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Conferenţa ce se publică în această 

broşură a fost ţinută, în sala Ateneului 

Romin, acum trei ani. Autorul ei n'aavut. 

intenţia s'o publice, crezind că ar fi maj 

_ binesă trateze altă dată şi întrun studiu 

mai amănunţit o chestiune atit de impor- 

tantă pentru istoria veche romină, cum 

sunt raporturile noastre politice Şi cultu- 

râle cu Bulgarii ; văzînd însă că un studiu | 

aprofondat al acestor 'raporturi, cu pre: 

tenţia de a cuprinde tot ce se poate 

spune asupra lorcere în că multe studii 

_ de aetaliu, s'a hotărit a publica deocam- 

* dată conferenţa sa, care nu putea cu- . 

prinde decit vederi generale, mai ales
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că Tesumatul destul de pe larg publicat 
în jurnalul. bulgăresc „Svoboda (an. . 
VI, No. 788 şi 784) nu este destul de 

- exact şi din pricina aceasta cîțiva prie- 
_teni Bulgari l-ai rugat să-şi publice - 
conferenţa în întregimea, ei. | 

Notele adăogite Ia sfirşit sunt; desti- 
nate a) a dumeri pe profani asupra unor 
teorii ce s'ati părut stranii la început,care 
însă în ştiinţa istorică de astăzi sunt 
primite de toţi, ca d. p. originea Bulgari- 
lor vechi şi formațiunea statuluy rusesc, 
b) a indica, literatura de căpetenie pen- 
tru cei ce ar voi să, urmărească maj 
departe aceste stuâii, S'au citat numai 

„lucrările de valoare necontestată,



- Domnilor și Doamnelor j 

Dacă am îndrăznit să urc astă seară 
treptele acestei tribune, pentru .a vă! 

întreținea, o gară despre „Romini şi Bu 
gari“, nu m'a înduplecat 'la aceasta. 

„nici reputaţia trecutului, care îmi lip- 

seşte, nici încrederea în puterea, cuvîntu- 

“lui, pe care sunt departe de a-l mînui 

cu dibăcia celor. ce aii ilustrat această 

tribună în timp de mai mulţi ani. 

Dorinţa mea a, fost, de a împărtăşi 

pe de o parte publicului nostru nişte: 

„cunoştinţe, care pănă acum ai rămas 
“ patrimoniul. esclusiv al citorva oameni . 

învăţaţi, şi de a, desrădăcina pe de altă 

„parte un prejudiciu, care a predominat
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şi predomină chiar astăzi istoriografia 
“noastră naţională şi care a contribuit; 
foarte mult, ca, concepţiunea ce ne-am 
făcut noi despre vechea noastră istorie 
să nu corăspundă faptelor adevărate 
întimplate în trecut, 

Imi permit dar să cer dela Dom- 
niile voastre, cari aţi auzit de pe a 
ceastă, tribună glasurile autorizate a. 
multor oameni distinși, fie prin ştiinţă 
fie prin talent oratoric, întreaga ' bună- 
voinţă a Dv.; dacă expunerea mea nu 
va corăspunde poate aşteptărilor Dv., 
vă rog să vă 'gindiţi mai mult la ce 
am orut, „decit la' cum am putut să 
vă dai. | 

N 

„BRominil Şi Bulgarii“ e titlul confe- 
renţei ce voiii avea, onoarea s'o desfăşur - - 
astă seară înaintea Dv. | 

E vorba de o paralelă între aceste 
două, popoare, menite de mersul. fatal 
al evenimentelor istorice. să trăească 
atitea veacuri în vecinătate unul cu
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altul şi să aibă de atitea ori 0. soarte 

“comună. De treisprezece veacuri Ro-: 

minii şi Bulgarii trăesc de ambele la- | 

turi ale Dunării, trecînd cînd unil. cînd 

alţii apele bătrinului fluvii, totdeauna. - 

pentru a se ajuta, nici o dată pentru a se 

- combate. Cite influenţe mutuale nu s'au - 

stabilit într'o vreme atit de îndelungată 

dela popor Ja popor: influențe linguis- 

tice, etnice, literare, culturale şi politice. 

Caârul unei conferenţe e prea, restriîns 

ca să le poată cuprinde pe toate, fie 

- măcar în treacăt şi pe scurt. Mă voii 

Ocupă. deci de astă dată numai cu 

raporturile politice şi culturale ':dintre 

Roniîni şi Bulgari, căci ele ai avut cea | 

mai decizătoare. înriurire asupra des- 

voltării istorice a acestor. două popoare. 

Pac această restricţiune cu atit mai. 

"ales, cu cit nude multaţi avut ocazia . - 

“să ascultați pe D-l Hasdeu vorbindu-vă -*-.. 

despre raporturile etnice şi linguistice Ra 

între Romini şi Bulgari. -
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E un lucru în deobşte cunoscut că | 
„Doi Rominii, deşi. suntem un neam de: 
„viţă latină, şi cu drept ne “numim ur-, 
maşi ai acelui mare popor antic, care 
a cucerit lumea; şi a, civilizat pe bar: 
bari, deşi — cu toate ingredienţele stră- 
ine strecurate în cursul veacurilor— noi 
vorbim. şi astăzi o limbă al cărei leagăn 
e Roma şi Italia,; cu “toate acestea noi 

“am întrebuințat pănă la, jumătatea, veacu- 
“lui al Şaptesprezecelea în bisericele şi 
statele noastre limba, bulgărească : noi 
suntem singurul popor latin în' RBuropa 

"care a scris o limbă slava. | | 
Cum s'a făcut că străbunii noştrii, 

Carl au venit. în Dacia cu limba lui 
“Virgiliă. şi Horaţiti şi dela, cari ne-ati 
- rămas frumoasele inscripţii lapidare, cum 
„Sa făcut că ei şi-aii părăsit acea, limbă 

Vocalică, şi armonioasă, acea, scrisoare 
rotundă şi frumoasă, pentru a. impru- . 
muta 0. limbă străină şi urită, o scriere 
Şi mai urită? . | 

Cronicarii cei bătrini, în frunte cu



vornicul Grigori ie Ureche şi cu 1ogofă- 

tul. Miron -Costin, credeai, în urma u- 

" mei vechi tradiţii moldoveneşti, că a-.. | 

ceastă, schimbare s'ar fi întimplat la - 

Romini după conciliul dela Florenţa, | 

unde patriarhul grecesc din Constanti- 

“nopol s'a făcut necredincios dreptei 
credinţe şi a trecut la unie: atunci 
solii Moldovei, cari merseseră să ja 

binecuvintarea patriarhului grecesc pen: 

tru sfinţirea de episcopi, sai întors - N 

„cu scirbă dela acesta şi aii luat bine- 

-cuvintarea, dela un. mitropolit sîrbesc 

din Ohrida, care rămăsese credincios 

pravoslaviel. Atuncă aii luat ej, odată 

“cu binecuvintarea, arhierească, cărţile 

sirbeşti şi limba, slovenească. Cronicarii 

moldoveni 'n'o spun, dar ei lasă să 

se inţeleagă, că aşa sa, întimplat şi cu 

“cei-lalţi Romini. 

Mulţi din istoricii străini şi unii din 

„ai noştrii aii explicat faptul ca o în- 

troducere forţată a limbei sloveneşiă 

| din partea Bulgarilor, pe: cind aceştia,
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Stăpîneaii asupra noastră; alţii ai cre- 
zut că noi am primit limba sloveneâscă 
odată cu creştinizmul dela -Bulgari, ad- 
miţind ast-fel în moa greşit că Bulga- 
rii ar fi fost mai vechi. creştini : decit 
Rominij. AIE 

Nu voii înşira aci toate teoriile, 
care de care mai greşite, cite s'au 
făcut asupra, acestei teme, ci voii căuta 
să dai pe scurt explicarea ce "mi se 
pare mail probabilă şi care, după mine, 
este singura, posibilă: dela modul cum 
vom înţelege acest însemnat eveniment 
al vechei noastre istorii atirnă în mare 
parte întreaga, concepţie a ei; dela el 
atirnă prin urmare şi. înţelegerea bu- 
nelor raporturi cu Bulgarii, care sunt 
nota predominantă a istoriei noastre 
vechi. 

Inainte de aceasta însă trebue să 
fac un mic excurs asupra Bulgarilor, 
a căror origine şi al căror caracter 
etnic sunt prea puţin cunoscute la noj. 

Cine sunt dar Bulgarii de astăzi, ce
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"neam de oameni sunt ei şi de unde 

îşi trag începutul neamului lor? 

După nume, i-am lua drept un popor ă 

turcesc, căci cuvintul bulgar este în- 

contestabil un cuvint de origine tur 

cească. In dialectele turceşti bulghăr 3 

(bulgar) este un adjectiv ce însamnă 

„neastimpărat, turburat“, înrudit cu un 

„verb bulghă-mad (bulga-mak) care în; 

samnă „a turbura, a amesteca“. „Bul- 

garii“ prin urmare, etimologhiceşte vor: 

bind, sunt turburătorii, neastimpăraţii, 

rătăcitorii, nomazii, răsboinicii“ : ei au. 

un nume analog, ca insemnare şi formă, 

cu o sumă de alte nume. de popoare 

turceşti, cum sunt Avarii, Khazarii, 

Abarii, ete. - o 

“ Această explicare a cuvîntului din 

dialectele turceşti o confirmă şi o veche 

listă. a celor dintii principi bulgari, în 

care sati păstrat 0 sumă de cuvinte, .? 

ce nu se pot explica decit din limba 

Ciuvaşilor de astăzi, un popor turcesc 

„pe lingă riurile Cama şi Volga în Rusia.) . :
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"Cu toate acestea, Bulgarii actuali, ca 
Şi Bulgarii evului mediu 'cu cari -noi 
am stat în contact, sunt un popor slav, 
căci hordele bulgare de . origine tur- 
cească, care între sec. 5—7 at ocupat 

- partea, peninsulei balcanice locuită qe 
Bulgari pănă astăzi, ai găsit în aceste 

„locuri pe Slovenă;, aceştia se aşezaseră 
«mai "nainte de dinşii şi odată cu ei, 
întiiu -la nordul Dunărei de jos, apoi în 
Moesia, “Tracia şi Macedonia, ba chiar | 
în Tesalia, Epir şi Pelopones. Pe aceşti 
Sloveni, mulţă la număr, dar neorga-. 
nizaţi politiceşte, i-ai supus Bulgarii _ 
cei răsboinici şi cuceritori, cărora pe 
la 680 d. Ch. 2) le succede să înteme- 
leze un stat independent, cu o dinas- 
tie bulgărească, dar cu masa poporului 

“ slovenească. Dinastia, şi boerii ceo în- 
conjuraii, formină la început nobilimea 
de curte şi avind comanda, asupra ar- 
matelor, se slavizară în scurt timp cu. 
desăvirşire, aşa că prin sec. 9-—10 nu 
mai rămăsese. nici urmă de Bulgar îl turel N
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“din sec. 7: masa, slovenească cu cultura _ 
“ei indoeuropeană, superioară - culturei 
nomade a 'Turcilor, înghiţise şi asimilase 
pe stăpinii săi, întocmai cum într'o altă 

ţară slavă, în Rusia, dinastia de Normani, 

cărora de bună voe se supuseră . semin- 
ţiile slave din Rusia prin a doua jumătate . 

a sec. 9 (c. 860), a dispărut în curînd în 

mijlocul masei compacte de Slavi, cari - 

popula întinsele şesuri răsăritene din- 

“tre Carpaţi şi Volga, dintre marea nor- 

dică şi marea neagră. . Ce. s'a întîmplat 

în Bulgaria s'a intimplat şi în Rusia: | 

.seminţiile slave răslăţite şi neorgani- 

-zate luară numele” stăpinitorilor şi se 

numiră Ruşi, dela cuvintul Rus, origi- . 

mar Ruoisi, numirea dată de Fin No- 

“manilor şi împrumutată de ia ei de. 

Slavii din nord. 3) 

Bulgarii actuali sunt aşa dar, cu toate i 

că aii mult singe turcesc, un popor slav, 

limba lor este o limbă slavă, cultura” 

lor cea veche a fost o cultură slavă. 

EI ai absorbit, ce-i drept, în decursul.
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evului mediu, o sumă de populaţii de 
origine turcească şi tătărească, cum ai 
fost -Cumânii, Pecenegii, Caguţii şi 
Surgucii; acest amestec a lăsat chiar 

“urme adinci în fizionomia de astăzi a » 
* Bulgarilor, printre cari adeseori pe - 
lîngă tipul slav găseşti curate” tipuri 
mongole; fondul etnic” al lor a rămas 
cu toate acestea slăv. 4) Cind vorbim 
prin urmare de Bulgari şi de influenţa 

„lor asupra noastră, nol înţelegem an 
papor şi o influență de origine slavă. 

Intorcîndu-ne acum de unde am ple: 
„cat, să ne întrebăm: cum se face că 
noi, urmaşi af- coloniilor romane din 
Dacia, noi cari în cele dintii trei vea. 
curi ale erei creştine am . desvoltat o 

“cultură romană foarte! înaintată — mar- 
tore sunt inscripţiunile şi ruinele .ro-. 
mane din Dacia —am ajuns totuşi să 
împrumutăm mal tărzii dela Bulgarii 
Slavizaţă limba şi cultura lor? 

Cauza trebue căutată în! vremurile
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fatale care ai trecut peste. noi dela 

„părăsirea, Daciei -pănă, la încetarea in- 

vasiunilor barbare, vremuri în, care noi 

am perdut aproape cu totul civilizaţia, 

antică a Romei şi din carevam eşit - 

semi-barbari, uitindu-ne pănă, şi ştiinţa 

de carte. e cc 

Pe cînd noi, retrași lu munţi şi trans- 

formaţi din coloni şi miliţari romani 

în păstori cari cutreeră plaiurile cu ă 

turmele lor, ne înstrăinam tot mai mult. 

de cultura, romană şi ne -sălbăticeam, 

Bulgarii, veniţi ca barbail peste noi, 

îşi însuşaii, sub aripele protectoare “ale 

unui „stat organizat şi puternic, dela : 

vecinii lor Bizantini o civilizaţie pe az 

bunei înaintată, civilizaţia bizantină, care 

nu era, alt-ceva decit continuarea, sub . 

formă grecească şi cu influenţe orien- 

tale, a vechii civilizaţii romane. Două 

cauze aii făcut mai ales pe Bulgarii de | 

peste Dunăre să ajungă la 0 impoi-. 

tanţă mare în istoria Europei orientale: | 

întiiă, ecinătatea Bizanțului şi primi-_
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„ sezrea repede a, creştinizmului dela, acesta, 
al. doilea, lipsa de state puternice în 

| peninsula balcanică și dincoace de Du- . 
| -năre. Bulgarii, cari pe la 680 sai a- 

„şezat definitiv dincolo de Dunăre, ş-at 
| „ întins foarte iute şi cu foarte puţine 

jertfe domnia lor, ast-fel că pe la 890— 
930 ei stăpineati peste toată peninsula 

“balcânică pănă Ja -Olimp, afară de li- 
toralul maritim, peste părţile de din- 

„„ coace de Dunăre, peste Banatul teme- - 
„Şan şi o mare parte din Transilvania. 5) 

„In această epocă de înflorire “a statu- 
„= Dă bulgar s'a consolidat. creştinizmul 
“la ei sub forma orientală, s'a născut 

şi a înflorit o literatură bogată religioasă 
şi profană, care dela ela trecut la toţi, 
ceilalți Slavi de ritul grecesc. Aceasta. , 
a fost epoca cea mai glorioasă a isto- 

riel. bulgare, culmea puterii politice şi 
“preponderanţii culturale a lor asupra 
celorlalte popoare vecine, afară de Greci. 
Aceasta a, fost, cred ei, şi epoca pre- 
ponderanţii lor asupra noastră. |
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_0e:: mioeam mol - Rominii în acest 
„timp? a E 

"Im curs de tref-veacuri şi mal bine, - 
dela 680 —'1018, cit “a ţinut întilul - 
imperiu bulgăresc, : Rominii, rupţi de 

“cultura romană antică, trăeaii ca păs- 
toră;:nomazi şi : seminomazi, în munţii 

Carpaţi şi în Hem;- ei cutreeraii Yarna . 
şesurile şi văra plalurile dintre Car- 

paţi şi Dunăre, “Dunăre şi Balcan, Balcan 
| şi Olimp.: De o viaţă, politică or ganizată 

nu poate fi vorba în acest timp. Ei umblau 

constituiți în clanuri puternice, in fa: | 

ilii mari patriarhale, conduse de cei 

mai bătrini -şi mai “buni dintre băr- . 
baţi; el aveaii-acea constituire în fa- 

milij, pe'care o găsim pănă în tim- 

(| purile cu totul moderne:la popoarele | 

slave -de sud, care a fost odată pre- 

domnitoare la toţi Slavil şi, probabil, 

în vremurile străvechi la toate popoa- 

rele indoeuropene în stadiul lor. pri: 

mitiv de. cultură. 6) Supuşi fiind, şi 

dincoace şi dincolo de Dunăre, domi- 
2 

—
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naţiunei şi influenţei bulgare, Rominii 

aii adoptat în timpul acestor trei vea- 
curi şi: mai bine o parte din obiceiu- 

„rile şi aşezămintele .lor. De aceea şefii 
clanurilor nomade începură a se numi 
la ei, ca la Bulgari şi-la, -Sirbi, cnezi 
„bule. Sirb. &nez), iar şefii mai multor 
clanuri. şi. conducătorii acestora în în- 
treprinderile -răsboinice, precum. şi . în 
rătăcirile lor nomade, se numeaii. voe- 
zozi (bulg. sirb. vojvoda). Mai tărzii, 
cind năvălirile se potoliră şi Rominii 
pogorindu;se definitiv la şesuri înte- 
mejară începuturi de state .trajnice, 
cnezii rămaseră şefi de sate, adecă şefi 

„d& aşezări, de colonii —-satele erai de 
obiceiii la, început aşezări. de familii ce 
se trăgeau din acelaş singe 'saii .se 
inrudeai prin cuscrenie—iar - voevozii 
deveniră şefi de teritorii mai întinse, 
cari la început cuprindeau mai. multe 
sate, apoi mai multe complexe de sate 
(plăşi sau platuri), în sfirşit mai multe 
districte saii provincii. Voevozii, cres-
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cindu-le puterea şi. teritoriul, se încun- 

jurară de boeri (bulg. sirb. boljare, sg. 
boljarins), la început oameni de oaste, 

apoi propietari mari de pămint, pri- 

mit în dar dela voevozi pentru servi- | 

ciile lor. militare ; iar cind viaţa de. 

Stat luă o desvoltare atit de mare, 

încit conducerea afacerilor cerea înfi- 

inţarea de. cancelarii . domneşti şi, or- 

ganizare bisericească, "Rominii împru- “ 

mutară dela convieţuitorii lor Bulgari 

limba. bisericească şi diplomatică, cu 
alte cuvinte, literatura lor. .Tot ce 

a fost la noi de origine: bulgărească, 

aşezăminte religioase sai politice, toate - 

Surit imprumutate în această epocă. 7) 

De aci nu urmează însă că pe noi 

ne-ati creștinat Bulgarii, cum s'aii în- 

cercat să dovedească unii scriitori străini 

cu rea credinţă şi cum ai crezut alţii de:--. 

  

bună credinţă, lăsindu-se a îi înşelați Dati 

prin mulţimea de termini bisericeşti de 

origine bulgară în limba romină de 

"astăzi şi prin faptul că limba bulgară 

t. “
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„a fost limbă liturgică la Romini în 
timpurile vechi. Creştini au fost şi în 
Dacia — deşi foarte puţini— creştini ai 
fost şi în- Moesia, unde găsin episcopi 
lafini pănă la venirea, Slovenilor, creş- 
tini ai rămas Rominii şi în timpul in: 
vasiunilor barbare ; ceea-ce le-a lipsit 
însă în timpul acesta, a; fost hierarhia 
bisericească, care nu poate exista de- 
cit la popoare aşezate. Continuitatea 
creştinizmului romin o dovedeşte ter- - 
minologia, creştină de origine romană; 
aceasta, n'ar exista astăzi în limba I0- 
mină, dacă Rominil'ar fi încetat vre- 

„odată să fie creştini. Aşa dar nu creş- - 
| dinizmul, ci_hiserica oficială, creştină au__ 
luat-o _Rominii dela Bulgari._De. aceea. 
noi zicem şi astăzi, cum ziceam în pri- 
mele epoce ale creştinizmului, cruce (din 
lat. crucem), iar nu rest, cum zic Bul- 
garii, de aceea noi zicem biserică (din 
lat. basilicam), nu crskva sa ter: 
kova, cum zic Bulgarii, de aceea nol zi- 
cem dumnezeă (din lat. dominb de) 

—— Z — a (996):
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nu bogz, de aceea, noi zicem a cumu- 
neca, şi cuminecătură (cela lat. communi- 

care), nu pricesna sai pricgstenije, de 
aceea noi zicem creştin (din lat. cresti- 

an0), nu krestijanins sau krsstijanins, 
cum zic Bulgarii şi ceilalţi. Slavi orto- 
docşi, ş. a. m. d. De altă parte insă 
ne-aii rămas, prin înriurirea limbei sla- 

ve din biserica oficială, cuvinte ca: 

popă (slavoeclesiasticul popr 5), molitvă 

(slavoecl.molitva), spovedanie(slavoecl. is- 

povedanije), feştanie (slavoecl. svestenije), 

Vlagoveştenie (slavoecl. blagovestenije), 

strană (slavoecl. strana), cădelniță (sla- 

oecl. kadilsenica), tot termini ce n'au 

nimic a face cu noţiunile abstracte ale 

creştinizmului, ci se -rapoartă numai la 

ritual şi sunt luaţă din ritualul vechiii bul- 

găresc al bisericei noastre. Dublete de 

felul lui sin, sîntu (=—sanctus) în Sin-Pietru, 

Sin-Ziene, Sintu Ioan şi sfint (sugi) în 

Sfintu-Vasile, Sfintă-Măria etc., sai pă-. 

gin = paganus şi pogan = bulg. pogans 

sunt o dovadă elocventă de cele două
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- straturi de cuvinte în terminologia noa- 
stră creştină: stratul vechii latin, care 
se rapoartă- la insemnarea noţiunilor 
fundamentale ale creştinizmului, şi stra- 
tul noii slavon, care se rapoartă aproape 
esclusiv la însemnarea funcţiunilor ritu- 
ale ale bisericei ortodoxe. Constatarea a- 
cestui fapt înlătură pentru totdeauna 
presumţiunea, unor istorici Slavi, că Ro- 
Minij, un vechii popor latin, ar -fi îm- 
prumutat creştinizmul dela Bulgarii mai 
Nol. Rămine însă adevărat că toţi ger- 

„menii vieţii de stat şi bisericeşti, din 
care, cu sec. .13-începiînd, ai eşit insti- 
tuţiile noastre politice din evul. mediu; 
îşi ai originea în epoca preponderanţei 
bulgare : organizarea socială şi politică 
în cneziate şi Voevodate, hierarhia bi- 
sericească, începuturile nobilime! sau 
boerimei, limba bulgară în "cancelariile 
domneşti, .în biserici, în literatura, pro- 
fană şi: în corespondenţa privată. 

Cu primul imperiu bulgăresc se sfin-
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geşte' puterea influenţei ' bulgăreşti a- 

supra noastră. Toate urmele ulterioare 

de influenţă bulgară sunt mai mult e- 

fecte ale împrumuturilor vechi, decit 

imprumuturi nouă. După desfiinţarea“ 

primului imperiu al Bulgarilor “începe, 

influenţa noastră asupra lor. 

La 1018 Bulgaria cade sub Bizantini; 

imperiul e desfiinţat şi organizarea, lui 

slavobulgară este înlocuită cu cea bizan- 

tină; ţara. întreagă e împăr ata în teme: 

temele “sunt administrate de strategi 

cu depline puteri militare şi aarhinistra- 

tive ; biserica bulgară e transformată 

în biserică grecească şi în locul arhie- 

piscopilor bulgari de Ohrida se numesc 

arhiepiscopi greci. O sută două zeci şi 

“opt de ani de :decadenţă” politică: şi 

morală urmează după aceste schimbări. 

Creştinizmul, care prinsese repezi rădă- 

cini în Bulgaria şi produsese o întreagă 

literatură de traduceri din greceşie, se 

desorganizează, şi o mare parte a po- 

porului bulgar se aruncă în braţele
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unei secte fataliste şi imorale, secta- 
Bogomililor, care din Bulgaria s'a lăţit 
în diferite părţi ale Europei sub numele 
de Mânihei, Pauliciani, Patareni şi Ca: 
tari. Puţina cultură naţională, care se 
născuse in urma, răspindirei ştiinţelor 
şi literelor bizantine în timpul lut Simeon 
şi a urinaşilor acestuia, face 'loc cultu- 

„Tei greceşti, care cuprinde mai întil pe 
clerul înâlt, apoi oraşele. „Împilările_ ne-. 
omenoase ale funcţionarilor bizantini, 
cari se simţeai în Bulgaria ca într'o 
provincie cucerită, sărăcese poporul de. 
la ţară şi-l demoralizează. *.. 

Dar aceşti 168 de ani de împilări, 
şi degradare ati fost deajuns pentru a 
scoate pe poporul bulgăresc din răb- 
dare şi a-l pune arma răscoale! în. mină. 
Aceasta. s'a întimplat la 1186, sub Isaac 
Comnenul. Semnul răscoalei nu l-au 
dat insă, Bulgarii, ci. Romînii din Hem. 

„Popor aspru de munte, constituit a-- 
proape milităreşte sub primicerii, cnezii 

şi voevozii lor, bogaţi în. vite, oţăliţi
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de clima iernatică a Pindului şi Balcanu- 
lui, işori ca nişte capre de. munte şi 

inatacabili în ascunzăturile lor, conduşi 

de doi fraţi Ioan şi Petru, . întreprind 

răscoala, atrag pe “Bulgari la sine şi 

după un şir de lupte victorioase le în- 

temelază din noi statul, .pe care il per- 

duseră cu 168 de ani mai "nainte şi 

care se poate numi acum nu bulgar, ci 

rominobulgar. 

S'aii găsit, se "'nţelege, istorică cari 

ati tăgăduit participarea Rominilor la. 

reinfiinţarea imperiului bulgăresc, tă. 

găduind naționalitatea romină a rein- 

temeietorilor acestui imperiu; aceasta 

este însă partea şovinismului naţional 

în istorie şi trebue. să constatăm că 

istoricii: slavi nu s'aii lăsat mai pe jos 

decit Ungurii, cînd a fost: vorba să 

recunoască puţinele fapte -măreţe ale 

poporului nostru. Pentru noi, ori ce ar 

zice şi orl cite reserve ar face învăţaţi 

de altmintrelea foarte serioşi ca Dri- 

nov, Uspenskij sai Vasilijevski;, Ioan



— 26 — 

şi Petru Asan sunt Romini curaţ din 
peninsula balcanică ; aceasta ne-o spun 
istoricii Bizantini, ne-o spun scrisorile 
papei -cătră Ioaniţiu şi ne-o adeverese 
legăturile lor cu Rominii de dincoace 
de Dunăre. ?) Rominilor 'din peninsula 
balcanică, cari-sunt tot atit strămoşii 
noştrii ca şi ai Macedorominilor de 
astăzi, le va rămiînea meritul de a fi 
deşteptat pentru scurt -timp la o nouă 
viaţă pe poporul bulgar, de a, fi condus 
cu capul şi sprijinit cu braţul lor răs- 
coala, în care Bulgarii formati masa. 
cea mare. Si 

Ar fi însă greşit dacă din acest; motiv. 
am revendica istoria imperiului al doilea 
bulgar numaj pentru noi; ea, aparţine 
Bulgarilor. Dinastia romină nu putea 
să nu se asimilgze masei, întocmai cum cu 
“citeva sute de ani Mal *naints dinas- 

tia turco-bulgară se asimilase cu Slo- 
venii supuşi de ea. E mai mult o fa- 
talitate, decit o urmare firească a lu- | 
crurilor, că imperiul al doilea, bulgar,
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reînfiinţat cu mare sgomot, a început 

să decadă odată cu stingerea; dinastiei 

romine; după Asaneşti Bulgarii n'a 

mai avut nici un domn puternic. im- 

periul lor a început a slăbi tot aşa de 

repede cum s'a înălţat. In ordinea poli- 

tică,. creşterea Sirbilor, cari în sec. 13 

se constituesc întrun singur stat sub 

_Nemanizi, înţemelerea statului munte- 

nesc independent la sfirşitul sec. 13 

“şi consolidarea, lui 13, începutul celui de 

al 14, însfirşit dismembrarea imperiu- 

lui bulgăresc în ducate şi ţarate inde- 

pendente, ai fost cele trei cauze de 

căpetenie a slăbirei lui; în ordinea mo- 

rală,  decadenţa religioasă a grăbit şi 

favorizat această slăbire. Bulgaria. era 

plină de Bogomil, Hesychaşti şi Ada- 

miţi: oameni al căror ideal era stirpi- 

rea, căsătoriei. Politiceşte şi moraliceşte 

Bulgarii erai atit de căzuţi la ivirea, 

Tureilor în peninsula balcanică, încit 

resistenţa opusă acestor noi cuceritori 

a fost minimă; duci sait țarii bulgari 

7
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n'a fost nici măcar în stare să seu- 
nească, cu. toţii pentru înlăturarea pri- 
mejdiei comune; ei aii căzut unul după 
altul: ca nişte mişei. La 1398 Bulgaria 
nu mai exista. 

Dela căderea Bulgariei sub Turci 
Rominii devin din noi cei mai buni 
sprijinitori ai Bulgarilor şi mai ales ai 
culturei lor; de astă dată însă nu. Ro- 
mini din peninsula “balcanică, ci cel 
de dincoace de Dunăre, Romînii prin- 
cipatelor. Cam o jumătate de secol 
inaintea cădere! bulgare se făcuse con- 
solidarea, Ţării. Romineştă şi a Moldo- 
vei în voevodate neatirnate Şi ruperea 
lor politică de sub - Unguri şi Bulgari. 
Serviciile aduse de noi Bulgarilor nu 
era să inceteze insă odată cu această 
despărţire politică, de dinşii. Noi ne-am 
rupt numai politiceşte de Bulgari, 
am rămas însă intelectualmente. legaţi 
de. dinşii, căci cultura bulgară, care 
prinse dăcini destul de adinci din-
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coace de Dunăre, s'a continuat dela, 

1398 încoace numai aci. 

Intreaga, cultură bulgară s'a păstrat 

şi s'a perpetuat în ţările noastre; că 

sec. 14 începe la noi, atit în Muntenia 

cit şi în Moldova, mai puţin în Tran- 

silvania şi în Banatul Ungariei, o epocă 

de înflorire a, literaturei şi artei bul- 

gare, cum de: bună samă n'a fost nici 

“în Bulgaria proprie în vremurile cele 

'mai de glorie ale ei. Această epocă 

ține pănă în sec, 17, culmea. ei este 

sec. 15 şi 16. In acest timp ţările ro-. 

mine erati Italia Bulgarismului. Precum 

Grecii refugiaţi în Italia de frica _'Tur- 

cilor ah produs renașterea studiilor 

“clasii a, artelor dr frumoase antice, 

tot aşa Bulgarii refugiaţi la noi şi a- 

dăpostiţi la curţile domnilor şi în mă- 

năstiri aii.pus temelia literaturei slavo- 

romine, care a domnit la noi în sec. 

14—17. Mănăstirile din Moldova şi 

Muntenia nu numai. să ai conservat 

în acest timp tot ce Bulgarii produse- 

d 
er
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șeră mal "nainte — pănă şi cronicele 
naţionale bulgărești stai găsit în mâ. 
nuscrisele noastre—dar în ele s'aii per- 
fecţionat . chiar literatura, şi arta bul- 
gară. Rominii aik. perfecţionat arta. de“ 
a scrie cu. cirilică— manuscrise aşa de 
frumoase ca cele din mănăstirile noastre 
nu se cunosc din Bulgaria nici unul-—, 
el aii perfecţionat. arta de a desemna 
miniaturi şi a, zugrăfi icoane, architectura 

i bisericească, şi artele decorative. Com- 
paraţi d. p. vignetele cele elegante în for- 
me Şi variate în. culori de pe evanghe-: 
liile lui. Alexandru cel Bun, Ştefan. 
cel Mare, Petru Rareş, Alexandru Lă- 
puşneanul, Neagoe Basarab şi Matel 
Basarab cu vignetele fără gust şi sar- 
bede ale vechilor manuscripte bulgăreştă 
din sec. 12 şi 18, sai a celor citorva 

„ Manuscripte din sec. 14, şi veţi vedea 
marea deosebire de talent artistic între”. 
unele şi altele. Arătaţi-mi ornamentele 
mănăstire de la Argeş şi ale bisericei 
Trei Brarhi. din Iaşi, sau chiar ale bise-
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ricelor celor multe făcute de Ştefan cel 

Mare, arătaţimi-le în vre-o biserică, 

veche bulgărească! Nu:le veţigăsi ni-“ 

căiri, cum nu. veţi găsi:nici:0 singură 

clădire in Bulgaria, care să samene cu 

curtea. de Argeş alui Neagoe Basarab 

ori cu Trei Erarhil lui Vasile Lupul. 

Gustul frumosului, o prețioasă -moşte- 

nire dela ziditoril templelor şi amfitea- 

trelor, aplicat la “arta decadenţei bi: 

zantine primită de Bulgari, a făcut din 

aceasta, o artă admirată şi imitată. de 

-toate popoarele vecine de aceeaşi cre- 

dinţă cu noi. | 

Ast-fel se poate zice de ţările noastre 

că ele ai fost dela, cucerirea Bulgariei 

prin 'Purcă şi pănă. la, renaşterea ei un 

centru de. refugiu al pulgarismului şi 

ortodoxismului slav. Faptul acesta dă 

ţărilor romine .0 deosebită importanţă 

în istoria culturei oriențale; el dă drept 

Rominilor. să se considere ca mediatori 

în cultură şi religiune între Slavii .de 

sud (Bulgari şi Sirbi) şi Slavii de nord
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(Buteni. şi Ruşi). Cind producţiunea 
literară şi artistică aii încetat la Slavii 

- de sud, cei' de nord începură să se 
„ adreseze la noi, cari deveniserăm MoOş- 

tenitorii celor dintii. De aceea găsim 
în Rusia prin veacul al. 15—16 ma- 
nuscrise cu caracter slavoromin; o i- 
mitaţie după manuscrisele mănăstiri: 

lor noastre moldoveneşti; de aceea, gă- 
sim în ele: vignetele noastre cele fru- 
moase şi atit de caracteristice, încit; le 
distingi prea, uşor de toate celelalte vig- 
nete de manuscrise, fie ele bulgăreşti 

"ori sirbeşti, fie din Novgorod ori din 
Chiev, din Pskow ori din Moscva. 10) 

Acelaş lucru, în mai mare măsură, îl 
constatăm la Rutenii din Galiţia, cari 
ca .popor ortodox în mijlocul şi sub 
stăpînirea, unui popor catolic pănă la 
fanatism, cum erati Polonii,. ai” găsit 
la noi sprijinul cel may „Puternic, ma.- 
terial şi moral, al ortodoxismului lor. 
Dacă Moldova n'ar fi fost în vecinăta-, 

=
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tea, lor, Rutenii din Galiţia -ar fi poate 

toţi catolici. 11) 4 a 

După supunerea definitivă a Bulgari: 

lor sub Turcă la 1898, ţara lor a avut 

'soartea _tuturor provinciilor. creştine 

supuse imediat imperiului. otoman: 

sa a fost 'transformată în provincie 

turcească, în care Turcii aveai. toate 

avantajele, Bulgarii toate greutăţile. Un 

singur lucru li s'a 'lăsat neatins: cre- 

dinţa, dar şi ea mai tărziu a fost dată 

în exploatarea, Grecilor fanarioți. De 

viaţă culturală în țimpul Turcilor nu 

poate fi vorba. Puţinii oameni culă 

'de pe vremurile acelea s'aii refugiat 

la noi, iar după el alţii nu s'aii mai 

ivit. Bulgarii decad sub Turcă - atit 

de mult, încit în 'sec. 17 şi 18.nui 

venea himărui să creadă că se vor mai 

ridica vre-odată: Ei aii avut, ca şi Noi, 

epoca: lor fanariotă, epocă cea mal 

tristă Qin istoria lor, mai tristă decit 

în ţările noastre. 
45598 3
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Pe la 1779 scria un ambasador pru- 
sian din Constantinopol că „nu există 
limbă, câre să poată da nume tuturor | 
nelegiuirilor fanariote din Bulgaria“. 
Cuvintele acestea nu sunt o simplă 
hiperbolă, ci corăspund unei stări reale 
de lucruri. - 

Turcii. storceai ţara în chipul cel 
mai nemilos şi barbar cu dările şi-cu 
recrutările în corpul ieniceresc: n'a fost 
popor mai lacom şi maă crud în lăco- 
mie decit ei; episcopii greci storceaii 
Şi el ţara cu dijmele bisericeşti, care 
de care mai împovărătoare.: şi mai 

„ nedrepte : abrutizatul popor bulgar le 
plătea, căci ţinea la credinţa sa, sin- 
gura, mingăere ce-i mal rămăsese, mîn- 
găerea celui fără de putere, şi se temea 
de afurisania, satelor, o armă, puternică 
în mina episcopilor arecl. Episcopi bul- 
gari nu se pomeneai ; orice urmă de 
clasă cultă, națională se perduse ; pănă 
Şi popil dela sate— —pentru cei dela oraşe - - 
lucrul se “nţelege dela sine — erai



înlocuiţi 'cu popi greceşti. Şi popii 

şi episcopii greci eraii corupți din tălpi 

pănă în creştet: lacomi de bani şi de 

femei.. EI aruncati în foc cărţile vechi 

bulgăreşti şi se desfătaii fără ruşine 

- îm braţele grecoaicelor. şi orientalelor 

frumoase. Poporul era prea abrutizat 

ca să se indigneze de acestea. Domnia 

cea lungă fanoriotă avi în sfirşit de efect 

'dispariţiunea, limbei bulgare dela, orașe; 

pela sfirşitul sec. 18 şi începutul sec. 19 

acestea sunt cu totul grecizate. Bulgarii 

din oraşe nu mai vorbeau şi nu mal 

corespondaii decit în 'limiba grecească 

şi ce e mai mult, le era ruşine să zică 

“că, sunt Bulgari. 

Dacă, ne completăm acest tabloii al 

decadenjei morale cu.cel al decadenţel 

lor politice, dacă ne inchipuim că Bul- 

garil pe la începutul sec. 19 n'aveai 

nici armată locală, naţională, n "aveai 

nici autonomie administrativă cu şefi 

bulgari, n'aveai nici măcar o clasă de 

oameni politici, cum ai fost boerii fa-
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narioţi” la, noi sai boerii “turciţi dar 
rămaşi Sirbi din Bosnia şi Herţegovina, , 
dacă ne gindim la: toate acestea, 
nu ne vom mira că Bulgarii pe la, înice- „Putul acestui veac: îşă uitaseră pănă 
Şi originea lor. Ai | 

"- In aceste timpuri grele pentru dinşii 
le venea din cînd în cîndcite o mingăere 
din ţările noastre, totdeauna darnice şi 
generoase pentru străini. Dela Dol “se 
trimeteai ajutoare la biserici, se trime- 
tea cărţi” şi manuscripte, se trimeteait 
scule bisericeşti şi. alte lucruri ce sus- țineaă credinţa ; la nor veneau 'după milostenii, 'ca la fraţi de aceeaşi lege 
şi de aceleaşi suferinţe. In epoca fa- 
nariotă. ţările noastre nu puteaii da alt „ajutor Bulgarilor, decit, încurajarea de a răminea.. credincioşi ortodoxiei şi a „aştepta, vremuri mai bune; o acţiune 

„politică era, exclusă cu totul. Norocul 
-Bulgarilor a fost că n'a aşteptat în zadar. 

“Aurora, Secolului nostru aduse cu sine 
-renaşterea lor, cu mult may grea şi maj



înceată, decit a celorlalte popoare bal-. - 

canice, căci nici unul din acestea nu 

căzuse. aşa, de adinc.: Ă 

Nu voii face. aci istoria - renaşterii . 
bulgare, ale cărei isvoare abia acum. 

ai început a se da la lumină *%); 

voiii arăta numai partea care am avut-o 

noi Romiinii într'insa şi putem zice 

cu satisfacţie că am avut o bună parte. 

Renaşterea, bulgară a început, ca şi a 

noastră, printi” renaştere literară, după 

care, în vremea fericitelor evenimente 

din timpul răsboiului ruso-turc, “a ur- 

mat „renaşterea_lor_politică.. La amiîn-. 

două Rominii at avut partea lor de 

contribuţiune. e | 

Cind Bulgarii, în urma, scrierilor şi 

activităţii lui Paisie, mort pe la sfirşi- 

tul veacului trecut, şi a lui Sofronie, 

care cel dintiiii între Bulgari. a încercat. 

să, serie. cărţi în limba populară, a în- | 

ceput şi ei 0 activitate literară mai 

întinsă în limba naţională, ei fură siliţi
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să intemeieze tipografii in ţări străine, 
căci guvernul turcesc nu 16 îngăduea, 
aceasta, la, ei în țară. Ei erai nevoiţi 
să-şi tipărească cărţile la Viena şi 
la Budapesta, la Odessa, Constanti- 

„nopol, Braşov, Brăila şi mai ales la 
Bucureştă. e 
_Sofronie, episcopul de Vraca (Vraţa), 

un om care şi-a ciştigat mari merite 
pentru poporul bulgar, şi-a tipărit car- 
tea sa, de predici (Kyriakodromion), cea, 
dintii carte în limba bulgărească mo- 
dernă, cu ajutorul luj Dositeiă, mitropoli- 

„tul Ungrovlahiei, în tipografia episcopală 
din -Rimnie (1806). Acest Sofronie, 
după ce a dus O: viață exemplară de 
dascăl şi duhovnic, jertfindu-şi puterile 
pentru binele neamului săi decăzut, 
ŞI-a găsit un refugiu meritat dinâintea 
persecuţiunilor  sălbaticilor cirjalii la, 
Dositeiti (1803); el a murit in Bucu- Teşti pe la _1816.-La. 1828 a scos - Sapunov Noul Testament în limba, bul- gărească modernă în tipografia, mitropo- |



liei din Bucureşti, cu ajutorul mitropo- 

litului. Grigorie şi al prinţului Grigorie 

Ghica ; o a doua ediţie a testamentului 

sa tipărit tot la Bucureşti în 1833. 

"O sumă de Bulgari cari trăeaii la 

noi şi lucrai pentru răspindirea ştiin- 

ţei de carte în Bulgaria şl-ai tipărit 

cărţile şi broşurile lor în Bucureşti : 

fraţii  Mustacov, Bacaloglu, Ghenovidi, 

Peşacov, Nenovici, Berovici şi mulţi 

alţii ma! puţin cunoscuţi. Printre cărţile 

tipărite de aceştia găsim primele manu- 

ale de şcoală în limba bulgărească, cum e 

bulvarul (abecedarul) lui Berovică, tipărit 

la 1845în Bucureşti, după ce prima ediţie 

fusese scoasă la 1824 in Braşov; 0 grama- 

tică bulgărească a lui Andreov, scoasă in 

tipografia lui Pencovici din Bucureşti la 

1844, o geografie de Andreov, Bucureşti 

1851, o aritmetică bulgărească, Bucu: 

reşti 1845, o caligrafie, Bucureşti -1837 ; 

tot în Bucureşti s'a tipărit o carte a- 

supra începutului creştinizmului, tra- 

dusă în bulgăreşte din cartea cu acelaş
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titlu a lui Eliaq Rădulescu de unul 
-Stancovici la 1845 (originalul eşise din tipografia lui Eliad la - 1836): In Bucureşti s'a tipărit şi cartea luy 

Venelin, un mare fiiobulgar care a trăit „în Rusia, despre renaşterea, literaturei Şi ştiinţe neobulgare, tipogr. lui Pen- covici 1842. Dar dacă aş sta să înşir 
pe toţi scriitorii bulgari moderni, ciţi au tipărit cărți la noi în țară, ar trebui să fac o listă aproape completă a lor, căci nu este mai nici unul din cei ce ai scris înaintea răsboiului  rusoture care să nu fi trăit şi să. nu fi tipărit „Ceva la noi. E destul să mai amintesc : -Că cea dintii societate literară bulgă- 

“rească, s'a inființat in Brăila pe la, 1869. şi că tot aci a eşit primul jurnal lite: rar şi ştienţific, rămas pănă astăzi unul din cele mai. bune, „jurnalul periodic al- societăţii literare“, numit pe. scurt Perioditesko Spisanie (1870) 13). 
Dar nu numai mişcarea . literară a găsit la noi un binevoitor asil, ci şi
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mișcarea politică şi revoluţionară, care 

ai avut resultate mai imediate pen- 

tru poporul bulgar, aii fost sprijinite de 

no, Afară de aceea că intreaga presă 

liberală 'şi revoluţionară a Bulgarilor 

sa născut la-:noi, oameni noştrii 

de stat, profitind de libertăţile consti: 

tuţionale pentru a face bine unul 

popor apăsat, ail îngăduit Bulgarilor 

emigraţi să-şi organizeze comitetele lor 

"revoluţionare şi să-şi scoată jurnalele 

şi proclamaţiile lor cătră poporul bul: 

gar. Prima legiune bulgară s'a format 

pe pămintul nostru la 1867/68 şi după 

un atac nereuşit în Bulgaria resturile 

er-s'ati retras la Nol. Revoluţionarul 

Rakowski, prieten al lui loan Brăteanu, 

a tipărit cea dintii gazetă necensurată 

de 'Turci pe la 1864 în Bucureşti (Viito- 

rul, bulg. Budanost) ; el muri in Bucue 

reşti la 1867, după ce tot aci îşi publi“ 

case cărţile sale. care nu puţin contri: 

buiră la redeşteptareă Bulgarilor: Chus- 

tiunea bisericei bulgare, la 1864 — această



broşură, e scrisă în romineşte şi în bulgă. . 
reşte— 14) şi Haiducii Bulgari, la 1867. 

Acţiunea lui Rakowski a fost con- 
tinuată de tovarăşul său de luptă Ljuben 
Karavelov, care a format şi el un 

“comitet revoluţionar. şi a scos o gazetă 
Libertatea, (bulg. Svoboda) pe la 1870. 

„Acest comitet avea filiaţiuni în toată 
Bulgaria şi scopul lui era liberarea 
Bulgariei prin revoluţie. Conjuraţiunea, . 
fiind descoperită la 1873, şeful et din 
Bulgaria fu spinzurat, iar Karavelov, 
în urma reclamărilor guvernului turcesc, 

„Silit să se refugieze în Serbia ; curind 
insă el fu primit din noi la noi 
în ţară şi fundâ jurnalul Neatirnarea, 
(bulg. Nezavisimost). La 1875 s'au în: 
fiinţat alte două comitete revoluţionare, 
unul in Giurgiu mai mic, altul în Bucu- 

„Teşti în frunte “cu haiducul Panajot 
Chitov. şi cu faimosul Christo Botjov 
căre a trăit la noi ca actor, soul ŞI 
casier al unei bande de hoţi. Chitov 
Şi-a publicat memoriile sale din viața,



de haiduc la Bucureşti 1872, o carte 
pănă mai deunăzi foarte populară. în 

Bulgaria. . 

Acţiunea comitetelor -revoluţionare 
dela, noi şi încercările de revoltă în 

Bulgaria n'aă avut ce efect imediat 

liberarea Bulgariei ; ele ai avut însă 

un resultat indirect de cea mai mare 

însemnătate pentru poporul bulgar, căci 

aii pregătit întîi de toate pe. Bulgari 

pentru viaţa naţională, deşteptindu-i 

- din letargia în care ii cufundase stă- 

pinirea turcească şi exploataţia fanariotă, 

aii deschis apoi ochii 'Turcilor şi i-au 

pregătit pentru concesiuni, în sfirşit, 

ati îndemnat pe Europa ca să intervină 

în favorul lor. 15) Titlul nostru de-re- . 

cunoştinţă la, adresa Bulgarilor este că, 

am urmărit cu -simpatie mişcările lor 

şi le-am dat tot concursul posibil. Cind 

de pe malurile Nevei sună trimbiţa de 

răsboiii, armata noastră s'a unit cu 

cea rusească şi şi-a vărsat singele pen- 

tru liberarea Bulgarilor de sub Turăă,:



întocmai .cum cu sute de ani mai 'na- 
inte Rominii din Hem luptaseră pen- 

“tru” liberarea lor de sub Bizantini. 
Astăzi Bulgaria, unită în urma, revo- 
luţiei dela_Filipopol cu Rumelia ori- 
entală, este aproape independen tă. Să do- 
rim ca, ea să devină cu totul independentă 
şi stăpină pe destinele sale, cum ai 
devenit înaintea ei Grecia, Serbia, şi 
Rominia. | 

„ Există o. mare analogie, din punct - 
„de vedere istorie, între “soartea aces- 
tor popoare balcanice, dar nici unele - 
n'aii fost legate în tot cursul istoriel 
lor. aşă de strins unul de altul ca, po- 
porul bulgăresc şi cel rominesc. Supus 
la inceput Bulgarilor, mai mult de bună 
voe de cit prin cucerire, poporul TO- 
minesc a trăit cite-va sute qa ani cu 
el-la 'un loc Şi s'a închegat politiceşte 
sub protecţia şi sub influenţa lor, atit. 
dincoace cit şi dincolo de Dunăre. Sâro- 
biţi de Bizantini pe la inceputul: sec,
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11, Bulgarii ai fost rechemaţi la :viaţă 

de Romini în sec. 12, cind în munţii pe- 
ninsulei balcanice locuea încă o mare par: 
te a poporului nostru; după ce Rominii. 

din "Muntenia şi Moldova şi-aii inteme- 
Yat principatele, jar Bulgarii aii căzut  - 

din noă.subt un jug mai grei de cit 
al Bizantinilor, noi le-am continuat, cul- 
tura lor, păstrindule şi perfecţionin- 
du-le întreaga lor literatură, susţinin- 

dude credinţa strămoşască ; cind ora 
liberării din urmă a sunat şi pentru Bul- - 

gari, noi am fost gata să-i ajutăm ca 

să-şi cîştige independenţa. In tot cursul 

istoriei acestor două, popoare nu dăm 

decit de ajutor şi influență mutuală, 

nici odată de răsboale şi lupte, nici 

odată de ură. - 

- -Destinele viitoare nu le poate cunoaşte 

nimenea ; pentru cei ce ştiu însă a 

scoate învățături din istorie, un adevăr 

reese din cele ce am spus pănă aci: 

Rominii şi Bulgarii trebuesc să fie prie- * 

teni şi în viitor, cum ai fost în trecut.



EI s'au luptat împreună contra Bizan- 
tinilor şi “Turcilor ;- ei vor avea să se 
lupte de aci “nainte împreună contra 
“duşmanilor cari îl ameninţă de o potrivă 
şi pe: unii şi pe alţii. Aceasta. este i 
convingerea, ce trebue să şi-o facă Ro- 
minii:şi Bulgarii din studiarea reciprocă 
a trecutului lor; aceasta este convin- i 
Serea, ce, după -toate semnele, Şi-au 
făcut-o deja “toţi “oamenii de stat, aj 
noştrii, ca:şi ai Bulgarilor. Orice diver: - 

„ Siune în liniamentele cele -mari ale po- 
liticei acestor două popoare va. fi trecă- 
toare, căci comunitatea, intereselor ce- 
lor mal vitale, a intereselor de exis- tenţă, va persista şi de aci înainte. 

Domnilor. şi Doamnelor, 

Noi Rominii avem un defect şi tre- 
bue să-l mărturisim, ca să punem înce- 
put vindecării luf. Imbuibaţi de ideile 
“unei şcoale şoviniste exagerate, noi ne 

"-credem superiori tuturor popoarelor ce 
ne înconjoară, Bulgarilor Şi  Sirbilor,
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Ruşilor şi Ungurilor, pe simplul motiv 

“că originea noastră e mai nobilă decit 

a lor, că, pe cind unii ai venit din 

centrul” "Rusiei “sai din 'Asia, noi: am 

venit; din Italia şi din provinciile imperiu- 

“lui roman. Această :concepţiune greşită 

şi. periculoasă :în urmările ei : trebue 

să-facă loc unei concepțiuni reale a situ- 

“aţiei. noastre în concertul: popoarelor 

încunjurătoare. Deşi originea noastră e 

mai nobilă şi: superioritatea, noastră de 

rasă, incontestabilă, totuşi trebue să ne 

uităm odată cu 'ochi- obiectivi la ce 

suntem, la ce am fost: şi ] la ce putem 

deveni. ie 

Faptul că-ne tragem: originea de: Ja 

__ Romani nu ne-a împiedecai să. cădem 

într'o lipsă totală de cultură în decur- 

sul: evului: mediu şi să ne ridicăm 

deabia, în timpurile cu totul apropiate - 

de noi,. pentru : a. fi: îngăduiţi ca egali 

“lingă popoarele 'care ne luaseră înainte 

“pe calea civilizaţiunei. Această situaţie 

însă n'am diştigat-o nici prin fraze: fru-
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moase, nici prin. teorii istorice, ci prin 
munca serioasă, la care s'a supus oame- 

„nii noştrii de bine, pentru a, ridica. nive- 
lul moral al. poporului şi a îmbunătăţi 
starea, lui materială. Suntem încă de- 
parte de. ţinta la care trebue să ajun- 
gem : mai avem încă multe de învă- 
ţat, fie dela, vecinii noştrii, fie dela po- 
poarele Nee se află astăzi în fruntea 
civilizaţiunei europene. Să nu ne închi- 
dem dar între păreţii unui şovinism - 
strimt, care ne face să, ne înşelăm asu- 
pra forţelor noastre reale, ci să căutăm 
a fi în curent cu tot ce se petrece în 
jurul nostru, să studiăm pe toţi vecinii 
noştrii, să ne ţinem pas la pas cu | 

„dinşii şi să nu. ne fie ruşine a lua dela 
„„€ă ce este bun, cum nică lor nu le-a 

fost” ruşine să ia dela noi ce lea 
" plăcut, | 
„+ Bulgarii şi Rominii ai astăzi în faţa 
popoarelor celor mari europene aceeaşi - 
posiţiune : şi unii şi alţii caută, să-şi 
însuşască resultatele civilizaţiunii lor,



cu care ai rămas îndărăt în timpul! 

dominaţiunei tureâşti. Experiențele ce 
le facem şi noi şi ei cu introducerea 
noilor instituţii europene pot să reu- - 

şască cite odată, altă dată pot să nu. 

„ reuşască. Este în interesul ambelor po- 

poare ca, unul să profite de experienţele 
celuilalt şi prin urmare este în inte- 

_ resul amîndorora ca ele să se cunoască 

cit se poate mai bine. 
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„NOTE 

1) Btimologia cuvîntului „bulgar“ ' âdop- 

tată de noi este cea dată de Vdmbery în - 

„Ursprung der Magyaren“, Leipzig 1882, 

pag. 63. Cam aceeași etimologie a dat și 

“Tomaschek întrun studiu din - „Zeitschrift; 

"fir die 6sterreichischen Gymnasien, XXIII 

“şi XXVIIIL. Aceşti doi scriitori admit originea 

turcească a Bulgarilor, 'părere susţinută 

mai întîi de celebrul istoric german Zeuss 

în  neîntrecuta sa carte „Die Deutschen 

und die -Nachbarstămme“, pag. 710 şi urm.. 

După Zeuss Bulgarii cei vechi eraii- un rest al 

Hunilor, rămas' la marea neagră, şi la Maiotis: . 

după căderea; imperiului hunic, iar Hunii e- 

râii un popor nomad de origine turcească. O” 

altă teorie susţine că Bulgarii cei vechi ata:
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Fină sai Fino-Ugrii ; de această părere este şi 
Hunfalvy. 

- In urma explicării numelor bulgare din 
cronicuţa publicată de A Popovz în Obzors 
chronografovs vol. 1 prin Kunik şi Radloft, 
s'a admis de cet mai mulţi că Bulgarit de- 
lingă: Kama, străbunii Bulgarilor cart aă in- 
trat în peninsula balcanică, erai un popor 
turcesc, înrudit cu Ciuvaşit de lîngă Volga.— 
Vezi un resumat al tuturor părerilor aces- 
tora în Kreck, Einleitung in die slavische ! 
Literaturgeschichte, pag. 307 şi vrm. Nu 
mai-pomenim de teoria că Bulgarii cei vechi 
aii fost Slavi, căci aceasta este lipsită de 
ori ce temeiă și nu s'a născut; decit dintr'un 
şovinism exagerat al citorva istorici ruşi şi 
bulgari, ca Venelins, Ilovajskij, ete. 

2) Aceasta este o dată aproximativă; unif 
pun 678, alţii 679. 

_5) Asupra acestei explicări a, originei cu:- 
vintului „Rus“ şi în general asupra, începutu- 
lui statului rusesc e de consultat Thomsen, 
Der Ursprung des russischen Staates, Gotha 
1879. In urma acestei scrieri şcoala care nega 
originea normană a dinastiei Rurikovitilor 
în Rusia a căpătat ultima lovitură. Vezi biblig-
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grafia chestiune! 'în Kreck, Einleitung, pag, 
335 şi urm. 

1) Despre aceste popoare cf. Jireăek, Ge- 

schichte der Bulgaren, pag. 378—380, şi mai 

ales Einige Bemerkungen iiber die Uberreste 
der Petschenegen und Kumanen sowie iber 

die Volkerschaften der sogenannten Gagauzi 

und Surguzi im heutigen Bulgarien, Prag, 
"1889 (extras din analele academiei de ştiinţe. 

boheme de pe an. 1889). 

5 Asupra intinderei primului imperiu bul: 

“gar vezi Jirecek, Geschichte der Bulgaren, și 

D.-Onchul, „Teoria lui Roesler“(Convorbiri Lite- 

rare, an. XIX), passim. Studiul d-lui Onciul . 

este singurul studiu serios în literatura noas- 

tră asupra acestei chestiuni. 

6) O. Schrader, Sprachvergleichung und 

. YUrgeschichte, pag.568 şi urm. Pentru Slavii de 

sud e de consultat în special cartea lui F. 

S. Krauss, Sitte und Brauch der Siidslaven, 

în-ce priveşte timpurile. moderne. Pentru - 

timpurile vechi chestiunea, este. încă prea 

“ puţin studiată, deşi presentă cel mai mare 

interes pentru antichităţile slave. Citeva.



studii sunt citate:de Kreck, Einleitung, pag. - 
368, nota 2, , A 

1) DI. Dimitrie Onciul în „teoria lui Roe- 
sler“ şi mai ales în studiul „Radu Negru și 
originele principatului ţării romîneştă“ (Con- 
vorbiri Literare, an. XXIV—XXVI) este 
de aceeași părere; d-sa admite însă că 
influenţa bulgărească n'a slăbit nici în timpul 
imperiului al doilea bulgăresc, din care Ro- 
minii din Muntenia formati o parte integrantă 
sub numele de „Valachia“: Instituţiile Mun- 
teniei s'aii desvoltat, după d-sa, pănă la sfir- 
şitul sec. 13 în strinsă legătură, de imperiul 
bulgar al Asaneştilor şi urmaşilor” acestora, 
Deşi sunt de făcut mai multe reserve asupră 
acestei teorii, o amintim totuşi aci ca cea 
mal bună din toate încercările de pănă acum 
de a explica originea statului: muntean. 

_%.A susţine că cuvintul Popă, plsl. popt, e moştenit dela Romani (Densuşaniu, Istoria limbei şi literature romine, 1885, pag. 62) este: o copilărie. Latinescul Dona ar fi dat 
în rom. Poapă, ca, rota-roată, tota-toată, 
(slav.) glota-gloată, etc. Popă este gr. 7arăs, 
latin. mediev. Păpa, la popoarele slave Pop sai popu (sirb.), de unde albanezul Şi rom. popă, ung. pap. Cf.: Miklosich, -Etym.: Woărterbuch,-



pag. 258 şi Die christliche 'Terminologie der 
slav. Sprachen, pag. 13. ” , 

% Toate motivele ce se pot invoca pen- 

tru originea romînă a Asaneştilor aii . fost 
adunate de Dl. Onciul în studiul săi asupra lui 
Radu Negru, Conv. Liter.,an.XXIV—XXVI; 
cf. mal ales an. XXVI, No. 1, pag. 26 şi 

urm. Dl. Onciul-pune însă prea mult te- 
meiii pe spusele lui Paisie, care nu pot fi 

luate cu nici un preţ, drept otradiţie popu- 
lară la Bulgari. Spusele. lui Paisie sunt o 

combinaţiune erudită a lui,cum amavut o- 

casie să arăt în studiul mei din Conv. Liter. 

an. XXIII, No. 4 „Analisa critică a cîtorva 

notițe despre întroducerea liturghiei slave la, 

Romiînit. „Cărţile manuşerise vechi“, de care 

vorbeşte Paisie, nu s'a găsit încă, iar în 

“viaţa luf Ilarion. din Moglena, la care se 

provoacă el, nu se află nimic din cele ce 

spune dinsul. a 

"20) Cei ce vor să se convingă despre a- 

"ceasta, să compare ornamentele (vignetele şi 

- inițialele) scoase din manuscrise chirilice şi 

reproduse de Stasov în publicaţia, sa „L'orne- 

ment slave et oriental“. Ornamentele romine 

sunt pepl. XXXVIII—XL; trebue să ob:
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servăm însă că Stusov nici nu le-a ales pe 

cele mai frumoase, nică n'are prea multe. 

1%) Ca, dovadă pentru aceasta pot servi 

documentele privitoare la istoria institutului 

stavropighian din Lemberg, reproduse de noi 

în colecţiunea lui Hurmuzaki, Suplem. II, 

vol. 1 şi II (Bucureşti 1893 şi 1895). Din: 

acestea se vede cum aproape în fiecare an, 

cite odată de mat multe ori pe an, domnii 

Moldovei trimeteaii ajutoare comunităţii orto- 

“doxe din Lemberg, persecutată, de guvernul 

republicei polone ca schismatică. 

12 Sbornicul ministeriului de instrucțiune 

bulgăresc, care iese dela 1859 şi numără 

pănă acum 10 volume, a început a pu: 

blica cu. volumul VI „Materiale pentru istoria 

renaşterii bulgare“ : Materijali za istorijata 

na bzelgarskoto vszrazdanie ; până acum sati 

publicat însă foarte puţine. 

15) Notiţe asupra, cărţilor bulgăreşti tipă- 

vite la noi în ţară se găsesc la Jiretek, Bibli- _ 

ographie de la littârature bulgare, Wien 

(1872, şi Geschichte der Bulgaren, cap. XXIV 

despre, literatura neobulgară). O bibliografie 

bulgărească completă pănă la an. 1877 s'a.
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n 

publicat în sbornicul ministeriului d dis £ S 
trucţie, vol.: IX. (1893) de A. Teodorov. . 7 

In această bibliografie se citează înaintea 

kyriakodromiului dela 1806 două cărţă: una 
dela -1641 saii 1651 şi alta dela 1801. Asu- 
pra celei de a. doua autorul bibliografiei 
nu dă nici o lămurire; poate că nici n'a 

existat (|. c. pag. 56). Cea dintii este ocăr- 
ticică de 5 file cu rugăciuni şi apocrife, tipă- 
rită la Roma „pe timpul sultanului nostru 
“Ibrahim, pe cînd în ţara rominească domnea 

Matei Basarab, iar în Moldova lubitorul de 

pace Lupul numit Vasilie Vodă“ (|. c. pag. 

156). Autorul acestei cărticele o numeşte 

el singur prima carte tipărită .neobulgară ; 

ea este însă o producţiune cu totul isolată | 

si fără nici o legătură cu mişcarea literară 

„din sec. 19;:în Bulgaria nică n'a fost cunos- 

cută (|. c. pag. 9). De aceea răminem pe 

lingă părerea că prima carte neobulgară : 

este kyriakodromiul din 1806. 

Li 

13) Cf, Teodorov, l. c. pag. 115. 

15) Expunerea pe scurt a revoluţiunilor 

bulgărești am împrumutat-o din C. Jirecek, 

Das Firstenthum Bulgarien, Wien 1891, c. 

VI, pag. 301 şi urm. Despre atitudinea gu: 

45593 
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vernului.. romin faţă de ' mișcările bulgare * : 
-şi în special a lui Joan Brăteanu, se pot: 
ceti : acum lucruri: interesante în Memoriile 

- Malestăţii Sale Regelui Carol-I, . Aus: dem 
„Leben Kânig Karl's von Rumânien, vol. | 

şi:II, Stuttgart, 1894 E 
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