litt, Rumânien“ 1, Na. 7—$, 
70) M, Vhicini lunivers* Paris 1550 partea I pag. 9: iar în partea 

It pag. 8 zice: „lassi “(ecehiul municipium Lassiorum), capitala Moldovei de 
„la 1529, iar la” pag. 21 zice: „Traian a fundat mal multe oraşe, între care 
e și Municipium Iassioruin (ază laşi). 

” îl) Virgile” Doze „Un mois en Moldavie“ ruxelles 186. $ V, pag, 
9301 „Lussy* «ne on prâtendait avoir cl balu par ordre de Trajan. 

72) Doria d'Istria „Les femmes eu Orient* Zurich 1858. 1, 83,
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Cu cil ne apropiem de nor cu atita vedem rărindu- 

„se 'sustiitorii idei municipiului laşilor, dintre care may 

amintim pe Episcop. Melhisedec %), A. Pap. Calimah 14), 

N. Blaremberg 75), V. Maniu 76), şi N. l.aşeu 71), Cel care 

-a dat lovitura de graţie contra cetirer praefectus matii: 

cipii Dacorum lassiorum, a fost Ackner, paroh în Ilo- 

mersdorf (1782 —1869), şi iutormatorul cel.may preţios 

a lui Mommsen pentru literatura epigralică a Daciel, 

căruia ilustrul istorie în aduce laudele sale. Ackner a 

avut supt och1 ediția lu Zamosius şi văzind ecoul cea 

facut în lumea istoricilor şi a Geografilor celirea acester 

inscripții cu marnicipiunm în loc de militum, el o redă 

în adevărata sa semnificare, cum de la începul a avul'o 

in capul său Zamosius, care de şi nu o transcrie coni- 

_plectată, dar în nota sa marginală serie: „lassiorum et. 

Dacorum militum talis. legitur memoria. 

Colecţia lui Ackner a compleetat'o Miller, profesor 

şi o publica în Viena 1865 „Luseripţiile Romane în Dacia “ 

15), unde supt Nr. 157 dă textul, cu lectura întregită şi 

literatura acester inscripții. Balrinul epigrafist o lua de 

73) „Cronica Romanului“ de Ipiscop Melhisedec, Buc. 1874. vol. I, 

pag. 199,. unde vorbind de doc din 7060 (1552) în care se pomenește de 

Bodeiă și Nicoara parculabi de Iaşi, zice în notă: „Aceasta ne dă a ințe- 

lege că atunci se restabilise anlica cetate Iassionum, « Tassilor şi locul 

acesta nu tirziu devine capitala Moldovel“, " 

14) A. Pap. Calimah „Curtea Domnească din Iaşi” studiu publicat în 

Convorbiri literare. Iași 1$84. No. 9 şi 10: „după tradilie şi după inserip- 

ți (2) Curtea Domnească din laşi durează din zile: de "ma! înainte de des- 

căleculul Romanilor, în zilele Dacilor. Un neam din nația Dacilor, numit 

Iaşii (lasii) se întindea pe la Prut și Nistru, iar locul unde stă azi curtea 

se înălța în vremi depărtate cetatea Iaşilor, care se numea de homaul 

„municipium Iassiovrumn* sai m. Dacorum Tassiorum”. Celalea se cărmuia 

de un prefect: „praefectus municipii Dacorum Iassiorum, care pe la 140 d. 

Hr, subt Antoniu Piul, era C. Clodius VI. praef. m. Dacorum lassiorum, 

iar legiunea se zicea: „legio Iassiensis*. i 

175) X. Blaremberg „Essui compare sur les institutions el les lois de 

la Roumanie Buc. 1885 pag. 5t, unde reproducind textul Izvodulul ul Cla. 

năii, adinite implicit părerea anonimului autor al acestul falş izrud. 

76) V, Maniu „Rominii în literatura străină“, Anal. acad. rom, II. YV, 

II. pag. 215: „toţi învățații din lume nu vor fi în stare să ne facă a crede 

că Iașii nu este vechiul Municipiun Iussiorum, şi nici de cum maghiari 

satul I-âsz (arcaș). - E 

ua 72 Hnnoan Jlanutona „emiri nepnozb Br. Ieropilt: Pyibi- 

Bir“, Chişinăii 1886, pag. £: mdinlre lirguri mai insemnate sint acestea ; 

Cerna, Turis, Literata, Caput-bovis, Mumnicipiun Iassiorum, Aquie Jlerculae, 

Alba Julia, Patavina, Coloma Malventis, Napzea, Drobetae, Apulum, Tibiscum. 

i mnogi. drug, - 

78) Ackner und Miller „Die ltâmischen Iuschrilten în Dacien“, 

Wien 1865. 
- . 
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veridică şi in cetire să corectează ici pe calea lextul lut 
Zamosius î*). a 

Ex voto. tricenali 
Magno et invicto Imp(eratori) Caes(ari) 
“T(ilo) Aelio Hadriano Antonino 
Pio. Aug(usto), pont(efici) max(imo), trib(unicia) pol(estate) 
AVI, co(n)s(uli) III. p(alri) p(alriae) pro salute et: 
felici(tate) pont(ilicis) max(imi) et Anniae 
Faustinae Aug(ustae) conjugi. C(aius) Clod(ius) 
Sextum prael(ectus) m(ilitum) Dacorum Lassior(um) 

-  Hanc Statuam înuuratam (pro in auraria) 
numinibus imajestal(i)y(ue) eorum (posuil). 

- 

„ Celirea lui Ackner e împărtăşită pe de-a'ntregul de 
dl. A. ID). Xenopol, careo şi întovărăşeşte'cu următoarea 
notița: „Celindu-se pe J7. din inseripţie municipium s'a 
văzut aie! vechiul nume al Iaşilor. Noi credem împreună 
cu Ackner şi.Miiller că un prefect-al unui municipiu 
este ceva cu lotul neobişnuit şi ca cetire „mililum 
Dacorum  assiotum“ este mult mar probabile. Dacă 
laşi ar fi existat de pe timpul Romanilor, ba încă ca 
municipiu, ar trebui numa! de cit să se reafle în el urme 
a vieţii Romane, pe cînd este cunoscul că nu s'a găsit 
în el nici 0 singură inscripţie romană. „Milites Daci 
lasii“ nu erat de cit Dacir luzygi, care se aflau în Dacia 
supt stâpinirea Romană. Mar notăm şi împrejurarea că 
pretiusul prefect al Municipiului Iaşi trăeşte tocmai în 
Surmisagetuza “ 80), | 
„- $. 95. Pentru a incheia seria cercetărilor în mar- 

givile inscripțiunii lui Zamossius, amintim pe ecl din 
urmă, pe Th. Mommsen, care în alsău C.I. L. parsiil 

„Publica toate inscripțiunile romane aflate în Dacia, după 
„e face: o foarte judicioasă: schiță literara asupra 

179) Vezi mal sus pagina 291e 
SU) A. D. Xenopul „Istoria Românilor“ Iași 1888: vul. 1 pag. 159, 

nota 29. Tot uceastă părere o ma! susține d. Xenopol și în articolul „aşir“ 
din „Enciclopedia Romănă* Sibiii, vol. II fase. 19. „Existenţa unul munici- 
piu dac afară diu hotarul Daciet Romane (Transilvania, Banat și Oltenia) 
este absolut peste putinţă. Iar cit de explicarea formei Iaşi din Askii prin 
asemănare cu musca=marşiță, plosea=ploşuiții, ce o face în același articol, 
nu ne muliămeşte, . 

De astă părere este şi d. Ge. Rutureanu, care în cursul săi de 
„Istoria Romănilor” lasi 1899, pag. 36 nota, zice: „N. Beldiceanu spune că 
numele oraşului [aştar veni de la lribul puternic al Geto-Dacilor, numit Iasigi“.
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tuturor autorilor cari ai publicat inseripțiuni din Dacia. 

Mommsen este o autoritate in materie şi bogatul său 

corp de inseripțiuni romane din tot Imperiul îl pun în - 
stare de a judeca ma! bine adevărul de falș. 

EI bine în şirul miilor de inseripțir .romane, ce în. 
adevăr sau eăsit pe pâmintul Dacier, ma figurează 

inscripția lui Zamosius, nu că Mommsen n'a cunoscut'o, 

ci pentru că a bănuito ca falşă. Mommsen a ulilisat 

colecția lu! Zamosius tocmai din exemplarui de la Miinchen, 

comunicat şi nouă de dl. G. Murnu. Cu toată recomandarea 

ce î-a făcut Acknet, de celirea ce trebue data inseriptiel 

luîndu-se după. Seivert. Nr. 15, Mommsen a aruncat în- 

doiala asupra majorități! inseripțiilor adunateişi publicate 
de Zamosius, care w'a fost de bună credinţă în lucrarea 
sa, Falşuri în materie de inscriptii sint multe şi dl. Gr. 

Tocilescu a slăruit foarte mult asupra acestui punct în - 

primul articol asupra -cronicel lur Ilurul 51), De aceia 

Mommsen se silește a pune de-o parte toate inscripțiile 

falşe. din Zamosius în număr destul de mare, şi supt No. 

84 găsim şi inseripţia aceasta, ce o dă întocmar după 

Zamosius, nu după cum o citeşte Ackner 2 

Pe ce se întemeiază Mommsen, cînd aruncă îndoiala 

onestității lui Zamosius ? Mommsen arată că din însuşi 

afirmarea lut Zamosius, el nu s'a folosit de munca înain- 

tașilor săi, ca Lazius şi Mezerich, ci numat aude că ar 

fi aflat aceste petre cu inscriptii romane în Dacia 5). 

Prin urmare trebue să credem că numele de Dacice ce 

a dat inseripțiunilor sale este că sau ut fost gasite la 

Apulum şi Sarmisagetuza, ori aii fost plăsmaile“ „de- 

sumpsisse aut confinxisse“. Şi aceste falşuri grosolane 

“sînt aşa de multe, zice Mommsen, că toata colecţia lul 

nu-I de niciun folos „ut utilitas exemplorum Zamosionorum 

plane: tollatur“. Prea puţine rămîn azi din - colecția lui 

Zamosius,. de care să nu ne temem, că var Îl plăsmuite 

  

81) Rev. pentru Istorie, Filologie și Arheologie. Buc, 1855. , 

82) C.1. Î,. UI, 10 unde dă supt No. 10 urmatoarea notă: -Zamosius 

f. 11; înde Grut. 959. 8; Noleserus, Aur. ti: Fridvalszky Minerol. 39, SyIl. 

nr. 60, Seivert n. 15: ef. Orell. 846. Qăaeque ad h. n. adnotarit Ionzenus 

10 hioninibus. Zam. crr. isp. 
33) „Audio Wolfsangum Tazium et Stephanum “Taurinum virus dot 

tissimos de lapidibus Dacicis jampridem aliqui din Austria emisisse“, Ia- 

meri „de script. Hung. pag. 197. nota v. 
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„ul ab co fieli esse nequeant“, (v. Nr. 1458), pe care 
dacă o primim, o facem cu mare reservă din causa in- 
terpolațiunilor '„quos quamquam admissimus, lameu vix 
opus est numere interpolationis certe: suseipionem în iis 
superesse“. Multe le socotim .de falşe „inter falsos“, 
care: de şi nu sepot nic! întrun chip susținea, aşa cum 
se cetesc, totuşi se vad -a fi croile după fragmente 
„adevărate, „fr agmento genuino superstrueli videntur 
esse“ 81). 

$ 96. Astfel se inchee istoricul unei inscripții, plas- 
| muita de Zamosius la 1993, interpretată de istorici după - 
interesele lor, Zaati de bună de ai noştri pentru a 
dovedi latinitatea Iaşilor şi vechimea Capitalei Mol- 
doua, aruncată însă de știința epigrafică între falsuri, 
de oare ce lot conţinutul ci tradeaza o grosolana, ne- 
ştiinta şi istorică şi geografica. 

Imparlaşim în lotul chipul cum Mommsen judecă 
valoarea 'ştiinţilică a colectier epigrafice a lui Zamosius, 
şi. credem că sa închis pentru totdeauna în istoria noa: 
stra legenda şi cu miâlitum Dacorum Iassiorum și cu 
municipium Dacorum Iassiorum. 

Iuscripţia wa existat nici odală; iar. afirmarea lul - 
G. Asachi că colona ridicată de. C. Clodius sar fi 
găsind în museul 'Transilvanier din Alba Julia ma facut 
să seriu la directorul museulur din Alba Julia ca sa-mi 

„comunice, de există vre-o. piatră romana cu cuprinsul 
- inscripție! Zamosieme.! lată scrisoarea ce primesc de la 

d. Ștefan Cacovian : | 
„Doritor de a salisface cererea D-voastra, m'am 

dus numal de cit la directorul muzeului din Alba Julia, 
Dr. Cerni şi dupa o serupulousă cercelare în museul de | 
aicI şi cousullind de-amăruntul monografia anlicităților - 
din districtul Alber inferioare, la care apartinem, ne-am. 
convins împreună cu d. director că piatra romană 
cu înscripțiunea ce mi-aţi comunicat nu se află mici 
în museut din Alba Julia nici pe întvegy teritoriul 
acestui dist iol nani Alva inferioară“. 

  

84) 7, Mommsen, C.I. L, „uu, 156,
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II. 

Ş 21. După excursiunea ce am făcut în istoricul 

părerilor emise asupra Iaşilor, am văzut că mal toală 

discuţia s'a încins asupra păreri naționalități! lasygilor ; 

şi cum discuţiunea s'a încins între istoricii Unguri, pă- 

rerea predominantă a fost ca Jazygii au fost strămoşi 

de a! Ungurilor, asemuindu-i cu lasonii, adică corpul 

de armată al Arcaşilor din armata lui Carol Robert şi 

Matei Corvin. Şi acestea stii învirlit asupra etimologie! 

cuvîntului Iazyges, în care instoricir Ungur aii văzut pe 

“Idsz, compus din .Ij-+dsz=arcaş, sagiltarius, lalinisat în 

diplomatică ca Iuso, Iasoncs. 
Acum după ce ne-am limpezit terenul cu falșa în 

scripție a lut Zamosius, nu mat avem la ce ne trudi 

pentru a căuta locu! unde ar fi stat acel. prefect. al co- - 

horter Dacilor laseni, ni:1 unde sar fi 'ridicat columna. 

Raâmine - însă a discuta lucrul în sine, pentru a. vede: 

care e cuvintul ştiințer istorice maghiare, şi cum din 

răspiearea vederilor istoricilor Unguri să ne punem pe 

calea adevărului. ” | 

$. 98. Gamauf, autorul erudilului articol asupra 

lazygilor din Enciclopedia Germană din 18315), afirma 

că lazygil sunt unul din cele 7 mari seminţii ale popo- 

rului Seit sau Ungar, care se înlinsese peste toată Eu- 

ropa, prin Asia şi Africa, şi-şi așezară centrul vieții lor 

prin Moldova şi Ungaria, de lu care ne-au rămas urme 

şi azi în Moldova (laşi) şi în Ungaria. (lâszberen). Nu- 

mele lor. era Idsz, areaş. Grecii şi Romanil auzindu-le 

numele şi nepulîndu-l rosti pe limba lor, le-ai tradus 

numele prin z650z04, sosieopur, ssm=sagitlarii, arcitenen- 
y 

tes, pharelrarii 55), sau Pau seris potrivit limbel lor; aşa - 
? 

1 diu lăsz Pau transcris prin Jod—t—; iar dsz prin s 

or £, prin s, ol ss; tos, tut; las, ass. lar Grecir lau 

scris şi cu “: le, la care adăugind sufixul wy au făcut 

S2) Allgemeine Eneyklopădie der W'issensehuften und Rinste, ron 

[. $. Esch und I. G. Gruber. Il-a secţie: Leipzig 1837. 1t-a parte E. 

83) Iisz sing: face la plural liszuk, lisz e compus din 1, prescurtat 

în j=are, şi din sufixul ăsz (dialeetat csz)=pricepul, adică urcaş. 
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cuvintul 'Iisoy, "Tâsoy. Dar după cum în Ungureşte i 
inițial ca iod. se rostește în dialecte ca gy, cuvîntul lisz 
se rosteşie ca gudss ; “iar cum giabolus vine penlru 
diavolus, uşa şi Gyăsz corespunde lut As, de unde 
Agswy, Aust, Dar nu numai Greci şi Romanil nad 
putut reda. bine pe Idsz ci şi Slavir ai redat pe /asz 
prin Gaz, Valahit prin Gias, Spaniolit prin Gyas, aşa 
că chiar Moldova, patria de reşedinţă. a Jazigilor, se * 
numeşte regio Gaza, Moldoveni! îşi zic gens Gazorunm, 
Tar capitala laşi: Giasium 5), iar Iiseberen. din Unga- 
ria prin Gyasbrin.. 

Odata elimologia dată, Gamauf merge mai departe 
şi zice că o dată ce Geci au primit cuvintul lasz ca 
îm, or tnț, ati dat o formă alor nouă, Iusv sau tă, 
plural Ienrec ori tuebzes; iar Romanii seriind pe V grec 
ca a ai facut din wwovâ=lasus, lassius.— Tot în aceasta 
ordine de-idei apropie Iisz-de i;, sinonim cu zf30y=arc, 
ce se găseşte in cuvintul i5/£atgu= telis gaudeus;: de la 
acosl i prin, alipirea sutixului 4 s'a făcut i, apot iy=lon 
=lazyges, iar Ionia ar insemna, fara lazygilor 55). 

Din părerea lul Gamauf, reținem numal că Ias, se 
găseşte în multe limbr, dar nu admitem ea punet de 
plecare să fie tocmai cuvinlul ungurese idsz, de oare-ce 
Unguri! ai acest cuvint ca împrumut de la alţii, iar nu 
primitiv a lor. 

$. 29. Dicţionarul din Buda ne dă 2 cuvinte ungu- 
reşti pentru. arcaş, săgelator: îjjisz (arhaic şi împru- 
mutat) ŞI nyildsz (popular)=sagiltarius, jaculator, der 

„ Bogenschiitze ), o 
Primul ni se dă ca cumanic. In adevăr Pal Hun- 

falvy, marele istoric Uvgur, studiind elementele cumane 
în Î. ungară, gasește 4 cuvinte speeial luale de la Cumanr: 

- Nest, Tăsz, Kis, toliuci cs, | 
m 

„8 Die Maupistadi Iassy daselbst durch Giasiun. Ag. Eneiklopiidie 
paz. 

$5) Slrabo „Geographia, Awmstelod, 1703 I, IX p. 600: „4, ip „A seezi, 
7 zahotdy 7. lovin ani ls 540)aiz0, Steph. de Byzant: "Iăs, ? DOGiAS 
HEpOS, Ge 0tpVs5s "lea XE [sea pai lovi. In „de urbibus“” 407 (Am- 
stelod. 1699). 

86) “Lexicon, Budae 1823 s. +, pag. 603.
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a) Kenesă (mercur) din Pones-su (kones=argint, turc. 

Ritmis) şi Su=apă. . | 

b). Kis=mic, hits, licsi şi icsiny (lure. Piiciah). 

| c). t6imdcs, cuman telmaci, german dolmetsck, ture 

_terdsuman -- dragoman. | 

d). Jdsz, numele une! părți a Cumanier; în diplo- 

matica latină jasso, vine de la 4jjisz care e compus din 

ijj sau îj=arc şi sulixul asz, care însamnă „cel ce se . 

ocupă cu ceva“. De pildă: maddr=pasere, madar-(isz= 

cel ce prinde paseri: hal=peşte, halidsz==cel ce vinează 

peşte; lo=cal, lov-dsz==călăret. di 

“Prin “prescurtare cuvintul îjjisz a ajuns îdsz. In 

limba cumanică vine cuvîntul. ja (jaa) în înțeles de arc, 

(ture. fas, ung. ij, ijj); prin alăturarea sufixului s:, avem 

- jaasi, seris cu ortografia ungurească jiszi, în înțeles de 

ijos=arcaş51) - Si - 

Al doilea cuvint myil=,„Sagilta“ ne Spune . Kuun, 

că se-găseşte în finn. nuole, lap. maol, muola, vog ucil 55), 

In adevar contiolind în Codex Cumanicus, editat 

de Kuun Geza, găsim următoarele cuvinte: în legătură 

cu Iaşi: i 
arcus=yYaa,. persan camâă. (pag. 118). 

avcherius=yyaczi, persan chamanchar, 

Cit de alte cuvinte care par a stu în legătură 

„cu Iaşi, ca; 
jas=—aestas, 

vas, jaz==lacrima 
jas=puerilia 

yas=vita, viridis Se | 

nu se apropie de semnificuţia de arcaş, şi wat raport 

cu cuvintul yaa. O data filiaţiunea cumană, a cuvinlului 

jisa fiind dovedită, seriilorii mar no! admit că originile 

Iaşilor trebue căutate la Cumani. Şi în. adevăr Geza - 

Kuuv în studiile sale se uneşle cu această părere, 

- Cutmanit ai Stat mar de mult pe la Altai, cum ni-t arată 

87) P. Huntâley „Die Ungern” Wien 1581 pag. 93. Sufişul risz: ma- 

ghiar corespunde la: înţeles sufixului rominesc or ar; croitor, spoitor, bu- 

catar, cărămidur, lingurar=ecel care face” linguri. E 

_88) Comes Geza Kuun „Relationum Iuugarorum cum oriente genli- 

busque, o;icululis originis. Claudipoli 1892, pag. 179; Los, Budenz „Magyar- 

Ugar. Osszehasonlito Szotar pag. 416. 
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Pliniu; care înşirind popoarele ce. locuiau tn părtile 
Altailor zice că erau şi Comani şi Ialii.. Amindouă a- 
cesle popoare purtau numele de Iagui, pentru Iagâni 
(âni fiind sufix în dual). De la aceşti Iati avem rămaă- 
şite în: numirea Iaşilor din Moldova, căcr (Siculi). 
Secuil din "Transilvania şi azi au în cîntecele lor populare 
amintiri de vechea lor locuință Iohara din tara Iatilor, 
cum ne aduce loan Kriza în fabula Tiinder Erezsebăt, 
«En mânjok fekete gydsz orszăgăba Iohara varos- 

siba ha rca tală' nek. 
Gydsz e-o formă secniasea coruptă din /dsz care 

war fi allăceva de cit „domen urbis Iassy,: Idsz vdros din Moldavia“; aşa că povestilorir secur amestecă pe Joharae cu Gydiszdros, adică cu [aşi 59). 
Dl. Ovid. Densuşianu aruncă îndoială asupra aces- 

tei etimologii şi crede că nu erat Cumanil aşa de nu: meroşi prin oraşele Moldove! ca să poată da numele 
lor unul oraş ca Iașii. Cumanir traiau mal mult la țară 
şi aşa s'au contopil cu populațiunea romănească.%0) 

$. 30. Cumanir! erau iurudiţi de aproape cu Pece- negii. Limba lor era aceiași, cu miel nuanţe dialectale, 
şi amiîndouă se apropie de lurcaă şi maghiară. Nimic mart natural că o data ce s'a zis că Iaqsz e de origină, cu- mană Să se zică că este peceneg, adică că vechi Iasones= 
areaşil ati fost un trib de Pecenegi. Părerea aceasta o „are Tomaschek ; el afirma ca „oraşul laşi ne aminteşte 

  

89) Geza Kuun „Relationum Ilungarorum“ Claudipoli 1892, pag, 52, 74, nomen urbis Iassy, ture Iaş, hung.. Idiscdros, Esplosiva linguală jat s'a schimhat în spiranta, ca în turceşte jajyi=sagittarius. Iar în Codex Cumanicus LĂXXXIV zice: Iasygum Moldaviae, Cumanicorum memoria in nomine principalis urbis hujus terrae Iassy, hungarieae Iaszvaros, ct hodie vicet. Vezi și L. Șaineanu „Influența orientală asupra limbei şi culturer Ro- mine" în Convorbiri literare XXXV, Maiu, pag. 351. N 90) ov. Deusuşianu, llistoire de la langue Roumaine Paris Ern. Le: roux 190i 1, 384 „cette ciymologie (lașr, Lassy din yaasi, areher. ]a ville des arehers, Nuun cod. cum. LAXXIV) comme hoaucoup d'autres qu'on a propo= "ses pour nous semble bien altaquuble. Les noms des villes les plus anci- enues de li Moldavie sont en gincral slaves el lhougrois, ce qui concorde - bien avec ce que Phistvire nous enseizue sur lorganisatiou municipale „et cn general politique de Vancienne. principaute moldave, Nous Doutons fort d'autre part que des Cumans aicul existe en nombre plus ou moins &rand parmi les habilants des villes moldaves, la seule circonstance qui peurrait expliquer Yorigine cumane dWune nom comme laşi; ils vivaient : plutot î lazcampague, et c'est Iâ qu'ils se fondairent dans la population rou- maine, - , -
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de existența Pecenegilor /oarda Tasyhuban, care lrăia . 

între Sarat şi Burat“!). | | 

Sarat şi Burat este Siret şi Prut, căci după afir- 

marea lut Constantin Porfirogenitul %*), în Atel-Kuzu erai 

următoarele ape: Varul, Kuvu, Trulos, Vrutos şi Se- 

vetos „ri d zosapri eioty ru. Pup, tată, pdhiaS, 

Opndras ual SEpEros. 

Identificarea acestor rîuri nu e grei de . facut : 
2 

Yeptzes este evident. Jivetul, Bprăzoa este Prutul, zp05)ie 

„este Turla, numele ce şi azi dau Turcii Nistrului; z%0- . 

că —r0ăpte= Nipru; BuprbY-âcb, înrob=Bog=Bugul ; ZIS 

de Turel şi azi “Baruh — Barik=curgâtor de departe= 

Boristene (Bori-ţ-stenis. [s9âvee=tare]). | 

Dee! oarda Pecenegilor /asyhubani trăia înlre Siret 

şi Prut şi at lasat urme în oraşul de azi al Iaşilor. 

Aşa crede Tomaschek şi întru citva d. Xenopol. 

Dar numa! pomenind de Atel huzu (ze bi), 

indata ne ducem cu mintea la timpul cind -Unguril au 

trăit pe aicl înainte de a invada “în Panonia. 

Ungurii ai trăit până în sec al V- pe la.laik,- din- 

colo de Urali, cînd erai vinalori de zibeline și pescari, 

cum serie lornandes pe la anul 550. Intre secl VI—VII 

îl găsim la Urali şi Volga; secl VIII şi IX la Dou-Nipru, 

avind şefi de triburi. Primul şef a lor a fost Lebedia 

(C. Porfirogenitul „De adm. Imp. cap. 38). Alungată de 

Pecenegi, Unguri! fug. spre Moldova şi se aşază între 

Siret, Dunăre şi valul lui Traian (idem cap. 40). Acesta 

a fost Atel-lkuzu. C. Porifrogenitul,. care serie. la 949 

cunoaşte bine situația marginilor imperiului săi, şi ială 

ce ne spune de Atel kuzu: î dă momos Ev  TpUrEGI 

=oăpar DT AzY îveprlezeat “rusă. SV 2zovopiuy 30) EHS 

dep hapăyoo zosaptid Reh pu urit, Ev 0 AELS ot TIS 

Covaci ausuta dati. (0. €. cap. 31) | 

Lebedias fiind chemat de Caganul Cazarilor şi facut 

print, lăsa ca print al Ungurilor pe Almulz şi fiul său 

  

—— 
- 

91) Tomaschek „Zeitschrift fir O, G, 1372 paz. 115 „die Sladt Tassy 

erinnert an das einstige dasein der Petschenegen horde Iasyhubun zwischen 

den Sarat und Burat“. Vezi A. D. Xenopol „Teoria lut Risler* îu Rev. p. 

ist. fil. şi arh. IV. 549 nota 5. - 

98 „De adm. Imp. Cap. 10, 
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Arpad. In vremea aceasta Ungurii atacă Bulgari lui Simion, 

avind ajutorul lui Leon, împăratul Bizanțului. Văzindu-se 

Bulgarii cuprinși între 2 focuri, cheamă în ajutor pe 

Pecenegi. Urmarea războiului a fost că: Arpad îşi ia 

oardele şi trece în Panonia prin nord, iar Pecenegil ră- 

min slăpinit locului din Alel-Kuzu, anul 888 d. Hr. 93), 
laşi! dar ar fi inceput a se eroi ca oraşdupă anul 

S8S, cînd Pecenegir devin stăpin! locurilor din Alelkuzi. 
De ce acum locul acesta între Siret şi Bug se 

chema Atel-Kuzu? Geza Kuun crede că Atel-Kuzu este 

un cuvint curat maghiar şi sar traduce prin „inter 

 umina“=,folyamkăz“, caci Alel=fumen, (turc îti, etel). 
şi koz „inter“. 

ALL vad în Atel, numele lui Alla „qui Hungarico 
idiomate Ethele dictus est“ 93), Iar un scriitor rus vede 

în - Etel-cuzu numele apelor . Volga şi Dunăre care 
Sar fi numit de 'Tatari şi Ture „Volga cea mica“, de 
oare-ce luzu, Puz însamnă pe: tataraşte tic „kizic“ , 
ceia ce pe tureeşte este cuciuc %), | 

Din acest amestec de origini, e foarte grei de spus 
cif revine Ungurilor, cit Pecenegilor şi cit Cumanilor. 
Ar urma însă ea urzirile Laşilor să fi început din timpul 
“dominaliunil acestor 3 popoare înrudite între ele, adică 
din sec. al IX-lea până la al XIII-lea, cînd Cumanil impiuşi 

"de 'Tatari trec în Ungaria şi în imperiul Bizantin. Cam pe 
această vreme pune Canonicul Pray începutul Iaşilor, şi 
anume cînd oardele Iaşilor, bătule de Ruşii de la Kiev de 
Sub Olga fug în: Moldova şi de aci în Ungaria, lăsind 

însă amintirea fugii lor tîrgulul de imalapol al Iaşilor: 
„Anno DCCCCLSY... lassios cum Cumanis, Patzinacalis 
et Uzis in Moldavia, ac postea... in Hungaria sub Bella 
IV venerunt“ %6). 

93) Amedte Thiery „Ilistoire d'Attila“, Paris 1874. Vol Il, 198. 
I.. Dussieux „uvasion des Hongrois en Europe. Paris 1879. pe. î1. El 

zico: „Atel-Kuzu aujourd'hui la Moldavie et la Besarabie“. Iar vorbind de 
alcătuirea neamului Ungurilor zice că „Uzir (lazyges), Cumanil, Kazaril şi” 
Unguri! at format națiunea Maghiară, pag. 12. 

94) Ioh. Thwroz Cr. Ing. anno 1464. 
95). „Hauepranie Apegieii nerepin ecapaGini, Pemep. IITABA, 

Eta avaneAts, MlocKBA 1828 pag. 38 nota; Atel Cuzu (Etel Kuzu) 97 pk- 

KA Gta (26)0) EA AVHAR, HăcBaant er'9 AMAAOĂi Carol; HBO CACKO 
Maanii no Taraperni Bia, no Tipe Kvuykn“ 

” 96) G. Pray „Disertationes „Vind. 1775. pag. 122.
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$. 31. Eşind din cercul originilor cumane, găsim 
păreri aulorizate, care zie că Iaşii ar (i de origină 
Alană. La prima vedere ar părea stranie aceasta pa- 
rere, căcl ce ar avea a face Alanii cu laşii ? Cu toale 
acestea analizată ma! de aproape această parere se va 
vedea-că merită a ne opri asupră-I. 

Asupra neamului Alanilor părerile sînt impartite. 
Scriitorii slavişti în fac slavi, alţi! în fae germani, în or! 
ce caz Arieni. Amintiri de Alani avem Țla scriitorii - 
vechi, .cari-l pun prin Caucazii Asiatiel. 

Aşa Strabon (Geografia VII. II. 9) crede ca Alani 
—el le zice Albani—din Caucaz erau Cimerieni. 

Aceşti cimerien! ar fi după istoricul evreii Jusef 9). 
coboritori din Gomor, fiul lui afet, cum de:alt-fel crede 
şi N. Costin în Cartea pentru întaiul desealecat (Let. 
1%. 52) punîndu-i acelaş: neam cu Gepizil. 

Tacit (Anales VI, 34), le zice.tot Albani, şi ca ar 
fi veniţi din „Tesalia pe vremea cînd lasone revine din 

„Colehis „albani Iberique ferunt, qui se 'Thesalis ortos, 
qui tempestate [aso..... Colchos repetivit“. Pliniu zice 
acelaş lucru :-,„Albani, ut ferunt, ab Iasone orti* (Hist.. 
Nat. VL. XV.); în altă parte îi confundă cu Roxolanil 
(IV, 19). Dion Casius (secl. IL. d. Hr.) şi Amianus Mar- 
ceilianus (secl: 1V) îi crede a fi Masageti (C. XXXI. 2. 
12), ca şi Nicefor Gregoras, cînd zice: „în anul urmă: 
tor, unit Masageti, din acer ce locuese dincolo de Islru 
(popular numiti Alan) trimet în ascuns solie la. îms 
părat (LV. 360). 

Se zice de - dinşii că pe vremea cînd Tit â.. 
dărimat Ierusalimul şi a tăiat îi sule de Indei, Alani 
Asiatici, ce trăiau pe la Tanais şi Meulida încă de pe 
“vremea lul Alex. cel Mare ac [i devastat Media. lar partea 
de Alani din Europa îutovarăşiţi cu Goţii ar liocupat 
Tracia, Moesia şi Panonia pănă în liric şi Italia „quid 
de Europicis Alanis referemus, qui Golhis associali, non 
modo Thraciam, Mysiam et Pannonia, sed Iilvricum 
Italiam.. occuparunt“. (Bonfinius, Decada 1,11, 31, rîndul 

  

97). Iosef. Antiq, Iudaic. Î, VI. 18; apud Emile Pelitot, „Origines et 
migrations des peuples de la Gaule“ Paris 1894. pag. 93. 
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24) EI sai întins şi în Spania, care s-a şi numil Go- 
ihalania „a Gothis et Alanis“, şi de aici Katalani, locul 
luptei lut Atila (loh. Thwrocz. Chr, Hung 1464). 

În „memoriae populorum“ din |. -Striterus, cetim 
că Alanil erai Gol şi ca au fost învinşi de împăratul 
Graţian. „Alani gens Golhica imp. Gratiano a Romanis * 
vincuntur (vol. I. 55. nota b). EI tree Rinulcu Vandalil 
„cum Vandalis Rhenum transeunt, tractis în societatem 
Alanis, natione Gothica (ibid. I, 916), se unesc apoi cu 
Vandalir şi- sint siliți de Romani a se stabili prin s. V. 
„anno 468“ în societate „cum Vandalis conjucti....et a 
Romanis în societalem adseili“ (id. 1. 294, 535); sau: Ro- 
mani, Sciros, Alunos el alios quasdam gentes Gothicas in 
socielalem adsciverant (IV, 331). După Strilterurs, Alani, 
Albani, Massugetae sunt Got, deci Germanr ; ei trăiau 
între Caucaz şi Marea Caspică „a Caucaso monte useue 
ad mare Caspium et portas Caspies“. Se 
__Era un popor viguros şi războinie „viri fortissimi et 

bellicorum rerum peritissimi“. EI fabricat Joricas opli- 
"Mas, aveau arme de aramă, care se chemau alanice „a- 
lantca nominantur.: Limbi lor era păstorească „lingua 
uluntur peculiari“, Supt Pompeiu și Mitridat er au fost 
lăsaţi în pace (Vol. 1V. 396). | 

Intre barbaţir lor mar. însemnați avem pe un “fougs 
=S he (an. 414), iar pe la 457 găsim pe „205 asmupns 
„genere alanus erat“ (dem vol. 1V; 337, 391). Se mar 
pomeneşte de alti șefi de tribufi: Mocan (poza) pe 
la lacul Meotid circa paludem  Maeotideim), şi Azia 
(ACras) pe la porţile Caspier „ubi: sunt portue Caspiae“ 
(idem IV, 397). Iar dintre hotarele țarii lor era unul „numit Buchloum „buchloum vocatumi€... 

| Nu trebue a trece cu vederea și parerea Slaviştilor, 
care se silesc a vedea în Alun! nişte popoare slave, sarmale. . | LL ăi 

Aşa P. |. Schaftarik în scrierile sale: Uber die Ab-' - kunit der Slawen“ Ofen 182$ şi „Slavische Alterthu- :. mei“ zice că Alanil au fost emigranti mezi, aşezaţi 
mal înlăuntru între Don şi Marea Neagră şi apor întinşi 
în Dacia şi Ungaria (Uber die ADE. d. Slawen“ 1. 29). 

I.. Paris traducătorul francez al Cronicer lul Nestor



  

4 Gh. Ghibănescu , 

(Paris 1835. II, 2 nota) aduce părerea lui Lomonosoft 

că. Alanit sînt Roxolant, deci Sluvi rude cu Sarmaţii.. 

Deosebirea stă în aceasta „că Alanit şi-au păstrat 

numele, pe :când Roxolanit şi-aii luat numele după lo- 

calitaţi : Aorces, Rozani, - Roxolani- Rusi. 

| Prin secl. | după Hristos Alanir Sarmati se întind 

de la Volga spre Dnipru, şi încep lupta cu Va nenil şi lotunil 

(Schaf. SI. alt. 1. 346). Mat precis este Schaftarik cînd zice: 

„Prin numirile de Alan (Asen, osen) se înțelege una şi ace- 

iaşi rasă sarmalică. În isvoarele chinejești, greceşti, lati: 

neşti şi arabe li se zic Alani (Vansai, Allana, Alanlis, 

Vlan, Alan), iar în cele slave, armene şi scandinave li 

_se zice Asi, Osi (id. L. 356)... 

Deci Alamii din izvoarele sudice sint acelaşi popor 

cu Asii din cronicile ruseşti 9%). Cel ma! vechii izvor e 

“cronica călugărului Nestor din secl. Xi-a. 

Cronicarul Nestor ne spune că în 6473 (695) a 

mers Sviatoslav contra Cazarilor. Cazarii_ se sculase 

impolrivă-r cu toți Caganil şi Chingjil. lor. Dar au fost 

batuti şi „cetatea lor Belovej a fost luata, Apol a 

batut pe lasi şi Casoghi şi s'a întors la. Kiev %). 

De ţara Asilor, orl lasilor ne vorbeşte şi Cronica tur- 

cească a lu Kemal Paşa Zadeh, unde se aminteşte de hanir - 

din Chipciac. şi Crimea, şi câ Gengis a lasat fiului seă 

“ Gingihan ţara Chipeiacului, ţara Bulgarilor, a Asilor, a 

Rusilor şi a: Neugrilor. Urmașul lut Gingihan. Juja 

moare în Crimea, şi din zarva. dintre fii ciştiga Berekel 

han, care fundează oraşul Serai în Crimeia, couverteşte 

la islamism pe Tatari şi se bate cu THulagu în 661 190). . 

De această țară a Asilor vorbeşte Riccardus câ e 

  

98). Duns les cbroniques russes, les Alaius sont designs sous lo noin 

“ de lassy. Kondacoft, Tolstoi si Reinach „Les Autiquites de lu Russie Mri- 

dionale* Paris 1891. Pag. 439 „eosque (Alanos) seriptores russici Jassy nu- 

inante ;—Gâza Kuun lel. Hung. 57 | 8. 

99) hzakrotSvor HA CRaaTocaitaA Ha hoBaphi, CARIIUIARBUIE 

me. FOBAph H3HASIUIA NBOTHROY CA RBHASRAR CROM FATANBAb “ 

_EXCTANULA CA EWTH, Ă ENRBIUA BPANH OACak CRATOCAALA  ÎO3a- 

pama Î rpaat Hy Bbaxkiiiiă BESIA, Elemi nokia ui Racsrmi 

NBWAL K2 Khileko Letopis Nestora în Mon. pol. historica de Aug, Bielor- 

shi. Lwow 1864, 1. 609. ” 
, 100). Nistoire De la Campagne. de Mocacz par Pavet de Courleille 

Paris 1859. pg. 77 şi 19, . ie 
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„0 țară unde traese la un loc creştini cu păgin! Şi că 
sint atiţia duci cîte oraşe (ubi christiani et pagani mix- 

„tim manent; quot sunt ville tot sunt: duces (apud Comes 
Geza Kuun Rel. Hungarorum cum oriente“ Claudipoli 
1592 pag. 57). . 

Tara Alanilor (Iasilor) se întindea la Nord până la 
Don, care pe limba Osilor, urmaşi al Aşilor, ar fi în- 
semnind apă, râu. . NI 

Acelaşi lueru ni-l spun şi istoricii Ruși de mat a- 
pol. Așa Tadei Bulgarin în scrierea sa Poccia (Peters: 
burg 1837) vorbind de ţara Goţilor numita Asaghia, 
Sai fara Asilor zice că e cunoscută Sloveanilor sub de- 
numirea de țara Iasilor încă de prin secolul X-a 0), 

După istorici şi geografi! ne dau o ară a Asilor 
în Caucaz. Aşa Vivien de St. Marlin ne da pe Alani 
in secolul XIII în Caucaz şi în paranteza serie Ases 09). 
(Alains=Ases). Asemenea Tadei Bulgarin în hărţile ce 
întovărăşesc istoria sa a Rusiei pune în secl. X pe Pe- 
cenegi că ocupă Transilvania, Romănia, Basarabia, de 

“la Nipru pănă. la Don; pe Cazari că ocupă locul dintre 
Don şi Volga până la Astragan (Atel). iar neu=Iasi Şi 
Casoghi prin Caucuz. 

In ţara lasilor năvaleşte în 1176 prinţul Iaropolk 
Wladimirovici ; iar în 1318 printul Mihail din Tver a 
fost omorit în upropiere de oraşul Dediacof pe cursul 

„rlului Sundgea „unde se ajunge după ce .s-a trecut 
înalții munţi ai lassilor şi al Cercasilor aproape de 
marea poartă de fer Vladicaveas (apud. Condacoff a. e, 
pag. 446) NE 

$ 32. Din cele spuse de Alan! (lasi) ar reeşi că din 
"trunchiul lor s-au desfăcul rînd pe rînd mar multe drim- 
be de oameni, cari aii înaintat în Europa până prin I- 
talia şi Galia, şi potrivit locurilor au suferit influențe - 

101) Grpana, cmratmau POTAMN, VomHnaeman Ba Garakă, NOAK HiteneM% flecareitata, Han CTpanon flecoka, Hakerua Bhiad îl 
GaaknHaN NOAR Hastauiema BEMAN pICCORK AGREE RA ALCATOAtA Rk- RE, (|. 175). “ 

Ca notă aduce fenomenul fonelic că în |. rusă a se deschide în îa=A 
EX, a7ă=A3% , 

102) Atlas historique par Vivien de St. Martin Paris, 1874,



    

46 . . Gh. Ghibănescu 

deosebite, contopindu-se în masa popoarelor germane, 

cu care se inrudeau. Resturile Asilor rămaşi în Caucaz 

se vor fi găsind şi asla-zi, căcr la poalele acestor munti Şi 

astă-zi se vorbesc sute de graiuri, dovada de infinitalea 

popoarelor ce aă' trecut şi rămas pe acolo.—Ar fi în- 

drăzneţ lucru 'a crede “ca din drimbele de Alanr, care se 

gasesc în Caucaz încă prin sec. X—XIII să se fi în- 

temneiat lârgul Iaşi, căcr ur fi un caz unic în explicarea 

origine unul lirg din Moldova. D-l Onciul aducind pa- 

sajul din' voscrenshkaja leatopish (VII, 240), face notu 

urmâloare cind vorbeşte de askyi torgm (laşi): „lirgul 

_Asilor sau Iaşilor, neam alan de lingă Caucaz, venit în 

Moldova pe limpul stăpinirel-latare“ 2%), Dar cu părerea 

d-lul Onciul am încheiat definiliv seria părerilor emise 

asupra -originel laşilor, şi e timpul de a ne formula și 

noi pârerea asupra acestor origine. 

II 

“$. 33. Pentru a răspunde la întrebarea pusă la în- 

cepulul studiului nostru asupra origine laşilor, lrebue 

să vedem extensiunea : teritoriala a numirilor de laşi, 

atit în ţară, cit şi în țarile megieşe, căci numa! așa 

ne vom lămuri mal bine asupra împrejurărilor, care ai 

putut moliva naşterea şi întemeierea atitor localităţi. cu 

numele: de laşi. - a 

In Marele dicționar geografic al Rominie “găsim 

urmatoarele localitati cu numele de Iaşi, afară de ora-. 

şul aşi, foastă Capilala Moldover ; 1) Jaşi, sat de-a. 

“stinga Jiului, jud. Gori, plasa Ocol, face parte din com. 

Romineşii: e udată de Jii şi Amaradia; vine în şes 

şi are 920 familir; 2) laşi cotună din com. Iaşi cu 595 

suflete; 3) Iaşi, trup de moşie nelocuită, pe valea. Cal: 

“niştea, com. Strâmba mare, Jud. Vlaşea, proprietatea 

d-lui Em. Grădişteanu ; 4) Iaşi pădure pe coastele văei 

“Iaşi. în Vlaşea ; 5) Iaşi, vale în Vlaşea, ce ese din câmpul 

laşi şi se-scurge în Calniştea 19). 
Noi eredem bine informaţi pe autorii marelui dic- 

  

103). D. Onciul „Originile principatelor romîne“ Buc. 1509. pag. 933, 

tut) G. î. Lahovari „Marele dicţionar Geografic ul Romăniei“ Bueu- . 

reşti 1901. Vol. IV, 2G—25,— Indice alfabetic al e. rurale și urbane din Ro- 

mânia, 1897, . “ . 
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-tionar; dar rasfoind pe bătrinul Frunzescu '95) am mai găsit : 6) Gura Iaşului locuinţă izolată în Jud. Ro- manati, pl. Oltetţ, cotuna cu comuna Morunglav ; 71) Valea Iuşului, sat în jud. Argeş, plasa Argeş 8) Va- lea: Iaşului, padurice de 20 pogoane lânga satul cu a-  celaşi nume, | | - Cum se vede, denumirea de laşi o întilnim în 5 județe cu totul îndepărtate unul de altul: Romanăţi, Argeş, Gorj, Vlaşca şi Iaşi, şi se da la oraşe, sale, val, păduri, moșil ete. și că vine mar des în Muntenia de - „cit în Moldova. Da | Dacă trecem în țările - megicşe vorm găsi  locali- tăți cu acesl nume în Polonia, Rusia, Ungaria şi Bul- garia ; decI ma! multe în țarile slave. | 9) Iasena, sat în Bohemia cu 1069 locuitori Cehr. 10) Iasenitz, sat în Sleitin, Pominerania cu 460 locuitori. | 
11) Zaszyel, sat cu -biseriea parohială, “in diocesia „Cracovier 106). , 
19) lasenecia, cetate „ârx capla et incensa“ despre care vorbeşte oh. Crist. Wagner, 107) | 13) Ids=.Berâny, la 45 kilom. spre Est de Pesta, are 22000 locuitori, şi e capitala districtului /azuygia, locuit se zice de Cumaut în seel. a] XIM-lea cu 70000 locuitori, In oraşul isz-Bereny se zice ca s-ar fi păstrind resturile la! Atila, cum zice Catona 195), Despre acest Zasbrin găsim o complecla noliță în Bizozeri, că e o cetate pe apa Zagyuva, ca în 1594 Mala fost o criucenă luptă între Creștini și 'Turer sub comanda lur Tiessempasch ; PI 

105) D. Fruuzescu „Dicţionar topografic şi Geografic al Roiminior Buc. 1872, sunt Vocab,—Vezr Dicţionar Cihae, s, vocab, -. 106) Ioaunis Diugosz „Liber beneficiarnm diocesis. Cvacoviensis* 3 vol, Craroviae 1804; aici 'se aduc nai multe localităţi cu numele pe lusen,. Dr. R. Fr. Kaindi în Elnnographische Streifziige în der Ost-Rarpaten. Wien 1598, vorbind de Ilutuli şi Boiki diu satele Alaniana. Preslup şi tasieni, aduce cuvintele: bundă, cojoc, petec, Sapcă, ciobote, taşcă, fustă, toate ro- mineşti, ceia ce arată că sînt rOmînI pe acolo. 107) lou Cr, Wagner „Delineatio provinciurum Pannouiae et Împe- perii Tureici in Oriente-. Noriberge 1634, pas. 305 b. (Editia 1554 pag, 448). Tot acolo vorbind de oraşele prădate de Maler Corvin în Potonia submou- tană amintește de Iastani (p. 406 3), - 
„__108) Katona „Ilișt. Iung-e 1.195, dubitari non potest, principem Atiillac regiam cis Tibiscum et verosimiliter circa Jasz-Berenyume,



48 Gh. Ghibănescu - 

că Turci au fost sdrobiți şi paşa lor a părăsit las- 

brinul 10). - i 

In diploma lu! Ladislau din 1284 se vorbeşte că 

“un Hekkul, cetâţean din Gwwylniehbania, căzînd la mila 

regelui i' s-a dat voie de a aduce oameni şi a-şi face 

sat la drumul ce duce de la lasi la Scepus (de laszo in 

Scepus), pe unde era şleah vechiu „ad quondam  viam 

anliquam, quae transit de laszo în Scepus“. (Ioannes Bar- 

-dosy „Moldavensis vel Szepsiensis“. Posonii 1802 pag. 73). 

44) Iasein în Maramureş, care după Rosler a ser- 

vit ca denumire oraşului Iaşi din Moldova, după descă- . 

Jecare. (Rosler „Romiinische Studien“ Leipzig 1811. pag. 

844). a 

45) Iasenovo Kale in Bulgaria spre Târnova, des- 

pre care C. Jirecel 110) zice ca şi vine de la iasen; fra- . 

xinus, esche. 
16) lasy Korija in Rodope. . 

- 41) Iasy-tepe în Provadija, la sud de Dobrogea. 

“Faţa cu atit de variate denumiri moderne imprâs- 

"tiate pe tot întinsul, pe unde se găsesc popoare slave 

nu se-poale să nu se nască întrebarea naturală pentru 

ori-cine că între Jas-eua, Ias-enitz din nord şi între. 

Ias-enova, .Jasy din sud, Iaşii din Moldova şi laşii din 

Muntenia sa'nu fie o verigă în lungul lanţ al denu: 

mirilur topograilce. _ 

$. 3£. Dacă insa extindem cercul cercetărilor şi mul 

din vechi, vom găsi 'că numele de asi să dădea şi la 

alte localitati priu Tirol şi Dalmația veche, prin Asia 

Mică suindu-ne dar şi mal sus cu cercetările. 

18) las=saflina, oraş locuit de Sabini, adică Sa: 

belli, jaculalores, arcaşi 111) - 

109) Sempl. Bizozeri „Notizia de regni d'Ungeria“. Bologna 1656 pag. 

140: „Iasbriu (eomitato - Zolnocense), € un forte Castellv, alla destra del 

fiume Zagyuva. vivino al quale snecesse un fameso conflitto ira Turehi e 

Cristiani, -guidati dul Tiessempaeh. lanno 1594, al primo di Maggio. nel 

quale rimasero”i Turchi âtfalo sbaragliati, abhandonando îl campo et insieme 

- Tasprino. dal quale il Presidio fuggi. 
110) C. Jirecek „Das Fărstenthum Bulgarien ; Wien 1871 pas. î 

447—162, 
111) .xmile Pelitot „Origines et .migratiuns des peuples de la Guule 

„Paris 189% pug. 181, care aducînd un citat din Silv. Italicus IV, 219, lează 

numele de Sablnt, Sabelli, de numele Sahinic ai. zeului Marle. Sabus; „cu- 

ris est Sabina hasta“; saii „hic saifina dives lactis“ (VIII, 400). 

  

  

   



„ ornamentis. ad. pristinam. faciem. restituit,...“. 
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19) Iusae aquae i. d. 'Toplicae în Croatia. Deşi nu 
nu le găsim ligurând în Tabula Peulengeriană, apele 1a- 
şene, ca localitate balneară, vin foarte des în inseripţiile 
romane ale timpului. Aşa la Daruvar Sa aflal o piatra 
cu inscripţia următoare: - | 

Divo | | 
Comimo : adică „divo Luc. Aurel. Commodo Caes. 

Do. res. pu, palri patriae has termas dedicavit res pu- 
blica. la Dlie. lasoru. 

soru 
“Despre aceustă instripţie, pe care Mommsen o 

aduce sub No. 40003) ca s-ar fi găsit la Csapl, 
zice. că i se pare curios genelivul lasoru(m), de a: 
ceia se îndoeşte de lectura ex, aducind afirmarea lut 
Taube!!?), şi o alla inscripție adusa sub No. 412 114): 
care s-a aflat la baile termale de la Varasdin în 1749, 
la Toplice în Sclavonia şi în care se celeşte aquae Ja: 
sae, arse de foc şi restaurate de Flavius împarat: 

„Imp(erator). Caes(ar). Fi(avius).: Va'(erius). Constan- 
tinus. Pius. felix. maximus. Aug(uslus). Aquâs. Iasas. 
olimn. vi: (i)gnis. consumptas. cum porticibus. et. omnibtus) 

« ” 

lar în nola ce intovărăşeşte inscripția Mominsen zice 
că apele Daruvariene, erai pe vremea romană alb Iasilor, 
şi a fost chiar o republică a Iasenilor, care își avea ca- 
pitala la-aquae Iassienses. De aceşti lasieni, care cul: 
tivai pămintul vorbeşte şi Pliniu (3, 25, 147), şi Pto- 
lomeu (9, 14, 2), că eraii în mijlocul Panonier Superioare, 
catră orient. Aici s-a dat: diploma lui Domițian cătră 
Frontoni laso 5). Acest Domițian purta numele de 

112) Th Mommsen C. I. 1. III. 2, 508, 
113) Taube „Beschreibung Slavoniens 1778, 3, 41, dă numele do 

Thermae lasorvenses. 
NACL TI. 1, 593, | | . 

115). Th. Mammsen C. 1, 1, II, 307 „Ager inter Dravum et Sasu 
a finibus Pannoniarum ad Siseiamn, Aquae Daruvarienses quao nunc sunt 
quaseque Balissenses vel Balizas appellatas esse, aelate Romana intelligilur 

  

„ex ilinerario, si quidem fidis est tilulo No 4000, non solum Iasorum olim 
fuerunt (quamquam aquae Iasienses non hac sunt, sed Warasdinenses Nr, 
4121), sed fuil eliam repullica Iasoriun, que capul quoddamodo ibi haberet. 
Degebant igitur Iasi sie Iasii in agro a Varasdino Daruvaruta, quod con- ciliare cum Plinio (3. 25. 147.), cum ait Dravum defluere per Serretes, Ser. 
riapillos, Iassos, Andizetes, non potest cum Ptolemaeo (2, 14, 2), qui Iassios 
collocat in Media Pannonia superiori orientem versus-Adde diploma Domi- 
tiani infra edendum dalum Frontonis sum, f, Taso. .
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Iasdius cum se ceteşte în inseripţiile romane ale Limpulur 5). 
Mal toți geogralit vechi pun pe aceşti Iasi în -Pa- 

nonia de sus saii de jos. Aşa Dr. Iulius lung 1?) enumeră 
aceste popoare în Panonia : Azalii, Boii, Slardiskii, Zasii, 
Breuei. Ioannes Majorsky înşiră acestea : Biephi, Buri- 
diensii,  Cotensii, Albocensii, /asis, - Postulacensii şi 
Sinsii 115). Albert Forbiger înşirînd popoarele din Panonia 

„sud Dunăreană zice: Boii, lasi sai Jassii, unul din 
cele mar însemnate popoare, care saii aşezat lingă cele 
2 lacuri mari ale Ungariei, saii ceva mal la sud. lingă 
Drava. Reichard le “caulă mar la sud îutre Sava şi. Drava 
şi le dă oraşul Iusyka de capilală 19). | 
20) Jasus Cariae (iussts, atu Afis), lasum oppidum 
Cariae, alîrna de cetatea Plurassa Aphrodisias, împreună 

-cu alte 4 oraşe: Euromus, Pedasus, Bargylis, şi /asus'20) 
călre anul 188 d. Ilr. 

Oraşul Iaşi venea pe golful Jasius „sinus Jasius* 
DAY î Triztne, 4 golfo di Milasso, pe turceşte  Assem- 
Kalasi !%), şi avea în faţă insula Tasos, din marea lee 
„in insula. ejusdem nominis sita erat cîvis Iassensis"22). 
Tot acolo găsim promontoriul Iasoniam, şi „mons 

„ Iasonius“ în Asia Sud-ostică. 

116) Th.. Mommsen C. 1. L. III. (4.179. „C. Iasdius* No, 952; „Iasdius 
Domitianus“' No. 797, 795; ef. Ileutzen 6719, 0720; Neigsbauer „Bull“ 
1848 pag. 188, găsim şi nume de femel Is, No. 2643; 3299 ; "asus 
DNXAIA,ALALI, A. Sentili Iasi ete. Vezi şi De. Iulius lung „Rocmer und 
Romanen in der Donauloendern“ Innsbruck: 1557, pag. 127, nota 5. Idem 
„Die romanischen lendschuflen der Roemischen, reichesc. Innsbruck 1882, 
paz. 254. vorbeşte de aquae Iasae şi die user. lar în scrierea sa „Fastes 
dec Provinz Datien“ Innsbruck 189£ pag. 314. Dr. lung aduce că Iasdius 
Dometianus era fiul lui Iusdius legat în Siria, Phenicia, şi. avea de fruțIpe 
Jasdius Aemilianus, pe la 241 aq, ilristos.—Cf. MP. Katansich „Islri adco- 
larum geographia vetus* Budae 1826, [, 300. 361, 379). 

117) De. Iul. lung „Grundiss der Geozraphie von Ilalien und der 
orbis Romanus* Miinchen 1897, 131, die Jasser, die hentigen W'arasdiu bis 
Darnvar Wohntus*. 

118) Ioannes Majorsky „Euchiridiou autiquae Geographiae“ Budae. 
1531 pag. 82, . 
- 149) Alb. Forbiger „Ilundbuch der alten Geographic“ Leipziger 1848, 
IL, 469 die Iassii (iara) 

190) . Walter lenze „De civitalibus liberis quae fuerunt in provinciis 
Populi Romani“ Berolini 1895,p pag. 54. 

121) I, Majorska. Fnchiridion pag. 20$. Lucae Ilolstenii „Notae et 
eastigationes in Stephanum Bizantinun de urbibus „Lugdunii 1092. Stephani 
Bizantini „de urbibus“ Lugduni 1694, Pomponii Melae "de situ orbis“ 1, 16 
„lrans Ialicarnasson illa sunt : litus Leuca, urbes Myndos, Caryandu, Nea: 
polis, sinus Iasius, et Basilicus, In Iasio est Bargyles“, Ptolomeu IN, 2.9; 

V. 7, 6; II, 15, 2. ciaonbs vaţias, lacsds dmewac, iat», 
192) “Ephemeris Epigra phiea, Roma 158%, V, 693, „vil. Iassi „resti- 

tuil* No. 1463. 
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Diodor de Sicilia zice ea las se numea Ahaia, la care traducătorul din 1743 zice în nolă: „numele de „Iass'u dat Ahael ; cum însă crai doua: una în Pelopones şi alla între Pelopones şi Macedonia, în cartea XII, se vorbeşte de aceasta din Macedonia '%), $ 35. Nu vom trece cu Vederea fără a. aminti că Ionia se chema lă=, dialectul ionic se zicea ins du )euzes, că eroul Argonaulilor era Iasone „tucv“ 12%); si ca dar cu cil intilnim mar multe şi imprăştiale denumiri de locuri şi oameni cu forma Ias, lasi, Iasius, Jasus, Iuso, Iason, cu atita ne dăm sama mar puțin ăsupra Senzului primitiv ce a putul să uibă acest cuvînt; ne- „dumetirea e şi mar mare cînd alăturăm cele ce cetim în Ducunge, unde sub numele las ni se aduc cuvinte, care însannă : iapă, oae, friguri: de lapte, ete.!55), 5 $ 36. Slavii, Germanir, Latinii, Grecii, toi fac parte din rasa arică, şi daca gasim aceasta. denumire de las la toale aceste popoare împrăștiate în timp şi spatii, este că toate au avut şi au un subslrat primiliv comun, și a- cestu e cel avic, | | i | Tălmăcirea cuvintului as, ias prin radical aric se impune, şi ar fi un nousens a-l căuta lălmăcirea prin ra- dicale luranice,. După şliinta maghiară în cuvîntul îas, 1 ar fi rădăcina şi as sufixul (j-rasz=are-t-aş); după tal. măcirea arică as e rădăcina, iar ș e creşterea vocalei din rădăcină, creştere proprie limber slave vechi şi nouă (ad=Iad; az= az; as=ias- ele.). $ 37. No! rostim azi Eş (Gu), şi scriem Iaşi (tau, Au) şi legea fonetica ne arală- că aie e este sunetul mijlociu în care sa rezolvit diftongul îa; deci Eş este „Jaşi'*). Nu în puține liparituri bisericeşti din secl XVIII - găsim tipărit Cu şi Am, Ami şi Iun, 
Ta 

. 
. 

123) Diodor de Sicilia sIistoriu Universalisă, trad. francaise par Vabbe 'Terrusson, Amsterdam 1743. III, 952, 194) 'Suidas „Lexicon» II; s. v; Alexandre „Diet, Grec-Francais. s, V, 125) Du Cunge „Glossarium- m, lat. III, 749: Iassia=equu (duae 
Tasiue ad trahendum vineam, anno 1987);— as vel Iau (se chanteit ]i las);— 
Iussile, Iussium (quod in ev jacent pecara, anno 1341).—Iassina=puerperiun (lussineria mulier qui jacel ex puerperi) anno 1483.—/assium, ovile; pro- 
vineialibus (situam .in loco de 'Alpibus prope magnum lassium) anno 1460. „126) Legea comodilăţii graiului cere ca grupe vocalice ori conso= 
nanlice a căror articulare e in extreme Să se resolve în sunetul mijlociă, 
Aşa au, din au cenit, s'a ficut în &raiă o, o venit: ia din ia-l a ajuns e, e-i; tot aşa grupul d, Şi gl, aa ajuns R Şi n: glandă=ghindaă clamo-chem;



Gh. Ghibănescu or
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De ce acum avem pe'ş în tulpină? şi de ce cu- 
vîntul are forma pluralulur? Obiceiul ce iai unir de a 
da forma singularului: Iaşul,: Iaşului, e o inlluența a 
ințelesulur asupra former. Ş din Iaşi vine din influenţa 
unul 3 asupra lu! s; cum se şi găsește scris fileu Iasi, 
Iasiorum ; Forma veche a cuvintului e &s, .cum îl şi 

“celim în vechea geografie slavonă din secol-al XIV-lea 
„AS-F-hii torga“ 17. î 

Schimbarea lu s+- j în ş se întimpină şi în 1. sla- 
vonă, aşa că se prea poate ca primenirea lui S din las 
în (laşi) să lie şi o rostire slavă, împrumutată de Ro- 

miînr1%5 şi că nu organul romînesc să fi frămîntat aicl 
în- specie schimbarea lui s în ş, ci schimbarea să se fi 
operat în citlejul slavului, de la care Rominul să fi im- 
prumutat-o, redind-o după cum a auzit el rostindu-se cu-: 
vintul, care în acest caz se îmbina cu un fenomen -des: 
obişnuit în vorbirea romînească a schimbărir lui s+-i în ş. 

"-$' 38. Cuvintul as, vechiu as ne duce la sauseritul 
as, asi—lance, lat. gladius, ensis, cu o nasală înter- 
pusă. Dar înțelesul de exsis ce-l are cuvintul as e mal 
noi ; sensul mal vechiu al cuvîntului as era de jacere, 

"projicere=asvirlire, uruneare; şi sensul primitiv a fos 
acelăde frazinus, cum se şi găseşte la toate popoarele - 
nordice ale Europei, căci iată ce zice A. Pictet!?): „Nu- 
mele frasinului coincide în toate limbele din nordul Eu- 
ropel: vs]. jasica, rus iaseni, pol. iesion, bulg. osenu, 

il. jasen, litv. jusis, osis, anglsax. desc, scand. askr, 
alideut. asc, irland. oinsean, oinseog, 4insean, pro 

ete. Greşeşte dar Gerghel, cînd zice că e o proastă modă a serie lasi, lassy, 
în loc de feşi, care ar fi forma ceu mal corectă (Zur. Geschichte Sieben- 
biirgens“* Wien 1892 p. 25. nota). Rostirea Iaşi e veche; aşa în Quelen ziir 
Krănstadt (11, 1898) pag. 225 ni se aduc ma! mulţi oameni din Yesck: 
Domina, Vaşco, Marie, Yon, Ayculla ete. prin 1550 Mar 95. - 

127) Forma asehii e. slavonă, cu sufixul adiectival slavon, așa de des 
întrebuințat în 1. rusască: kievskii, Moxcovskii, Odeskii, Iscariotskii, ete. L, 
romină întrebuințează rar sufixul adiectival, şi preferă perifraza cu de, în 
loc de sufixul os, dsă. Scriitorii vechi de hrisoave vbișnuraii mal des forma 

“nominală « Ias,. 2 Iasok, vă Guso, ti Husoh, ete; nu arareori însă găsim 
întrebuințată forma adiectivală cu shii: Jugskii Episcop=Episcop lHuşan ; 
Iaşshii Mitropolit=—Mitropelil Ieşan ; ete. ” 

193) Curintului slavon as—ias, iasen=fraxinus, îl corespunde în. 
limba gotă asc, din care u eșit germanul de azi esche=fraxinus. Dec! ş în 
rostirea Iaş (leşi) nu poate fi luată ca un fenomen specific rominese. 

„499) A. Pictet „les origines Indo-Europtennes“, Paris ], 957. 
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oisean (lat. ensis, sansurit asi din aş. Grassmann. PI. n. 159, Fick. 569)* | a | 
Acelaşi lucru îl cetim şi în marele dicționar elimo- logic al-limber germane de Fr. IKluge 15): Esche, altdeut. asc, mitdeut. asch, niederlind. esch, anglosax. aesc, in- sles. ash, altnord. ascr; se înrudeşte puţin cu slavul jasica, litv. îusis, dar nu Şi cu grecul 6854 131) fag, nică 

cu lat. gesculus, gorun. | | _ 
Cum se vede, grupul de nord al limbilor europene, ati păstrat neatins cuvintul vechiu arie, cum şi notiunea mal arhaică, ceia ce arată ca popoarele de nord intrînd mal tirziu în curentul civilizaţiunei au păstrat mult limp aracterul arhaic al limbei vechi arice, ceia ce ne do- vedeşte cu prisos şi gramatica. germană şi cea slavonă. 
Grupul de sud greco-latin, chemat la o stare de „cultura ma! înaintată încă din vechi timpu, a pierdut ma! curind multe din arhaismele limbel arice Şi în lexie şi în gramatică; de aceia în.specie aici. nu ne reda exact noțiunea arică nici a cuviutului as, asi, nicla practicel legate de lucrul, pe care îl numia acest cuvint. | 
Am Văzut că cuvintul as, asi a însemnat la. în. ceput frasin, (al. frazinus,. ital. frassino, Cat. fraze, alban, fraşen, fraşăr, fe. frâne, vechiu fresue, span. Fresno, port. freiao, fresco), mal apol a exprimat ideia acțiuner de-a aramca, a asvârli=jacere, projicere, werfen; şi la urmă de tot noţiunea de Iauce, (ensis), arc, să- geată, (sancrit asa=arc; as=jacere, asand=săgeată, astra=armă de asvirlit săgeți '52), o A 
Grecii ne redau: ideia de frasin şi lance prin cu- vintul ueiiz (lance şi frasin) căer 525% insumnă fag şi lance facuta din lemn de fag, ceia ce arată că în lumea veche  lăncile se fabricau din 2 esenje de arbori, din frasin şi -din fag, cum mal apoi şi din brad (abies) sau din gorun (aesculus). 

— 
130) -Friedrich Kluge „Ely mologisches Woârterbuch der. Deutschen Sprache“ Slrasburg 1889, - . 
131) Alexandre „Dict, Gree-frane. da, as (1) fag, suliță făcută din fag, lance. 

: _ 132) Georgius Goetz „Glussae latiuo graecae“. Lipsiue 1883; fruxinus, A suT0, Geogra!) Sî07E, Uoss, Tptita, NOVI GET ; Sagitta, pehos, Sa- giltarius, 7o3otrs. 
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Cu drept cuvînt observa Pictet că aici arborele a 
dat numele săgeţii; iur nu săgealu a dat numele arbo- 
relul. E un fenomen de melonimie, numindu-se lucrul 
după materia din care e făcut, şi apol 'generualizindu-se 

„la ori-ce alt lucru” făcut din altă malerie. De pildă la 
început ensis (sanscrit ausis) a însemnat lance făcută 
numai din lemn de frasin, ca şi pehiz; mal apoTajun- 
gînd a se face lănci, săgeti şi din alte lemne, cum de 
pildă din făg, din brad, din gorun, or! din stejar, s-aii 
numit tot ensis, fără a avea raport cu felul copacului 
din care se facea săgeala, sulița, şi aşa în-latineşte s-a 
generalizat sensul lui ensis la orl-ce: lance, sabie, uilîn- 
du-se senzul primitiv material şi păstrindu- -se numal a- 
cela al obiectului fabricat. In grecul pehiu se păsira con- 
ceptul materie! din care se facea Jancea, frasinul, limba 
greacă fiind mar concretă în lermeni de cit latina care 
e mal abstractă. 

Fenomenul acesta se observă şi în sanscrită. Pictet 
ne aduce pe asana, asvirlire, asa, arc, asană, săgeală, 
astra, instrument de asvirlit săgeți. Dacă luam că: sub 
denumirea de as se înţelege nu numai frasinul ca copat, 
ci mar mult partea ler minală, crengile, care puleau fi 

“rupte și asvirlite ca săgeli, prin o transiție de la tot la. | 
parte, cum și de lu malerie la obiectul fabricat s-a putut 
căpăta noul înteles derivativ de săgeata, şi arc, cum ne 
întimpină în -cuvintul got asti, ramură, sanserit asta, 
asvirlitură, săgeată. | | 

$ 39. In adevăr studiind calităţile frasinului îl ve- 
dem ca întruneşte condițiuni superioare stejarului şi bra- 
dului în fabricat ea diferitelor instrumente. Densitatea lul-. 

e mare (între 680—S800 kgr. metru cub), viue al doilea 
după stejar. E rezistent şi neted, căci are unsoarea lui 
care îl face bun pentru arcuri, săgeu, obade, roate, . 
ete, 195). Bergomensis vorbind de fraxinus zice: 134) spenus 

133) G.c. “Stanileseu „Tehnologia materialelor“, asi 1594 pas. 90, 
Frasinul ave densitatea între G7U—SUV kg. metru cub. Vine imediat 

după earpăn şi stejar. Este mal flexibil și nu crapă aşa lesne. EI se lus- 
trueşte bine dind 0 coloare şi aspect plăcut. Frasinul verde are lemnul 
cilţos şi se aşchiază. Din Jemnul frasinului se fac: spiţe la roate, coșuri 
de trăsuri și furgoane, mobile,_uşi. ferestre în interior, nexuferind lui apă 
și soare, căel se coropeşte, Se mat fac : grindee la pluguri, bhuroaur, cozi 
de ciocane, schelete şi corzi la hatoze: la “harehete frasinul e foarle mult 
căulat; și 6 superior "din toate punctele .de vedere fagului. Cf. 

A. D. Popescu Buletin industrial 1903, pag, Lis i 
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arboris, quod in lragosis locis (locuri cu pouoare) ]i- benter nascatur“ se întrebuinţază foarte mult la garduri "şi impletituri, de nuele seplum, munimentum, quod ejus arboris usus esset in sepiendo“, (A. Pliniu 1, 16, 13): Cel mar bun cunoscător însă a] calităţilor in- dustriale ale frasinului e naturalistul Pliniu, EL ne spune că frasinul creşte: în locuri. umede „ă(uosis montibus“ că se lucrează cel ma! uşor „obedientissima (uocunue in opere fraxinus“, ca lemnul de frasin e ma! bun la săgeți de cit cel de alun „eademque hastis corylo me: lior“, că-e mar uşor ca cornul „cornu levior“, e mar mlădios 'ca sorbul „sorbo lentior“ şi că se îatrebuințuză foarle mult la roatele carelor galice „gallica vero etium ad currus flexibilis“ 153). “pot Pliniu ne spune că erainicir lui Omer ca şi Ahil aveau în mare cinste armele fa- cule din lemn de frasin „mullumque Homeri praeconio, et Achillis hasta nobilitata (Ilias X, 428). Cu cit ne ridicăm dar mar Sus în viața omenire, cu atila vedem deasa întrebuințare 'a armelor fabricate din lemn de frasin. Crengile de frasin erai grele la lemn, se. puteai asvir]i departe şi deci rani pe duşman, erai mlâdioase şi se puteai încovoia ; deci din frasin se putea luce şi arcul nu numaţ săgeala. Lancea de frasin era grea, resistenta, nu se crăpa degrabă nicI se aşchia, ea- . litate care nu le avea şi nu le are nici un alt copac. lată de ce la loate: popoarele europene de nord s-a păstrat ma! mult timp cuvintul vechii, căci şi starea lor de cultură fiind mat înapoială ai rămas mal multă vreme la uzul armelor de lemn, pe cînd cer de sud ai cunoscut mal de grabă bronzul Şi ferul şi deci și limba - li s-a schimbat, ma! ales după epoca omerică, | Vechile popoare goto-slave, între care nu erau deo- sebiri aşa de mari ca îutre urmaşii lor de astăzi, au adus cu diuşii numele dacă nu şi practica “instrumente: lor facute din leinn de frasin. Slavul iasen (nceuv n), fraxinus, ca şi golicul asc, păstrează pe sanseritul as, PI 
130) F. Ambr. Dergomeusis “ «Dictionarium semptem  liuguarum* 

Patavii 1708 s, ș, 
135) C. Plinius „Naturalis historia“ Basileae 1554.” lib AVI, 269, 270, 233, 

îă
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asi, pe cind nic! grecul pziiz,, nic! latinul frazinus, nu 

ne spun nimic de cuvintul sanscrit. 

$ 40. Dar o întrebare ni se va pune: la ce slujesc 

toate aceste etimologii şi lalmăciri -cînd avem a vorbi 

de lași? | 

lata la ce. Popoarele care aii păstrat pe aritul as, 

Slavil şi Gotil, er şi numa! ei aa putut da locurilor 

nume de Iasen, Iaşi, Iasenova; şi ma! ales Slavil, cari 

în părțile nord-rasăritene ale Europei, şi în parte chiar 

în Europa centrala au dat nume la vechi localităti, de 

și azi a dispărut pe acolo elementul slav. 

Cine nu ştie că Buda e cuvint slavon, de şi az 

oraşul e centrul Ungurizmului? Cine nu ştie că Berlin 

e cuvînt slavon, de şi azi oraşul e inima Germunizmu- 

lui? Slavul a avut pe lingă multe calitati şi slabiciunea 

că s-a desnaţionalizat lesne. Elementul german s-a des- 

voltat mult în dauna celul slav; iar nol Rominil 

cît element slavon n-am înghiţit în extensiunea noastră 

etnică ! „ | . 

Țarile romineşti sint aşezate pe un vechiu strat 

slavon, care prin acțiunea înceată socială şi politică şi-a 

perdut firea sa şi s-a romanizat. Urme însă de acest 

vechiii element slavon dispărut avem în graiul nostru—" 

ca lexic, cit şi în toponimia ţării. 

$ &i. E de netăgăduit ca noi în toponimia tăril ă- 

veni un substrat ante-slav şi ante-roman. Numele ma- 

rilor ape, şi munţilor înalți e nedezlegal pină azi. Prin 

văile acestor ape aii -inişunat din. vechi timpur! popoare, 

cari ati dat nume în limba lor acestor ape. Numele dat 

de ele s-au păstrat din gură în gură de urmaşi şi s-a 

transmis şi la alte, popoare, care aii venit mal apol. Aşa . 

noi Rominil am primit de la alţit nume ca: Dunăre, 

Prut, O1t, Nistru, Siret, Carpaţi, ele. şi nu ne dăm. 

samă astăzi ce să fi însemnind aceste cuvinte şi ce po- 

por să fi fost cel ce le-a botezat îuliiti. Etimologia lor 

e grea de dal, căcr ne-am sui la timpuri, despre care 

amintirea omenească se pierde.. | 

Cu cît însă venim în val mar înguste ca Bahlui, 

Bistrița, Prahova, Dimbovita, Moldova, Elan, ele., cu 

atita numele încep a area un înţeles, căci vin de la po- 
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Originile Iaşilor 

poare în mare parte slave, care suite prin aceste locuri. 
mal greu de razbatut, au venit mal tărziu şi au dat ele 
nume întiii acestor locuri pusti! şi păduroase. 

Omul din vechi nu s-a avintat sa calatoreasca de 
cit pe lingă ţermul mărilor; apol s-a suit pe cursul a- 
pelor mari de tot, a fluviilor; apol s-a ma! ridicat pe 
cursul apelor mal miei, a riturilor, făcîndu-şi drum prin 
păduri; şi. hăt tirziu de tot s-a încumetat să locuiască 
cimpia păduroasă, ori apele mie şi prapăslioase ale 
munților. 

Slavii s-au virit prin aceste locuri lari. EI ne-au 
dat o mulţime de nume, ca: Bistrița (repede), Prahova 
(colbos), cum şi o mulţime de aşezări de pe aceste ape. 

$ 49. Dar vorbind de Iaşi, vine vorba şi de pi- 
răul Bahlui. Numele unuia se leagă de al celuialalt şi 
deci de la explicarea unuia va atirnu şi cea a oraşului. 

D-l [lajdeu în al sei Magnum Elimologicum, vor- 
bind de Bahlui, îl leagă. cu cuvintul balhai, sinonim cu 

| mocirlă, nămol. Şi ca dovadă aduce un pasaj din un 
memorii al învățătorului D. Vasilescu, în cure. zice: 
„Cind balhuiul nu-r adine, ci de 1—2 decimetri se 
cheamă Şeaf. a 

aţa cu acestea 'd-l IIajdei se întreaba: „Du cum-va 
Bahluă şi bulhui să fie unul Şi. acelaş cuvint, diferențiat 
printr-o nouă metatesa? 136) a , 

Da; dacă Dalhui însamnaă mocirlă, mlaştină, apul 
totdeauna în actele vechi ale Iaşilor găsim vorbindu-se 
de zlaştina Bahluiului. Cursul lui, cel pulin în părţile 
Iaşilor a fost o mlaștină. Acoperit lot şesul cu “stuh, 
apa stagna în băltoage şi așa a fost aspectul văii Bah- 
luiului din vechr pînă câtra inceputul secl al XIX, cînd 

"a început a se secatui mlaştinele şi a se întinde tirgul 
„şi pe Bahlui?) . | 
"Dar nu numai Balhui insamnă mocirlă, nămol, cei 

135) B. P. Ilajdei „Magnum Etimologicum Romuniae“ Buc. pag. 2339. Forma. Balhui (Balui) o găsim şi in doc. vechi latinezti „ud ripam fluenti Balhoj“ 150$. Noem. 5, C. C. Moisil „12 scrisori domneşti din Bis- trița“ 1897, , - 137) Intr-o cronică cetim s-au imprăştiat în glodousa vale a Bah- luiuluă şi aii tăiat Tataril peste 20009 oaste pedestrime rominească în 1658 (Cricar XXI, 117). „Casele din Beilie“, Primaria Iaşi. Arbira dosar 52 pe anul 1833, fila 23, raportul lut Man, Dimacbi. din 1803 Febr. 27, ,
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chiar Bahlui asta: însamnă. In forma Bahlui, avem lu; 
sulix şi rădăcina ba/, Radacina bah o găsim în atitea 
cuvinte ca bahnă, băhnos, băihnesc, băhmnive, toate în 
legătură cu cehul balo, înțeles de balta, mocirla, 
mlaștină. Se | | 

„_- Dar radacina bah 0 găsim în limba gotă bati, 
bakhi, de unde germanul de azi der bach, ruisseau, 
părăâd, apă în general. - 

lata ce cetim în Fr. Kluge'%5): Bach, mhd. bach. 
(pl.” beche), ahd Dak. allsiichs. Delhi, m, n. d. Deke, nieder 
d. Deeh:, gotic baki, anglsax, beec, alt nord. Delhi; ind 

“germ, bag; hochd. bachea, iți =isvor ; sanserit 
bhanga. . 

La rădăcina goto-slavă a lut bah: s-a alipit de vor- 
bitorul din părţile Rominier sufixul Zu, necunoscut pină 
azi; În ork-ce caz mai aproape de forme turce, cumane, 
decit slavone. . 

Sufixul Zi vine, în foarte putine nume lopografice. 
Aşa răsfoind Dicţionarul lur Frunzescu am găsil aceste 
nume de locui”: | i 

Bahlui, Vaslui, Cohurlui, Teslui (Olt şi Dolj); 
Călui (Dorohoi, lifov şi Romanat). Orlui (Buzeu), 
Urlui (Teleorman). Mar adăugim nume comune: burlaui 
(turcesc), şi vechiul Turlui, Turluianul, ete. 

E cel mal greu lucru a încerca elimologia acestor. 
cuvinte; ele apar străine cu tolul şi prin rădăcină şi 
prin flexiune. Totuşi nu greşim dacă zicem că la unele 
din ele e. vădită rădăcina. slavă îmbinata cu o rostire 
„Singuratică de sufix. 

Vădit lucru că în Zarlui, avem pe tur, bour, şi 
sufixul Zui; tot aşa în Bahlui avem pe golo-slavul bal, 
şi sufixul enigmatic lui. 

Necontenil filologia are de pus puncte de întrebare 
la o sumă de etimologil a căror răspuns de dat cade 
în sarcina viitorulur. a 

„In înţelesul de părău, bah e goticul' baki, german 
bach (e. rycei, vada, bara, poroj, dol; bulg. dolcina; 
serb. potok, ceh. potok, pol. rucza 1%). Dacă însă se ca- 

  

138) Fr. Kluge „Etym, Woârt. dee Deutschen spruche“. Strassburg 1880, 139) Fr. Miklocieh „Slovarii rusceo-tţercorno, slav,.bulg, serb, ceşto. 
polsco-franţ, Nemet, Viena, 1885), . DE   
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lifică şi felul părăului ca motirlos, mlaștină, se găseşte şi în slâvul 'bahuă. a 

In orl-ce cas punem lă intrecere să ni se dea eti- mologia cuviutelor; Bahlui, Vaslui, Covurlui, pentru a ne da samă de felul popoarelor, care locuind pe aici au botezat pe limba lor aceste 3 ape, care se succed unele pe altele de la nord la sud, a | | Pentru no! rămine convingerea că după nume aces- te locuri nu ati fost botezate de cit de popoare goto- slave, care au locuit pe aici şi au- avut vreme s: dea nume şi apei şi locului. Dacă apel i s-a dat numele „de bah=apă, părâă, mlaștină, după aspectul  este- rior al vâil prin care curgea apa ; tot aşa şi locului s-a fost dat întaiu şi întaiu nume după aspectul general al terenului şi ma! ales al. esențil de arbori din pâ- durile ce acopereau acesle locurr, , 543. E un lucru cunoseul că în vechile texte vine adesa numele de bucovină, la locuri păduroase. Aşa Da- bija Vodă isprăveşte de zidiţ. minăstirea Birnova ce ve.- nea în Bucovina laşilor. Minăstirea Hadimbul, zisă Și Dealul mare, a fost zidita tot în Bucovina Iaşilor. Atitea bucovine ce ne întimpină în vecbile texte, ne îndreptă- țeşte a zice că sensul la început a fost cel comun, „nu propriu ca astazi, Se zicea bucovină la orce loc pădu- TOS, fie că cra sati-nu eseuță de fag în pădure 10). Azy S-a specificat denumirea de Bucovină la partea Moldover răpită de Austriacr în 1775; dar erau şi sint în Moldova mar multe bucovine, cacr esența fagului e cea mar co- imună în pădurile şi codrii noştri. | | După alla esență de copac s-a dat nume regiune! județului Ilfov, din vechiu Hlhov, arin, “uninoasa,. caer „Ştiut e din istorier ca şesul Dunăril era din vechi! aco- perit cu paduri seculare, prin cure era anevoiasă lrece- vea, şi că acestor lerenuri păduroase li s-au zis de Pe- cenegi şi Ture, Teleorman, Deliorman=padure mis: lerioasă. ” 

. 140) [H. Macarof „Slovar N-—Fr* 5, Pelersb. (884, Bucă=fag; bu. covnic=pădure de fagi, buki, litera d, bula, slovă, literă, bulcar, alfabet, „ bukviţa. alfabet glagolitie ; ef. în 1, Serimană buc. carte, buchstabe, alfabet, „toate în legătura cu Buche (biche), tag. -
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N-ur fi dar de mirare dacă popoarele goto-slave, care 
ai înaintat pe valea Jijiei 1*1) şi a Bahluiului, şi aii dat 
nume acestor ape, într-un modgeneric de curgător (Jijia). 
şi părău (bah) să fi inceput a zice şi locului păduros, 
în care esenţa mal deasă era a frasinului, As, las, Ia- 
sen, localisîndu-se apor la: denumirea primelor aşezări 
omeneşti ce au fust pe clina dealului, unde azi e Pala- 
iul administraliv, din vechiii Curtea domnească şi ma! 
din vechime „Curtea judecătorească de la laşi“. 

Popoarele slave, cure aii împinzit Europa sud ră- 
săriteană, uii botezat în acest chip, după esenta speci- 
fică a arborilor din Codrir seculari mar mulle locuri, cu 

“numele de as, Iasen, de la murea Baltică la Baleanr, 
şi de la Tisa la Prut, orrpe unde a fost element slavon. 

lar dacă mal din vechi găsim denumiri de Ias, Ja- 
sae, lasus, Iasorum, să nu uităm că substratul aric era 
mal vizibil în .vremile vechi, cînd strămoşii noştri erai 
frați, sau cel mult ver! primari al protopărinților arieni, 
nu ca'noi cel de astăzi, care sintem mai străini şi în- 
“depărtat unii cu altii, şi că dar s-a-putut ca în- 
suşi popoare cellice să fi botezat cu numele de Iasi 
localități atit după aspectul general al pădurilor, as, asi 
fiind inrudit în formă şi sens derivativ cu ensis (sancrit 
ausis). 

Dar niel . putem DiCI voim a stabili vre-o înrudire 
între Jasi slav şi lasi vechi de prin înseripţiile roma: 
ne, ori geografi! vechi, mal ales că etimologia nu'e o 
staiornică bază în cercetările istorice, şi ne duce la conclu- 
ziunile ce voim să căutăm, cum at făcut Ungurii, care 
în Iasones medieval! au văzut resturi ale vechilor Tasy- 
ges, lazyges, locuitori prin secl. Il d. Hr. şi cum laso- 
nes erai areaşi Unguri, apol şi lasigil au fost strâmo- 
ŞI de ar lor. 

Ce e mai: alunecos ca terenul explicărilor ctimolo- 
gice a vechilor numiri de popoare!.De ce să se fi nu- 
mit lasigit, lazyges ?: Că au fost arcaşi, Iasones? lata ce 
zice Eticure de Campos Leyda în „Racines de la langue - 
latine“ (Bordeaux - 1578) „Numele de lazyges dat la po-. 

141) Jijia, slav jidkii, comparativ jijea, curgător. 
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poare de prin Sarmatia, vine din grecescul îdi(o-6s par couples, par paires, par chariots“, căci lazigil traiau ca şi _Sciţir în cârufe trase cu 2 cai (îuiop0s)“. 
Pot să fie şi simyle coincidențe fortuite, care pot provoca nedumeriri or discuţii oțioase. De pilda; daca lonienil îşi zic Jasi, și limba lor e Jasică, iar frunta- Şul argonaut a fost Jaso, ar [i arhiridicul a încheia, că aceşii Iaso, au fost Iasigi, răsbunier de ay Unguri- lor, cum dă a înțelege Gamaut! 

„Nol ne oprim la epoca medievală Şi studiind lumea slavonă, care s-a întins de la nord-est Spre sud-vesi, a ocupat secule înlregr văile şi dealurile locurilor  ţăriy Moldovel, şi aceste popoare slave au primit de la îna- - intaşii lor denumirile apelor şi munţilor, care apucase a fi date, răminînd să boteze pe limba lor alte locuri nouă, ocupate de er, dînd nume după aspeclul general al locurilor: Hulboca “(grop!), Tirnauca. (spin), Zamoslia (la pod), Bucovina (faget), laşi=frăsinet, sau după înfa- tişarea apelor: Bistriţa (repede), Tecucl (eargător), Jijia (curgător), etc. şi deci Bahlui (apă), s'a putut ca tot după aspectul general al locurilor păduroase din valea Bahlu-. iului, să fi specificat o denumire de As, Jas, Asii, mar ales că soarta a facut ca în valea Bahluiului spre Prut să se închege cu mult inainte de sec X-lea un tirg, care era un popas mare în drumul comercial de le nord: vest cătră sud-est, şi mar apol să joace un rol precum- pănitor în istoria Moldover, 

A 

Concluziune 

Am zis la începutul studiului nostru că începuturile Iaşilor sînt necunoscute. Din tot 6xcursul făcut ne-am dumeril usupra varietăței şi mulțimer părerilor. emise asupra origine! acestuy Oraş, cărul i se potriveşte mi-. nunat de bine vorba răzăşului: „un sac de hirtie şi un petec de moşie“. ” 
Rari oraşe au provocat o literatură may bogală a- Supra originilor sale ca orașul Iaşi. Nu atita poate sin-
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gurătalea numelui a provocat curente. deosebite, cît in- 
tevese deosebile polilice şi culturale: ai adus alilea pă 
reri şi deci o literatură destul de vasta. 

După cum am făcut escursiune în jurul tălmăeirer 
inseripţiei lui Zamosius, am văzut că istoricii noştri au 
luat de la străini talmăcirea lalină a numelur de laşi 
ca municipiu. De unde Unguri! inventase falşa inscripție 
zamosiană pentru a sui pe Unguri la laziges vechi ia- 
sonies==areaşi, de prin secl al II şi dect a-şi dovedi ve- 
chimea lor în Europa, alți istorici daşi de asemănări 
aparente şi curente latiniste, ai născocit origina romană 
a Iaşilor. Ce-r dreptul cronicari! noştri ati încercat o 
explicare a Iaşilor, ba ca e descălicat de Stefan cel 
Mare (Gr. Ureche), ba că e facut de un morar Jasi a- 
dică Ion (D. Cantemir)'*2. Dar nici unul din et n-a for- 

“mat şeoală, căci îşi prezentau părerile nesprijinite pe nimic, 
ci numai pe spuse. Teoria lur Pray şi Sulzer se prezintă 
mal ademinitoare şi cu un mar mare aparat de erudilie; 
ea a făcut şcoala. Dar baza fiindu-i șubredă ea a fost 
părăsită şi alle păreri i-au luat locul. Prin deducerile 
istoricilor Unguri, seriitorii noștri s-au oprit la origiul 
cumane,: orl pecenege, deci furranice. 

In timpul mar noii s-a apropiat origina Iaşilor. de 
numele slav dat Alanilor de Jasi. Dar Alanil fiind Ger- 
mani, ar urma implicit ca explicarea elimologica s-o 
mărginim în cercul limbilor arice, iar. nu turanice, şi 
aşa am şi procedat. Oprindu-mă asupra sanserilului as, 
slav ias, got asc, german esche, am dezvoltut sensul 
primitiv al acestul, cuvint în toate ale lui sensuri la po: 
poarele indo-europene, şi 'ne-ara format convingerea. că 
numele oraşului Iaşi nu trebue explicat prin accidente 
istorice, ci prin acel fapt normal al denumirei locurilor 
după cum se înfăţişaii ele popoarelor ce mişunau pe. 
aici. Și aflind că sensul primitiv al cuvîntului ias—0s— 

149) E vremea de a arăta că D. Cantemir n-a născocit el ptin ana- 
logio teoria lui. Era se vede o veche versiune, care umblă prin ţară acu- 
pra origini! Iaşilor, căci Bandinus,.care serie raportul săi misionar în 1646, 
vorbind de Iaşi, zice'că-i vine numele de lu un păstor văcar, care păștea 
pe aici boil săi pe locul unde uzi e curtea domnească —,„lusii sie denomi- 
națum tradunt ab opilione hujus nominis, qui prius boves in eodem loco! 
pascebat în quo post modum aula principum erecta“. Astă versiune aduce 
pe de-antregul cu legenda lur Bucur ciobanul şi originea Bucureştilor! 
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e fraxinus, am emis părerea că în jurul numelui de Iaşi nu trebue a vedea nici pe Iasones, nicl pe îjasz cuman, DIC pe Iasi alani, poreclit astfel-— poale — de neamurile Slave dupa arcul de frasin ce-l purtau ca armă mat obişnuită, după cum SKilil sai Scoloţii s-ar fi fost nu- mit astfel oare-eind de Elini după scutul lor nedeslipit de el —5452s—ci curat Şi Simplu o denumire lopogra- lică dată după aspectul general al codrilor Iaşilor -— nu- -MițE în veehy bucovine — care a părut celor de demult a îi de Iaseu — las — as=fraxinus, denumire care nu e „Specifica numa! oraşului, de a caruj origină 'am vorbit, ci se dă la mar multe alte localităţi ce le întilnim pre. tulindenea unde-a fost laţit elementul Slav, şi că dar numind el alitea locuri ias—iasen —iasica, le-a zis, cum am zice no! azi pe romineşte la frăsinet. Iaşi însamnă dar fidisi | 

ar ca vechime îl socotim a fi'cu mult anterior se- colului al X-lea d. Hristos, cînd slavir erau: singur] stăpinr acestor locuri. Me 
Iaşi 1903 Dec, 5. . 
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