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“Teoria lui Râsler. 

  

INTRODUCERE. 

In afară de cercul naţionalităţi noastre se urmează de un 
şir de.ani o luptă indestul de vie, pe tărîmul istoric, asu- 
pra unci imprejurări din viața Rominilor, anume asupra in- 
trebării dacă Roninii au părăsit Dacia pe timpul impăratu- 
lui Aurelian, şi părăsind-o, cum se face de "i intălnim astăzi 
intr'un număr atăt de insemnat dincoace de Dunăre? - 

-Cu toate că această ceartă interesează pe Romini într'un 
grad neasemânat, ea a găsit pănă acum puțin răsunet în si- 
nul lor, de vreme ce dintre istoricii noştri numai Petru AMa- 
tor !) s'a indeletnicit cu deadinsul cu această intrebare, iar 
cei-l-alţi, și cănd au 'atins'o, a făcut aceasta numai in trea- 
căt. Și totuși o atare controversă trebue să ne mişte; căci 
este vorba de insuşi dreptul nostru de a, trăi pe pămîntul 
pe care "1 ocupăm.. Știm că nu dreptul hotărăşte relațiunele 

  

1) Istoria pentru inceputul Rominilor în Dacia, Buda, 1812, şi a 
doua ediţie, Buda, 1837. Vezi şi un studiu al nostru asupra cărţii 
lui Râsler publicat iu Convorbiri Literare, an: 1875, p. 159 şi urm. 
D-l Hasdeu a combătut pe Răsler, însă numai în mol ocastonul ; 
vezi Istoria critică a Românilor, Bucureşti, 1875 şi Columna lui : 
Traian, 1882, No. 12,
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dintre popoare, ci puterea, şi că deci nu de la demonstra- 

țiuni istorice va atărna alcătuirea statelor; dar nu e mai pu- 
țin adevărat că dreptul tot rămăne un element de care se 
ţine samă, şi de aceea insuşi acei ce-l calcă in picioare tot 
se indreaptă cătră dinsul, pentru a pune măcar pe inchipu- 
irea lui temelia pretențiilor lor. Puterea este un fapt, şi ca 
atare r&pune adese-ori dreptul, care este o idee; dar ideca, 
intru aceasta bate fapta, că cea d'intăi işi are rădăcinile sale 
in conștiința omenească, și deci nu poate fi smulsă şi peri 
nici odată, pe cănd fapta se sprijine numai căt in priva- 
zul timpului, și este peritoare in ființa ei, ca și cadrul in 
care răsare. 

Este deci de cea mai mare însemnătate pentru Romini de 
a se interesa de această intrebare, şi a. vedea dacă ei nu 

„Sunt decăt nişte venetici in țările ce le locuesc astăzi. Unii 
istorici ai noştri s'au grăbit a, primi fără cercetare teoria lui 
Rosler. Ast-fel Pudoziu de Hurmuzalii, meritosul descoperi- 
tor al documentelor din arhivele austriace, spune in Frag- 
mentele sale asupra istoriei Rominilor: : „Poporaţia Daciei-—fu 
retrasă in anul 271 d. Ch. din ordinul impăratului Aurelian 
peste Dunăre, pe rîpa dreaptă a fluviului, din causa indesi- 
rei năvălirilor barbare. De atunci Dacia sluji timp indelun- 
gat ca drum de tvecere pentru popoarele barbare care se 
indreptau din spre Nord și Nordost cătră Dunărea. . Când a- 
poi se inălță in Moesia impărăția bulgară și prinse la pu- 
tere, își intinse in secolul al TĂ-le graniţele sale și peste Va- 
lahia, impoporându-o cu numeroși Romini, care din "Haemus 
și Macedonia emigrau bucuroși in frumoasele cămpii a le ţe- 
rii de la Dunărea, lucru Îa care "i impingeau şi desele pri- 
goniri pe care le sufereau din partea ocărmuirii bizantine.“ 1) 

  

1)  Eudoziu ton Hurmuzahi E Fragmente zur Geschichte der Românen 
București 1878,'1, p. 185. De aceași părere era şi reposatul pro- 
fesor Al. Lambrior.,
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Oare aşa să fie înte adevăr ? Teoria lui Rosler să fie ea mai 
presus de indoială, și Petru Maior, care combătuse pe pre- 
decesorii lui Rosler in această privire, sto fi făcut numai căt 
impins de fanatismul patriotic? Cum se face atunci de in- 
suși invățaţii străini, și anume tocmai acei ce nu sunt int6- 
resați in causă, se declară in contra acestei teorii? Celebrul 
geograf Hiepert, observase incă de mult că argumentul prin- 
cipal care stă in potriva teoriei Rosleriane este imprejura- 
rea, că, „cercul in care se vorbeşte astăzi limba romînă din- 
coace de Dunăre, cade: tocmai pe hotarele vechii provincii 
Dacia.“ !) Invăţaţii străini cari combat teoria lui Răsler, produe 
in contra ei o serie de argumente, ce o sdruncină din teme- 
lie. Oare Rominii nu ar putea aduce şi ei grăuntele lor pen- 
tru a spori lumina in intunecatul trecut al istoriei lor? Cred 
că a sosit timpul ca și o pană romînă să-și spună părerea 
sa in această intrebare, una din cele mai grele, dar și din 
cele” mai" frumoase nu numai. a istoriei noastre, dar in de- 
obște a intregei istoriografii. 

Originea acestei nouă teorii nu este de căutat in dorinţa 
de a descoperi adevărul, ci cu totul in alte motive, care nu ȘI 
au locul in istorie. Ungurii şi Saşii din Transilvania apăsau 
in secolul trecut pe Romini intrun chip cu totul ncomenos, 
şi chiar astăzi, dacă nu le răpesc ca altă dată mijloacele vie- 
ţii fisice, vreau să le ucidă viața morală, să le desființeze 
naționalitatea, inlocuind-o cu cea ungurească sau germană. 
Rominii văzăndu-se apăsați protestau şi. protestă - necontenit 
contra unui asemenea sistem de ocărmuire ; ci își intemeiază 

protestările lor pe dreptul istoric, susținănd că ar fi locui- 
torii cei mai vechi ai Transilvaniei, că dreptul de cucerire 
pe care 'și intemeiază apăsătorii pretenţiile lor, ar trebui să 
fie părăsit intrun veac de lumini și de civilisaţie 2). Lupta 
3) Lehrbuch der alten Geographie, Berlin 1978, p. 337. 

2) Aşa in timpurile din urmă în conferința de la Sibiu. Vezi Me- 
morialul representanţilor alegătorilor Romini, Sibiu 1882, -



8 

intre apăsători și apăsați fiind pusă pe tărimul dreptului, cei | 
Mintăi căutară so curme chiar pe acest tărim, tâgăduind Ro- 
minilor tocmai dreptul istoric invocat de aceștia. De şi as- 
tăzi nu se mai poate lua Rominilor - însușirea lor de popor 
latin, coboritor din coloniile aduse de Romani in aceste părți, 
este lucru invederat că mai mulți scriitori romani mărturi- 
sesc in mod respicat că coloniștii romani au părăsit Dacia 
pe timpul lui Aurelian. Prin urmare, dacă astăzi se găsesc 
Romini locuitori in mărginile foastei Dacii, ei trebue a fire- 
venit cănd-va de peste Dunăre, din Moesia, unde *i așezase. 
Aurelian. Fiind vorba de a readuce pe Romini de peste 
Dunăre, seriitorii protivnici acestora se folosiră de impreju- 
rarea că nici un chronicar sau document nu ar pomeni in- 
tun chip lămurit despre existența acestui popor în părţile 
nordice ale Dunării, inainte de veacul al XIII-lea, pentru a | 

"cobori epoca reimigrării Rominilor în Dacia traiană tocmai 
la inceputul acelui veac. Ungurii și, Nemţii, fiind veniţi in 
Transilvania inaintea acelei epoce, gată că şi dreptul istoric 
vorbea in favourea acestora, şi ast-fel se tae Rominilor, cari 
pănă acuma se măngăiau, cel' puțin cu ideia că li se făcea o. 
nedreptate, şi această de pe urmă ancoră de scăpare, lă- 
săndu-se aruncați, ca o frunză bătută -de Vent, in voia în- 
tămplării. 

Nu e vorba, sunt doi cronicari ai veacului de mijloc cari 
pomenesc de Valachi in regiunile aceste, la venirea Unguri- * 
lor, pe cari aceştia ar fi fost nevoiți a'i bate şi a'i supune, 

" anume: Anonymus Bellae regis notarius și Rusul Nestor. Fi- 
ind-că cel din urmă pomenește despre Valachii g găsiți de Un- 
guri in ţara pe care ci o ciprinseseră, fără a hotări anume 
locul unde Sar fi fost aflănd acești Valachi, apoi protivnicii 
stăruinței Rominilor in vechia Dacie interpretează că Vala- 
chii lui Nestor ar fi Francii impărăţiei Carolingilor, cari cu- 
ceriseră cu o sută de ani mai inainte, pe timpul lui Carol 

S
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cel Mare, Panonia de la Avari. Cu Anonymus notar lucrul 
era mai greu; el spune apriat că Ungurii găsiră in Trau- 
silvania un stat romănese sub un duce Gelu, pe care 

1 bătură și-l supuserii. Neputindu-se interpreta ințelesul cu- - 
vintelor lui Anonymus, și fiind-că el. era singurul care poime- 
nia fără indoială ființarea Rominilor in Transilvania . inainte 
de venirea Ungurilor, apoi el fu declarat de minciunos, 'chro- 
nica lui întreagă, de falșă și inchipuită, și astfel curățindu-şi căm- 
pul, protivnicii Rominilor rădicară pe el măestrita lor clădire. 

Cu toate că ivirea ideii părăsirei Daciei de Romani, şi rein-: 
toarcerea Rominilor in această țară după aproape o mie de 
ani, nu este datorită cercetării adevărului, ci unor uneltiri 
reutăcioase in potriva acestui popor, cu timpul ea a luat ca- 
racterul unei păreri științifice, și sub o atare formă se infă- 
țoşază ea astăzi in istorie, Ast-fel va fi tratată ea şi în a- 
acest studiu. ă 

J 

ISTORICUL ÎNTREBARII. 

Cel intâi scriitor strein care se indeletniceşte mai cu deadin- 
sul cu Rominii este Joan Thanmann, profesor de elocință și 
de filosofie Ia Universitatea din Halle. EI făcu cunoştinţă mai 
de aproape cu un student romin din Macedonia ce se afla 
la acea Universitate, și studiind dialectul vorbit de poporul 
acelei provincii, fu condus a se ocupa şi de istoria lui, cât 
şi de istoria popoarelor cu care el fusese în atingere. Resul- 
tatul unui așa studiu fu publicarea unei cărți asupra istoriei 
popoarelor răsăritene 1). EI ajunge la incheierea că Romă- 
nii din Macedonia sunt c6boritorii coloniilor Jatine stabilite in 
aceste țări, în urma cucerirei lor de Romani, în rhijlocul po- 

1) Thunmann, Untersuchungen iiber die Geschichte der ăstlichen . 
curopăischen Volker, Leipzig 1774, .
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porațiunilor de neam trac, care le locuiau ab antiquo. Păre- 
rea sa asupra Rominilor de dincoace de Dunăre este urmă- 
toarea : „Ei sunt frați ai celor din Macedonia, coboritori din 
Tracii, cari sub numele de Geţi și de Daci jucară un rol atăt, 
de insemnat. Sub stăpînirea romană, ei își insușiră limba și 
obiceiurile romane, și cînd Caracalla le dădu dreptul de ce- 
tăţeni, ei luară numele de Romani Nu se poate admite ca 
impăratul Aurelian să fi strămutat peste Dunăre pe toţi 1o- 
cuitorii Daciei; fără indoială că au mai rămas incă mulți 
intr'o țară așa de mare şi aşa de muntoasă. In timpul nă- 
vălirii Vandalilor, Goţilor, Hunilor, Gepizilor, Slavilor, Avari- 
lor și Bulgarilor, ei. căutară mintuire în munții lor, unde de- 
veniră insă nomazi. Năvălirea Ungurilor i găsi în Transil-. 
vania şi in Ungaria de dincoace de Dunăre. Dar Valachii o- 
cupase incă de multă vreme Valachia și Moldova, și ei nu 
se stabiliră pentru prima oară acolo in decursul veacului al 
XIII-lea și al XIV-lea sub Radu Negru şi Bogdan“., 

De la ivirea celor d'intăi cercetări asupra Rominilor vedem 
că ideia cea, sănătoasă, care priveşte lucrurile așa cum au 
putut să se petreacă in lumea; reală, și nu ie de căliuz nu-. 
mai tăt textele moarte tipărite pe hirtie, își deschise calea în 
ştiinţă. Mai tot-odată cu arătarea acestei păreri favorabile 
stăruinței Rominilor in Dacia Traiană, vedem eșind la lu- 
mină și părerea protivnică, şi, lucru. caracteristic, pe cănd 
cea dintii curge din pana unui profesor din Halle, cea de 
a doua își găseşte apărătorul ei intr'un Sas din Braşov. 

Fy. Ios. Sulzer, care implinia in Transilvania dregătoria, 
de judecător, se ocupa şi cu istoria, şi el intreprinse 
a scrie istoria țărilor .locuite de Romini 9. In insuşi- 
rea sa de Sas, el impărtășia toată ura conaţionalilor sti a- 
supra, Rominilor, cunoștea - pretențiunile acestora și miseria 

1. Geschichte des transalpinischen Daciens, Wien 1781 (a se ve- 
vedea cu deosebire vol. IL $$ 101—114).
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in care "i adusese apăsarea seculară a naţiunilor privilegiate. 
Își poate deci inchipui cine-va starea psihologică in care se 
afla Sulzer, când intreprinse lucrarea sa. “Totuşi trebue să măr- 
turisim, spre onoarea lui Sulzer, că dacă patima sa i-a falsi- 
ficat raționamentul, el n'a, ascuns. în mod conștiut nici un 
fapt istoric, după cum au făcut'o cei ce au îmbrățișat mai 
tărziu părerile sale. 

Sulzer este cel Wintăi care respinge in modul arătat mai 
sus mărturia lui Anonymus și a lui Nestor; apoi el sprijine 
cu următoarele argumente părerea că Rominii s'au format 
ca popor din colo de Dunăre, şi că au venit dincoace de a- 
cest fluviu prin ve acul al' XIII-lea. Mai intăi spune el, 
fi greu de crezut ca Valachii să fi suferit trecerea vestă, e ci 
a intregului curent al năvălirii barbare, fără a primi în limba 
lor măcar o urmă a acelei năvăliri. Tot așa de necrezut ar. 
fi ca poporul cel mai numeros, şi care se pretinde a fi cel. 
nai vechiu al Tr ransilvanici, să nu se arate în această țară 
ca o naţiune, să nu se bucure nici de libertate de conştiinţă, 
nici "de drepturi civile, nici de proprietate, precum nici se 
poate admite ca el să fi perdut aseminea drepturi, dacă le ar fi 
posedat cănd-va, cu atăt mai mult că cele mai vechi  docu- 
mente nu fac nici o pomenire de una ca, aceasta. Apoi fi- 
ind că trebue să privim religia creştină -a coloniștilor ca per- 
dută în “timpul” potopului năvălirei, ființarea religiei ortodoxe 
la Rumini nu sar putea esplica in mijlocul unei poporațiuni . 
catolice sau, protestante, dacă nu: s'ar admite că ei primise - 
această religiune pe malul drept al Dunării. In sfărșit Sul- 
zer' mai invoacă identitatea limbei intre Rominii din Mace- 
donia, şi acei din Dacia, cari ar fi tot așa de puțin de în- 
„țeles, dacă s'ar primi o desvoltare despărțită a acestor două 
ramuri ale aceluiași popor. 

Căţi-va ani după eșirea, cărții lui Sulzer, găsim acea teorie 
espusă din nou sub o altă formă de către istoricul 1 Chr.
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Engel, şi anume intăi in Comentaţia sa asupra espediţiilor 

lui Traian 1), şi apoi in istoria Moldovei şi a Valachiei 2). 

Ideile desvoltate de acest autor sunt următoarele: Impă&- 

ratul Aurelian, văzind că Dacia nu mai era de apărat con- 

tra: năvălirii Goţilor, retrase din ea legiunile, și le așezâ in 
Moesia, unde el creâ două Dacii nouă, una lăngă rîpa Du- 

nării (Dacia ripensis), alta mai în lăuntrul uscatului din par- 

tea Balcanilor (Dacia mediteranea). Romanii strămutați din- 
colo de Dunăre suferiră mai intăi năvălirea Slavilor, cari se: 

stabiliră în mijlocul lor, introducind în -sinul naţionalităţii 

lor elementul slavon. Mai tirziu fură supuși Bulgarilor, cari 

erau originari de la Wolga, şi cari le impuseră. numele lor, 

acela de Yalachi (Woloch—1Yolga). Bulgarii intinseră. în. cu- 

r&nd domnia lor pe ripa stingă a Dunării, supunind puterii 

lor Valachia propriu zisă, Banatul şi Transilvania. Unul din 

regii lor, Crum, incepu a strămuta pe această ripă un mare 

număr de familii Valache, „și ast-fel invăță acest Popor ia- 

răși drumul cătră vechia sa patrie.“ 
Singura, deosebire intre Sulzer și Engel constă in aceea că 

acest din urmă urcă mai sus emigrarea Rominilor pe ripa 

stingă a Dunării (cătră anul 813), şi prin urmare nu este 

silit a declara de inchipuită chionica Nutarului anonym. 

 Fiind-că acești doi autori susțineau că Rominii n'ar fi pu- 

tut dobindi elementul slavon, care intră pentru o parte in- 

semnată in alcătuirea naţionalității “lor, de căt la sudul Du- 

nării, căci Trausilvania mar fi fost nici o-dată ocupată de 

* Slavoni, apoi o asemenea greșită părere atrase şi pe slaviști 

in cercetarea imprejurării, şi Schafarih dovedi mai cu seamă 

din fiinţarea de numeroase denumiri de origine slavonă in 

Tiansilvania, precum şi din repoţitele mărturisiri ale au. 

  

5) - I. Chr. Engel, Commentatio de espra. Traiani ad Danubium e 
origine Valachorum, Wien 1791. 

î) JI. Chr. Engel, Geschichte der Moldau und Valachei, Halle 1804.
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torilor bizantini, că această ţară fusese tot atăt de copleșită 
de Slavoni in veacul al V-le al erei noastre, ca şi regiunile de 

“dincolo de Dunăre. Părerea acestui invăţat, impărtăşită și 

de alţi slavişti, intre care cităm pe fopifar, este că „cele două 

trunchiuri ale rasei Valache, atit acel de peste Dunăre, cit 

şi acel de dincoace de fluviu, au o origină asemănătoare (nu 

comună), fiind eșite in acelaş timp din amestecul Tracilor, . 

Slavilor şi Romanilor; de la veacul al VII pănă la al X-leei 

stătură în munţii Daciei, ai Macedoniei, ai Tesaliei ai Alba-? 
niei, şi când timpurile se mai liniştiră, ei se r&spăndiră in căm- 
piile invecinate.“ *) | Si 

Un âlt invâțat'slav, domnul Jfiklosisch, se pleacă mai mult 

“către teoria lui ltâsler, -El crede că Romanii din Dacia au 

fost cu toții strămutați in Moesia de cătră impăratul Aure- 

„lan, şi 'şi pane apoi intrebarea cănd şi cum sa intors ei 

pentru a se așeza în ţările în care stau astăzi?. „Ne pare 
de crezut că pricina acestei intămplări trebue căutată in cu- 

“cerirea ţărilor balcanice răsăritene de câtră Slavoni pe la 

sfârşitul veacului al V-lea. Tot, cătră acest timp trebue pusă 

și imigrarea Valachilor cătră părţile de- Miază-zi, căci limba 

lor fiind aceiaşi, nu putem primi ca Valachii Macedoniei să 
se fi desvoltat despărţit de acei ai Daciri.*, 2) a 

Scrierea Sasului Jtobert Râsler „Romaenische Stulien“ 2) 
dete o nouă imbo.dire: intrebărei asupra obărșiei Rowminilor. La 
fis-care rând: al acestei lucrări se văd răsărind scopurile rău- - 

tăcioase ale autorului în privirea lor. EL incepe prin a arăta 

părerile sale de rău că s'ar fi incuviințat. Rominilor, din pri- 

cina aşezării lor geografice, o insemnătate politică mai mare 
de cum li s'ar cuveni după numărul şi moravurile lor. El 

1) Schafarit, Slavische Alterthiimer, deutsche Ausgabe, II p. 205. 

2) “Miklosisch, Die slavischen Elemente im Rumunischen. Wien 1862 

3)  Bomacnische Studien, Untersuchungen zurălteren Gechichte Ro- 
„maeniens, Leipzig 1871. in aceste studii autorul. 1 întruneşte şi in- 

deplineşte nişte lucrări de mai inainte. - -
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nu se teme de a intălni la cititorii germani învinuirea că ar 
urmări scopuri politice in studiile sale; „alt-fel este insă lu- 
crul cu Rominii, ai căror ochi deprinși cu 'intunerecul apu- 
căturilor. naționale, nu pot suporta nici cea mai mică rază, 
de lumină, ce ar cădea din afară asupra lor, și unde strica- 
rea cea mai întinsă a moravurilor respăndește tot felul de 
neincrederi.“ ') După niște asemenea apreţuiri asupra popo- 
rului, eu a căruia, istorie voește a se indeletnici, el intreprinde 
a trezi. din nou teoria lui Sulzer și Engel, fără a pomeni 

“insă nicăeri de numele lor, spre a-și da meritul descoperirei 
unei idei, ce in adevăr era vechie de aproape 100 de ani?) 
Rosler mai apropie incă timpul reintrării Romiînilor in Da- 
cia traiană; - el susține că Rominii “trecură pentru intăiaşi 
dată Dunărea in timpul luptelor intreprinse de Valachi in unire 
cu' Bulgarii în potriva impăraților bizantini (sfărșitul veacu- 
lui al XII-le). - „Adese-ori siliți de a căuta o scăpare pe 
malul stîng al Dunării, Valachii nu intărziară a se incre- 
dința despre foloasele ce le infăţoșau pentru viaţa, lor de păs- 

„tori, cămpiile intinse ale Munteniei, și mai multe familii, mai 
multe obștii sătești aleseră mai degrabă așezarea pe malul 
nordic al fuviului de căt espunerea la jaful şi răsboiul ce dom- 
neau in vechia lor țară“ 3). Cu toate că Risler își susține 
tesa cu o neinduplecată hotărire, ceea ce'l impinge la o mul- 

" țime de tălmăciri false, de inchipuiri silite, de etimologii peste: 
putință, nu i se poate tigidui o mare știință in desvălirea 

  

:) Ibid. p. VIII,» i 
2) Se pretinde de cătră prietenii lui Rosler că - acesta n'ar fi cu- 

noscut scrierile predecesorilor sti. Pentru. un învăţat ca Rosler, 
greu de crezut! Compară ung, Râmer und Romanen în den Do- 

naulândern, Insbruck 1877 p..237: „dass Roesler das Buch sei- 

nes Vorgingers nicht kaunte, als er gicichwohl iiber den Gegen- 

stand schrieb, mâchte ich ihm keineswegs zum -Lobe anrechnen 
vie das einige sciner Freunde thun, um post festum noch glei- 

- chsam eine Art Priorităt fir ihn zu retten“ . 
5) Rom. Stud. p. 117,: : 

- i
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temeiurilor sale, şi cu deosebire un talent, insemnat in a- 
mestecarea, adevărului cu falsul, ast- fel ca să le „contopiască 
intrun tot nedescureat. 

Cartea sa, care trata o intrebare oare cum nouă in știința 
istorică „(scrierile lui Sulzer și Engel fiind aproape uitate), a- 
trase in curând numeroși impărtăşitori ai părerilor sale. Lip- 
sind o teorie protivnică, care să fie sprijinită cu aceiași căl- 
dură, și pe un tot aşa 'de bogat material științiăc, cei mai 
mulți imbrățișară ipotesa lui, ca ceva mai presus de indoială ; 
ea pătrunse in cărțile de istorie ale popoarelor interesate a" 
o susține; profesorii și invăţătorii Transilvaniei şi ai Unga- 

- iei o predară de pe inălțimea, catedrelor lor, şi Romiînii se 
văzura ast-fel de o dată deposedaţi și in teorie, precum erau 
de mult în practică, de drepturile ce le aveau asupra, insă-și ță- 
rei lor, spre marea mulțămire a protivnicilor, cari le tăgădu- 
iau împreună cu intăietatea in regiunea Carpaţilor, “drep- 
tul de a, ființa şi resufla liber pe pământul strămoșilor lor. : 

Nu intărzie insă a se ivi o reacțiune; invățăţii străini ei 
înșii simţiră căt de neintemeiată era teoria lui Râsler. Cel 
intăi care-se rosti improtiva ei fu d. VP. Tomaschel, profesor 
la Universitatea din Graz, în o dare de sami amănunţită a- 
supra cărții lui Rosler. 3) Acest invățat atrăsese incă mai i- 
„nainte luarea aminte asupra imprejurărei că nu trebue nu- 

“ 

mai de căt a se induce impreună-desvălirea a Rominilor 
din Macedonia cu acei din Dacia din o „Dretinsă identitate“ 
a limbilor lor; că asemănările acestor dou dialecte se pot 
prea uşor. esplica din identitatea elementelor care concur- 
seră la alcătuirea, popoarelor ce le vorbesc. 2)..- 

„- Domnul Tomaschek insă nu rămase credincios părerilor 
sale; el se apropie mai tărziu de teoria lui Rosler. In o dare 

  

1) Zeitschrift fiir oesterreichische Gymnasien 1872 p. 141-157. 
2) Brumalia ct Rosalia de același in Sitzunasberichte der Wiener 

Akademie 1868 p. 402,
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de samă asupra cărţii d-lui lung: „Rămer und Romanen 
in den Donauliindern“, D-sa susține, improtiva ideilor sale 
de mai inâinte, că sdentitatea demonstrată a limbei Daco-Ro- 
minilor cu aceea a Rominilor din Macedonia, îl impedecă 
de. a primi părerea că ei să se fi putut desvăli intr'un chip 
separat; că singura deosebire care "1 desparte de Risler este 
că acesta pune obiirșia, națiunii romăneşti in Moesia pe cănd 
el, Tomaschek, o găseşte in romanisarea poporului Bessilor, 
care ar fi trăit in regiunea centrală a munților Balcani, de 

„unde apoi Romînii s'ar fi indreptat cătră două părți, spre 
Nord in Dacia traiună, spre Sud în Pind și Tesalia. î) 

Această intoarcere a d-lui Tomaschek cătră teoria, lui 
Rosler este cu totul proaspătă. Incă in 1876 d-sa îi era 
protivnic. Int”un articol intitulat „Zur walachischen Frage“ 
d. Tomaschek, lămurind un loc din Cinnamus, care vorbește | 
de nişte Vlahi in anul 1167, şi pe care Rosler 1 potrivește . 
tot la Rominii din Sudul Dunării, îndreaptă, cătră acesta ur- 
mătoarele rânduri: „Critica negativă cu tot spiritul cheltuit 
intru sprijinirea ei, totuşi are părțile” sale slabe, și fără în- 
doială,-se vor găsi incă temeiuri în. contra, teoriei lui Rosler, 
pe care nu le vor putea resturna, toate silințele sofisticei & n) 
Cum se face de d-l Tomaschek care incă în 1876 se indoia, 
foarte mult despre identitatea limbilor Macedono și Dacg- . 
vomină, primeşte in 1877 această identitate ca demonstrată, 
cănd in acest restimp nu apăruse nici o lucrare așa de in- 
semnată asupra acestei materii care să] fi hotiit aşi schimba 
părerea ? aceasta rămăne o ghicitoare. Nu e vorba, d-sa ne 
spune că după o mai serioasă cercetare a acestor limbi, s'a 
convins despre identitatea lor, pe care Pa inceput o pusese 
la indoială. Atunci d-sa Și-a esprimat intăia părere cu Ușu- 
rință, și un învăţat care a făcut odată un asemenea păcat 

DĂ Zeitschrift fir oester, Gymn. 1877 p. 445. 
2). Ibid..1876 p. 345,
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nu știm pentru ce, nu Var face şi in alte rînduri. D-l To- 
maschek ne va da deci voiaa nu da o mare luâre aminte 
“spuselor d-sale, de'vreme ce ele suntin stare de u se schiinba 
de astăzi pănă, măine, fără ca alte isvoare sau cercetări “săl 
fi împins la schimbarea părerei sale, ci numai cît fiind-că in- 
tăiaşi dată nu luase in destul de serioasă cercetare materia- 

:lul adunat. : 
Tonul scrierilor d-lui Tomaschek asupra Rominilor este a- 

poi aproape identic cu acel a lui Răsler. Şi d-sa vădeşte un 
„4 simțimEnt neprietenos cătră obiectul cercetărilor sale, care 

se vede cu deosebire in cea de pe urmă a sa scriere asu- , i 
pra acestei intrebiri, apărută in 1882 3). Aici d. Tomaschek spri- 
jine din nou părerea d-sale despre obărşia Rominilor din 
poporul Bessilor. Este cunoscută plecarea autorilor după i- 

;.. dei originale, și d-l Tomaschek, crezând că a găsit o ideie 
„ NOuă, pentru care se pot aduce vr'o două, trei texte și “in- 
, scripțiuni, se grăbeşte a trămbiţă urbi ct orbi descoperirea sa, 
i xenegănd cele spuse de d-sa cu un an inainte, ba chiar com=' (7 

“i bătendu-și-propriele păreri cu o inverșunare' de tot hazlie. 
Fiind insă că d-sa singur arătase, ca o descoperire proprie = 
a sa, că ar fi găsit pe Romini pomeniţi de Nichetas Choniates ea 

„incă in anul 1164 in stînga Dunării 2, apoi este nevoit să N 
urce ceva mai sus epoca emigrării Rominilor de peste fluviu - 
in Dacia. D-sa o pune intre anii 1074 şi 1144 (admiraţi pre- 
cisiunea cronologică !), in care restimp „ambii ț&rmi ai Dună- 
rii ar fi ascultat de același stăpin.e 

4 

.D-l profesor Bidermann de la Universitatea din Graz pro- 
„Dune o teorie nouă in privirea obirșici Romiînilor, care incă 
este inrudită cu aceea a lui Rosler. EI face să se nască a- 

„„ cest popor tot peste Dunăre, și dă o obărșie comună tuturor 

  

1) Zur Kunde der Iimus-lMalbinsel, Wien 1882, - 
2) Aceasta nu este esact, Locul din Nichetas fusese cunoscut incă 

lui Șincai; vezi Chronica Rominilor sub anul 1172, p. 219. 

45 LIOg. Ş 
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“Rominilor, atit color din Dacia cît și celor din Macedonia; 

dar. el i pogcară nu din Traci romanisaţi, ci din un element 

celto-liguric, care ar fi fost foarte numeros in aceste părţi; 

deosebitele ramuri ale acestei rase, sar fi imprăștiat apoi 
mai. tirziu, *) _ 

Doi alți invățați, mai statornici în părerile lor, cari com- 
bat teoria lui: Răsler, sunt d. Julius Tung g şi d. Jos. Ladis- 
laus Piă, ambii profesori a la Universitatea din Praga, 

vința Rominilor 2: d-sa ? si pune ca- ţintă să dovedeascii ă 

Romanii trataseră Dacia intrun chip deosebit de cele-l alte 

provincii; ei voiră să facă din această țară, o stavilă de :a- 
părare contra barbarilor, pe cănd pe de altă parte minele 

iei de sare și de aur atrăgcau un număr nesfărșit de cetă- 
țeni romani, în căt elementul roman se îmulți aice intrun 
mod cu totul afară din cale.. D. Iung primeşte și d-sa inde- 
părtarea Romanilor din provincie, cănd Aureliau retrase le- 

giunile; d-sa insă adaoge că „masa poporului dac, care nu 

cunoscuse de cit greutățile, nu și folosul stăpînirei romane, 

rămase pe loc, plătind noilor domni birul pe care 7] plătise 

celor vechi, și-ne păstrănd ca amintire din epoca romană de 
căt dialectul stu, părintele limbei romine de astăzi.“ | 

Tesa d-lui lung, desvilită cu multă putere, intălni insă o 

opunere aproape obștească, și teoria lui Rosler păru a păstra 
incă isbănda, in - această luptă incordatii, asupra obărşiei po-— 
porului romin. Ast-fel, afară de d-l Tomaschek s'a mai ros- 

  

1) Die Romanen und ihre Verbreitung în Oesterreich, Graz, 1877, 
2) “ Die Anfânge der Romaenen în Zeitschrift fir Oester, Gymn. 

1876.— Roemer und Romanen in den Donaulaendern, Innsbruck 

1877.—Die romanischen Landschaften der roemischen Reicls, Inns- 
bruck 1881 p. 314—3$1. - E 

. 1
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tit încă în potriva, lui Tune și pentru Râsler d. Gaston Pa- - 
ris) şi d. Schacicher ?), acest. din urmă Ungur. 

Cel-alt autor care sprijină stăruința „Rominilor in Dacia 
lui Trajan este d...Jos.- Lad, Pic 5). El iea cu drept cuvânt 
in băgare de samă că dacă Romiănii ar fi trebuit să pără- 
sească Dacia in vremile năvălirei barbare, ei mar fi putut găsi 
nici o scăpare in Moesia, de vreme ce această din urmă a 
fost tot așa de devastată ca și Dacia de cătră barbarii năvăli- 
tori. D-l Pit t apoi se sileşte a descaperi in documentele mai 
noue urmele vechi ale Rominilor din Dacia, o metodă din 
cele mai nemerite, intru cit pune fapta positivă in locul i- 
poteselor. * 

Ne rimîne de pomenit incă un nume, pentru a incheia și: 
rul autorilor care s'au indeletnicit cu chestiunea romînă. Este 
acel al d-lui Paul Iunfale, y, membru al Academiei ungurești. 
Dintre mai multe scrieri ale acestui domn asupra Rominilor 
noi vom alege numai dout care se indeletnicese cu dinadin- 
sul de această chestiune. Cea mai veche este Etnografia Un- * 
garii î. 2 

Autorul espune întinsa ideile următoare: Cind: au ocupat 
Ungurii Ungaria, ei mau găsit locuind aici de cit pe Slavoni, 

„care dispărură mai pe urmă, fiind absorbiți de elementul roinii- 
| nesc, a ciruia arătare în Transilvania şi Ungaria este mult 

mai tirzie. Rutenii nu s'au putut cobori in aceste părți de 
cît după intemeierea dinastiei lui Rurik, care dădu unei părţi - 

  

') In: Romania, recucil consacre ă Pâtude des langues ct des litte- 
ratures Romanes, 7 eme annde 1878 p. 603 et suiv. Un alt autor 
frances care primeşte teoria lui Răsler este C. de la Berge, Es- 
sai sur le rtgne de 'Trajan, Paris 1877 p. 48. 

2) Das Ausland, Ueberschau der neuesten Forschungen auf dem Ge- 
biet der Natur-Erd-und Volkerkunde, Stuttgard, 1877, No. 39, 
1878, No. 10 și 1879, No. 12 şi 15. | 

%) In sericreasa: Die Astammung der Rumaenen, Leipzig 1880. 
)  “Ethnoaraphie” Ungarn's îibertragen von „Prof. II. Schwicker, Buda 

Pest 1877.. ”
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din Slavoni numele' de Ruși, de unde se trage acel de Ru: 
tean. Sărbii, de și au putut să se afle in Ungaria ca, lo- 
cuitori singuratici incă din vremile năvălirii lor în Europa - 

meridională; nu se inmulţiră în această țară de cit de la in- 
tinderea Turcilor în peninsula Baleanului ; tot așa este şi cu 
Slovacii, al căror număr spori în Ungaria după r&sboiul Hu- 

siților. Germanii sunt cunoscuți ca mai noui in ţările ungu- 
vești de cît Ungurii. Incheierea, este că Slavii, singurul po- . 

por ce ar putea să se certe cu Ungurii de la intăietatea a- : 

șezării în ţară, fiind dispăruţi in sinul Romînilor, care sunt 

veniţi mai tirziu, Ungurii sunt, după dreptul istoric, singurii 

stăpănitori legitimi ai țărilor in care se află ei locuind im- 
preună cu toate celelalte popoare. Metoda întrebuințată de . 

d-l Hunfalvy, care este de a admite de âdevărate toate ipo- 

tesele care plac scopului ce urmărește, ar fi putut stabilitot 

așa de uşor că Ungurii sunt cei dintâi locuitori ai Europei. 
“Această teorie, a căreia tendință politică n'are nevoe de a 

fi dovedită, este tratată in deosebi in ceea ce priveşte pe 

Romini cu toate amănunțimile inchipuite, în cea de pe urmă 

scriere a d-lui Hunfalvy: „Rominii și pretenţiile lor“ ». După 

cum se vede chiar din titlul ce'l poartă, lucrarea d-lui Hun- 

falvy este :o scriere de actualitate politică, provocată după cât 

se vede de congresul Rominilor Transilvaniei, ținut la Sibiu 

in Mai 1881, in care aceștia, răzămându-se. pe dreptul lor is- 

toric, cer din nou autonomia Transilvaniei, ameninţată cu to- 

tul de a fi maghiarisată, de cînd a fost incorporată regatu- 

lui unguresc. Condus de Răsler, pe care'l intrece in multe 

punte, d-l Hunfalvy se silește de-a dovedi neintemeiarea ba- 

sei istorice, pe care- Rominii își razemă drepturile lor a- 

supra Transilvaniei, și- prin urmare zădărmicia acestor drep-. 

turi însuși. Autorul respinge chiar un spectru mult mai a- 

menințător: regatul daco-romîn al viitorului. Cartea: d-lui - 

') Die Rumaenen und ihre Anspriche, Wien 1883,
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Hunfalvy are deci un scop afară din sine insuşi, acela de a 

sluji unui interes politie. Ce. lucru poate insă mai mult tur- 

bura expunerea adovărului de căt ingrijirea de un interes 
actual ? 

II 

Di PARASIREA DACIEI. 

După ce Dacia cucerită de Traian remase sub stăpinirea, 

Romanilor, timp de 164 de ani, ca fu părăsită, de cătră impă- 

ratul Aurelian, care nu mai putea apăra imperiul in potriva nă- 

rălirei Goţilor.. Istoricii Romani cari amintesc această pără- 
sire a, provinciei o infățişază ca deplină. -Ast-fel Flavius Vo- 
piscus zice, că nu numai legiunile fură retrase. din Dacia, 

- dar şi locuitorii, cari fură așazaţi in Moesia). Seztus Rufus 
arată, acelaș lucru cu cuvinte mai scurte, anume că Romanii 
ar fi fost strămutați din Dacia, care fusese perdută pe tim- 
pul imp&ratului Galienus *). In sfirşit, Futropius adaogă că 
colonișiii ce au fost retrași din Dacia erau din oraşe şi de 
la țară: „(Aurelian) părăsi Dacia văzănd Iliricul. şi. Moesia 

„pustiite şi ne. mai putănd'o apăra, ear pe Romanii, aduși din 
orașele și ogoarele Daciei, i-au așezat. în mijlocul Moesiei, 
pe care o numi Dacia și care astăzi desparte cele dou 
Moesii.“ 3) 

2) Aurelian, c. 39: „Quum vastatum Illyricum ac Moesiam deper- 
ditam videret, provinciam trans Danubium Daciam a 'Trajano con- 
stitutam, sublato exercitu et provincialibus reliquit, desperans eam 
posse retineri: alductosque ex ea populos în Moesiam collocavit 
appellavitque suam Daciam, quae nunc duas Moesias dividit.« 
Breviarium c. 8: „Dacia Gallieno imperatore ammissa est; et per 

Aurelianum translatis exinde Romanis duae Daciae in regionibus 
Moesiae ac Dardaniae factae sunt.“ 

3) list. rom. 9,15: „Provinciam Daciam, quam Trajanus ultra Da- 
nubium focerat intermisit, vastato omni Illşrico ct Moesia, despe- 
rans cam posse retineri: abductosque Romanos ex urbibus ct a- 

“gris Daciae în media Moesia collocaxvit, appellavitque cam Daciam 

2 
—
 

? +



29 

Dacă ne-am ținea de interpretarea literală a textelor, a- 
tunci n'am putea de cit priimi o părăsire deplină a Daciei. 

Nu trebue insă uitat că adese ori analişti şi cronicari, re- 
produc faptele intrun chip greşit sau schimbat, şi că este. 

tocmai datoria eriticei istorice de a reduce spusele lor la a-: 

devărata lor valoare. D-l Jung a luat cu drept cuvânt a- 

minte că dacă ne-am ţinea de litera spuselor, ar trebui să 

primim ca tot aşa de deplină, şi deșertarea Racţiei de Ro- 
mani, căci Eugip in viața sf. Severin spune respicat că po- 

trivit cu prezicerile sfintului, toți locuitorii țării : fură stră- 

mutați în imperiul roman, pe cind neadevărul unei asemene 

mărturisiri pentru Raeţia, a fost dovedit intrun chip inve- 

derat. ?) 

Rosler, pentru a da o mai mare greutate cuvintelor lui 

Vopicus face din el „un istoric prea înțelept, care 'și inte- 
meiază părerile sale pe o cercetare conștiințioasă a faptelor 

şi care dispunea de un bogat material istoric.“ 2) Aceasta e 

tot ce poate fi mai neadevtrat! Mai toți istoricii epocei im- 

„periale, afară de Tacitus și Marcellinus, sunt niște oameni 

făxă nici un soiu de spirit critic, cărora le place a povesti 

mai cu deosebire anecdotele ce se raportă la viața principi- 

lor şi care se indeletnicesce prea puţin cu soarta popoarelor. 3) 

Vopiscus mărturisește apoi el insuși ce motiv Pau impins a 

scrie istoria impăratului Aurelian, anume stăruințele unei ru- 

quae nunc duas Moesias dividit.“ Cei-l-alţi scriitori veci care a- 
duc această împrejurare nu conțin nimica nou: Răsler, Rom. 
Stud. p. 67. , ” 

1) ung, Die Anfânge der Romaenen in Zeitschrift fiir oester. Gymn. 
1876, p. 92. 

2) Rom. Stud. p. 68. | 
3) Mommsen, Die Schweiz in rm. Zeit, spune despre epoca impe- 

rială că arfi: „cine Zeit deren Ucberlieferung wesentlich von der 
Regierung, nebenher von der herrschenden Nation, nur zile 
von den beherrschten Vălkern handelt.“ Citat de D- ung 1 
e. p. 17,
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denii a impăratului, lunius Tiberianus, care se tănguia cătră 

el că ar fi păcat ca viața unui principe atăt de insemnat să r&- 

mină necunoscutii.. Îl sfătueşte: chiar că dacă ar vrea să o 
scrie n'ar avea nevoie să spună _tot adevărul „căci ar a- 

vea, tovarăși in minciună, pe nişte autori a căror. eloquență 

istorică o admirăm.“ *) Fată deci istoricul cel „prea ințelept“ 

al lui Nosler. Vom vedea in curând pe ce se răzăma „cerce- 

tarea conştiincioasă a faptelor“ espuse de dânsul. | 
Părăsirea Duciei este raportată fără nici un soiu de ingră- 

dire de către istoricii romani. Poate ca fi crezută? Era ea 

cu putință ? “Trebuia să se intimple? Fată ce ne propune a 

cerceta. 

Mai intăiu izvoarele reproduse mai sus, precum și seriito- 

rii noi cari le cred pe cuvânt, spun că poporațiunea Daciei 

"fu strămutată în Moesia, care primi numele de Daria aure- 

liană. Totuși aceleași izvoare incep prin a arăta că „Iliria 

și Moesia fiind pustiile şi perdute“, Aurelian se hotări a pă- 

răsi Dacia. Intr'adevâr inainte 'ca şi după Aurelian, Moesia, 
fu expusă nivălirei cel puțin tot atita -pe cit şi Dacia, cea 

ce impinsese incă pe impăratul Hadrian, a dărima minunatul 

pod aruncat de cuceritorul Dacici peste Dunăre, Moesia, fi- 

ind anume o provincii mai apropiată de centrul imperiului, 

plină de orașe mari și conţinând mari bogății, oferea 
barbarilor o pradă foarte mănoasii. Rosler insuși face o des- 
criere prea vie a nenorocirilor cărora Moesia, fusese expusă: 

„Locuitorii barbari ai țărilor, reci şi mlăștinoase erau atrași 

prin o putere neinvinsă cătră caldele suflări, dulcile” poame 

„ale sudului, cătră regiunile roditoare ale Moesiei şi Traciei 
cu pădurile lor minunate, pășunile lor cele grase şi văile lor 

incîntătoare. Ast-fel fu pregătită pentru peninsula Balcanului 

o năvălire fără asemănare mai păgubitoare de cit acea care 

3)  Aurelian.-e. „habiturus mendaciorum. comites, quos historiae 

eloquentiae miramur autores,“
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se intinse asupra peninsulelor italică și spaniolă. Poporaţiu- 
nea acestor părți, fără incetare expusă a fi ucisă sau luată 
in robie, cu deosebire clasa avută, fu redusă, simțitor in nu- 
mărul ei. Regiunile ripei drepte a; fluviului suferise cumplit 
prin năvălirile Goţilor și aveau, după cit se pare, mare ne- 
voie de un spor-de poporațiune“ *)._ După ce Rosler a des- 

„cris ast-fel starea țărei in care vrea să adăpostească pe lo- 
cuitorii fugiți din Dacia, el adauge: „Cea ce rămase din ve- 
chea poporațiune a Moesiei și a celor două Dacii, era in o- 
rașe, clasa sărmană,. care supraviețuește tuturor “revoluțiilor, 
iar la ţară, păstorii care căutară o scăpare in locurile cele 
mai neumblate și așteptară sfirșitul furtunei. Acelaşi lucru se 
intimplă în Tracia; și aici partea romanisată a poporului tra- 
cic, mai ales Bessii, se păstră numai cit în numeroasa clasă 
a păstorilor 2). - 

-- După aceste cuvinte ale lui Răsler sar aștepta că el să 
readucă pe Romini in Dacia lui Train, din regiunile acele 
unde *i vedem pomeniţi in tot decursul veacului de mijloc, 
adecă din țările așezate dincolo de Balcani, din Macedonia Şi 
Tracia ; căci el admite singur că Romanii trebuise să pără- 
scască, in fața năvălirii, Moesia tot atit pe cit şi Dacia In 
locul acestei incheeri logice a giindirilor sale, îl vedem că 
readuce pe Romini în Dacia din loesia, unde "i scoate toc- 
mai din aceste rămășițe desmoștenite ale poporațiunii romane, 
fără a lua în băgare de sami cii ei puteau tot atit de bine 
duce ticăloasa lor viață în vechea Dacie pe cît și în Moe- 
sia, „Acești Valachi ai DMocsiei, întemeitorii noului imperiu 
Palacho- Bulgar, sunt. rămășițele vechei poporațiuni romane în 

1) Rom. Stud. p. 71 comp. p. 68. Bine înțeles că Răsler face acest 
tablou al devăstărei Moesiei pentru a arăta că puteau să incapă 
in o ţară devastată coloniștii Daciei. El nu sa gândit însă cum 
Moesia, care era tot atit de expusă năvălirilor, putea se ofere 
Daco-Romanilor un adăpost! 

3) Rom. Stud. p. 75,
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„oraşele Dunării așezate în Dloesia, uniți cu coloniștii romani 
eşiți din Duciu de la al III-lea secol inainte, și care se a- 
şezase la sudul Dunării. Cea ce supraviețui nenorocivilor 
timpului, se ţinca mai ales de puternica rasă a păstorilor,“ *) . 
Toate aceste idei se bat cap in cap, și Rosler el insuşi .nu 
pare ași fi dat bine samă despre cea ce vroia să stabiliască. 
Intr'adevăr in partea întâi a acestui loc, Rosler zice că Ro- 
miînii din Moesia erau rămășițele vechii poporațiuni a orașe- 
lor Dunărene, amestecați cu coloniştii romani veniți din Da- 
cia. In a doua el face din ci păstori, cari singuri ar fi pu- 
tut să învingă greutățile timpurilor. Păstori și orășeni sunt 

“două insușiri ce nu se potrivesc, și apoi dacă piistorii sin- 
guri ar fi putut rimînea cu viață în timpul năvălirei, ci și- 
ar fi putut tot atit. de bine apăra traiul în strimtorile „Car- 
paţilor ca și in acele a le Balcanilor. 

Cum să se esplice atunci spusele istoricilor romani? 
Imperiul roman simțea slăbirea sa, dar nu vroia so măr- 

" turisască. EI se silea a fățări inchipuirea unei puteri ce a- 
cum dispăruse. Fată pentru ce: el ascundea, perderile sale 
sub niște arătări glorioase, şi cutare împărat care întorsese 
spatele dușmanilor, triumfa la Roma. Notitia dignitatum con- . 
ținea numele a mai multor dregători, a căror provincii erau 

" acuma de mult prada barbarilor. Mai multe orașe, care nu 
mai erau de cit dărămături, figurau incă in registrele pro- 
vinciilor. €) Istoricii, „urmind spiritul timpului, se șileau de a 
da o coloare mai puţin uricioasă, nenorocirilor cari cădeau a- 
supra. impărăţiei. Fată pentru ce ei voesc să indulciască per- 
derea Daciei, arătind că impăratul intocmise altă provincie, 
„Durtănd acelaşi nume în vechia Moesie și că -in ingrijirea sa, 
el nu lăsase in uitare nici chiar pe locuitorii ci, pe care-i 

“scosese din jugul barbarilor, dându-le adăpostire in noua pro- 

1) Rom. Stud. p. 109, | 
*) ung, Die romanischen Landschaften des rom. Reiches p. 403,
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vincie. Toţi..istoricii Romani cari aduc acest fapt, copiază cu | 
mai multă sau mai puțină credință o espunere oficială, intoc-. 
mută după ordinul împeratului Aurelian. Cine nu cunoaşte 
Valoarea unor asemenea acte menite tocmai a ascunde ade- 
“vărul! Pe de altă parte potrivirea aproape identică a spu- 
selor intrebuințate, arată că toți aceşti autori nu se indelet- 
niceau pe atăta cu controlarea arătărilor găsite, dar că ţinta 
lor de căpetenie era de a: da o față mai puțin rușinoasă | re- 
tragerei impăratului 1). :--. . 

„Este insă o dovadă hotăritoare că o ast-fel de strămutare 
a poporațiunei romane a Daciei, era judecată, peste putință, 

chiar de către Romani, şi e destul de curios ca nici un au- 

tor, afară de Petru Maior, să nu pomenească de dinsa. =) 
Acelaș Eutropiu, care se aduce in sprijinul părerii protivnice, 
zice în viața lui Hadrian, că acesta „invidiind gloria lui Tra- 
ian, părăsi de indată trei provincii pe care Traian le adăuse- 
se impărăției și retrase armatele din Asiria, Mesopotamia 
şi Armenia. Voind să facă acelaș lucru și cu Dacia, Pau in- 
tors prietenii de la un asemenea gind, pentru ca si nu ră 
mînă o sumă de Romani, in prada barbarilor,“ 3) Dacă prie- 
tenii lui Hadrian îl impiedecară pe acesta de a părăsi Da- 
cia, de teamă că o mulțime de Romani să nu fie predaţi bar- 

1)  Vopiscus arată eli insuși isvoarele cu care s'a slujit la alcătuirea 
istoriei sale. EI pune in gura lui Tiberianus următoarele: „Et 
tamen si bene novi, ephemeridas illius viri scriptas habemus, etiam 
bella charactere historico digesta, quae velim accipias et per or- 
dinem scribas . . . Que omnia ex libris linteis, în quibus  îpse 
quotidiana sua scribi praeceperat, pro tua sedulitate condisces. 
Curabo autem ut tibi ex Ulpiana Bibliotheca et libri lintei pro- 
ferantur.* Aurelian. c. 1. Fată izvorul cel mai vechiu căruia d-l 
Gaston Paris îi dă atita valoare. Romania p. GI]. 

3) * Istoria pentru inceputul Rominilor în Dacia, $4. 
*)  »(Hadrianus) gloriae invidens Trajani, statim provincias tres re- 

liguit, quas Trajanus addiderat, et de Assyria, Mesopotamia et 
” Armenia revocarit exercitus. Idem de Dacia facere conatum amici 
deterruerunt, ne multi cives Romani barbaris traderentur“, Cap. 8. Să
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barilor, aceasta ne arată că. în ideia Romanilor retragerea, 

trupelor nu trebuia să aibă de urmare neapărată acea a ce- 

tățenilor, și dacă această idee era adevărată pe timpul lui 
Hadrian, nu înțelegem pentru ce ar fi incețat de a fi așa pe 

acel al lui Aurelian., Teama deci pe care prietenii lui. Ha- 

drian o arătase, se indeplini sub Aurelian; cu alte cuvinte, 

cind legiunile părăsiră Dacia, coloniștii rămascță in țară, fură 

trădați barbarilor. Este de luat aminte că in aceste spuse 
ale lui Eutropius, nai avem insuși părerea Romanilor asupra lu- 

crului de care se face ceartă, și nu este cu putință de a găsi un 

mijloc mai sigur de a o hotări, de cit acestă părere contim- 

purană a. impregiurărilor, care trebue firă indoială să cîntă- 
rească mult mai greu, de cît tot ce acei mai noi ar putea 
sprijini. | 

Romanii aveau temeiuri foarte puternice pentru a crede 
că, cu toată retragerea legiunilor, poporaţia țărei era să ră- 
mănă alipită de patria ci. Intradevăr Dacia fusese supusă 
la atacurile barbarilor indată ce moartea răpi pe intemeito- 
rul ci. Chiar sub Hadrian am văzut că este așa de periculos 
atacată, şi anume de foștii tovariişi ai Dacilor, de Sarmaţi, in 
cit impăratul vroeşte să o părăsască. Antoninus Pius e ne- 

voit să lupte contra acelei. porţiuni. din poporaţia dacă care, 

se observe că Iutropiu raportează faptul eşirei din Dacia a locuito- 
cuitorilor din orașe şi de la ţară și că tot el arată că in părerea 
Romanilor o asemene părăsire a provinciei “era cu neputinţă l— 

- D- Duruy Hist. des Romains, Paris, 1879, IV, p. 330 pare a pune 
in îndoială sfatul dat lui Iladrian de prietenii sei. D-sa zice: „Ils 
montrent aussi quel cas îl convient de faire de la tradition qui 
attribue ă Iladrien la destruction du pont de 'Trajan, par jalousie 
de la gloire de son predecesseur, et jusqu'a Vintention dWaban- 
donner la Dacie, projet dont ses amis dit-on vinrent cependant î 
Vout de le detourner.“. Chiar cînd nu s'ar admite că prietenii lui 
Iadrian săti fi dat acest sfat, părerea Romanilor asupra nrmă- 
rilor părăsirei Daciei  remăne neatinsă. Dar se poate foarte 
bine arunca bănuială asupra motivului, fără a tăgădui faptul insuș.
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se retrăsesă afară din provincie. Dio Casius numeşte pe Com- 
modus „Sarmaticus“ și o inscripțiune din timpul acestui im- 
parat spune că „furiile Daciei nu lasă acestei provincii nici 

o speranță de pace“. Hadrian numește pe Maximinus „Da- 

cicus* şi „Sarmaticus“. Sub Filip Arabul+ţ-249 apar şi Goţii, 

care de câte ori vor trece' de aici inainte prin Valahia pen- 

tru a strebate in imperiul de răsărit, ținta de căpitenie a 

năvălirilor lor; nu vor omite a trimite cite un toiu de bar- 

bari care să prăde Dacia, intrănd in ea pe șoseaua romană. 

ce trecea, prin pasul Turnului roș. Decius+251, scăpind 

Dacia de'o nouă năvălire a Goţilor este numit intr'o inscrip= 
țiune „restitutor Daciarume, și Apulum care fusese, după cit 
se vede, ruinată de nivălitori se intitulează in acea inscrip- 
țiune „nova colonia Apulensis.“ Dacia este chiar părăsită de 
fapt de cătră Romani in timpurile inipăratului Gallienus 259 
—268, căci am văzut că Sextus Rufus spune că „Dacia au 
fost, perdută pe timpul impăratului Gallien.“ !) 

_ Năvălirea deci nu incepe in Dacia cu anul 270. Ea ince- 
puse cu mult mai timpuriu, şi dacă poporaţia Daciei trebuia 
să fugă, inaintea năviălirei, ea nu avea nevoe de un ordin al 
ocărmuirei “pentru a o face; apoi fiind că este firesc lucru 
ca spaima cea mai. mare să cadă in cele dintâi momente, 
este de crezut că acei ce nu voiră să se expună pericolelor 
năvălirii, se ingrijiră de cu vreme și nu așteptară retragerea le- 
giunilor, pentru a părăsi Dacia. Așa este raportat că muma impă- 
ratului Maximian (care ajunse la tron în 285 la o vristă coaptă) 

1)  Spartian, Hadrian. 5: „Sarmatae bellum inferebaut.“ Capitolin 
Ant. Pius, 5: „Germanos et Iacos—contulit per praesides.& Dio 
Cassius LXĂII, 15. Ahner und Aâller, Rim, Inschriften in Da- 

-cien, 726:  „Quamquam furiis Daciac nulla spes pacis ac 'salutis 
relinquitur, imperatori Caesari invicto L. Aurelio. Commodo cla- 

„_Tissimi aequiterque res constituendi faciendum curavit colonia, Pa- 
tavissa.* Herodian VIL. 2. Ahkner und Jăller R. 1. în D. 510: „Imp. 
Caes.* Caio Messio Quinto Traiano Decio——restitutor Daciarum, co- 
Jonia, nova Apulensis.*
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fugi din Dacia cind incă purta in sinul ei pe viitorul imp&- 
rat, *) deci cătră anul 250, și exemplul ei va fi fost urmat 
de multe alte persoane de starea ei. Dar se ştie tot atit de 

“sigur că toți locuitorii Daciei nu părăsiră provincia in 'ace- - 

lași timp cu grămada, căci in anul 259, căpitala Daciei, Ul- 

pia traiană, ridică un monument in “Onoarea Cesarului Vale- 

rianus şi un oare care M. Valerius Veteranus Gallienus, a- 

șază, o piatră mormiîntală pe groapa tatălui stu in 260,2) Da- 

co-Romanii rămăseseră deci în Dacia, cu toată năvălirea ce 

venise asupra lor, şi ceea ce se intămplase inainte de 270 

se urmă și după aceea. 

Rosler, pentu a putea mai uşor deslipi poporaţiunea Da- 
„ciei de pămîntul ei și a o face să primească o nouă patrie, 
ine infățișază țara ca pe deplin deșartă de locuitori indigeni, 
„în urma r&sboiului cu Romanii. EI zice: „dacă nu ne inșe- 
“1ăm, Romanii inființară in Dacia pe un pămînt aproape gol, 
incungiurat de o poporaţiune duşmană, o ţară curat colonială, 

unde elementul roman nu putu inplănta adânci rădăcini, ne- 

răzâmîndu-se pe temelia largă şi sigură a a. unei poporaţi- 

uni cucerite şi in chip intelectual. De acolo provine ușurința 

„cu care el putu fi indepărtat și dispăru.“ 3) 

Rosler pare deci a priimi de adevărate spusele lui Eutro- 

piu, care zice că „Dacia perduse prin lungul resboiu in po- 

triva Romanilor, poporațiunea, sa bărbătească.“ 4) EI pare a 

avea o slăbiciunea pentru 'intepretarea literală a textelor. 
Pentru ce atunci nu o primeşte el și pentru cele-l-alte cu- 
vinte ale aceluiaș istorie care zice că Traian „după ce a 

supus Dacia, a adus in ea din toate părţile imperiului ro- 

1) Lactântius. De 'mortibus persecutorum, c. 9. 

2) ung, Die romanischen Landschaften des răm. Reiches, p. 410. 

*) Rom, Stud. p.45. | i 
% „Dacia enim diuturno bello Decebali iris erat exhausta.“ c. 8, 

, 

'
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man 0 nenumărată mulțime de oameni, pentru a cultiva căm- 

pile. şi ogoarele ei?* :) [1 pretinde din potivă că „trebuia 

să fie destul loc in Moesia pentru cîte-ta zecimi de mii de 

coloniști romani, căci nu trebue să ne facem o prea mare î- 

dee despre totimea cetătenilor romani.“ *) Risler ca și toți 
discipulii sti au două sisteme de interpretare pentru isvoa- 

rele ce se raportă la istoria Rominilor. Unele, . acele ce se 

impacă cu teoria lor, le primesc fără control și fără nici o 

critică ; cele insă care se impotrivesc, le store şi le resucesc 

până nu rămîne din ele de cît umbra adevăratului lor cu- 

prins. Și aceasta, se chiamă cercetare istorică, descoperirea 

adevărului ! | 

- Dară chiar dacă am lua ca, atare spusele lui Eutropiu, nu 

arată, el oare prin cuvintele sale că femeile și copii Dacilor 

nu suferiră cu toţii soarta părinților? apoi această nouă ge- 

neraţie nu era ea îndestulătoare pentru a reconstitui in ţară » 

o basă naţională pe care să se poată hultui elementul ro- 
man? De aceea şi inscripțiunile găsite atit in Dacia cît şi 
aiurea, ne dovedesc cu prisosință ființarea poporului dac după 

cucerire, precum și romanisarea lui.- Trebue -amintit că po- 

purul roman ințelegea-a lipi de imperiul său provinciile cuce- 

rite intrun cu totul alt chip de cum au făcut'o in timpurile 

mai nouă Ungurii sau Nemţii. Departe de a alcătui o castă, 

despărțită de poporul cucerit, Romanii se legau cu el prin 

căsătorii, fi inlesneau intrarea in cetățenia romană și cu toate 

că îl intrebuiniţau la toate lucrările, îl făceau să se bucure și 
de toate foloasele.— — 

»)  „Vieta, Dacia ex toto orbe romano eo infinitas copias hominun 
transtulerat ad agros et urhes colendas.* Ibid. 

2 Rom. stud.p. 69. Este cu toate aceste cunoscut că izvoarele vechi 

au păstrat numele a mai mult de 80 de orașe ale Daciei; că! 

Sarmizagetusa, capitala ci cuprindea locul a 12 sate din zilele 

noastre; că numai in minele Transilvaniei lucrau aproape de 

20,000 de oameni.. Vezi (oos Studien. zur Geschichte und Geo- 
graphie des traianischen Dakiens p. 157.
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Vom reproduce aici numai cîte-va din inscripțiunile cele 
mai insemnate, care dovedesc intrun chip neindoelnie fiinţarea 
poporului dac: sub stăpinirea, romană. 

Aia Nandonis vixit annis, LX, Andrada Bituvantis 
v. a, LXXX, Bricena v. a XXX, Bedarus v. XII. Post 
obitum ci Ilerculanus libertus patronae benemerenti. 1) 

Numele unui libertus in o familie dacă, arată introducerea | 
moravurilor romane in sinul „poporațiunii indigene; pe de 
altă parte acelaș fapt dovedește că această. faniilie se bucura 
de oare-care bună stare, de vreme ce putea să'şi dea. luxul 
de a libera pe sclavii săi. Numele latin, Tusta, printre altele 
de obirşie dacă, găsindu-se in acee caşi familie, indegetează 
o contopire foarte intimă a acestor două elemente. In o altă 
inscripțiune găsim un nume roman purtat de o persoa nă ce 
se arată ca Dacă: 

Iulius Sccundinus evoc. coh. III pr. salarior XAVII qui 
vix. an. LANNV matione Dacus, Atticia Sabina coniuux 
et Iul. Costas filius ct HE. D B.M. fer, 2) 

Femeea și fiul lui Secundinus poartă nume pe jumătate 
dac, pe jumătate roman. Iulius Secundinus era deci un ve= 
chiu soldat rechemat sub arme (din cohorta militum evoca- 
toruni), probabil legionar și deci cetățan roman. Niimele stu 
cu totul roman vădește că poporaţiunea dacă se amestecase 
pe deplin cu acea romană, in cit s'a găsit de nevoie a se 
insemna lingă numele lui că ar fi de obărșie dac. Dar căți 
alţi Daci cu nume roman, a căror neam nu se mai ştiea, se 
vor fi aflind pe inscripțiunile ce pomenesc nume romane şi 
care ascund în stilul lor cel scurt lapidar tot atit de tainice 

  

1) Corpus Inscriptionum Iatinarum, LII, Nr. 917. : 
*)  Orellius Nr. 6884; Costas în loc de Constans? Vezi Tocilescu 
„Dacia inaiate de Romani, Bucureşti 1880 p. 231 Compară; - Iul. 

i Pictinus, cives dacus, Ephem. Epier. II Nr. 944.
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obărșia celui care "1 purta, precum copere peatra pusă pe 

mormănt corpul celui ce zace intinsul. 

O a treea inscripțiune dă pentru bărbat un nume jumă- -: 

tate dac, jumătate roman; femeea un nume roman, cei doi 

fii eariși nume romane, ear nepotul unul dac. 

D. AM. T. Aelio Ariorto ÎIII vir. an. municipii D.in- 

terfecto a latronibus v. a. LVII. Dina: coniugi pientissimo 

"n et P, Aelius filius et P. Aelius Val. filius et Udarus ne- 
pos b. m. posuerunt 1). 

Aelius Ariortus, nume ce aparține invederat unui dac, este 

- arătat că imbrăcînd dregătoria de quattuorvir annalis muni- 

cipii D. (poate Drobetarum); deci cetățenii de obărşie dacă 
ajunsese chiar a intra in dregătorii municipale în cît se ui- 

tase vechea dușminie ce desbinase odată pe Daci și pe Ro- 

mani. Convieţuirea stinge cu timpul toate urele, și istoria 
mai apropiată și mai cunoscută de noi conţine incă un fapt 

de asemenca natură, impăcarea Anglo-Saxonilor cu Norma- 

nii, de care cei d'intâiu fuseseră așa de prigoniţi in 'timpu- 

rile de la inceputul cucerirei Angliei, | 

O altă dregătorie și anume preoțască iimbrăcată de un 
Dac este amintită de inscripția următoare : 

D. M. Aelii Andennae Aelius Macrinus Epidianus qui 

et Epidius augustalis coloniae ct: Macrina Marcia filia 

posuerunt ?). 

__O altă inseripțiune ne arată pe un Dac ridicat la rangul 

de cavaler, 

DU. Mucasenus Cesorini aeques ex singularibus cos. 

vixit a. XX; Rescu Turme Soie coniux pientissima, 

  

posuit 2). 

CL L. III 1559, 
2) 0.1. 1. INI 1488, 

5) CI. LIU 1195,
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Dintre inscripţiunile culese pină acuma s'a putut atribui 
-22 de nume de bărbați şi de femei cu siguranță la Daci, 
ear vr'o 20 de alte nume sunt comune Dacilor și Tracilor *) 

Dacii fiind cu totul romanisaţi, se înțelege cum se face de 
nu se găseşte mai nici o inscripţiune care să pomenească nu- 
mele unor zeități a acelui popor. Nu sau găsit de cit trei, 
cari sunt în :deobște primite ca conținind numele unor. 
zei daci: 

Turmasgada Maximus Maximinus ct Iulianus Maximi- 
„nus ex voto posuerunt 2). | 

Deo Sarmando Demetrius, Antoninus votum libens 
posuit 5, 

Sule Flavius Attalus v.1. CĂ » | 
Din potrivă sunt mai multe monumente care dovedesc că . 

-Dacii se inchinau la zeități romane.  Ast-fel următorul gă- 
sit în Dacia: | 

Apolini sacrum "Sola: Mucatri veteranus alae Fronto- 
nianae votum solvit 5), 

Mai sunt incă vr'o 20 de inscripțiuni găsite in Britania, 
cari S'au aflat pe pietre puse de soldaţii cohortei Aelia Da- 

“corum, ce au fost trimisă acolo de Hadrian. Din aceste cea 
mai mare parte sunt inchinate lui Jupiter, una lui Marte, 
jar două lui Marte și unei zeități britane Coccidius: reprodu- 
cem aici cîte-va din ele: . . 

Iovi Optimo Maximo Cohors prima Aelia Dacorui An- 
toniana, - 

3) Tocilescu, Dacia înainte de Romani p. 256. Goos, Uuntersuchun- 
gen ueber die Innerverhălinisse des traianischen Daciensi in Arhiv 
fiir Siebenbirgische Landeskunde 1874, p. 126. 

„2 Hirschfeld, Epigraphische Nachlese zum C.I. L. ME p. 41, ap. 
- Pocilescu op, cit, 

5) 0.1. L. II, No. 961. 
*)  Goos, Innerverhiiltnisse p. 132, 
5 C.I. L. III, No..787.
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I. 0. M.et Numini Augusti, cohors prima Aelia Dacorum 

cui praeest Gallicus tribunus. 

1. 0 M. Cohors prima Aelia Dacorum Postumiana cui 

pracest 3 Marcus Gallicus tribunus 1), | ” 

Această cohortă Aelia Dacorum strămutată. in cela-lalt ca- 

păt al Europei precum şi mai multe alte monumente, care 

pomenesc soldaţi „natione dacus*“ in cele-lalte părți ale Impe-: 

ziului precum Siria, Noricul, Panonia, dovedesc cu prisosință 
- ființarea poporului dac sub stăpînirea romană, 

Dacii erau chiar așa de bine văzuți pe timpul Romanilor 

incât găsim, intre așa numiții treizeci de tirani care se 

luptau pentru tronul impărăţiei, pe unul Regalian, :despre 

care autorii istoriei imperiale vorbese ca fiind „de spiță dac - 

Şi după cum se spune neam cu Decebal“ 2). , 

”. Istoricii amintesc însă și grupe mai insemnate de Daci sub 

stipinirea romană. Dio Cassius rapontă că. locotenentul im- 

păratului Corod, Sabinianus, pentru â sfărăma, impotiivirea, 

Dacilor cari se retrăseseră afară de marginele provincii, stră- 

mută in această 12,000 suflete din această națiune 3) și niște 

asemenea măsuri au trebuit să fie luate mai adese ori, căci 
“autorii vechi nu lipsesc de a, da mai multe ştiri despre re-. 

voltele și loviturile repetate ale acelor Daci, cari nu voiră, 
Șă, primească jugul roman 4). Apoi este sigur că-o parte a 

2 0.1. L. VII No. 800—826, 975. Tocilescu, Dacia inainte de Ro- 
-. „mani p. 346 crede că Dacii adorau sub numele latin a.lui Ju- 

piter zeitatea, lor, Dyonisios Sabazius. Dar atunci cum se esplică 

adorarea, zeului Britan? Se vede că Dacii părăsiseră religia lor 
și se închinau Ja zei streini. Comp. Duruy Fist, des Rom. IV 
p. 2 

2 „Genitis dacae, Decebali ipsius ut” “fortur atnise.. “Seriptores hist. 

- aug. 30 tyr. c. 10. 
5) Dio Cassius LXXII. 3.-Acest mijloc de a infringe cerbicia Da- 

cilor fusese intrebuințat chiar în resboaele dinaintea domniei lui Tra- 
ian. Aşa Romanii aşază in Moesia intrun rind 50,000 (Strabon 

JI, II,_10), şi intrun altul 100,000 de Daci (Orellius No. 750). 

Î Gepitolinua. Anton. Pius 5. Dio Cassius LXAVII, 16,20, LIXYVIII 
a ,
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popoarelor din Dacia nu păriisise țara, anume acelea care se a- 
„liaseră cu Romanii, pentru a scutura stăpînirea, după cîi. se 
vede prea impovărătoare, pe care le-o impusese Decebal :), 
Aceste popoare, de și nu erau chiar Daci proprii zişi, şi cu 
toate că fusese inglobați in statul dac în urma, unei cuceriri, - 
erau totuși de un neam inrudit cu națiunea domnitoare, tot 
Traci, ast-fel in cit ele infățioşau tot atita de bine ca și. a 
ceasta din urmă elementul dac. In Sfirșit Ptolemeu care des- 
crie geografia Daciei pe. timpul Romanilor, enumeră triburile 

„următoare care ar fi locuit ţara și care nu se pot referi de 
cît la poporaţiunea dacă .care remăsese in Dacia sub stăpi- 
nirea romană: „In partea de mează- -noapte a, Daciei locuesc 
incepănd prin apus: Anarţii, Teuriscii şi Cistobocii; sub dîn- 
şii. Prendavensii, Ratacensii şi Caucoensii ;' sub aceștia in a- 
ceeași ordine Biefii, Buridensii și Cotensii și mai jos incă 
Albocensii, Potulatensii și Sensii ; sub aceștia in partea de 
mează-zi: Saldensii, Ciagisii și Piefigii“ = 

Acelaşi geograf reproduce numele a 36 orașe de nume 
“dac, a căror existență in Dacia ar fi tot așa de neesplica- 
bilă dacă, s ax primi peirea de istov a poporului dac din țara sa 

Ruconium, Docidava, Porolissum, Arcobadara, Marcodava, Ziridava, 
Singidava, Zermigira, 'Tiriscum, Sarmisagethusa regia, Netindara, Tiasum 

“Triphiluim, Patridava, Carsidava, Petrodava, Napuca, Patruissa, Sandava,, 
Utidava, Comidava, Ramidava, Pirun, Zusidava, Paloda, Zurobara, Lizizis, . 
Argidaba, Tibiscura, Zeusma, Dierna, Acmonia, Draphegis, Ariana 
Amutrium, Sornum, 

Dacă luăm in privire pe lăngă aceasta că numele râurilor 

  

3) Dio Cassius LXXIII, 14: „Tâv 8: Ay pebsrzutuoy 7035 
Tei m 03 da vă E3 2497 og 2E Acytâzes ete PEN S 

*)  Claudii Ptolomaei, Geographiae libri octo, Essendiae 1812 1, 8. 
“E probabil că nu toate aceste triburi existau in Dacia pe timpul 

Ii Ptolomeu și că acest geograf copiase relațiunile sale asupra Da- 
cici din o scriere anterioară. Cite-va din ele insă se aflau -fără 
indoială sub: stăpinirea, romană. Vezi Tocilescu, Dacia in. de Ro- 
mani p. 72. i
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fură imprumutate de Romani de la Daci precum Aluta, Ma- 

riscus, Tibiscus, Pyretus, Tysia; Samus, Grisia, Gilpil, Museus, 

ne vom incredința ușor că topografia, acestei țări n'ar fi putut 
răminea, dacă poporul ce i-a dat. naștere ar fi fost inlocuit 

in totul cu un altul. - 

"Este chiar de mirat că cu tot numărul cel nemăsurat de 

cetățeni romani veniți din toate părțile impărăției, topografia, 
țărei să fi fost aşa de puţin inrîurită. Ptolomeu ne dă ală- 
turea cu cele 37 nume dace de oraşe ce se aflau pe timpul 

lui în Dacia, numai cît 8 nume de orașe romane; Ulpianum, 

Salinae, Praetoria, Augusta, Apulum, Aquae, Angustia, Frateria 

şi numele indoit al capitalei Ulpia Traiana. 

Tesa, lipsei de poporaţiune indigenă care să slujască de 

temelie romanisării acestei țări, neputând fi susținută cu dea=- ” 

dinsul,. ucenicii lui Rosler o părăsiră; dar ei, de și primiră 

stăruința poporului dac in vechea sa țară, nu se induplică a 

crede în romanisarea lui. Fi sprijinesc părerea lor pe ur- 

mătoarele temeiuri: „Erau in Dacia dou clase de popor: co- 

loniştiii romani cari au putut avea limba, latină ca limbă o- 

“ficială, ceea ce se vede din obşteasca ei intrebuințare în în- 

scripţiuni, dar a, căror limbă vorbită era aceea a deosebite- 
„ lor provincii de unde 'și trăgeau obărşia. Apoi poporațiunea 

supusă a Dacilor, care nu putură învăţa latinește mai intâi 

din pricina scurtului timp cit ţinu stăpînirea, romană asupra 

Daciei; al doilea pentru dușmănia care nu incetă de a des- 
părți pe cuceritori de cuceriţi; în sfirșit din pricină că limba 

latină nefiind vorbită in Dacia, ei nu aveau de la cine să o 

invețe *). 
Acest fel de a privi lucrurile, vădeşte că aceşti autori nu 

au dat bine samă de sistemul urmat de Romani pentru a 

1) Paul Hunfaley Ethnographie Ungarns p. 542. Die Riimânen und 
ihre Anspriiche p. 11. Schooicker, Ueber die Ierkunft der Rumă- . 
nen în Ausland. 1877, p. 761-768.
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introduce moravurile, obiceiurile și limba lor pănă in părțile 
cele mai îndepărtate ale împărăției. Ei intimpină că coloniștii 
care impoporară Dacia nu erau de obărșie din Italia, ci din 
Iliria, Panonia, Dalmația, Siria şi Asia minoară, precum se 
vede aceasta din inscripțiunile ce sau piistrat: Dar același 
lucru ar putea fi susținut și pentru cele-l-alte provincii â le 
impărăției xomane ; sau poate crede cine-va că elementul latin 
să fi venit in toate părțile lumei romane deadreptul din Italia, |. 
şi că numai cît Dacia, să fi rămas afară din această rindu-. 
iali ? Elementul latin propriu zis era la inceput foarte restrins 
şi n'ar fi ajuns pentru a romanisa toate provinciile; dar el sc in- 
mulți prin faptul însuşi al intinderei sale, şi popoarele care fură 
latinisate de către Latinii proprii ziși, slujiră mai apoi pen- 
tu a latinisa pe altele. Ast-fel Samniții şi Etruscii dădură 
colonii Spaniei, aceasta Galiei și Galia ea insăși Britaniei..și 
Daciei... De și fără indoială oare-care indivizi veniţi in Da- 
cia vor fi vorbit limba ţărei lor, nesfirșita majoritate a co- 

„loniștilor trebuia să intrebuinţeze latineasca, cea ce era cu a- 
tita mai de nevoe cu cit, vorbind fie-care un graiu deosebit, ei 
nu S'ar fi putut înţelege. Deci chiar dacă latineasca mar f 
fost limba coloniştilor chiar de la sosirea lor in Dacia, ea . 
deveni numai de cit in intrebuinţare după trecerea unui timp. 

Este aproape dovedit că Traian nu aduse coloniile sale in 
"Dacia, din peninsula Italică *).. Dar fără indoială că el, voind 
să prefacă Dacia in provintie romană, va fi ingrijit ca co- 
loniștii aduși și din alte părți a le impărăţiei să fie elemente 

_ romanisate. Apoi putea cel impedecă pe mulţimea speculan- 
ților și venătorilor de avere, care pe atunci foiau in Italia 
de a veni in Dacia: unde erau atrași prin bogatele mine de 
aur ale acestei ţâri ? Dacă Dacia deveni in scurt timp așa de. 
infloritoare, dacă ea numeră in curind mai multe orașe de 

3) Capitolinus zice despre Antonin c. 11: „Ilispaniis exhaustis î- 
talica allectione, contra Traiani praecepta verecinde 'consuluiti,
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cit ori care altă provincie de intinderea ei, dacă capitala; ei 

acoperea o suprafață pe care astăzi sunt aşezate 12 sate, a- 

ceată inflorire nu poate fi datorită in intâiul loc de cit ele- . 

mentului voluntar al colonisărei. Fată pentru ce, după cum 
au mai luat aminte și alți autori, Dacia se deosebea adine 

de alte provincii ale impărăției. Era nu numai o provintie ci 

şi o colonie romană in adevăratul inţeles al cuvăntului. Se 
poate oare susținea, măcar cu o umbră de -temeiu, că toc- 
mai aici elementul roman să fi lipsit, cînd îl vedem prinzând 
așa de adânci rădăcini in Reţia, Tracia şi Macedonia? 

Se mai întimpiuă incă în potriva romanisării poporului dac, 
imprejurarea că Romanii nu se stabiliseră de cit.in o parte 
a provinciei : Transilvania apusană, Banatul și Valachia mică, 

„pe cind Nordul' Transilvaniei, Moldova, şi Muntenia mare din 
-. coace de Olt, ne fiind ocupate de Romani, nu au putut fi ro- 

manisate *). . 

Nu putem. impărtăși părerea celor care cred rămășița Da- 
cici subtrasă de la inviurirea romană. Este aproape peste 
putință de admis că Romanii să nu fi ocupat cel puțin 'rîpa 
stingă a Dunării de la vale de gurile Oltului, cînd se gă- 

„ sesc oraşe așa de insemnate de alungul ripei drepte a a- 
cestui fluviu. Savgăsit apoi inscripții in mai multe locali- 

“„tăți din Valahia mare precum la Cămpu- -Lung 5). 
Dar chiar cînd nu star fi aflat colonii romane in afară, de. 

hotarele Transilvaniei, oare Dacii erau supuși numai la in- 
viurirea, elementului latin al coloniilor? Romanisarea părții 
celei mai insemnate a acestui popor, ca și a tuturor aco- 
lora ce trecură sub stăpinirea romană se făcu: prin slujba 
militară. Că legiunile “stâționau și in Valahia mare dove- 
desc mai multe cărămizi găsite in această regiune, 

:) Munfaley Ethnographie Ungarns p. 312. Vezi şi C.de la Berge. 
Essai sur le râgne de Trajan, Taris 1877 p. 55. 

?) Aceste inscripţiuni incă nu a fost publicate, Ele se află la mu- 
seul din București, .;



39 

Legiunile romane erau compuse “din elemente latine sau 
latinisate, Streinii nu erau primiți d€ cît in cohortele ajută- 
toare. Armata, stătea mai tot-dea-una, în același loc 1) ceea ce 
ușura soldaților legitura -cu femei din acea țară. şi dădea, 
naștere la numeroși. copii, care crescuți in lagăr, incercau -in- 
riu rirea elementului ce-i inconjura: Ast-fel ştim că in timpul 
vesboiului cu Spania trupele romane dădură naștere cu fe- 
me 

in 

i localnice la un mare număr de copii, care fură crescuţi 
lagăr și din care republica inființă mai tirziu un oraş, 

după rugămintea părinţilor lor 2). Aceasta era cu atita mai 
firesc cu cit un singur soldat avea adese ori pănă la 4 con-. 
Cubine. Soldaţii liberați se așezau de obiceiu in. provincia 
“unde și slujise, de unde familia lor era de loc; acei cari nu 

> erau cetățeni obțineau dreptul de cetiițenie, cu toţii conubiul cu 
femeile lor, legitimându'și copii „per subsequens matrimonium“. 

PPR va . . . „Z Cit. despre trupele ajutătoare, ele nu erau intrebuințate de o- 
Vie 

de 

ved 

ori 

eiu in țara lor de naştere ci in altele, in scopul tocmai 
a desființa naționalitatea lor. Dacii, a căror număr se 

le a fi fost insemnat in armatele romane, erau scoși din 
țara lor și, de şi romanisaţi, nu se întorceau de cît arare- 

inapoi. ? , 

Dacia era, deci supusă unui curent îndoit, introducerea e- - 
lementului roman și slăbirea, elementului dac, cu deosebire 

| a celui bărbătesc. O ast-fel de lucrare urmărită timp a-" 

:) 

”) 

Pentru legionari slijba era de 20 de ani. Ea se urca la 25 pen- 
tru trupele ajutătoare. Vezi Mommsen C.I. [.. III p. 903 ş.'u. şi Iung 
Nămer und Romanen în den Donauliindern. pag. 45. Şu : 

- Mommsen, Râm. Gesch, II p. 4. Comp. 1. Harster, die Natig- 
nen des Râmerreiches în den Ieeren der Kaiser, Speier 1877, p. 
26: „Daneben aber kommt nicht weniger als 81 mal die Bezei- 
chnung castris statt des Vaterlandes vor, was nicht anderes be- 
deuten kann als im Lager geborenes Soldatenkind, „50 dass also 
nach diesem Verhiăltnisse drei achtel der gesammten Manschaft 
unter den Waffen geboren und aufgezogen war.
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proape de două secule era fără indoială mai mult de c;(in- 
destulătoare pentru a desnaţionalisa un popor aproap bar- 
bar, cîid pe de altă parte, elementul civil al pope faţiunii,, 
care lucra, in acelaşi sens, era așa de puternic, 

Pe cînd deci inriurirea, elementului latin civil coatribui mai 
cu osebire' la romanisarea claselor de sus a socist tății dace, 
slujba militară strecură acest element in păturila inferioare 

-ale poporului. Ast-fel toată națiunea, Dacilor cafe rămăsese 
in provincie fu Tomanisată, aşa că ea lăsâ numai cit slabe 
urme in limba vorbită astăzi de Romini Această “sărăcie a 
elementului dac in limba romînă nu este insă mai afară din 
firea; lucrurilor de cît acea a, elementului celt din limba fran- 
ceză 1). Totuși luăm aminte că dacă elementul dac este slab. 

„Yepresentat in limba Rominilor, acestia au păstrat de la d&n- 
șii alte rămășițe câre nu sunt mai puțin insemnătoare, pre-., 
cum in portul părului, in hainele lor, in zidirea caselor lor 
și chiar în tipul feţii lor care amintește pănă, la inşelat, fi- 

_gurile dace săpate pe columna lui Traian. 
--”0O a-treia, greutate ce s'ar opune la romanisarea Dacilor 

ar fi timpul cel relativ prea scurt alstăpinirei romane in Da-. 
cia, 106—270, adecă 164 de ani 2. Timpul intrebuințat pen- 
tru romanisarea tuturor provinciilor nu a fost nicăirea mai 
lung și pentru căte-va, din ele chiar cu mult mai scurt. Ast- 

„fel Strabon ne spune că in timpul stu (cătră naşterea lui 
Christos), Spania era cu totul romanisată, că băștinașii spa- 
nioli uitaseri limba lor şi adoptaseră intrebuințarea latinei 
şi că nu se mai deosebeau in, nimica. de Romani 2), Organi- 
zarea acestei provincii cade insă în anul 197 și intăia colo- 
nie așezată in ea este din 171, Carteia.. Provincia Narbonesă din 

  

1) Lattre, Hist. de la langue frang. II p. 104. Ailtosisch, die sla- 
vischen Elemente im Nengriechischen p. 537. Elementele pe care 
le credem rămase de la Daci sunt acele aşa numite» albanese, 

2) Hunfaley, Eihnographie Ungars p. 344. 
s) Strabo III 15, 

, 

i
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Galia, supusă Romanilor de către Tulius Caesar (52 an. H.), 
era pe-timpul lui Plinius (fr 79 d. H.) „mai mult o Italie de 
cit o provincie“ :). In sfărșit Velleius Parterculus mărturiseşte 
că in Panonia, la a cărei cucerire luase el singur parte, deci 

"în decursul unei singure generații, nu numai cît limba latină, 
era răspîndită, ci insuși literatura romană se introdusese in 
sînul poporaţiunii 2). După nişte asemenea, esemple mai pu- 

„tem găsi aşa, de afară din cale romanisarea Daciei în timp 
de 164 de ani mai ales cind este dovedit că elementul TO- 

_man era aici așa de puternic? 
k.. 

  

! Națiunea Dacilor, a căreia existenţă sub stăpinirea romană 
este afară de ori ce indoială, a fost romanisată, prin inriuri- 

„rea statornică şi a tot puternică a elementului domnitor. E- 
„Tau anume in Dacia două clase de poporațiune : acea a o- 
rașelor care alcătuia pentru a zice astfel aristocrația țărei, 
compusă în cea mai mare parte din cetăţeni romani veniţi 
in Dacia, in care se contopise și clasa înaltă a poporului 
dac %; a doua clasă era acea ce locuia Ja cămp, lucrători 
ai pământului şi păstori care se coborau din Dacii TOMani- 
sați, uniți cu veteranii legiunilor stabilite în Dacia. Cănd nă- 
vălirea, incepu, vedem indată pe oameni bogați căutînd scă- 

„pare in părțile mai apărate ale imperiului roman, după cum 
“am găsit mai sus fugind pe muma impăratului Maximian €) Pu- 
“ţin căte puțin orașele se despoporară prin emigrarea necon- 
tenită a, cetățenilor romani şi chiar a Dacilor celor avuţi ce 
se deprinseseră cu viața, romană. Oare tot ast-fel se intămplă 

  

1) Plinius, E N, III, 4: „breviterque Italia quam provincia“, 
„ 5) ist. rom. II. 110 „în omnibus Panoniis non disciplinae tantum 

| modo, sed linguae quoque notitia Romanac, plerisque etiam lit- 
terarum usus et familiaris animorum est exercitatioă, 

*) Romanii bogaţi locuiau numai în „Oraşe. Câmpul ei era sălășluinţa, - 
sărăcimii, mai ales pe timpul imperiului. 

1). Vezi mai sus p. 28.



, 
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lucrul şi cu locuitorii cîmpului, cu clasa sărmână a poporu- 
lui, care nu primise de la Romani. de cit idiomul lor, dar în 

„ cele-alte adusese ei pe Romanii ce se aşezase printre ei (ve- 
teranii) la felul lor de traiu? Nu vedem nici un temeiu pen- 
tru a o admite. Acești țărani fiind săraci, le lipsea mijloa- 
cele de trebuință pentru a fugi așa de departe și a, trăi in 
străini 3), , . 

Clasa, sermană însă de pe altă parte nu a putut rămînea, 
pe loc pentru a infrunta grozăviile năvăliri: Și dănsa trebui 
să fugă şi să caute un adăpost. Dar acesta "1 găsia in apro- 
piere, in locuri cunoscute, și n'avea nevoe să'și părăsească 
țara pentru ași mintui viața. Făcea cea ce -a făcut in tot 
timpul istoriei lor Rominii cînd fură espuși năvălirii. Căci a- 
ceastă periodă turburată a istoriei, de şi incetează pentru 
Europa cea-laltă de-la un timp oare care,.pentru Romini se 
perpetuează, reproducăndu-se mai pe fie-care an, prin prădă- 
ciunile celui de pe urmă și celui mai cumplit neam de bar- 
bari revărsat de Asia asupra Europei, Tătarii. “Unde. fugeau 
Rominii cînd veneau 'Tătarii asupra lor? Cronicarii ne res- 
pund intrun glas: la munţi: și la păduri. Așa N. Mustea 
spune: „că Tătarii după obiceiul lor au și lasat ciambur în 
toate părțile in şese zile de au prădat și robit, și fiind calea 

„grea şi omeții mari, pu s'au. putut ascunde Vieții oameni și 
Sau implut de robi şi de dobitoace; cum erau săniile și pi- | 
jăniile așa le” aduceau încărcate de mueri și copii degeraţi 

„și fete mari, cum era mai amar, și am fost față de am văzut | 
aceste“. Joan Canta arată că „de jafurile lui Const. Mavrocordat 
mulți oameni fugeau prin munți și prin codlii și mulți pe- 
riau de frig și de foame și mulți din fruntașii satelor Sau 
primejduit“, și aiure: „In domnia a patra a lui Const. Ma- 

1) Cultura pămintului era infloritoare în Dacia, și deci presupune 
o numeroasă clasă de ţărani. Pe o medalie din 113 se vede Da- 
cia stănd pe o stăncă 'și ținănd în mină o insignie militară ; di- 
naintea ei sunt doi copii purtănd unul spice, celalt, un strugur,
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vrocordat toată puterea turcească se suise in capul țărei "la 
cetatea Hotinului şi fara se bejănise la munți şi la codri.“ 
Miron Costin in poema polonă spune: „Şi cînd coloniștii 
nu mai putură infrina furioasa muţime inăbuşitoare,... s'au 
retras în partea munților lăsănd pustii frumoasele lor oraşe.“ 
Const, Căpitanul, cronicarul Munteniei, adauge că: „oamenii cei 
proşti erau fugiți prin păduri și prin munți pentru o veste 
ce venise că vor să robească țara Tatarii.« Anaforaua obşteștii 
adunări din 1817 crede că: „nu puţin norod de locuitori pă- 
timea după vremi de năvăliri streine şi intru această pricină 
unii năzaiau în părțile munţilor, fiind locuri tari spre' a s6 
putea apăra“: ?) etc. etc. . pc 

Aceleaşi i imprejurări determină pe oameni la aceleași fapte ; 
cea 'ce "i videm. ficănd mai tărziu vor fi pus-o in lucrare şi de 
la inceput. , | 

Chiar bogaţii ciind fugeau din Dacia, incă nu o părăseau fiiră 
gândul de a se intoarce, căci greu se deslipeşte omul deceea | 
ce a agonisit, dovadă mulțimele de comori ingropate, găsite - 
pe pământul vechii Dacii 2). Dar incă sărmanul! El se re-! 
trăgea tot-deauna in preajma locuinței sale, sperind că se 
vor linişti vremile și că va putea siși revadă așezarea! şi 
casa. Dar timpul trecea şi izvorul barbarilor nu mai seca; 

2)  Letopisiţele moldovei de 27. Cogălniceanu 1852 III p. 70, 174, 
188. Arhiva Istorică, de IZasdeu V. 1, p. 169, Magazinul Istoric 
p. Dacia de Laurian şi Bălcescu II p. 3, 252. 

?) Observăm cu acest prilej că D-] Itunfaley, Anspriiche 197, se 
inșală cind susţine că nu s'ar fi găsit in Transilvania monezi de 
după timpul lui Gallienus, cînd Corpus Inscript. Lat. III p. 661 
constată aflarea de monezi romane in Dacia din secolii al IV, V, 
şi VI: „Ceterum etiam post amissam provinciam nummos Romanos 
ivi in usu mansisse vix opus est exemplis confirmare, ut solido- 
rum cusorum a 'Iheodosio II ad Iustinum thesauro effosso prope' 
vicum Kleinschelken“. Dar d-sa avea interes de a dovedi că după 
părăsirea, Daciei, această provincie a fost cu totul isolată de. im- 
părăţia romană, şi deci „Necunoştința unei asemenea imprejurări 
pentru d-nul Hunfalvy se esplică,
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necontenit se improspăta trimițând in locul celor sătui pe 
alții flămănzi. "Timpul trecea și o generaţie se stingea după 
alta in creerii munţilor, in cît cei născuți la umbra inaltelor 
lor piscuri se deprinseră in curând a găsi aici o nouă patrie. 
Ast-fel se schimbâ în curând condițiunea. socială a Daco-Ro- 
manilor; ei deveniră păstori, fără insă a imbrăţoşa in totul 
viața nomadă, după cum se : pretinde *), ci luănd din obice- 
iurile ei numai cît era neaparat pentru noul lor chip de a trăi 2, 

Eată, pentru ce noi intilnim pretutindeni rămășițele vechii - 
poporațiuni romane în munți. La Sudul Dunirii o găsim in 
Haemus, Rodope, Pind. Călătorul evreu Veniamin din 'Tudela 
descrie ast-fel pe Valachii din Tesalia: „Valachii incep de 
la Zituni a căreia locuitori impoporează munții. Această rasă 
poartă numele. de Valachi.: Ei samănă pentru agerime cu ca- 
prele, se cobor din munții lor şi pradă pe Greci. Nimeni nu 
poate să'i ajungă și nici un'rege nu i-au putut stăpini.e 3 
Nicetas Choniates care reproduce cu deamănuntul luptele între 
Valachi și imperiul bizantin, pune ţara locuită de ei in Hae- 
mus și Rodope, unde earăși "i descrie sărind ca caprele peste 
prăpăstii. Călugărul Rogerius care espune in scrierea sa Car- 
men. miserabile, starea Transilvaniei după, năvălirea Tatari- 
lor, așa după cum o văzuse el cu ochii lui, arată că popo- 
porația ţ&rei se retrăsese la munți pentru a scăpa de năvălire: 
„Şi era, acolo la o indepărtare de vio 10 mile lingă o pă- 
dure un sat care se chiamă Frata in limba de rănd, și din 
jos de pădure la 4 mile un munte minunat şi inalt pe a cărei 
vîrf se inalțau niște stănci ingrozitoare; acolo căutase scapare 

3) Vezi Cap. III. 
2) Limba vine in sprijinul acestui mod de a, videa: Latinescul do- 

mus care insămna locuință, trainică şi oare cuni bogată s'a per- 
dut din limba romănă care a păstrat numai sărăcăcioasa casă (casa). 
Dobitoc care la Slavi insamnă avere, la Romanii, reduşi la starea, 
de păstori, capătă înţelesul de animal—singura lor avuţie. 

5)  Tafel de Tessalonic in Rosler. Rom. Stud. p. 108 nota 5,
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o mare mulțime de barbaţi și de femei, care salutăndu-ne 
ne primiră cu lacrimi intrebăndu-ne despre primejdiile cele 
indurasem. Ne oferiră o păne neagră făcută din făină Şi 
coajă de stejar. Am stat aice o lună de zile şi nu. indrăs- 
niam a ne cobori, dar trimetâam adeseori descoperitori care 
să afle și să ne spună dacă mai rămăsese in Ungaria vre-o parte 
de Tatari, şi cu toate că adese ori lipsa de hrană ne silea 

„a ne cobori in părțile ce fusese când-va, locuite, totuși nici 
odată nu ne era sigur coborişul.“ :) Aceste vorbe a le lui Roge- 
rius ne arată intr'un chip viu și văzut efectul năvălirei asu- 
pra. părții sărace a poporației ţărilor copleşite de barbari.. 
Este afară de ori-ce indoială că cea mai cumplită din toate 
năvălirile a fost acea a Tatarilor, Ce 'efect produce ea asu-" 
pra popoarelor ce au suferit:0? 1 face ea aşi părăsi ţara ? Nu 
videm aceasta. Găsim numai căt poporul refugit in munți şi 
necontenit la păndă pentru a se cobori earăși in locuinţele 
sale. Pentru ce oare atunci năvălirea Goţilor, care, după cum 
vom vedea mai la vale 5), nici nu avuse de obiectiv prin- 
cipal al seu provincia Daciei, să fi avut de rezultat părăsirea 
țerei de cătră intreaga, sa poporaţie ? Că Valachii locuiau iîn- | 
tradevăr în munți pănă adăne in timpurile noastre se vede 
dintrun document din veacul al XV-lea in care comitele Se- 
cuilor, Iaksch, scrie către“senatul acestui popor: „De acea 

1) Schirandiner, Scriptores rerum hungaricarum I p. 320: „Et erat: 
ibi ad decem miliaria iuxta, silvam villa quae frata, dicitur in vulgari ; 
et infra silvam, ad quattuor miliaria mons mirabilis et excelsus în 
cuius summitate lapis et petra fundabatur terribilis; magna eo 
hominum et mulierum confugerat multitudo ; qui nos gratulantes 
ano fletu receperunt interogantes nos de nostris periculis, obtulerunt 
tandem nobis nigrum panem de farina et corticibus quercum pis- 

-tum.  Mansimus igitur uno mense, nec fuimus ausi discedere 
sed mittebamus semper speculatores videre ct rescire si adhuc 
aliqua pars Tartarorum în Hungaria remansissent, et qaamvis” sac- 
pius necesitate quaernit victualia cogente, loca petivimus  quon- 
dam habitata, nunquam tamen noster tutus erat descensus.& 

?): . Vezi cap. VIII Limba. :
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rog prietinia voastră ca in fie ce zi să urcați munții şi să 

sfărămați pe viclenii de Valachi“ 1). Aceași retragere în munți 

a elementului roman sau romanisat s'a adeverit şi pentru alte 
părți ale imperiului roman, Aşa, Jommsen 'spune despre 
Retia: „Muntele apărător era locul de scăpare cel mai apro- 
piat al provincialilor care fugeau in aceste timpuri pline de 
turburări inaintea Germanilor, atit din ţările Dunărei cit şi 
din Norie sau din valea Padului. Civilizaţia suia treptele 
munților de care Reţienii wavuseră incă, nevoe și pe care 
incă nici îi atinsese.* Un alt autor Sfeub spune despre Ti- 
TO: „Mai -de insemnat este insă că tocmai muntele cel mai 
inalt, mai gol şi mai sălbatec din dosul Tegernsee este incă 
plin de nume romane“. 2) , 

Eată pentru ce nu trebue să ne mirăm, după cum pare a 
o face Rosler, 'de a găsi cea intăi pomenire despre Romini 

- în documentele Transilvaniei ca locuind regiunea inaltă, și 
muntoasă a sudului acestei țări 3). Tot această imprejurare es- 
plică cum se face că nu se găsese de cit puține: urme a ve- 
chei poporaţiuni in regiunea joasă a. ţărei, pe cînd muntele 
este plin cu ele, precum. vom vedea mai jos. - 

D-l Lung spune că a r&mas în Dacia poporațiunea  origi- 
nară romanizată, -pe cînd coloniștii romani propriu ziși S'ar 
fi îndepărtat din: provincia părăsită. Noi credem că in această 
privință un element cu totul altul a hotărit care parte din 
poporație a rămas și care s'a dus, Nu a hotărit în această 
intrebare naționalitatea locuitorilor ci starea lor economică. | 
Cei bogaţi s'au. dus, Daci sau Romani; cei săraci au rămas 
aici, ori de ce naţionalitate Sar fi ţinut, Aceşti din urmă e- 

1) Zejer, Codex diplomaticus regni Hungariae X, 5, p. 143: „igi- 
tur adhuc vestras rogamus amicitias, quatenus cum tota vestra 
potentia, singulis diebus alpes ascendatis ct perfidos Valachos pe- 
nitus interficiatis, demtis pueris et mulieribus.“ 

2) Citaţi de Tang, Die Anfânge der Romaenen în Zeitschrifi fir 0. 
_G. 1872. p. 9%, 99. | a 

5) Rom. Stud. p.'98.
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rau legaţi prin insuși traiul lor de pământul pe care 1 lo- 
cuiau,. și deci nu puteau să-l părăsească, fâră a se. espune 
unei peiri mai sigure de cit aceea ce-i aștepta din partea 
barbarilor. Un popor așezat nu fuge nici odată in intregi- 
mea lui inaintea unei năvăliri. Numai nomazii, care își duc 
viața în căruțele lor, umblind din loc în loc, se pot strămuta 
cu totul. Să poate oare găsi ur singur exemplu in istorie 
unde un. popor intreg așezat să fi părăsit țara sa, pentru a 
căuta scăpare aiurea? Este de netăgăduit că oamenii a- 
vaţi au trebuit să fugii, ciici ei nu erau siliți să sufere nici 
chiar neplăcerile, dară incă pericolile năvălirei. Și astăzi tot 
așa fac indată-ce răsboiul se apropie de „țara sau asediul 
de orașul lor. Greul poporului insă a rămas Şi rămîne in. 
tot-d'auna pe loc. Sar putea formula în această privință o 
lege generală: anume că popoarele nomade se strămută ina- 
intea unei năvăliri; cele așezate rămîn lipite de teritoriul 
lor şi năvălirea trece peste ele, precum valurile mărei se re- 
trag de pe țărmul pe care îl cuprinsese. De alt fel nu sar 
mai vedea pături de popoare așezate. una peste alta, ci o 
goană necontenită a, acestora fără perspectivă de incetare. 
Pentru ce oare singuri Dacia să fi făcut excepție de la a- ceastă obşteasci, lege? i , 

“ Protivnicii stăruinţei Rominilor in Dacia, pentru aşi pu- 
tea susține teza, voesce să dovedească că civilisația romană 
incetâ in această, provincie “odată cu retragerea legiunilor. 
In aceasta pot avea dreptate. Dar ei amestecă civilizația ro- 
mană cu poporul insuși "daco-roman, și 'conchid de la dis- 
părerea celei intăi la acea a celui din urmă. Ast-fel ei se 
„Miră cum ar fi cu putință ca inscripţiunile să inceteze de o- dată, după anul 270. Apoi pentru ce oare Attila ar fi luat 
pe miniștrii săi romani de la Aetius şi nu-i găsea in Dacia 
sa? *) Nouă ni se pare că unor asemine, intrebări nici li se 

  

*) + Hunfaley die Rumacnen und ihre Anspriiche p. 20, : : -:
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cuvine un răspuns serios. Cum? niște sărmani fugari în gi- 
turile și prăpăstiile munților, care mai apoi devin in mare parte 
păstori, să pună pietre mormăntale pe groapa morților lor, 

sau să fie chemaţi a ocărmui impărăția Hunilor?! 

Pe scurt protivnicii stăruinței Rominilor în Dacia Traiană, 
susțin tesa următoare: Dacii nu au fost romanizați; Roma- 
nii au părăsit Dacia la venirea barbarilor; deci elementul ro- 

man a dispărut cu totul din provincie. Find-că astăzi îlintăl- 

nim in aceiaș țară intr'o grămadă inchegată, trebue adus de 
undeva, căci din nouri nu s'a putut cobori; de aici teoria 

reintoarcerei lor de peste Dunăre. Toată această clădire se 

razămă pe. o temelie cu totul putredă. Dacii nu au dispărut 

din Dacia; din polrivă, ei au rămas aici în mare număr și au 

fost cu toții romanizați. Poporaţia se impărțea, firește in două 

„clase; cea bogată alcătuită mai ales din Romanii veniţi in 
:. Dacia și din rămășițele clasei aristocratice a poporului su- 

*pus—și cei săraci, grămada poporațiunei dace romanizate, 
„coboritorii legionarilor romani născuţi în: Dacia, din femeile 
locului și un număr de veterani romani. Dacă este afară de 

îndoială. că cei bogați fugiră, cei săraci trebuiră, să xemină, 
pentu pricinele ce am arătat d 

II. 

REÎNTRAREA ROMÎNILOR IN DAGIA. 

Am văzut că părăsirea Daciei de cătră locuitorii. ei, nu 
este de cit o -ipotesă neindreptățită. Tot aşa este și pretinsa 
reintoarcere a Rominilor in acea ţară, care. s'ar fi petrecut 
după deosebiții autori cari o susţin, in deosebite timpuri. 

4) Di Gaston Paris, Romania 1878 p. 618 zice in această privire: 
pân reste avec la thdorie de M, lung, ce ne serait que la lie de 

ce peuple melangă qui serait rest6 adhârent au sol de la Dacie: 
belle succession ă revendiquer pour les Roumains!“ Ni se pare 
că nu ar fi o necinste a se cobori spre pildă din țăranul frances.: 

—
.
.
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Rosler cu ucenicii sti readuc, după cum făcea și Sulzer, 
pe Romiîni din Moesia, in decursul, secolului al XIII-lea, toc- 
mai pe cînd Valachii transdanubieni se rescoală in potriva 
imperăţiei bizantine, Engel îi reintoarce in Dacia traiană că- 
tră secolul al IX-le, pe cînd Miklosisch îi readuce tot din . 
Moesia, insă. mult mai timpuriu, cătră sfărșitul secolului al 
V-lea, epoca năvălirei Slovenilor in peninsula balcanică. In 
sfirșit Tomaschek le pune obărșia mai jos, in părţile centrale 
ale muntelui Haemus, vechea patrie a Bessilor, şi-i aduce de 
acolo in Dacia cătră jumătatea, secolului al XII-lea. | 

Vom incepe prin a analisa cea intăi din. aceste păreri, a- 
ceea care face pe Domini să revină din Moesia. Pentru ca 
poporul Romîn se .revină in Dacia din Doesia, trebue 
ca el să se fi aflat aculo la epoca cînd se “presupune 
că au părăsit'o, sau cel puțin la o epocă anterioară. Insă 
noi vom vedea că aceasta nici odată nu S'a. intimplat; că e-: 
lementul roman. în tot-d'a-una a fost prea slab in Moesia, 
chiar pe vremile Romanilor; că mai tărziu €] a dispărut cu 
totul și că poporațiunile valache ce se intălnesc acolo in 
zilele noastre, sunt cu toatele fără escepție, imigrate în tim- 

 Purile mai nouă din Valachia, pentru a fugi de apăsarea la 
care erau expuse din partea ocărmuirii acestei țări. Puţinii 

“Romini macedonieni ce se intilnesc in Bulgaria locuesc prin 
orașe, indeletnicindu-se cu comerciul “și Sunt deci cu toții imigrăți nu' de mult aice 3), o! e , 
A). Kanitz, Donaubulgarien und der Balkan, Leipzig, 1882, I, p.69: „am "Timok sind die walachischen Orte vorwiegend. In Prof. Bra- daska's Abhandlung und Karte! erscheint das bulgariche Elemen, hier als das stirkere. Dies ist jedoch unrichtig. Veschicdene Ursa- chen und namentlich das bauernfeindliche Regiment der walachi- schen Bojaren begiinstigten die Entstehung und rasche Zunahme der rumânischen Colonien auf dem bulgarischen Donauufer.« p.64: „Cincaren, Griechen und Armenier liefern den kleinsten Bruchtheil der Devălkerung bulgarischer Stădte: es fehlt nur sclten in den Handelsstădten, crreicht aber in Westbulgarien niemals cine nen- nensiyerthe Stirke.« i 

4 

4
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Din toate provinciile imperiului roman, ceâ mai săracă in 
incripțiuni este fără tăgăduială Moesia. Corpus inseriptionum 

latinarum conţine de abea cite-va pagini de insripțiuni cu- 
lese in acsastă ţară, pe cînd pentru cele-l-alte provincii ale 

imperiului, ele se numără cu miile. Poporaţiunea care locuia 

in orașele sale cele: mari, era mai ales de obărșie greacă și 
este cunoscut că pretutindenea unde acest element cra „Pu- 

ternic, el nu lăsa să inflorească elementul roman ?). 

Dar chiar cînd acesta din urmă ar fi avut o oare-care 

vlagă, incă este vădit că Moesia a fost expusă unei năvăliri 

tot atit de sălbatice ca şi aceia indurată de Dacia. Mai a- 
les orașele, fiind dărimate de barbari, locuitorii lor fugiră 

pentru a găsi o scăpare in părţile mai retrase ale impărăţiei, 

pe cînd săracii trebuiră să-și adăpostească viaţa lor, retră- 
găndu-se în munţii care mărgineau țara despre miază-zi, 

Haemul sau Balcanul. In viața Sfintului Dimitrie se găseşte 

pomenită această fugă a poporațiunei orașelor Moesiei cătră 
miază-zi, pentru a afla o scăpare în orașele intărite, și au- 

"torii bizantini sunt plini: de povestiri ale crudelor intămplări 

cărora fură expuși locuitorii Moesiei 2). 

„Dar apoi chiar imprejurarea că toată. peninsula balcanică 

este plină de poporaţiuni de obărșie slavă, dovedește cu pri- 

sosință că această regiune era ţinta cătră care tindeau toate 
năvălirile și că prin urmare aici trebuia să fă mai simțită 

EN Kanitz, Idem fi, p. 120: „Griechische Katifleute Pahnten mit cin- 

- gefăhrten YVaaren dort glcichzeitig ihrer Sprache und ihren Gât- : 

term den Weg, und die spăter folgenden Râmer vermochten dicse 

nicht zu verdrângen.- Selbst die nărdlichen Balkan-Territorien 

nahm griechiche Cultur în so alleinigen Besitz, dass ich wohl zahl- 

reiche gricchische, nur selten aber lateinische Inschriten dort traf.« 

| 2): Vezi Piă, Abstammung der Ruminen, p. 65. Comp. Funapius. 

"Excerpta de legatiânibus, Bonn. p. 51; Malchus, Idem, p. 95: 

Priscus, Idem, p: 171. Acest din urmă, zice despre oraşul Naissos 
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violența lor. Precum am observat*o și mai sus, toată popora- 
țiunea de obărşie romană sau romanizată, care nu a părăsit 
țara, se adăposti in munte unde imbrățișă viața, ciobănească, 
pe care o.păstrează in mare parte pănă azi. Nicăiri la sudul 
Baleanului Rominii n'au părăsit, chiar astăzi, cu totul viața lor. 
schimbătoare, pentru aceea așezată a plugarului. Acei care sau 

“ ponorit in Orașe, Sau apucat de meserii sau de „negoţ; dar 
numai foarte rar in aceste regiuni se intilnesc Valachii 
lucrind pămîntul pentru a-și scoate hrana din el Din potrivă, la 
nordul Dunărei îi găsim de timpuriu dedați la, agricultură 
şi această indeletnicire a devenit, pentru a zice așa, națio- 
nală la denșii. Această deosebire in Starea socială şi eco- 
nomică a Rominilor de din-coace de Dunăre și cei de din 
colo de Iaemus, are insemnătatea ei pentru intrebarea pe 
care 6 tratăm, după cum V'om vedea mai la vale. 

Cercetarea autorilor bizantini, la care avem să pășim, do- 
vedeşte intrun chip invederat, că nu se găsește nici o urmă 
de Valachi intre Balcani şi Dunăre, şi că toate amintirile 
despre acest popor se rapoartă la regiunile muntoase de la 
sudul Haemului. ? 

Teophylact şi Theophan povestesc că generalii bizantini - 
Martinus și Comentiolus, vroind să lovească pe Avari în Zra- 
cia în anul 579, fură impiedecați de la aceasta prin o spaimă 
cate-intrâ in armata lor. Căzînd sarcina de pe spetele u- 
nui catir, un soldat strigă cătră, stăpînul dobitocului in limba 
patriei sale: „torna, torna fratre“, şi oastea, luînd această che- 
mare drept un strigăt de spaimă, o rupse de fugă. 'Theo- 
philact dă o altă formă acestor vorbe, căci el zice „retorna:. :) 
Aceste cuvinte să țin fără indoială de dialectul valach; cu 
toate că se deosebesc intru cit-va de limba vorbită astăzi in 
acele părţi și care ar suna: toarnă, toarnă frate! * A 

Cedrenus rapoartă că in lupta căpitenielor bulgare: David, 

  

1) Theophanes, Chronographia, Bonn. 1, p. 397: „să TITPUA pui,
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Moisi, Aron și Samuil, în contra imp&ratului Constantinopo- 

lei Vasile al Il-le, David fu ucis in Macedonia, intre Casto- 
via și Prespa, de cătră niște Valachi călători in 976). 

Acelaș impărat voind să nimicească puterea Bulgarilor, fă- 

cea in toți anii cîte o expediție in inima țărei lor, care se 
afla in regiunea Ohridei, în munții Macedoniei. Samuil re- 

gele Bulgarilor, pentru a scăpa de aceste loviri, care se in- 

tîmplă 'după 1013, intăreşte o trecătoare ce se afla intre 

Cleidion și ziufa-Apreo 2). Numele acestui loc fiind de obir- 

şie valach, arată locuința acestui popor în acei munți. 
In 1019, după supunerea desăvirşită a Bulgarilor, împăra- 

tul Vasile al Il-le, organizază biserica acestei naţiuni, lă- 
sîndu-i forma naţională, insă numind un arhiepiscop grec la" 

scaunul Ohridei. Impăratul prin hrisovul dat cu acest prilej, | 

dispune ca "Valachii. din întreaga Bulgarie. să fie supuși au- 

torităţii acestui archiepiscop 2). Din această vorbă nehotărită 

de „Valachii intregei Buloarii“ s'au incercat a se deduce că: 

aceştia locuiau și in Moesia pănă la Dunăre, ceia-ce nu: este 
de loc indreptățit, intru cit hrisovul putea, chiar vorbind de 
Valahii intregei Bulgariei, să nu se rapoarte de cît la pir- 

- ţile locuite de ei, munții“acestei țări. 
| Oştirile bizantine sunt adese alcătuite din Valachi. Nu vom 

aminti aici de cit cuvintele Anei Comnenei, care zice că 

nouele ridicări de armată ale lui Alexios, se alcătuiau din: 

Bulgari şi din „nomazi“ numiți Valachi în limba poporului ?) 

) G. Cedrenus, Bonn. 1], p. 435: „Bă? 55% Cinnamus 

Bonn. p. 260. spune despre Valuchi că ar fi vechi coboritori din 

Italia: păi “îi za Bho moni Zyehew ci a 2E "ezhtaş ă- 

„007 za ctya Xena 
2 G. Gedrenus, TI, p. 457. Câmpu-lung. 

2) pal câ învă măaai Bodega Bhaâ ui 35 gt 

Ă sovedea citațiunea în Pic, Abstammang der Rumiinen „D. 02 nota 45. 
[i 

1) Anna Comnena, Bonn. 1, p. 395: emâzol 38 Ex, Bo Jţăguy za 
îmâsa <a topăa "Bica stene Bhdpews s0yscus 1 zor ae 

a
.
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Cantacuzin vorbeşte de Valachii cari ar locui in muntele 

_Rodop ”). 

Cătră anul 1170 Veniamin de Tudcla, pomeneşte despre 
Valachii in descrierea călătoriei sale cătră Palestina. EI îi 
intilnește in Tesalia, şi! spune, precum am văzut mai sus: 
„Valachia începe la Zituni ai căreia locuitori impoporează 
munții. Această rasă poartă numele de Valachi. Ei seamănă 
pentru agerimea lor cu caprele, se cobor din munți și pradă 
pe Greci. Nimene nu i-a putut apropia şi incă un rege nu ar 
fi in stare să-i stăpinească“ 2). a 

Cronica, care conține povestirea cruciatei a treia, pomeneşte 
despre o regiune lingă Tesalonic numită Plachia 5). După 
cit se vede este aceiaşi pe care Nicetas Choniates, o nu- 
meşte Valachia mare î) şi care este cunoscută şi de: croni- 
cele imperiului latin din Constantinopole sub numele de Dla- 
chic, Blaquie la grant. In vechea Etolie şi Acarmanie, se 
intindea Valachia mică, car în opir Valachia superioară 5), 

Până aici nu am intălnit nici o pomenire despre Valachii 
din Moesia. Dar s'au aflat Valachi în Serbia. Mai multe do- 
cumente publicate de D-l Fr. Miklosisch, vorbesc de familii 
valache dăruite de cătră, regii sărbi unor mănăstiri. Sar pu- 
tea scoate de aice aflarea de Valachi dincoace de Balcani, 
Aceasta o și dă a înţelege d-l IZunfaloy, pe cînd d-l Pi “E, dela 
care d-sa imprumută aceste fapte, atrage cu de adinsul lua- 
rea aminte că acești Valachi sunt cu toții de baştină „din 
nordul Albaniei sau din „părţile cele mai sudice ale Serbiei,“ 

  

') Cantacuzenus, Bonn. I, p. 146. 
*)  - Tafel, De Thessalonie. ap. Băsler, Rom. Stud. p. 108, nota 5 
5) Ansbertus, De expeditione Frederici, citat de d- Hinfale y. 

Anspriiche p. 65 nota 1, i . 
*) Nicetas Choniates, Bonn. p. 8il: „Tă „Pemzhlas AIE PAI pe 

ssoga vi pzyihr Bhayiz Piz Afazezat, 
*) . G. Phrantzes, Bonn. p. 414: Tis pings Bhxyizs* Sehol, 

Thueyă. II, 102: „Achozia ă a h00vEr Ani aut
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ceia ce-i strămută in centrul Balcanilor. Se ințelege că d- 

Hunfalvy se fereşte de a arăta şi această ingrădire?). . 

Ne rămine de lămurit o intrebare insemnată pe care mai“ 

ales se razămă partisanii teoriei lui Rosler, anume acea pri- 

vitoare la ființarea statului valacho-bulgar la sudul Dunării. 

In deosebire de Slavişti, ei primesc că acest stat a fost. in- 

temeiat și susținut mai cu osebire prin opintelele naţiunii 

valache „care, zic ei, trebuia să fie foarte numeroasă in Moe- 

sia“. Cum se face insă ca ea in urmă să dispară de aici? 

Cum să se lămurească acest fapt, ce pare atit de afară din 

cale, că astăzi ea nu se mai găseşte mai de loc acolo, cînd 

a trebuit să fie cînd va prea numeroasă şi puternică, pen: 

tru a infrunta oștirile bizantine şi a pricinui aproape dără-! 

pănarea impărăţiei latine: din Constantinopole ? Altă esplicare 

nu pare cu putință de cît de a pune pe Valachi să treacă 

Dunărea pe malul ei stîng, unde incepem ai săsi indată după 

“răscoala care dădu naştere statului valacho-bulgar. 

“Tărimul pentru limpezirea acestei intrebări a fost „acum 

pregătit prin cercetarea a tot ce se află pomenit despre Va- 

lachi in scriitorii bizantini și în cele-l-alte izvoare contimpu- * 
vane acestora. Am văzut că pănă aici nicăiri Valachii. nu se 

„găsesc pomeniţi ca locuind in Moesia. Să cercetim acuma 

dacă Nicetas Choniates, cronicarul statului valacho-bulear, 

sdruncină arătările tuturor celor-l-alte izvoare pe care le-am 

petrecut. 

Impăratul Isaac Anghelul, vroind să se însvare de iznoavă, 
ceru și. obținu mîna fetei lui Bela al III-lea,. regele Ungu- 
rilor. Având el nevoie de mulți bani pentru ași strbători că- 
sătoria, el impuse supușilor sti niște dări impovoritoare, care 

2) Munfaloy, Anspriiche, p. 73. Pie, Abstammune. p. 56.— Nu a- 
dăugim la cele expuse locurile din Cinnamus și din Choniates, 
pentru câ, după cum vom vedea, ele se rapoartă fără cea mai mică 
indoială la Rominii de la nordul Dunării. ”
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apisau cu deosebire asupra orașelor din jurul Anchialei: Şi 
pe „barbarii muntelui Haemus, care se numeau mai inainte 
Mysieni şi acuma Valachi“ 1. O dovadă, că aceşti Valachi 

"locuiau intradevăr muntele Haemus, reesă intre altele din 
faptul, raportat de Nicetas, că acești barbari erau „apăraţi 
prin niște castele intărite, ridicate pe stinci prăpăstioase“, 
care nu erau de cit intăriturile clădite de Justinian in lan- 
țul Balcanilor, pentru a se opune năvălirei barbare IX 

Deputaţii trimiși de Valachi la Constantinopole, Petru Şi 
Asan, „doi fraţi din acea naţiune“ 5), cerură de la impăra- 
tul să le micșoreze dările şi să le impărțască proprietăţi in 
Haemus, care cereri fiind respinse şi unul din frați fiind 
chiar pălmuit de imptratul, ei se reintoarseră in sînul po- 
porului lor pe care îl aţițara la răscoală. Valachii la ince- 
put stăteau la gînduri, speriaţi de indrăsneala intreprinderii ; 
da căpiteniile lor izbutiră a-i hotări prin un meșteșug. Va- 
lachii resculaţi, se imprăștie „pănă in orașele indepărtate de 
Haemus, de unde ei răpesc ciitimi. insemnate de vite“ 4), De 
îndată ce impăratul se arăta, xeintrau în cotloanele neum- 
blate ale munţilor lor. Totuși impăratul isbuti a-i scoate şi 
de acolo, și atuncii barbarii constrinși, căutară scăpare in 
in vecina Sciție. Impăratul vrăfui atunci prin toată Mysia şi 
ar fi putut pune străji in toate satele lor „care sunt foarte 
numeroase in Haemus“ 5), mai toate așezate pe prăpăstii a- 
meţitoare şi inălțimii nfricoşate; dar elnu făcu nimica, ci 

  

1) Nicetas, Choniates, Ed. Bonn. 483; p5095 masă mtv Apo ză Za Bapăăecus si Myosi mpizegov voudaowo, vw 38 Bhăyet 
zndticaovar d 

*) Procopius, de aedificiis, Bonn. p. 304 şi urm. unde numtră vro 81 cetăţui ridicate în Atpiuzrov 
%) X. Ch, p. 482: „lltrpos ste at "Acăy, duopavzie ai sxsozopat + 5) 2. Chi p. 480.” i 
%) N. Ch. p. 487: tnzicz mhsow, at mohhai pi "Ela mamă zv 

Atuoy, | ” "
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se intoarse indărăt, inșelat prin rugăciunile de ertare ale. Va- 

lachilor. 

Asan, revenind cu o trupă de Sci, se hotări a restator- 

nici „imperiul Myseinilor și al Bulgarilor după cum fusese mai 

inainte“ *). Luptele reincep cu mai multă inverșunare Și res- 

culații repoartă mai multe izbinzi, care intăresc noul lor stat. 
„Descrierea pe care Nicetas o face despre Valachi, pe care 

îi văzuse cu ochii sâi, căci era secretarul impăratului și-l in- 
tovărășea adese-ori in expedițiile sale, se potriveşte intocmai 

cu acea alui Veniamin din Tudela: „Impăratul găsi cetățuile 

şi satele intărite prin noue metereze, ear apărătorii lor a-. 

căţați pe inălțimi după chipul cerbilor, săreau ca și caprele 

preste prăpăstii şi nu primiau nici o luptă fățișă“ 2). . 

După moartea lui Asan, cari peri jertfa unui omor în 1196, 
„fratele stu Petru octrmui incă un an statul cel nou, pănă 

căzu. și el sub cuțitul unui alt ucigaș, in 1197. Fratele lor 

mai mic Ioan (Ioniță), care domni timp de 10 ani, urmări 

luptele in contra imperăţiei bizantine, şi aceste lupte se pe- 

trec tot-deauna in JMacedonia și Tracia 5). Impărăţia, bizan- 
tină căzând in acest restimp in minele Latinilor, Ioniţă nu 
încetâ cu duşmăniile in contra noilor stăpîni ai bizanţului, 

și chiar birui in o luptă pe impăratul Balduin de Flandra pe 

care "| şi prinse, 1205. 
Ioniță fiind ambițios și dorind să dea. puterii săle o con- 

sfințire legiuită, trimise papei o solie insărcinată a cere pen-: 
tru dinsul titlul de rege al Valachilor şi Bulgarilor. Solia lui 
nu putu pătrunde in Italia, din pricina unui resboiu ce iz- 
bucnise intre Ungaria şi impărăție. Papa insă luănd pe altă 

1), Ch. p. 489: pri Th să Mociy mai sv Deyzrepăzoy 39- 

vazzalăv zis DWĂWID 3 Xa 2055 în cas dueipers,% 
2 AX Ch. p. 861. 
, N. Ch. p. 520, 561, 569, 570, 573, 589, GL4,618 ete. Comp. Tire- 

cek, Geschichte der Bulgaren, p. 231.
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cale cunoștință despre dorinţa lui Ioniţă, îi trimise un legat 
cu o bulă, in care se cuprindea intre altele: „că noi auzind 
că străbunii t&i îşi trag obărșia din neamul urbei Roma, ne 
propusesem incă de mult a te cerceta prin scrisori și solie. 
Ioniţă, in r&spuusul stu ciitră archipăstorul „catolic, mulţă- 
mește „prea puternicului Dumnezeu că ne-au readus la amin- 
tivea singelui și a patriei noastre din care ne coborim“. In 
corespondenţa care urmă, Ioniţă este in tot deauna numit: 
„Caloioan doinnul Valachilor și al Bulgarilor,“ şi tot acest 
titlu “i este dat și la incoronarea oficială care are loc în ziua 
dn 8 Noembrie 1204"). | | 

Slaviștii, in deosebire de autorii care tăgăduesc Rominilor 
stăruința in Dacia traiană, nu se impacă cu ființarea unui 
stat valacho-bulgar de cea parte a Dunărei. Ei susțin că a- 
cest stat precum și acel care fusese inaintea lui (sfărimat 
de Vasile II, Bulgaroctonul in 1018) era curat bulgăresc ; 
că elementul Valach nu juca nici un To], că dinastia asaniană 
era de obărșie bulgară, şi tăgăduiesc deci Rominilor ori ce 
parte la resboiul pentru neatirnare intreprins în potriva im- 
ptrăției bizantine către sfirștul secolului al XII--lea. Slaviștii” 
susțin că scrisoarea papei cătră Caloioan nu era de cit un 

- compliment pe care vicleanul Bulgar nu lipsi de a şi'l in- 
suși, pentru a'și căștioa mai mult bine-voința “capului bi- 
scricei catolice. Cit despre scriitorii bizantini, ei ar fi inlo- 
cuit tot-d'a-una cu scop numele de Bulgar prin acel de Valach, 
pentru a putea astfel inăduși numele unui popor pe care 
1 urau de moarte. D-l Pit se rostește in această privinţă 
in chipul următor: „Expunerea deosebiti a luptei pentru nea- 
tirnarea Bulgarilor iși găseşte explicarea în amestecarea nu- 
melor de Valach și, de Bulgar la istoricii contimporani, şi % fiind că în timpurile următoare numele Bulgarilor revine 
carăși in onoare, şi aceaşi schimbare a numelui în izvoarele 

  

1). Theiner, Mon, Slav. merid, 1. p. 15—39. 
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apusene poate fi datorită, inriurirei greceşti, apoi sar putea 

induce o inlocuire voluntară a unui nume prin cel-lalt din par= 

tea politicilor din Bizanţ, care'și poate găsi explicarea in ura 

politică și despreţul naţional, și care căuta să inlăture cu 
totul uriciosul nume al Bulgarilor. Numai atunci cînd Bul- 
garia fu restatormicită, in vechile sale margini, cînd existența 

ei fu cunoscută de toată lumea și cînd chiar ajutorul ei fu 

„cerut in potriva impărăției latine din Constantinopole, nu 

se mai făcu nici o greutate a se recunoaşte oficial numele, 

altă dată atit de uricios al Bulgarilor“ ?) 
Mai intăi această, susținere nu este intemeiată, căci Nice- 

tas vorbeşte in mai multe locuri de Bulgari alăturea cu Va- : 
lachii.. Ast-fel am raportat mai sus un loc unde el zice că 

Asan vroia să restabilească impărăția Valachilor și a Bul-. 
garilor. Aiure el pomeneşte despre un episcop bulgar 2).. Apoi. 

ce folos ar fi putut isvori pentru onoarea şi gloria 'bizanti- 
nilor de a atribui căderile lor Valachilor mai curând de cit 

Bulgarilor? In sfirșit ar fi destul de neințeles cum compli- 

-mentele papei să se potrivească așa de bine cu falşificatorii 

din Contantinopole. Dar nici n'avem nevoe de a cerceta pu- 

terea acestor argumente, căci posedăm o dovadă positivă şi 

neresturnabilă că dinastia asaniană era, de obirșie valachă. 
Nicetas Choniates povesteşte anume că in una din numeroa-" 

“sele lupte intămplate intre Valachi şi Bizantini, „unul dintre 

preoţii prinși pe cînd-era. să'l ducă prisonier la Haemus, fi- 

ind că cunoştea limba Valachilor, se rugă de Asan, ca unul 
ce era de aceaşi limbă cu el, să'i dea drumul“ 2). 

- 

1) Uber die Abstamung der Rumaenen, p. 87. Comp. Iirecek Ges- 
„ chichte der Bulgaren, p. 225 ? 

„2 A. Ch, p. 339; a se vedea și mai sus, pagina 56. _ 

5) X, Ch, p. 617: pTEse 5 ai sv Doeviy Tis lzziuy si 
. 7 , , A 9 
i Aveo arpuăhoros ămpuave! îsiza sv "Acăi activa îu 

îpozuvtas os date < is z07 Bhăpov govte sis Eheov arty tun.
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Nicetas spune deci că acest preot rug; gă pe Asan in limba, 
valachă, și arată causa acestei intîmplări în faptul că Asan era de 
aceași limbă Este tot atît de puţin indoios că prinsul vroia 
să predispună pe Asan in favoarea lui, indreptindu-se către din- 
sul in limba, acestuia, și această mărturisire făcută de Nicetas 
fără nici un scop şi fără măcar a'i da o insemnătate deosebită, 
imputeiniceşte cu .atita mai mult adevărul ei. Credem că prin 
această, dovadă se hotăreşte pe' deplin obărşia valachă a ca- 
pilor rescoalei valacho-bulgare. 

Cu toate aceste, noi suntem departe de a da Valachilor 
de cea parte de Dunăre rolul precumpenitor pe care Răsler 
susține că Par fi avut. Cu toate că intemeietorii noului stat 
şi regii dinastiei asaniane erau de obărşie valachă, clasa su- 
perioară a poporului pe care erau chiemați a ocîrmui era 
de naţionalitate bulgăiă; tot aşa era şi cu limba cultivată, 
cu biserica și in deobște cu toate elementele civilizătoare, 
Rosler zice că in această rescoală „Buloarii infăţoşau mhi 
mult braţul, puterea brutală, ear Valachii Capul sau inteli- 
gența“. î) Noi credem că mai curând inversul este adevărat. 
Se ințeleee de la sine că in mijlocul unei societăți bulgare 
—căci regii dinastiei asaniane părăsiră în curând muntele, 
unde locuiau Valachii, şi se coboriră in cîmpia ocupată de 
Bulgari— dinastia pe cît și cele cîte-va familii valache, care 
urmară pe capul lor, perdură in curând naționalitatea, lor 
şi luară pe acea a mijlocului unde ei se așezaseră. Valachii 
jucase un rol strălucit în timpul luptei pentru neatirnare. 
Cind trebui să se organiseze statul, Bulgarii incepură a da 
tonul. Dacă nu ne inșelim, ni se pare chiar a descoperi o 
oposiție in potriva acestei dinastii din partea poporului bulgar, 
cit timp ca nu fu deplin bulgarizată. Aşa ştim că toţi fraţii, 

  

Axhtupztast, Compară: Eudoxiu de Iurnuzali, Fragmente zur 
Geschichte der Rumiinen, Cap. II »Entstehung , Dauer und Unter- 
jochung des Wlacho-bulgarischen Staates&, p. "29. 

1) Rom. Stud. p. 110, 3
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care deschiseră noua dinastie, periră jertfa unor omoruri po- 
litice a cărora autori erau, după cît se vede Bulgari 5). In 
urmă rolul Valachilor se şterse din ce in ce mai mult; nu 

„se mai văd arătindu-se de cit in luptele pe care noul stat a- 
vea de susținut. In timp de pace, ei își urmau vieața lor 
retrasă in strimtorile Balcanilor, și dacă unii din ei se co- 
borau in orașe pentru a lua parte la viața politică, ei erau 

absorbiți de elementul domnitor și treceau drept Bulgari. 

Tot de aici se lămureşte și cum se face că în monumen- 
tele slave, capii statului Valacho-bulgar nu poartă titlul de 
rege-ai Valachilor şi ai Bulgarilor. și că acest titlu nu se 
vede apărând de cit in monumentele latine 2). Domnii țineau 
să impace elementul domnitor şi nu vroia să dee pricină u- 
nei oposiţiuni firești, in potriva “unei dinastii străine. | 

"Fată cum se poate esplica naşterea statului valacho-bul- 
gar, fără a se silui nici textele nici faptele, dăndu-ne seamă 
atit de precumpenirea “Valachilor în întâile momente a fiin- 
țărei sale, cit și de mistuirea lor ulterioară de pe scena po- 
litică, ! 

Istoria Rominilor a avut nefericirea de a fi tratată pănă 
acum mai ales de străini, şi faptele arătate piină aici, cu 
deosebire această din urmă, arată metoda urmată de ci in 
expunerea trecutului lor. Interesul care *i leagă de popoarele 
din care fac parte, falşitică judecata lor, şi adese ori merge 
chiar mai departe, impingându-i a lăsa la o parte sau a fal- 
şifica chiar faptele asupra cărora ei trebue să judece. A so- 
sit timpul de a restatornici aceste fapte ast-fel după cu ele 
reesă din „izvoarele ce le conţin, şi de a le da o tălcuire fi- 
rească și rațională. i 

Protivnicii stăruinței Rominilor in Dacia Traiană, crezând 
că atlă un argument neresturnabil pentru trebuinţele 1or, în 

1) Fudoziu de Ilurmuzaki, |. e. p. 29, 46 şi 75. 
2) Tirecek, Geschichte, der Dulgaren, p. 982, zis, Abstarumung, p. 8&.:
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existența unui stat valacho-bulgar la sudul Dunării, susțin 
in potriva Slaviştilor că Valachii au jucat rolul principal in 
această. . rescoală a celor două. popoare aliate in con- 
tra impărăției bizantine, mărturisese naționalitatea valachă 
a capilor răsvrătirei şi tratează in deobşte această intrebare. 
după dorințele Rominilor. Dacă ei insă concedeazi Romini- 
nilor un rol așa de strălucit de cea parte a Dunării, aceasta 
o fac numai cât pentru a, le putea tăgădui cu atita mai u- 
șor aflarea lor pe malul stîng al fluviului; căci dacă Rominii c- 
rau altă dată atit de numeroși in peninsula Balcanului, in 
cit mai că le stătu în putinţă resturnarea, impărăţiilor care - 
se succedau li Constantinopole, și dacă astăzi numărul lor 
este atit de redus in acele pinrţi, este învederat că ci au 
trebuit să emigreze de acolo; și anume unde? fără indoiali, 
că -acolo unde nu-i găsim pe cît timp ei inflorise dincolo de 
Dunăre, și unde ei nu intirzie a se artita și a se constitui in 
state, de indată ce dispar din istoria impărăției bizantine ). 

Slaviștii din potriră, care se arată in deobște dispuși a. 
admite stăruirea Rominilor fără intrerumpere la Nordul Du- 
nării, incepând de la colonisare, cer pentru națiunea . lor o- 
noarea, de fi scuturat jugul Bizanțului şi tăgăduesc Romîni- 
lor ori ce soiu de impărtășire la intemeierea: regatului bul- 
gar, ca preț pentru a zice ast-fel, a ingăduirii fiinţărei lor in 
Dacia. Cine nu vede în acest chip de a trata istoria, apăra- 
rea unor interese cu totul altele ds cît acele ale adevărului? 

a amr 

')  Răsler, |. ce. p. 114: „Iier (în Thessalieri-i “dee Rhodopo mits- 
sen sie bis în die Zeit der cthnographischen Umgestaltung der 
Halbirsel durch die Osmanen, sehr zahlreich: gewescn sein.“ -Dar 
dacă Valachii erau numeroşi în Rodop, este aceasta un temeiu 
pentru a-i găsi in număr mare in Moesia? Apoi dacă impuţinarea, 
lor în aceste regiuni este pusă in legătură cu emigrarea 'Turcilor 
in Europa (lupă 1356), cum se esplică arătarea lor atit de nume- 
roasă la această; epocă in Transilvania, şi în Valachia, unde al- 

" cătuise chiar.state? După cum am spis?o și mai - sus, Râsler nici 
nu ştie ce vrocşte să stabilească. 

.
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Analisa autorilor bizantini şi mai ales acea a lui Chonia- 
tes, care se indeletniceşte “mai mult cu Valachii, dovedeşte 
cu totul alt ce-va de cit spusele Slavilor sau ale Nemţilor. 
Valachii nu trăiau in aceste timpuri de cît în Balcani și in 

ramificările lor; ei lipseau cu desăvărșire din Moesia, de unde 

Rosler şi cu ucenicii sti voesc ai readuce in Dacia traian. 
In Balcani se găsesc așezările lor cele mai numeroase; aici 
chiar par ei a fi părăsit viața lor nomadă și a se fi apucat 
măcar intru cît-va şi de agricultură, căci impăratul pune foc 

la clăile lor de grîu; *) aici sunt loviți in mai multe rînduri 

de către armatele imperiale, care nu-i pot ajunge din pricina, 

agerimei piciorului lor prin prăpăstiile munților. In afară de 

Haemus, Tesalia, Epirul, Acarnania, Etolia,: toate țări de 

munte, așezate la sudul Balcanilor, adăpostesc această rasă 
voinică, şi neîmblinzită ; nici un scriitor bizantin nu-i pome- 

neşte in Moesia, şi chiar. în timpul lui Ioniţă, luptele care se 

incinsese intre acest rege și impăraţii de Constantinopol au ne- 

contenit de teatru Tracia și Macedonia. 
In fața unor asemenea fapte invederate, cum se poate oare 

abusa de numele de Mysieni, dat de autorii greci Valachilor, 

care in limbagiul lor axhaic, este tot una, cu acel de Traci 2 , 

pentru a admite că Valachii locuiau in Moesia propriu zisă, 

așezată intre Haemus și Dunărea, Bulgaria actuală, ai. co- 

bori aici din rămășițele poporațiunei romane, redusă la sta- 

"rea de ciobani și în sfirșit a scoate din ei cele 10,000,000 de 
Romini care locuesc astăzi in vechia Dacie traiană ? 

Ni se pare cel Puțin mai raţional de a nu pune un popor 

+ 1) N. Ch. p. 487: „71 35 căs Duvaz 36) vagi magaăea, 

2 In vechime numele de Thracia se intindea "aproape la toată 

“peninsula balcanică: î 82 “fă Bouhyazia vai ass 3 "losges 

AX 39 TEgUbIvuzI "Oas ză Crfzz ăre * 703 Idee md ae 

si uter, vo CE Ghhârata enuasttova & 
thematibus, p. 45. ' " 

9 
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u întreg să intreprinză asemeni preumblări, Și că faptul insuși că 
Rominii ocupă astăzi incă tocmai aceași țară pe care o stăpă- 
niau străbunii lor, vorbeşte in favoarea stiăruinții lor la Dunăre, 

Dacă Romiînii ripei stingi a Dunării ar fi venit aici. din 
Moesia, ar trebui să se găsească Şi astăzi măcar niște urme 
a aceştii poporatii in ţara de unde se pretinde că ci au ve- 
nit; căci un popor nu emigrează nici odată cu totul din 0, 
țară, și numai doară pentru Romiîni a vrut să se giisască o 
exepție, de Ia această reguli. Rominii care locuiesc astăzi in Bul- 
garia, (cea nou intocmită), au venit cu toţii aici din partea 
stingă a Dunării, in vremile epocei fanariote, s sau pe timpul 
regulamentului organic, pentru a fugi de incălcările de tot 

„soiul pe care le sufereau. Era acelaș fenomen care se repro- 
duce în zilele noastre cu Rominii din Ungaria, care emi- 
grează in Rominia; dar nu se află nici un singur Român care. 
să nu fie băștinaș din vechile principate, ȘI mici unul nu 
este vechiu locuitor al acestei regiuni. Această observa- 
ție a fost făcută odată de Kanitz, adîncul cunoscător al et- 
nografiei balcanice, care spune: „că nu se află nici un sin- 
gur sat Valach "dincolo de două mile la rîpa dreaptă a Du- 
nărei, şi așezările Valachilor de această parte fluviului apar- 
țin, ca şi acele de lingă Timok, pentru cea. mai mare „parte 
acestui secol :).“ : 

Apoi ce. nevoe ar fi impins pe Valachi a trece Dunărea i in 
cei dintâi ani ai inființărei statului valacho-bulear? Răsler 
și Hunfalvy susțin că Valachii, fiind siliţi in vremile luptei 
pentru neatîrnare, a trece de mai multe ori Dunărea, pentru 
a găsi o scăpare la Cumani, se obicinuiră cu incetul a pă- 
răsi vechia lor patrie şi â se așeza in Moldo-Valachia, de 
unde apoi trecură in Transilvania şi in țările “ungurești 2). 

  

1) Citat de ung, Die Antinge der Ramânen; in Zeitschr. fiir O. Q. 
„1876, p. 4: Comp. mai sus p. 49, nota. > 

*) Am reprodus mai sus cuvintele lui Râsler. Vezi p. 14.
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Mai intăi aceasta nu este exact.  Valachii nu au trecut Du- 
nărea de cît o singură dată, la inceputul rescoalei. In urmă, 
fiind tot deauna invingători, nu mai avură nevoe a o face. 
Apoi cum să ne putem inchipui că Valachii să fi părăsit țara 
lor tocmai in momentul cînd întemeind un stat neatîrnat, ci 

puteau să -se bucure de toate drepturile lor, și in ce 
scop? pentru a merge la Cumani, care nu vor fi fost mult. 
civilizați de cît Goţii, inaintea cărora Râsler face să fugi in 
cea mai mare grabă pe locuitorii Daciei! Dar eșirea din Moe- 

sia, ne fiind făcută in urma unui ordin .impărătese ca acea 
din Dacia, trebui să țină mai mult timp, și eată Romiînii re- 

venind in Dacia in timpul celei mai cumplite a tuturor nă- - 

vălirilor, acea a Tatarilor (1241). Râsler prevede intimpină- 

vea și caută să, o inlăture observind : „că Mongolul care pus- 

tii Ungaria in chipul cel mai ncomenos pare a fi cruțat Cu- 

mania orientală, Valachia şi Moldova; la ei nu ora un im- 

periu de resturnat, nu erau comori de prădat“ *). Ca şi cînd 
barbarii ar avea drept ţel în prădăciunile lor resturnarea 
statelor și nu averile individuale, și care alte bunuri puteau 
fi mai dorite de ei, de cit turmele păstorilor romini, din care 
barbarii in viața lor nomadă puteau să-și agonisască traiul ?. 

Varianta propusă de Miklosisch, că Rominii ar fi trecut din 
Moesia în Dacia traiană in vremile năvălivii Slovenilor (sfir- 
şitul veacului al V-lea) are impotriva sa pe lingă temeiurile- 
ce-se opun ipotezei lui Risler, incă și imprejurarea că Slo- 
venii se intinsese in acelaș'timp de ambele părți ale Dună- 
rii, și că deci Rominii : mar fi putut scăpa de ei trecând 
fluviul. 

Domnul YP. Tomaschcl: este iscoditorul unei . alte teorii, 
care se abate intru cît-va de la acea a lui Răsler, nu numai 
cît prin data cînd" d-sa readuce pe Romini în Dacia traiană, 
dar incă -şi in privirea regiunei unde d-sa pune inchegarea 

1). Rom. Stud. p. 117,
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acestui popor. El nu'l readuce in Dacia, din: Moesia, unde 
nul poate afla; dar îl găseşte mai jos, in părţile centrale 
ale Haemului, unde locuia in timpurile vechi poporul „trac al 
<Bessilor, „Pentru a da peste stribunii Romînilor, nu este de 
lipsă a aleiga la coloniștii Daciei, și tot. atit de puţin 
trebue să ne ingrijim. de părăsirea acestei provincii și de 
strămutarea cetățenilor daco-romani în Dacia aureliană-—căci 
acești noi, veniţi, să fi fost numeroși sau ba, nu făcură alt: 
ceva de cât a adăugi numărul țăranilor tiaci. V'om găsi in: 
sudul Dunării, pe toată granița, 'Iliricului şi a Macedoniei, un 
popor romanisat care este in destul de intins şi insemnat, 
pentru a da naștere intregului popor al Valachilore. , 

Această obărşie singură ar putea esplica tot ce se pare a 
fi o gicitoare in caracterul poporului romin. Poporul Bessi- 

"lor romanisat, despărțindu-se in două ramuri, din care unul 
emigră cătră Dacia traiană şi cel-alt cătră sud, in Tesalia și 
regiunile alăturate, dă chea, identității (2) limbagiului Romini- 
lor din Macedonia și acelor din .Dacia. Poporul Bessilor, fi-: 
ind de obărşie tracă, infățoşarea de "elemente albaneze în: 
limba Rominilor de la nordul Dunării îşi găseşte 'esplicarea 
ei firească. D-l Tomaschek se leapădă deci de părerile pe care 
le suținuse*mai inainte in privirea acestor două întrebări şi 
găseşte că elementul albanez al limbei romine nu şi-ar mai 
putea găsi esplicarea in ființarea de numeroase colonii iliri- - 
ene pe pământul vechii Dacii, căci acuma „ar fi silit a măr- 
tirisi că elementele streine în limba, daco-romînă, ai avea: 
un caracter prea moder (bizantin din veacul de mijloc) care 
n'ar fi putut pătrunde in acest idion de cît la sudul Dunării 

„în epoca post-romană sau romanică. 
Fată pentru ce el lasă să cadă și esplicarea ce o dădea 

mai inainte despre identitatea. dialectelor romîne, pe care o 
numea pe atunci „pretinsă-identitate“, anume : „Că romanisa- , 

1) Critica Imi ung în Zeitschr. făr O. G. 1877, p. 447..
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rea lucrînd asupra unor base naţionale, asemănătoare, trebuia 
să producă, chiar in regiuri despărțite în.mod geografic, a- 
proape aceleași efecte“, 1) - 

„- Însă fiind-că d-l Tomaschel: el insuși, în timpul cînd com- 
bătea teciia lui Rosler, atrăsese luarea aminte asupra . unui 
loc din Nicetas Choniates, in care acest istorie pomeneşte 
Valachi prin părţile Galiției incă în anul 1164, % apti el 
este nevoit a mai urca, cu ciți-va ani. data pretinsei reintrări . - 
a Rominilor in Dacia traiană, și o pune intre anii 1074— 
"1144, „in care timp ambela maluri ale Dunării ascultau de 
acelaș stăpîn“, 5) Chiar dacă ambele maluri ale fluviului ar! 
fi fost supuse aceleiași. stăpiniri, noi nu vedem nici un motiv 
care să fi impins pe Bessii d-lui Tomaschek aşi părăsi țara, 
—și este de luat aminte că in istorie, ca și in toată sfera, 
lucrărei omenești, faptele sunt in tot d'a-una determinate 
prin motive. D-l Tomaschek insă uită tocma de a găsi. un 
motiv care să esplice măcar intru cit-va,. emigrațiunea unui 
popor intreg. Dasă susținerea acestui istoric nu „este nici măcar 
adevărată. Cele două rîpi ale Dunărei fuseseră supuse ' ace- 
luiaşi stăpîn, după cum vom vedea-o mai jos, in timpul fiin- | 
țărei primului. stat bulgar, nimicit in 1018 de Vasile al II-lea 
Bulgaractonul, impăratul. Constantinopolei. De aici inainte .a- 
ceastă stăpinire fu impărțită intre Bizantinii (mai tărziu Va- 
laho-Bulgarii) care comandau pe ripa dreaptă, şi Cumanii care 
se intinsese pe cea stingă, şi nici că mai poate fi vorbă de 
o stăpinire comună pe ambele maluri ale fluviului. 

Cumanii, neam sălbatic şi barbar, incep a coprinde regiu- 

1) Zeitschrift fur O. G, 1877, p. 449. 
*).  Zur walachischen Frage în Zeitschrift fâr 0. G. 1876, p. 342. D-1 

Tomaschek pretinde că d-sa ar fi atras pentru întăia oară, luarea, 
aminte asupra acestui loc, Aceasta nu este exact. El era cunos- 

: cut incă lui Șincai care'l reproduce in chronica sa sub anul 1172. 
“ Vezi Chronica Rominilor, Iaşi, 1853, p. 219. 

%) TV. Zomaschel, Zur Kunde der Hâmus-Halbinsel, Wien, 1882, p. 50. -
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nile Moldovei și ale Valachiei in 11030, tocmai in epoca in 
care D-l Tomaschek vrea să facă pe Bessi a trece Dunărea, 
Observaţia pe care o face cu acest prilej, spre ași indrep- 
tăți părerea, adecă: „că nomazii Turci aveau indestule dohi- 
toace mari și: mici, că erau lacomi de bani și că își indrep- 
tau armele mai ales in contra Gecilor, pe cînd legăturile lor 
cu Valachii trebuiau să fie prietinoase,“ aminteşte prea de-a 
dreptul observaţia a lui Rosler, pentru a fi luată in hăgare de 
samă, *), e 

Dar dacă d-l Tomaschek pune in secolul al XI-lea rein- 
toarcerea Rominilor in Dacia, el ar trebui după cum fac 
Sulzer, Rosler şi Hunfalvy să respingă mărturisirea lui A- 
nonimus notar, cronicarului unguresc, care vorbește de Romiîni 
ca: aflindu-se in Dacia la venirea Ungurilor: (898). - D-l 'To- 
maschek insă luase apărarea lui Anonimus notar, pe . cînd 
era protivnic teoriei lui Râsler, observînd cu multă dreptate 

: „Anonimus nu putea fi așa de nepriceput în cît să fi vrut 
să să ineredințez, pe compatrioții săi că Valachii ar fi fost nişte 
locuitori vechi ai țărei, cînd toată, lumea dinjurul sâu ar fi 
“trebuit să știe că acest popor—după cum pretinde Răsler— 
nu eta mai vechiu in țară de cît de 60 ani. Nu! Tradiţiu- 
nea mai vechie de cît memoria oamenilor arăta ca popoare 
străvechi pe Valachi şi pe Slavi. Dacă ar fi putut numai cît 
privi pe Valachi ca niște vagabonzi noi veniți, apoi el, care-i 
tratează de cei mai netrebnici oameni, nu le- -ar f cruțat: nici 
această ocară“ 2), 

Ne-am aștepta ca D-l Tomaschek să revină şi asupra a- 
cestei păreri, arătînd că s'a greşit din o ne- -deplină cercetare 
a faptelor privitoare la ea—scuză cam indoelnică pentru un 
invițat — dar din potrivă îl vedem că și acuma se miîn- 

7 _Zur unde der Haemus-Halbinsel, p. 50. Vezi mai sus p. 64. 
27. Tomaschek, Critica, cărţii lui Râsler in Zeitschr. fir O. Q. 

1872, p. 152. |
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dreşte cu nimerirea, acestei observații, complimentind şi pe 
„D-l Iung că: „după exemplul stu ar lua de mărturie pe A- 
nonimus notar, că incă in secolul al XIII-lea nimeni nu - gin- 
dea să vadă in Valachi niște emigrați veniți de curând“ *). 
Şi cu toate acestea D-l Tomaschek . însuşi pune data reintră- 
rei Rominilor în Dacia in secolul al XII-lea !! Cum să se im- 
pace aceste lucruri nu ințelegem. Atita ne mirăm cum de 
D-l Tomaschek n'are mai multă inimă. in arătarea părerilor 
sale, şi, aruncînd impreună cu tot ce a spus mai inainte şi 
pe Anonimus in baltă, să se înhame la carul 'cel incărcat cu 
erudițiune, al teoriei Râsleriane. 

- Descoperirea făcută in timpul din urmă a unui nou izvor 
bizantin, notele strategice a unui despot din Constantinopole, 
un oare-care Kezavucyes 2), dă D-lui Tomaschek prilejul de a 

găsi „singura, dovadă istorică, directă a ipotezei sulzero-râs- 
leriene, precum și o strălucită intărire a teoriei. autorului 
despre obirșia Valachilor din poporul romanisat al Bessilore, 

Acest scriitor bizantin, care mărturiseşte el insuși a nu fi 
istoric de meserie ci militar, face un amestec din cele mai 
de plius intre Valachi, Daci și Bessi, pe care-i aruncă cu toții 
de ]a, o-laltă, ast-fel că nu poţi scoate din cuvintele sale de 

"cât o arătare cu totul generală, care insă combate tocmai te- 
- oria lui Rosler in chipul cel mai invederat, întru cît conține 

o amintire intunecată, a unei emigrațiuni a Valachilor sau 
Dacilor, de la nord spre sud și nu din potrivă, după cum ar 
cere-o ipoteza reintoarcerei Rominilor in Dacia de peste Du- 
năre. E zice in capitolul său asupra .necredinţei Valachilor 
([legi ăztestae să Bhdywv:) „Valachii sunt Dacii şi Bessii. La 
inceput ei locuiau in apropierea Dunărei și a Savei unde se 
găsesc acuma Serbii în nişte locuri tari și grele de strebătut, 

: 

  

1) Zeitschr. fâr O. G. 1877, p. 453. 
*) “Publicate la, Petersburg de profesorul Tassiliezosky sub titlul 

Sovwjity i raskazy vizantiiskago bojarina XI wjeka, 1881. ”
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pe care rizemăndu-se, ei fățăriau “iubire și supunere cătră 
împărații vechi, pentru a putea cu atit mai: ușor să le pus- 
tiească provinciele. Aceştia, perzănd răbdarea, îi atacară; a- 
tunci ei o rupseră de fugă şi se imprăștiară prin Epir, Ma- 
cedonia, ear cei mai mulți se așezară in Elada“?), Acest. 
loc conține fără indoială o aducere aminte a lui Kekavmenos 
despre resboiul lui Traian in potriva Dacilor, luată după cît 
se pare din cărţile lui Dion. Se vede apoi că el, ştiind că 
Valachii sunt coboritori ai vechilor Romani, şi găsindu-i în 
zilele sale imprăștieţi în părțile greceşti, a adaos de la dăn- 
sul lămurirea, cea cu neputinţă, că Dacii fiind atacați de Ro- 
mani fugise tocmai intwacolo pe unde le 'venea atacul. Dacă 
acest loc ar putea sluji la, ceva, apoi de sigur că nu spre a 
da 0 „strălucită intărire“ teorielor d-lor Tomaschek și Rosler. 

De altmintrelea D-l Tomaschek insuși, după obiceiul, D-sale, 
nu are mare credință in propriele sale gândiri. După ce a 
buciumat sus și tare strălucita sa descoperire cu. Bessii şi 

strălucita confirmare a acestei strălucite descoperiri prin stra- 
tegul Kekavmenos, el sfirşește zicând: că „poate sar putea 
susține că Dacii lui Aurelian sunt străbunii Valachilor Is- 
ici şi ai Dunărei, pe cind Bessii ar fi acei ai Valachilor 
din Rodope și. Pind,“ ceea, ce 'ne readuce curat la teoria, lui 
Rosler. : 

IV. 

BISERICA ROMÎNĂ DE RIC SLAV. 
- Din cele spuse in capitolul de mai inainte, ar eși deci că 

1) pOizor (ei Bdyot) spăzp etno ct Mesâuevei Ada mal Bicocu: » “ 
? 

raw dă mpăzepev mhngtaa m05 Axevliev mozauoă val z0ă Zăoy, &v 
oo merauiy Sida vadopew, Evda Stoa aozios tao, 2v vucot. TOTII LASI ag ptus "49 3 19929:$ 

az Dozpăcotg cânte, Toyzotg Dapoiwres imewptyovso dațăzry aa co . 
oz mpis ses doyatezipous Basteis val czeppăueet s5 dup dz 
Maltoro sis popas sp Poalov în miza si Ilmeieo ui Mavedovla 

CIC si 38 mheloveg av Ganca o "EXdzat
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Rominii S'au putut tot atit de puţin intoarce in Dacia pe cit 
le ar fi stat prin putință a o părăsi. Totuşi dacă se admite 
-că acest popor n'a părăsit nici odată: Dacia lui Traian, se ri- 
dică, o' greutate, care trebuie inainte de. toate înlăturată, Se 
ştie că Rominii au imbrățoșat ritul slav sau bulgar in bise- 
zica lor *), că limba bulgară sau veche slavonă a fost in timp 
de veacuri atit în Transilvania cit și in principate limba o- 
ficială şi scrisă a Rominilor. Cum să se lămurească . această 
imprejurare, dacă se admite că Rominii nici odată nau t(re- . 
cut Dunărea ? o 

Respunsul la această, intrebare se află in faptul că Bulga- 
ria se. intindea, cel puţin in vremile' intăiului imperiu bulgar 
și pe rîpa stingă a fluviului, asupra: Moldovei, Valachiei şi - 
Transilvaniei. Se ințelege interesul lui Răsler Şi a uceni- 
cilor si de a combate existența unei Bulgarii dincoace: de 
Dunăre. Se căutăm deci a stabili pe date positive adevărul 
in această intrebare, una din cele mai insemnate a incurea- 
tului proces pe care "1 desbatem in aceste file. | 

Bulgarii ocupau la inceput pământurile așezate in regiunile 
Niprului. Fii lui Cubrat (4660) le părăsirii, și unul din ei, 
Asparuch, veni cu o parte din poporul stu, şi se așezâ in 
Valachia, pe malurile Dunărei. Insă chiar în anul 678 el se: 
sculâ și de aici și, trecând fluviul, luâ așezare pe ripa dreaptă 
a acestuia, in mijlocul Slovenilor, care se scoborise aici incă 
cu un veac mai inainte. Istoria nu spune dacă Asparuch 
păstră in stăpînirea .sa ripa stingă a fluviului ; dar ea nicinu 
dă cunoscut pe cineva care să o fi ocupat in locul său. Este prin 
urmare de crezut că Asparuch rămase stăpinul Valachiei. 

Sub domnia lui Crum (802?—820) noi vedem pe autorii * 

| 1) Introdus în Bulgaria prin discipulii lui Methodius şi Cyril pe 
"timpul regelui Bogor sau Boris care Ină din botez numele de Mi- 

„ hail 855. Vezi: Louis Lâger, Methode ct Oyrille,: Paris, 1669...
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bizantini. făcând “o deosebire intre o Bulgarie ! de .din-coace 
şi una de dincolo de Istru: Așa Nicefor Gregoraș aduce că re- 
gele:.Lulgar, prinzând, o mulțime de familii din Adrianopole, 
le strămută, in Bulgaria de dincolo de Istru (pentru noi de din- 
coace) și le aşezâ acolo 1). Aceste familii isbutiră a scăpa din 
robie” sub domnia urmașului lui Crum, Mortagon, ceea ce a- 
rată că incă sub acesta Valachia tot se ținea de regatul Bulgar. * 

In (continuatorul Analelor fuldense se găseşte de. ase- 
mene un loc care pomeneşte despre intinderea stăpînirei 
Bulgariei la nordul Dunărei. Găsim intwadevăr .aici sub a- 
anul 895 raportată următoarea imprejurare : „In acest an 
incheind Grecii pace cu Avarii care se numesc. şi Unguri, se 
supărară pentru aceasta soții lor Bulgarii şi ficură o espe- 
diție contra, Grecilor, pustiind toată regiunea pănă aproape 
de Constabtinopole.- Cea ce Grecii vroind să resbune, trimit 
năvile lor in aparență contra Avarilor, care *i transportă în re- 
gatul Bulgarilor de dincolo de Dunăre unde transportați atăcă 
cu putere-pe Bulgari şi ucid un mare numer din ei. Auzind a- 
ceasta Bulgarii cei din expediţie (contra Constantinopolei) se 
intore in grabă pentru a alunga pe dușmani ; dar luăndu-se 
la luptă sunt din nou bătuți“ »). 

1). Nic. Gregoras, Bonn. p. 891: „Bovhyapia Ersiday 703 "Iospoy 
Tozau5ă, Comp. Leo Grammaticus, Bonn. p. 289. 

2 Muratori, “II, p. 575 apud Katona, Historia, critica, primorum Hun- 
" gariae Ducu, Pestini, 1778, 1, p. 164: „Pacem ergo Graeci e0- 

dem anno (895) cum Asaris, qui dicuntur Ungari, facientes, quod 
eorum concives Bulgări în prarum vertentes, hostili expcăitione 
contra eos insurgunt, et omnem regionem illorum 'usque portam 
Constantinopolitanam devastando insequntur.. Quod. ad ulciscen- 
dum Gracci astutia sua naves illorum contra Avaros mittunt ae 
cos în regnum Bulgarorum ultra Danubium transponuni, UVi 
transpositi, manu cum valida gentem Bulgaroriun ingressi, -maxi- 

„mam pârtem caedendo neci tradiderunt. Iloc audientes positi în 
expeditione Bulgari cum omni festinatione, primum se liberare ab 
infesto hoste recurrunt consertoque illico praelio, victi sunt.“
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Ă Grecii deci pentru a/şi resbuna de incursiunile Bulgarilor se 
-prefac că atacă pe Unguri și trecând Dunărea, chip în protiva: 
acestora, ajunși pe malul nordic, se intore odată contra, Bulgari-: 

-lor pentru ca prin acest atac al impărăției lor la: nordul 
„Huviului să îi silească, a părăsi imperiul bizantin ; deci nu 
numai că impărăția bulgărească se intindea la nordul Dunării, 

„Ci era chiar.aice un centru in destul de insemnat pentru ca Gre-. . 
cii atăcăndu'l să silească pe Bulgari a aler ga intra lui apar are, 

Dar Bulgarii aveau sub stăpinirea lor şi Transilvania, cea, 
-ce r6ese din următoarele imprejurări : : 

|VSuidas aduce, că, același Crum supuse domniei sile pe A- 
varii, care fuseseră alungați din Panonia de către Franci sub 

„Carol cel Mare :), ceea ce nu se poate raporta de cît la păr- 
țile de lingă Tisa. . 

Izbucnind „apoi o dușmănie intre Bulgari și Franci, cea ce 
presupune o vecinătate intre aceste două popoare, Bulgarii 
„năvălesc in Panonia in mai multe rinduri. Cu toate că Ros- 
„ler care nu poate -tăgădui aceste fapte, el observă că nu: ar fi 
„de nevoe a se admite ființarea unei Bulgarii lângă Tisa 
pentru a se pricepe aceste năvăliri, căci Bulgarii ar fi! 
putut prea bine intra in Panonia, prin “sud Și „Dicăirea nu 
Sar intălni măcar o pomenire că Bula garii să fi fost vecinii 
răsăriteni ai Panoniei“ 2). Totuşi in aceleași Annales fulden- 
ses, pe care Rosler le cunoaşte și le citează se spune sub 
anul 863: „Intre acestea, regele, adunănd armata sub Ras- 
tizen' ducele Slavilor Moravi cu ajutorul Buly arilor ce veni 
de la răsărit... 5) Acest loc spune tocmai ceea ce Rosler 

1) Suidas,1,p. 1017: Est s0ws "Ax dpete văzăzpases er “dgău- 
aa si ame! Bodapa, “fc one 8: Keîp, mode 26» "A fig 
aiypobzzost 

2) Rom. Stud. p, 203, 

„3)  Perta, Mon. Germ. 1. p. 374: „Interea rex collecto exercitu spe- 
cie quidem quasi Rastizen, Marahensium Sclavorum „ducem, cum 
auxilio Bulgarorumn, ab Griente venientiun.E
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nu găseşte in Analele fuldense, că Bulgarii erau vecinii 
răsăriteni ai Panoniei, şi dacă, Rosler a putut susține ase- 
mene neadevăr văzut, este numai cit fiind-că interesul tesei 
ce apăra, şi pe care vroia cu ori-ce preţ să o dovedească, Pa 
impins pănă și a lăsa la o parte texte ce nu se potriviaucu 
dinsa. Oare aceasta este o lucrare vrednică de un istoric? Oare 
aşa se intemeiază adevărurile in ştiinţă, prin tăcerea cu vroință 
a locurilor ce nu se impacă cu teoriile iubite? Nu este de 
admis că acest loc din Annales fuldenses să fi fost intr'ade- 
văr necunoscut lui Rosler; căci mai intăi. unui invățat nu-i 
este invoit a nu cunoaşte toate izvoarele ce privesc la. obiec- 
tul cercetărilor sale; apoi el citează anul 823 şi anul 892 
din acele anale; ear anul 863, pe care 7] trece sub tăcere, 
se află numai cît puţine file la mijloc intre ambele celelalte. 
Ni se pare că o asemenea, descoperire in modul lui Răsler, 
de a trata istoria ne îndreptățește a susținea că el punea 
mai mult de. cît patimă in așezarea cercetărilor sale, și a- 
cost mai mult se numește rea, credință, cu care ştiinţa nu 
se poate impăca precum nu se impacă ziua, cu noaptea. 

Vecinătatea resăriteană, a Bulgarilor cu Panonia este a- 
rătată şi de Constantin Porphyrogenitul, imptratul bizantin, 
„care scrise cătră 952 cartea pentru invețătura fiului său, care 
poartă in ediţiile mai nouă in latinește titlul „de adminis- 
trando imperio“. EI spune asupra așezărei Ungurilor că ar 
fi mărginiți „despre răsărit cu Bulgarii de care “i desparte 
fluviul Istru care se mai numește şi Danubius; din par- 
tea nordului se mărginesc cu Pacinaţii, din partea a- 

-pusului cu Francii, ear dinspre sud cu Croaţii“ *), Această 

1) Pag. 174; „dhnsiălova 8: zoia Teveusta z05$ pă Td Ga 
+ 

c 
cos 5 vai Azycydos heveueves moravăs, mes 03 mo fânerv oi 

Ay a Iastivormisa, mois Și i Dysazegay oi Pap, mos 2 d - 
pionieri ci Xp “
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arătare a: lui Porfirogenitul pune intrun - chip învederat pe 
Balea. ca locuitori ai Daciei Traiane, de vreme ce Dunărea 
este dată ca margine despărțitoare a Ungurilor de Bulgari 
dinspre răsărit, adecă in partea unde curge de la nord spre 
sud de pe la Peşta pănă la T.Severinului și Widin. E drept că : 
această notiță atît de. precisă pare a f tulburată prin cea 
ce Porfirogenitul Spune ceva mai in jos, anume că Ungurii 
ar locui in regiunea riurilor Timeșului, Mureșului, Crişului 
și a. Tisei, adecă ei inşii arocupa Transilvania, in care cu toate 
acestea, cite-va, rînduri mai lă vale, Porfirogenitul pare a pune -- 

„pe Bulg gari. Intr'adevăr Ungurii fiind arătați de Porfirogeni- 
tul că locuind de ambele părţi a le Dunării in cursul acesteia de 

„la nord spre sud (Peșta-Orșova), de vreme ce el arată că ei 
“ocupau Temișiana, Crişiana și cel puţin o- parte din Transil- 
vania, S'ar părea că el face o incurcătură cănd spune cu 
toate aceste că Dunărea despărţia spre răsărit -pe Ungaria de 
Bulgaria. Incurcătura insă dispare dacă băgăm de samă că 
Dunărea curge tot de la Nord la Sud şi la Turnu Severinu- _ 
lui pănă la Widin și deci fiind că Muntenia, nefiind, cucerită 
de Unguri, rămăsese tot a, Bulgarilor, Porfirogenitul putea cu 
drept cuvînt să spună că Dunărea despărția, spre răsărit Un- 
paria de Bulgaria, înțelegând Muntenia sub această denumire, 

Stăpinirea Bulgariei asupra Transilvaniei reiesă insă Și 
din alt loc al Analelor fuldense, sub anul 892 unde spun că: 
„Arnulf, regele Germanilor, trimise o solie către Vladimir, 
regele Bulgarilor, rugându'l a nu mai vinde sare Moravilor, &. 
cu care avea resboii ). : 

De unde putea Bulgaria să esporte sare către impărăţia, 
Moravilor? de peste Dunăre, din peninsula Balcanului, fără 
indoială, că nu, pentru cuvântul cel forte firesc că in această, 

1) Pertz, Mon. Germ. 1 p. 408: „(Arnulfus) missos etiam suos inde 
ad Bulgarios ct regem corum Laodamur ad renovandam pristi- 

"nam pacem, cum muncribus mense Septembri transmisit . et ne 
coemptio salis inde Marawanis daretur exposcit.“
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parte de loc nu se afli ocne de sare, afară de acele cu to- 
tul neinsemnate 'ale Bosniei, ast-fel că și astăzi, Bulgaria 
Serbia şi cele-lalte țări transdunărene importează sarea din 
Valachia. Cum era dar cu putință nu numai ca Bulgarii să, 
exporteze sare, dar să o transporte in 0 regiune aşa de in- 
depărtată ca Moravia, dacă acea sare n'ar fi provenit din 
salinele Transilvaniei? D-l Hunfalvy *) admite mai curând că 
să fi fost această Sare de cea marină,” culeasă pe țărmurile 
Mărei Negre și exportată tocmai in Moravia, lucru ce ne pare 

“peste putință cînd numai cît privim.peo hartă nemăsurata inde-: 
părtare a locurilor. Dacă ar fi fost vorba de sare de mare, mai 
ușor și-ar fi adus'o Moravii de pe "țărmurile Mărei Baltice. 

Apoi este cunoscut. că salinele Transilvaniei totdea-una, au 
„hrănit ţările apusene, cu deosebire Panonia. Aşa pe timpul 
Romanilor, se ştie că sarea scoasă din ocnele Daciei se co- 
bora pe riul Mureş în Panonia, și acelaș drum o. vedem -a-: 

* pucând şi pe vremile lui Achtum, unul. din cei d'intăi: capi 
„unguri ai Transilvaniei, 1097; căci in viața sf. Gerhardt se 
spune despre acestprincipe: „că el îşi insuşia pe nedrept stă- 
pânirea asupra sărilor regeşti care coborau Mureșul, așezând 
vămi și păzitori in porturile acelui fluviu şi până în Tisa, şi 
supuindu-le pe toate la dări“ 2). Este invederat că această 
coborire a sărei pe Mureş se urma incă de mult timp. îna- 
intea lui Achtum, de vreme ce Achtum usurpa un drept re- 
gesc, care ființa de mai inainte. Vedem deci că se apropie 
data cînd aflăm lucrate salinele din Transilvania, de anul | 
892 in care se pune de Analele fuldense solia cu cererea, 
ca Bulgarii să nu v&ndă sare Moravilor, şi deci „este inve- 
derat, că această rugăciune nu putea avea in vedere alte sa- 

1) . Anspriiche p. 31. Contra Pi, Abstammung, p. 73. 
2)  Reprodusă în Katona, Historia, critica „IL, p. 134: „Et usurpabat 

(Achtum) sibi potestatem super sales regis descendentes in AMo- 
„Yosio, constituens în portibus -eiusdem fluminis usque ad 'Tisiam 
: tributarios et custodes, conclusitque- omnia sub tribato, «4
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line de cit acele din Transilvania, care fiind in stăpînirea 
” Bulgarilor, aceștia puteau opri exportul sării din ele. 

Cronicele veacului de mijloc nu lipsesc insă de a raporta 
existența mai multor ducate bulgare in Dacia pe vremile nă- 
vălirei maghiare. Așa afară de Anomimus notar ') care a- 
minteşte ducatele lui Salanus și Menumorut nai găsim 0 a- 
semene pomenire şi in Zharoez, unul din izvoarele cele mai 
vrednice de credință in privința, istoriei poporului unguresc. 
“El.spune la domnia lui Stefan cel sfint regele Ungurilor des- 
pre luptele acestuia, cu Kean ducele Bulgarilor, următoarele: 
„după acea a pornit armata, sa in protiva lui Kean ducele 
Bulgarilor și al Slavilor, care 'gintă ocupa nişte locuri . în- 
tăzite prin natură pe care duce Pau bătut şi ucis numai 
cît după grele osteneli şi sudori resboinice, și luă de la- el 
nestimată mulțime de comori mai ales in aur scule și pietre 
preţioase... Stefan aşezâ acolo, pe un moș al'seu cu numele 
Zoltan, care după acea moșteni acele părți transilvane; și de 
aceea se și numește in limba vulgară Erdely Zoltan“ 2), A- 
cest Kean este deci inviderat un duce bulgar de dincoace de 
Dunăre, căci ţara, lui este aratată că fiind așezată în munți, 
pentru care este descrisă ca intărită de natură; apoi se spune 
„anume că ea făcea, parte din (ara numită mai apoi Erdely,. 
Ardeal. Pe atunci Bulgarii de la Sudul Dunărei “susțineau 
lupte criincene cu Bizantinii care cucerise pe timpul impă- 
ratului Zimisces Bulgaria dunăreană, şi peste puțini ani erau 
să peardă cătră Vasile Bulgaroetonul cu desăvărșire neatăr- 

” naxea lor (1018). Principatul lui Kean, ca şi acele ale lui 

  

1) Asupra, acestui cronicar, a căror spuse sunt biinuite de -protiv- 
nicii stăruinții Rominilor, vezi mai jos : Cap. V. „Cronicari Şi îs- 
torici.& 

*)  Thurocz II, cap.30 „Post hace movit exercitum super Lean du- 
cem Bulgarorum et Selavorum, quac gcus loca, naturali situ mu= 
nitissima, inhabitabat, unde etiam multis laboribus et bellicis su- 
doribus praedictum ducem 'yix tandem devicit et occidit, et incs-
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Salanus şi Menumorut, pomenite de Anonimus, care la ince-. 
put erau fără indoială vasale puternicilor impăraţi bulgari 
de peste Dunăre, devenise aproape neatărnate, cănd 'acest 
inceput de viață liberă fu strivit incă în leagănul seu de 
cotropirea maghiară. Din averile luate, St. Stefan inzestrâ 
mal multe biserici și mai ales pe acea din Alba, şi fără indoială - 

„că amintirea acestui resboiu se va fi pastrat de preoţi, ca 
unii ce erau datori să, pomenească, în biserică atit pe glorio- 
sul donator cit şi strălucitele sale fapte. Spusele lui Thuroez 
capătă prin această o puternică intărire. 

Această stăpînirea. Bulgarilor la nordul Dunărei a avut, 
_de urmâre că mult timp in epoca veacului de mijloc țările 
Daciei au purtat numele de Bulgaria, Așa cronicarul persian 
Fazel Ullah Raschid, despre care D'Ohsson in Histoire des 
Mongols arată că a alcătuit scrierea sa după nişte. docu- . 
mente oficiale care se afau in arhivele Khanului Mongoli- 

“lor, spune la anul 1240 că: „principii Mongolilor, trecură 
munţii Galiției, pentru a intra in țara Bulgarilor şi Unguri- 
lor; Orda care mergea spre dreapta, după ce atrecut ţara a- 
cesta, "i esă inainte Bazaram-bam cu o armată dar e bătut, 
Cadan și Buri au mers asupra Sașilor şi "i au invins în trei 

bătălii. Bugek din ţara Sașilor trecu peste munți intrănd la 
Karaulaghi și a bătut popoarele ulaghice“. Este inviderat că 
sub numele de ţara Bulgarilor şi a. Ungurilor Raschid ințe- 
lege Transilvania, căci el o arată ca fiind așezată indată 
după munţii Galiției şi inaintea țărei Oltului şi a ţărei Ka- 
raulaghilor in care trece apoi năvălirea, mongolă. Această, 
arătare a lui Raschid - corespunde :pe deplin cu faptele, in- 
tru cît am văzut mai sus că in Transilvania, erau mai multe . 
ducate bulgare care fură nimicite tocmai pe timpul lui St. 

  

timabilem copiam thesauroum et praccipue in auro et gemmis 
ac pretiosis lapidibus, accipit... Et locavit (Stefanus) ibi unum pro- 
avum suum nomine Zoltan qui postea hereditavit illas partes trans- 
silvanas ;.et ideo vulgariter, dici solet Erdeli Zoltan.« ”
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Stefan și deci se. putea ușor intimpla că numele de țaraBul- 
garilor să nu 'se fi şters incă de pe Transilvania în 1240, 
căci vom vedea, in curînd că amintirea stăpinirei "bulgare in 
această țară era incă vie în 1931.. | 

In o scrisoare a regelui maghiar Bela IV cătră papa Gre- 
gorie al IX, el îi spune că de cât-va timp ar fi crescut foarte 
mult poporațiunea „in terram Zemram circa partes Bulgariae“ 
adecă in țara Severinului din părțile Bulgariei, pe cînd țara 
Severinului care este bine cunoscută după o diplomă din 
1247 a aceluiași rege, se intinde „usque ad fuvium Oltae“ şi 
nu era deci altă ceva de cit Oltenia de astăzi, „care purta 
pe atunci incă :numele de Bulgaria. 

Există in Braşov o parte de oraș numită de câtriă, Maghiari” 
Bolgârszek adecă scaunul Bulgarilor, de şi tocmai in această 
parte nu se întilnește nici o urmă de popor bulgăresc. . 

Apoi o mapă catalană din 1375 da Romîniei dunărene nu- 
mele corupt de Bulgaria, pe cînd pentru Bulgaria propriu 
zisă păstrează forma, cea mai corectă de Bulgaria. . Intrun 

" document de la Mateiu Corvin găsim chiar pe Valachii din 
țara Bărsei desemnaţi ca Bulgari î). 

Pe lângă aceste dovezi imprumutate de la d-l Hasdeu *) 
mai adăugim incă următoarea : - Chartuicius, cronicar vechiu 
unguresc, care trăește sub Coloman (1095—1114), spune unde- 
va că pe timpul! lui Sf. Stefan s'ar fi așezat in Ungaria venind 
din părțile, Bulgariei, 60 de familii de Peceneghi, națiune 

ce este cunoscută a fi locuit în Valachia, şi nici odată in Bul- 
garia propriu zisă. 2) 

3) „Bulgari în civitate nostra Brassoviensi et terra Bareza commoran- 

"tes temporibus diversum Regum Hungariac praedecessorum nos- 

trorum de ovibus corum nunquam aliquos prorentus quinquagesi- 

males solverint.* (Columna lui Traian, 1874, p. 127). | 

2) Istoria, Critică, Ed. II, p.11,12 şi 68. Domnul Hasdeu aduce a- 

ceste dovezi, insă pentru un alt scop de cit pentru a do edi exis- 

tența stăpinirei. bulgare la nordul Dunărei. 

5) Katona, Ilist. Crit. 1, p. 277: „sexaginta viri Bessorum quorum
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Amintirea acestei stăpiniri a Bulgarilor in Transilvania și 
prin urmare in toată Dacia, se păstră indelung timp. Ast- 
fel citim în un document din anul 1231 : „că moşia Boie, 
care se mărginește cu moșia Sămbăta şi care astăzi se afli 
in insăși. ţara. Valachilor, fiind stăpănită din timpuri mai vechi 
„de cît amintirea omenească de către mai marii, bunii şi stră- 
bunii lui Trulh, fusese alipită cătră pămîntul Pigăraşului 
încă din oremile pe cînd fara Valachilor era țară bulgărească 
etc. etc.) Această amintire care intrecea la 19231 memoria 
oamenilor, se referea fără îndoială la vremile intăiului im- 
periu bulgăresc, care fusese nimicit in 1018 de cătră Bizan- 
tini, cînd atunci incetâ şi domnia Bulgarilor pe malul stîng 

„al Dunărei, care este pomenită in document ca un fapt de - 
mult trecut. | | - | 

Mai este apoi de luat aminte că dacă admitem că Bulga- 
ria nu se intindea in vremile intăiului Xegat bulgăresc și pe | 
ripa stîngă a Dunării, o nesfărșită intindere de pământ r&- . 
mine cu totul fără stâpîn; căci cătră sfirşitul veacului al 
IX-le (860) Ungurii locuiau incă in Ateluzu, intre Nipru şi 
Siret, car impăriiția Moravilor nu se intindea din-colo de 
“Tisa. Tot locul mijlociu dintre aceste două rîuri rămînea a- 
afară din ori-ce stăpinire. Nu este oare firesc lucru de 
a admite că regatul bulgar, care luase o' intindere aşa de 

  

superius mentionem habuimus, cum universu apparatu suo, vi- - delicet.auri et argenti copiositate multaque varietate ornamentorum curribus ornatis de partibus Bulgariae cgressi ad regem venire volentes termini Pannoniorum apropinquaverunt.“ Bosii de aice nu sunt poporul din Tracia a d-lui Tomaschek, ci Peceneghii Picenati, Piceni, Biseui, Bessi. | - : ')  Zeutsch'und Firnhaber, Urkundenbuch zur Geschichte Sieben- 
biirgens, Nr, XLIX : „quod terram Boie, terrae Zumbuthel, con- terminam et nunc în terra, Blachorum existentem, qualiter eadem terra a tempore humanam memoriam transeunte, per maiores, a- | vos atavosque ipsius Truth possessa et a temporibus iam quibus îpsa terra Blachorum terra Bulgarorum exstitisse fertur, ad ip- sam terram Fugros' tenta fuerită.... a 

.
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„insemnată la sudul Dunării, in cît restringea chiar stăpîni- 

vea impărăţiei din Constantinopole, se intindea și la nordul 

acestui fluviu in regiuni pe care le stăpinise cînd-va Şi care 

nu erau supuse unui alt domnitor? D-l Hunfaley ne știind 

ce să facă cu 'Transilvania, susține că in acel timp ea era 

„un teritoriu neutru pe care atit Maghiarii cît şi Peceneghii 

exercitau dreptul de vînătoare, dar de la care Bulgarii e- 

rau înlăturați şi pe care ei nici nu-l pretindeau.€ *), 

In sfirșit, să mai adaogim 0 dupe urmă dovadă despre e- 

xistența; Bulgarilor la Nordul Dunării. Lucru destul de neaș- 
teptat, aceasta este insuși numele capitalei regatului ungu- 

reso, Peșta, care este de obărșie bulgăresc. Râsler de și re- 
cunoaște acest fapt, vrea să-i micșoreze insemnătatea âră- 
tind că „numele de Peșta nu ar dovedi alt-ceva, de citafla- 

rea de popor” bulgăresc pe rîpa stingă a fluviului“ 2), 

__ „Toate aceste-temeiuri ne par că dovedesc indestul fin- 

țarea, unei Bulgarii dincoace de Dunăre, in timpul cît a 

ținut intăiul imperiu bulgăresc. “Istoria biserici romine va 
întări această incheiere, 

1) Anspriiche, p. 33. Pare că aa Hanfalvy ar fi fost față la inte- 
„_ meierea acestor drepturi! 

2 Rom. Stud. p.. 205: „so wăre damit hăchstens ein Auttreten von 

Bulgaren im pannonischen 'Theile von Ungarn bezeugt—cin bul- 

garisches Reich daraus zu deduciren grenzt an . Taschenspielerei, 
Cu toate aceste aiurea Risler neagă aflarea de Bulgari de a stînga 
Dunării, susţintnd că Slavii din aceste parți an fost de obărşie 
ruteană, pentru a dovedică Romînii mau putut împrumuta ele-. 
mentul sloven al limbei lor de cât la sudul Dunării p, 127: „Sla- 
wisches konnte die walachische sprache in sich aufnehmen wenn 
das rominische Volk im norden wie im săden. der Donau ge- 
vohnt hat... Aber es waren doch wesentlich verschiedene Idiome 
die im norden und-im suden cerklangen: nârdlich wohnten die 

Ruthenen... im siiden verbreiteten sich die bulgarischen Slaven. Hat 
sich die walachische sprache ihr : Scherficin slavisch im nârd- 
lichen Lande beigelegt so wird diese die unterscheidenden Zige



Si 
“ Este de netăgăduit că Rominii erau creștini încă de pe timpul stăpinirei romane. Acest fapt este dovedit intrun chip invederat prin numeroasele denumiri de obârșie latină a u- nor noţiuni creştine, precum mai întăi inșuși numele de creștin 

care vine de la “latinescul chrestianus şi nu de la grecescul. pisanie; apoi păgin—paganus, biserică— basilica, botez—bap- . tiso, Dumnezeu—Dominus Deus, sint—sanctus (alăturea. 'cu Sfânt—sfeti, slavon), înger—angelus (lîngă el: Anghel, nume bărbătesc şi Archangel), templă (parte a bisericii care des- parte altariul de, public)—templum, altar-altar, cruce— crus și multe altele 2). Această mărturisire a limbei este in- tărită prin o novelă a imparatului Justinian pe care o vom aduce mai la vale. a - Totuși dacă este afară de ori-ce indoială, că Rominii erau creştini inaintea venirei Bulgarilor și a așezărei lor în Moe- sia, este tot atit de positiv că ei imbrățișară mai tîrziu ritul sloven sau bulgar in biserica, lor, unde el ținu aproape de 800 de ani (864—1640). Legăturile ce au ființat intre biso- rica romină, atit in Moldova cit și în Valachia 2; și acea a Dulgariei, dovedesc că introducerea, acestui rit la Romini 

  

des nărdlichen Dialcctes tragen; wenn in Siiden so wird es die der siidlichen Sprache zeigen ; nun aber erweist sich das slavis- che im Rominischen als slowenisch.& Adecă find că la nordul Dunărei au locuit numai Ruteni nu și Sloveni apoi Rominii mau putut lua, elementul sloven. al limbei lor de cît la sudul Dunării, căci Slovenii nu ar fi locuit nici odată 13, nordul fluviului. Și cu toate aceste in locul raportat la inceputul acestei note admite pentru a esplica Peșta săi fi locuit Bulgari adecă Sloveni acolo. Oare 0 asemene schimbare de argumente Și păreri să nu fie şi ea o Taschenspielerei ? 
1) Vezi asupra acestor cuvinte un studiu al d-lui GH, Chițu; Cu- - vinte creştine in limba romină, publicat in Columna, lui Traian a D-lui B. P. Hasdeu, 1882: Iulie, Septembre, Octombre şi De- . cembre, - mean „ 3) + Acea din Transilvania a fost tot-dea-una supusă, ierarchiei -bi- scricei din Valachia, ” - 

6
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na putut să se intămple de cit în timpul cclui intăiu im- 
periu bulgar (680—1018) și câ Rominii nu Pau „Dutu primi 
de cît 1a nordul Dunărei.: 

Creștinismul a fost introdus la Bulgari prin discipaliă lui 
„Metodiu și Constantin, cunoscut și sub numele de Civil, pe 
timpul regelui Bogor sau Boris (852-888), care luâ prin bo-. 
tez numele de Mihail. Acești apostoli ai religiunei creștine 
in Bulgaria și in genere la Slavoni, intemeiară , in această 
țară o biserică națională, introducând limba bulgară in slujba 
dumnezeească și traducând pentru a ajunge asemene țintă, 
cărțile sfiinte in limba bulgară, care nu este alta de cît ve. 
chea slovenă. Această nouă biserică atirna, prin obărșia sa 
insăşi, de patriarchatul de Constantinopole; papii insă nu lip- 
siră de a o atrage cătră ei, pănă ce un sinod, ținut la Con- 
stantinopole Ia inceputul anului $70, hotări ca Bulgarii se 
fie supuşi patriarchatului de răsărit , 

Bogor,  neputindu-se mulțămi cu titlul de Ineaz, prinţ, 
purtat de naintașii săi, luâ acel de Țar, împărat, și. fiind că 
după ideile timpului, un impărat îu era cu putinţă fără „un 
patriareh lîngă dinsul, arhiepiscopul bulgar fu inălțat la a- 
cest rang. Intăia sa reședință fu Preslaw ; dar ea se schimbă 
in cur&nd impreună. cn capitala regatului, care fu una, 
după alta: Sofia, Moglena „Voden şi Prespa2%. După cuceri- 
rea Bulgariei dunărene prin impăratul Zimisces (969—976) 
regele bulgar Samuel, a cărui putere se mărginea mai ales in 
Macedonia, alese drept "capitală a țărei, orașul Ohrida, așe- 
zat lingă, lacul cu același nume, care deveni in același timp 
reședința, patriarchului bulgar. 

Cind regatul bulgar căzu sub mîna puternică a imptratu- 
lui de Constantinopole Vasile II, supranumit din pricina a- 
cestei cuceriri Bulgaroctonul, în 1018, acest impărat piistrâ 

  

2) Ziricek, Geschichte der Tulzaren, p. 157, 
1) 1den, p. 190.
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neatînarea, bisericei bulgărești, luînd numai cît capului ci tit- 
lul de patriarch şi ne lăsindu-i de cît pe acel de arhiepis- 

„cop. 1) Acest arhiepiscopat nu întirzie cu toate acestea a că- 
dea in minile Grecilor, care'l clenisară cu desăvirșire. Nu se 
află de cît doi patriarehi bulgari cu reşedinţa in Ohrida, Fi- 
lip către anul 1000 și David 1015—1018. Impăratul Vasile 
IL numește el insuși pe intăiul arhiepiscop grec în acest 0- 
raș, Joan de Dibra, 1019 5). . | a 

Cind regatul bulgar fu restatornicit prin frații Petru ŞI A- 
san, ca regat valacho-bulgar, ei aleseră drept capitală Zrnoao 
şi aşezară aici un patriarch neatirnat de biserica din "Con- 
stantinopole, 2) căci patriarchul din Ohrida fiind cu totul gro- 

“cisat, Bulgarii nu'l mai priviau ca ţinându-se de naţia * lor. 
Istoria mai de apoi a bisericei bulgărești ne mai : infăţo- 

șind vre-un interes pentru lucrarea noastră, să cercetăm le- 
găturile in care se găsia această biserică cu acea a Romini- 
lor din Dacia. . o E 

Cele d'intăi cunoștinți positive care au ajuns pănă la noi 
asupra bisericilor din Moldova și din Valachia, ni le arată 
ca fiind supuse patriarchici din Ohrida. Ast-fel cronicele mol- 
doveneşti spun că Iuga, domnul Moldovei (1375) trimise. la 
patriarchia din Ohrida pentru a cere „blagoslovenie“ spre un- 
gerea Mitropolitului Teoctist 4). Această supremație a archie: 
piscopului de Ohrida, âsupra bisericei moldovenești, . ființa. 
incă pe timpul lui Stefan cel mare. Acest domn, scrie chiar 
in anul suirei sale pe tron, 1457, o scrisoare către archie- 
piscopul de Ohrida in care îl titlueşte: „prea fericitul archio- 
pisco al Primei Iustiniane și a tuturor Bulgarilor, Sărbilor 
şi țerilor Daciei“. 11 inștiințeazi despre moartea mitropoli- 

  

:) Tivecel, Geschichte der Bulgaren, p. 202. 
= 2%) Idem, p. 211 nota 4, Comp. p. 201. 

3) Idem p, 226. . ” , 
ă Letopiseţele ţărei Moldovei de 24. C! găluiceanu, Iași 1852, 1 p. "102 (Cronica lui Ureche), - . :
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tului Visarion şi'l roagă săi trimită bine-cuvântarea, spre un- 
gerea unui âltuia: Archiepiscopul in vespunsul stu se nu- 

„mește : „Dorotheiu, prin mila lui D-zeu arhiepiscop al Primei 
Iustiniane, a tuturor Bulgarilor și a țărilor de mează-noapte.* 
El cere ertare că nu poate veni insuși spre a unge pe mi- 
tropolit, trimite domnului bine-cuvăntarea sa, poftindu'l a 

“sfinți pe noul titular cu ajutorul episcopilor țărei şi al ini- 
tropolitului Ungro-Valachiei, „fratele nostru intru Christos, 
domnul Macarie, fiind că şi el se ține tot de eparchia noastră“ ), 

Finţarea acestei autorități a archiepiscopului de Ohrida a: 
supra, bisericei din Valachia, reiesă chiar din un document 
al patriarchiei de Constantinopole. Astfel către “anul 1390 
patriarchul Antoniu serie lui Mircea I domnul Valachiei și 
i zice: „Și archiepiscopul vostru de la Ohrida 'au consimţit 
la aceasta și au dat bine-cuvântarea sa; insă noi nu putem 
nici necunoaște nici schimba ceea ce înțelepciunea sa a gă- 
sit cu cale“ 2).: In sfirșit Mateiu Vlastari care scriea către 
1335 o adunare de legi bizantine, zice că Moldo-Valachia, 
era supusă, Ohridienilor 3). a a 

Patriarhul din Constantinopole era totuși departe de a re- 
„ cunoaște in tot dea-una scaunului Ohridei această intindere 

a jurisdicției sale. El cercâ, după cît se vede în mai multe 

1) Publicate pentru prima oară in Glasnie, organul literaturei sâr- 
“be, VII p. 177. Reprodus in Magazin istorie pentru Dacia de Băl- 

cescu şi Laurian, 1, p. 277. Data 1456 sub care această corespon- 
"denţă este publicată in aceste donă colecţiuni este greșită. Intr- 
adevăr data, complectă tipărită este : 6964 luna April 20 indicţio- 
nul 1V-le. Aceasta este cu neputinţă, căci indictionul al IV-le au * 
“început tocmai la 1 Septembre 1456 și sau “Sfirşit la 31 August 
1457. Deci luna, April n'a putut cădea, de citin 1857. Vezi Emile 

„ Picot, Chronique de Moldavie par Gregoire Ureche, Paris, 1878, p. 90. 
2 Acta patriarchatus Constantinopolitani MCOCXV—MOCCCII Ed. 

-. Miklosich et Miiller, Wien, 1860, II, p. 230. , 
3) Vezi Indreptarea legii, Tirgoviştea, 1652, p. 403: „asta să scrie 

in pravila lui Mateiu Vlastari, cum că și Moldo-Valachia au fost 
supusă Ohridenilor“, apud Jlelchisedek, Chron. Rom. p. 41.
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rînduri, a răpi de la el puterea ce o avea asupra țărilor ro- 
mine, şi amintirea uneia, din aceste lupte au fost păstrată, 

“chiar în arhivele Constantinopolei; căci cu toate că scaunul 
arhiepiscopal de la Ohrida a fost grecisat, el tot păstră față 
cu acel din Constantinopole o dare-care neatirnare, care tre-. 
buia să jienească tendințele cotropitoare ale patriarcha- 
tului %). . | 

Cătră sfirşitul veacului al XIV-lea, patriarchul bisericei ră- 
săritene, luînd ştiinţă că biserica moldovenească căzuse in 
cursele unui inșălător, Zagara, care dindu-se drept patriareh 
sfințise un episcop în ţară, trimise mai multe feţe bisericeşti 
să vadă cum stau lucrurile. Domnul care ocirmuia in acest 
timp în Moldova, respinse amestecul lor, cea ce impinse pe 
patriarch a face pe stăpinul şi a numi din propria lui auto- 
ritate drept mitropolit in Moldova pe un oare-care Ieremia. 
Acesta, insă fu alungat cu ruşine, ) Patriarchul trimise atunci 
pe mitropolitul din Mitelene ca să aducă în orinduială bi- 
serica, moldovenească ?) ; după cît se vede nici acesta n'a 
fost mai norocit și patriarchul văzând că Moldovenii nu vroese 
a primi preoți streini in ara, lor, numi atunci ca locoţiitor, 
pănă la alegerea canonică a unui mitropolit, pe un membru 
al clerului moldovan, protopopul Petru 4). Moldovenii cereau 
ca patriarchul să recunoască legalitatea alegerei mitropolitu- 
lui Iosif, care fusese sfințit de către acel din Galiţia, după 

x 

1) Archiepiscopul Teophylact (1085—1107) scrie patriarchului de 
Constantinopole: „ce drept își insușeşte patriarchul de Constanti- 
nopole de a se amesteca in trebile bulgărești, cind acest popor 
are biserica sa autocefală şi cind patriarchul mau dobindit nici 
un privilegiu asupra ci? Istoria bisericei bulgărești de 2. £. 
Drinov citat de Episcopul Romanului, dlelchisedel:, in Cronica Ro- * 
manului, București, 1871, 1, p. 53. 

*) Acta pate: Const. II, p. 223, 
*) dem, p. 266, 

3). dem, p. 241. Compară, Zinile Picot et Georges Bengesco, Ale- 
„xandre le Bon prince de Moldavie (1401—1433) Vienne 1832. p. 50.
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cât-se vede din pricina unei văduvii la scaunul Ohridei 3). 

Ei nu voiră să lese nimica din cererile lor, și patriarchul 

trebui, pentru a: obţine izbinda atît de mult. dorită de el; a 

incuviința ertarea, mitropolitului Iosif, pe care '1 afurisise de 

la inceput, și'l recunoscu in insuşirea lui, cu condiţie ca și 

"acesta, 'să se supună supremației patriarchului. 

Totuşi aceste legături inchegate cu atita trudă, nu ţinură 

mult timp. Imperiul bizantin, amenințat in toate zilele mai 

mult de către Turci, căutâ un sprijin in apusul Europei. 

Joan Paleologul îl ceru de la papa, care făgădui a stărui pe 

lingă curțile apusene, dacă biserica răsăriteană s'ar supune 

“autorităţii sale. Patriarchul consimți la această cerere și pofti 
pe toți ceilalți capi ai bisericii răsăritene a lua parte la si- 

“nodul de la Florenţa, unde era să fie desbătută această prea 
_ imsemnată - intrebare. “Patriarchul de Ohrida, acel de Ipek 

(Serbia) şi mitropolitul Valachiei nu dădură consimţimăntul 

lor. Patriarchul de Constantinopole trimise în Moldova pe 

un călugăr grec, Damian, care stărui mult pe lingă domnul 

țării pentru a, face ca biserica, moldovenească să ia, parte la 
sinod. Nu cunoaștem la ce au eșit aceste stăruințe; darnoi - 
găsim pe acelaș Damian, representind Moldova ca mitropolit 

la intrunirea de la Florența. Se pare că patriarchul, reză- 

miridu-se pe autoritatea nou dobindită asupra Moldovei, tri- 

mise pe acest personagiu Să represinte ţara la sinod. Ade- 

vărații trimiși ai Moldovei potriviră să ajungă la Constanti- 
nopole după plecarea impăratului și a patriarehului. „N'au 

aflat solii lui Alexandru Vodă nici pe patriarchul, nici pe im- 

păratul la Țarigrad, ci iar .se intorceau neisprăvind nimica; 

3) Altă dată videm din aceași causă un mitropolit moldovan sfin- 

țit de Arhiepiscopul de Ipek al Serbiei. (Letop. T. p. 113). După 

cit se vede această imprejurare face pe D-1 IMunfaley (Anspriiche 
p. 125) să susțină că biserica Rominilor era supusă canoniceşte 

mitropolitului din Halici. Oare legăturile cu scaunul Ohridei îi e- 
au necunoscute sau le lasă inadins la, o parte? - i 

„t
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nu le au părut a fi cu cale; ci s'au dus la Ohrida unde,gă- 

sind pre “6piscopul de Ohrida. şi dând solia la dânsul, că, e- 

rau trimiși pentru invățătura legei, luat-au de acolo și preoți 

și cărți sârbești de toată orănduiala bisericei“ :): Ast-fel re- 
intră Moldova sub atirnarea vechii sale suzerane spirituale, 
și curând dupâ aceea Turcii, punănd mina pe Constantino- 

pole, patriarchul acestui oraș fu impedecat de la restatorni- 

cirea autorităței sale asupra țărilor romine, care rămaseră 

sub atîrnarea canonică a Ohridei pănă la perderea autocefa- 
liei sale, către sfărșitul secolului trecut, 1767. Ast-fel am 

văzut pe Stefan cel Mare cerănd de la acest scaun bine-cu- 
vântarea mitropolitului său. 

Inveţatul domn al Moldovei, Dimitrie Cantemir, explică in- 

tun alt chip obiîrşia supremaţiei spirituale a Ohridei asu- 

pra bisericilor romîne de la nordul Dunărei. EI zice că mi- 

tropolia din Moldova atirna de la inceputul ei pănă la sino- 

dul de la Florența, de patriarchul de la Constantino- 
pole, dar că mitropolitul acestei țări, “impreună cu pa- 

triarehul resăritului, rostinda-se in acest sinod pentru u- 

nirea, cu biserica catolică, unire respinsă de cea mai mare 
pante a bisericei ortodoxe, mitropolitul moldovan nu indrăsni 

a se mai reintoarce la scaunul stu. Archiepiscopul din E- 

fosa trimise atunci in locul său in Moldova un archidiacon, 

ordonindui'i a primi sfințirea de la arhiepiscopul de Ohrida, 

şi de atunci până la inceputul veacului XVII-lea Moldovenii 
rămaseră sub atirnarea Ohridei 5). Domnul nu face de cit a 

7 “ 

„1)  Letopisiţele țărei Moldovei, de II. Cogălniceanu 1, p. 106. 
nota: 

2 Operile principelui Dimitrie Canteinir, tipărite de societatea a- 

cademică romină, Tom. [, Descriptio Moldaviae, București, 1872, 

p. 144. Această părere este impărtăşită de către d-l Golubinsl:y, 
profesor la Universitatea din Moscva, în cartea sa: Kratkii ocere 

istorii pravoslavnik ţirkvei Bolgarskoi, Serbscoi, Rumânskoi, îli 

„Moldovlaşskoi, 1871, tradusă în romineşte de d-l I. Caracicoveanu : 

Privire scurtă asupra, istoriei bisericeşti romină-ortodoxa, Iaşi, 1879.
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reproduce in această espunere, conținutul unei scrisori a pa- 

triarchului bizantin, trimisă lui Vasile Lupu (1634—1654), 

și pe care el o dă in intregul ei. Este invederat insă că 

scaunul din Constantinopole, având interes a; atrage din nou 

biserica moldovenească sub atirnarea, sa, iscodi această fa- 

bulă pentru a arăta domnului că, supunăndu-se patriarehului 

. din Constantinopole, mar face de cît a restatornici o veche 

stare de lucruri care ființase in toate timpurile și care nu . 

fusese turburată de cît în urma, sinodului de la Florenţa de 
cătră pseudo-patriarchul Mitrofan 

Că această părere nu este de cit o iscoadă se vede din: 

| insuși actele patriarchatului de Constantinopole, reproduse de 

noi mai sus, și care sunt cu mult mai vechi de cît sinodul 
de la Florenţa. 

Să tragem acum urmările ce izvorăsc din aceste fapte. 

Dacă admitem că Rominii să fi imbrăţişat creştinismul bul- 

giiresc dincolo de Dunăre, în peninsula balcanică, atunci nu 

se pot esplica mai multe fapte netăgăduite. Mai intăi eșirea 

Valachilor transdunăreni presupusă ca incepută pe la 1185 

trebui să se prelungească indestul de mult timp, Și. chiar 

Rosler admite că ea urm şi deveni mai numeroasă pe vre- 
mile năvălirii turcești (după 1356) ). Insă în tot acest timp 
Rominii din cea parte a Dunării erau supuși autorităţii re- 

ligioase a, patriarchului de Trnowo. Cum se face atunci că 

indată ce ei trec Dunărea să'i vedem. intorcăndu-se la ve- 
chiul lor patriareh din Ohrida, care perise, pentru a zice 

ast-fel, pentru națiunea bulgărească in cufundarea intăiului 

stu stat? 

Apoi la Rominii din Macedonia, Tesalia și Pind, şi in de- 

3 Rom. Stud. p. 116. „Unter den ethnographischen Veraenderungen 
welche sich im Getolge derselben (Osmanischen Machtentfaltung) 
vollzogen, erschcint uns keine bedeutender als der Riiclgang des 

- romaenischen Elementes auf der Halbinsel, bewirkt durch Anfsau- 
gung und Auswanderung.“
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obşte la toţi Rominii sud-baleanici, slujba religioasă se. face 

in limba greacă şi nu in cea slavonă, precum aceasta avu 

loc mult timp la Rominii de la nordul Dunării. 

" Această deosebire in limbă predicărei este:'tot atit de pu- 

țin de ințeles dacă admitem că Rominii să fi revenit in Da- 
cia din părțile centrale ale Hemului, de unde vroește să-i 
readucă d-l Tomaschek, şi: aceasta, ori-care ar fiesplicarea ce 

S'ar da presenței limbei greceşti in biserica macedonică -a Ro- 

miînilor: sau că admitem că ei de la inceput să fi săvărșit 

slujba religioasă in această limbă, sau că să ne. inchipuim că 

patriarchia din Ohrida grecizindu-se, inlătură incetul cu in- 

cetul limba bulgărească de mai inainte şi o inlocui cu cea 

grecească. 

Dacă deci Rominii au trecut Dunărea inainte de data în- 

semnată de Râsler venind din jos de Balcani, ei. ar trebui | 

să slujească sau să fi slujit cînd-va şi: dincoace de Dunăre 
in limba grecească, 

Această deosebire in limba liturghiei esplică şi acea care 

“se află intre caracterele cu care sunt scrise ambele dialecte 

romine. Acel din Macedonia intrebuințează alfabetul grecesc, 
pe cînd acel din Dacia se slujia până in vremile din urmă. 

cu literile cirilice, pe care le-au părăsit apoi pentru a intro- 

duce caracterele latine. Tot din această inriurire trebue de- 

„dusă aflarea unui numtr mult mai mare de cuvinte slavone 

in dialectul daco-romîn de cît in acel al Macedoniei, care. 

este din potrivă plin de cuvinte greceşti, i 

Pănă, acum insă supunerea, bisericei romine către patriar- 

chia din Ohrida, păstrindu-se ritul bulgar la nordul Dună- 

vei, pare a remîne 0 ghicitoare nedescureată. Pentru .a o es- 

plica va trebui să ne urcăm mai sus, până la o novelă a 
imp&ratului Justinian. , 

Patriarchatul din Ohrida, sub forma sa, bulgară, “avu un 
traiu prea scurt, pentru a se admite că în timpul ființărei 

sale să fi putut introduce creștinismul slavon pe ripa stîng
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a Dunărei, cu atît mai mult că intemeierea scaunului acestei 

patriarchii în Ohrida cade in vremile impăratului Zimisces, 

care supuse prin arme Bulgaria dunăreană, in cît era chiar 

impedecată de ași intinde autoritatea pe malul nordic al fiu- 

viului, intru cit ţara mijlocie dintre Balcani și Dunăre că- 
zuse sub stăpînire dușmani. 

Patriarehia din Ohrida a purtat insă în tot-auna titlul de 

patriarchie sau archiepiscopie a Primei Justiniane. Așa Archie- 

piscopul din Ohrida careia parte in: 1256 la sinodul din 

Constantinopole, se intitulează: „smeritul monach Ioan şi cu 

mila lui Dumnezeu archiepiscop al Primei Justiniane şi. a 

toată Bulgaria.“ 2). o | 

In “decursul secolului al XV-lea acest archiepiscop portă 

titlul de: archiepiscop al Primei, Justiniane, al tuturor Bul- 
garilor și al ţărilor de mează-noapte“ 2). El. păstrează acest 
titlu și în decursul secolului al XVI-lea: „Prin mila lui Dum- 
nezeu archiepiscop al Primei Justiniane și patriarch al Bul- 
gariei, Sărbiei, Macedoniei, Albaniei, Bosniei și Ungro-Vala- 
chiei“ 3). Patriarchul din Constantinopole cînd se îndreaptă 
către acel din Ohrida îl numește: „prea fericitul archiepis- 
cop al Primei Justiniane, Ohrida și a toată Bulgaria.“ | 

Archiepiscopul Primei Justiniane este pomenit pentru in- 

tăiași dată.in novela a XI-a a impăratului Justinian din a- 
„mul 535, îndreptată către capul bisericei din acel Oraș, a că- 

„Yuia, așezare era unde-va pe malurile Dunărei. Impăratul prin 

această lege, orănduește căderile ei și arată regiunile asu- 

pra cărora era să se intindă jurisdicția acestei episcopii. In- 

tre altele el zice: „Fiind că acuma, cu ajutorul lui Dumne- 

zeu, ast-fel s'a mărit republica noastră, in cît ambele maluri 
ale Dunărei să fie pline de cetățile noastre şi atit Vimina- 

1) Golubinshy citat de Melchisedec, Chronica Romanului, p. 51. 
2) Vezi mai sus p. 84. 

5) Aelchisedel, ibid. p. 55.
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ciul cît și Recidua și Literata care sunt peste Dunăre, să 

fie earăși supuse autorităței noastre, am “găsit de cuviință 

ete.“ Acest loc arată că jurisdicția archiepiscopului.. Primei 

Justiniane se intindea şi pe rîpa, stîngă a Duniărei și că deci 

se aflau creştini şi în aceste părți ").. _ 

Bulgarii așezindu-se in Moesia, puseră mîna, pe archiepis- 

copatul Primei Justiniane şi făcură din el un scaun bulgă- 
vesc, care păstră vechiul săn titlu sub noua sa stăpinire. 

Am arătat mai sus, că patriarchatul dir Ohrida .nu ființă in: 
forma, sa, buleară de cît foarte puțin timp (20 sau 30 de ani) 

şi că in acest restimp era chiar impedecat de a intinde au- 
toritatea sa pe ripa stînoă a Dunărei. Pentru a esplica su-, 

punerea bisericei Rominilor sub scaunul episcopal din Ohrida, 

trebue admis că această archiepiscopie wa făcut de cit « 

moşteni drepturile cele „vechi pe care archiepiscopia primei 

Justiniane le avea pe vipa stingă a Dunărei, drepturi care 

se intinseră tot mai mult, cu propășşirea puterei bulgărești 

asupra ţărilor aşezate la nordul fluviului. Cind Bulgarii cu- 
prinseră Moesia și aşezară aci un patriarch bulgar in ve- 

chiul scaun al Primei Justiniane, ci introduseră creştinismul 

% Nov. AI: „Imp. Justinianus A. Castelliano viro beatissimo, Ar- 

hiepiscopo primae Justinianae : : „cupientes ut primae Justinianac 

patriae nostrac pro tempora sacrosanctus antistes, non solum me- 

tropolitanus sed ctiam arhiepiscopus fiat et caeterae provincia 

sub cius sint auctoritate, id est tam ipsa mediterranea Dacia quam - 

Dacia ripensis nec non Mysia secunda, Dardania et Pracevalitana, pro- 

vincia ct secunda Macedonia ct pars secundae etiam Pannoniac, quae 

în Bacensi est civitate.—Quum igitur în pracsenti deo auctore ita 

nostra, respublica aucta est ut utraque ripa Danubii iam nostris 

civitatibus frequentetur, et tam Viminacium quam Recidua et Li- 

terata, quae trans Danubium sunt, nostrae iterum ditioni subiectae 

sint, necesarium duximus cte.* In timpul dominaţiunei romane şi a- 
celei a Gepizilor, Dacia avea episcopi. Vezi scrisoarea, papei Eu- 

geniu către Tutund chaganul Avarilor în care îl invită a res- 

tatornici acele episcopii. Epist. Eugenii papac ad Tutundum Ava- 

rorum Chaganum a. 826 in Thierry, Attila, Paris 1855. II p. 204.
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bulgar in toate regiunile supuse eparchiei sale precum și în 

acele ce le supuseră in urmă autorității lor, deci şi asupra 

țărilor romîne de la nordul Dunărei. Acest archiepiscopat 
schimbâ apoi de mai multe ori reședința sa, păstrind insă 
pretutindeni autoritatea sa, spirituală asupra ţărilor puse sub 

jurisdicţia sa. EI se opri în sfirșit la Ohrida, unde perdu in 

curănd caracterul stu bulgăresc și o parte din neatirnarea, 
- sa. Ţările romiîne, care fusese supuse în timp de veacuri au- 
torităței sale, nu incetară cu toate acestea a “i o recunoaște 
chiar. şi acum, cînd era decăzut din vechea sa strălucire. 

In timpul reintemeierii puterii bulgărești la sudul Dună- 
rei sub forma ei valacho-bulgară, țările romine de la nor- 
dul fluviului erau căzute acuma sub alte stăpiniri,; ast-fel că 
de astă dată statul bulgăresc s'a oprit la Dunăre. Ungurii 
cucerise acum Transilvania, în timp ce Moldova şi Valachia 
sufereau stăpînirea Cumanilor. Eată pentru ce găsim că au- 

” toritatea patriarchului de Trnowo nu trece fluviul 5 şi po- 
poarele care locuiau pe ripa stingă, de și supuse politiceşte 
la niște puteri streine, erau libere in privirea religioasă Şi 
puteau să'și urmeze legăturile. lor cu capul bisericei lor, care 
reședea tot la Ohrida. a - 
 Rominii deci n'au putut să revină din: Moesia, fiind că ei 

nu s'au aflat nici odată acolo. Pentru a ințelege rolul lor 

1) D. Hunfaloy (Anspriiche p. 28) admite ființavea unei Bulgarii 
dincoace de Dunăre in vremea intăiului stat bulgăresc; o neagă 
insă pentru timpul următor. Pentru a scăpa insă Transilvania, el | 
restringe această stăpinire a Bulgarilor pe ripa stingă a Dunărei 
la părţile care invecinăază, gurile sale. Noi credem că d-sa are 
dreptate in ceca-ce priveşte timpul cind a, fiinţat această stăpi- 
nire; căci dacă statul valacho-bulear ar fi avut supremație pe 
malul sting al Dunărei, ar trebui să găsim pe Romini supuși pa- 
triarchului de Trnowo, cea-ce nu se vede. Cit despre restringe- 
rea locală a acestei stăpiniri, am văzut mai sus că ca, se intindea, 
tocmai asupra Transilvaniei și prin părțile Tisei, unde însuşi ROS- . 
ler nu poate tăgădui a, recunoaşte cel: puţin ființarea poporului 
bulgar. (Bom. Stud. p. 205). | i
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“ dincolo de Dunăre in vremile statului Valacho-bulgar, nu este 

de nevoe a inchipui ca ci să fi fost foarte numeroși in „Moe- 
sia“ şi apoi a, esplica mai tirziu dispărerea lor din această 

țară, punându-i să treacă Dunărea. Cei dintâi capi ai răs- 
coalei erau valachi; cele d'intti lupte pentru răsturnare a- 

vură drept teatru muntele Haemus, patria Valachilor; ele- 

mentul bulgar, care era singurul mai cultivat, sfirşi prin a 

predomni şi statul valacho-bulgar se - schimbă pe. nesimţite 

in un stat curat bulgăresc, . 

Cit despre ritul bulgar care se intilneşte la Romiînii de la - 

“nordul Dunărei, el a fost introdus aici in vremurile intâiu- 
lui stat bulgar, care “şi intindea stăpinirea lui pănă in Pa- 

nonia. Nu este-de nevoe'a face pe Romini să primească a- | 

cest rit la sudul Dunărei şi chiar legăturile bisericilor mol- 

doveneşti şi muntenești cu scaunul arhiepiscopal din Ohrida, 
arată că Romînii mau putut primi creştinismul bulgar decit 

la nordul Dunărei, în țările pe care ei le ocupă și astăzi. 

Căci dacă Rominii av fi venit din Moesia după veacul al 

XII-lea, ar trebui să asculte de patriarehul de Tinowo; dacă, 

Sau reintors de mai jos din sudul Balcanilor după 1018, ei 

ar trebui să slujească in biserica lor in limba, grecească ca 

şi acei din Macedonia. A se admite insă că Rominii să fi 

„revenit mai inainte de secolul al X-lea in Dacia, nu este de 

loc nimerit, intru cât violența năvălirei, care se presupune că 

"i ar fi putut alunga din. Dacia, stăruia incă in toată îu- 

Tia. ei. 

V 

CRONICARI ȘI ISTORICI. 

” Se mai intimpină impotriva aflărei Rominilor in Dacia, Tra- 

iană, tăcerea absolută po care ar păzi-o asupra acestui fapt 

toate izvoarele veacului de mijloc. 

__ Chiar cînd această tăcere ar fi întradevăr, incă ea nu ar
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dovedi nimic, căci Dacia a fost o țară care rămase, pentru 
a zice ast-fel, afară din mișcarea istorică. Nefiind civilisată 
și lipsită de atingere cu popoare care cunoșteau intrebuin- 
țarea scrierei, se ințelege uşor cum se face că isvoarele vea- 
cului de mijloc nu pomenesc despre aflarea Rominilor in a- 
coastă regiune. Insă autorii bizantini conțin destul de desa- . 
rătări care se rapoartă către ţările aşezate la nordul Dună- 
rei, și deci firesc lucru ar fi ca ei să vorbească despre Ro- 
mini ca locuind în aceste părți, dacă ci s'ar fi aflat pe aici. 
Aceasta este foarte drept; însă trebue luat aminte că nici 
odată țările Daciei m'au avut în acest restimp un traiu nea- 
tărnat, ci trecând fără incetare din mănile: unor barbari in - 
acele ale altora, primiau in tot-launa numele năvălitorilor: 

"Ast-fel Dacia fu numită succesiv Gotia, Hunia, Gepidia, A- 
varia, Bulgaria, Cumania ete., și popoare care o locuiau, ori 
de ce neam ar fi fost, îşi schimbau numele la fie-care schim- 
bare de stăpîn, și aceste nume sunt singurele cunoscute de 
autorii Dizantini. Ast-fel Pachymevres ne pare a amesteca 
Valachii din această parte a Dunărei cu Sciţii, de oare-ce 
cl observă că impăratul Andronic sar teme ca Valachii de 
pe lingă Constantinopole să nu vină in ajutorul Sciților care 
se aşteptau se .năvălească—fiind trași în partea lor prin a- 
semănarea viețuirei și doară şi prin comunitatea singelui. și 
a neamului.“ :) Am văzut mai sus că Valachii din muntele 

„Haemus caută scăpare la Sciţii de pe rîpa stîngă a Dunărei 2). 
Se crede in deobşte că aceşti Sciţi ar fi Cumanii; dar star. 
„Putea tot așa de cu temeiu vedea in ci Valachii;, fiind că 
este mai de crezut că Valachii din Haemus să fi cerut aju- 
tor a cei din Dacia de cit la niște barbari cu care nu a- 
veau nimic de impărțit. Apoi să-se mai bage de scamă că 

  

) Pachuymeres, Bonn. p. 430, | 

„2 Nicetas Choniates, Bonn. p. 488: pei îi meci 
A 

Baga sv "Iaseoy Brabdces val sis Sado covutzarigt, 

29 20 Ada 720 "Ac fidgo
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atunci cînd Bizantinii nu numesc pe locuitorii așezați la nor- 
dul -Dunărei după numele stăpinitorilor lor, ci "i botează cu 

porecle vechi, precum: Sciţi, Geţi, Daci, Tribali, ete. Ast-fel 

noi credem a regăsi pe Romiîni in acest loc a lui Cantacu- 
zen: „dar Geţii de dincolo de Istru, care se slujise cu ace- 
leași arme ca şi Tătarii, și care venise pentru a ajuta Misi- 
enilora D, 

Este cu atita mai puțin afară din cale de a vedea pe stri- 
„» itorii bizantini că se indeletnicesc așa de puţin cu Rominii 

de dincoace de Dunăre, cu cît "i aflâm pomenind aşa de rar 

despre acei ce locuiau în inima chiar a împărăției lor. Ast- 
fel am văzut mai sus că cea d'intâiu pomenire a acestui po- 

por, ca rasă deosebită, purtând numele de Valachi, cade in 

anul 976, deci către sfirşitul secolului al X-lea și cu toate 

acestea acelaşi Pachymeres, citat mai sus zice că ei locuiau 

lingă mahalalele Constantinopolei. Cit timp Valachii nu jucară 

nici un rol in istorie, ea nu se indeletnici cu dânșii; de in- 

dată ce ci incep a pune in cumpănă soarta impărăției bi- 

zautine, se văd pe istoricii ei scoțindu-i din uitarea in carei 

părăsise. Nicetas Choniates vorbește de ci mai pe. fie-care 

față. D-l ung observă cu multă dreptate, că Valachii care 

locuese astă-zi în Austria, de şi alcătuesc: a 12-a parte a, 

poporației impărăţiei şi locuesce o intindere de pământ de 

2000 mile pătrate, mai nu sunt amintiți in istoria acestui 
stat pănă la 1848 unde ei incep a se arăta“ 2). 

Intrun cuvânt, argumentul a silentio, nu dovedeşte ab- 

solut nimic. Indată ce încep a se afla documente sau scrieri 

asupra Daciei traiane, se văd in ele pomeniţi Rominii. 

Dacă, deci, aceștia par a nu fi amintiți de istoricii veacului 
de mijloc, lucru își are esplicarea sa in imprejurarea că dân- 

1) Adecă Valachilor. Cantacuzenus,- Bonn. I. p. 465. | 
2) In istoria Austriei a profesorului Jrones ei nu sunt pomceniţi 

de cit dexr'o 12 ori. Vezi Iung, Râmer und Romanen in den Do- 
naulaendern, Innsbruck, 1877, p. 245. .
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șii nu'i cunoșteau. A se deduce de aici neființarea lor pare 
o incheiere cam pripită. 

Dar este oare adevirat că nici un isror istoric pănă în se- 

colul al XII-lea să, nu pomenească pe Romini la nordul Du- 

nărei? Protivnicii stăvuinței Rominilor procedează in chipul 

următor pentru £ intemeia această axiomă: Ori unde ei in-: 

tilnesc veri un loc care să pomenească despre acest popor 

ca locuind in Dacia traiană, ei îl interpretează și” r&sucese - 

până ce scot din el unu inţeles cu totul altul de cit acel 
pe care 7] are in adevăr. Cind se întâmplă de dau peste is- 

" voare mai indărătnice, cărora, nu li s'ar putea aplica această 

operaţiune, atunci. declară isvorul insuşi de mincinos,  Ast- 

fel se ajunge la incheierea dorită că Rominii nu sar afla 

in isvoarele, din care ei inșii “i alungă. Sistemul urmat de 
protivnicii Rominilor este foarte indemănatec. Cînd intilnesc 

dovezi conforme teoriei lor, le primesc fără nici un control; 

„cînd dau peste dovezi ce. nu se. impacă cu dănsa, caută să 

scape de ele prin unul din mijloacele arătate: Cu o aseminea 

metodă se poate proba ori-ce. Rimine numai intrebarea dacă 

aceasta se chiamă a face istorie. - N . 

“Este un cronicar unguresc * Anonymus Belae regis notar, 

care pomenește in chipul cel mai: neindoelnic despre fiinţa- 
rea Rominilor in Transilvania pe timpul cînd Ungurii au cu- 

cerit. această țară. EI *i arată chiar ca alcătuind un stat sub 
un duce a lor numit Gelu și îi dă drept oâmenii cei mai ti- - 
căloși ai pămîntului „fiind că ar fi Valachi şi Slavi“. 5 Pen- 
tru ca teoria lui. Rosler să poati răminea, trebuia cu ori-ce 

3) Beluvandiner, Scriptores rerum hungaricarum YVindobonnae 1746, 

Ip. 17: ptunc Tuhutum—dum coepisset audire ab incolis boni- 

tatem terrae ultra silvanae ubi Gelou quidam Placeus dominium te- 
nebat“ p. 18: „et habitatores illius terrae viliores homines essent 

_totius mundi, - quia essent Blasii et Selari ct dux comm Gelou 
„minus esset tenax*. A. Thierry, Attila, II, p. 369 pune traiul a- 
cestui notar sub Bela 1 (1061—1063); Răsler il strămută, tocmai 
sub Bela, IV (1235—1240).
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preţ înlăturată această mărturisire a notarului anonim. De 
aceea și vedem că Răsler își deschide chiar cariera de in- 

“vățat prin o critică nimicitoare a cronicarului unguresc *), 
Răsler se silește mai ales a dovedi în această scriere neşti- 
ința fabuloasă a cronicarului și sistemul său de a falșifica Î5- 
toria in interesul gloriei maghiare. Să cercetăm mai cu dea- 
măruntul aceste invinuiri. 

- Anonimus aduce pe Unguri din Sciția; dar Regino, „Singu- 
rul izvor pe care cronicarul Var fi avut inaintea ochilor, 
pune ca pricină a acestei părăsiri a vechei lor patrii, pusti- 
irea Ateluzului de către Peceneghi, fapt intărit și prin ară- 
târile lui Constantin Porfirogenitul, care adaugă că Pecene- 
shii fură ajutați în această intreprindere de către Bulgari, 
sub regele lor Simeon 2). Anonimus trece peste acest motiv 
nu prea de fală, şi atribue cşirea Ungurilor din Sciţia spo- 
irei peste măsură a poporațiunei. Anonimus apoi schimbă în 

. izbinzi perderile invederate suferite de Unguri, precum spre 
esemplu acea din 955, unde oardele lor fură sfărâmate de 
către Othon cel Mare in câmpia de la Lech. În neunire cu 
toate izvoarele veacului de mijloc, fără a, scoate pe Nezgino, 
Anonimus face pe Unguri să mănuească sabia şi numeşte po- 
poarele care se slujiau cu arcul și cu săgeata, mărşave și ti- 
căloase, când este cunoscut că tocmai Ungurii intrebuințau 
această armă, după cum făceau și Hunii străbunii lor, Cind 
el descrie ruinele vechii reşedinți a lui Attila, le arată că ar 

fi de peatră, pe cănd Priscus, care văzuse această capitală pe 
timpul chiar cănd trăia intemeietorul ci, o descrie ca fiind 
de lemn. Fată in ceea ce privește reaua credință. ' 

1) R. Rosler. Zur Kritik der îiltesten ungarischen Geschichte, Trop- 
„pan 1860. Reprodusă şi adaosă in cap. IV a Rom. Stud, 
2)  Porphyr. De adm. imp. Bonn. p. 173: „piesă 2€ o măr 2 

viu) ueză 36 pzmhtos 36 “Peg. eereusodaa vai DaDety 
eta, Damigrvazo mois ace Maceraaisas, 73 pevaâiv Cosa 
dom: sc vasamohsisas mai dreviaas, =c9s Tigru
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Cit pentru neştiința lui ea 'nu ar reeși mai puţin la lumină, 

dacă se pun in aseminare' fabulele sale cu faptele istorice” 

dovedite intrun chip neindoelnic. Așa el vorbeşte despre un 
duce al Kievului care s'ar fi supus Ungurilor cînd aceștia 

trecură prin statul său, cînd este cunoscut că pe 'vremile ve- 

nirei Ungurilor in Panonia, nici măcar nu ființa un ducat ne- 
“atărnat al Kievului, căci acesta fusese intrunit -cu acel al 

Novgorodului sub: puternica mînă a lui Oleg, care nu cra 

om să tremure inaintea unor fugari. Cucerirea Serbiei și 
aceea a Uroaţiei de către Unguri nu putea să aibă loc la 

intrarea Ungurilor in Panonia, fiind că cea Mintăi nu fu nici” 

odată cucerită de Unguri, care n'au trecut nici.cînd preste 

rîul Sava, ear a doua n'a fost supusă de Unguri de cit mult 

mai tirziu. Anonimus nu pomenește nimic despre Avari, care 

trebuiau să se afle incă in Panonia de mează-zi; el nu cunoaşte 

apoi nici pe Gepizi care trăiau incă in Dacia, pe la anul 871. Tot 

atit de necunoscător este. el despre șirul ducilor celor dintăi 
ai Ungariei, căci el pune in fruntea lor pe Almus care ar fi 

fost urmat de Zulta, pe cînd Porfirogenitul arată ca cel d'in- 

tăi pe Arpad al cărui fiu și urmaş ar fi fost Leonta. | 

Anonimus vorbește și de un duce al. Bulgarilor, Săla- 
nus, și Rosler observă că ființarea unui ducat bulgar neatăr- 
nat pe ripa stingă a Dunărei nu este cu putință, fiind că 

chiar dacă Bulgarii şi-ar fi intins stăpînirea, și pe malul stîng 
al Dunărei, statul bulgar care se afla tocmai pe atunci in 
culmea inflorirei sale, n'ar fi putut ingădui ființarea unui stat 
neatărnat bulgăresc, ci Par fi contopit in propria sa, unitate. 

Este netăgăduit că unele din aceste invinuiri sunt inte- 
meate. Anonimus era fără indoială tot atita de neştiutor pe 
cit nu se sfia a infringe adevărul de indată ce el nu se im- 
păca, cu gloria maghiară. Dar critica lui Rosler merge prea 
departe, de exemplu cînd găsește de vină lui Anonimus pen- 
tru ce nu ar pomeni nimica despre Avari şi Gepizi, care tre-
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buia incă pe timpul venirei Ungurilor să se fi aflat in' Pa: 
nonia. O asemene invinuire nu i sar putea face nici chiar 
atunci cind el ar fi descris nişte fapte contimpurane, căci un 
cronicar nu este ținut să arăte toate faptele care ar putea să 
ne intereseze pe noi; el povesteşte acele care lui i se păreau 
de samă. Pentru Anonimus care trăeşte insă, după susține- 
rea lui Rosler, vo 300 de ani după venirea Ungurilor, o oa- 
semene invinuire nu are nici un înţeles. EI nu au pomenit de 
Gepizi şi de Avari pentru că sau nu iau găsit amintiți in 
eronicele anterioare întrebuințate de dinsul, sau pentru că 
tradiţiunea 'tăcea asupra lor; Necunoştința apoi ce i se pune 
in socoteala, despre şirul ducilor ungurești, este tot, atit de 
puțin intemeetă, intru căt se aduce numai cît pe Porphiro-: 
genitul pentru a combate arătările sale, și acesta, de şi mai 
apropiat de epoca emigrărei Ungurilor din Ateluza in Pano- 
nia (952), totuși ca strein nu putea cunoaște cu atita exac- 
titate istoria unui popor barbar, în cît s'ar putea intimpla ca, : 
Anonimus să aibă dreptate, sau chiar ca ambii să se inșele !). 
Rosler mai bănuește încă lui Anonimus că ar vorbi despre 
existența unui duce rusesc în Kiev, cînd este cunoscut că la 
898 un asemene ducat nu era în ființă, căci ar fi fostintru- 
pat in. ducatul lui Oleg din Nowgorod Dar dacă n'a fost un 
„duce, a fost cel.puţin un comandant al orașului cu care Un- 
gurii s'au luptat, și acest popor nu era ținut să se informeze 
despre relaţiunile politice ale popoarelor prin teritoriile că-: 
rora trecea, în cit se lese tradițiunei niște arătări precise a- 
supra unor asemene imprejurări. : Apoi pentru ce oare nu ar 
fi tolerat imperiul bulgar de peste Dunăre existența unor du- 
cate vasale bulgare pe malul stîng al fluviului ? Ori cine vede. 
că toate aceste critici sunt silite și fără indoială că dacă 
Rosler găsește numai atîta de spus in potriva lui Anonimus, 

  

1) Comp. Katona, Historia Critica 1. p. 130. Cap.: „Ono modo Be- 
lae notarius cum Porphyrogenito conciliari potest.* .
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aceste “lipsuri, chiar in casul cănd ar fi adevărate,incă nu! 

pot ridica lui Anonimus ori ce putere doveditoare, după cum 

Rosler se incearcă a susținea: 
Se poate insă intimpla ca numele atit a ducelui romîn cit . 

şi a celor bulgari amintiți de Anonimus să fie iscodite, fie 

de dinsul, fie de tradițiune. Este insă peste putință de ad- 
mis că Anonimus să fi iscodit şi popoarele slave, bulgare 

Și valache, care constituiau acele ducate. 
Cu toate că Anonimus pare a se apăra de a fi urmat in 

expunerea sa datele tradiționale și spune că și-ar fi scris 

cronica după istoriografii de mai inainte,*) noi credem că nu 

Sar putea pune mare temiu pe această pretenție a unui om 

neştiutor care. vroia să treacă drept invățat, și: care de și a 
putut scoate cîte-va fapte de la un izvor de mai inainte, to- 

toși culegea cele mai multe din intimplările povestite de - 

dînsul din bogatul cîmp al tradiţiunei. Se poate observa că 

de căte ori povestirea sa urmează marele trăsături ale tra- 

diţiei naționale, ea conține adevărul; amănunțimele pe care 
el le adaogă pot fi falșe sau inchipuite; ele insă nu pot res-. 

“turna substanţa, tradiţiei însăşi, cu atita mai mult că ea poate 

fi adeverită și prin alte mărturisiri contimpurane cu notarul. 
Așa, Anonimus spune că Ungurii veniră din Sciția în Pa-- 

nonia trecând pe lingă Kiev şi intrară in acea țară prin par- 

tea de mează-noapte, trecând peste munţii Carpaţi. Rosler, 

care pare a găsi o plăcere deosebită de a arăta de neade- 

vărate toate spusele notarului anonim, și care ţine a dovedi 
incă odată că Bulgarii nu stăpineău Valachia, face pe Un- 

gurii cei alungați din ţara lor de către Peceneghi și Bul- 

:)  Sclicandiner |. c. |. p. 2: „Etsi tamen nobilissima gens Ilun- 
gariae primordia suae generationis et fortia quaeque facta sua ex 

"falsis fabulis rusticorum tel a garullo canti joculatorum quasi 
somniando audiret, valde indecorum et satis indecens esset.—,Et 
secundum tr aditiones diversorum historiog graphorum divinac gra- 
tiae fultus auxilio“.
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gari, să apuce calea sudică pentru a intra in Panonia, prin 
Valachia şi Banat. EI zice în scrierea, sa de căpitenie : „Dacă 
Ungurii ar fi putut in 892 să intreprindă prin partea de 
„mează noapte o espediție in potriva Moravilor, cîţi-va ani 
după acea ei n'ar mai fi putut apuca aceiași cale pentru a 
căuta altă locuință, In anul 892 Ungurii locuiau intre Nipru 
și Carpaţii răsăriteni ai Transilvaniei. Nici un popor puter- 
nic nu-i impedeca de a trece prin Podolia și podişurile nor- 
dice ale Carpaţilor către Ungaria. In 895 ei nu mai locuiau 
acolo, ci se strămutaseră şi locuiau acuma regiunea, așezată 
intre Aluta şi Porţile de fer. Cumpliţii Peceneghi a căror 
putere o simţiră în cea de pe urmă a lor supunere, i-ar fi 
impedecat de a incunjura Carpaţii“ *). , € 

Acest loc desgoleşte pe deplin sistemul autorului in inte- 
meicrea teoriei sale, anume acela de a pune ca “dovedit, lu- 
crul care tocmai are nevoe de dovadă. In 892 Ungurii ar fi 
putut să treacă prin Podolia pentru a intra in Ungaria prin 
nordul acestei țări, căci nici a popor puternic nu le inchi- 
dea această cale. In 895 ci nu puteau s'o mai facă. Pentru 
ce ? ori cine „sar aştepta de a găsi pricina acestei impede- 
cări în un popor puternic care sar fi așezat în Podolia. In 
locul acestei incheieri logice, Răsler pune o alta anume că 
“Ungurii mar mai fi locuit in Ateluzu, dar se aşezaseră in 
"Oltenia, pentru a găsi ast fel in Peceneghi acel popor pu- 
ternic de care are nevoie spre a impedeca pe Unguri de a 
incunjura Carpaţii. Fată deci pentru ce Nosler, îi strămută in 
Oltenia. Dar de unde ia Râsler această locuință a Ungurilor 
in acea regiune? Care istoric al acelor timpuri i-o spune? 
ceată ceea ce a uitat să ne arite. EI susține acest fapt fiind 
că are nevoie de el din două puncte de vedere: intâiu pen- 
tru a combate pe Anonimus și al doilea pentru a arăta că Un- 

  

:) Rom. stud. p.- 198.
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gurii, putind trece liber prin Valachia, aceasta nu era su- 

pusă Bulgarilor. 

Intărirea spuselor notarului îi vine dintro “parte de unde ea 

war prea putea fi așteptată. Cronica rusască atribuită lui Nestor 
(scrisă către anul 1100) conține o arătare identică cu acea 

a, lui Anonimus:' „Anii 6396, 6397, 6398, 6399, 6400, 6401; 
6402; 6403, 6404, 6405, 6406 (898). Ungurii trecură pe lingă 

Kiev, lingă muntele care și astăzi se numește incă, muntele 
Ungurilor. Ajunşi la malurile Niprului ei așezară acolo cor- 

turile lor, căci ei erau nomazi precum sunt şi astăzi Polovzii. - 

Ei veniau de la răsărit. și trecură niște munți inalţi care s'au 
numit munții Ungurești și se apucară la luptă cu Valachii și 

“Slavii care locuiau in aceste ţări.“ )). 

- Este greu de crezut că. Anonimus să fi cunoscut cronica 

lui Nestor şi să fi luat din ea arătarea sa asupra drumului 

urmat de Unguri. Această răspundere deplină între Anoni- 

nimus și cronicarul rus, dă fără indoială spuselor celui d'in- 

tăi o strălucită intărire și arată că acolo unde n'avea interes 
“a ascunde adevărul, el îl da la lumină. Rosler crede că A- 

nonimus „mar putea fi scăpat nici chiar prin ajutorul lui Nes- 

tor.“ 2) Dacă sar urma principiile de critică puse in lucrare 

de Rosler, cînd e vorba de a nimici o dovadă care vine in 

sprijinul Romînilor, ar. trebui să nc lepădăm pentru tot-dea- 

una de incercarea de a intemeia adevăruri istorice. Noi cre- 

dem că această potrivire deplină intre două isvoare aşa de 

deosebite este cea mai bună dovadă a ființărei unui fapt is- 
toric, și că Rosler care strămută pe Unguri fără nici o do- 

vadă in Oltenia, w'are dreptul de a invinui pe Anonimus cu 

atita amărăciune, căci și el îi urmează intocmai, iscodind fapte 

1) Chronique dite de Nestor,.par Louis Lâger, Paris 1881, Cap. 

XIX, p. 19. . B 

2 Rom. Stud. p..199.
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acolo unde nu le află potrivite cu dorinţele sale, pentru a 

sluji unei cause streine istoriei. 

Este apoi de observat că Porphirogenitul spune că Un- 

gurii ar fi părăsit Ateluzul fiind impedecați de al reocupa, 

de către Peceneghi. Ungurii care atacase mai inainte pe Si- 

mon regele Bulgarilor se indușmănise cu el. Cind in 892 
ceata resboinică, a Ungurilor apucâ cătră apusul Europei pen- 

tru a ajuta pe Arnulf contra lui Swiatopluc, Bulgarii trimit 

soli la Peceneghi ca să atace familiile Ungurilor remase acasă 

fâră apărare și pustiesc impreună Ateluzul intrun mod in- 

grozitor. Cind se intore Ungurii înapoi din expediţiunea lor, 

unde avuseră prilegiul a cunoaște. intinderea și mănoşia căm- 
piilor panonice, ci, găsind țara lor prăpădită, își culeg fami- 

liile şi averile lor imprăștiete de Bulgari și Peceneghi și se 
strămută în Panonia. Pe unde au apucat? Chiar logica cea 

mai elementară ne arată că ei n'au putut urma alt dum 

de cit acele pe care "1 cunoșteau, de vreme ce s'au dus car 

cătră Panonia, de unde tocmai ei se intorceau. Fiind insă că 

trebue să ne inchipuim că Bulgarii și cu Peceneghi nu vor 
fi părăsit cu-totul ţara pustiită, și cucerită de ei—causă pen- 
tru care Peceneghii locuiau în Ateluzu pe timpul lui Con- 

stantin Poxphirogenitul— apoi Ungurii nici nu putură să se in- 

cerco a străbate cătră sud, ci apucară inapoi câtră Panonia. 

Parte din Ungurii cei rămași a casă spre paza familiilor, fu- 

gise de atacul combinat al Bulsarilor și Peceneghilor in mun- 
ţii Moldovei sudice ; ei rămaseră apoi aice, alcătuind națiunea 
Secuilor, care sunt tot de rasă maghiară, de şi limba lor e 
ceva mai barbară de cit a Ungurilor propriu zişi. Singură 

această, imprejurare explică cum se face de intilnim numai 
cît această 'parte din poporul maghiar aşezat in: munți, pe 

cind tot celalalt ocupă șesul. Aşa dar lovirea Ateluzului de 
Bulgari și Peceneghi a avut doue urmări pentru națiunea | 

* maghiară: parte din ea câutâ un adăpost in muntii Moldovei



104 

— Secuii, cealaltă: parte, care revinea din expediția in “Pa- 
nonia, se intoarse pe calea pe unde venise earăși' in acea, 
țară. Din această expunere a faptelor se vede intrun chip 

: meindoelnic că Ungurii nici odată n'au putut să ocupe Olte- 
nia pentru a trece apoi de aice in Panonia. 

Anonimus are deci deplină dreptate cînd el pune pe Un- 
guri să intre in Panonia pe la nord și nu pe aiurea. 
O pătrundere a “Ungurilor în Panonia prin sud era chiar 
peste putință: din mai multe pricini : Intăiu, fiind că Ungurii 
nu 0 cunoşteau, pe cînd calea de la nord le era pe deplin cu- 
„noscută, căci ei o apucase in mai multe rinduri in espedițiile 
lor în potriva apusului. Așa este de crezut că insuși Rosler 
nu gindea a aduce pe Unguri pe hotarele monarhiei france | 
in 862, făcîndu'i să treacă strimtorile Porţilor de fer. Am 
văzut mai sus că, chiar dinsul admite că in 892 Ungurii ar 
fi lovit Moravia venind de către mează-noapte Apoi chiar 

- cînd Ungurii, presupunăndu-i aşezaţi în Oltenia, ar fi vrut 
să treacă din Valachia in Panonia, pe acele timpuri nu .era 
nici o cale deschisă intre .aceste două regiuni, și aceasta, cu 
atit mai puţin cînd era, vorba, de strămutarea unui popor în- 
treg. Avem asupra acestei imprejurări o dovadă invederată. 
Istoricul bizantin Denandru, rapoartă că Chaganul Avarilor, 
Baian, (care locuia in Panonia) vroind in 581 să, pedepsească 
pe Slavii care locuiau in Valachia, pentru că aceștia nu vro-: 
iau să asculte de ordinile sale Și Să-i plătească tributul, şi 
rugât tot odată şi de impăratul Mauriciu ca să pedepsască 
pe Slavi pentru 6 invasiune a lor in impărăția bizantină, tre- 
ce Dunărea la Singidunum, merge de a lungul ripei drepte 
a fluviului pănă în dreptul Schiţiei (Dobrogia) și” trece i-. 
napoi pe malul nordic pentru a ajunge pe supușii si răs- 
vrătitori. ') Este insă invederat că dacă Baian ar fi putut 

1) JMenander, Bonn. p. 404. Comp. Pi. Abstammune der Rumă- 
nen, p. 75,
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trece de a dreptul din Panonia in Valachia, e nu ar fi fă- 
"cut acest incunjur.: 

Rosler, pentru a dovedi cum Anonimus turbură pretutin- 

dene adevărul, pune intr'o necontenită asemănare spusele sale 
cu acele ale cronicilor apusene. Această, metodă, de și foarte 
nimerită, nu poate conduce la resultate sigure de cît în pri- 
virea istoriei exterioare a Ungurilor, atingerea lor cu popoa- 
rele apusului. Ea nu poate fi pusă in lucrare pentru . istoria 
interioară a acestui popor, faptele petrecute la cucerirea Un- 
gariei,. pentru că nici o cronică apusană nu cunoaşte aceste 
fapte. Inducţiunea trasă de Rosler că Anonimus fiind prins 
de mai multe ori cu minciuna in spusele sale, nu ar putea 
fi crezut nici odată, nu este logică, şi apoi am văzut că a- 

"supra unui punct prea insemnat din istoria lăuntrică a Ungurilor, 
calea urmată, de ei pentru a trece din Ateluzu în Panonia 
Anonimus chiar conţine adevărul. El nu avea interes aici de 
a falșifica cele petrecute, şi chiar neștiința sa, făcându-l să 
priimească tradițiunea ca temelia povestirei sale, dă cuvin- 
telor sale și mai multă crezare. 

“Mărturisirea, sa despre aflarea Rominilor in Transilvania, 
„cu toate fabulele de care el o inconjoară, să nu conțină ea 
oare un fond de adevăr? Ce interes ar fi avut Anonimus a 
iscodi ființarea acestui popor? Nu se poate admite falsifica- 

„rea unui fapt istoric, de cit din o pricină oare-care. Insă in 
zadar sar căuta o asemenea in casul nostru. Răsler insă care 
e pregătit asupra tuturor punctelor, descopere in curând pri- 
cina care ar fi impins pe Anonimus a iscodi ființarea Romini- 

lor in Transilvania pe vremile venirei Ungurilor. Găsind in 
timpul stu (123 35—12170) Romini în Transilvania, el trebui” 
să dea o esplicare a aflărei lor în această țară. Şi ast-fel 

„inchipui el pe acest popor ca aflat în Transilvania, de cuce- 
rirea “maghiară. Fată originea fabulelor sale privitoare pe 
Gelu. Cel mai bun respuns ce se poate opune .unei aseme-
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nea susțineri a fost făcut de d-l. Tomaschek, pe cînd era incă 
protivnicul lui Râsler. Reproducem incă odată cuvintele sale 

aduse și mai sus: „Anonimus nu putea fi așa de nepriceput 

să vrea a face să creadă pe compatrioții si că Valachii ar 
fi niște locuitori vechi ai țărei, cind—după cum susține Ros- 
ler=—ei abia ar fi fost intrat în ea cu 60 de ani mai inainte: 

Nu, tradițiunea mai veche de cît amintirea oamenilor şi ere- 
dința obștească a timpului sâu i arăta ca atari pe Valachi 

şi pe Slavi. Dacă ar fi putut privi pe Valachi, pe care-i nu- 

mește cei mai ticăloși dintre oameni, ca pe niște vagabonzi 
-noi veniți, de sigur că el nu le-ar fi cruțat şi această ocară.“ 

Anonimus insă vu este singurul isvor al veacului de mijloc 

care să amintească ființarea Rominilor in Transilvania. Da- 
tele sale sunt sprijinite și de alte cronici contimporane sau _ 

cu puțin timp posterioare, a căror credință n'a fost nici 0- 
dată, bănuită. Așa cronica intitulată De facto Haungariae mag- 

nae invento scrisă în 1237, incepe. prin cuvintele: „S'au gă- 

sit in faptele Ungurilo» . creştini, că ar fi altă Ungarie mare, 

de -unde au eşit 7 duci cu popoarele lor, care au venit in 

țara ce astă-zi se. numește Ungaria, ear pe atunci se numea 

pășunele Romanilor, pe care și-o alesese spre a o locui, după 

ce au supus popoarele ce trăiau atunci intr insa.“ *) Nu tre- 

bue uitat că și Anonimus vorbește de anale pe care le-ar fi 
avut sub ochii săi şi reproduce din aceste anale tocmai fap- 

tul raportat și de cronica de mai sus; el spune: „In anul 

“intrupărei lui Dumnezeu 884 după cum se spune în croni- 

*) „Imventum est in gestis Ilungarorum Christianorum, quod esset 
alia Hungaria maior de qua VII duces cum populis suis cgressi 

fucrant qui venerunt in terram quae nunc Ilungaria dicitur, tune 
vero dicebatur pascua Romanorun, quam inhabitandam prae ter- 

ris ceterris elegerunt, subiectis sibi populis qui tunc habitabant.“ 

Citată de Tomaschek in critica cărţii lui Rosler, Zeitschr. fir 0. 
G., 1872;
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cele anale, șapte fețe, de căpitenie au eșit din țara Scitică 
către apus.“ *) Cronica anterioară consultată de Anonimus era 

deci aceeași pe care a avut'o in.vedere și scrierea de Jag- 

nae Hungariae învento. Anonimus aducând dintr'ensa poves- 

tirea despre eșirea Ungurilor din Scitia, este firesc lucru de 

a admite că el reproduce după acel isvor intreaga espunere 

- despre eșirea lor din vechea lor patrie şi așezarea lor în 

cea nouă, 'cu atit mai mult că cuvintele întrebuințate de dîn- 
sul. sună aproape in acelaşi mod, vorbind şi el despre păs- 

torii Romănilor pe care îi dă ca Valachi: „Pe care ţară (a- 
dică Panonia) o locuiau Slavii, Bulearii şi Valachii sau păs- 

torii Romanilor.“ ?) Anonimus deci in privirea aflărei Romi- 

nilor in Transilvania, nu face de cît să reproducă un izvor 

anterior, ceea, cel pune afară din cearta intreprinsă asupra a- .. 

devărului acestei notițe Archidiaconul 'Thomas in Istoria pon- 

tificilor din Salona și Spalato scrisă cătră 1266, zice că „Un- 

gurii veniră in Panonia şi după ce uciseră locuitorii acelei 

vegiuni, și pe o parte din ei fi reduseră in sclăvie, s'au a: 

şezat in acel cîmp—această regiune se zice că din vechime 

a fost peșunele Romanilor.“ 5) In sfirşit Simon Keza zice în 

cronica sa, scrisă cătră 1285; „Valachii care fură, păstoriă 

și colonii Romanilor rămănănd de bună voia lor in Pano- 

nid.“ ) Termenii deci de Valachi și de păstorii Romanilor 

2) „Anno dominicae iucarnationis D CCLXXNIIII sicut în anali- 

Vus continetur cronicis, septem principales personae egressi sunt 

de terra Scitica versus occidentem.&  Sehicandiner |. c. 1, p. 6, 

2) „Quam terram inhabitabant Slavi, Bulgari et Blachi ac pastores 

Romanorum.“ Schucandtner, |. e, p. 8. 

2 „Interfectis namque incolis regionis illius, aliisque in servitudi- 

"nem redactis posuerunt se in plinitie illa—hacec regio dicitur an- 

tiquitus fuisse pascua Romanorum*. Thomas archidiaconi spala- 

tensis, Ilistoria Salonitarum politificum atque Spalatensium. Sch- 

wandiner 1. c. II p. 849. - . 
% „Blakis, qui Romanorum fuere pastores et coloni, remanentibus 

Sponte in Pannonia“. Ed. Endlicher p. 37.
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(de unde numele țărei de pășunele Romanilo) sunt intrebu- 
ințați fără osebire unul pentru altul, spre a insemna aceași 
poporaţiune, şi acest termen este cu atita mai “potrivit cu 
cit Valachii fusese reduși prin imprejurările espuse mai sus 
la starea de păstori. 

Rosler dovedește pe Anonimus de falș in toate părţile is- 
toriei sale care se rapoartă la atingerea Ungurilor cu „naţiu- 
nile apusene, unde am văzut că el avea interes a ascunde 
adevărul. O asemănare de același fel făcută cu alte izvoare 
indigene in privirea faptelor lăuntrice ale istoriei ungurești, 
intărește din potrivă spusele sale in chipul cel mai vădit ; 
ce trebui dedus de aici? Nimic alt ceva, după cum credem 
noi, de cit că Anonimus nu este cu mult mai neștiutor nici 
mai falș de cît cele mai multe din cronicele veacului de mij- 
loc, că el nu ascundea adevărul de cit acolo unde era; inte- 
resat a o face, și că prin urmare arătările sale in privirea 
Valachilor, “intemeindu-se pe  tradițiune și chiar pe niște 
cronici mai vechi, ele trebue să fie privite ca vrednice de 

„credinţă. 
“Cronica atribuită lui Nestor, pe care am găsit'o mai sus 

intărind spusele lui Anonimus in ceea ce priveşte calea ur- 
mată de Unguri pentru a veni din Ateluzu in Panonia, â- 
minteşte pomenirea făcută de acesta despre aflarea Romini- 
lor in . Transilvania și anume la sosirea Ungurilor in a- 
ceastă ţară. Reproducem în intregul său locul unde el 
espune această imprejurare: „Ungurii trecură pe lingă 
Kiev, lingă muntele care și astăzi se numește incă mun- 
tele Ungurilor. Ajunși la malurile Niprului ei așezară a- 
colo corturile lor, căci ei erau nomazi precum sunt și 
astăzi Polovzii. Ei veneau de la răsărit; ei trecură niște munți 
inalți care s'au numit munții ungurești și se apucară la luptă 
cu Valachii și Slavii care trăiau in aceste țări; căci mai 
intăi se așezase Slavii aice; apoi veniră Valachii care supuseră
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pămîntul Slavonilor; apoi Ungurii alungind pe Valachi Și cu- 
cerind această, țară, se așezară aice cu Slavonii după cei 
supuseră: de aice vine numele țării de Ungaria“). 

Nestor repetează aceste cuvinte in două alte locuri. Așa 
capul al III-lea conţine vorbele următoare: „Valachii venind 
la Slavii Dunărei, așezăndu-se in mijlocul lor. şi - făcîndu-le 
silnicie, aceşti Slavi se duseră să s'așeze pe Vistula și luară 
numele de Lechi“ 2). | 

EI revine asupra acestei teme în capul al VIII-lea al cro- 
nicei sale: „Atunci veniră Ungurii albi și moşteniră țara Sla- 
vonilor, după ce alungară pe Valachi care o aveau iată de 
mai înainte“ 3). Chiar cînd acest de pe urmă loc ar- fi res- 
pins ca interpolat, totuși nu este mai puţin sigur că "Nestor 
vorbește de Palachi in mai multe rînduri și este vorba a se 
şti ce popor înțelege el sub această, denumire. Se ințelege 
că nu poate fi de cit un popor de viţă latină, căci Slavonii 
păstrează, această numire in deosebi pentru popoarele aces- 
tei rase 4). Ă 
- Rosler pe care acest loc îl incurca, deopotrivă cit şi Ano- 
nimus, şi care nu putea declara de falșificator şi pe croni- 
carul rusesc, găsi un mijloc destul de ghibaciu de a înter- 
preia acest loc ast-fel ca să/l facă de tot nelovitor pentru 
teoria sa. EL susține că. Valachii lui Nestor nu sunt de cit 
— Francii” imperiului Carlovingian!1 Şi Rosler susține această 
tesă in aparență cu toată seriositatea. - El se vosteşte asu- 

1) Nestor, par Louis Leger, Cap. XI, p 19. 
2 Idem,p. 4. - 
3  Idem, d.8. Partea sabliniată, neaflindu-se de cit în dou& ma- 

nuscripte, este presupusă a fi fost interpolată de cătră copişti 
D-l Pranz Aiklosisch au lăsat'o afară din edițiunea sa a croni- 
carului rus, Viena 1860. 

1) Bartin Cromer de origine ct rebus gestis Polonorum Cap. XII: 
“ „Polonorum atque Slavonum lingua, non modo hi populi, verum e- 

tiam omnes qui sunt Italici generis Vlassi ct Vlossi dicuntur, quod 
ipsum ctiam n argiunento est Italicam hane gentem esse.“ .
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pra acestui punt in chipul următor: „Valachii lui Anonimus 
notar, locuesc în Ungaria resăriteană, țară aşezată pe sipa 

stingă a Tisei; acei ai lui Nestor trebue se fie ciutați pe 

partea, opusă, in vechea Panonie Valachii lui Anonimus sunt 
poporul acela pe care şi noi moderni îl cuprindem sub acest 
nume; Valachii lui Nestor sant Francii imperiului Carlovin- 

gienilor. Și această deosebire insemnată ma fost descoperită 

pănă astăzi Ceea ce s'a presupus in tot-dea-una și cu drept 

cuvint este că Valachii lui Nestor mar putea, fi Rominii de 

astăzi. Schlăzer “i ținea drept Italieni. Frachn din potrivă 
presupunea că țara Valachilor lui Nestor ar fi fost Francia. 

- Dacă se observă că la el Gallicanii sau Gaiiţii, adecă Spa- 

niolii: din nordul Spaniei sunt numiți indată lingă Valachi, se 

va găsi o nouă întărire a acestui adevăr. Dacă deci Francii 

sunt numiți Valachi in totalitatea popoarelor care făceau 

parte din impărăția lor, atunci se ințelege de la sine că Ger- 

manii Franciei răsăritene sunt și ei cuprinși sub acest nume“ *). 
Mai intăiu nu înțelegem de unde iea Rosler deosebirea - 

intre Valachii lui: Nestor care ar trebui, căutați din dreipta 
Tisei şi acei ai lui Anonimus care ar fi de a stinga ci. Este 

“cunoscut că Ungurii au cucerit intăi Transilvania, chiar atunci 

cind ei au pășit peste Carpaţi, și că numai cît mai tîrziu au 
intins ei domnia lor asupra Panoniei, anume după moartea 
lui Sviatopluk in timpul resboiului civil ce au izbucnit intre 
fii acestuia Moimir şi Zentobolch, 8696—898. Data cuceririi 

Transilvaniei şi a Panoniei nu se potriveşte in tocmai in de- 
osebiții cronicari şi istorici. Anonimus o pune în 89, Const. 

Porphirogenitul in $96 și continuatorul analelor fuldense în 

898. S'ar putea impăca aceste deosebite arătări aplicîndu-se 

data adusă de Anonimus la cucerirea Ti ransivaniei și celealtă 

la acea a Panoniei. 2). 

:) Rom. Stud. p. 80. 

2) Vezi şi Katona Hist. Crit. ducum, p. 186 ș.u.
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Nestor face m capul al II-lea o enumerare a popoarelor 
din rasa jafetică: „Waregii, Suedezii, Nommanii, Goţii, Rușii, 
Englezii, Spaniolii (Galitzani), Valachii (Yolochi), Romanii 
(Rimlieni, romînește vechiu, Rimleni) Germanii (Nemtzi), or- 
liazii, Veneţianii (Veneditzky), Francii (Friagovie)“. 2) EI cu- 
noaște deci tot atit de bine pe Franci ca şi pe Romani, și 
nu putea deci, să numească imperiul Francilor Carlovingiani 
cu termenul de Valachi, ci ar fi întrebuințat acel de Fria- 
govie, sau de Rimliani, căci acest imperiu purta 'de la 800 şi 
titlul de imperiu roman. Cit despre rîndul in care sunt ex= 
puse aceste popoare, de unde Râsler vrea să tragă un argu- 
ment pentru așezarea lor geografică Şi înțelege sub Valachi 
pe Italieni, observăm că Nestor nu urmează in expunerea 
lui nici așezarea geografică nici asemănarea națională ; așa el 
sare de la Ruși la Englezi, pentru a trece de la aceștia: la 
Spanioli peste Franci, pe care nu-i aduce de cit la sfirșit 
după ce au pomenit: pe Valachi, Romani, Nemţi şi Veneţiani. 
Necunoscând el așezarea popoarelor după cum era in reali- 
tate, el arată numai numele lor care lovise urechile sale. I- 
talienii nici nu ființau ca popor' pe vremile lui Nestor, și 
poporaţiunile de căpetenie ale Italiei in acest timp erau toc- 
mai Venețienii și Roimanii pe care Nestor ?i cunoaște şi îi 
„numește cu numiri deosebite. 

  

1) Nestor par Leger, Cap. 1, p. 2. In acest cap. enumerarea este 
precedată de următorul lor: „lingă marea Varegilor locuesc Va- 
regii pănă la răsărit cătră moștenirea, lui Sem, şi spre apus ei se 
intind pănă la ţara Englejilor şi a Valachilor“.. Această arătare 
face pe domnul Leger'să inţeleagă sub Valachii din acest loc al 
lui Nestor pe Italieni. (Vezi Idem, p. 391). Insă atunci cum să 
se înţeleagă, spusele lui Nestor care arată că Varegii adecă Scan- 
dinavii (Idem, p. 385) ar atinge spre apus pănă la ţara Engloji- 
lor şi a Valachilor? Suedia să se mărginească spre apus cu Ita- 
lia 11% Se vede deci “cit de confuse erau cunoștințele geografice a 
le lui Nestor, şi deci ce valoare se poate pune pe șirul enume- 
„Tărei sale,
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Dacă este adevărat că Carol cel Mare cucerise Panonia a- 
supra Avarilor în 797, oare aceste părți nu schimbase. stă- 
pinul lor in decursul seculului care trecuse, și ascultau ele 
in 898 tot de imptriția Francilor? „Situaţia ţărilor dună- 

„xene se schimbase” mult de Ja moartea lui Carol cel- Mare şi 
nimicirea desăvirşită a imperiului avar. Acuma confederația 
Slavilor Marahani sau Moravi stăpînea de pe inălțimea unde 
ea, intemeiase scaunul puterii sale, şesurile de la nordul Du- 
nării şi ţinea in cumpănă Francia răsăriteană. Carol cel Mare 
nu avuse drept urmași de cît niște principi slabi - care nu 
știură să, ducă greutatea toiagului stu impărătesc, sau niște 
copii ambițioși a căror impărecheri vupseră impărăţia in bu- 
căți“. *) Imperiul roman apoi ființa cătră sfirșitul veacului 
al IX-lea tot atit de puţin ca și regatul: Francilor. Cel în- 

„tăi incetase de a mai fi cu Carol. cel Gros în $87 și nu fusese 
incă, reinființat în legătură cu Germania prin Othon cel Mare 
(962). EI fusese inlocuit in partea sa răsăriteană tocmai prin acest 
regat al Germaniei in persoana lui. Arnulf din Carnitia. Un- 

„de se găsește oare in această stare de lucruri cel mai slab: 
motiv care să fi făcut pe Nestor a pomeni pe Francii impe- 

viului carlovegian cu numele “de Valachi? 

“Nestor apoi zice respicat și în.mai' multe rînduri că Va-. 
lahii se așezase în mijlocul Slavonilor; el pare deci a fi fost 
bine știutor asupra acestei imprejurări. Nu e vorba numai 
cît de o stăpinire a Valachilor asupra ţerilor căzute mai a- 
poi sub Unguri, dar de o năvălire a Valachilor ca popor în 

aceste țări, de o colonisare a Valachilor așezată aici în urma 
unei cuceriri. Francii insă nici odată n'au venit ca, popor să 
se așeze in- Panonia. Carol cel Mare orînduise aici cîte-va 
„comitate, ocirmuite de Franci; dar coloniile pe care el le 
trimise aici erau „de obîrşie germană, ridicate. din Bavaria, 

sau slavone, aduse din Carnitia, Numerul lor aşezat aici de- 

  

da Thierry, Attila, II, p. 215.
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veni insemnat și ast-fel se dădu naștere in jurul Vienei și 
a muntelui Comagene unui simbure de poporaţiune teu- 
tonică 1). . 

Cum dară să esplicăm intiun chip logic și potrivit cu fap- 
tele istorice cunoscute tesa sprijinită de Nestor, că' Valachii 
loviră pe Slavoni şi se așezarii in mijlocul lor, că mai tirziu 
“Ungurii veniră, peste dinșii și supuseră domniei lor: pe Va- 
lachi și pe Slavi? | 

Trebue luat aminte că nu putem cere prea multă, logică și 
precisiune cronicarilor veacului de mijloc, şi că tocmai năzu- 
ința noastră de a esplica, faptele aduse de dînşii potrivit cu 

„ cunoștințele noastre actuale, poate să le dea un inţeles pie- 
zi și să inducă în eroare asupra adevăratului lor ințeles. 
Faptul adus de Nestor că Slavonii alungaţi de pe . malurile 
Dunării de cătră Valachi, se așazară pe acele ale Vistulei 

“sub numele de Lechi, este una din acele gicitori“ neesplica- 
bile, care îşi are obirșia in cunoștințele incurcate, legendele 

» Sau tradițiunile fără temeiu, unite cu ştirile mai mult sau 
mai puțin sigure a le cronicarului rusesc. Râsler care gă- 
sește tot atit de puţin esplicarea acestei relațiuni, admite că ' 
a putut ființa printre Slavoni o tradiție care punea in legă- 
tură emigrarea Slavonilor cătră nord „cu cuceriiea Panoniei ”), 

Sar putea lua spusele lui Nestor: drept o intunecată a. 
mintire a cucerirei romane și a efectului ce această cucerire 
trebui să'l aibă asupra popoarelor sarmatice care locuia in 
Dacia alâturea cu Dacii 3). Valachii lui Nestor nu pot deci 
îi de cît Romînii Transilvaniei, căci Ungurii au cucerit chiar de 

  

?) Thierry, Attila, II, p. 194. , 
2). Rom.Stud. p. 31. - 
5)  “Aceaşi părere este reprodusă şi de Dlugosz Historia polo- 

nica I, 1122: „Stephano Moldaviae Woiewodae apud Wa- 
lachos mortuo, quorum maiores et aboriginarii de Italiae re- 
&no pulsi (genus et natio Volscorum esse fuisse creduntur) ve- 
teribus dominis et colonis Ruthenis, primum subdoli deinde abun-
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la inceput Transilvania, și deci Valachii lui Nestor, cari nu 
pot fi in nici un chip Francii lui Carol cel Mare, trebue să - 

fie numai decit poporulromănesc. Nouă ni se pare că Schlă- 

zer are pe deplin dreptate cind zice că: „aceşti  Va- 

lachi ai lui Nestor nu sunt alt ceva decit aceipe care și as- 
tă-zi îi cunoașteri sub acest nume; cu cit mă indeletnicesc 

mai mult cu: cronicele rusești, cu atita m& incredințez pe fie 

ce zi despre acest fapt şi retrag deci cele ce am spus mai 

sus *). Nu sunt nici Romani, nici Bulgari, nici Franci, dar 

chiar Valachi coboritori. din vechiul și marele popor al Tra- 

„cilor, Dacilor şi Geţilor, cari au încă și astă-zi limba lor 
„deosebită şi trăesc in număr de mai multe milioane, de şi. 

apasaţi in Moldova, Valachia și Transilvania“ 2). De aceeași 

părere este și ultimul traducător și comentator al lui Sestor, 
d-l Louis Lâger. 3) 

Mărturisirea lui Anonimus că Valachii sar fi aflat în Tran- 

nsilvania la venirea Ungurilor, capătă -intărire și 'dint?o altă 

pante, incă mai neașteptată de cît cronica rusască, In po-: 
emul german Nibelungen se găsesc pomeniți Valachii prin- 

„tre popoarele care veniră să feliciteze pe Attila cu prilejul 

| căsătoriei sale cu Crimhilda (cîntul 29): - 

„von vil maneger sprăche sah man df den wegen. - 

vor Ezelen riten vil manegen kucnen degen 

„kristen und heiden vil manec witiu schar 

dă si ir frowen funden, si fuoren vroelichen dar. 

dante în dies multitudine per violentiam expulsis, illam occupa- 
runt in Ruthenorumque ritus ct mores quo facilior prov eniret Occu- 
patio a propriis degenerantes transmigrarunt.& 

)). Nestor, Russische Amalen in ihrer slavonischen Grundsprache 
von IL. A. zon Sehlozer, Gitt. 1805, II, p. 30, unde el crede că 
Valachii lui Nestor ar fi Italieni. Răsler (v. m. sus, p. 110) citează 
numai cit părerea cea dintăiu a lui Schlăzer; pe aceasta de a 
doua, prin care Schlizer revine asupra ci, o trece „Sub tăcere. 

2) Iden, IN p. 144. 
3) Nestor par Leyer p. 391. Numai cit Valachii din cap. I susţine 

că ar fi Italienii dar și aceasta fără cuvint; vezi mai sus, p. 11], nota. 
4
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„von Riuzen und von Kriechen reit dă, vil mance mân 
Polânen und Vlâchen den sah man cbene gan - 
ir pfert und ros din. guoten da si mit kreften riten 
swaz si site habeten der wart vil wenec int vermiten | 

von dem lande uz Kyeven reit ouch dă manec man. 
und die wilden Pescenaere, da wart des vil getân,. 
mit dem bogen schiezen zen vogeln die: da fugen 
ir pfile si vil sâre mit kraft unz an din wende zugen 

e e eu . 
eu 

Der herzog Ramune uzer Vlâchen lant . 
mit siebenhundert manen, kom et far si gerant * ' 

"= sam die wilden vogele s6 sah man si warn ete. ete. : 

Poemul Nibelungenilor a fost turnat în forma, acea, in care 
îl posedăm noi astăzi cătră sfirșitul secolului al XII-lea, 1190 
Și manuseriptele cele mai vechi ce ne au pastrat această re- 
dacțiune sunt dintre anii 1210—1225, Acest poem insă ne- 
fiind de cît intrunirea cântecelor singuratice ce se aflau de 
mai nainte in gura barzilor germani, este invederat că păr- 

“țile din „care el sa alcătuit, trebuie să, fie mult mai vechi. 
Astăzi nu mai suntem în stare a deosebi data precisă a in- 
corpotărei in intregul seu a deosebitelor sale episoade. Infă- 
ţoşarea, Peceneghilor și a Polonilor la curtea lui Attila este 
“un anachronism invederat, adaos prin vre un cântăreţ de 
“mai “tirziu. “Oare “tot astfel s'a petrecut lucrurile cu Ro- 
“minii? Fost-au ei întroduși în poem în acelaș timp cu''po- 
poarele in tovărășia 'cărora i impreunează poemul 'in “forma 
sa actuală? -sau sunt; ei contimporani a arătărei lui-Attila n- 
suși “in cercul cînturilor: germane, fără îndoială una -din păr- 
țile cele mai vechi ale epopeei. In nehotărirea in care ne pune 

Ss 

această, intrebare, trebue să căutâm data; cea -de pe urmă cînd » 
a putut intra, Rominii în poemul Nibelungenilor. Este afară 
de indoială că chiar dacă am presupune rășăritul Europei cu 
totul necunoscut Germanilor, eruciatele au trebuit să-i pună 
in cunoștință mai apropiată cu etnografia Europei răsăritene, 

+.
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și "este de crezut că această nouă cunoștință impinse pe unul 
din cîntăreții mai de apoi ai poemului a imbogăţi nomenela- 
tura națiunilor care se infățoșază la, curtea lui Attila. In tim- 
pul cărei cruciate insă a putut spiritul german să dobindească 
aceste noue cunoștințe ? Fără indoială că in timpul celei in- 
tăi (1096) sau cel mult in al celei a doua (1146), căci cea 
a treia, condusă de impăratul Frideric Barbă- -roșă, (1188- 1190) 
este prea apropietă de data redacţiunii definitive e a poemului. 

Apropierea Valachilor și a Polonezilor indegetează o veri- 
nătate a acestor popoare; de asemine cu țara Kievului și 
Peceneghii. Cit despre Ruşi și Greci acestea sunt popoarele 
cele mai indepărtate, care nu lipsiră nici ele a veni să curteneas- 
că pe Attila. Ducele Ramunc al [ării valace nu este alta de 
cit numele poporului Romina, dat capului stu. Germanii aud 
tot deauna sunetele nasale, care lipsesc in limba lor, ca și 
când ar fi urmat de un g sau c. Aşă în- dicționarul conver- 
„Sațiunii a lui Meyer 1875 găsim pronunțarea numelor fran- 
ceze sfirșite in an, on arătate pe nemțeşte prin ang, ong, 
spre exemplu: Florian (sprich: Floriang) ; flacon (spr: tla- 
„cong); Mel (spr: Melung). de asemenea şi numele de Ro- 
min, care este cu totul nasal, a devenit in transcrierea ger- 
mană Ramuic. Acest nume pe care Nibelungen il dau capului 
„națiunei Valache, nu se află de cît la nordul Dunărei; Rominii 
din peninsula Balcanilor se numesc tot deauna pe sine Arini. 

Aceste trei isvoare atit de, deosebite concurgînd intrun 
„Chip aşa de deplin a dovedi fiinţarea Rominilor la: nordul 
„Dunării inaintea secolului al XIII, arată că lipsa absolută de 
„pomenire a acestui popor ca locuind in Dacia pănă la 
„acest secol nu se află de cit in mintea acelora ce au 
interes a nu'l afla aicea. : 

Să, trecem la autorii bizantini : 

"* OCinnamus in epitomele sale raportează faptul următor, care
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sar fi petrecut pe timpul împăratului Manoil. Comnen, in a 
nul 1:61: In una din numeroasele sale expediţii: in . protiva 
„Ungurilor, pentru a putea mai ușor infrînge pe dușmanii 
sei, impăratul ordonâ ca ei să fie loviți din trei părți de o- 
dată: „EL trimise pe Alexios cu 0 mare armată contra Du- 
nării, prefăcîndu se că ar voi să lovească pe Unguri iarăși 
prin locurile obicinuite. Leon Bataţe cu o: armată tot așa de 
puternică, care numera mai ales un nume însemnat de Va- 
lachi care se zic a: fi colonie ilalică, fu trimis pentru a cădea 
asupra Ungurilor din o altă parte, despre Marea: Neagră, 
pe unde ci nu fusese nici o dată loviți. Conform cu acest-plan 
Alexios ajunse la Dunăre şi spăria . necontenit pe Unguri, 
prefăcindu-se că ar vrea să treacă. fluviul, în timp ce Bataţe 
căzind asupra lor din părţile de cătră Marea ncagră, pustii 
totul in calea sa, ucigind un mare număr de oameni, şi 
luînd tot pe atița in robie și se intoarse inapoi incarcat cu 
prăzi. Impăratul vroind insă să dea Ungurilor și o a treia 
lovitură, trimise incă o armată care inaintâ mai cătră- nord 
in direcțiunea Tauro-Sciţiei sub conducerea, lui Lamparda şi 
N. Petralifa. ') Rosler care citează numai partea subliniată *) 
pentru a-i putea - da, astfel. dislipită, ințelesul ce “i con- 
vine, “susține că Valachii lui Cinnamus erau din peninsula 
Balcanului, cărora singur impăratul putea să le ordone să ia 
pante la luptă. căci: el n'ar fi-avut nici un drept a face a- 

  

- . a » 2 a a a magi, 4 ş) Cinnamus, Epitome, Bonil. p. 260: "Adeztev, piv GTpaTzIL ag 
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ceasta pentru Valachii de această pârte a Dunării, dacă ei 

Sar fi aflat aici. O analisă acestui loc în intregul său, ne va 

descoperi cu totul alt ceva. Ungaria trebuia să fie lovită din 
trei părți de o dată: prin locurile obicinuite, din partea Mă- 

rei negre și prin Tauro-Sciţia. Locurile obicinuite sunt prin 
sud, trectnd Dunărea şi Sava, pe unde in nenumărate rînduri 
vedem pe Bizantini resboindu-se cu Ungurii 5). Tauro-Sciţia 

nu este alt-ceva de cit Galiţia.:2) Partea dinspre Marea 
Neagră trebuia deci să se afle intre aceste două puncte ex- 

treme, şi fiind că după cum ar ată' Cinnamus lovirea trebuia 

să, vină din spre Marea neagră, este invederat că el' avea 

in vedere Moldova și trecătorile Carpaţilor dini aceste părți 

(bună, oară pasul Oituzului), pe unde Ungurii nu fusese nici 

odatii loviți. Insă, tocmai in această armată se afla mulțimea 
cea mare de Valachi. Fi se alipiră deci de la sine pe lingă 

armata lui Batațe, pentru a combate pe Unguri care silise pe 

mare parte din ăcest popor, prin cucerirea Transilvaniei, a 

se cobori pe laturile exterioare ale Carpaţilor, lucru pe care 

vedem că îl fac şi mai tîrziu, 

Cum se poate atunci trage din acest loc înțelesul pe car 

Rosler vrea să'l scoată din el, că Valachii de care e vorba 

ar fi fost acei ce locuiau la Dizia, Anchialos prin jurul Con- 

stantinopolei în prajma Măvii negre?! Pentru ca corpul lui 

Bataţe să vină din acele regiuni, ar fi trebuit si treacă și el Du- 

nărea, şi Cinnamus zice respicat tocmai din potrivă cînd a- 

rată că acel ce lovea pe Unguri la Dunărea era Alexios, și că 

deci cele-lalte două expediţii erau la nordul fluviului. Al 

treilea. corp de armată a lui Lamparda, fiind tocmai in Ga- 

liția, unde se putea găsi alt loc pentru a ataca pe Unguri, - 

și anume din spre părțile Măsii negre, decit in Moldova ?5) 

) Cinnamus p. 19, 119, 131, 217, 922, 259 etc. 

2) Ibidem p. 115: rază Taine vozas Tools. 
5) DD. Iasdeu, Istoria critică a Rominilor, București, 1874 ], p. 15
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Mai sus (p. 72) am giisit pe Ră<ler trecînd sub tăcere un loc 
insemnat pentru descoperirea adevărului in intrebarea cu care 
ne indeletnicim. Aici il vedem ciuntind un altul pentru a scoa- 
te din el un înțeles cu totul deosebit de acela pe care 'lare 
intradevăr. Dacă era convins de dreptatea tesei sale, erau 
oare de lipsă atare mijloace pentru ao intemeia ? 

Un alt autor bizantin, contimporan lui Cinnamus, același 
Nicetas Choniates pe care Tam intrebuințat mai sus pentru 
a limpezi intrebarea statului valacho-bulgar, ne-a păstrat o 
avatare incă mai precisă asupra aflării Rominilor la nordul 
Dunării, tocmai pentru epoca in care ea este tăgăduită. Sevas- 
tocratul Andronic Comnen, fiind inchis pentru că uneltise o 
răscoală în contra nepotului seu impăratului Manoil Comnen a- 
junse a scăpa din inchisoare (1 167) şi voi se fugă in Galiţia ; ; nel 
intrase acum in hotarele acestei țări și se credea ajuns în un 
loc de scapare, cînd fu apucat de cătră niște Valachi, care prinse- 
se limbă despre fuga lui, și "1 inapoiră la impăratul“ 5. O in- 
terpretare este aici cu neputinţă ; nici măcar nu se poate in- 
telege sub numele de Tahiziz oraşul Galaţi, căci Nicetas 
vorbeşte de Hotarele acestui loc: mw Ss Taine Zepi dad6- 
vers“, și autorii bizantini pun Pzaista intre părțile Rusiei 
mici, pizeă Posiz, Nefiind insă cu putință de a se desface de 

crede că acești Valachi fură Oltenii, care în legătură cu Bizantinii 
cuceriră Făgăraşal. Moi întăi nu este adevărat că din această parte 

- Ungurii să nu fi fost nici odată loviți; apoi Marea Neagră este 
prea îndepărtată de trecătoarea Turnului Roş pentru ca să fipu- 
tut sluji lui Cinnamus de indrepttare a puntului de unde venea 
Lieon Bataţe. 

1) Xicetas Choniates, Bonn. p. 171: „dh cz sau Bemabuera &- 
Tetea "Apis os 2% zăs pegas ză Daisy Xz9â ai 
i Sâs Pahisins foiwoy A aBăuaes 00 îi 03 ci 
prize puiso, măsa Vapzusv Zumimre aaig Zepyzt 
“făp mapă Bio, si 

câte vana 

yd ets 

s î giiun ST used qoăzaza gurii Yen 
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Nicetas in chipul indemănatic precum se urmează cu Anonimus, 
d-l Hunfaluy nu găsește in acest loc alt-ceva de cit „0 do- 
vadă că imigrarea Valachilor de această parte a Dunărei, la 
Cumani, incepuse incă inaintea epocei lui Petru şi Asan“). 
Aiurea el susține tot cu atita convingere: „că ar fi afară din 
indoială că, aceşti Valachi nu sunt locuitori vechi din Galiţia, 
coboritori ai coloniilor romane“ 2). Nu cumva. ar fi oare şi 
aceştia “Franci de ai lui Carol cel Mare rătăciți pănă aicea? 

Nicetas spune că Andronic fu prins indată după ce trecu 
hotarele Galiției. Dacă am putea determina pănă unde se 
intindeau aceste hotare, din partea Moldovei, am găsi cu 
aproximație locurile pe unde hălăduiau Valachii. Un docu- 
ment din 1134 ne dă mijlocul a o face. In acest document 
se vede un princips al Bărladului Ivancu Rotislavoviei „atir- 
nător de tronul Galiției“, care orinduește negoţul principatu- 
lui stu și dă numele a trei oraşe ce s'ar afla in el: Tecu- 
ciu, Bârlad și Galaţi.5) Acest principat al Bârladului fiind va- 
sal al celui de Galiţia, trebuia să'i fie vecin Și se intindea 

" după toate probabilitățile pănă din sus de Tecuci. Hotarele 
Galiției in Moldova erau deci în aceaşi regiune. Nu este vorba, 
deci precum crede d-] Zomaschel; de Rominii care ar locui: lingă 
Nistru în Galiţia, ci de Rominii din Moldova „aşezaţi aproape in 
aceleași locuri pe unde găsim că au trecut armata lui Batat- 
zes in Transilvania, insoțită fiind ea de o mulțime mare de 
Romini. Aceste două notițe se sprijin deci una „pe alta. 

5 Ethnographie Ungarns p. 318. Risler nu cunoştea acest - loc, 
sau cea ce este mai de crezut l'a trecut sub tăcere. Vezi mai sus 
p. 17, nota 2. 

2) Die Rumânen und ihre Ansprăche, p. 80. 
5) “Acest preţios document este proprietatea, D-lui Antioch Cante- 

mir Rolsky din Podolia, rusească. EI a fost publicat pentru întăia 
oară de d. Hasdeu în foia Instrucţiunea publică, 1860, No. 1. Com- _ 
pară Rosler, Rom. stud. p. 323 nota 83 și Pi&, Ucber die Abstam- 
mung der Ruminen, p-' 107, nota 15.
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- Cit despre Kekavmenos, pe care lam analisat mai sus, el 
nu conține niște date in destul de lămurite „Pentru : a fi iîn- 
trebuințat cu folos.. 

S 

"YVI 

DOCUMENTELE,» 

Cum se face insă de Rominii nu sunt pomeniţi cel puțin 
în documentele car6 se rapoartă la Transilvania inainte - de 
veacul al XIII-lea? La această intrebare pusă de protivnicii 
stăruinții Rominilor in Dacia, vom respunde printr'o alta. Se 
află oare multe documente asupra Transilvaniei inaintea, a- - 
cestui veac? Cel mai vechiu este din 1165 şi chiar al 5-lea 
din șirul lor conţine o dovadă invederată despre aflarea po- 
porului nostru in Transilvania. 

Acest document este din anul 1197 şi porneşte de la re: 
gele Emerich, care dăruește o stăpinire bisericii sf. Martin 
de Orod; documentul arată intre altele şi hotarele acelei po- 
sesiuvi in modul următor: „are deci de margine in partea 
meridională Feguetfee; de aici merge pe drumul cel mare la, 
Hegesholmu“ *). Acest cuvint de pe urmă conține dovada de 
care e vorba. El este alcătuit din două părţi: cea d'intăiu . 
ungurească: Heges, dela Zlegy, munte, deal; a doua rominii, 
holmu=—deal, formă dublă aspirată din culme, de la latines- 
cul culmen, deal *), 

1) Zeutsch und Firnhaver Urkundenbuch zur Geschichte Sicben- 
biirgens, Wien 1857, p. 6: „in meridionali parte habent metam 
super Fegeutee, deinde „protenditur per magnam viam ad IHe- 
gesholmut, 

*) Sunt mai multe localităţi cu acest nume in Romănia: Zolmu sat 
în jud. Romanului, com. Vovricştii; Iolmu sat în jud. Iași, com. 
Iloiseştii ; Jfolmu în jud. Vaslui, com, Drăguşeşti, (vezi F'runzescu 
dicționar topografic al Tominiei, Bucureşi 1872). In Trânsilva- 
nia aflăm satele: Crihalma, Cohalmue. Rominii din Transilvania 

"au cuvântul hâlmu, vădicătară, movilă. Compară lat. culmen. sta,
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Ungurii, auzind pe Rominii acelui timp numind acel deal 

- holmu, nu ințeleseseră ce insamnă cuvântul și, luîndu'l drept 
nume propriu, i aninară apelativul Z/eges formînd numele He- 
gesholmu adică dealul holmului, ceea ce in ungureşte ar al- 
cătui o tavtologie. O altă imprejurare care intărește romă- 
nismul cuvăntului este finala 4, care nu este de cit axtico- 
lul romănese postpus, prescurtat din ul în a, după cum a- 
ceasta se obicinuește adese-ori chiar astăzi, cînd se zice omu 
in loc de omal, calu in loc de calul. 

Nu trebue să ne mirăm că de şi unele din cele mai vechi 
documente a le Transilvaniei, conţin delimitări de moșii, !) deci 
numiri geografice, acele de obirșie romănească să fie aşa de 
rari. “Ungurii au pus in toate timpurile in lucrare maghia-. 
rizarea a tot ce-i încunjoară. Ei dau deci tuturor locurilor, 

apelor sau dealurilor numiri ungurești. Aşa găsim mai tir- 
ziu chiar o sumă de documente in care se pomenesc sate, ce 
se zic a fi rominești, sub denumiri un gurești, și nu este de 
admis că ele să nu fi avut pe lingă numele lor oficial ma- 

“colmo, milan, colma, sp. culmbre. port. eume. vs. hulm pol.. chelm, 
Unaurii deci au imprumutat de la Romini cuvăntul lor halom, mo- 
vilă de hotar. In limba romînă acest cuvânt se ține de o întreagă fami- 
lie, pe cînd in ungureşte cl este cu totul isolat. In această limbi 
nu există nici un cuvânt cu formă și înțeles analog, în cit să lese 
a presupune că ar fi de origină maghiară. Este numai cuvântul 
holmi, care insamuă cite ce-za. Dar chiar cînd star admite că ro- : 
mănescul hol vine de la ungurescul falom incă dovada pe care 
voim So deducem din Pegesholmu n'ar fi intru nimic atinsă, întru 
cit acest nume conţine forma, românească, a cuvântului; Hegesholnus 
cu articolul postpus şi nu acea ungurească, eg geshalom, care cu 
toate aceste ar fi fost mult mai firească intrun document unguresc. 
Comp. Fekete holmu in Feje» V, 2, p. 164, anno 1274 și VII, 4 p. 
135 unde Fejer explică acest curânt pe ungurește prin F elete ha- 
lom. Pănă, acuma această dovadă nu fusese Văgata i in samă. Se 
credea că cea dintăiu amintire a Bominilor sar fi aflind intrun 
document din 1222. Vezi mai jos. | | 

1)  “D.e. Teutsch und Firnhaver, Nr. X p. 3 anno 1211, Nr. XV, p. 
13. a 1219.
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ghiar şi unul naţional al poporului carele locuia, dar care nu 
este amintit în document. Ast-fel un act. din 1360 poine- 
ncşte despre; „villas olachales, Zalatina, Harpatokfalva, Ka- 
pacsfalva, Drzefalva, Hernershaza ct Sugatugfalvat. și un al- 
tul din 1387 aminteşte: „possessiones' nostras valachales, Te- 
repecs, Lafalva, Sztanfalva, Zavidfalva,- Nathonega, Ardanhaza, 
Medeneze, Draga-Bartfalva et Sandorfalva :, Numai vr'o două 
din aceste nume trădau originea lor slavonă sau romînă pre- 
cum Zalatina sau Kapacsfalva ; toate cele-lalte apar ca ne- 
cunoscute, investmintate in haina cea ungurească.. De aceca 
spre esemplu găsim in unul din aceste vechi documente a- 
supra Transilvaniei pomenită cimpia Rereztes sub acest nume 
unguresc şi nu sub acel de' Pratul lui Traian pe care îlpu- 
ta incă de la colonisarea Daciei și sub care este și astăzi 
cunoscută, la Romini 2). In genere in toată colecția lui Teutsch 
și Firnhaber in care se cuprind 230. de -documente . şi mai 
multe sute de numiri geografice, cu greu se vor găsi 30 de 
numiri de obirșie romină. Acest nume Hegesholmu -a scă ăpat 
ca prin minune de potopul numirilor maghiare ce s'au. re- 
vărsat asupra Transilvaniei, și au păstrat pănă in zilele noa- 
stre una din dovezile cele mai invederate despre. existența 
Nominilor in această țară la venirea Ungurilor; căci aceştia 
cât-va timp după ce cucerise Transilvania, numesc cu un 
nume romănesc un deal, care nume fără indoială că a tre- 
buit să] primească cu mulți ani mai inainte, de la un po- 
por aşezat in imprejurimi. 

Rominii sunt pomeniți chiar sub numele de Valachi pen- 
tru intăia oară în un document din 1222 şi anume ca lo- 

1) Cel intăiu 1360 conţinut în Zejer, Cadox diplomaticus regni Ilunga- 
Tia, IN, 3, p. 159; cel al doilea 1387 in Duliscovitz, citat. de 
Pit “Abstanimung der Runiaenen, p. 148 nota 29. | 

2) Teutsch und Firnhaber p. 2. Trauenfeld Geographischer Lexi- 
con Siebenbiirgens, Wi ien 1889, s. v. Nereztes. Vezi şi mai jos, 
Cap. VII, Toponimia.



194 

cuind partea sudică a țării, din jos de țara Bărsei, in-munți, 
lucru de care pare a se mira Rosler, dar care nu este -de 
cit prea firesc intru cit Romiînii locuiau partea muntoasă -a 
țării, după cum am arătat'o pănă aici și vom avea prilejul 
s'o mai dovedim incă -și in paginile ce urmează. 
„Se crede a se fi descoperit o dovadă invederată despre 

lipsa «de poporație indigenă in Transilvania, la venirea Un- 
gurilor, intrun document din; 1211 prin care regele  Andreiu 
II dă cavalerilor “Teutoni ţara. Bărsei, pe care o numeşte 
„deșartă și nelocuită“ 5). Protivnicii stăruinței Rominilor in - 
Dacia, care pun in lucrare o critică din cele mai migăioase, 
indată ce este vorba de un text contrar teoriei lor, par a 
uita: pănă și principiile: criticei celei mai elementare şi cu 
prilejul “acestui document, după cum i-am văzut procedind in 
tot-dea-una unde află vre-un loc ce se potriveşte cu ţinta ce 
urmăresc. Era cu toate aceste -prea ușor de a se convinge 
că acest loc din documentul citat, nu putea fi luat după cu- 
vânt. Intradevăr actul papei Honorius intăritor donațiunei, * 
de şi reproduce această. calificate a pământului de „deşert 
şi nelocuit“, adaugă cite-va xînduri mai jos că: „oamenii care 
ar locui: pământul în momentul donațiunii să- fie: scutiți de 
ori-ce sarcini“. Aceiaşi contrazicere este conținută in alte două 
documente aproape contimporane și care se referă la aceiaşi 
dăruire 2). Toate aceste documente dovedesc fără nici o în- 
doială că țara” Bărsei era locuită atunci cînd a fost dată Şi 
anume de o poporaţiune alta, de cît cavalerii.: 

1). Teutsch, and Firnhaber, p 9: „terram Borza nomine—licet de- 
sertam et inhabitatam.“ ” , . 

*) Teutsch und Firnhaber, Nr. XIX, p. 20, anno 1222: „quandam 
texram nomine Burszam tunc desertam et inhabitatam—ad hoc 
homines qui terram îpsam inhabitabant quando dicta donatio 
facta fuiit vobise. Nr. XIV, p. 11, anno 1213: „terra Borza va- 
cua et inhabitatam—unicersis ejusdem terraae incolis, presentibus 
ct futuris, Ne. XIV, p 12, a. 1218: „terram de Burza vacnam 
et inhabitatam —decimas ipsius terrae ab eis incolis tam futuris 
quam presentibus exsolvendast,
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- Este deci invederat că țara concedată cavalerilor Teutoni: 
era departe de a fi fost lipsită de poporaţie. In afară de aceste 
să vădeşte din documente contimporane- că inconjurimile ci erau 
locuite și anume tocmai de Valachi. Ast-fel un document din ace- 
laș an cu confirmarea papei Honorius, vorbind despre drepturile 
incuviințate cavalerilor Teutoni, spune că li s'au concedat â nu 
plăti nici o .dare cînd vor. trece prin pămînturile Secuilor sau 
ale Valachilor 5). Actul! de intărire al papei Honorius „YOr- 
beşte despre o altă moșie Cutebure adaosă de Andreiu. că- 
tre donația anterioară a țărei Bărsei și dă acestei moşii ca. 
margine fara Valachilor, care era deci un ținut bine deter- 
minat 2), 

A 
Prin urmare chiar alăturea cu țara Bărsei, se intindea de 

o pante ţinutul Secuilor, de alta acel al Valachilor. Fiind că 
documentele constitutive ale donaţiei vorbesc de o poporaţie 
de baștină a ţărei Birsei în momentul chiar cînd 'a fost dăruită, 
această poporaţie nu putea fi de cit. romină sau secui, 
asemenea aceleia care locuia in ținuturile mărginaşe. 'Tre- 
bue deci mai mult de cit bună: vroință pentru a găsi „in a- 
cest document cesa ce Răsler și D. Hunfalvy cred a-fi des- 

“coperit, o dovadă că țara concedată cavalerilor Teutoni era 
pustie, pentru a putea aduce acolo pe Ungui şi pe Nemţi 
inaintea Rominilor. 

Noi credem din potrivă că vom putea stabili cu ajutorul 
documentelor și a celor lalte isvoare studiate pănă aici că 
Dacia, departe. de a fi deșartă de oameni, bine inţeles de o- 
bărșie romînă, număra, o poporaţie indestul de insemnată de 
această” rasă, 'care locuia de ambele părţi a le Carpaţilor, in- 

  

1) Teutsch und Piruhader, Nr. XVIII p. 18, a. 1222: „Item con- 
cessimus quod nullum tributuza debeant persolvere, nec populi eo- 
Tun, cum transierint per terran Siculorun aut per terram Blac- 

. corumă, 

2 IA Nr XI, p. 20, a. 1222: „Cutebure-—qne procedit usque ad 
terminos. Blacorum*, e
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cepind de la Porţile de fer, de a lungul Valachici: și a u- 

nci părţi din Moldova, pănă prin actualul ținut al Bacăului, 

precum și in centrul Transilvaniei. 

Documentele analisate mai sus voibiau de Valachi cari ar . 

fi locuit un ţinut din regiunea Brașovului, in megieșie cu țară 
Bărsei. O altă regiune locuită de Romini se intindea către 

cea laltă pante a Transilvaniei, pe lingă Sibiu, unde se aşe- 
zase cei d'intăi colonişti germani și cărora regele Andreiu 
II reinoește in 1224 privilegiile incuvințate de. către nain- 
tașii sti cînd zişii Germani veniră să locuiască Transilvania *). 
Documentul de care este vorba poantă numele de Andrea- 

num și conține intre altele voia dată de rege coloniștilor de 
a intrebuința spre folosul lor pădurea Blachilor şi a Cuma- . 

nilor impreună cu acei Blachi și Cumani 3). Nu este cu pu- 

tință de a determina astă-zi intrun chip lămurit pe unde se 
“intinde numita pădure.. D-l Zeutsch o așază lingă Olt; d-l 

-Ilunfalvy in partea Sibiului 3). De samă este insă, impreju- 

narea: că această, pădure a Valachilor era așezată in o cu to- 
tul altă regiune de. cit districtul Valachilor pomenit in do- 

cumentul din 1222, de unde se adevereşte existența Romini- 

lor intro altă parte a Transilvaniei. 

O a treia pomenire a Valachilor, tot in regiunea Sibiului 
ne a fost păstrată intrun document din 1223. Același rege 
anume Andreiu dărueşte mănăstirei. Kircl, o bucată de pă- 
mânt pe care o ia de la Romini $. 'D-l Hunfalui y.care nu 

1) Asupra, acestor două colonizări germane deosebite ale Transil- 

vaniei, vezi Teutsch, Geschichte der siebenbiirger Sachsen, Leip- 

zig 1874, I, p. 14—16. 

2) Teutsch und Firnhaver, Nr. XAVII, pe 30, a. 1224: „silvam 

Blacorum et Bissenorum. cum aquis usus comunes exercendo cum 

praedictis Blacis ct Bissenis eisdem contulimus€. 

3) Teutsch, Geschichte der sich. Sachsen, I p. 30; TMunfaley, Ans- 
priiche, p. 85. 

1) Teutsch, und Firnhaber, Nr. XXIII, p. 21 a. 1223: „Aonasterio 

de Rireh—confirmamus in praesenti privilegio terram quam primo
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poate tăgădui acest fapt, observă că Valachii aceștia nu se 
aşezase acolo de cit. vremelnic (zeitweilig). Pe ce “şi inte- 
meiază părerea sa, uită insă a ne spune. Nouă ni se pare 
din contra că dacă:'regele ie de la Valachi o bucată de pă- 
pământ pentru a înzestra, mănăstirea. amintiti, aceasta dove- 
„leşte pe deplin că Valachii trebuiau să o posede mai inainte, 
şi deci erau așezați pe ea. In 1252, după năvălirea 'Tătari- 
lor intimplată in 1241, acești Valachi care locuiau teritoriul 
mănăstirei Kirch sunt pomeniţi. din nou; regele Bela IV 
dăruește unui Secuin moșia Szel: care era cuprinsă intre Sa- 
şii din Barasu, Secuii din Sepsi, și Valachii din Kireh 3), D-l 
dala Yy, uitînd că: a intilnit pe aceşti Valachi incă în anul! 
223 in acelaș loc gindește că „poate aceşti Valachi si au 

stabnit aici după năvălire.« . 
Un document din 1247 ne va arăta incă alte teritorii 10- 

'cuite de Romini la inceputul veacului al XIII-lea, teritorii a- 
sezate pe la'urea, meridională, a Carpaţilor din partea Vala- 
chiei.. Regele Bela IV pentru a apăra țara lui de reintoar- 
cerea, năvâlirii mongule, care pusese in o cumpănă așa de 
grea, statul unguresc, vroește 'să așeze pe marginile. Transil- 
vaniei din spre Muntenia pe cavalerii Sfintului Ioan din Ie- 
rusalim. Prin actul său de donaţie el dispune in favoarea lor 
de țara Severinului și de cele doue Knezate a lui Ioan și a 
lui Farcaș care se aflau acolo, pănă la riul Olt, necuprinzănd 
însă in această donaţie țara Voivodului Valach Linoy. (sau 
Lyrtioy), pe care o.lasă Valachilor precum o 'avuse şi pănă, 
acuma, Dincolo de Olt el concedează cavalerilor toată Cuma- 
Dia, scoţind earăși afară țara voevodului Valach -Seneslau pe 
care earăşi spune că o lasă Valachilor precum 0 stăpănise Şi 

eidem monasterio contuleramus, ezemptanu de Blaceis.« D-l Pic, 
Abstammung, p. 1614, rapoartă locul pexemptam de. Blaccis* la 
scutirea de dreptul romin. (2) 

1) Teutsch und Firnhaber Nr. LIVIII, p.70a. 1952: pterram zek, 
„înter terras Olachorum de irez, Saxonum de 'Barasu et terras 
Siculorum de Sebus existentemă,
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mai nainte '). Rominii deci posedau pe coasta meridională a 
“Carpaţilor mai multe principate, care corespund tocmai cu așezările lor pe partea nordică a acestor munți și anume a- cei de dincolo de Olt cu Rominii Transilvaniei din regiunea . . Sibiului acei din Valachia mare cu fraţii lor de peste munți din regiunea Brașovului. Găsim deci ambele laturi ale Car- paților locuite de Romini. a | 

Dacă urmărim cercetările, mai dăm peste Romini ce ar lo - cui tot intr'acel timp partea cea mai răsăriteană a lanţului. 
carpatin, acolo. und6 acești munţi intorcăndu-se deodată că- tre nord incep a alcătui marginea despărțitoare a Transilva- 
niei de Moldova. O bulă papală din 1234 pomeneşte existența “Valachilor în episcopatul Cumanilor. Papa spune in ea că ar fi aflat că. in zisul episcopat ar locui niște popoare ce se nu- mesc Valachi, care de și s'ar considera de creștini, nu pri-, 
mesc sfintele taine de la Episcopul Cumanilor, ci de la nişte 
"pseudoepiscopi .ce se țin de ritul grecesc, și atrag chiar la 
religia lor pe Unguri, Sași și alţi ortodocși 2). Este. invede- 
rat că aici este vorba de o masă mai mare “de Valachi, de vreme ce ei au episcopii lor și sunt in stare chiar să: atra- 
gă la ritul lor elemente străine, Ă - 

  

1) Fejer IV, 1, p. 447; „damus et conferimus illi et per cum dic- tas domui totam terram de Zewrino cum alpibus, ad ipsam perti- nentibus pariter cum kenezatibus Ioani et Farcasii usque ad fu- vium Oltac, excepta terra Kenezatus Lyrtioy (Pr. Lynioy) roi- vodae, quam Olachis relinqitimus, prout îidem hactenus tenueruut. —Ad hace contulimus praeceptori ante dicto—a fluvio Oltae ct alpibus Ultrasilvanis totam Cumaniam sub eisdem conditionibus, quae de terra Zevrino Superius sunt expressae, excepta terra Sze- neslai voivodae Olachorum, quam eisden relinquimus, prout zidem Ă hactenus tenuerunt“, ” 
*)  Fejer III, 2, p. 350: „Iu Cumanorum episcopatu sicut accepimus (uidam populi qui Valachi'vocantur existunt, qui etsi censeantar Christiani, Romanam ecelesiam contemnentes, non a venerabili patre nostro, episcopo Cumanorum, sed a quibusdam pseudoepis- | copis, graccorum ritu tenentibus universa recipiunt sacramenta,
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Fpiscopatul Cumanilor era același 'care mai' din” vechi: se 
numea al Milcovului, așazat pe părăul cu âcelaș nume, intre 
ținuturile Putnei și al Rimnicului Asupră “acestei episcopii 
al Milcovului avem un document din 1096, in care - Laurân- 
tius, episcopul ci, cere ajutor de la Secui pentru 'u repara bi: 
serica cea' intemeată de străbunii lor Și care acuma cra, ru- 
inată.:) Pe la 1228 Robertus: Strigoniensis. arhiepiscopul 
Ungariei institue in această episcopie un' scaun menit cu de- 
osebire pentru intoarcerea, Cumanilor la creștinismu și schim- - 
bă numele acestei episcopii din acea, a Milcovului in acea a 
Cumanilor. Secuii, intemeitorii ei, se supără pentru aceasti 
schimbare a titlului bisericei lor şi sunt mustrați de noul e- 
piscop Teodoric, cu următoarele cuvinte :. „Ce vă supără schim- 
Darea, numelui, cînd episcopatul -rămăne cu aceași rațiune și 
virtute cătră națiunea voastră? . Au in biserica lui Christos 
nu Sau impăcat să nască alăturea, lupul și cu mielul; pen- 
îru ce oare nu şi Secuiul cu Cumanul Şi Valachul2* 2) Din a- 

  

. nonulli de regno Unguriac tam Ungari quam Teutonici ct alii of- 
todoxi morandi causa, cum ipsis transeunt ad cosdem ct'sic cum 

"_eis, quasi populus unus factus cum cisdem Valachis, co contempto; 
pracimissa recipiunt sacramenta.& Comp. Pic, Abstammung p. 114 nnta, 26. - a ” 1) Hasdeu Arhiva istorică I, 1, p. 59. (reprodus după Beni, Milcovia): „Laurentius in die nomine Ecelesiae—Milcoviensis mi- 
nister, presbyteris Siculorum de lecsd, Orbou et Scepus—salutem - în omnium Salvatore, Sicut fraternitatibus vestris—traditum — fue- 
rat a domino Michaele, bonae recordationis praedecessore nostro ct sedis huius vero restitutore usque hodic in finem non perduc- tum, qualiter collecta undique ... in acdificationem scdis ct sanctae 
ecclesiae . . . universum populum hortarentur meminisse hanc .. „ce- 
clesiam prisco tempore, cuius memoriam rerum alterationes prope 
deleverant, pro se cum pro suis anttiquis parentibus fundatamet 
duris temporibus conservatam ete.—dominae încarnationie MXOVI.« 2) Teutsch und P'irnhaber, No. XIII, p. 45, a. 1998: „Quid vobis - oflicit nominis mutati, cadem manente episcopatus erga testram 
nationcm ratione ct virtute? Nonne în ecclesia Christi lupum ct 
agnum una pasci convenit. Quidni ctiam Siculum cum Cumano! „ Olachoque?* Comp. Katona, Ilist. Crit; . V, p. 526. - 

7 „9
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„cest loc al scerisoarei lui Teodoric cătră decanul Secuilor se 
dovedeşte fără indoială că episcopatul Cumanilor, in care se 
pomenesc Valachi de mai multe documente, era așezat in col- 
țul sudic răsăritean al Carpaţilor. Acest episcopat insă se 

intindea şi in Moldova până la Siretiu, căci călugărul Roge- 

rim dă acest riu ca margine orientală a episcopațului :). A- 

cești Valachi ai episcopatului Cumanilor nu locuiau insă nu- 

mai cît pe laturea Carpaţilor din spre Marea n6agră ci și in 

munții Transilvaniei alăturea cu Secuii, de către care ei fură. 

mai tîrziu desnaționalisați. Ast-fel Simon esa, cronicarul un- 
guresc (1285), ne spune că Secuii, rămășiţi de-a le Hunilor, 

ar locui la marginile țării in munți, unde amestecați cu Va- 
lachii, ar fi imprumutat de la aceștia literile lor 2). 

Dacă mai reamintim şi pe Valachii aflați cătră centrul Mol- 
dovei după mărturisirile lui Cinnamus şi Nicetas Choniates, 3) 

vom fi adunat toate arătările privitoare la locuinţele Romi- 

nilor în ţările care constituese vechia Dacie, in momentul 
„cînd cele d'intăiu documente asupra acestor ţiri esă la 
lumină. | Ş 

Totuși d-l Hunfalvy care se indeletniceşte in cartea, d-sale 
mai in deosebi cu partea documentală, crede a fi dat peste un 

document care ar intări părerea d-sale că Rominii ar fi: fost 

in număr mic in Transilvania pănă tîrziu în secolul al XIII-lea. 

Acest document este din 1293 şi prin el regele Andreiu II 

ordonă ca toți Valachii care s'ar găsi stabiliți pe pămentu- 

1). Sclucandiner,. Seriptores rerum hungaricarum 1 p. 302: „Boche- 

tor autem cum aliis regibus flumen qui Zerech (Siretiu) dicitur trau- 
| scuntes pervenerunt ad terras episcopi Cumanorum.“ 

2) Simon Kesa ed. IEndlicher, p. 62: „Isti Zatuli, Hunnorum sunt 
r6sidui—însimulque Panonia, conquesta parteim în ca, sunt adepti 
non tamen in plano Pannonie, sed cum Blacchis în montibus con- 

fini sortem habuerunt, Unde Blachis conmizti litteris corum 

„ati perlubentură, : 

3). Vezi mai sus, p. 116 g.u.
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rile nobililor sau ale altor proprietari să fie adunați pe do- 
meniul sâu regal Szekes, chiar dacii ar trebui intrebuințat 
puterea pentru a ajunge la aceasta '. „Acest document, co- 
mentează d-l Ifunfaley, ne arată ci Valachii erau incă în 1293 
foarte puţin numeroși in Transilvania ; căci Regele, cu incu- 
viințarea sfetnicilor sei, voiește să-i întrunească Be 0 singură 
proprietate.“ 2) O asemenea incheiere pentru ori-ce om cu min- 
tea sănătoasă și de bună credință, nu poate fi dedusă din 
cuprinderea, acestui document. Regele zice intiadevăr numai 

„atâta că el voia să întrunească pe domeniul s&u regal pe 
Valachii care ar locui pămănturile nobililor şi nu pe toți Va- 
lachii Transilvaniei. Regele Ina această măsură pentru a pe- 
depsi pe vasalii care 'și isușise dreptul de a atrage Valachi 
pe proprietăţile lor. Aceștia părăsind ținuturile lor particu- 

“lare, unde trăiau ca supuși regeşti și așezindu-se pe moșiile 
- nobililor, unde erau eliberați de indatorivile lor către ocîk- 
muire, impunea acesteia perderi insemnate. Am văzut int. 
adevăr că mai multe documențe tratau ținuturile Valachilor 

„Ca posesiuni regești: aşa bună oară acel din 1223 care scu- 
tește pe cavalerii Teutoni de a plăti vre o dare cînd vor 
trece prin ţinuturile Valachilor şi ale Secuilor. Regele apoi 
invoește Sailor din ținutul Sibiului de a intrebuința pentru 
nevoile lor pădurea Valachilor ; el 'concede cavalerilor. de Io- : 
rusalim jumătatea veniturilor knezatelo» valache core se a- flau in Valachia. In sfirșit prin documentul chiar de care ne 
ocupăm, el dăruește bisericii din Alba 60 de familii de Valachi, 
pe care "i eliberează de ori ce indatoriri către tesaurul public 3). 

  

1) Teutsch, and Pirnhaber, No. CXCI, p. 185 a. 1293. „Cum uni- versos Olachos in possessionibus nobilium vel quorumlibet alio- rum residentes ad praedium regale Szelkes vocatum ordinassemus revocari, reduci et etiam compelli invitos&; a e Anspriiche, p. 100. . 3) Teutsch, und Firnhaber 1. e.:: min quibusdam terris ipsius ca-. Dituli (albensis) sexaginta mansiones Olachorum libere ct secure
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Toate aceste disposițiuni pe care regii le iau in: privirea 

Valachilor dovedesc intrun chip neindoelnic că acest popor 

era privit ca supus de-a-dreptul către autoritatea regală, cît 

timp el locuia ținuturile sale particulare. Dacă din contra își 

strămuta așezările -sale pe pământurile nobililor sau ale bi- 
sericilor, el devenea, după dreptul feodal, care predomnia în 

acel timp in Ungaria ca şi in apusul Europei, supus proprie- 

“tarilor moșiilor pe care se stabilea; incepea a plăti acestora 

dăjdiile feodale fiind scutit de acele către fisc. Regele insă 

avea interes ca Valachii care s'ar afla pe pămănturile nobi- 

lilor sau ale altor proprietari să fie intruniți pe domeniul stu 

regal, unde ei ar păstra ca şi in ținuturile lor particulare 

caracterul de supuși regeşti. Dacă acești Valachi ce s'ar afla 
pe pământurile nobililor n'ar fi fost de mai inainte supuși ai 

regelui, ce drept ar fi avut acesta a ordona ca ei să fie a- 

dunați pe domeniul stu şi incă cu intrebuințarea puterei in 
caz de opunere ? | - 

Dacă insă documentul adus de d. Hunfaloy, nu dovedește 
nimic in contra aflării: Rominilor: în "Tr ransilvaia, un altul, 

care tocmai a fost lăsat la o parte de publicistul ungur, a- 

rată dinpotrivă că Rominii erau foarte numeroşi chiar în a- 
cel timp în: vechia Dacie centrală. 

In -anul 1260 Otocar regele Boemiei indreaptă cătră papa 
-0 șcrisoare, care "i spune că in armatele lui Bela şi Stefan . 
V regii Ungariei, pe care le au combătut, se aflau numeroase 
trupe de Cumani, Unguri, Slavoni, Secui și Palachi ?). 

Eată cum ințelege d-l Munfaluy să serie istoria | Cu aju- 

valeant commorari, ab omnique exaetione, seu colecta regali sci- 
licet quinquagesima, decima seu quacunque alia, idem Olaci ex- 
torres haveantur penitus et inumunest, 

1) Fejer 1V, 3, p. 15: „quod adversus innumeram multitadine î in-: 
humanorura nominun, Cumanorum, Ungarorum et diversorum Sela- 
vorum, Siculorum quoque et Vatachorun, Bezzeninorum et Isma- 
elitarum—gessimust,
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torul unor interpretări ca, acele pe care le-am insemnat in 
mai multe vănduri şi mai punând la dos documente impor- 
tante, D-sa ajunge la, prea poetica incheiere că Rominii ar 
apărea pină la această epocă in Transilvania, „ca niște nou- 
raşi pe un cer azuriu“, 4) | 

Aceste sunt insă documentele cunoscute, a căvor analisă 
trebuia numai cit din nou intrepriusă, intru cît ele mau fost 
nici odată studiate in mod obiectiv, pentu a scoate din ele 
cele ce conțin asupra Rominilor.: Apoi ele nu a fost puse in 
legătură unele cu altele ci a fost tot deauna amintite in chip 
despărţit, in cit se ințelege că perdeau ast-feliu cea mai mare 
parte din puterea lor doveditoare. Există incă o amintire ba- 
sată pe documente autentice, asupra căreia au atras luarea a- 
minte, după cit ştim pentru prima oară d-l Hasdeu, cel mai adine 

„. cunoscător al izvoarelor istoriei vomine, care este estrasă din 
un manuscript al biblioticei museului din Pesta ; aceasta sună 
ast-fel: „Fiii acestui Urcund, Negrilă și Radomir, se zic a fi 
fost strebunii familiei Tomay-aga, Valachi nobili din Bărsa, 
Spre a cărui dovadă autentică, aducem extractul protocolar al 
comitatului Maramureșului care spune: că coboritorii fami- 
liei Tomay-aga, produc în anul 1763 inaintea, judecătoriei 
firești a comitatului recunoașterea lui Kenderes de Malom- . 
vize comitele aceluiaș comitat din 1445 în care Petru, Man- 
dra, Han, Kosyta, Sandrinus, Nicolau Pap şi Nicolau de Viso 
dovedesc că primii lor Părinți numiţi Negrilă și Radomir 
dobindise incă de la Sf. Ștefan numirea îni Inezatul Vi- 
zdului“. 2) Că este vorba de Romini se vede afară de anumita - 

  

:)  Anspriiche p. 85. | 
*)  Simonchie, Noctium Marmaticarum vigiliac, Ms. 274 in quart lat, in Bibliotheca Museului, din Pesta, p. 19: „Ilujus Urcund filii Ne- grile et Radomer dicuntur esse progenitores familiae 'Tomay-aga, „Nobiles Valachi in Borsa. In cujus probam authenticam adduci- mus protocolarem Comitatus Marmaros extracfum qui sic est: Familiae Thomay-aga successores producunt anno 1763 coram le- '
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arătare a, familiei ca valachă incă, și din numele unuia din 
strebunii ei, Negrilă, cu sufixul romănesc sd. Ştirea apoi 

este scoasă din niște documente judecătorești, cele mai si- 
gure izvoare, și anume se constată din extratul protocolar 

din 1763 că strănepoţii acelor Negrilă şi Radomir infăţoşase 
inaintea, “Tribunalului o diplomă din 1445 in care se spunea 

că antecesorii lui Petru, Mindru etc, anume acei Negrilă şi 

Radomir fusese dăruiți cu knezatul Vizăului de cătră regele 
„Ștefan cel sfint al Ungariei, deci intre anii 997—1038. Eată 
deci Romini tocmai in Maramureş, în părţile cele mai nor- 
dice a le Daciei incă de prin veacul al X-lea, şi cum sunt 

ei infățoșaţi? Ca nişte judecători de sate care se bucurau 
pănă la un punt de prerogative nobiliare, după cum vom ve- 

dea mai la vale. | - 

Singură această arătare ar. A de ajuns pentru | a resturna 

intreaga teorie a lui Sulzer, Rosler, Hunfalvy ; dar ei nu fac nici o 

amintire, despre diusa, sau că nu 0 cunoșteau, sau că ne avind 

interes a, o scoate la lumină, mai ales că este peste pu- 

tință de resturnat sau de interpretat, au trecut'o sub tăcere, 

cum a făcut cu atitea alte dovezi. 

"Noi credem că din documentele analisate sân aici re- 

iesă că Rominii locuiau .in munții Carpaţi și in văile lor cele 
"mai apropiate, atit pe laturea, nordică cît şi pe cea sudică; 

că ei sunt pomeniţi ca fiind respindiţi pe tot incunjurul me- 
ridional și răsăritean al Transilvaniei, și cu toate că num- 
rul lor nu poate fi determinat, posedăm o indicare preţi- 

oasă, că trebue să fi fost insemnat în imprejurarea că ei al- 

gitimario comitatus foro Nobilitatis recogmitionem IKenderes de 

Malomvize comitis comitatus ejusdem de anno 1145 in qua, Petrus, 

Mandra, Han, Koszta, Sandrinus, Nicolaus de Pap et Nicolaus de 

Viso specificatur, quod ipsorum primis parentibus Negrille et Ra- 

domer vocatis collatio adhuc a St. Stephano facta sit, pro fideli- 
bus servitiis, în Kenczatu de Viso,“ Apud ZIasdeu Istoria critică 

Ed. II Bucureşti, 1874, p. 123, nota 17. 
7
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cătuiau o parte de samă a armatelor ungurești. Cit despre 
timpul de cînd ei ocupau aceste locuri este prea firesc lu- 
cru a nu intălni nici o pomenire intru cit 'erau băștinași” ai 
acestor țări. Despre Unguri, Sași și Secui avem arătări mai mult 
sau mai puțin precise asupra timpului cînd ei veniră să l0- 
cuiască in aceste regiuni; despre Romini nimic! căci ei n'au 
„venit de nicăeri; ei erau de loc de aice,. peste ei au venit 
celelalte popoare. De acea chiar la la primele ştiinți rămase 
asupra țerilor noastre îi şi găsim pomeniţi; aşa pe timpul lui 
St, Stefan. Eată-ne deci depante de „nourașii“ d-lui Hun- 
Jaluy şi această indepărtare, va creşte şi mai mult cînd vom 
studia acuma starea, socială şi politică a poporului romiîn, pe 
care d-lui Tun faley îi pace a şi- o inchipui ca aceeaa unor 
nomazi. 

  

Am arătat și mai sus că nici odată Rominii nu au părăsit 
cu totul viața aşezată pentru a se deda acelei nomade, cu 
toate că in mai multe locui ei s'au dedat la păstorit. Ast- 
fel am găsit că chiar in Balcani Valachii cultivau griul. Tot 
aşa se intimplă și in vechia Dacie. In primii timpi ai năvă- 
lirei, cînd Rominii fură siliţi a căuta o scăpare in munți, 
este probabil că: agricultura fu puţin căutată; dar indată ce 

* Hunii se retraseră și Avarii se aşezară in Panonia, Rominii 
incepură a se cobori in văi unde putură da o mai! mare in- 
tiudere lucrărilor lor agricole. Ei se amestecară cu Slavii, 
care se așezase în țară pe timpul Avarilor, și adăogiră ast-fel 
elementul slavon al limbei lor, pe care '1-dobindise incă din 
convieţuirea lor in munți alăturea cu Sarmaţii, 

Dovada cea mai invederată a acestei imprejurări se află 
„în limba insuși a Rominilor, care conține mulţi termeni, pri- 

vitori la agricultură de obirşie latină, precum: ara (arare), 
arie (area), falce (falx), ogor (agrum) secere (sicilis), gria
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„(granum), orz (hordeum),. malaiu (milium), vapiță (rapa), să- 
cară (secale) etc. 

Pentru cultura viei amintim: zic (vinea), viță (vitis), viu 
(vinum), poamă (poma), must (mustuin), auă (uva),. strugur 
(tryga) ; iar pentru aceea a albinelor: albină (de la alveus). 
ceară (cera), miere (mellis). 

Aflarea unor asemenea termeni in limba romînă, dovedeşte. 
deci că Rominii se dădură neintrerupt lucrării pământului de 
la colonisare inainte, fiind .că dacă n'ar fi fost așa, atunci a- 
ceste cuvinte ar fi trebuit să se fi pierdut din intrebuințare, 
precum s'au intimplat bună oară cu termenii privitori la viața 
de stat roman, care! au fost cu toţii uitaţi. Dacă Rominii 

„ar fi venit in Dacia in starea de popor nomad de ciobani, 
ei ar trebui să infățişeze astăzi in limba lor o terminologie 
agricolă imprumutată de la, popoarele acelea ce i-ar fi invățat 

"lucrarea pământului, și mai ales cuvinte de obirșie ungurească, 
lucru despre care nu se dă nici de cea mai mică urină; căci 
nu există în limba romînă nici un singur cuvint privitor lu 
agricultură, care să fi fost imprumutat de la Ja ghiari. Din 
potrivă sunt oare cari termeni agricoli pe care limba ma- 
ghiară i-au luat din cea românească. Ast-fel aratui, aratos 
care insamnă seceriș nu 'este de cît romănescul ara; alalor 
vine de la romănescul alac (un soiu de hrișcii), latin. alicu, 
span. alaga, 

Singura înriurire pe care Rominii au suferit'o in termino- 
logia lor agricolă este aceea a elementului slavon. Ast-fel 
intilnim in limba lor alăturea cu cuvintele citate mai sus al- 
tele, privitoare tot la lucrarea pământului, care vin fără nici 

-o indoială de la Slavoni: lea, otară, brazdă; toloacă, pir- 
loag Vă, prăjină, cucuruz, ciocălău, coasă, Plug, grapă. In vi- 
ticultură, aflăm: cremă, în apicultură: voiu, prisucă, trăntor. 

Această imprejurare că Rominii au imbozăţit vocabulariul 
lor agricol prin imprumutări făcute exclusiv de la Slavoni. şi



e
e
 

ce
 
m
p
 

e 

137 

că n'au luat absolut nimic de la Unguri, dovedeşte intrun 
chip invederat că “ci au trebuit să practice agricultura im- 
preună cu Slavonii mult timp inainte de venirea: Unsurilor, 
și că Ungurii care au făcut din potrivă căte-va imprumuturi 
in terminologia lor agricolă atit de la Romini cit şi de la Sla- 
voni, Sau aşezat şi au devenit agricultori după aceste po- 
poare. 

Eată ce ne invață cercetarea limbei romine. Aceea a do- 
cumentelor întărește din toate puntele această inchiere şi 
conduce la resultate identice. | 

Acestea ne arată, pe Valachi ca, ocupind nişte regiuni ho- 
tărite, cea ce nu ar"putea avea loc pentru un popor nomad, 
care propriu vorbind, n'are țară. Ast-fel documentul din 1222 
vorbește de termini Valachorum pe care îi arată ca hotarele 
unui teritoriu determinat. acel din 1252 ie de asemenea ți- 
nutul Valachilor din Kirch ca margine pănă unde stintiudea 
proprietatea dăruită secuiului din Sepsi. Mănăstirea Kirch= 
primeşte ca, dar în 1223 o altă proprietate pe care regele 
o arată ca luată de la Valachi; o pădure a Transilvaniei se 
numeşte sila Blacorum, ceea ce arată că Valachii aveau 
pioprietatea ei, şi ce se intăreşte incă prin faptul că regele 
impune Valachilor de a impărți cu Sașii din Sibiu folosul a- 
cestei păduri. Mai departe vedem pe rege vroind să intru- 
nească, pe toți Valachi ce s'ar găsi pe proprietăţile nobililor 
pe domeniul său. Această măsură sar f putut ca a aplica a- 
supra unor nomazi ? 

Există un act care dovedeşte nu numai cit ci Valachii 
erau proprietari la epoca cînd el fu redactat; dar că fusese 
in toate timpuriie. EI datează din 1231. Un oare care 
Gallus fiul lui Wydh de Bord după cît se vede un german 
din Flandra, cumpără o proprietate de la un Romin, Buiul 
fiul lui Stoia, așezată in ţinutul Valachilor; dar el declară 
inaintea capitulului bisericii transilvane, că consimte a ina-
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„Doi această proprietate vechiului ei stăpiu, un alt Romîn 
Trulh fiiul lui Cioru, de la care primise indărăt banii ce-i 
dăduse lui Buiul, fiind că Trulh dovedise prin numeroşi 

„ martori că această proprietate aparținuse din timpuri i- 
“memoriale străbunilor, moşilor și strămoșilor săi 1). 

Acest document singur ar fi de ajuns pentru a răsturna 
din temelie toată clădirea de sofisme pe care se intemeiază 
teoria, lui Rosler şi a d-lui Hunfaley, căci el dovedește intr'- 
un chip neindoelnic următoarele lucruri : + . 

1% Numele romîn al proprietății Boia, care vine de la bou. 
2% Faptul că această proprietate era așezată in districtul 

alachilor, ceea ce arată că Valachii aveau o proprietate te- 
„ritorială care nu se impacă cu o stare nomadă, 

30 Că un. Romin Buiul fiul lui Stoia vinde această pro- 
prietate unui strein in 1231 şi că prin urmare cel puţin la 
această dată nu poate fi vorba de o stare nomadă a Romi- 
pilor. | | e 

40) Că, vechiul proprietar al acestui pământ era un alt Ro- 
min. Zrulh fiiul lui Ciors care dovedise prin marturi inain- 

1) Zeutseh und Firnhaber Nr. XLIX, p. 50. a. 1231: „Quod acce- 
dens nostri in praesentiam Gallus filius 1Yyah de Bord, confessus 
est coram nobis, quod licet terram ZBoje terre Zumbuthel conter- 
minam, ct de praesenti în ipsa terra Blacorum existentem habi- 
tam propriis suis justisque impensis ab homine Bujul filio Stoje 
coemerit—considerans tamen qualiter cadem terra a tempore hu- 

- mana memoriam transeunte per majores, atos, atavosque îp- 
sius Truly filii Choru possessa ct a, temporibus iam quibus ip- 
sa terra Blacorum terra Bulgarorum extitisse fertur, ad ipsam ter- 
ram Fugros tenta fucrit, qualiter id dictus Trulh filius Choru, 
quamplurimum hominum elogiis afirmare adnisus fuit, hinc 'ne 
jurgia temporum în processu enascerentur, fraterne mutueque ca- 
ritatis—dictam terram Boje—eidem Trulh filio Choru, accepta cius 
recompeusa în pecuniarum solutione, remisit coram nobis—€, Cu- 
vântul Choru se citeşte în ortografia maghiaro-latină a veacului 

- de mijloc Cioru. Compară, Chak-Ciak ete.—Asupra, locului relativ 
la Bulgari vezi mai sus, p.79.
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tea judecății că acest pământ fusese al lui şi al străbunilor 

lui, din timpuri imemoriale, hotărînd ast-fel pe cumpărător 

ai intoarce moșia pentru o despăgubire, spre a iulătura un 
proces de revindicare, căruia sar fi expus, după cît se vede, 
din pricină că vinzătorul Buiul, nu era proprietar legiuit al 
pămăntului. Am văzut mai sus că dovada vechimei stăpini- 

_rii lui 'Trulh se urcă” cel puțin pănă la stăpînirea Bulgarilor 
in Transilvania, adică pe vremile intăiului imperiu Bulg sar, Î- 
nainte de 1018. “ 

„ Rominii aveau in acelaş timp și o biserică organisată sub 
episcopi de ritul răsăritean, care erâ in destul de puternică pen- ” 
tru a atrage la dânsa pe catolicii Transilvaniei. Aceşti e- 
piscopi romîni erau stabiliți in Valachia, in aceiaşi regiune 
unde se intindea și episcopia Cumanilor; eată pentru ce e- 
piscopii romîni din țerile de peste munţi au fost tot-dea= 

una sfințiți de mitropolitul Valachiei, care poartă pentru a- 
cest temeiu chiar in zilele noastre titlul de: „Mitropolit al 

Ungro-Valachiei Şi exarh plaiurilori, 

-Eată ce zice în această privință Fudoxiu de Hurmuzaki: 

„După împărțirea imperiului bizantin în diocese,. făcută de 

impăratul Andronic Paleologul, jurisdicţia eclesiastică a mi- 

tropolitul Valachiei se intindea nu numai cit asupra episco- 

„piilor de Rimnie şi Buzău din această ţară, dar incă şi asu- 

pra episcopului romîn din Transilvania și asupra diocesului. 

“din Maramureş in Ung aria superioară, causă pentru care mi- 
tropolitul Valachiei care reşedea, la inceput in Tărgoviştea şi 

mai tîrziu în Bucureşti, purta titlul de Mitropolit al Unaro- 
Vlachiei. De la el primeau cei doi episcopi din Alba Iulia 
şi din Muncaciu in cazul imtimplător sfințirea lor, pănă cînd 
unirea bisericii romîne cu acea catolică rupse legăturile con- 
fesionale și ierarchice cu scaunul episcopal din Valachia. Cei 
doi de pe urmă episcopi răsăriteni ai Transilvaniei, Teofil şi



140 

Atanasiu, primiră incă consfințirea de la mitropolitul de Bu- 
curești“ 1698 5), a | 

In sfirșit Rominii se arată la această epocă ca inzestraţi 
cu cunoștinți care nu se impacă cu starea aproape barbară 
a unui popor nomad. Ei intrebuinţează scrisoarea și de la 
ei imprumută Secuii alfabetul, după cum o spune Kesa in 
locul citat mai sus, Este cu neputinţă a determina astăzi 
care erau literile imprumutate de Secui, dacă erau latine 

“Sau slavone cirilice. Noi credem că această. de pe urmă pre- 
supunere este singura probabilă, fiind că fără, nici o indoială 
ritul creştin răsăritean exista incă. din acest “timp la Romini 
sub forma sa bulgară și prin urmare ei trebuiau să fi avut 
in întrebuințare şi scrisoarea bulgară. : 
„Condiţiunea socială a Rominilor, după cum o arată cele 

mai vechi documente, nu este deci acea a unui popor no- 
mad de păstori, ci din potrivă acea a unor agricultori, pro- 
prietari de pămănt, care 'aveau o biserică organisată ŞI în- 
ceputuri de civilisație. Nu se poate tăgădui că mar fi exis- 
tat în acest timp şi o poporaţiune de piistori, care s'au păs- 
trat pănă astăzi, și care era siliti prin chiar viața sa a duce 
un traiu pe jumătate nomad 2), Dar acâastă poporaţie, nomadă, 
care alcătuia in timpurile cele mai vechi majoritatea locuitorilor 
Daciei, scăzu necontenit cu timpul, paralel cu coborirea Ro- 
miînilor în regiunea cea joasă a ţării, unde se așezau ca a- 
gricultori. Fată, cum trebuie esplicat ordinul dat de regele 

- unguresc in 1293, de a intruni pe domeniul său pe toţi Va- 

  

1) Fragmente zur Geschichte der Rumiinen, Il Geschichte der ru- " mănichen Kirche in Siebeubirgen, p, 2; Comp: p. 33. 2) Un document din 1526 citat de d. Pi& Abstamung, p, 149, nota 30 spune: „ut nullus Nobilis ct homo possessionatus dicti Regui nostri Hungariae, signanter vero Nobilis in confiniis partium nos= trorum Sapusiensium existentes Walachos de partibus extraneis pro nutriendis animalibus et pecudibus, în terra et silva sua tu- mere et conservare audeat et debeat.i - - -
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lachii care s'ar afla locuind pe teritoriile nobililor.” Acești 
Valachi, care la inceput locuiau in propriile lor ținuturi, in 
munți, erau supuși de a dreptul autorității regești, Nobilii, 
avend nevoie de brațe pentru a'și cultiva păminturile, smo- 
miau pe Rominii din ţinuturile regești; aceştia se coborau 
tot mai numeroși din munții lor pentru a impopora cîmpia. 
Regele, văzănd că această strămutare a domiciliului lor micşura 
veniturile sale, ne putând pe de altă parte să silească pe 
Romini a reintra in vechile lor locuinți, ia mesura- de 'a a- 
şeza pe toți Rominii pe domeniul stu. 

- Tot in aceste imprejurări se găseşte și esplicaţia faptului 
asupra căruia d. Iunfaley îşi dă osteneala de a stărui: atit 
de mult, anume că documentele Transilvaniei ar pomeni in 
mai multe rînduri despre niște locuri sterpe pe care Vala- 
chii le-ar fi impoporat de iznoavă, spărgănd pădurile și des- 
chizănd locurile pentru agricultură. Acești Valachi nu sunt 
immigranţi de dincolo de Dunăre, ci locuitori 'din munţi care 
se coborau in cimpii ?), 

Foarte important pentru a determina condiţiunea socială 
a Romînilor 'este documentul regelui Bela din 1247, pe care 
lam atins şi mai sus pe care insă aice vroim al supune u- 
nei analise mai amărunte: 
„Prin acest document regele dă cavalerilor Ospitaliţi din 
Ierusalim țara Severinului impreună cu knezatele. lui Ioan 
și a lui Fareaș pănă la riul Olt precum şi țara numită Ly- 
tira, eară dincolo de Olt intreaga Cumanie pină la Marea 
neagrii, esceptănd din această donaţiune numai cît țările 
voivozilor Valachilor Lyrtioy dincolo de Olt, in Muntenia 
mică și Seneslau dincoace, in cea mare. De la toate torito- 

  

3) Munfaley, Anspriiehe, p. 101 şi urm. Trebue să insemnăm că 
dl. Funfaley nu citează în sprijinul acestui fapt de cit documente 
inedite, din colecţiunile prietenilor d-sale, “a căror autenticitate 
nu poate deci fi controlată. o
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_ziile cedate regele invoește cavalerilor ca să perceapă jumă- 
tate. din veniturile lor și spune anume că Ospitaliţii vor pu- 
tea lua și jumatate din veniturile regești de la Valachii din 
ţara Lytira precum și jumătate de la acele ce se cuvin re- 
gelui din țara lui Seneslau, pe care totuşi știm că o escep- 
tare din donațiunea făcută cavalerilor. Pentru a ințelege a- 
ceastă aparentă contrazicere trebue să observăm că venitu- 
rile regești din aceste deosebite țerișoare puteau fi de. doue 
soiuri: Diruri în acele supuse direct autorităței, regelui şi 
pe care el le dărueşte cavalerilor; fribut în acele a le lui 
Lyrtioy şi Seneslau, pe care le lasă afară din donația fâ- - 
cută; ast-fel regele putea incuviinţa cavalerilor jumătate 
din venituile sale din ţările voevozilor valachi, “fără ca cu 
toate aceste se fi dat cavalerilor vre un drept de ocărmuire 
asupra lor, pe care nici regele nu'l avea. Anume el le ce- 
dase jumătate din tributul cuvenit șie. Regele insă renunță 
in favoarea cavalerilor la unele venituri . speciale din ţările 
date sub stăpînirea lor directă, anume de la biserici, atit a- 
cele existente cit și acele ce s'ar face in viitor, şi care ră- 
min, bine inţeles nu in folosul Ospitaliţilor ci în acel al bi- 
sericilor însăşi; apoi de la morile acelor. țerişoare a căror 

- desvoltare regele vroia să o favorească. Lucru curios de la 
morile, din țară Lytira care este arătată in document ca lo- 
cuită de Valachi, regele. crede că nu are nevoie de a incuvi- 
ința, această favoare și 'și păstrează dreptul a jumătatea ve- 
niturilor din ele, probabil din pricină că, aice, ele fiind bine 
intemeete, regele nu mai avea nevoe să incurajeze inființarea 
lor. Regele mai concede cavalerilor in totalitatea. lor venitu- 
rile păscăriilor, afară. de acele de Dunărea, din care Şi o0- 
preşte jumătate, s. a. m. d. _ 

Mai este de luat aminte că Valachii din Lytira sunt obli- 
gați a face slujba militară ajutînd cavalerilor de cite ori ar 
fi să se respingă vre un atac exterior şi cavalerii sunt la
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rîndul lor indatoriți să dee sprijinul lor Valachilor in aceaşi 
imprejurare. In sfirșit inai conține documentul disposiția cea - 
foarte insemnată că de cîte ori vre un nobil din țara con- 
cedată cavalerilor, care am văzut'o - că cra locuită mai cu 
samă de Valachi, ar fi fost osindit la moarte. el să poată a- 
pela la: curia regească. - 

Aşa dar după acest document, Yalachii au atît dincoace 
cît și dincolo de Olt niște ducate pe jumătate neatîrnate, 
asupra cărora regele se opreşte de a dispune, precum făcea 
cu țările supuse autorităţii sale. Aceşti Valachi ' sunt arătați 
ca avind mori și sunt: indatoriţi la slujba armelor .pentru a- 

- Părarea Ungariei alăturea cu cavalerii de Ierusalim. Ei au 
incă și o nobleță căreia regele i reservă oare care privileaii, 
chiar in țările concedate in. totul cavalerilor. Do N 

Oare toate aceste fapte constante și neindoelnice se im- 
pacă ele cu starea unui popor nomad? Oare nişte păstori 
neorganisaţi ar fi.putut ei să impună regelui unguresc res- 
pectul drepturilor lor? Apoi cum putea regele să incredin- 
ţeze paza granilor țărei sale unor oameni care astăzi ar fi . 

fost aice şi mîni cine ştie unde? In sfirşit ce ințeles ar a- 
vea, disposiţia ca nobilii din țerile concedate cavalerilor sii 
poată apela la 'regele? Dar se va susținea poate că acești 
nobili erau Unguri. S'ar putea insă măcar admite că regele 
să fi concedat o stăpiînire atit de deplină cavalerilor asupra 
unei părți din poporul domnitor? Regele ar fi avut nevoie 
să mai. spună că nobilii unguri nu vor putea fi esecutați de 

  

1) “Această nobleţă romină apare chiar de ia cele dintii documente | 
ungurești. Vezi Fejer, V, 2, p. 201, anno 1274: ptosdem Petruni, . 
Paulum, Micou, Ioannem et Nicolaum ac Egidium ct per cos he- 

" redes corum heredumque corum  successores de ipso iobagionatu 
castri pure et simpliciter eximendo cum terris eorum quocunque.- 
iusto titulo possessis in numerum, coctum et consortium Nobilium 
servientium regalium accipimust, -
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cît in urma, unei judecăţi .regești, cînd o atare disposiție'era - 
cuprinsă chiar in esența vechiii constituții maghiare ? *). 

Documentul din 1247 este cea mai puternică dovadă că 
Rominii erau un popor așezat în părțile Daciei. Combinat, cu 
acel din 1231 el intemează acest fapt mai clar de cît lu- 
mina zilei, și numai cît cei ce nu vrau să vază și mai ales 
nu vrau să ințeleală mai pot susține birfelile lor. 

  

')  Reproducem documentul în părţile sale esenţiale, din combina- rea cărora reesă ințelesul dat despre el in text: „damus—dictae 
domui totam terram de Zewrino, pariter cum Kenezatibus Ioan- 
nis ct Farcasii usque ad fluvium Oltae, excepta terra ITenezatus 
Lyrtioy voiavodae quam Olachis relinquimus prout îidem , hacte- nus tenuerunt ; ita tamen quod medietatem -omnium utilitatum et 
redituum ac servitiorum de tota terra, Zevrini memorata, et Kene-: zatibus supra nominatis provenientium nobis nostris, reservamus, medictate alia ad usum domus supra dicte cedente, exceptis ec- clesiis constructis et construendis în omnibhus terris supra dictis, de quarum reditibus nihil nobis reservamus ; ezceptis etiam 1n0- lendinis omnibus, infra terminos praenominatarum terrarum ubi- cunque factis vel faciendis, praeterquam intra Lytira, nec non aedificiis et agriculturis omnibus,' sumtibus fratrum dictae domus E factis . .'. fenetis . . piscinis etiam . . . practer piscationes Da- nubii quae nobis ct ipsis communes reservamus. Concedimus e- tiam quod medietaten omnium Procentuum et utilitatum, quae ab Olachis terra Lytira havitantibus . . regi colliguntur, domus hospitalis percipiat. Volumus etiam quod memorati Olachi ad de- fensionem terrae ct ad iniurias propulsandas seu ulciscendas quae „ba extraneis inferentur cum. apparatu suo bellico asistere, et e con- verso ipsi fratres în casibus consimilibus cis subsidium et iuvamen »„ iuxta posse impendere tencantur; nec non sententias quas tulerit in eosdem, ratas habebimus atqne firmus, hoc addito quod si con- tra matores terrae aliqua sententia de Sanguinis eftusione pro- lata facrit, in qua senserint se gravari, ad nostram curiam valeant appelare. 
Ad haec contalimus praeceptori ante dicto . . a fluvio Oltae ct Alpibus ultrasilvanis totam Cumaniam sub cisden conditioni- hus quae de terra, Zevrini superius sunt expressac, exepia terra Seneslai voiavodae Olachorum, quam eisdem relinquimus, prout îidem. hactenus tenueruni, sub eisdem etiam conditionibus per
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Să trecem la cercetarea condițiunei politice a Rominilor ast- 

- fel precum ca reesă din documente. i 
„Am văzut din conținutul prea importantului document din 

1247 că voevodatele romiîne din Valachia se bucurau față cu 
corona ungurească de oare care neatirnare. Tată pentru ce 
găsim mai tîrziu aceleaşi voevodate' incerciind a inlătura cu 

„totul supremația maghiară. Ast fel voevodul Lythen, poate 
acelaş cu Lyrtioy, se revoltă cătră anul 1972 in protiva au- 
torităţei regești şi trebue să fie supus cu armele.:) Că acest 
voevod Lythen nu poate fi de cît Romin se vede intăiu de 
pe faptul că el locueşte dincoace de Alpi (pentru Unguri, 
dincolo), adecă in locurile unde documentul din 1247 arată 
că se aflau Lyrtioy sau Seneslau. „Apoi numele frate lui Ly- 
then, care este Barbat, pune romiănismul lui Lythen mai pre- 
sus de ori ce indoială. Se intălnesc mai des asemene rescoale a 
le voevozilor in contra coronei ungurești. Ast-fel un. alt voe- 
vod romiîn, Bogdan din Maramureș, ne putănd scutura alt- 
fel jugul Ungurilor, îşi părăseşte ţara cu o mulțime de po- 

  

„ omnia, quae de terra Lytira sunt superius ordinatae. Hoc autem 
nolumus praeterire, quod a primo întroitu sacpe dictorum fratrum "_usque ad viginti quinque annos, omnes reditus Cumaniae terrac în- 
tegraliter domus percipiat iam praefata, practerquam de terra Sze- 
neslai ante dicta, de qua tantun medietaten redituum et. utili- 
tatun obtinebiti, ” 

1) Fejer V, 8, p. 274, a 1285: „Cum nos in actate puerile reg- 
nare cepissemus, I.ythen Waywoda una cum fratribus suis per 
suam infidelitatem aliquam partem de regno nostro ultra Alpes e- 
xistentem pro se. occuparat et proventus illius partis nullis ad- 
„monitionibus redire curabat; saepe dictum MM. Georgium contra 
ipsum misimus qui cuni summo fidelitatis opere circumpuemando 
cum codem ipsum interfecit et fratrem suum nomine Barbath cap- - 
tivavit et nobis adduzit, ct sie per cundom M. Georgii servicium 
tributum nostrum în eisdem partibus nobis fuit restitutum“, Re- 
gele Vladislav venise la tronul Ungariei la o virsta. minoară, in 1272, in cit documentul, deși din 1285, referă la acea; dată în- 
timplarea rescoalei lui Lythen. 

10
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por și coboară Carpaţii in Moldova unde intemeiază un prin- 
cipat neatărnat. Regele speriat de această eșire cu gramada 

„8 poporației romîne, se silește insă in: zădar a readuce pe 
Bogdan in Ungaria. EI trimite după dinsul pe mai mulţi alţi 
voevozi romiîni, ce-i rămăsese credincioși; dar toate silințele 
sale nu pot impedeca inființarea și desvoltarea, noului prin- 
cipat, care incepe curînd timp după acea a juca un rol din 
ce în ce mai insemnat. în istoria Europei răsăritene 1). ' Voe- 
vozii ungurești ce se intilnesc in Transilvania au o posiţie . 
tot ătit de neatărmată față cu coroana ungurească. In timpul 
turburărilor care urmară după stingerea dinastiei arpadiane, 
voevodul Transilvaniei Ladislau, nu se hotăreşte a recunoa- 
ște pe regele Carol de Anjou de cit după ce fu escomunicat - 
de papa 2). | 

Regii unguri pentru a impăca aceste fețe turburătoare,. se 
sileau a'j căștiga prin dăruiri insemnate, intocmai precum fă- 
ceau și regii apusului cu seniorii feodali din staturile lor. 
Ast-fel videm pe regele Ludovic mulțămind pe un vosvod 
romin din Maramureș, anume pe Balk fiul lui Sas, pentru 
slujbele făcute de el craiului in Moldova, după cit se vede 
in urmărirea, trădătorului Bogdan, cu donația unei insemnate 

- Proprietăţi din Maramureş ?). 
Voevozii sunt adese ori numiţi comiți și palatini. Ast-fel 

găsim pe voevodul Dausa purtănd aceste trei titule; ei in- 
depliniau că şi palatinii dregătoria de judecători în ținutu- 
rile lor, și regele trebuia să scutească anume de jurisdicția 

1) Thurocz, III, c.49 (din Ioan de Kiikill5): „Huius (Ludovici) ctiam 
tempore Bogdan Waiwoda Olachorum de Marmarusio, coadunatis 
sibi Olachis ejusdem districtus, în terram Moldaviae habitatoribus destitutam, clandestine recessită; (Schiandtner, Scriptores 1. p. 193). 2) Fejâr, VII, 3, p. 701, a. 1309. Ibid, VIII, 1, p. 339, a. 1310. 3) Fejâr, LX, 8, p. 409, a. 1365: „Ludovicus—strenuo viro Ball fi- „io Saaz Dloldavo Yaibodae Iaramurusiensi, quod idem adhuc in terra Moldavana, regi fideliter adhăeserit ibiqne complura vul-
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lor persoanele pe care doria să le Subtragă de la diusa, 5. 

- Titlurile acestor voevozi sunt in tot deauna foarte pom- 
poase; ci sunt numiți: ezcellentissinui, magnifici etc. şi a- 
ceste”'titluri sunt purtate şi de voevozii romini cari şi ei 
sunt numiţi comiți și se bucură de toate onorurile lor cu- 
venite 2). - Da a 

Aceşti voevozi erau deci nişte seniori teritoriali, capii u- 
“mor mici state, pe care ci le ocărmuiau sub suzeranitatea co- 

” voanei ungurești. Erau vasali de ai regelui, supuși acestuia, 
după regulele dreptului feodal, care se introdusese în Ungaria, 
o-dată cu biserica, catolică, limba latină și cele-lalte ele- 

“mente de cultură apusană. Acești voevozi' reprezentau încă 
vechea, neatărnare a teritoriilor pe care ei le ocărmuiau, şi 
existența lor sub stăpinirea, ungurească arată chipul cum s'a 
alcătuit statul maghiar, care nu fu in stare să sfărime şi să 
contopească in sine naţiunile pe care le supuse autorității 

  

nera, amissis servitoribus suis, pro rege sustinendo, terrasque 
proprias et iura ibidem relinquendo, regem în Hungariam secu- 
tus fuerit, ipsi Balk ct per cum Drag, Dragomer ct Stephano 
fratribus uterinis posessionem Hunşa, vocatam, cum appertinentiis 
donavit.“ - 

)  Pejer, VII, 2, p. 285, a. 1320: „Dausa Iaincoda iudei per quinque comitatus.i Idem, VIII, 2, p. 98, a. 1317: „Magister Da- usa comes de Bihar et de Zobolc ac în comitatibus de Zathmar de Zonuk, de Krasna vice sua judez specialis“. Idem, VIII, 2, p. 394, a. 1822: „Viro magnifico Dausa palatino.* Teutsch -und Firn- haber, Nr. X, p. 9, a. 1211: „Statuimus' etiam quod nullus YVoi- soda super cos descensum habeate, (descensuszdrept de judecată). 
2) Feje, VIU, 1,p. 147, a. 1303: „Nobili viro et honesto Nicolao 

YPaicodae, filio magnifici Mauritii, comiti de Ugocsa ct Marmaru- 
sio“, Idem (vezi pag. preced. nota 3): „Strenuo viro Balk, filio Saaz 
Moldavo, Waiwodae Maramurusiensi.« Idem, X, 1, p. 581, a. 1890: 
pfidelis noster Drag] comes de Marmarus ct Valk IPaywodae similiter comitis dicti comitatusă, Jdem, X,2, p. 63, a. 1392: „AMag- 
nificis Balk et Dragh Taicodis 'comitibus Marmarus et Ugocha.«
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sale, ci le alipi numai cît cu mai multă sau mai puțină tă- 
rie de un centru comun. 

Să trecem acuma la mezi. Acest aşezămnt era in totul 
„ asemtnător celui al voevozilor, cu care el pare chiar a fi fost 
une-ori amestecat, Ast-fel am văzut cum documentul din 1247 
vorbeşte de Kenezatus Lyrtioy Waizcodae. EL îi este insă fără 
indoială in de-obşte inferior, căci knezii sunt adese-ori ară- 
taţi ca supuși voevozilor sau comiţilor, cari am văzut că sunt 
una și aceiași *). Knezii erau deci și ei un fel de seniori te- 
ritoriali mai mici in putere de cît voevozii, dar cari nu a- | 

„veau o autoritate mai puţin reală asupra poporului din Tran- 
silvania. Ast-fel knezii posedau și ei dreptul de judecată a- 
supra supușilor lor, pricină pentru care sunt numiți și ei ju- 
decători, ca și voevozii 2. Knezii erau cu toate acestea mai 
jos de cit nobilii in condiţiunea lor socială, de care sunt în 
tot-d'a:una bine osebiți in documente 2). Ast-fel lnezii plă- 

  

1) Maniu, disertaţie istorico-critică, Temișoara, 1857, p. 541, a. 

? 

L 

1457: „Praeterca annuimus eisdem nobilibus Valachis et Kine- 
ziis ne ullus cos judicet praeter comitem eorum, cuius iudicio si 
non contenti fuerint ad judicem curiae et ad praesentiam Regis 
appelare.* 

” 
Kemeny, Knesen und Eneziate in Magazin fir Landeskunde 

Siebenbirgens, 1846, TI, p. 311, a. 1543: „Item decretum est quod coloni habentes res trium forenorum dicentur, qui vero non ha- 
bent tantum, non dicerentur, sed per Judicem. vel Kinezium de- posito'juramento liberentur“. id, a, 1552; „Porzo quoscunque Jjudez vel Xinezius juramento suo liberare voluerită, 
Fejtr, Lă, 3, p. 553, a. 1366: „Si vero communis Olachus ali- qucm nobilem hominem în publico maleficio inculpans non possit totaliter suam probare actionem, tunc probationem ipsam faciat, 

prout potest, videlicet per Aobiles vel per Kenezos aut per com- 
munes homines seu Olachos.“ Maniu 1. c. „universorum Pobiliun ct eneziorum nec non alium -Valachorum, Fejtr, XI, p. 504, a. 1435: :„nos una cum îuratis et universitate Nobilium ac Ke- 
neziorum ipsius districtus Hatzalt, Kemeny, |. c. Il, p. 300 a. -1363: „coram nobis-et regni nobilibus de comitatu Hunyad ac u- 
niversis Jfeneziis et senioribus Olachalibus districtus Hatzag.&
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teau în de:obște dări, ca şi poporul de jos, pe cînd 'nobilii 
erau scutiți. Regele, cu toate acestea scutește une-ori .pe 
knezi de oare-care dăjdii », EI îi înalță adese-ori la rangul 
de nobili, cînd atunci luau titlul de nobiles Kinezii 2). Knezii, 
erau indatorați.a face slujba militară, mai ales pentru â- 
părarea, granițelor, 3) și nobleța era, dată mai cu osebire a- 
celora cari se deosebiau prin vitejiile lor la vreme de res- 
boiu. Knezii erau supuși jurisdicției comiților sau vvevo- 
zilor şi aveau recurs contra sentințelor pronunțate de dinşii 
la judecata regelui *). Fi păstrau dreptul knezatului in chip 

- Li 

1) Femeny, |. e. II, p. „304, a. 1887: „quod in  festo beati Aicha-. 
elis Archangeli singulis annis de qualitate sessione singulos tres 
grossos, et si in festo beati Georgii martiris quinquagesimam cas- 
tellanis praescripti castri Mihald per tunc constitutis solvere te- 
neantur prout de aliis liberis zillis ipsorum Kenezialibus solere 
sunt consueti“. Ibidem, p. 310, a. 1482: „Fidelibus nostris—dica= 
toribus et exactorius quarumlibet taxarum, censuum et contribu- 
tionum—expositum est nostrae majestati în personis universorum 
Keneziorum nostrorum in pertinentiis castri Hunyad, commoran- 
tium, gravi cum querela—qualiter ipsi antiqua libertatis corum 
praerogativa requirente a solutione quarumlibet taxarum, censuum 
ct contributionum exemti fuerint.“ 

2) Pesty citat de. Pi&, Abstammung,p. 157, a. 1390: „Nobilis Ke- 
nezius de 'Temeschel—et heredes—ad praedictum exercitum cum 
una lancea ut—consuetudinis certorum nobili Keneziorum dic- 
tarum terrarum proficisci tencantur“, 

3) Benko, Milcovia, II, p. 117, a. 1426: „Volumus autem, quod si- 
cut hactenus sunt consueti ita et in fatuizam dicti enezii et villam 
de saepedicta Berekfalva ad faciendam custodiam în illis con- 
finibus et ad explorationen în partibus Moldaviae obligati sint. 
Maniu 1. c. (pag. precedentă nota 1): „ut îpsi nobiles Valachi ct 
Kenezii firmata inter se unionc, dicta servitia în tuendo vado 
Danubii“. (a se vedea, şi nota precedentă), , 

*) Maniu 1. c. (pag. precedentă nota 1). Duliscovitz citat de 
Pie, Abstammung, p. 149, nota 30: „quare fidelitati vestrae firmi- 
ter praecipiendo mandamus, quatenus praedictos Ienezios et Olachos 
nostros in nullis 'causis judicare sitis âusi, exceptis publicis farto 
et latrocinio et criminalibus causis, nec res bona corundem irre- 
quisita justitia prius ab cisdem prohibere praesumatis modo ali- ,
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ereditar 5), dar puteau să *] şi  instrăineze cu consimțimăn- 
tul regelui sau voevodului. Fiind proprietarii unui asemenea, 
drept, îi vedem imitind pe voevozi in .năzuințele lor după 
neatirnare şi documentele nu lipsesc de a raporta mai multe 
incercări de revoltă intreprinse de -knezi 2. Ei usurpau une- 

  

.» 

") 

quali, si quidem actionem contra ipsos habetis—in : praesentia co- 
mitis de Beregh vel ofâciali corundem Olachorum prosequi de- 
beatis, jure observato“, o 
Kemeny, Knesen und Knezate in Magazin II, p. 306. a. 1361: 

„Ieneziatum medietatis ciusdem possessionis Olachalis Ozon vo- 
catae în dicta terra Maramurosiensi existentem, quem Keneziatum 
prius Stan dictus Feşr Olachus conservare dignoscebatur—filius 
Locoloy eorwnque filiis et posteritativus universis sub eisdem u- 
tilitatibus quibus Stan cundem conservase—donavimus et contuli- 
mus jure perpetuo et irrevocabiliter tenendamt. Pesty citat de Pie, 
Abstammung, p. 154, nota 39, a. 1387: „quandam possessionem . 
nostram sub ipsius Jeneziatu seu ofiiciolatu hactenus habitam, 
Almafa vocatam—anotato Bogdano Olacho—per ipsos eorumque 
heredes ac heredum îpsorum soboles et cunctos supeiistites perpe- 
tuo et irrevocabiliter possidendam.i 
Ast-felin trei knezi valachi. Kosta, Stanciul şi popa Volcul fug 

in Moldova după ce pustiise knezatul lor, pricină pentru care 
sunt daţi judecății şi osindiți de voevodul 'Transilvaniei a perde 

- dreptul lor de knezi, pe care voevodul îl dă lui Mihail Bazarat 
„et Toanni filio - Ioannis et per ipsos filiis corum ipsorumque he- 
redibus cet posteribust, (Fejtr, XI, p. 504, a. 1435); o altă incer- 
care de nesupunere e păstrată întrun alt document reprodus de Kemeny, |. c. II, p. 315, a. 1437: „quod nonnuli populi în distric- tibus Olachalibus dicti castri existentes, malesanis acfrivolis Je- 
heziorum suorum suggestionibus et ' consiliis agitati” ac îndueti, 
variis sub coloribus se cum manifesto dicti castri nostri : detri- 
mento a; solitis castri servitutibus subducere conentură, Altă men- 
fiune a fugei unuia, Ladislau Lehacescu, nobil. din districtul Me- 
hadiei, pentru care regele Ludovic confiscă în anul 1376 moşia” 
lui Balașniţa („ad partes fugit trausalpinas în despectum nostrae 
Maiestatis ct nostro adhaesit aemulo“-—Vladislas Basarab) şi o dă 
feciorilor lui Raicu, ca să o posedă după norma, stabilită pentru 
ceilalți nobili romini din districtul Mehadiei („qua caeteri Nobiles 
Olachi districtu în eodem quas possessiones conservare sunt.con= 
sueti.“) Col. lui Traian 1874, p. 136. , 

d
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ori titlul de. nobil, după cum se vede aceasta dintrun do- 
ment citat de Haunfaloy, în care mai mulți knezi valachi, 
copărtași al unui knezat, protestează contra usurpărei titlu- 
lui de nobil din partea unuia din ei, ceea-ce scutindu-l pe 
acesta de indatoririle legate de posesiunea knezatului, arunca 

"toată greutatea sarcinilor pe spetele celor rămași '). Titlul de 
kneaz ca şi cel de voevod, era dat de rege cind cra, creat 
din nou *): 

Knezii erau deci nişte pristavi de sate rominești Sau ru- 
tene, cari aveau asupra conaționalilor lor un drept de jude- 
cată ereditară. Ei erau indatoriți a plăti regelui oare-care 

car 

contribuții şi de a săvărşi slujba militară, și alcătuiau o clasă. 
mijlocie intre nobili și ţărani. | 

Aceşti knezi se află sub un alt nume şi in Polonia, unde 
sunt numiți sculleti de la germanul schultheiss, şi de aicea 
se trage şoltuzul romin care se intilnește pretutindeni in 
principate, unde numele de kneaz devine sinonim cu pro- 
prietar liber, moșnean, răzăș. Acest așezământ era comun la 
Germani şi la Slavoni, care, sub numiri deosebite, posedau a-: 
ceiaşi organisare. | 

D-l Hunfalvy nu putea recunoaște in voevozii Rominilor se- 

niori teritoriali, nici in knezii lor pristavi săteşti fără a res- 
turna el insuși intreaga, sa teorie. EL trebuia insă să le gă- 

„sască o. esplicare, și iată aceea pe care o dă, cu o siguranță 
care mai că te-ar indupleca a o crede de serioasă, EI zice: 
„Inezii valachi erau judecătorii acestui popor dar erau ina- 
inte de toate intreprinzttori autorisaţi de coroană, de un e- 
piscop sau alt proprietar a așeza locuitori în locurile . de- 

“șarte, şi in schimb pentru această slujbă nu numai cît că 

1) OHunfaly, Ansprâche, p: 11: „Idem Juga, nescitur quo ductus 

consilio, quartam partem ipsius possessionis Ponor, tituilo nobili 

tatis sibi ipsi usurpare ct applicare niteretur, 

2) Iemeny, ce. Ip. 301: „Et sic Ladislaus a regis ] Maiestate î) ip- 

sorum ius Xeneziale sibi conferre postulasseti.
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puneau in lucrare asupra acestor coloni dreptul: de judecată, 
dar. primeau incă și pământuri scutite de indatoriri și. alte 
beneficii, pentru că ei adunau contribuţiile cuvenite coroanei 
şi in deobşte ori cărui proprietar. Această, obligaţie și aceste 
foloase fură, insemnate prin un cuvent, acel de knez, și kne- 
zatul era * ereditar ca mai toate indeletnicirile veacului de 
mijloc; dar el putea fi și instrăinat, cu consimțimântul pro- 
prietarului. Voevodul valac nu se deosebeşte in nimic de 
knez, afară, doară prin aceea că avea sub privegherea sa mai 
multe knezate“ +), 

Ne intrebăm oare d. Hunfajuy este serios cînd susține 
niște asemenea lucruri? Era, insă silit să o facă; căci alt-fel 
cum putea să impace susţinerile sale că poporul romîn era. 
compus din niște păstori nomazi, cari sporeau pe fie-ce .zi in 
număr, venind de dincolo de Dunăre, cu aflarea knezilor şi 
voevozilor romîni in Transilvania ? D-sa trebuia să ingrămă- 
dească esplicările cele mai peste putință pentru a silui ” fap- 
tele şi a le potrivi cu teoria, sa. 

Am atras mai sus luarea, aminte asupra unor imprejurări! 
care ne vor convinge cu ușurință că o asemenea esplicare 
este peste putință. Mai intăiu knezii sunt infățișaţi ca o clasă, . 
intreagă,. avănd drepturi şi indatoriri regulate prin. obiceiul 
pămăntului 3), Departe de a se bucura numai de prerogative 
pentru slujba pe care se pretinde că ar fi făcut'o colonisînd: 
țara, noi îi vedem supuși la niște indatoriri care îi apăsa. 
une-ori aşa de greu in cit ei caută a scăpa de dinsele fu- 
gind din ţară și părăsindu-și patrie şi moșie. Alte ori îi in- 
tilnim luînd pe furiș titlul de nobili, pentru a.inlătura ace= 
leași greutăți, şi este netăgăduit că, nişte asemenea, fapte nu 
se pot impăca cu ideea unor intreprinzători, , cari ar fi avut 

1). Anspriiche, p. 93. E : 
?) Afară de textele raportate în “notele precedente mai vezi incă: 

Kemeny, 1. e. II, p. 310: „Unde nos pracfatos enezios nostros 
în antiquis eorum libertatibus tenere volentest.



î58 
dimpotrivă tot-Wa-una interesul de a sta in cea mai bună 
armonie cu statul pentru care lucrau. 

D. Iunfaley insuși, simțind prea bine slăbiciunea tărimu- 
lui pe care se pune, mai ales in ceea ce se atinge de voe- 
vozi, adaugă, cît pentru aceştia, că: „aceşti voevozi valachi 
ar fi priviți de la cea d'intăiu a lor arătare -ca nobili un- 
guri, ast fel că numele de voevod par fi de cit un titlu za 
darnic, fără nici o însemniilate politică. Regele Ludovic dă - 
in 1365 lui Balk, Drag şi fraţilor lor Dragomir şi Stefan 
moșia Hunya, ca mulțămire penru slujbele făcute pe cimpul 
de răsboiu. Balk și Drag sunt numiți: „nobiles et strenui 
viri, comites* și Balk mai este incă intitulat și de „voevod 
al Valachilor“. Nu se ştie: din ce pricină se dă lui Balk acest 
titlu; poate din accea că era cel mai bătrîn din familie (1!) 
sau pentru un alt motiv :).“ Dacă insă aceste titluri ar fi 
numai cit nişte nume așa goale, firă nici.0 insemnătate 
reală, ce ințăles ar avea titlurile de „Voivodae comites Afa- 
ramarus ct Ugocha“ date acelorași „magnificis Balk et Drag“ 
precum și toate cele-lalte purtate de voevozii valachi 2) ? Dacă 
numele de voevod ar apărea singur, fără arătarea poporului 
sau a ţerei asupra căreia își punea in lucrare autoritatea, 
sar putea incă admite goliciunea titlului ; dar a se priimi o 
asemenea interpretare pentru titluri ca acela de voezod al 
Valachilor, precum le găsim pentru Seneslau, Lythen sau 
„Bogdan, sau acela de voevod al Maramureșului și  Ugocei,: 
«precum îl intilnin pentru alţii, a ar fi o adevărată escamotare 
a adevărului, 

Paralel cu această organisare a Valachilor sub voevozii şi 
knezii lor, îi aflăm ascultind de” un: drept obicinuelnic na- 
țional, valac. Aceste deprinderi regulau nu : numai cit -rela- 

1) Anspriche, p. 112. 

2) Vezi mai sus p. 147 nota 2,
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țiile de drept privat intre Romini- ci și modul cum tre- - 
buiau să plătească dările câtre stăpîni sau autoritate, pre- 
cum și raporturile intre .popor şi lknezi. *) Un document din 
1377 ne arată pe regele Ludovic luînd măsuri in contra * in- 
călcărilor pe cari knezii le făceau, atît față cu episcopul Tran- 
silvaniei, a, căruia, drepturi le usurpau, schimbind in pose- 
siune ereditară concesiunile unor knezate vremelnice, cit și 

  

1) Duliscovite citat de Piz, Abstammung, pag. 141, nota 16, a. 1493: 
„Praeterea, si aliquem Keneziorum sive Valachorum nostrorum per- tinentiarum Irajna heredes habentem mori continget-—Praeterea: antiqua eorum lege ac consuetudine atque modo “superius speci- ficate vitulum trium annorum sive castratum tauruni ad cuius corna chonda apponi potest ab eisdem et non aliter dum contingeret e- xigatis aut exigi faciatis“, Pesty citat de Pic. Abstammung, p. 155, nota 43, a. 1500: „Nos Iacobus Gerlysthey et Petrus 'Tharnok de Mackhos, Bani zeurinienses, — sed quod nullo âmpliori docu- mento edem: partes. sua allegata, iure volachie - requirente ' coram nobis probare potueruntt, Idem, a. 1503: „easdera utrasque par- tes amonuismus ut certos probos nobiles viros ad id sufâcientes iuzta ritum volachie eligant ct adoptent, qui omnia praemissa inter eosdem reinveniant.—Rominii trăiau după dreptul lor par- ticular şi în Polonia unde se coborise din Maramureş, in acelaș timp, sau poate ceva mai inainte de.a se cobori in Moldova. Vezi un document publicat de d-l * Hasdeu, Archiva istorică a Romăniei, Bucureşti, 1865, ], 2, p. 118, a. 1569: „viri Iwan Krze- wicki, eidem facultatem dedimus villam de nova, ct cruda radice in silvis nostris—iure et consuetudine Valachorum locare. Ut autem homines ad incolendum candem villam eo citius confluaut, —damus eisdem libertatem ab omnibus censibus- et. daciis nobis praestari solitis sure et consuctudine 1valachica extenuandamt.— După cit se vede d-l Hunfaley se intemeiează pe acest docu- ment pentru a susţine că knezii Transilvaniei nu erau de cit niște intreprinzători de colonisare, căci regele Poloniei voeşte intrun 

"chip invederat să atragă Romini pe teritoriul stu. Dar acest do- 
„cument vorbeşte tocmai de Valachi ce ar fi eşit din Ungaria,. nu 

ce ar fi imigrat în acea ţară; apoi este de observat că chiar dacă 
S'ar afla documente ungurești cari să pomenească, aceeași impre- 
jurare, ea star esplica prin coborirea Rominilor de la munte 
la cimpie. ” i
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“cu poporul, incureîndu-'l cu imposite şi indatoriri, împotriva 
- dreptului teritorial existeni 9, a a 

Fiinţarea acestui drept obicinuelnic-al Rominilor se regă- 
sește in procedura urmată in judecăţile ce se făceau: în ţi- 
nuturile romine. Şi aice intilnim așezământul cojurcitorilor, 
pe care Rominii din toate țările de la nordul Duniirii Pau 
introdus in daraverile judecătoreşti“ prin .mijlocirea Slavoni- 
lor, care ei insiși imprumutase acest sistem de dovadă de 
la Germani. “In principatele Moldovei și Valachiei, pănă la 
veacul al XVIII-lea, intilnim pretutindeni acești. cojurători 
pomeniți in numeroase documente 2), 

Poporul romîn mai avea in vremile vechi in Transilvania 
şi o nobilime intinsă și puternică, care avea drept indatorire 
de căpitenie apărarea țărei contra năvălirilor streine. Această, 
nobilime se intilneşte in ținuturile Devei, Hațegului, Fă- 
gărașului, Uniedoarei, in Banat și in- Maramureş, Nobilimea 
romînă, indatorită a sluji sub steag, se bucura ca Şi acea 
ungurească de privilegiul de a nu plăti birul sau tributul, 
darea țărănească. Am văzut mai sus pe Yoevozii romini nu- 

')  Kemeny, Knezen und kneziăte in Magaziă II, p. 297, a. 1377: 
„Ludovicus— episcopi Transilvani et capituli ecclesie sue—kene- 
zii terras, prata et silvas keneziatus ipsorum titulo, ex conces- 
sione eiusdem episcopi—temporaliter possessa, aliis per libita ven- 
dere et in filios, heredesque Suos, cum grati et manifesto iuris 
terrestralis damno et decuratione, perhennaliter transfundere, ce- 
teros subditos Olachos novis inauditisque exactionibus vexare“, 3) Fejer, XI, p. 508, a. 1435: „Nos Ladislaus de Chaak Vai- 
voda—una cum: juratis et universis nobilium ac keneziorum ip- 
sius districtus Hatzak“. Acest district era poporat de Romini, (re- 
producem locul de la p. 148, nota, 3): „coram nobis et regni no- 
bilibus de comitatu Hunyad, ac universis keneziis et senioribus 
Olachalibus districtus Hatzagi, Compară o lucrare a noastră a- 
supra. jurătorilor in Convorbirile literare, anul al VIII-lea, 1874, 
p. 137 şi urm.—Vezi și: nota următoare, documentul din Columna 
lui Traian, a. 1556: „iuratis tribus terminis sedium nostraruni 
ab consuctudine observatii, |
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miţi comiţi şi purtînd titlurile pompoase cuvenite nobililor. 
Aceste titluri insă nu erau conferite de cît la individualități, 
pe cînd in ținuturile arătate, găsim nobilimea romînă ca o 
clasă -a .poporului *). 

1) Maniu, Disertaţie istorico-critică, (citat mai sus p. 148, nota, 1): 
„Ladislaus-—universorum nobilium et keneziorum, nec non alium 
Valachorum în districtus Lagos, Sebes, Mehadia, Almas, Kara- 

isofii, Bargafii, Komiaty et Ted, quod îpsi în confiniis regui nostri 
collocati, în custodia et tuitione vadorum' Danubii contra .cre- 
Vros încursus Turcorum—omnia corunăem Valachorum et Xene- 
ziorum privilegia super quibuscunque eorum libertatibus,. praero- 

. gativis et juribus confecta—sub illis tamen conditionibus, oneri- 
bus ct servitutibus, quibus cadem emânatac et praedecessores 
nostros reges Hungariae ipsis concessa sunt authoritate regia, pro 
eisdem nobilibus Valachis et Kinezis caeierisque  Valachis— ut 
ipsi nobiles Valachi et Jinezii firmata inter se unione, dicta ser- 
vitia, nostru în tuendo vado Danubii co melius continnare possiat. 
Praeterea annuimus cisdem nobilibus Valachis et Kineziis, ne ul- 
lus cos judicet practer comitem .eorum&, Pesty citat de Pi&, Ab- 
stammung, p. 153, nota 36, a. 1451: „Dobilibus iris iudicibus no- 
bilium septem sediu 'volachaliumt. Ibidem,. a. 1439: „universi- 

"tas nobilium et Keneziorun districtus Sebest. Kemeny |. e. II p. 
300, a. 1363: „Nos Petrus, vice-vaivoda transylvanus-—înter ipsum. 
filium Musath, ac Stroja et Zayk. kenezios—judicium facere de- 
beremus, ambabus partibus cum corum instrumentis în facto ip- ” sius possessionis Zalasd, coram nobis et regni nobilibus de comi- 
tatu ac universis Îeneziis et senioribus Olachalibus districtus 
JHatzag comparendi assignassemust (vezi și textul citat la nota 
precedentă, din Fejer). Pentru nobilimea romină din ţinutul Fă- 
Băraşului vezi colecțiunea de documente a d-lui Aron -Densuşanu 

«publicată în Columna lui Traian, anul IX, tom III, 1882. Cităm 
cite-va, estracte: 1556 (p. 10). „Nos-memoriae commendamus-quod 
cum nos una cur juratis huius pertinentiae nostrae, Boieronibus 
sedis nostrae judiciariac assessoribus pro—faciendo judicio causan- 
tibus consedissemus, tune honorabilis Stan Popa, Algye et Ra- 

-, duly, filii quondarm agilis Stanislav Boeronis—item Jan et Mar- 
cul, filii agilis quondam Bassan bocronis—tribus terniinis sedium 
nostrarun ad consuctudine' observatis“, A. 1630 (p. 15): „genito- 
rem seu patrem eiusdem de dicta Posorita ab antiquo e numero 
verorum et îndubitatorun istius districtus terracque. nostrae Fo- 
garas, nobilium Boeronum existitissee.
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Această nobilime a dispărut mai cu totul în zilele “noastre, 
absorbită fiind de elementul maghiar, care o atrase in sinul 
stu prin favorurile de tot felul cu care o inconjură, ast fel 
că astăzi nu se intilnește in Transilvania nici o familie no- 
bilă romînă, și cele cite-va nume de obirșie nobilă care s'a 
păstrat, s'au coborit in clasa, poporului de jos amestecîndu-se 
cu dinsul. Nobilimea maghiară numără in r&ndurile sale un 
număr insemnat de familii romîne: prin: obărşie, inceptnd cu 
acea a Corvineștilor care dădu Ungariei un general și un 
rege tot atit de vestiți, Ioan Corvin de Ilungade, bivuitorul 
Otomanilor și fiul său, regele Iata Corvin ?). 

Este cunoscut, că desnaționalisarea unui popor incepe in 
tot-dea-una prin clasele sale cele mai inalte, care sunt mai 
espuse inriurirei elementului strein, și in acelaş timp pot 
primi mai ușor asemene, inriuriri, pe cînd poporul de jos gă- 
seşte tocmai in spiritul seu mărginit şi puţin cultivat o pu- 
tere mult mai mare de. impotrivive contra silințelor naţiunei 
cotropitoare. . Acelaș fenomen s'a petrecut și in Transilvania. 
Nobilii se lepădară de naționalitatea lor şi trecură in r&n- 
durile națiunei domnitoare; poporul din potrivă, rămase ro- 
miîn, cu toate suferințele pe care le suporta, tocmai din pri- 
cina naționalității sale 2). Sa 

  

1) Pentru obirşia romină a familiei Corviniştilor, vezi: Fejer, Ge- 
nus et virtus Ioannis Corvini de Hunşad, Regni hungariae gu- 
bernatoris, Budae, 1814. Familia ungurească JMaskasi de Tincova 
se trage din Romînul Sturza, knez . de Karansebeş, pomenit in 
1292. Familiele Woptsa, Csura, Darila şi Pripu se cobor. din 
Rominii Dionisiu, Mihai, Vlad şi Voicu, amintiţi în 1404. Mark, 
Kenderasi, Szerecsen, Roșca, Vlad-—Nandra, Baloș, Popaltul şi 
Negomir se cobor din Rominii Danciul, Costa, Saracin, cete. po- 
meniţi în 1454, Bacsa, Farlas, Lorincz, Şarbau, Parosi, Gruiţa, 

„Rezeila, Dragith, Stroia, Popa, Sferlea- Draguiu şi Indres îşi 
trag obărşia din Rominii Ivul, Vlaicul, Dragul şi Barbul, amin- 
tiți in 1500. Dovezile pentru toate aceste genealogii, indicate de 
D-l Hasdeu în Columna lui Traian 1874, p. 126-128. 

2), . Acelaş lucru găsim şi în Bulgaria, unde țara fiind supusă de
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Nobilimea romînă se bucura, după cum am văzut, de toate 
drepturile alipite de titlul de nobil, intre altele lua parte 
la adunările obștești ale țerii sau la cele particulare ale ținu- 
turilor. Ast fel găsini pe nobilii celor şepte ținuturi romine 
luînd parte Ia congregaţiunile generale "). 'Terminul de con- gregatio insamnă, in limba. documentelor ungurești ale vea- 
cului de mijloc, adunare *). Acest fel de state generale ale. ţerei se indeletnicesc cu tot soiul de trebi, căci deosebirea stabilită in zilele noastre intre autoritațile administrative, le- giuitoare şi judecătorești nu fiinţa incă la această epocă. Ele intruneau deci toate atribuţiunile ocîrmuirei şi se ințlege 

„de la sine că, judecarea proceselor. era aceea care venia, mai 
ades in rindul afacerilor lor. Poporul de jos lua și el une- 
ori parte la aceste congregațiuni 3), e 

  

Turci, toată nobilimea bulgărească se turci şi deveni mahometană, ast-fel că astăzi nu se găseşte in toată, Bulgaria nici o singură familie nobilă de religie creștină. Vezi Iirecek Gesch. der Bul- garen p. 393: „Einen christlichen Adel gibt es jetzt in Bulgarien - nicht. Viele Bojaren Familien haben den Islam angenomment, 1) Pesty citat de Piă, Absiammung, p. 132, nota 36, a. 1451: „Io- hannes de Hunyad nobilibus viris Judicibus nobilium septem se- diun valachalium—universis vicinis et commetaneis praescripti castri ceterisque nobilibus comprotiueialibus praescriptarun sep= ten sediu valachaliuin —in eanden sedem vestram judiciariam per modum proclumate' congregationis generalis vestri în praesentiam insimul convocatis“, Ibidem, a. 1439; ninitersitas " nobilium et * Keneziorum districtus Sebes—per miodalm proclamate congregatio- nis (Districtul Sebeșului era rominesc; vezi mai sus p. 156 nota 1). Ibidem, a; 1452 (Pi6, p. 154, nota 40): „ad oppidum Sebes vo- „catum, sedem; scilicet judiciariam principalem septem sedium n0- biliun—more proclamate congregationis generalist. | *). Schuller o, Libloj, Siebenbirgische Rechtsgeschichte, Iermann- "stadt, 1, p. 214, i .5) Un docunient din 1291,(Zeutscl, und Firnlaber, Urkundenbuch, No. CLXV, p. 159) conține procestil verbal al unei congregaţiuni generale a Transilvaniei: „quod cum e consensu venerabilium . patrum, archiepiscoporunm, baronum, proceruri, ct oinnium RObi- lium regni nostri (bine înţeles și nobilii valachi) apud Albam—



„169 
Un document important conține darea de samă a unei şe- 

dinți ţinută de o congregațiune, care trebue privită ca ge- 
morală, de vreme ce fu ținută in capitala ţărei, la: Alba-lu- 
lia, şi scopul pentru care ea fusese convocată era nevoia de 
a imbunătăți soarta poporațiunilor, In această ședință con- 

- gregațiunea ia in cercetare procesul magistrului” Ugrinus, pe 
care 'I şi hotărește in favoarea acestuia. Rominii sunt ară- 
taţi ca făcând pante din adunare 1). , 

D-l Hunfalvy nu vede in acest document de cit relațiunea 
unor desbateri judecătoreşti in care Rominii ar fi depus ca : 
martari pentru a hotări procesul magistrului Ugrinus, Și sus- 
ține că nu ar fi vorba de o adunare legiuitoare in care Ro- 
minii ar fi stat ca membri 2). Dar nobilii sunt iarăși arătați 
ca făcând în deobşte parte din congregaţie, și fiind-că exis- 
tența unei nobilimi roimine este dovedită in Transilvania, nu 

  

habita congregatione generali qui in articulis exprimuntur infra 
scriptis firma fide promissimus observaret, Urmează 41 articole în 
care se regulează deosebite chestiuni monetare, de jurisdicție, 
contribuțiuni, ete. Zejtr, VIII, 2. p. 98, a. 1317; „Magister Dausa „comes de Bihar et de Zobolch ac în comitatu de Zathmar—vice sua—judex specialis deputatus, in congregacione nostra speciali ; quam coram venerabili patre domino Emmericho et coram R0- dilidus et communibus Rominibuş comitatuum  praedictorum— causa îustitiae faciendae“ . - ') . Zeutscl, und Firnhaber, No, -CLĂX, p. 167: „Andreas—quod „cum nos universis nobilibus, Saxonibus, Siculis et Olachis în par- tibus Transilvanis apud Albam Iule, pro reformatione status eo- - Pundem congregationem cum eisdem fecissemus, magister Ugrinus quasdam possessiones suas Fogras et Zumbathely vocatas, iuxta flu- men Olth existentes asserens a se indebite alienatas, surgendo în ipsa congregatione nostra, sibi redare .., postulasset, nos—a eisdem nobilibus, Saxonibus, Siculis et Olachis diligenter înquiri feci- mus&: Celelalte provincii ungurești posedau şi ele congregaţiunile lor; aşa Sclavonia. Vezi un document în Pig, Der “nationâle Kampf gegen das ungarische Staatsrecht, p. 236, nota 9, a. 1273 ; „Nos Matheus banus totius: Sclavoniae—quo în congregaciune regni totius Sclavoniae generali nobiles et iobagiones castrorumt, 2) Hunfaly, Anspriche, p. 99, ”
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ințălegem pentru ce dinsa ax fi fost esclusă . de la această 
adunare. Apoi regele zice anume că convocase acea adunare, 
in care: Rominii sunt arătați anume ca luînd parte, in sco-: 
pul de a reforma starea poporului „pro reformatione status 
corundem“, și nu ințilegem cum această indreptare ar fi pu- 
tut să fie adusă la indeplinire prin judecata, unui proces, fie 
chiar și acel al magistrului Ugrinus. Apoi noi: am văzut că 
Rominii sunt anume arătaţi de alte documente ca făctnd parte 

„din congregaţiunile ţerilor de peste munți și prin urmare nu 
poate fi afară din cale de aii găsi incă odată pomeniţi aici. Se in- 
țălege de la sine că D-l Hunfaluy pentru a putea argumenta 
după cum „i cere interesul, şi a arăta pe poporul romîn ca, 
un popor de păstori nomazi veniți de' curănd în Transilvania, 
căruia deci nu “i se putea incuviința așa de curând drepturi 
politice, se fereşte de a aduce şi cele-lalte documente cari 
pomenesc aceeași imprejurare. 

  

Cercetarea. stărei politice-a Rominilor in cele d'intăiu vea- 
curi după: amintirea, lor in documentele asupra Transilvaniei, 
ne au arătat că acest popor se bucura de oare-care drepturi, 
Ast-fel el poseda voevozi Şi knezi sau judecători sătești, cari ju- 
decau daraverile sale după dreptul obicinuelnie romin; acelaş 
drept hotăra apoi modul și măsura, dăjdiilor sale băneşti, precum 
și slujba militară ce era dator să indeplinească. Romînii apoi 
sunt arătați ca luînd parte la. adunările obștești pe cit și la. 
cele particularnice ale țării, și nobilii lor nu se deosebeau 
intru nimic de nobilii maghiari. 

Dacă asemănăm această stare politică a poporului Tomîn, | 
cu aceea in care îl aflăm mai tirziu, către Sfirșitul veacului 
al XVIII-lea, suntem loviți de injosirea la care este. coborit. 
Nobilimea lui, care prin simplul fapt al existenței sale, spri- 
jinea existența, și drepturile poporului, a dispărut, Tot așa - 
s'a intimplat cu knezii și voevozii sei, cu dreptul stu și cu 

-.
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impărtăşirea sa, la, treburile publice. Rominii se arată acuma 
ca un popor de ţărani, șerbi ai pământului, cari nu mai po- 
sedă nici un drept, „a 'căror existență in țară este numai 
cit tolerată pentru interesul public, cit timp le va plăcea * * 

“principilor și regnicolilor“. Fi sunt declarați „neputând 
avea nimic în a lor proprietate afară de simbria pentru munca 

„lor“; le este oprit dea se imbrăca precum membrii națiunilor 
domnitoare, de a purta pantaloni, cămeșşi de giulgiu, pălării 
duple și, bine, inţăles, și arme; aceasta din urmă sub pe- 
deapsa, de a perde mina dreaptă, pentru a le lun astfel Și 
putinţa de a se apăra in contra asupritorilor lor. » 

Această, schimbare in condiţiunea politică a Rominilor nu 
se fiicu fără niște sguduiri teribile, care cutremurară pănă in | 
temeliele ei constituția basată pe nedreptate a Transilvaniei. 
Rescoalele repetate intreprinse de Romini, ne fiind nici odată 
incununate cu izbindă, aduseră, soarta lor in o stare tot mai 
ticăloasă, și aceasta ajunse cu timpul a fi nesuferită Nu va 
fi fără interes a schiţa în puține trăşături lupta cea inver- 
șunată a Rominilor in potriva calăilor lor, în care cei din- 
tâi. apărau, cu puterea ce o dă desperarea, niște drepturi ce 
erau pe fie-ce zi mai incălcate. Si 

Cea dinti rescoală a Rominilor din Transilvania, despre 
care s'a păstrat o amintire in documente, este acea intim- 
plată in 1437. La această mișcare luară parte țăranii atit 
unguri și romini ai Transilvaniei. * Țăranii căzuseră prin in- 
prejurări analoage acelora ce produse acelaş fenomen ' şi in 
apusul Europei, la starea de șerbi ai pămăntului, şi proprie- 

tarii nobili, p6 pământurile cărora ei trăiau, abusau de au- 
toritatea lor. pentru a Supune pe țărani la toate incălcările 
pe care nesațul cel mai nerușinat îi impingea să le facă. ă- 

  

')  „Rusticus, praeter mercedem suam nihil habet“,. Perbăczy, Tus tripartium. Pentru cele-lalte opriri, vezi: „Compilatae cet appro- batae constitutiones&, 

11
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anii, ar fi suferit poate incă inult timp această apăsare, dacă 
o imprejurare deosebită nu i ar fi trezit din amorțirea lor; 
Archiepiscopul catolic al Transilvaniei Gheorghe _Lepeş, ne-. 
ridicînd timp de trei: ani dijma pe care o percepea atit de 
la țăranii catolici, cît și de la cei ortodoxi ') (Romînii), ceru 
să i se plătească de o dată intreaga sumă datorită, cea ce 
țăranii nu puteau indeplini, din pricina, insemnatei cifre la care 
se urca datoria. Archiepiscopul aruncă atunci interdictul a 
şupra țăranilor resvrătitori, oprind funcțiunile indeplinite de 
biserică in sinul poporațiunei ; oamenii muriau fără a primi 
impărtășenia; botezuri şi cununii nu se mai făceau. Această 
stare de lucruri, care, bine-ințeles, lovia de o câm dată NU- 
mai pe țăranii unguri, îi impinse la răscoală. Țăranii romîni, 
cari suferiau și mai grele neajunsuri, de vreme ce erau si- 
liţi să plătească o contribuţie pentru o biserică la care nu 
se inchinau, apoi se aflau impreună cu Ungurii reduşi la sta- 
rea cea, tristă de iobagi, dau mina cu dănșii, şi mişcarea ia 
un caracter de tot serios. o 

Țăranii romini și unguri se intrunesc în mare număr pe 
muntele” Babolna și trimit de acolo op deputațiune la, nobili, 
pentru a'le cere libertăţile de care se bucurau-pe vremile 
vechilor regi ai Ungariei şi. cu deosebire pe acele ale sfin- 
tului Stefan. Stăpinii insă măcelăresc. pe. trimișii poporu- 
lui şi în urma acestui act de cruzime neindreptățită, se dă 
o luptă crîncenă, care de şi nehotărită, totuși arăta în țărani 
o putere de impotrivire, care sili pe nobili să cerce o im- 

  

1) - Această nedreaptă contribuţiune a țăranilor romini pentru o bi- ” 
„serică streină, fu suprimată in 1481 de citre regele “M. Corvin: 

„Schismatici ad solutionem decimae non adstringantur, ct neque 
per comites parochiales instar aliorum ad huiusmodi decimarum 
solutionem compellantur. Mathiae _ Corvini regis decret. V. anni 
1481 artic. 3.—Vezi Magazin istoric p. Dacia de Bălcescu şi Lau. 

- Tian, București, 1846, III, p. 160. Un: decret al urmașului stu Vla- 
dislav reinnoieşte această disposiţie, Idid. p. 161.
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picare. Mai multe condițiuni sunt impuse bisoricei şi nobi- 

“ilor, intre altele acestora din urmă invoirea țăranilor de a 
se muta de pe o proprietate pe alta, după plata datoriilor, 
și nobilii consimt chiar a recunoaşte “țăranilor un drept de 
control asupra modului cum ar fi aduse de ei la indeplinire 
condițiunile acestei impăcări. Aceasta se intămplă în ziua de 
G Iulie 14375, i E Ie 
„Nobilii insă nu cedase ţăranilor de cit fiind că nu: avuse 
timpul de a se pregăti pentru luptă. Fi se folosesc deci de 
armistițiul incheiat spre 'a aduna noue mijloace de impotri= 

„vire şi se ințeleg in luna lui Septembrie a aceluiaș an, 1437 
cu Secuii și cu Saşii, incheind cu ei prea, vestita, znire, fără 
cuvânt numită „a celor trei națiuni“, care determină pănă in 
zilele noastre constituția cea monstruoasă a Transilvaniei. Se 
vede: că această ințălegere se ținu ascunsă, de oare-ce chiar 

)  Fejâr, X, 7, p. 898 (adaugă Archiv fiir sicb. Landesk. 187Ă, p. 
„42 şi urm.): „Quod nobiles viri Ladislaus filius Benedicti-et Pau- 
lus. Magnus de Vaidahaza, vezillifer zniversitatis vegnicolarum 
Hungarorum et Valachorum în his partibus Transilvaniae com- 
morantium, tum pro co quia reverendus pater Georgius Lepes e- 
piscopus-suas decimas—(urmează, cestiunea, zecimelor după cum a 

"fost expusă în text)—dein quia pro ipsoruin dominos - terrestres 
celui entitii în graven sertitudinem fuerint redacti—cum enim! 

- de aliquorum possessionibus ad alia loca se transferre voluissent, 
rebus et bonis eorum ctiam omnibus spoliatis, abire minime per 
mitterentur €t omnibus corum juribus libertatum privati penitus o- 
pressi et insuportalibus oneribus aggravati—pro reaquirendis et reob- 

1 

tinendis pristinis libertatibus, per sanctos Teges cunctis hujus : 
„regni Hungarorum, încolis datis et concessis—maturo inito consi- 

lio, în montem Babolna—missis nuntiis—in dictis libertatibus sane- 
torum regum se conservari et a jugo intolerabilis servitutis colla 
corum exsolvi humillime ct devote supplicarunt—quod  litteras 
sancti Stephani regis aut successorum ejusdem in quibus liberta- 
tes et statuta habentur ab imperiali maiestate possent impetrare, 
“censum annalem solvere, munera dare et servitia exhibere hue 
modo'teneantur—tali obligatione ut si quae partium praedictarum 
universitatum 'nobilium scilicet et regnicolarum—in pracmissis om- 
nibus—persistere nollet—fdefragus habeatur“.
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documentul redactat cu acest prilej nu se rostește de cît in- 
tun chip ingăimat asupra scopului acestei uniri, care este a- 
rătat ca acela de a „se indeletnici cu imprejurările cele grele ale 
acestor părţie, fără a pomeni insă de țărani prin nici un cu- 
vănt ?), Puțin timp după aceea.se incaeră o nout luptă, in: 
urma căreia ambele părți se hotăresc a se referi la arbitragiul 
regelui. Piină atunci insă nobilii reinoesc legăturile lor cu 
Sașii și cu Secuii, mărturisind pentru astă-dată în chip res- 
picat scopul acestei alianțe. Fie-care din părţile contractante 
se obligă a ajuta pe' cealaltă la nevoile sale, şi anume no- 
bilii să ajute pe Sași (probabil- și pe. Secui, de şi actul nu 

„Spune nimic despre ei) în contra Turcilor, cînd sar intăm- 
pla să năvălească in țara lor, și ei primesc. indărăt făgădu-, 
ința că Saşii le vor da sprijinul lor „spre. stirpirea vesurăti- 
rei blăstămaților, de țărani“ 2), 

D-l Zeutsch, care tratează in deosebi această materie a 
- „uniunei. celor trei națiuni din Transilvania“ 2), espune lucru- 
_Tile sub o cu totul altă față de cit cum reesă din documente. 

El găsește drept causă a apropierei nobililor, Secuilor Și Sa- 
şilor nevoia de a se apăra impreună in contra năvălirilor o- 

  

1) - Arhiv Lc. a. 1438: „arduas causas harun Partium tractaturi 
inter praedictos Nobiles ct Saxones et Siculos fraternam dispo- 
Suimus unionem. | . 

-3) - Arhio |. ec. 1438: „Nos Lorandus Lepes, vice-vaivoda 'Transal- 
pinus—una, cum baronibus et Nobilibus nec non Saxonibus ct— 
Siculorum-—fuissemus congregati, inter cetera, tractantibus uti Dro- 
tertia et rebellionem nefandissimorum vusticorum contritione ct 
eradicatione, nee non sicuti contra, însultus “Turcarum sacvissimo- 
rum has defensare partes, coram nobis. et baronibus universi No- 

„biles et Saxones inter se ipsos talem fecerant unionem et frater- 
„ nitatem—guod dum et quando casu contingente praefati Turci 

"has învadere Partes, tune praefati Nobiles în suceursum Sazo- 
num—accelerare debent—praedicti etiam Saxones contra aemulos 
seu inimicos Nobilium, .signanter autem ad conterendam nefan- 
dissimorum rusticorum proterviam venire et accellerare debent, - 
ad quod se partes sponte obligarunt juramento 'coram nobis&, 

5) Archiv, Lc, : 

7 

.
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tomane, şi nu vede în clausula privitoare la țirani de cit o 
condiție de a doua mină a acestui tratat, Adevărata causă 
a alianței să fi fost apărarea neatirnării ţării, iar răscoala ță- 
ranilor ar fi dat numai cît prilejul pentru incheierea -ei *). 
Patriotul sas, care infățișază sub nişte culori atit de frumoase 

. această alianță infamă, menită a Tăpi unei clase intregi drep- 
tul de existenţă, nu se sfieşte in orbirea sa a o asemăna cu 
răscoala cantoanelor svițerene contra tiraniei germane | 2, 
"Şi cu toate acestea pentru ori-care spririt nepărtinitor ac- 
tul de uniune din 1437 este foarie lămurit: el conține sti- . 
pulațiunea din partea Saxonilor și a Nobililor cu două inda- 
toriri corelative: in favoarea celor d'intăiu, făgăduinţa nobi-. 
bililor de ai ajuta in contra năvălirilor otomane, cărora Sa- 
șii erau expuși din pricina așezării lor geografice—iar Saşii 
se legau la rândul lor cătră nobili a le sta in sprijin în con- 
tra intreprinderilor țăranilor. Aceştia locuiau mai. ales pe 
moșiile nobililor ; ; de dânşii erau apăsați ș și în potriva lor i în- 
areptau « ei sălbatica lor. răsbunare. 

Dar cine erau oare acești nobili, de care vorbesc la fie ce | 
pas documentele transilvane? De obiceiu se vede in ei na- 
țiunea maghiară, care ar fi fost așa numită, nu se prea ştie 
pentru ce. Iată de unde provine și titlul de unire a celor 
trei națiuni dat actului din 1437, căci nobilii erau priviţi ca ca 
„0 naţiune, alăturea cu Secuii şi, Saşii, | : 
„Noi credem că dacă documentele. ar fi viut să desemneze 

națiunea maghiară, ar fi numit'o curat Hangari, după cum de- : 
numește pe Sași Sazoni şi pe Secui Siculi. Cind e vorba 
chiar de poporul unguresc *1 chiamă cu adevăratul său nume; 
ast-fel chiar documentul din 1437 vorbeşte de universitas Fun- 
garorum et Valachorum. Fără indoială deci, că documentele 

1) „Die unmittelbare Veranlassung dazu, gab der Aufstand „der un- 
terthiănigen Bauernă, Teutsch in Archiv, p. 45, 

2) Teutsch, ibid. p. 51.
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ce. pomenesc despre vovoluţiunea. din 1437 nu: pot ințălege 
sub „nobiles“ națiunea maghiară, de vreme ce se arată Lă- 

„murit că și țăranii unguri se revoltară, contra nobililor. 
Nu este deci vorba despre națiunea, nobililor, care ar fi 

identică cu cea “maghiară, ci de clasa nobililor, de ori-ce na- 
fionalitate din țara Transilvaniei: Unguri, Romini, Ruteni. 
Cu timpul toți aceşti nobili, aparţinăna deosebitelor națiuni 
din "Ungaria, se -maghiarizară, ast-fel că abie pe la sfirșitul 
veacului al XVIII-lea se poate lua espresia de nobil drept 
sinonim cu Ungur » | 

| Clasa, nobililor Transilvaniei și „a Ungariei avea deci 
interes a manținea și spori chiar apăsarea in care zăceau 
țăranii Transilvaniei, a căror imensă majoritate era și pe a- 
tunci ca și astăzi de obărşie romînă. In acest scop ceru şi 
obținu această clasă de privilegiați ajutorul celor două na- 
țiuni asemenea, privilegiate ale Transilvaniei. 

Să mai luăm aminte că țăranii “protestează in contra in- 
călcărilor pe cari ei le sufereau, rizămindu-se pe libertăţile 
care le fusese concedate de către vechii regi ai Uugariei şi 

„fac să se urce obirşia, acestor libertăţi la domnia 'sintului 
Stefan (997—1038), :sub care statul unguresc neatirnat ' din 
Transilvania fu supus Ungariei. Documentul nu deosebeşte 
care dintre țărani, Rominii sau Ungurii obținuseră de la sfintul 
rege garantarea libertăților lor;. el zice din potrivă, intrun 
chip cu 1 totul general: „pristinas libertates incolis datis et 
concessis“. : Care imprejurare poate oare să indreptățască o 
«deosebire intre: locuitorii unguri cari ar fi dobândit aceste 
scutiri de la sf. Stefan și Valaclki cari şi le ar fi insușit in 

: urma imigrărei lor in Transilvania „prin faptul că fusese asi- 
milați cu țăranii unguri 2: 

1). In tot decursul veacului al XVII-lea se găsesc incă nobili va- 
lachi in "Transilvania. Vezi colecţia d-lui Aron Densuşanu citată 
“mai sus Q. 156, nota), în Columna lui Traian pe 1882.
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Se pare că sub regele Mateiu Corvin, care după cit se 

vede nu uitase cu totul. obărşia din care se trăgea, soarta, 

țăranilor, și prin urmare acea a Rominilor, se mai imbună- 

tăți. Aşa "i-am văzut mai sus scutiți de dijma cătră biserica 

catolică *), şi acest rege mai stirpi şi alte incălcări pe care 

nobilii le făceau asupra țăranilor. Numai 'ast-fel se esplică 
nemulțămirea nobililor Transilvaniei cu domnia acelui rege 
care îşi găsește espresiunea ei in o conjurație a acestei clase 

a cărei amintire s'a păstrat intrun document din'1467. Sco- 

pul conjurației era de a se opune fățiș şi chiar cu armele 
-contra incercărilor regelui de a le ră ipi privilegiile consfin- 

țite prin timp 2). 

___D. Teutsch vede și in acest act o inoire a celui din 1437, 

a căruia scop era apărarea țărei contra năvălirilor turceşti (), 

cu toate că documentul intreg nu face nici cea mai mică ainin- 
tire a acestei imprejurări, şi: insuși d. Teutsch este silit a 
mărturisi că ascuțișul acestei hotăriri este indreptat anume 
in potriva regelui 5). Regele insă nu poate fi un dușman exte- 

Tior, asemene Turcilor, de unde se vede prea lămurit că a- 

ceastă, conjurație avea de țintă hotăritoare o cestiune lăun- 
trică, acea a ţăranilor, cărora regele venea să le dea spri- 
jinul seu. 

O a doua rtscoală a țăranilor se intăraplă i in 1512, de astă 
dată insă in Ungaria propriu zisă și la care ieu: parte mai 

“ales ţăranii unguri. Un soiu de cruciată fiind propoveduită 

1) Vezi mai sus p. 162 nota. 
5) Arhi, L c: „Quod ipsi visis-ipsorum ac totius regni Hungariae 

oppressionibus, molestiis et aerumniis, quibus ex diruitione et a- 

bolitione privilegiorum, per divos reges Hungariae concessorum, 

per ipsum dominum Mathiam regem paene oppressi existant et 

usque ad ultimam devenissent desolationem.—Et iterum quod. si 

contra potentiam regis ficrat conflictus in campo se pugnaturos 

pro conservandis praefatarum partium 'Transilvanarum ac totius 

” regni Ilungariae libertatibust, 

3) Arhi, cp. 55.
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in acel an in potriva, Turcilor, poporul se adună in mare nu- | 
măr sub steaguri, pentru a scăpa ast-fel de asupririle nobi- 
lilor. Aceștia temându-se ca țăranii să nu se subtragă din 
robia in care “i ţineau, incep a impedica inrolarea lor în ar- 
mată, îi silesc a se reintoarce la locuinţele lor și intrebuin- 
țază mijloace silnice în contra celora cari voiau să se impo- 
trivească. "Țăranii adunaţi lîngă Pesta, având de conducător 

-pe un Secuiu Dozsa '), întorc armele, pe care trebuiau să le in- 
drepte în contra Turcilor, asupra, stăpinilor lor, măcelărese 

„un mare număr de nobili, și. umplu Ungaria 'cu foc și cu 
sînge. Nobilii nu isbutesc de cit cu mare greutate și cu a- 
jutorul lui Zapolya, principele Trânsilvaniei, a, inăbuşi r&s- 
coala şi impun pedepse infricoșate autorilor mișcărei. 

“Cu toate că această revoltă n'a avut drept teatru Transil- 
“Vania, ea nu incetâ de a avea o inriurire din cele mai vă- 
tămătoare asupra stărei țăranilor din acel ducat, prin-urmare 
şi asupra Rominilor. Nobilii, spre a r&sbuna măcelurile su- 
ferite de dânșii, ingreuie şi mai mult posiţia. țăranilor pe 
care *i biruise, şi pentru: ca, aceștia să nu fie atraşi prin sta.- 
rea mai bună de care star fi bucurat acei din Transilvania, 
se impun și acestora legile draconice. aplicate țăranilor din 
Ungaria propriu zisă. " 

Principiul, că țăranul mare nimica afară de . plata pentru 
munca sa, incepe a-și face calea in legislaţia ungurească. Cu 
timpul insă elementul maghiar dispare tot mai mult din a 
ceste rescoale şi acel romîn joacă un rol din ce în ce mai | 
pronunțat, pănă ce sfirșește prin a domni in ele intrun chip 
exclusiv. Am văzut pe de altă parte că nobilii, care la in- 
ceputul luptei erau incă in mare parte Romini, ajung cu tim- 
pul a se magbhiarisa cu toţii.. Oposiţiunea care la începul a- 

1) De pe aceasta .se vedecă şi țăranii Transilvaniei, luară parte'la, 
" această inrolare, de vreme ce giisim Secui intre dinşii. Deci tre- 

bue admis că erau şi Romini, 'care puteau chiar să fi venit din 
insuş Ungaria unde și atunci ca şi astăzi locuiau Romini.
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cea loc intre două clase, sfirşeşte prin a ființa intre doui po- . 
poare: Ungurii ca stăpîni, Rominii ca, robi, cei d'intăiu că 
apăsători, cei de al doilea ca apăsați. 

Causele care. aduseră această schimbare ne par a fi ur- 
„ mătoarele: Am văzut că interesul de clasă impinsese nobili- 
'limea romînă în rendurile Ungurilor. Aceeaşi împrejurare a- 
runcă. pe țăranii unguri in braţele Rominilor, Nobilii romini 
perdură, naționalitatea lor şi adoptară pe aceea a: cuceritori- 
lor cu cari aveau aceleași interese. Țăranii unguri deveniră ' 
cu timpul Romini prin faptul apăsărei comune in care trăiau. 
lată pentru ce nu se găsesc astăzi de cit prea puţini țărani 
unguri in “Transilvania, precum'nu se mai află in această 
țară nobilime romînă, cu toate că actul din 1437: arată că 
țăranii unguri erau indestul de mulţi in această ţară: pentru 
a indrăsni să întreprindă o mişcare revoluționară. 

Potrivit cu aceste fapte găsim in timpurile mai noue o. 
altă revoluție incă şi mai primejdioasă pentru Unguri, -acea 
din 1785, care fu lucrarea esclusivă a Rominilor. Sub con: 
ducerea, a trei capi energici: Horia, Cloşca şi Or işanul, ei mă- 
celăriră în timp de mai multe luni pe nobilii unguri, dără- 
mară castelurile lor, puseră foc la, averile lor şi le pustiiră 
moşiile. O groază, ne mai pomenită cuprinsese pe stăpini și 

„ea era cu atit mai mare, cu cit armața nu voia să intervină, 
in cît s6 bănui că această răscoală nu era reu văzută delo- 
curile inalte ; căci impăratul Iosif II „vroia să 'se folosească 

„de dinsa pentru a face să fie primite reformele sale, prin 
cari să .rădica' condiţiunea poporului de jos. Iată pentru ce, 
cu toate că el pedepsi pe capii acestei mișcări, dădu cu toate 
aceste dreptate: [vanilor, d declarindu'i de liberi :prin un de- 
cret din 22 August 1785. 

Caracterul cu totul romiinese al acestei revoluțiuni nu este 
tăgăduit de către niminea, nici chiar de d. Ilunfaloy. Nouă 
ni se pare insă iuvederat ci este o lenătură foarte strinsă 

.
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intre aceste răscoale, intămplate in deosebite timpuri, ale ță- 
ranilor din Transilvania Și că dacă aceea care. ne este mai 
bine cunoscută, ca mai apropiată de noi, ne apare ca pusă 
in mișcare de Romini, trebue indus de aici cu siguranță -că 
și in celelalte, tot ei jucară rolul_de__ciipitenie. La inceput , 
găsim şi pe țăranii unguri amestecați in aceste mișcări; mai 
tirziu insă ei dispar; căci elementul țărănesc ungur el in-. 
Suşi mai că dispăruse .în sinul Rominilor. Iată pentru „ce, pe 
cînd revoluția din 1437 arată pe ţăranii unguri: ca Provoca- 
tori ai mișcărei, aceea din 1785 nu este datorită de cît ce- 
lor de naţionalitate romină - 
- Cea de pe urmă revoluție a Rominilor -din 'Transilvania 
contra constituţiei neomenești a, acestei țări; care osîndea pe 
poporul cel mai numeros a fi robul unei minorități privile- 
giate, avu loc in 1848. Fără a intra in amănunţimi asupra 
mersului acestei intămplări, cari nu'și pot avea locul aicea, 
ne vom mărgini a observa! că această revoluție.nu fu de cit 
urmarea neapărată a celei din 1785. Atunci Rominii scăpară 
de robie; in' 1848 ei ţinteau mai sus, vroiau să dobândească 
și drepturi. Dorinţele lor incepeau a fi indeplinite, cînd veni 
răsboiul din 1866 intre Prusia şi Austria, în care aceasta de 
pe urmă fiind cu totul sfărămată, fu silită să primească con- 
dițiile pe cari Ungurii i le .impuseră, anume cunoscutul dua- 
lism austro-maghiar, jertfindu-se Ungurilor Transilvania, pe 
pe care aceștia o incorporară, in statul lor. 

De atunci. suferinţele Rominilor au reinceput a se ascuţi 
pe zi ce merge. Ei cer cu stăruință autonumia țărei lor, in 
care nar întîizia a deveni elementul conducător, ca unii 
ce sunt cei mai numeroși. Ungurii răspund la aceste re- 
vendicări prin măsuri tot mai arbitrare, care au de țintă ma- 
ghiarisarea, ţărei, In acest “moment chiar situația este din 
cele mai incordate, și ar fi de ajuns o scîntee pentru a a- 
prinde pojarul. “Altă dată Rominii, cari nu aveau incă con-
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știința, naționalității lor, reclamau: numai cît dreptul de a, 
trăi; astăzi ei nu se mulțămesc numai cît cu viața fisică; 
le mai trebue şi cea morală şi intelectuală, fără de care un 
popor nu este de cît o turmă. Cind îi vedem luptînd atit de 
crăncen in trecut pentru a mântui existența lor curat materială, 
vor sta ei oare la ginduri cînd este vorba de a apăra banu 
vile cele mai inalte de care este dat omului a se bucura pe 
pământ? 

Cu toate acestea nouă ne pare invederat că Ungurii au 
de ocrotit impreună cu Rominii interese comune, amime a- 
părarea naționalităților lor deosebite de valul necontenit cres- - 

„cător al slavismului. Dar Ungurii sunt o naţiune asiatică, 
in care nu mintea şi inteligența infrînează patima, ci sunt 
dominate de dinsa. Cum s'ar putea ei hotări a primi drept 
aliaţi pe acei ce le fuseră robi? Ura de moarte pe care o 
hrănesc ei pentru Romini, resplătită de aceştia prin o sim- 

țire de acelaș fel, nu'și va găsi sfirşitul de cit în stingerea 
uneia din aceste dou& rase, fapt nenorocit şi pentru unii și 

pentru alţii, dar fatal ca toate faptele istoriei omenești. 

pl 

Dacă am expus cu oare care e amănunţini starea politică a 
Rominilor din Transilvania, aceasta am făcut-o numai cît fiind 
că din espunerea ei reesi una din dovezile cele mai puternice 
pentru stăruința Rominilor în Dacia, incepind de la „colo- 
-nisare. 

Intradevăr ani „găsit că Rominii se bucurau i in vremile mai 
vechi de drepturi pe care ei le au perdut in urmi. Ast-fel i-am 
văzut ascultind de capii lor particulari, knezii şi ocărmuiţi - 
in ținuturile lor de :cătri, nişte seniori teritoriali, voevozii. 
Ei posedau apoi'un drept obicinuelnic care regula nu nu- 
mai cît legăturile lor dintre dinşii, dar încă și acele 'cu fis- 
cul sau cu proprietarii. Rominii posedau o nobilime numeroasă 
și puternică care se punea adese ori in grevă 'contra autori-
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tăţii regești şi pe care regele căuta să o căștige prin dona- 
țiuni insemnate. In sfirșit Rominii atit nobili cît şi de 'rînd 
luau parte la adunările țirei sau la acele ținutale câ factori 
politici; ei erau insăreinați în mare parte cu apărarea grani- 
țelor țărei, asemene cu Sașii și Secuii şi se bucurau în acest 
cas de scutiri insemnate, care îi puneau pe un picior deopo- 
trivă ca popoarele cuceritoare. 

Toate aceste drepturi, a căror insemnătate m'are nevoie de 
de a fi pusă in lumină, dispar cu timpul. Elementul principal, 
care altătuia cea mai puternică apărare a drepturilor Rominilor, 
nobilimea lor, trecu pe nesimţite la poporul domnitor şi deveni 
maghiară.  Knezii parte se suie in rîndurile acestei nobilimi 
și se ungarizază, ear parte se cobor în condiția țăranilor. A: 
ceștia devin prin o evoluțiune firească şerbii proprietarilor 
impreună cu țăranii unguri pe care “i absorb în sinul lor. 
Clasa superioară a societăţii, in care elementul maghiar - eră 
cel mai numeros, dă precumpenirea acestui element şi Schim- 
bă pe toţi nobilii in Maghiari; clasa de jos, unde predome- . 
neau Rominii, inriurește la rândul ei pe țăranii unguri pen- 
tru ai preface in Romini. După -cît-va timp se. găsesc in 
Transilvania în loc de doue clase cu interese opuse, doue 
naţiuni, care adaug cătră ura izvorită din protivnicia intere- 

„selor acea care decurge din deosebirea . raselor. Apăsarea 
devine din zi in zi mai crudă, mai neomenească şi impinge 
pe apăsați la rescoale. Sinpele curge, pojarele aprind pe mor= Ni 
mintele morților lugubrele Jor flacăre și ura se coboară tot 
mai adânc in inimile dușmane; ea trece pentru a zice. ast- 
fel în singe și devine instinctivă, ereditară, | 

Această, singură expunere ajunge pentru a resturna din te- 
melie teoria lui Rosler. Căci cum ar fi cu putință, -admiţăn- 
du-se că Rominii:să se fi introdus in Transilvania pe nesim- 
țitele, ca, popor nomad, să aflăm pe acest popor la inceputul 
ziefei sale în Transilvania bucurându-se de drepturi. insem- 4 . 

nate, pe cure le perde în urmă?
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Firea lucrurilor cere din potrivă ca un popor nomad, cînd 

se aşază intro țară, să fie la inceput foarte reu tratat Și să. 
nu ajungă de cît cu timpul a'și imbunătăți soarta, dobindind . 
la urmă chiar şi oare care drepturi. Ast fel este cunoscut că 
Țiganii fură reduși in robie in toate țerile unde ei se intin- 
seră, Evreii fură in tot. timpul veacului de mijloc in o stare 
din cele mai ticăloase şi a trebuit să vină veacul nostru de 
lumini şi de civilisație pentru ca ci să fie primiţi, in sanc- 
tuarul. popoarelor europene. a MN 

Posiţiuhile privilegiate a le coloniilor germane și ale Secuilor 
din Transilvania sunt ușoare de ințeles. Aceste popoare se așaza- 

“ră in țară ca corpuri constituite, cărora trebuia dinainte săli se 
asigure oare care drepturi, pentru'a le atrage in aceste părți. 
Oare aşa se expune și imigrarea Rominilor, ca acea a unor 
colonii. chemate: de regii ungurești, “cărora aceştia ar fi asi- 
gurat. drepturi și privilegii? Nici d6 cât. Rominii sunt ară- 
taţi ca un popor de păstori care: sar fi strecurat în țară după 

“chipul Țiganilor. In acest caz insă cum să se explice drep- 
turile de care ei se 'bucuri, de la cea d'intăi infățoșâre a lor: 
in Transilvania? 

Din protivă dacă admitem că Rominii a fost supuși de 
Unguri, esplicarea, stricărei condițiunei lor devine: din cele 
mai firești. Un popor Supus poate păstra in primele timpuri 
căte-va din drepturile sale pe care lăcomia stipînilor sei le 
tipește mai tirziu. Une-ori chiar cuceritorii au interes a nu 
face să se simtă de la inceput chiar toată greutatea jugului 
pe care 7] impun poporului supus; in-scopul tocmai de a'] 
face mai ușor de primit. Mai tîrziu cînd elementul doimni- 
tor a prins rădăcini în țară, el aruncă masca şi devine in fie 

„ce zi mai nesățios, mai lacom. Fată tocmai cea ce s'a in-. 
timplat cu Rominii. Cit timp Ungurii avură inaintea lor 0 
nobilime romînă puternică şi nesupusă, ei se siliră a o atrage 
câtră dinșii, oferindu'i ca mulțămită perspectiva, de a o face 

>
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să trăiască tot mai deplin din munca și sudoarea ţăranului. 
"După ce ei absorbiră această nobilime, singura pedecă ce se 
opunea, curentului omnipotenței lor, aceasta nu mai cunoscui 
nici un fiiu, nici o margine. - 

Apoi am văzut că Rominii au protestat in toate timpurile 
in contra apăsărei lor, invocînd o stare anterioară, in care 
ei se bucurau. de bunuri ce le fusese răpite in urmă. Ei cer 
chiar de la incâputul rescoalelor lor şi urmează inainte piină 
in cele de pe urmă, timpuri a se referi la prerogativele Și 
libertăţile pe care le posedase in epocele de mai inainte. 
Revoluţiunile lor nu au deci de scop de a dobindi drepturi 
noue, dar de a vestabili o stare de lucruri care exista lt 
dată. Ast fel îi vedem în actul din 1437 invocănd. libertă- 
țile concedate lor de cătră, sfintul Stefan și succesorii sei, 

Un popor nu poate avea nerușinarea de a, cere că ale sale 
nişte drepturi pe care nu le ar fi avut nici” odată Și Singur 
faptul că vidlem pe Romini pretinzind la nişte asemene drep- 
turi, dovedește indestul că ei a trebuit să le: posodă, intzun 
timp anterior. Aceste pretenții au fără, indoială drept basă o 
tradiție, o amintire păstrată din tată în fiu, care transmisă din 
generație in generaţie conștiința, dreptului vătămat și ?i dădu 
acea putere invietoare care apropie trecutul de present Şi 
face, pentru a zice ast fel, actuale suferințele şi nedreptăţile 
timpului trecut, Conștiința, dreptului incalcat a: existaţ tot-: 
deauna, la Romini; ei nu cer ca o pomană niște lucruri pe 
care. nu le ar fi avut, ci revendică o posiţiune pe care tot- 
deauna au privito ca cuveninduli-se. de. drept. A 
"Fată în ce constă dreptul istorie pe care Rominii își inte- 

meează pretenţiile lor la o tratare alta de cit, acea ce o pri- 
mesc din partea Ungurilor. Nu este numai cît faptul brut a 
unei vechimi mai mari pe pământul ce astăzi se” stăpăneşte 
de Unguri. Este că această vechime era incunjurată de drep. - 
turi pe care insuși cucerirea le respectase. Popoarele insă 
propășind, deschizănă tot mai mult mintea lor la lumină, i-
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nima lor cătră simţimentele omenești, soarta unui popor su- 
pus nu poate după rațiune să se schimbe tot in mai ră cu 
cit trece timpul, şi dacă o asemene stare de lucruri fiinţa în 
Transilvania în niște vremuri barbare şi crude, a venit tim- 
pul ca, ea să inceteze, ca triumful rațiunei și a omenici să 
ajungă predomnitor, 

VII. 

TOPONIMIA, 

Un argument şi din cele mai hotăritoare pe care pro: 
tivnicii stăruinței Rominilor in Dacia cred al putea in- 
voca in favoarea tesei lor, ar fi acel al lipsei, in țările 
locuite astăzi de Romini, a unor numiri geografice de obăr- 
șie romană sau dacă. Intwadevăr se intimpină, şi nu fără cu- 
vânt, că dacă Rominii ar fi locuit in Dacia, fără intrerumpere, a- 
ceastă țară ar fi trebuit să păstreze urmele unui: asemene 
fapt ; căci un popor lasă in totdeauna; intipărirea individua- 
lităței sale pe locurile câre au dat adăpostire traiului “seu. 

„Dacă deci Rominii n'ar fi părăsit cu totul Dacia, la ince- 
„Dutul năvălirei barbare, sar regăsi în numirile geografice a 
le țărilor astăzi locuite de ci, termini de obărșie roimană sau 
dacă, cea ce nu are loc. Toate țările care au fost supuse 
stăpinirei romane au pastrat, pentru a zice ast fel, pecetea 
romanisărei lor in denumirile geografice. Dacă -Dacia face 
singură excepţie de la o asemene regulă, aceasta, s'a .intîm- 
plat: numai din pricină că este mai singura țară care a fost 
cu totul părăsită de Romani. De aceea și toate numirile ge- 

- ografice ce se află in vechea Dacie sunt de obărșie slavă, ma: 
ghiară sau germană; terminii latini sau daci au fost cu to: 
ţii perduţi, pentru că Dacia nu au păstrat pe nici unul din co-. 
pii sei, care: să'i transmită posterităţei *). 

  

1) Răsler, Rom. Stud. p. 129, Hunfaly, din Rumânen und ihre' 
Anspriche, p. 39. ! i
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- Intimpinarea ar fi int'adevâr gravă, dacă ar fi intemeetă, 
Noi am avut insă prilejul a desgoli sistemul urmat in espu- 
nerea tesei lor de autorii pe care-i combatem, care constă | 
tocmai: în a trece sub tăcere imprejurările care ar putea să-i 
contrazică, a supune textele, ce pot suferi operațiunea, unor 
interpretări siluite, a se feri de ori ce apropiere din care ar 
Dutea să reiasă adevărul. Ar fi oare așa de afară din cale 
ca ei să fi procedat tot- ast fel şi in privința nomenclaturei 
țărei locuite de Romini, cu atita mai mult că ei nu o cu- 
noșteau după cit se vede cu deamăruntul, şi că nu aveau de 
grijă a imprăştie o asemine neștiință, care slujia. așa de bine ținta pe care o urmăreau. ” 

Risler susţine că „nu există in Tranșilvania și in Banat 
„Răci an singur oraș cu nume de obărșie romînă“ *), Această 
susținere este cu totul falșă. Numele romane sau dace au 
fost păstrate la mai multe localităţi pe care âvem să le e- numerăm. a 

In Banat. la intrarea, văiei Temeșului care deschide calea: 
prin: munţi cătră lăuntrul țărei, se găsește astăzi satul Tapa 
sau Zapia. Tocmai aice au existat vechea localitate numită 
Tapae de Dion şi. lornandes 2), unde Traian avu prima, intîl- 
nire cu armatele lui Decebal inainte de a intra în hotarele 
Daciei. Este ştiut că, Traian în prima lui expediție pătrunse 
cătră capitala Daciei prin Banat, și singura cale deschisă, pe 

"aice este valea Temeșului. De la Tapae a trecut: prin Ber. . sobim și Aizin cătră Sarmizagethusa și in drumul de as- tăzi de la Tapia cătră, Grădiştea se intălnește tocmai aflu- 
entul Temeșului, Bărsaza, care fără indoială și a tras numele 
de la vechea, politice dacă, aşezată tocmai in regiunea pe : 
unde astăzi curge riul cu acelaș nume,” | 

  

1) Rom Stud. p. 130. , 
2) - Dio Casius LXVIII, 10. Iornandes 12: nQuae patria (Dacia) in ” corespectu “Mocsiae sita trans Danubium, corona montium cingitur duos tantum habens accessus, unum per Bontas alterum per Tapas,
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Lingă Clușiu cătră nordul Transilvaniei se află astăzi satul Pa- 
ta, şi tabula lui Peutinger dă ca, stațiune a 20-a pe drumul de 
la Cerna, lăngă Dunărea, la Porolissum, cel do pe urmă o- 
raş la nordul Transilvaniei, numele de Patavissa sau Potaisa 
care nu este altă ceva de cit Patavicus sau vicus Pata DĂ 
Cît despre“forma acestor doue nume, ca trebuia să rămînă 
neschimbată, căci după regulele fonetice a le limbei romîne nu 
putea primi nici o modificare. Compară : casa==casa, barba=— 
barba, capra=—capra. 

Satul Cigmău pe ripa dreaptă a -Mureșului la nordul 0O- 
Tăştiei, nu este altă ceva de cit Zeugma lui Ptolemeu, for- 
mat după aceași lege care produse Cerna din Zerna. Loca- 
litatea unde se află astăzi acest sat, corespunde cu așezarea 
pe care-i o dă Ptolomeu, de şi acesta pune Zeugima lui ceva 
mai aproape Tibiscum, de cum se află astizi Cigmăul. Dar 
Ptolomeu nu visitâse el singur Dacia, seriea după alte lu- 
crări mai vechi ; apoi cartografia veche era departe de a fi 
precisă, a 

Rucărul de astăzi de lingă Olt amintește Rucconium al 
aceluiași geograf, “care pune în harta, sa acest “oraș lingă 
Carpaţi și aproape de un riu. 

Orașul Deva nu este de cit rămășiță unuia din numeroa- 
- sele orașe dace a cărora finală era dava, probabil, după 
forma numelui de astăzi, vechea Decidava Tot așa este cu 
numile de astăzi Daca, Daia care amintesc pe poporul de 
baştină a Daciei. | 

Vechea: staţiune de băi numită de Romani Ad-mediam era 
in tocmai aceași ce se regăseşte astăzi sub numele de Jfe- 
hadia (in limbagiul poporan al Rominilor acelor părţi Jedia). 
Nenumeroase inscripțiuni dedicate virtuţei bine-făcătoare a 
apelor sale calde arată că aceste băi erau visitate incă de 

  

1) * Zabula lui Peutinger, Comp. . Alner und DMiitter, Râm. In- schr. în Dakien No. 708: Potaissa. ” ” 2 
12
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Romani.:) 'Tabula, lui Pentinger pune insă această stațiune i- 
mediat după Cerna pe Dunăre, ceea ce "corespunde pe de- 
plin cu așezarea ei actuală, in cit este peste putință a nu 
se admite aice o continuitate a denumiri. Se ridică insă in- 
doeli asupra derivațiunei numelui romiîn din forma romană, 

„Pe motivul că median ar fi trebuit să dee în romăneşte forma, 
mează, ca şi in mediam diem=—mează, Zi, mediam noctem-— 
mează noapte. La aceasta intimpinăm că nu se ie in băgare 
de samă inriurirea pe care metatesa silabei ad a putut să 
o'pună in lucrare prin stremutarea, din. loc a accentului: 
Ad-m6-diam—Me-âd-diam, de unde prin contragere: Meâdia, 
Mehâdia, Media. . 

In sfirșit să amintim doue orașe ale Valachiei a căror de- 
numire este datorită unor impărați romani care probabil le 
intemeieră. Caracal așa numit după impăratul Caracalla i) 
și Zurnau Severinului, după unul din cei doi Severi care dom- 
niră in Roma. Partisanii cu ori ce preț a părăsirei Daciei vroese 
să vadă in acest de pe urmă nume o amintire a tribului slav 

  

1) Ahner und Dăller, 1. e. No. 19—42. No. 21: „quod a longa in- firmitate virtute aquarum năminis sni revocâverunt filiamE No. 
27: „fontibus calidis«, No, 31; „ob restitutam valetudinem bo- 
nam.“ Anonymus Ravennatis o numeşte: :AMledilas. Districtul li- 
mitrof al Valachiei se numeşte: A/ehedinţi. 

2) Lăngă Caracal se află ruinele unei cetăți pe care poporul din 
imprejurimi o numește Antina, nume pe care 7] credem derivat 
din Antonina, în cit ast fel numele impăratului Antoninus Cara 
calla star fi impărțit asupra oraşului și a cetăței zidite de dinsul, Revista ştiinţifică din Iaşi Contimpuranul sub redacția d-lui Z. 
Nădejde (anul 1884, p. 577) combate această derivaţiune pe mo- 
tivul-că a urmat de s-in latineşte sar fi prefăcut după o lege 
fonetică in romănește în $ şi că deci Antonina ar fi trebuit să 
dee astăzi forma Întina, Untina, iar nici odata Antina, Ce se face 
insă atunci cu Anton numele propriu derivat fără indoială de la 
numele latin Antonius ? Trebue ştiut anume că chiar in cazurile 
unde se găsesc regule generale in formele limbistice, aceste nu se 
aplică, la numele “proprii, care ne avănd ințăles, urmează unor re- gule fonetice particulare, 7 -
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al Severanilor, care insă nau locuit nici odată in preajma, acelui oraș ci in Dobrogia și în centrul Balcanilor. Mai este de observat apoi Şi genetivul Singurit al cuvântului, In sfirșit s'a, descoperit in acel oraş mai multe inscripțiuni care dovedesc că in acel loc a fost 0 așezare romană. Una din a- ceste inscripțiuni amintește chiar-pe impăratul Severus. In timpurile din urmă s'a dat tot aice peste un cimitiriu pen- tru oameni săraci , 

In Moldova orașul Suceava amintește prea bine pe vechea Sucidava pe lingă aşezarea ei pe carta lui Ptolomeu lingă Prutul superior, pentru că aceste doue imprejurări' să fie da- " torite intămplărei, 
o Trebue să mărturisim insă că numele de orașe riimase din perioada romană sunt puține în Dacia, Dacă privim la Fran- ţia, Spania sau Italiă găsim că numele de orașe rămase de la Romani sunt în număr insemnat Și că fără indoială există, in aceste țeri o puternică tradiţiune. locală, pe cînd in Da- cia ca nu este de cit slab” representată. ' Cum să se esplice acest fapt care nu se poate tăpădui? 

Noi credem că trebue atribuit caracterului deosebit al nă- vălirei barbare in apusul Europei Şi în răsăritul acestei părți a lumei, cu deosebire in Dacia. In partea apusună a impe- riului roman au năvălit numai popoarele germane, cel: puţin numai aceste inti”un chip mai statornic. Hunii a trecut nu- mai cît pe aice; : Avarii și Ungurii, de şi a prădat une-ori Germania, Franţia și Italia, nu și-au ales în aceste țeri lo- cul sălășluinței lor, ci in Panonia, in preajma Daciei, Po- poarele germane ele insăși, inainte de a se așeza in țerile apusene, trecuse prin acele de la răsărit, de unde venia nă- vălirea, și lovindu-le pe aceste cu toată furia lor, își TOvar- 

  

1) Alner und Miller |. c. No. 17-16: No. 14; Im. sev. Na ințele- | Bem pe ce motiv d-l Aomsen declară, această, inspripție de apo- crifă C, 1. L, UI, p. 12: „videtur ficta propter nomen oppidic,
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sase tot focul selbătăciei lor asupra acestor părți și în pri- 
mul loc asupra Daciei, și numai cît după acea, răcoriţi şi in- 

duplecați cătră, civilisație, cei mai mulți creştinisați in păr- 
țile răsăritului, treceau mai departe cătră Europa apusană. 

Pe cînd deci apusul Europei primi in” sinul seu popoare 

ce e drept barbare, dar capabile și chiar doritoare de a se 

civiliza, Dacia fu copleșită sau de aceste popoare la prima 

lor ciocnire sau de altele de neam tiranic, cu neputinţă de 

a se polei sau civilisa *), care nu veniau să se pună sub um- 

bra culturei imperiului roman ci se răpeziau cu o furie ne 

mai pomenită să sfărime și se pustieze tot ce le eșia in cale. 

Era barbaria în toată puterea cuvăntului, barbaria cea, oarbă . 

și inăscută rasei, nu acea care provine numai cît din lipsa 
unei culturi. Dinsa nu putea fi schimbată, precum nu poți 

imblinzi firea lupului sau acea a tigrului. 

Pe cînd in apusul Europei cei mai mai mulţi barbari se 

furişase in imperiul roman, se rugase. să fie primiţi in ar- 

matele sale și numai cît atunci navăliră mai cu violență cînd 
simţiră la spatele lor suflarea inciumată a Hunilor, in Dacia 

năvălirea avu tot deauna, caracterul năpustirei unor imense 
bande de hoți, care dădeau foc, dărămau, pustiau, omorau, 

pare că ar fi vrut să stingă ori ce suflare pe pămînt. Și a- 

ceastă năvălire nu ţinu ca pentru Europa apusană vo doue 

sute de ani, ci aproape o ie in cit, lucru ingrozitor de gindit, 

peste trei-zeci de generații de oameni nu mai putură hălădui 
in liniște de reul barbarilor, care păreau că curg din un izvor 
ce nu vroia să mai sece. Hunii, Avarii, Bulgarii, Ungurii, 
Pacinaţii, Cumanii, Tatarii, afară de alte oarde mai mici, a 
căror nume s'a confundat cu aceste lalte, eată pomelnicul cel 
bogat și inflorit al neamurilor mongojice. Și fie care din a- 
ceste năvăliri nu era de cît reproducerea celei de mai ina- 

1) Dacă Ungurii stau civilizat pănă la un punt, aceasta o datorese 
amestecului lor cu rase civilisabile: Slavii şi Rominii.
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inte, atita numai cît că in locul celor sătui veniau alţii tot 
mai flăminzi. Nu ne a rămas descrieri contimpurane de cît 

asupra celei de pe urmă din aceste năvăliri, acea a Tatati- 
lor; dar dacă unde-va se poate aplica zicerea latină „ab uno 

disce omnes* apoi fără indoială că aice. Portretul Tatarilor 

lasat de Arhidiaconul Thomas și care samănă de minune cu 
acel al Hunilor făcut cu atita măestrie de Marcellinus poate 
să slujască drept tip pentru toate rasele mongolice care au 
venit asupra Daciei şi descrierea scenelor de cruzime infi- 
orătoare pe care ei le făcură in Dacia drept icoană credin- 
cioasă a tuturor celor-lalte năvăliri rbongole. 

„Infățoșarea Tatarilor e ingrozitoare, cu mădularele scurte 
și trunchiurile mari, fața lată şi pielea albă (2); obrajii lip- 
siți de peri şi nările adinci, ochii mici și indepărtaţi unul 
de altul, despreţuesc hrana cu pîne, se nutresc din cărnuri 
atit proaspete cît şi putrede, ear drept băutură amestecă lapte 
inchegat cu singe de cal“ *). Cit despre izbinzile pe carea- . 
cest cumplit, neam de oameni le indeplini in Dacia, eată in 
ce colori sunt ele descrise de marturi oculari ai evenimen- 
tului şi care une ori sunt atit de vii in cit lasă a pătrunde 
chiar frumuseți de stil prin barbara latinitate a veacului de 
mijloc. - , 

„Cădeau oamenii goniţi de Tatari in dreapta și in stînga, 
ca frunzele la vintul de iarnă; cadavrele nenorociţilor aco- 
“Dereau drumurile, curgea singele in şiroae - groase ca niște 
riuri şi minjiau pămîntul nefericitei patrii“ 2). „Atita era de 
deasă aruncarea săgeților in cît mai că acopereau cu umbri 
pe acei ce luptau, și săgețile ca lăcustele sau omidele lipite 
unele de altele sburau prin văzduh“ 3). „Era o priveliște in- 

4 

1) Archidiaconus Thomas, Ilistoria pontificorum Salonitarum _c, 
XĂAVIII în Schacandiner, Sriptores, vol. III. Comp. Amm. Mar- 
cell. XXXI.2. 

2) Arh. Thomas, e. XXRVII. | 
%) „ Rogerius, Miserabile Carmen, ec. XXVIII în Schwandiner, vol. 1.
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grozitoare de a vedea in timpul nopței o cătime atit de mare 
de cadavre "omenești, care zăceau imprăștiete ca lemnele sau 
ca, pietrele ; dar această grozăvie deveni o scăpare pentru zilele 
de mai apoi. Mai mulţi oameni ne indrăsnind să fugă în tim- 
pul zilei, se tăvăliau in sîngele celor morți şi ascunzindu-se 
intre cadavre, găseau ast fel cei vii lîngă cei morţi scăpare 
și apărare“ *). „Pe cîmpii și pe drumuri zăceau corpurile mul- 
tor morţi, unele cu capetele tăete, altele sfășiete in bucăţi, 
multe din ele arse in casele sau bisericele unde căutase a- 
dăpostire. Această nenorocire, această pedeapsă și arozăvie 
ţinea, cale de doue zile şi tot pămîntul era coperit cu sînge. 
Și zăceau corpurile: pe fața pămîntului ca turmele la păscut 
sau precum stau respăndite în cariere firămăturile de pia- 
tră *)%, şi așa, mai departe, file intregi pline de aceste ta- 
blouri unul mai infiorâtor de cit celalt şi care de parte de a 
exagera spăimentătoarea realitate erau 'in neputinţă a o re- 
produce. 

O asemene năvălire căzind asupra poporațiunei daco-romane, 
deprinsă cu liniștea și apărarea de care se bucura sub o0- 
blăduirea romană, trebui să impingă, pe oameni la fugă și a- 
nume, cum am arătat'o în mai multe rănduri, pe cei bogaţi a- 
fară, din provincie, pe cei săraci in locurile tari, de care toc- 
mai Dacia era așa de bogată. Nicăire in apusul Europei nu 

"se vede ca poporația să fi fugit inaintea năvălirei. Din pro- 
tivă moșiile şi orașele Romanilor. se umpleau pre zice mer- 
ge tot mai mult cu poporaţie germană. In Dacia totul fu 
dărămat, pustiit ; nu rămase piatră peste peatră, din frumoasele 
oraşe a le Daciei și poporaţia lor umplu lumea sau munţii. 

In niște asemine condițiuni de viață create daco-romani- 
lor, ar fi fost o adevirată minune ca să fi ximas in Dacia o 
terminologie geografică care să fi păstrat până astăzi numele 

1). Arh. Thomas, e. XXVII. 

2) Rogerius, c. XXX.
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vechilor oraşe. Aceste fură prefăcute în cenușă, şi nu se mai 
vidicară ; căci Rominii nu se puteau cobori ca popor din mun- 
ţii unde își adiiposteau existența, de vreme ce barbarii ro- 
iau necontenit la poalele lor. Paralel cu această peire a 0- 
rașelor romane, mai găsim dispărută incă și o altă parte, 
poate mai insemnată chiar a vieţei lor, care ar fi trebuit să 
lovească tot atît de tare pe acei ce se mniarâ, de dispariţiunea: 
numelor de orașe, dar pe care, cu toate aceste, n'au bagat'o 
de loc in samă. Aceasta este viața, de stat romană. 

Daco-Romanii erau organizați în Dacia in provincie romană, 
precum erau organizați bună-oară locuitorii in Spania,. şi Gal- 
lia. Pe cind in aceste ţeri tradiţiunea statului roman, numele. 
dregiitorilor, limba oficială și alte elemente ale vieței orga- 
nisate rămîn neatinse), ele dispar din Dacia pănă la cea 
de pe urmă vămăşiță. Nu există la poporul romin nici un 
singur așezămiînt politic care ar fi fost moștenit de la Romani; 
totul este la ei nou, totul imbracă forma slavonă sub a că- 
via înriurire sa inchegat earăși în Dacia viața de stat. 

Fiind că această imprejurare are insemnătatea cea mai 
mare pentru intrebarea pe care o tratăm, vom căuta să 0 do- 
vedim prin cite-va cuvinte: 

„Lăsănd la o parte noţiunile de stat ce se țineau de cen- 
trul imperiului roman, precum acele de scena, senator, patri- 
ciu, censor, consul, impărăt—din care numai aceasta din ur- 

"mă s'a pastrat in conștiința poporului, insă in haina : mitică 
a basmului,—se trecem la analisa elementelor politice pro- 
vinciale şi anume la acele ce se constătă a fi existat în pro- 
viucia Dacia, pentru a vedea rămas-au vre una din ele incă 
in memoria poporului romîn ? 

Capul suprem al provinciei Dacia a fost in tot timpul stă- 

)  D- Fustel de Coulanges, Histoire des institutions de Pancienne 
France, |, p. 181, spune: „La famille merovingienne, devenue mai- 
tresse de Ta Gaule, ne songea pas ă dâtruire les institutions po- 
litiques qwelle y trouva, dtablies. Elle prâtendit au contraire:
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pinirei romane legatus Augusti *), și Sa găsit in inscripțiuni, 
numele: a 38 de acești inalți ocărmuitori, ast fel că nu- 
mele şi ideia de legatus trebuia să fie intipărită in 
mintea fie cărui Daco-Roman. Tot atit de insemnaţi - e- - 
erau și procuratores Augusti, insărcinați cu stringerea con- 
tribuțiilor, care erau cite unul pentru fie care din cele trei 
Dacii: Apulensis, Porolissensis și Malvensis, Inscripţiunile ne 
au păstrat numele a 15 procuratori din care 8 in Porolisum 
şi 6 Apulum. Acești procuratores Augusti aveau și ei sub din- 

gouverher & la manitre romaine et continuer Vempire. Si nous 
voulons nous faire une idee exacte de ces princes, il faut nous re. 
presenter des hommes qui parlent le latin, qui shabillent ă la 
romaine, qui Samusent ă dcrire en latin, qui se plaisent surtout 
ă si6ger sur leur prâtoire ă la facon des empereurs et ă y dicter 
des arrâts: En conservant le titre de rois des Franes îls y ajou- 

“tent volontiers los titres tout romains de prince, de patrice et 
dhomme ilustre. Ils prenent les insignes impârieux, la couronne 
d'or, le trâne dor, le sceptre, la chlamide et la tunique de pour- 
pre, Ils ont une cour qw'ils appellent comme lâs empereurs le 
palais sacr€. On leur voit une suite de dignitaires et.de courti- 
sans qui s'appelent comțes, domestiques, chanceliers, refârendaires 
camriers. “Tous ces noms sont romains ; toutes ces Qignites sont 
passâes du palais des empereurs dans le palais des rois francs, 
p. 495: „Les rois m6rovingiens, maitres d'un tel pouvoir m'cu- 
rent pas ă chercher des moyens nduveaux pour gouverner les hom- 
mes; ils ustrent de ceux dont ! empire romain s'âtait servi. Les 
empereurs avaient organis€ une administration cântrale et une ad- 
ministration provinciale; les rois francs gardtrent Pune ct Pau- 

„tre“, p. 502: „Le 'seul impât romain qui. ait disparu est le chri- 
_sargyre. Le principal impot direct ctait, comme du temps de Pempire 
la contribution foncitre. Non seulement 'clle continua Mâtre percue 
commme au temps des empereurs; mais encore elle fât d'apres 
les mâmes registres de râpartition qui avaient câ redigâs par les 
fonctionnaires impâriaux“ ete, Pretutindene continuitatea, cea mai 
deplină intre viaţa romană şi acea a statelor barbare. La Romini 
din contra, o intrerumpere completă. 

5 Legatus Augusti pro praetore trium Daciarum, era titlul seu de- 
plin. Vezi asupra șirului și numelui lor Goos, Untersuchungen 
iber dic-Innerverhacltnisse der traianischei Dakiens în Arhiv 
1874, p. 139 ş.u.
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șii mai mulți alţi” procurator” mai mici, : insăreinați cu strîn- 
gerea unor dări speciale, precum : procurator vigesimae. here- 
ditatum (1135) 9, procurator a caducis, averile fără stăpin, 
moștenirile vacante (1622) procurator vigesimae libertatunu, 
darea pe sclavii liberaţi (1135), procurator aurariarun, acel 
ce stringea, venitul minelor de aur (1312, 1313) și alţii incă 
a căror caracter e mai greu de precisat. Acești agenți fis- 
cali, perceptori de dări, fiind necontenit in atingere cu pu- 
blicul, trebuia ca numele pe cît şi fiinţa lor să fie foarte cu- 
noscute poporației din Dacia, 

Ambele aceste dregătorii atit de populare şi de cunoscute 
au perit din amintirea poporului romîn. Dar dacă dregitoriile 
“generale ale provinciei au dispărut, rămas-au cel puţin” acele 
municipale, acele dregătorii mai apropiate de popor. prin in- 
deletnicirile lor? Nici atita, RR 

Centrul administrativ al municipiului sau coloniei romane : 
era in orașele Daciei ca şi in acele ale intregului imperiu 
ordo decuvionum sau senatul municipal compus din - un nu- 
măr de decuriones, cum am zice astăzi consiliul comunal al 
oraşului. Acest consiliu, care delibera şi hotăria asupra a- 
facerilor comune alegea din sinul seu patru barbați în mu- 
nicipii și doi in colonii, guattuorriri Și duamriri din care u- 
nul primus era un soiu de primar, car ceilalți un fel de a- 
jutoare, ce conduceau ocărmuirea zilnică a daraverilor CO- 
“munale, Atit decurionii cit și duumvirii sau quatuorvirii sunt 
pomeniți in inscripțiuni de nenumărate ori, in cit se vede că 
numele lor era dintre acele care veneau mai des pe buzele 
Daco-Romanilor. 'Tot așa de populari erau insă Și defenso- 
ves sau patroni atit a le orașelor cît şi 'a le colegiilor, nişte 
protegiuitori şi apărători influenți ai intereselor acestora, care 
se intălnesc iarăși la fie ce pas in monumentele epigrafice. Se 
nai găsesc in sfirşit in Dacia şi alți magistrați atit comu- 

  

i) Numerile sunt acele a Je inscripţiunilor din C.L.L. III, pars, I
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nali cât și provinciali precum: curatores viarum inspectori ai 
căilor publice, quaestores (casieri) praetores urbani Şi peregrini, 
tribuni, triumviri „aeri argenti flando feriundo“ (1459), trium- 
viri capitales (1455), aediles, magistri cannabensiun, prae- 
fecti collegiorum, pagi (Aquensis), și alții muţii a căror nume 
au dispărut pănă la cel de pe urmă din mintea și limba po- 
porului român. 

Mai extra-ordinară poate părea imprejurarea că şi cuvin- 
tele privitoare la orindueala armatei a dispărut din graiul 
Rominilor. Armata romană se compunea din legiuni, ale şi 
cohorte. Numai acest de pe urmă termin au ajuns pănă la 
noi sub forma de curte, inse nu in ințelesul de corp de-armată ci 
numai cit in un altul pe care'l avea și la Romani, acel de ogradă, 
(Varo, de re rustica), Militarii activi purtau numele de-milites gre- 
garii; cei eșiţi din slujbă acel de veterani, cuvânt care în limba 

" latină avea înțelesul special de soldat liberat din armată după 
implinirea slujbei. Aceasta fiind de 25 de ani, înțelegem că 
mai toţi cei ce eșiau din armată erau inaintaţi în vristă, A- 

„cest cuvânt s'a și păstrat la Romiîni in acel de bătrân, care 
insamnă insă numai cît mare de ani, fără nici o amintire a 
slujbei militare. Sau păstrat acest cuvint şi intrun alt ințeles 
anume la moșiile. răzășești pentru a insemna un cimp de pă- 
mint neimpărțit la care au dreptul mai mulți simpartași. Aşa 
se zice că cutare răzăși fac parte dintr'un Dăbrin. Aice s'a 
păstrat amintirea asignațiunei de piimînt ce se dădea vete- 
ranului la _eşirea sa din armată, lucru ce Sintimplă și in 
Dacia de mai multe ori, precum ne 0 dovedesc mai multe 
diplome militare date veteranilor din Dacia dupii eşirea lor 
din slujbă *). Numai atita insă nea rămas din complexul no- 

  

1) Akner und Dliăller, Rom. Iaschr. în Dakien; 865: „Imperator 
Caesar divi -Nervae filius—equitibus et peditibus qui militaverunt 
în alis duabus et cohortibus decem quae appellantur I civium Ro- 
manorum, ct I Augusta, Ituracorum, eto.—et sunt in Dacia sub 
Decio Terentio Scauriano quinis ct vicenis pluribusve stipendiis
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țiunei de veteran, din care tocmai inţelesul seu fundamental, 
elementul militar, a dispărut cu totul. 

Pe lingă capul armatei, care era de obiceiu legatul lui 
“August, mai erau că ofiţeri” inferiori: praefecti, tribuni, cen- 
turiones, optiones. Apoi deosebite grade mai mici, precum: 
decuriones, frumentarii, duplarii,- cornicularii, tesserarii, be- 
neficiarii, vezilarii etc. care toți aceştia au. dispărut pănă la ! 
unul din memoria, poporului romîn. 'Tot așa au dispărut și 
numele dărilor romane precum vigesima, tribut, portoriuni. 

Ce s'au făcut cu toate aceste noțiuni pe care fie care 
Daco-Roman trebuia să le aibă in mintea sa, care trebuia să 
se afle in fie care moment in gura poporului din Dacia? Alt 
respuns nu poate fi dat la această intrebare de cât că perzîn- 
du-se noțiunile Ia car6 se referiau cuvintele aceste, cu tim- 
pul au trebuit să dispară și ele. Se tăese rădăcina lor care 

"le ţinea vii in conștiința poporului, și trebuia deci să se u- 
suce și să se deslipească ca frunzele de pe un trunchiu mort, 

Năvălirea, barbarilor asupra Daciei avuse deci de efect de 
a stinge cu totul viața de stat roman, de a stărpi ori ce soiu 
de așezăminte organizătoare şi de a arunca pe poporul daco- 
roman earăși in starea primitivă in care se fac injehebările 
societăților. Daco-Romanii se duseră in munți. Acolo reduși 
iarăşi în cea mai mare parte la starea de păstori, ei recă- 
zură din inalta și complicata organisațiune de stat romană 
in viața patriarchală, in care. uitară, impreună cu. toate 
noțiunile ce se refereau la viața organizată și cuvintele ce le 
insemnau. Aeastă disparițiune atit de complectă a ideilor pri- 

  

emeritis, dimissis honesta missione, quorum nomina subscripta 
sunt, ipsis liberis posterisque corum civitatem dedit ct: connu- 
bium cum uxoribus, quas tune habuissent cum est civitas eis data, 
aut si qui.caelibes essent, cum iis quas postea duxissent dumta- 
xat singuli singulis,“  Zdemn, 50: „Titus Aeclius Hadrianus Anto- ninus Augustus Pius equitibus cet peditibus qui militaverunt în "alis III quac appellantur ete, et cohortibus X ete,—ct sunt în Dacia sub Statio Priscoa,
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vitoare -la viața statului este cea mai vie dovadă că Romt- 
nii au trăit in munți un lung restimp din viforoasa perioadă 
a năvălirii, că deci ei părăsise orașele din cămpii că aceste 
Sau daramat și n'au fost reedificate și că impreună cu monu- 
mentele se ingropară sub ruine și numirile lor, pe care astăzi 
trebue să le demormântim precum facem şi cu dărămătu- 
rile lor, _ 

Eată deci esplicată pe deplin pricina lipsei de nume de 
cetăți din Dacia. Ea nu putea fi ințeleasă fără. faptul paralel 
arătat de noi, dispariţiunea intregei vieți de stat a poporu- 
lui roman. 

“Viaţa orășănească se desvoltă tot-deauna in paralel cu a- 
cea politică. Cit timp Rominii trăisă in munți ei fură lipsiţi 
şi de una și de alta. Cînd reincepură a injeheba viaţa or- 
ganisată sub inriurirea Slavonilor, se intemeeră, şi orașele 
noue, care in mare parte poartă numiri slavone. 

Dar dacă numele de orașe sunt așa de puţine, oare nu 
vom putea noi intălni! alte rămășiți de nume date de cei 
vechi unor elemente geografice naturale precum munții sau 
riurile ? _ | 

Asupra munţilor observiim că Rominii ne-au lăsat în ge- 
nere foarte puţine ştiinți. “ Muntele nu-i interesa pe ei, ba 
chiar îi respingea, şi de sigur că Sviţera cea astăzi atit de vi- 
sitată era incunjurată cu mare ingrijire de Romani. Din toți 
munții Daciei nu găsim pomeniţi în autorii vechi de cit nu- 
mele generic al Carpaţilor care: oxistă şi astăzi, dar care 
din causa intinderei lanţului lor pot tot atit de puţin ca şi Du- 
năvea *), să aducă o dovadă pentru stăruința Rominilor în 

  

)  D-l Hasdeu deduce totuși din numele romin al Danubiului, Du- 
nărea un argument in favoarea continuității, Rominilor în Dacia: 
Samonicus scriitor romun de după Traian spune că in limba tracă Danubius ar insemua purtător de nori, Albanejii numesc nourui 
re şi purtător se exprimă in ateaşi limbă prin dane, dene; nu- mele romin Dunăre, war fi deci de cît vechiul trac: Dane-re, A-
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vechea Dacie. Carpaţii se mai numeâu, insă și Caucasus  şi- 
o pante din ei purta numele, inrudit prin formă, de Cogaconum 
sau Cauca... Poate ci de la acest de pe urmă nume să se 
tragă numele de astăzi a piscului Cocan din județul Muscelul. *), Alt fel stă lucrul cu riurile. “Aceste erati cunoscute de cei 
vechi, care le intilniau foarte des in drumul lor, ast-fel că 
au rămas mai multe amintiri despre ele in scrierile lor. Toate - 
aceste nume, fiind de obărşie mai veche de cit Romanii, do- vedesc pe -de o parte, după cum am arătat'o mai sus, stăru- „inţa sub stăpînirea romană a națiunei dace, care le dăduse la inceput. Pe de alta insă ele existînd și astăzi, incercind numai cit modificările schimbărilor limbistice operate in de- cursul veacurilor la poporul ce au locuit pe ripile lor, trebue numai de cît să admitem o continuitate neintreruptă, a aces- tei poporaţii, căci o schimbare deplină a elementului ome- nesc cate venia in atingere cu aceste riuri, trebuia să aibă drept rezultat neapărat schimbarea, a ceea ce aparține omului 

in ființa unui riu, numele seu. Acest fapt nu poate fi espli- cat prin observația făcută in treacăt de d-l Hunfaluy că pii- urile ar avea o viață indărătnică și S'ar transmite uşor de la un popor la altul“ 2). Aiure d-sa mai adauge apoi că „nu- mele Prutului și a Siretului erau necunoscute pe timpul Roma- nilor și puteau deci cu atita mai puţin să fie transmise prin 

  

ceastă- veche insemnare a, Dunării=purtătoare de nori a fost păs-, trată în zicătoarea poporană : bată-te Dunărea, şi la. Daci jură- mintul cel mai sacru se făcea cu solemnitatea bâutului apei din Dunărea, in cît călcătorul jurămintului era pedepsit prin baterea Dunării. Numele Dunăre insă nu poate fi de obărşie albaneză, de vreme ce nici odată Albanezii nau locuit lăngă Dunărea. „Sau nu cum-va se va zice că Rominii plecind peste Balcani sub Au- relian, vor fi dus cu dinşii numele dacic al Dunărei, pe care nu Pan mai uitat de atunci, ast-fel că tocmai peste 1000 de ani îl vor fi readus îndărăt in Daciale (Istoria Critică, p. 293). ” 5) Hasdeu, Ist. Crit. p. 282. 
?)  Anspriche, p. 39.
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coloniști romani (care după cum am văzut nici odata nu s'au 
"aflat in asemene regiuni), sau prin stațiuni militare *), Si- 

retiul și Prutul necunoscute pe timpul Romanilor, cînd sunt 
pomenite incă de Herodot ! Şi apoi pentru ce oare numele 
acestor riuri n'ar fi fost ele transmise posterităţii prin sta- 
țiuni militare, cînd tocmai intreitul val al lui Traian din Ba- 
Sarabia se intindea: pe malurile lor? | 

Trebue apoi luat aminte că nu numai cursurile de apă de 
oare care insemnătate au păstrat vechiul lor nume; dar chiar 
cite-va din cele cu totul mici, atît in volum cit și in lungime, 
niște părăe a căroi maluri erau locuite de la izvor pănă la 

„ura lor de aceaşi poporaţie, şi a; căror nume ar fi trebuit 
să se schimbe cu atît mai Ușor că nu era nevoe de mari 
prefaceri etnice operate pe malurile lor, pentru a inlocui nu- - 
mirile lor prin altele aparținătoare noilor locuitori. Cum se 
poate insă ca Maghiarii Și. Slavii să fi cunoscut vechile nu- 
miri ale riurilor Daciei, dacă ele nu le-ar fi fost transmise 
piin 0 poporaţie de baștină, care le păstrase ca o moștenire 
strămoșască 2) ? | 
Incepând cu partea răsăriteană a Daciei, Moldova, intălnim 

intăiu riul Prut a cărui nume este raportat pentr prima 
oară de Herodot sub forma, grecească Ilugfzos. Forma contrac- 
tată romînă care se intilneşte astăzi in gura poporului ce 
locueşte pe malurile sale, Prut, se află amintită incă de Con- 
stantin Porphyrogenitul, 952, care numește acest curs de apă Dpoăsos 3), i 

Indată după acest riu curge al doilea mare afluent al Du- . 

  

1) Did, p. 48. : 
*) Tomaschek Zeitschrift fir O. G. 1872, p. 450: „Sclbst dis we- nigen Spurem der Nomenelatur lassen sich nur durch cin langes - Fortbestehen ciner autochtonen Bevălkerung ezkliiren. Ilaben sich in Moesien, der cinzigen IIeimat der Rumacnen nach Rose *s An- sicht, deren mehr erhalten? Neint&, . „) Herodot IV, 48. Const, Porphyr. de adm. imp. Bonn, p. 171.



"191 
nării Siretiul.  Ptolomeu îl numește “Izgăsos; Ammianus, Ge- 
rasus si Const. -Porphirogenitul îi dă “chiar numele ce îl 
poartă și astăzi Segezes 1), 

Numele unui afluent al Siretiului, Buzeul, ne au tost păs- 
trat de cei vechi sub forma Museus, ?) in care găsim in chip invers schimbarea lui m în d care se mai întilnește și la numele Tibiscum. , 

Herodot ne a mai păstrat vechiul nume al Argeșului pe care "1 numeşte 'Ozărozes,. Ă 
Un alt riu al Valachiei a cărui nume se regăsește in is- 

voarele vechi este Oltul, Forma antică a numelui seu este "Adesea, uşor de redus la acea pe care o posedă astăzi. Per- 

  

1) Ptolemeu III, 8, Const. Porhyr. ibid. Am. Aare. XVII, 13. IIe- rodot pomenește și el fără indoială Sirtiul sub numele de Ltzpzrsbs; totuși relaţia stabilită de el intre acest riu, Prutul, şi alte cur- suri de apă aduc în incurcală arătările sale şi aruncă ast-fel ne- dumerirea asupra identificărei numelor date de el cu riurile de a- stăzi. El zice IV, 48: „5 uv metzos hey0ais 7? mozauăv (Ily- 
pios) utpas za 7906 fă Bio Gzuaoăzae ză) "Iszgw o Vos, | 
6 â5 Bairepos deyeie Tiapauzăe p5s Eonions se ud vai 
thdzav, & 31 îi) "Apazes me usi 6 Nănapie vai-5 "Opitasos 2 

a leg. cuvintele Cr utooy 05507 Gtovses, curgind printre dirisele, atunci Tiagavsăe nu poate fi Siretiul, căci intre acest rin şi Prutul nu se varsă nici un alt curs de apă în Dunăre. Dacă insă se ad- mite interpretarea d-lui Zasdeu (Ist. Crit. p. 183)-care traduce această frasă prin his mediantibus=prin mijlocirea, acestora, atunci ne poate părea destul de extraordinar ca Terodot Â cunoscut numele unor riuri mici, afluenţi ai Siretiulai „Şi Prutului. Noi credem că Herodot era reu informat sau nau pătruns bine raporturile ce - i se făceau asupra: idrografiei Sciţiei. Mai sigur in ele sunt a- mirile. Cit despre așezarea geografică, şi indreptarea riurilor se în- țelege uşor cum el a putut să se inşele. Eată pentru ce noi cre- dem că cu toate că arătările lui Herodot nu' corespund de loc cu curgerea riurilor de astăzi, Tizgawbs este Siretiul şi "Ocâtiosos Argeșul. 
_ 

*) Acta S. Sabae Gothi citat de Tomaschek, Zeit. fir O. Q. 1872, p. 150. : 

tomes ExBăN)oysw îs zi "Iosgs,“ Dacă, se înţe-
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derea insă. a vocalii o intre > și = se efectuase incă de pe 
timpul Romanilor, de oare ce o inscripțiune dă acestui riu 
numele de Alt-inus?). - 

Jiul reproduce astăzi numai cît intăia silabă din numele 
seu cel vechiu: Gil-pit după cum ne a fost păstrat acesta 
de Geograful Ravenat și Iornandes 2). 

Jotrul, își trage numele seu de Îa vechiul oraş dac A- 
mutria, care era probabil și numele acelui riu. Orașul dis- 
Părind, a rămas numai riul cu numele seu cel vechiu. Sta- 
țiunea Amutria esto aratată p6 tab. Peut. ca a doua după 
Drobetis (Turnu Severinului) și riul Motru de astăzi curge 
nu departe de acest oraș spre nord-ost. - | 

In sfirşit dintre riurile Valachiei mai citim pe Lotrul, riu- 
leţ ce se varsă in dreapta Oltului, lîngă pasul Turnului -roș, 
şi caro'și trage fără nici o indoială numele seu de la orașul 
dac Arutcla, care se află “trecut pe Tab. Peut. ca a 9-a sta- 
țiune pe calea romană ce ducea de la Drobetis (Turnu-Se- 
verinului) prin pasul Turnului voș cătră Apulum (Kazlsburg) 
și distanța destul de insemnată intre” Motru (Amutria), a 2-a 
Stațiune pe această; cale, şi Lotrul (Arutela) lasă pe deplin 
loz_pentru 7. Stațiuni intermediare, mai ales dacă luăm in 
privire ca numerul total al stațiunilor intre Drobetis şi A- 
pulum erau 15. . - 

  

1) - Ptolomei III, 8. Akner und Miller, Romische Inscriften in Da- kien, Anhang No. 28: quam Drusus pater alpibus bello patefac- tis derivavit, munit ab Altino usque ad flumen Danuvium. O alti inscripțiune aduce numele de Autumn. IVid No. 17: -ad Alutum flumen secus mont. Caucasust, (Carpaţii). 
2) Jornandes XXII. Geogr. Raven. IV, 14. D-l ZIasdeu Ist, Critică I. p. 283 combate apropierea aceasta, pe temeiul că Iornandes ar înțelege sub Gilpit un riu al Transilvaniei. D-sa dovedeşte prin deducţiuni filologice că rădăcina acestui nume este Sil=riu, pro- totip tracic. D-sa apropie de acest nume doue alte riuri ale Ol- tenici Jaleșul=Sal-=riu şi Gilortul=Sil-ort în care Ort=—brar in limbile arice (Ortoman). Conclusiunea d-sale este identică cu a noastră că Jiul esto un nume vechiu.



193 

Transilvania care alcătuia centrul provinciei romane, păs- 
trează și ea un număr din numirile vechi a le riurilor sale. 
Toate arterele sale principale de apă sunt și astăzi insem- 

mate cu numiri antice şi cito-va din cele mici infățoşează și 
ele aceași particularitate, E 

Riul cel mai mare al, Transilvaniei şi cel mai mare dintre 
toate afluentele Danubiului, Zisa, purta in vechime. un nume 
co nu a suferit aproape nici o schimbare: Tysia, numit și 
Pavihiscus şi confundat une-ori de cei vechi cu Timeșul : 
Tabisia, -Tibiscus »), | 

Printre tributarii cei mai însemnați ai Tisei găsim incepind 
dinspre gurile ei: Crișul numit de cei vechi Grisia sau 
-Grissia 2); Dureșul numit incă de Herodot Miz:s, de cătrii 
Strabo Jlariscus, iar de cătră Geograful Ravenat Darisia ; 3) 
Timeșul a cărui nume la cei vechi, confundat cu acel al Ti- 
sei, se infățoșază in forma sa cea mai obicinuită ca Tibiscus, %) 
Sameșul confiuentul cel mai nordic al Tisei îşi regăseşte nu-. 
“mele seu in o inscripțiune care pomenește riul Samus, *) 

Trei nume afară de aceste aparțin unor cursuri miici de 
“apă: Bărsava aşa numită de la colonia Bersovia î); Ompo- 
iul care "şi trage numele de la orașul Ampelum ?) Și Cerna 

  

) Plinius IL N, IV, 12, 25; Zorhandes, 8: Tisianus; 84: Tysia ; An, Marcel. XVII, 13: Parthiscus; Geogr. Raven: Tibisia; Gru- ter, Inscrip. 448, 3: Tibissus, 
2) Tornandes, 22, - 
5) + Zerodot, IV, 48. Strabo, VII, 304. , ?) - Ptolomeu, III, 8: Tifizuce, Aceste nume toate se regăsesc în Const. Porphir. Bonn. p. 194: „llosoube a So 5 Tiufors, 3 „Sxuăs Zebsagos & Todea (2) mesauis spizos 5 Moehons, stzatos 

-3 Kgicoş za zh Ecepes mozauls î Tizta,& 
5) Ahner und Ailler 1. c. No. 763: „ Valerius alentinus subsigr- - Davit Samun cum regione trans vallum imperâtore domino nostro 

Marco-Aurelioc, ; 
%) Tab. Peut. Q. |. L. III, No. 247. 

C. L. L. III No. 1293, 1308. D-l Schoieer în Ausland, 1877, ad- mite numele unguresc de »Ompoly“ drep cel originar Şi apoi de 

C
I
 

- 
—
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de la colonia romană Zerna, Tierna sau Diena 1). Acest nu- 
me nu poate sluji drept dovadă că Dacii ar fi fost Slavi, după 
cum Vrocse Slaviștii ; forma lui însă, ca acea a unui cuvînt 
din familia limbilor arice, apropiindu-se de limbele slave, el 
a luat cu timpul prin atingerea poporului romîn cu Slavonii, 
forma înrudită a limbei acestor din urmă. A 

Pentru a sfirşi cu numele geografice rămase din perioada 
vomană, mai amintim nişte denumiri care de și nu sunt. con- 
ținute in izvoarele vechi, poartă totuş in sine însăși dovada, 
antichităţii lor. - Aceste nume sunt de origine latină ; dar cu- 
vintele latine de la care sunt derivate au dispărut din lim- 
ba obicinuită a poporului, rămănînd ele alipite numai cit ca . 
nume proprii, fără înțeles, de niște elemente geografice. Ast- 

fel sunt: Vulcan, numele pasului celui mai apusan ce con- 
duce din Valachia in Transilvania Și a unui sat ce se află 
in apropierea acelui bas, care nume pe timpul Romanilor in- 
semna una din zeitățile păgine. Acuma acest cuvînt nu se mai 
„află în graiul poporan, Dâcă îl găsim alipit de niște ele- 
mente geografice, această alipire trebue să dateze din peri- 
oada romană, căci nu este cu putință ca Rominii să fi dat 
pasului. și satului, în ipoteza unei intoareeri a lor de peste 
Dunărea, peste o “mie de: ani, de vreme ce, ne mai avindu'l 
in limbă, maveau de.'unde să] dee, Tot așa e şi cu Lapi- 
ştea, numele unui munte pietros c€ vine de la lapis, cuvint 
ce de asemene au dispirut din limba poporului. Nu mai 
Puțin şi cu numele mantelui Crestianilor care conţine cuvîn- 
tul creştin în formă mai apropiată de latineşte de cît acel 
comun, creștin, după legea numelor proprii care păstrează ” 

  

aice argumentează in contra derivărei lui din Ampelum. Numele 
ung. este insă format din originarul romîn, Ompoiu, care după 
toate regulele limbei romine, derisă din Ampelum. Comp. bellum=— 
resboiu; allium=—aiu, usturoiu. 

1)  Digestae, De censibus 1 Ş 8. Tab. Peut. Ptolomeu, III, $.
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mai trainic forma lor primitivă de cit acele ale graiului o- 
bicinuit. Si 

Mai amintim în sfirșit numele şoselei vechi romane care 
trece din Oltenia prin pasul Turnului TOȘ și care se numește 
Și astăzi in gura poporului: Calea Traianului ; ') de asemene 
un şes pe care Ungurii îl numesc: Jeresztes, iar Rominii Pra- 
tul lui Traian. Aceste denumiri ar rămânea neesplicabile dacă 
nu am admite stăruința poporaţiei daco-romane. 

Rominii insă au păstrat nu numai numiri rămase de la cei 
vechi. Terminologia lor geografică mai infățoșază incă şi al- 
tele pe care le au lăsat în țara lor popoarele barbare-ce au - 
năvălit peste dinsa şi care nu sar putea afla la dinșii dacă 
ci mar fi locuit in Dacia pe timpul cînd aceste popoare s'au 
revărsat peste ea. Aceste nume rămase din noianul nă- 
vălirilor, samănă cu acele scoici petrificate ce se regăsesc 
astăzi in straturile pămîntului şi din care geologii reinviază 
lumi. Ast-fel Goţii au lăsat numele lor: unui munte Gotul 
şi unui riu ce izvorește din el: părtul Gotului precum şi u- 
nui sat, Gotești 2). Numele a trebuit să rămînă neschimbat 
după analogia lui tot din totus. Numele slav al Ialomiței este 
amintit ca csistănd in țerile noastre incă de prin veacul al' 
VIl-lea. Ialomița este aceași ca Ialovița=—Ialovea, și Theo- 
phylact, scriitor bizantin mort la 640, 6 amintește in. Vala- 

“chia sub numele de iza 3, In Dobrogia existi un mie 
părău, care poartă astăzi numele de Peceneaga t) și Cinna- 

  

1) ung, Die romanichen Landschatten des r$m. Reiches, p. 379 „„mota 2. Duruy, Histoire des Nomains IV, p. 256, nota 2. De la Berge, Essai sur le râgne de 'Trajan; p. 49. ă 
> Ignaz Lenk ton Trauenfeld, Sicbenbitrgens Geographischer Le- xicon, Wien 1839, s. y. 
3) Theophylact, Bonn. p: 257. Comp. 'Theophanus + 817, Bonn I, p. 423. Chronicon budense p. 329, o numeşte Iloncha sau Iloucha, *) Vezi Marta Romăniei publicată de Flemming la Glogau.
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mus amintește că pe timpul lui existau in Valachia niște munţi 
„în care se retrăsese Peceneghii și care se numeau Tis Zzu2w 

astăzi riul și ținutul Teleormanului 1). De la Cumani a ră- 
vas asemene o mulțime de nume, precum: Coman, Comana, 
Comarna, Comarnicul, Comăneşti, ete. Cumanii insă se nu- 
meau și Uzi şi au lăsat și după acest nume al lor urme in 
munții Carpaţi, unde găsim pă răul Uzului Şi părăul Oifuzului *), . - 

  

Nu se poate tăgădui că cele mai multe din orașele Da- 
ciei precum şi o mare pante din sate, a fost intemeete de 
alte popoare de cît de Romini și anume in intăiul loc de 
Slavoni, in al doile'de Maghiari și de Nemţi. Esplicaţiunea a-: 
cestui fapt reșede in imprejurarea de mai multe ori insem- 
nată de noi că poporația daco-romană, care nu părăsi țara, 
caută scăpare in munţi, unde găsi adăpostire in protiva intre- 
prinderilor popoarelor nomade. 

Eată pentru ce nu ar fi afară din cale de a nu găsi nici o urmă 
a poporațiunei romine in cîmpie, ceea ce nu se întîmplă; căci 

  

:) Tomaschek. Zeitschr. fir 0. G.1872, p. 149:,Ein 'Theil der ăstlichen 
Karpathen worin sich der Petsc henegische IHospodar Lazar zuriikzog 
hiess Tedow 2eyov (Cinamuius, Bonn. p. 196) und  denselben- ! 
tărkischen Namen Teleorman fiibrt der walachisehe district; die 
Stadt Iassy errinert au das einstige dascin der Petschenegenhorde 
Jasy-huban zwischen den Sarat und Buratt. Cu acest prilej a- 
mintim că originea numelui Zasilor de la un pretins municipium 
Dacorum Iassiorum este o iscodire neintemeetă. Inseripţiunea ce. 
a dat-naştere acestei credinţi (Alner und Miller No. 157) pome- 
neşte un praef. M. Dacorum Jassiorum. Un „braefectus municipii“ 
este ceva, ncobicinuit; e vorba de pracfectus militum dacorum 
Tassiorum, adecă prefectul silitarilor Zasigi din cîmpia Tisei, 
care nu au comun cu Iașii de cit o asemănare a numelui, 

2) Pentru diversele nume lăsate -de Cumani, vezi - 'runzeseu, Dic- 
ționar topografic al Rominiei, Bucureşti 1872 şi pentru 'Transil- 
vania acel al lui Trauenfeld. Despre Uzi vezi Cedrenus, Bonn, 
II, p. 582: „3 să Odtâv Ehyegcryives 28 ai once Sen briza 

4 - - 2 
Z za 309 Ilarovraniy Zwpavtozipoy sa pai nodul) iozegoy,
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am descoperit cite-ta rămășiți” de punturi locuite care au 
păstrat numirile cele vechi, | | 
„Există cu toate aceste un mare număr de sate care poartă 

nume de obărșie, romănească, şi.la rîndul lor fură prefă- 
cute de Maghiari și Nemţi pentru a le da după limba lor. A- 
semene nume dovedesc deci că aceste sate datoresc intemeerea 
lor Roiminilor şi că Maghiarii şi. Nemţii sunt aşezaţi in ele 
la o dată posterioară. | 

Rosler, după sistemul lui de a aduce numai acele fapte 
care vin in sprijinul teoriei sale și de a trece sub tăcere pe 
acele ce se improtivesc, susține că „nu ar exista în Transil- 
vauia și Banat nici un singur Oraș sau Sat de nume romi- 
nesc din obirşie. Ast-fel Alba Julia nu este decit traduce- 
rea maghiarului Fejervar sau a germanului Weissenburg, Va- 
sarhely devine pe romăneşte Osorheiu; Ujvar, Vioara ; Som- 
1y0, Simleu; Regen, Rogin; Hatzag, Iafeg; Clausenburg, 
Cluşiu; Enyed, Aiud; Schiissburg, Seghişoara ; Las, Lăsleu ; 
Holdvilâg, 1/oldgelag ; Udvarhely, Odorheiu ; Kiralyhalma, Cri- 
hultna ; Foldvar, Feldioara ; Szeplak, Siplac; Hahnenbach, 
Hambae, ete.“ *), | 

Alăturea cu imitarea formată de Romini după numele un- 
gureşti şi nemţeşti, să punem formaţiuni inverse in care e: 
lementul de obărşie românesc a suferit o potrivire cătră diu- 
lectele streine. 

Român Maghiar German 
- Cărpiniş Kerpenyes — 

Daia ” Dalya | — 
Rece Tecse Rătsch 
Topărcea Toporeza Tschapertsch 
Galiş Galyis . Galisch 
Săcel (Săticelj  Szecsel — 
Tilișca - Teliska Telischen 
Valea Valya Vallendorf 

  

*). Rom. Stud. p. 13).
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Măndra - Mundra — 
Sărata Serata — 
Buia Bolya > Bell 
Vladeni. Vledeny Vladein 
Reşinar | Teşinăr Reschinar 
Porceşti Porcsesd . Portscheschti 
Cimp. lui Neagu Rampolnyalk — 
.Porumbalk * Pârumbăk Pornbach 
Găunoasa, Kaynosza — 
Vulcan Volkany Wollendort 
Rucăr Rulur duckendorf 
Adrian Adorian — 
Buzeu Badsa Bodsau 1). 
etc. 5 ete, etc, 

Se cunoaşte ușor că popoarele streine au imitat pe Romini 
in formațiunea, acestor nume, de pe faptul că pe când unele din 
ele in limba romînă insamnă ceva, in limbele germane şi ma- 
ghiare, ele perd cu totul o asemene insușire. Așa, Rece, Car- 
piniş,. Săcel (săticel==sat mic), Mândra, Reșinar, Porceşti etc. 

„Altele au evident o formă romăneaseă care sună cu totul 
strein în limbele celelalte, precum : Topărcea, Vlădeni, Buia; 
altele in sfirşit au o obărșie veche, după cum am văzut-o mai 
sus: Buzeu, Vulcan, Rucăr. 

Nu este tot-deauna ușor de a se adeveri care au fost limba 
originară ce au dat naștere numelui şi care din numiri nu 
sunt de cît imitaţiuni posterioare. Așa spre exemplu cum 
S'ar putea spune care din cele trei numiri ale Pasulu Tur- 
nului roş_este cea originară ? 

Romîn. Maghiar. German. 
Pasul Turnului roș, . Verestorny-Passus, .Rothenturmpass. 

In unele cazuri însă putem determina succesiunea denumiri- 

5). Pentru toate aceste nume şi altele ce vor nai veni iu urmă 
consultă dicționarul lui Tratenfeld, apoi Bielts, Iandbuch der 
Landeskunde Sicbenbiirgens, Hermannstadt, 1857,
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lor, anume atunci cînd imitarea cade in unul din cazurile - de 
mai sus, - - 

Există un exemplu clasice despre modul cum Ungurii au schim- 
bat numirile vechi româneşti in altele ungurești, pe care acuma 
invățaţii lor le susțin cu tot deadinsul că ele ar fi cele mai vechi. 
Anume am văzut mai sus că numele: riuşorului Cerna este 

vechiu. Ungurii il numesc acuma Zyrăig sau Lger-ugy in care 
ger însamnă mesteacăn car ug; Jy=apă, părău. Eger-ugy iîn- 
samnă deci părăul mesteacănului sau părtul negru, același ințe- 
les ca şi Cerna, nume slav adaptat la vechiul Dicrna și cueşiel 
vra se zică negru. Este insă inviderat că numele Cerna este 
cel mai vechiu şi că numele unguresc nu este de cit un soiu 
de transcripțiune posterioară *). 

Eată la ce se reduc aserțiunile cele mai categorice ale lui 
Risler, care cu toate numirile romiincşti, ce care sar in ochi 
cu sutele la cea dintăi privire aruncată pe o hartă, .are 
curajul a susținea că 'nu Sar afla in Transilvania şi Banat 
nici o singură localitate cu nume de baştină romănesc! Na 

Ce e drept adese ori trebue multă luare aminte pentru a 
descoperi numirile româneşti sub haina lor germană sau ma- 
ghiară, mai ales cînd sunt scrise: cu ortografia particulară a- 
cestor doue limbi. Ast-fel un ochiu nedeprins ar putea uşor 
lua drept germane numiri ca aceste: Vladein, Bornbach, Bod- 

1) D- j. Ilunfaley, Auspriiche, p. 106 recunoaşte acest fapt, dar il esplică 
in felul d-sale: „Der slavische Name Cerna der von der frăhereu 
slavischen Bevălkerung herkam, wurde unter den ungrischen Be- 
sitzern zu Eger—ugy d, h. Erlenbach (Eger=Erle, Ugy=—Waser, 
Bach) ; denn Erlenbach und Schvartzbach sind hăutig identisch. Vuza 
erscheinen die VWalachen, denen das slavische nicht fremd car, mit 
denen sich die ctwaigen savischen Ueberreste cereinigten, und die 
alte slacische Denennung acurde erneuert. Auf diese Weise haben 
sich die 'slavischen Flussnamen auch neben den Ugrischen in Sieben- 
bitrgen durch die Walachen erhalten.* Dacă insă Valachii au 

"venit după Unguri, pentru ce ar fi imprumutat ei numele de la 
Slavi şi nu dela Unguri?
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său, Ruckendorf, și drept maghiare următoarele: Volkany, 
Kerpenyes, Galys, Szescel. | 

- Terminologia oraşelor și satelor cu toate aceste nu poate 
aduce nici o lumină, în chestiunea care ne ocupă, afară bine in- 
țeles de numirile de obărșie veche pe care le am vaportat 
mai sus. Toate numele maghiare, germane cît şi cele romă- 
neşti mai noue nu pot dovedi altă-ceva de cit că cutare sau 
cutare localitate au fost întemeiată de cutare popor și de a 
arăta pănă la un punt succesiunea straturilor de poporație 
care au venit să se așeze unul după altul in acel loc. Nu se 
poate insă deduce din această imprejurare nici un argument 
pro sau contra, intăității așezărei uneia din cele trei rase 

” principale in ţara însăşi. ÎN 

Pentru a găsi acest argument in nomenclatura ţerei, un 
argument tot atit de puternic ca: şi acel ce decurge din nu- 
mirile vechi, trebue să ne urcăm in partea cea inaltă a mun- 
telui, să studiăm numirile pe care îl poartă scheletul ţărei ; 
căci după cum am arătat'o în mai multe rânduri, munţii Car- 
pați adăpostiră pe poporul romîn in contra pericolelor năvă- 
lirei. Aceşti munți care apărase adese-ori pe Daci contra a- 
tacurilor popoarelor vecine, deveniră incă odată scăparea lo- 
cuitorilor ţărei așternute la poalele lor, acuma insă pentru 
un restimp mult mai lung, în decursul căruia ei cercetari, 

"toate infundăturile, se suiră pe toate piscurile, se adăpară 
impreună cu turmele la : toate șivoaele lor. Atunci căpătară 
Daco-Romanii o cunoștință așa dedeplină a muntelui; atunci dă- | 
dură ei numiri pănă și la cele mai mici accidente ale tiri- 
mului, asemenea Sviţerilor, care Și ci adăpostise sub zăpezile 
munţilor, libertatea și neatirnarea lor. Un popor nu locuește 
nici odată de bună voie, muntele unde viaţa este in tot-dea- 
una mai grea; numai silit vine să ”i ceară ocrotire pentru 
păstrarea, existenței sale. 
„Cu toate aceste un scriitor neamț, citat și aprobat de Ris-
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ler, observă, despre Rominii care  locuese munții Biharului 
(între Transilvania și Ungaria): „Că Star găsi cu ereu in 
munții Alpi un țăran care să nu cunoască numirile munţilor, 
văilor, ripilor; in Bihar aveam tot deauna de luptat cu nești- 

ința călăuzilor, chiar cînd acestia erau păstori care vin in 
„ fie-care an la, păşunele din acești munți. Această, neștiință, 

este fără indoială productul nepăsărei pentru propria lor pa- 
trie și arată prin urmare lipsa unui sentiment național. Lo- 
cuitorul Alpilor nu se mai obosește a liuda frumuseța clm- 
peniilor sale; el nu mai incetează in esplicări şi enumerări 
a tuturor numirilor. Nici o urmă a unei asemenea insușiri 
nu se intălnește in Bihar; nepăsător şi fără interes, cunoscînd 
de abia piscurile cele mai apropiate, deplin neştiutor de tot 
ce se află la oare care indepărtare, călăuzul merge pe lingă 
tine, ne având simţ de cit pentru butelcă“. Din acest loc a 
d-lui Schmid deduce Răsley argumentul următor: „Oare ast- 
fel S'ar arăta Valachul cînd el s'ar simţi ca vechiul cetățan 
al acestui pămînt, cînd acesta nu iar fi întradevăr o pa- 
trie nouă și incă nu pe deplin cunoscută? '), 

Atit călătorul cit și istoricul uită un fapt foarte firesc, că 
nici odată omul de munte nu apreţueşte frumuseţa, ţărei 
pe care o are necontenit sub ochii sei, şi că inflacărarea de care 
par cuprinși călăuzii svițerani trebue pusă in socoteala intere- 
sului lor profesional, cea ce nu poate avea loc in Bihar, care 

"fiind foarte rar visitat, profesiunea de căliuz este cu totul 
necunoscută și prin urmare şi însușirile acele care o deose- 
besc, Cit despre observația că Rominii m'ar avea simţ de 
cit pentru butelcă, nu ne miară atita facerea ei de călător, 
cit aprobarea ei de istorie. : 

  

Să cercetim mai cu deamăruntul nomenclatura muntelui 

  

:)  Adolpl Sehnidl, Das Bihargelirge in Răster Rom. Stud. p. 142,
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in ţerile locuite de Romini, incepind cu Transilvania, țară incun- 
jurată mai din toate Dărțile cu munţi care ajung mai pretutin- 
“dene la mari inălțimi și care inchid intre ei un podiș, el in- 
suș indestul de inalt. - 

Plecind de. la marginea apusană sudică a ţerei, de la ho- 
tarele Banatului găsim muntele cel mai inalt purtănd numele 
de Păsful Pietrei *) in jurul căruia se adună piscurile ur- 
mătoare dea doua mină: JMăgura, Muntele mic, Poiana Ned- 
jei, Dealul negru, Scărișoara, Nedja, Dealul galben, Ne- 
zoiul, Dealul părăelov. Riulețele și torentele care udă aceste 
dealuri poartă numirile: Bistra dorului, Lăpuşnicul, Fene- 
şul, Riaul ad, Iidegul, , 

Afară de Feneşșul (pe ungurește strălucitor) și Hidegul (pe 
ung. rece) toate numele acestei regiuni sunt romănești ; cite- 
va din ele slavone. , , 

Basenul Jiului superior, riu ce isvorește din Transilvania, 
cuprinde următoarele nume de munți și cursuri de apă. Pis- 
curi inalte: Rătozatal, Lancicul, Vărful la boi, Sigleul mare, Straja. Piscuri mai mici : Perful Radeş, Pesful Scherilor, Dea- ud Slave, Dirlogelul, Jaragul, Tulişu, Zanoga, Dealul piscut- lui, Nedja Borescului, Gidomanul, Godianul, Stina, Frumousa, 
Dealul „1vcanidlui, D. Pleșului, D. .Piua, D. Juncelul, D. Să- rătura., Ape: Izeorul la Cute, Valea ave, V. Lazarului, Părăul negru, Zanoga, Părăul Prislopului, V. Bilaplui, V. Dradei, Tulişa, Dirliasa, „Bcorușa, Braja, Crivadia, Ani- noasa, 

| 
Toate riimirile acestei regiuni sunt romine sau slavone, :a- 

fara poate de Sigleul. Numai cit in partea șesului spre nord, se. intilnesc cite-va pirăe cu numiri ungurești, 
Regiunea ce se intinde intre Jiu și Olt este percursă de puternicul lanţ al Puringului a cărui piscuri mai inalte sunt: 

!) Toate aceste denumiri a fost luate din harta statului major au- striac. Compară dicționarul li Treuenfeld și Geografia lui Bielz.
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Capra, Curşa, Cindrel, Piatra albă, Voinagul, Reșinchdl, 
Tihăul, Presbea, 'eară din cele mai joase, toate cu numiri 
romănești, insemnăm : Juncelul, Secul, Păpușa, Dealul Urdei, 
Ciobanul, Tatavca, Robul, Serbotele, Frumoasa, Casa, Ostia- 
Jul,  Vâxful rece, Tirnova, Nedeleul, Găncioara, D. Zim- 
brului, dMoldovișul, Plaiul Drăgănesei, Pietrosul, Gorga- 

“nul. Dintre riuri carăşi sunt cele mai multe cu numiri ro- 
mine, cite-va slavone, ear maghiare sau germane nu ze gă- 
sește nici unul: Valea Șipotului, V. Sidului, Riul boalei, 
Stirniasa, Fetița, Voevodul, Izvorul Bulubu, Iz. Caparinu= 
lui, Ie. Kozicanului, 12. Baruşului, Ie. Balindru, Iz. Furnica, 
Sadul, Sadurelul, Lotrioara, Riul Vadului, Iz. Floarei. 

Această lipsă de nume ungurești sau germane este cu a- 
tita mai insemnată de cit la poalele Pairingului spre nord se. 
găseşte poporaţiune maghiară şi germană, și multe din satele 
şesului poartă numiri streine. Elementele. naturale insă. sunt 
numite chiar in apropierea satelor maghiare și germane, cu 
numiri romănești. Ast-fel lingă orașul A/iihlbach, pe unaure- 
şte Sebeș, intilnim dealurile numite Vlaicu şi Verful Pleşei. 

Spre răsărit de Olt pănă in drepturile Braşovului, o- 
văş aşezat în un șes ce intră adine in munte și care samă- 
nă a despărți lanţul meridional al Carpaţilor de acel ce s'in- 
tinde la răsăritul ţărei, se ridică munții Făgărașului a că- 
rora piscuri mai inalte.se chiamă: Clăbucetul, Surul, Nego- 

iul, Buteanul, Văcarea, Budislavul, Racovițanul, Păpuşa, Co- 
păul, Osticul, Boldoviştea, Comarnicul, Masgava, Vevful Cra- 
iului, Boiţa. Pentru munții mai puţin ridicați, toţi cu: nu- 
miri romiineşti. (cite-va slavone) cităm: Grohoţișul, Pleaşa, 
JMigura, Olanul, dlormentul, Calugăra, Zanoga, Giinsanii, 
Foișoara, Ciocanul, Suza, Pretina, Căpăţina. Cremenea, Bol- 
dana, Prislopul, Leota, Săcătura, Grinţa, Pietricica, Crăpă- 
tura. Dintre părăe vom enumera: Butul,* Topologul, Ar- 
bașul, DBărsa fierului, Birsa lui Bucur, Birsu Groșetului. 

Dintre aceste nume vârful Oraiului se numește pe nem-
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țeşte : inigstein ;. dar este inviderat că numele german nu 
este de cit o traducere a celui romînesc, intru cît el este cu 

“totul iisolat, pe cînd toate celelalte piscuri sunt numite chiar 
de Germani cu numele lor romănești. De asemene şi cu Birsa" 
numită pe nemțește: Burzenfluss şi care poartă in primele 
documente ale Transilvaniei, numele de Borza, dind numele 
seu ținutului prin care curge terra Borza. Observăm aice 
că numele acestui riu există, şi in munte, ineunjurat acolo 
exclusiv de numiri romînești, unde fie care din cele trei ra 
muri, care intrunite dau naștere Birsei, poartă pe, lingă nu- 
mele generic de Bissa și un determinativ curat romănese. 
Este deci mai firesc lucru de a admite că numele dat riului 
de Romini în munte s'a coborit in vale, unde a fost adoptat 
de Germanii așezați acolo, de cît că el să fi luat naștere in 
cîmp din gura Germanilor şi apoi să se fi urcat la munte 
intre Romini. 

Intre ţara Birsei şi riul Buzeu se intilnesc următoarele 
piscuri: inalțe : Bucecea, Ovestianul nare, Grohotiţul, Tătavul, 
Ciucaş. Afară de acest din urmă, care poartă un nume un- 
guresc (știucă), pentru că este aproape de ținutul Secuilor, 
toți ceilalți sunt romineşti, cea ce se observi și la piscurile 
secundare : Zlobotu, Poiana creați, Strunga, Obărșia, Piatra 
mare, Crucărul, Căpdițina porcului, Clăbucetul, Roșa, isiga, 
Musița, Verful Tuvcului, Rușca, Dobromira, Doiţa, Riulcţele 
principale din aceşti munți sunt: Azuga, Doftana, Valea lui 
Balan, Buzeul, Numai cît in cîmpii din imprejurimile Brașo- 
vului intâlhim părăe cu nume germane, precum: TVeiden, 

Erich, 

De la riul Buzeului inainte, Carpaţii, care se intinsese spre 
răsărit, apucă de odată inspre nord, formind un arc de cere 
aproape de o deplină regularitate, a căruia convexitate este 
intoarsă cătră Marea neagră. Oltul care își are izvorul mai 
la nord, scaldă picioarele acestui lanţ şi pe ingusta lui vale, a- 

.
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dese ori pănă adinc in fundul munților, locuește o rasă 
particulară de Unguri, Secuii. *) Această poporaţiune ungu- 
rească fiind destul de compactă izbuti a desnaţionaliza ea pe 
Romini, lucru ce mai nicăire aiure nu se intămplâ; de aceia. 
so nimerește adese-ori de a intilni în scaunele secuești sate 
intregi de Romini care și-au uițat, cu totul limba lor și vor-" 
besc ungureşte; cănd inse *i intrebi ce sunt ei? iți respund 
că Vlahi adecă Romini. Se va inţelege deci uşor cum se face 
de terminologia muntelui in această parte a Transilvaniei s'a 
maghiarisat și ea, și că un mare număr de piscuri, şi de 
părăe, care purtau fără indoială în vremile vechi numiri ro- 
mănești, sunt desemnate astăzi cu termini ungurești. Totuși 
chiar in această regiune se găsește maghiarisată mai cu deo- 
sebire partea cea mai apropiată de vale, pe cănd partea cea 
mai centrală a pastrat in mare parte incă terminologia ro- 
mănească , 

Așa intre Buzeu şi Oituz găsim pe coastelele ce se pră- 
vălese înspre Olt piscurile următoare cu numiri ungurești: - 
Zanovanyoshavas, Biidăshut, Iahkobhavas și multe altele; de 
asemene și riuri care poartă numiri ca: Zagon, Szipkes, 
Mavtonos ete. Mai adine în munte spre granița Moldovei 
găsim numiri de obărșie romînă precum : Penteleu, Dușata, 
Gherghiul, Voidreșelul, Rustelul, Culmea Cozii, Măgura Ca- 

” şinului. Căt despre riuri afâră de Buzeu şi Olt a căror nu- 
“me antic s'a stabilit mai sus, intilnim pe lingă multe nu-. 
miri ungurești și următoarele romine: Bisea, Herțaga, Ghiur- 
ca, Tihuza, Lipşa, Cosa, Cașinul. Dar se găsesc urme 
de numiri romănești chiar in partea magiarisată a erei, cel 
mai sigur semn că. numirile ungurești s'au suprapus celor 
romine și le-au inlocuit. Ast-fel găsim intre piscurile inalte 
ale acestei regiuni: Kovasnaipilis, maghiarisare evidentă a nu- 
melui romino-slavon de Virful Covasnei. 

  

*) Asupra orignei lor, vezi mai sus p. 103.
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Cu cit ne urcam cătră izvoarele Oltului. cu atita se inmulțesc 
“numirile ungurești și restrăng mai adăne în munte pe cele romă- 
neşti. Ba in dreptul judeţului Bacăului ele tree chiar și în munții 
Moldovei, Ast-fel intre Oituz și Trotuș găsim piscurile inalte: 
z0lloshegy, Biidăshegy, Nagysandor, acest de pe urmă numit şi 

de Romini după numele unguresc: Șandrul mare. Şi aice 
insă intilnim numiri romănești ascunse in vestminte ungu- 
vești, care arată că aceste sunt mai vechi ; ast-fel găsim mun- 
tele și riul Zatros, care nu este altă ceva de căt Zrotușul 
(pe slavoneşte repede) şi Gyângei Szey, romănescul Gherghiul. 

Intre Trotuș și Bistriţa se găseşte aceiași repartiție a nu- 
melor romîne şi ungurești. Cătră Transilvania: Nagy Iagy- 
mas, Felcte Ilagymas, Mezăhavas, Iloshuvas (pe romănește: 
Iloșhăuşul) Ciudomir; cătră granița Moldovei din protivi 
Luipoșul. Rîurile care se scurg inspre Olt poartă cele mai 
multe numiri ungurești ; acele care se cobor in Moldova, nu- 
'me Slave sau romăneşti: Domul, Corbul; Bicazul poartă un 
nume unguresc, 

Țara locuită de fărămătura națiunei ungurești, Secuii, 
se sfirșește lingă riul Bistriţa, pe ripa dreaptă a căreia se 
găsesc incă munţi care se numesc: Biilkhavas, Koszveshavas 
Jezăvesz, Oros Biil. - Pe malul nordic al rîului incep earăși 

„a predomni numirile romîne. Pină la Dorna se găsesc piscu- , 
rile inalte: Dealul negru, Izvorul Alimanului, Petrosul, Stră- 
ntoara și printre inălțimele mai mici: -Priporul Condei, Po- 
cana Stampei, Bucşoara, Dealul Loluveilor, Peatra Dornii, 
Pietyile roșii, Dealul lat, Giodul, Tihul, Cica, Leorda. Pe 
ici colo inse căte un nume format din ungureşte: Dealul 
JMogoșului (ung. niogoș inalt). Ca părăe vom cita; Za, 
Tihuţa, Sărişorul, Drăgoioasa, Grințieşul, 
Purcegănd de la Dorna lanţul Carpaţilor ie o indreptare 

apusană, ihchizind Transilvania din partea Nordului și intin-
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zind ramificările sale in muntosul ținut .mărginaș al Mara- 
mureșului, Numele tuturor munților, mari și mici, fără 
nici 0 escepție, sunt de obărşie romînă. Intre piscurile inalte 
vom cita: Mfuncelud, Pălisineasa, Incul, Pîrful omului, Su- 

- hirzelul, Gogoșa, Țiuleşul, Gutinul, Intre cele mai mici enu- 
merăm: Dealul Brezii, Virful Lazului, Dlăgura Cataramei ; 
V.- lui Dan, Pocana hiitrină, Obirșia Rebrii, Brusturul, Ciar- 
cănal,  Prislopul, Plescuţa, Boa, V. oș, Incufa, Cărlibaba 
Rodna, Raia,: Bila, Scorița, Secul. Dintre părăie vom a- 
minti:  Strimba, Șuța, Rebra, Ilea, Zeșna, Korzul. Runcul, 
Mara, Slatina, Blasa.  Cătova părăie care se cobor in vale 
poartă nume ungurești: Szaszar, Kapolnae, | 

Din partea apusană Transilvania inlățoșază de asemene 
nişte lanţuri de munți destul de ridicați, cu toate că nu sunt 
așa de nestrăbătuți ca acei care o incnid. dinspre cele-l-alte 
puncte cardinale. Lanţul principal dintre Criș şi Mureş nu- 
mit lanţul Vlăghiesei şi a Biharului, arată pretutindene nume 
românești, amestecate ca de obicei, cu căteva numiri sla- 
vone.  Ast-fel insemnăm piscurile: Osliava, Vărcora, Dlun- 
celul, Aăgura Priei, “Căciulata, Meseşul, Calota, Răticelud, 
Bogdanul, Chelcelul, Barateul, Gorgoșate, Sigăul, Că'buna- 
rul, Corabia, Piatra lui Arad, Rotundu, Găina, Dealul știu- | 
beiului, Dial, ciocului, Vulcanul, Bălămireasa, Negrileasa, Dim- 
bul, Detunata și altele nenumărate. Căt despre cursurile de 
apă ne vom mărgini a cita următoarele: Jada, Calota, Bisca, 
Sameșul (vechiul Samus) Sica, Micul. . 
Părăsind Transilvania Şi pătrunzind in Ungaria proprie, gă- 

sim că munții acestei eri ce se află in dreapta Tisei infe- 
rioare, in Banat, poartă cu toții numiri vomănești. Ast-fel in- 
tilnim în această regiune piscurile următoare: Culmea Ferii, 
Cul. Bobului, Cracul Yoș, Peatra Nedei, Gesna, Cuca, Semeni- 
cul, Pîrful Socului, V. Brunișorului, V. Nemanuduui, Cucu- 
ioava, Coprivul, Ciclovaciul, Galșul, Omesnicul, Tilva Tya-
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sinului, Moşul, Pregeta, Sviniacea, Iuvennata, :Belcocețul, 
Bregletele, DMoldovica, Balonul, Leul inalt, Domanul, Ilabitul, 
Plestra, Pleava, Cununa, Solonul, Ponorul, Stupariul, Doclina, 
Glava. Numai căteva dealuri mai mici de pe poalele lanţu- 
lui, poartă nume ungurești. 'Tot aşa cu riurile. 

In Maramureş găsim lanţurile Lăstagalui, a Călimanului, 
a Viforlatului, a Rodnei, cu piscurile: Pibleșul, Heniul, Da- 
maiul, Ineul, Biscaia, Călimanul, Oușorul, Iza, Suhărzelul, 
Galiţii, Văvfureasa, - Rebra, Cărlibada, Virăul, Saiul, Ciri- 
bucul. Dintre riuri v'om cita: Iza, Apa, Cisla, Zrișca, Șio- 
părca, Lapisţea, Tărățcăuţul, Agul mare, Vizăul. Acest de pe . 
urmă păreu nu'și trage numele de la ungurescul ziz—apă ci 
de Ja Slavonul viză, un soiu de pește. 

Vom cerceta și Carpaţii moldovenești, nu în privirea nu- 
melor ungurești, care lipsesc aproape.cu totul, dar pentru a 
demonstra că proporţiunea de numiri slavone este departe 
de a fi aşa de puternică după cum se admite de obiceiu, 
Eată numele piscurilor de căpitenie: Clăbucul, Runcul, Ne- 
mia (u), Obrăjescul (8), Lapoșul Micrușul,  Şolinitoroiul, 
Dermoza, Aldamașul (u), Ghimeșul, (u), Toroglejul, Țile- 
șul, Păltinișul, Drăgoina (5), Călimanul, Buccinișul, Rarul, 
Ciumerna, Clitita (5), Bunăul, Lăcăuţul, Butucii (5), Gorul 
(5),  Hărtanul, Rarcul, Tarniţele !(3), Grebenii (3), Clifele, Că- 
răboiul, Bărnarul (5), Găboaia, Verdele, Grințieșul, Budacul, 
Creştişorul, Dobreanul (5), Îăgura (3), Strimba, Tisarul, 
Geamalăul, Ciahlăul, Cărpinișul, Stănișoara (3). Să amintim 
și cele mai insemnate din nenumăratele părăe care se coboară 
pe coastele lor: Lipşa, Cernica (s), Păscariul, Slănicul (3), Caci- 
căeșul (u), Nemira (u), Bărzăuții, Ciobanaşul, Cărunta, Sulţa, 
Aghipioasa, Cioghieșul, Tivhoaşul (u), Bolohănușul, Anţa (5), 
Ticoșul (u), Pisirigul, Foăntura, Cencera,  Pănticul, Voi- 
na: (5), Șușița, Tişița (5), Suha (3), Frumosul, Dreptul, 
Largul, Galul, Ilaita, Scafa,. Serisciorul, Valea arsă, Pă- 

*
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răul Taapadui, Neagra, - Parăul al), Orucea, Lazul- Buhal- 
ni Rpeiunii. 

Studiul acestor numiri ne va da, după cum am observat'o, 
un nou și puternic argument in favoarea, tesei noastre. . In 
ănteiul loc observăm că mumele munților precum şi 

„acel al lanțurilor lor este mai pretutindene de. obărşie romă- 
nească. Nu se intilnesc nume -ungurești de cît numai in 
ținuturile locuite de Secui, unde terminologia romină a dis- 
părut din pricina stingerei poporului insuș, Proporția 
de nume slavone este mai mare la riuri de cît la munți, căci 
cele mai multe din aceste ape coborindu-se in cîmpie, ele 
au putut primi numinile lor de la poporaţiunile care locuiau 
pe coastele munților. Multe numiri de munţi sau riuri nu se 
pot reduce la nici o limbă cunoscută, precum: Runcaul, Hăr- 
tanul, Lăcociul, Budacul, Bucecea, Găboaia, Voinagul, Cindre- 
lul, Iaragul, Godianul, Balindrul, Sidul, Birsa ete. Să nu 

” fie oare aceste nişte rămășiți lasate. de poporul Dacilor, ve- 
chii locuitori ai țerilor rominești ? Este 'insă afară de indo- 
ială că aceste numiri ne aparținind nici idiomului slav nici 
celui unguresc, ele trebue numai de cit:să fie a le Romini- 
lor, singurul popor ce se intălneşte locuind aceste regiuni 
alăturea 'cu celelalte. 

Dacă acuma apropiem această observațiune de o alta,  fă- 
cută mai sus, că riurile principale a le Daciei au păstrat 
numirile lor cele vechi, date lor incă de Daci, vom ajunge 
la conclusia, că elementele principale a ori cărei regiuni geo- 
grafice, munții și riwile sale, poartă nume ce se ţin prin o- 
bărșia lor de poporul românesc. Osatura țărei este ro- 
mănească; arteriile sale sunt denumite cu numiri romănești 
şi cu toate aceste poporul care au dat aceste nume elemen- 
telor primitive ale pămintului, să fie mai nou in țară de cit 

14
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acele ce au intipărit (Şi aceasta numai in parte). individuali 
tatea lor, văilor şi cîmpului ?1 

Pentru a esplica această anomaliear trebui admis că Ro- 
mînii venind in Dacia, nu găsiră cimpia potrivită pentru tre- . 
buințele lor și urcară muntele unde “i aşazară locuința lor 
obicinuită, şi chiar sar putea găsi și un temeiu pentru o a- 
semene presupunere in imprejurarea că Rominii ar fi fost, a- 
tunci cînd veniră de peste Dunăre,fun popor de păstori. Dar 
mai intăiu păstorii nu stau pe munte de cit in timpul: verei ; 
ei îl părăsesc earna, cînd ar deveni primejdios pentru tur 
mele lor. Chiar astăzi se văd păstorii transilvaneni căutind 
o adipostire contra, greutăților ernei din Carpaţi, în cîmpiile 

„de dincolo de Dunăre. Muntele nu poate fi o așezare sta- 
tornică pentru păstori de cit atunci cînd nu pot face alt-fel. 
Apoi noi găsim pe Romini apărind in cîmpie tocmai la ince- 
putul veacului al XIII-le, pe timpul chiar cînd ei trebuia să 
fi venit in Dacia de peste Dunărea, și numărul lor creşte 
necontenit pănă ce ei ajung a alcătui state. Cum insă să se es- . 
plice această arătare a Rominilor in cîmpie, dacă in același 
timp trebue ca ei să fi implut muntele cu poporul lor? 

Cind un popor ocupă 0 țară, el incepe prin a da nume e- 
lementelor naturei incunjurătoare; munții, riurile, pădurile 
văile și alte formațiuni a le pămîntului sunt primile lucruri 
pe care le individualizază. Ast-fel se orientează el in țara 
lui dacă este autochton, sau in cea streină dacă este imi- 
grat. Viaţa vagabondă nu încetează de odată pentru a se 
schimba in o viață așezată. Popoiul deci ie posesiune de 
țara lui mai intăiu intrun chip generic, inainte de a 
o ocupa cu deamăruntul, de a o impărți in părticele, de a 
stabili in ca proprietatea, individuală, care este de obiceiu 
contimpurană cu intemeerea orașelor și a, satelor. Ast-fel pen- 
tru esemplu găsim pe Unguri incă lung timp după ocuparea 
Panoniei, ducînd o viaţă prădătoare și nestatornică. In tot 

7
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timpul cît ține viața nomadă locuința poporului este carul și 
cortul mișcător. Nu pot să se ridice oraşe și sate și deci 
nici numiri particulare pentru niște asemenea. Țara cu toate 
aceste este 'percursă in toate sensurile ; fie care element, mai 
intăi cele principale, mai tîrziu şi cele de a doua mină, pri- 
mesc numiri deosebite, Ast-fel poporul pune stăpinire inte- 
lectuali pe țara sa, prin botezul pe care "1 dă tuturor ele- 
mentelor sale firești. Cum și ar putea cine-va măcar inchi- 
pui că Ungurii și cu Nemţii așezindu-se în o țară cu totul 
pustie, să nu fi dat ei numele inalților sei munți care le in= 
chideau  orizonul, riurilor sale celor mari cu cursul lung și 
cotit, și să aştepte se vină, Rominii care să îi inveţe pe din- 
şii cum să le numească? Ar fi deci după firea, lucrurilor că, 
dacă “Ungurii și Nemţii ar fi fost cei Gintăi locuitori ai Da. 
ciei, să se găsască măcar numele celor mai insemnați munţi 

„Şi celor mai mari ape de obirșie ungurească sau germană, 
Le găsim din protivă romănești sau dace. Ce trebue oare dedus 
din 0 asemene imprejurare dacă nu conclusiunea că atunci 
cînd năvălitorii: ocupară Dacia, ci nu mai aveau neroe să 
numească munții și riurile, căci aceste nume existau a- 
cum în gura poporului care stătuse inaintea lor pe acest colţ 
de pămint, și pe care nume ei nu făcură decit să le reproducă. 
Poporaţiunea cea nouă care se așăză in cîmpie dădu numiri 
noue creațiunilor sale, oraşelor și satelor pe care le ridică 
din toate părțile. Dar Rominii coborîndu-se și ei din munţii 

„lor, pante se așezară, in localitățile intemeete de străini, parte 
- tidicară ei singuri asemene așezări. Fie-care popor dădea 

cuibului intemeiat de dinsul, un nume luat din limba sa, şi a- 
cest nume era apoi schimbat, adese-ori schimosit de popoa- : 
rele ce se așezau in-urmă in el. Ast-fel luă naștere acea 
terniinologie trilimbică a ţerilor romine de sub domnia ungu- 

„Yească care astăzi in multe cazuri este nedescurcabilă, 
Noii veniți se 'aşezau insă de obiceiu in cămpii, pe cînd
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muntele rimînea reservat cu deosebire Rominilor, care '1]0- 
cuiesc. chiar și astăzi. Acesta, trebuia deci să păstreze mai 
multe urme a poporului pe care 71 adăpostea; de aceea in- 
tălnim in munte așa de multe nume romăneşti. In deobște 
se poate observa o regulă, destul de statornică în impărţirea 

„numirilor geografice; anume munții cei inalți și riurile cele 
mari poartă mai toate nume romănești; piscurile secundare 
precum și apele de a doua mînă, sunt de asemene în mare 
parte romănești. Munţii şi apele nu poartă numiri ungu- 
rești de cît .in apropierea cimpului, sau, din cause particu- 
lare, in ținuturile locuite de Secui. Orașele poartă in cea mai 
mare parte nume streine; satele sunt aproape pe jumătâte 
cu nume romănești, pe jumătate cu nume streine.  Căt des- 
pre numele slavone, ele sunt amestecate mai de aproape cu 
acele romănești,  Căte-va piscuri inalte, multe mai mici și 
numeroase riuri de a doua mănă poartă numiri slavone. 
„Această, legături mai intimă intre numele romănești şi a- 

cele slavone s'ar esplica in chipul cel. mai firesc admițănd că 
vechiul popor al Sarmaţilor care locuia, Dacia și era de obărşie 
slavonă, se retrăsese in munți inaintea cucerirei romane, unde 
1 urmă in curănd poporaţia, romană, insăși, în timpul năvăli- | 
rilor. Ast-fel elementul" slavon ' sar fi contopit în sinul na- 
ționalităței noastre chiar de la prima Sa inchegare ca popor 
și venirea Slavonilor in veacul al V-le, ar fi dat numai cit 
noue puteri unei inriuriri care se afla chiar la rădăcina na- 
ționalităţei noastre. 2) 

  

1) Că Sarmaţii ocupau munţii Transilvaniei, vezi: Ammianus May- celinus XXXI, 4:, Atanaricus paria, pertimescens abscessit ad Cau- 
calandensem locum altitudine silvarum inacessum et montium cum suis omnibus declinavit, Sarmatis inde extrusisă, - Mai mulţi au- tori vechi pomenesc pe Sarmaţi între cei dintăi năvălitori în Da- „ci, Spartian, Hadrian 5, „Sarmatae bellum inferebanti, Dio Cassius, LXĂII, 15, numeşte pe Commod „Sarmaticul, Herodian, VII 2 dă acelaș titlu lui Maximian. 7? .
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O de pe urmă observaţie la care ne impinge studiul nomencla- 

turei. Slavii care au dat un adaos aşa de insemnat de numiri 
țărilor. locuite de Romăni, au dispărut cu totul, fiind absor- 
biți mai cu samă de elementul romănesc şi introducând în po- 
porul lor. acea puternică dosă de elementul slavon caro'i dă 
caracterul său deosebit de fraţii sei din apusul Europei. A- 
cest fapt se dovedeşte cu deosebire prin imprejurarea cu to- 

- tul insemnată că pretutindenea numirile date de Slavoni tu- . 
buror elementelor geografice, omeneşti pe căt și naturale, s'au 
păstrat în tot-deauna în gura poporului romin, pe cînd Maghiarii 
și Nemţii intrebuințază numiri deosebite pentru aceleași e- 
lemente.  Ast-fel gisim că Rominii au pastrat numirile ur- 

» mătoare slavone, alăturea cu acele date de Maghiari sau 
Germani : 

Romîn (Slavon) Maghiar. German 
„Belgrad Iaroli Fejervar Iarlsburg 
Ocna : Vizakna, „Salzburg 
Bran Torezvar Torzburg 
Cetatea de Baltă Niikillârvar | Kokelburg 

"Săbeniţa | Gârgeny-Soakua, Salzhau 
Gerla - Szamos Ujvar | Armenierstadt 

" Orăștia, Szaszvaros " Broos 
Pleşa | Uveesiir —. 
Grădiştea, „ Varhely — 

Pentru un mare număr de nume, sate, ape și munţi, care au nu- 
mai numiri slavone, aceste au fost păstrate chiar şi in lim- 
bele cele-l-alte in forma în care le-a. dato Rominii şi in a- 
ceastă formă le au imprumutat cele-l-alte popoare a le Tran- 
silvaniei. 

Numai căt nevoile ortografiei pot să deie acestor numiri | 
in limbele străine ce le-au imprumutat un caracter oare cum 
străin. Aşa spre esemplu Germanii au făcut din Vlădeni 
nume care vin de la numele propriu slavon Vlad sau : Vla- 
dislav, Vladein; Ungurii au schimbat numele slavon al mun- 

.
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telui Vârful Covasnei in Kovasnaispilis, acel al riului Zrotuş 
in Zatros. 'Tot aşa au prefăcut aceste popoare numele vechi 
Vulcan in Volkany şi YVolkendorf, Buzeu in Bodza şi Bod- 
sau, Ompoiu in Ompol, 7 etc. 

Slavii au fost fără indoială mai vechi locuitori ai Dacici 
de cît Ungurii sau Nemţii. Găsind astăzi numele lăsate de ei 
in gura Rominilor şi nu in acea a Maghiarilor sau Nemților, 
este inviderat că poporul Slav, care au dispărut, a fostin a- 
tingere in primul loc cu Rominii, pentru a transmite aces- 
tora asemene denumiri, de unde urmează însă neapărat că 
şi Rominii au trebuit. să fie in această țară inaintea popoa- 
velor imigrate. Rominii deci constatindu-sea fi fost contimpu- 
rani cu Slavonii in Dacia, nu se mai găseşte nici un mo- 
tiv pentru a-i aduce de aiure in această țară. Prin urmare 
ei sunt locuitori de baștină și nu imigrați. | 
Videm deci cum studiul nomenclaturei confirmă intrun chip | 

_neindoelnic adevărul tesei noastre. 

VIII 

LIMBA. 

Nu avem scopul de a trăta ex professo chestiunea limbei 
romănești in raporturile sale cu teoria Risleriană, subiect . 
care ar cere niște desvoltări prea amărunte. Ne va fi de 
ajuns insă, pentru a completa și in această privire cadrul 
studiilor noastre, de a cerceta numai cît pintrun chip gene- 
ral deosebitele intimpinări pe care protivnicii continuității 
Rominilor in Dacia le trag din limba vorbită astăzi de acest 
popor, lăsînd studiul amărunțit al părţii filologice limbiştilor 
de profesiune. - 

Argumentele deduse din limba Rominilor improtiva, stăru- 
inței lor in Dacia traiană, sunt de doue feliuri: mai intăi se 
invoacă identitatea limbei Daco- -Rominilor Cu acea a “Romi 
nilor din Macedonia, identitate care nu Sar putea esplica:
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* de cit prin o desvoltare a acestor doue popoare pe același 

teritoriu. In al doilea loc se intimpină aflarea sau lipsa _u u- 

nor elemente in limba Romînilor “de la Dunăre; care nu s'ar 

putea inţelege de cît în ipotesa unei formaţiuni sud-duniă- 

vene a naționalității romine. o 
Se” cercetăm valoarea acestor doue argumenta: 

Identitatea limbei Daco-Rominilor cu acea a Rominilor de 

dincolo de Balcani, nu este considerată ca absolută nici chiar de 

cei mai aprinși apărători ai “imigrațiunei transdanubiane. 

Ast-fel Rosler insuşi zice: „că limba macedo-romină se in- 

fiţoşază in gramatica și vocabularul scu ca un dialect frate 

„al celui daco-romănese.: Acesta au rămas mai credincios con- 
sonantismului limbei latine; amestecul seu cunoscut cu e- 

lomente streine, ori cît de insemnat ar fi, este incă, intrecut 

de idiomul meridional, căruia afară de aceasta "i lipseşte și ori 
ce cultură literară“ 3), D. Hunfaluy constată de asemenea că 

„cea mai mare deosebire ce se poate observa intre dialec- 

tele limbei romîne este intre cel de la nord şi cel de Ja 
mează-zi“ ?). Totuși cînd d-l Ilunfalvy adauge aserțiunea: că 

Rominii de la nordul Dunărei ințeleg uşor limba macedo: 
romină, €l susține o părere cu totul meadevărată, căci este 

cunoscut că un Romin de la nordul Dunărei nu poate fără un 
studiu sau o obicinuire prealabilă să ințeleagă dialectul vor- 

bit la sudul Balcanilor și vice-versa. Despre aceasta, se poate 

"convinge ori cine Dunind in asemănare cite-va texte in am- 

bele aceste limbi: 

Îac.-voru. „ Daco-rom, 

Amirăul de ao ari ună hil- Impăratul de aice are o fii- 

liă ahăt muşată, ce care ui că atit de frumoasă că cine o 
vede, de mușutiața ce are vede de frumuşeța ce are 

pănă în 24 de ori nu poate pănă în 24 de oare nu poate 

:) Rom. Stud. p. 103. 

2) Anspriiche, p. 197.
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“Să rămină bun; i va să glă- 
Tească, i va să zurluiască, i 
va să vătămă de ahita vrere 
ce prinde cătră mușuţeata 
a lei 1). 

Leu 'mreastă 

  

Şuţăi-mi-te'nveastă șuță-mi-te ! 
Sti 'ntrebăm sti sburim 
Ma sti duci nu te alasăm; 
Pi cale ne 'mchisiși 
Si curînd tine fugiși 
De soare și lună te despărţiși 
Ș tinereţa localui u dedeși 12) 

să rămînă teafăr; sau o să se . 
“rostească, sau o să nebu- 
cască sau 0 .să se omoare, 
de atita iubire ce prinde că- 
tră frumușeţa ei. 

La o nevastă 

  

Intoarcete nevastă intoarcete'! 
Să tentrebim și săți vorbim 
Dar să te duci nu tă lăstm 
Pe drum tu porniși 
Şi curind tu fugiși 

Aceste doue. dialecte sunt deci cu totul deosebite, cel pu- 
țin la prima videre. Si, studitim acuma constituirea lor Jă- 
untrică, pentru a vedea, dacă aceste doue idionuri pot fi pro- 
ductul aceluiași popor și aceluiași teritoriu. 

D-l Iunfaloy pentru a proba această obârşie comună a 
ambelor limbi romănești pune in asemănare mai multe : cu- 
vinte, a căror formă, ar_fi identică în ambele limbi Și deduce o. _— 

de_aice desvoltarea lor comună: „O 

in acele ce se indepărtează 
in formele identice cit şi 

asemene potrivire atit 

de prototipul latinesc poate f esplicată numai cît prin 
obărşia comună a ambelor . dialecte“ 3), 

"deduce din faptul că intălnește — in 
D-l IMunfaley 

ambele „dialecte“ 
forme identice precum, ac—ak, alb=—alb, dinte=—dente, aud— 

  

1) Vangheliu Petrescu Cruşovanu, Mostre de dialectul Macedo- Romin, București, 1682, 
2)  Cintece de Miriologhi (Bocete) din Macedonia de Th. 1. Bura- da, publ. in Conv. Lit. anul XVII 1583 p. 117, 
*)  Anspriiche, p. 207,
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aud, etc. desvoltarea comună pe acelaşi teritoriu. Această 
imprejurare nu probează insă absolut nimic, de oare ce se 
intilnesc o mulțime de forme identice sau foarte apropiete, 
intre limba romînă și surorile ei occidentale, cu care nau 
avut nici odată o desvoltare ci numai cît o origine comună. 
Citim spre exemplu următoarele, care s'ar putea inmulți după 
plăcere : . | 

a asculta italieneşte ascoltare 
a descoperi. » -  discoperire 
acru Ru "acro 
a ajunge > aggiungere 
aajuta - | ajutare 
amindoi „ amenduoi 
apoi i pol 
aer: provensal: | air 
altar e altar 
alună x aulona 
amar - amar 
an , "an 
2 desumfla catalan „ desinflar 1), 

Şi cu cit urcăm mai sus in timp, -adecă ne apropiem de 
originea comună a tuturor limbelor romanice, latina, găsim o 
asemănare mai pronunțată. Așa in limba veche franceză a- 
“Hăm o mulțime de cuvinte, pe care această limbă, ce n'au 
avut nici odată nici cea mai mică atingere teritorială cu cea, 

“xomînă, pare a le fi imprumutat de la această: din urmă. 
Mai observăm incă că şi semnificarea, cuvintelor este iden-" 
tic aceași in ambele limbi: 

  

1) * Aceste cuvinte sunt luate din Cihac, dictionaire d'Etymologie 
daco-romane, Frankfurt am AM. 1870. Cele enumerate de noi 
sunt luate din intăia jumătate a literei 4. Se poate deci judeca 
despre mulțimea de cuvinte cu formă identică intre limba romînă 
şi cele romanice apusene. !
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abscons, escons 
absters, ters 
angust 

“ alinter 

cest, 

crud 

despriz 

furt 

locuste 
adiuda-my 

aigrest 

moult 
moust 

numereux 

- oust, ost 

occire 

primavere 

paulme 

plasmateur 

voupt 

sagette . 

verme 

issit 

D-l. Hunfalvy insă mai găseşte 
in căte-va cuvinte latinești care în ambele dialecte au a- 
ceiași insemnare, deosebită de acea ce o au iu limba latină, . 
precum: barbat, dela latinescul Varbatus (cu barbă); dor de 
la latin. dolor (durere); gura de la gula (inghițitoare), ba, 
chiar luare aminte, format in chip mecanice de ambele limbi 
intrun mod identic, imitind ambele forma latină deosebită 

s_ 

0) 

ascuns 

șters 

îngust 

a alinta 

acest 

„crud 

despreţ 

fut 
lăcustă, 

ajută-mi 

Agriș 
mult 

must 

numeros 

„oaste 

ucide | 

primăvară 

palmă 

plăsmuitor 

rupt 

săgeată 

verme 

cșit ). 

și alt punct de asămiinare 

Cite-va cuvinte din Rabelais de d. de Cihac, în Conv. Lit. a- 
nul al X-le 1876 p. 30.
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animadeersio 1, Dacă d. Humfalvy și-ar fi dat osteneala 
a cerceta acest fenomen aseminiind limba romină cu su- 
rorele ci apusane, ar fi văzut reproducîndu-se pe o scară 
atit de întinsă, în cît nici unui om serios nu iar mai fi Du- 
tut veni în gînd a deduce din această imprejurare dovada 

„De care 'vra s'o găsască domnia sa despre o desvoltare a 
ambelor limbi romîne pe același teritoriu. “Dar dl. Humfalvy 
cra grăbit a găsi argumente pentru tesa d-sale şi fericit de 
a fi aflat unul ce i se părea, hotăritor nu vroia ca cercetănd 
mai departe să fie nevoit a se despărți de dinsul. 

Eată, căteva esemple despre deviaţiuni de ințeles care sar 
putea inmulți după vroință: 

focus  latineşte vatra; numai la Vegetius, după 350, in sen- 
sul de foc. 

Rom. Ital Span. Port. Prov. Franc. 
foc fuoco — fuego fogo . foc feu. 

fortană 1. soartii, noroc, care dădu, prin un proces de deri- 
vare cam curios, naștere cuvintelor romane care 
toate insamnă : vint mare cu ploae, uragan. - 

Rom. - Tial. Span. Port. Prov. Franc. vechiu 
În EIN E cn CR 

furtună | „ fortuna, fortune 

Cabalus 1. cal de muncă, de rind, pe cind numele ge- 
neric al calului era equus, care s'au pastrat in 
cuvântul frances /quifation, 

Rom. Ital. Span. Port. Prov. Franc.. 
cal cavalo  caballo: cavallo  caval cheval. 
Munducave |. a mesteca; in limbele romane cu insem- 

narea mai largă de a mânca. 

Rom. Ital, Prov. “Frane. 
a mânca manucare, mangiare mangiar manger 

    

1) Anspriiehe p. 209.
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Caldarium 1. bae de aburi, Gtuve; ia in limbile romanice 
ințelesul de caldare, cazan. 

Rom. Ital. Sp. «Port .  Prov. Franc, 
caldare  caldaro  caldera caldeira caudiera  chaudiăre 
Ficatum 1. pentru jecur ficatum == maiu de găscă in-. 
a grășată cu smochine, fica (Ars culinaria de A-. 

Picius); ia in toate limbele romanice ințele- 
„sul de maiu, 

Rom. Ital, Sp. Port. Prov. Franc. 
ficat figato higado figado — fetge . foie. 
Hostis l. străin, dușman; primește in toate limbele de- 

rivate din latină inţelesul de armată: 
Rom. Ital. Sp. Port. Prov.  V. franc. 
vaste oste  huoste hueste „host ost | 
Necare L. a omori; se specializază in-limbele romanice pen- 

ă tru moartea prin apă: 
Rom. Ia). - O -Sp. Port. . Prov, - Frane. , ——— — 

ineca :  annegar anegar . negar noyer 
Jornare l. a trage la strug, a rotunzi; ia în limbele ro- 

manice ințelesul de a vărsa, turna, inturna, 
răsturna. | 

Rom. | Ital. Sp. Port. Prov. Frane, - 
——— 

aturna,a se turna tornare . tornar se tournor. 
Se ințelege de la sine că cele două idiomuri romăneşti 

vor fi mai apropiate intre ele de cum o sunt surorele lor a- 
pusene, pentru simpla pricină că pe cand limbele latine a- 
pusene au cu ele an singur element comun, cel latin, intre din- 
sele au trei elemente comune și anume cele mai insemnate: 
ce] latin, cel trac şi cel slavon.  Eată cum se pot uşor esplica 
particularități ce nu se văd de cit la “dinsele, precum schim- 
Darea, guturalelor in labiale: apa din aqua, lapte din vlacte
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lemn din Ligia; diftongarea lui e -in ea și oa cănd silaba ur- 
mătoare este scurtă precum: ea+bă din herba, doamnă din do- 
mina, oaste din hostis. ete, 

Am Văzut: că asemănarea intre schimbările de ințeles a 
aceluiaș cuvînt latinesc in cele două limbi romîne,. acea din 
Dacia şi acea din Macedonia, nu dovedește absolut nimic in - 
privirea unei desvoltări a acestor două limbi pe acelaș teri- 
toriu, de vreme ce vedem reproducăndu-se acelaş fenomen 
pe o scară mai intinsă intre toate mădulările familiei latine, 
care de și au fără indoială aceeași obirşie, totuş nu s'au des- 
voltat nici odată pe acelaşi pămănt. Argumentul 'acesta al d-lui 
Hunfalvy nu poate deci avea nici o tărie, Noi v'om atrage luarea 
aminte asupra unui altui fapt, care rămîne absolut. neesplicabil 
in ipoteza unei desvoltări comune a ambelor limbi romine. | 

In această ipoteză anume ar trebui ca limbele acestor. două, 
popoare să aibă pentru termenii de obărșie latinească, același 
cuvint pentru aceiași ideie. Găsim din contra din asemăluirea 
acestor limbi că de și s'au adăpat la isvorul comun al latinită- ței, ele intrebuințază adese ori termini, deosebiți, tot de. obăr- | 
şie latinească, pentru reproducerea, aceleiaşi idei. Ast-feliu 
găsim că: 

daco-rom. dela lat. in mac.-rom-se numeşte de la lat. 
lana luna, mosu mensis 
tener. “tenerus gione juvenis 
douezeci duo dece gingii ——viginti * 
cugeta cogito amintesc MEns 
trimite transmito pitrece Dertrajicio 
cere qataero „ dimandare de mandare 
săruta salutare ă başare " basiare 
fripui frigus hievra „ febris 
pământ pavimentiunu - loc, țară locus, terra 
strica striga (striz) rupere, spargere FUND, SDargo 

Cuvintele identice cu daco-rom. ce există in limba, mac.-rom.



222 

precum mtinfui (cu i), pitrece, loc, mumpe, au alt înțeles de 
cît acela ce'l posed in mac.-rom. Prin urmare videm că a- 
ceiași noțiune este reprodusă in ambele limbi prin cuvinte la- 
tineşti deosebite și că din potrivă acelaș cuvint de obărșie latină 
are in ambele limbi un alt ințeles, Aceste deosebiri nu se pot: 
iusă nici de cât ințelege în ipotesa unei desroltări comune 
a ambelor limbi. Căci ce imprejurare ar fi putut impinge 
pe Rominii din Dacia “trajană a forma cuvîntul de figuri 
după radicalul fiigus pe cănd acei din Macedonia, să] alcătucască 
după insuși forma derivată latinească, febra? Pentru ce Daco- 
Rominul ar fi scos el cuvintul de săruta, in inţelesul de ba- 
siare, de aiurea de căt din prototipul latinesc, și anume din 
'salutare, și este de observat căi Daco-Rominii au trebuit să 
formeze acest nou cuvint după disfacerea lor de trunchiul 
macedono-Romin, cănd perduse de mult atingerea cu elementul 
roman din care eșise. Dacă acuma presupunem că au uitat cu- 
văntul de dașare al Macedono-Rominilo, ar fi natural să'l găsim 
inlocuit cu un 'altul de origină streină, slavon sau altă ceva, 
ear nu cu unul tot latinesc, pe care Daco-Rominii n'ar fi 
avut de unde să'l ice. Dl. Hunfalvy nu face să reiasă de- 
căt asemănările ce ar ființa între daco—și macedo-romina ; 

“dacă Sar urma pe aceiași cale cu romina și . italiana, s'ar 
pute uşor dovedi o asemanare aproape tot aşa de mare in- 
tre ambele limbi... De altfeliu cum sar putea explica forma 
aproape identică a vorbei ambo: amendoi in romănește anten- 
duoi in italieneşte, precum și altontermini reproduși mai sus? 

Pentru a judeca despre gradul de afinitate a două idio- 
muri, noue ni se pare că nu trebuie să ne ocupăm de punete- 
le asemănătoare, fără de care nu poate exista o afinitate, ci 
de deosebirile pe care idiomurile comparate: le infățoșază de 
la unul la altul. * 

Dacă aseminăm gramatica ambelor limbi romine, găsim că 
plusquamperfectul este format intrun 'cu totul alt chip” in
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limba  macedo-romină, de cît in :cea daco-romina. In locul 
finalei sem cete. găsim în limba macedo-romini "ca. Și în cea 
franceză imperfectul verbului ajutitor şi participiul trecut a 
verbului conjugat: 

Daco-Rom. Macedo-Rom. 

cu avusem. cu aveam avută 
tu avuseși tu aveai avută 
el avuse el avea avută 
noi avuscm noi aveam avută 
voi avuseți voi aveați avută 
ci avusă clji avea avută 

Conjuctivul este format în limba macedonică in toate tim- 
purile sale intrun chip cu totul particalar, prin ajutătorul 
si furi (fucrim) pe cînd in daco-romina el ie naștere prin 
conjucțiunea sc, que al Francezilor. | 

Daco-Rom. , Alacedo-Rom. 

Să am Si furi că cu am 
său . » tu ai 
să aibă n elare 
să avem » DOi avem 
să aveţi n voi aveți . 

„să aibă Ă clji au, 

In macedo-romîna.. se pune preposiţia de după nume- 
ralele de la 10—20 pe cînd in daco-romîna numai pe la 20 
inainte: „Hristos avea, doisprezece di apostoli“, 

Pănă și. vocalismul acestor done limbi este deosebit, cici limba mac.-rom. nu posedă vocala adincă guturală: î inlocu- 
ind-o pretutindene cu cea mai slabă d aice deosebirea este cu totul insemnătoare, căci se referă la însiiși constituirea fundamentală a limbei. ! a
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Macedo-romina “posedă in Sfirșit mai multe cuvinte a 
căror ințeles este mult mai apropiet de acel latinesc de 
cit cuvîntul identic daco-romin. Ast-fel a vdităma=victimare 
are in mac.-rom. ințelesul latinesc de ucide, pe cînd in daco- 
rom, are numai pe acela mai indepărtat de a rini, a face reu. 
A. spune=—exponere insamnă în mac.-rom. a arăta, pe cînd in 
daco-rom. are înțelesul de a zice, 

Alcătuirea frasei este apoi cu totul alta in ambele limbi 
și în deobşte, cu toată asemiinarea ce se află intre ele și 
care este mai mare de cit acea care le leagă de idioniurile 
latine apusene, ele sunt indestul de deosebite şi alcătuese 
doue feluri de a vorbi atit de deosebite în cit nu este 
cu putință a se admite că ele să se fi desvoltat pe acelaș 
teritoriu. 

Daco-Rominii și Macedo-Rominii sunt deci doue popoare 
deosebite prin obirșia lor, care datorese asemănarea lor co- 
virșitoare imprejurărei că se trag din amestecul acelorași e- 
lemente. Pentru Rominii din Macedonia elementul latinesc 
provine de la, coloniile pe care incă republica romană le tri- 
misese in acea ţară, in Epir și in Tesalia după reducerea 
Macedoniei 'in stare de : provincie. Latinii se - hultuiră aice 
pe elementul de baștină, care era de viță tracă, ca și in Da- 
cia traiană, unde un popor tot de rasă tracă, Daco- -Geţii, for- 
mau substratul pe care se răsădi floarea romană. In sfirșit 
elementele slave fură aduse de poporul Slovenilor, care ine- 
câ Europa răsăriteană _ din lanțul Carpaţilor pănă in fun- 
dul Greciei. Nu este deci de nevoe pentru a explica aflarea 
unui popor de viță latină la sudul Balcanilor, de a'l: aduce 
aice din Dacia traiană, cind obirșia sa deosebită este atit de 
uşor de găsit in “izvoarele istoriei romane. 

O altă greutate și aceasta neresturnabilă, se ridică insă in 
„protiva părerei că limba daco-romînă ar fi de cit un dia- . 
lect al celei macedo-romîne, care luâ ființă după ce o parte
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din acest popor se despărţi de trunchiul comun pentru a merge să se stabilească pe cursul inferior al Dunărei. | Este anume un fapt recunoscut de cătră toți acei ce au visitat pe Rominii de la nordul Dunărei, anume că acest popor for- mează. un tot mai pe deplin „Omogen. De şi este imprăș- tiet pe un teritoriu de aproape 300,000 kilometri patraţi, in- tindere egală cu acea a Italiei și care intrece jumătate din acea a Franției, poporul romîn nu infăţoșază mai 'de loc deo- sebiri dialectale in limba de care se Slujeşte. Sunt oare care deosebiri in accent, in pronunțare, in vocabular, dar dinsele chiar sunt minime și nu se intind nici de cit asupra, esenței, limbei. Aceasta este din potrivă una și aceași și este ințelcasă fără de nici 0 greutate de la malurile Tisei la .a- cele ale Nistrului: Un. atare fapt poate părea in destul de a- fară” din cale, cind intilnim aiure deosebiri atit de insemnate in felul vorbirei aceluiaşi popor; ast-fel este cunoscut că Nor- mandul nu se ințelege cu Provansalul precum și Lombardul nu poate pricepe pe locuitorul Romagnei, nici Veneţianul pe . Piemontez 5. La aceste popoare. unitatea națională nu este mănținută de cît prin limba cultă care pătrunde in toate un- Sherele. La Romini unitatea. este. firească ; aceiași limbă, „slujește poporului intreg ca mijloc: de impărtășire a găndi- rilor?) şi apoi unitatea poporului nu este numai cît inte- lectuală, ci se intinde incă şi la partea morală, la moravuri şi la obiceiuri. 

a 
Această omogenitate atit-de deplină a poporului romîn ar rămănea neesplicabilă dacă Sar admite că deosebitele sale părți de dincoace de Dunăre Sar fi desvoltat intrun chip Separat. Pentru a ne da samă de ea, trebue numai de cit 

  

1) Emile Picot, Les Roumaius de la Macedoine, Paris, 1875, p. 34. *) Emile Picot, Documents Pour servir ă Ptude des dialectes rou- mains, Paris, Cf. Cihac, dictionnaire d'Etymologie daco-romane, E- l&ments Slaves ete. Francfort s. M. 1879, p. X. 
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să primim părerea că deosebitele elemente din care se al- 
cătueşte naționalitatea romină sau fiert intr'un singur tot ii 
mijlocul Carpaţilor. Atunci se poate ușor găsi cheia unităţii - 
etnice a poporului romănesc. a 
"E drept că și ipotesa sulzero-răsleriană caută, să esplice 

in felul ei unitatea „naţională a neamului romănesc, punănd 
inchegarea ei in sudul Balcanilor. Dar in acest caz această 
unitate ar trebui să fie tot aşa de deplină şi pentru Romi- 
nii din peninsula balcanică, cea ce nu se intîmplă, după 
cum am văzut'o mai sus. 'Trebue intr'adevăr luat aminte că 
pentru a explica diferențele (fie şi numai cit dialectale) în- 
tre Rominii din Macedonia, şi acei din Dacia, trebue admis 
numai de cit că aceste doue limbi incepură a se diferenția 
“după dispărțirea popoarelor ce le vorbesc. Formațiunea lim- 
bei vomiinești ni era deci încă terminată cînd Rominii care 
veniră să ocupe Dacia (in ipotesa rosleriană) se desfăcură 
de trunchiul lor de baştină, Romînii din Balcani, cătră sfir- 
şitul veacului al XII-lea. Şi fiind că un dialect și incă 'u- 
nul așa deosebit nu ie ființă în ciţi-va ani, eată-ne siliți de 
a admite că diferențarea limbei daco-romine de acea a Ma- 
cedo-Rominilor se urmări incă un timp oare care după aşe- 
zarea lor in Dacia, pănă ce ajunseră, ambele idiomuri a lua 
forma, lor definitivă *). 

Acuma insă, dacă formațiunea, limbei romîne nu era încă 
- 

1)  Posedăm dovezi positive că aceste doue limbi erau diferen- 
țate şi anume asupra unui punt prea important, forma articolului 
postpus (care la Rominii de la nordul Dunărei este ul car la cei 
de la sud lu) încă de la inceputul veacului al XIII-le. Ast-fel 
pentru Valachii din Peninsula Balcanului intălnim la scriitorii 
Bizantini incă de prin secolul al X-le (Const. Porphyrogenitul) 
numele Serbilor sub forma curioasă : Xspf)e: care nu se poate 
explica ast-fel de cît prin acea că Bizantinii primise numele a- 
cestui popor transmis prin Romini: Sirb-lu, Sirb-lă, Daco-Rominii 
din potrivă în un document din veacul al XII-lea, 1231 (vezi mai sus 
p: 138) aveau forma al pentru articolul postpus—Buiul filio Stoje“.,
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terminată cînd Rominii ocupară Dacia, ea ajunse a'și fixa for- 
mele după așezarea acestui popor la nordul Dunării. Car- 

pații inse opuseră tot-deauna o stavilă neinvinsă popoarelor 

ce locuiau pe ambile lor laturi. Eată pricina primordială a 

desbinărei politice in care au intărziat. Rominii. Partea aces- 

tui popor care ocupase Transilvania intră in curind in sfera 

de intindere firească a poporului unguresc, care se stabilise 

in cîmpiile Tisei și a Dunărei mijlocii și de acolo putu u- 
şor pătrunde in Transilvania prin largile văi ale Sameșului 
şi Mureşului. Ramura răsăriteană a neamului romănesc care 
ocupă astăzi o parte din şesul cel mare oriental al Europei, 

unde se intinse puterea, rusască, își văzu în curănd soarta, 
hotărită prin istoria acestui popor. Dar carpații n'au ridicat nu- 

mai căt o stavilă politică inte “Romini; ei se opuseră chiar 

și la atingerea fisică a poporațiunilor pe care le despărțiau. 

Rominii din Moldova şi Valahia trăiră cu totul deosebiți de 
fraţii lor transcarpatini. Toată istoria lor o dovedeşte cu pri- 
sosință; ast-fel pe când faptele caracteristice a, le istoriei 

principatelor dunărene sunt aproape aceleași în ambele țeri, 

acele ce se referă la istoria Rominilor. din Transilvania sunt 

cu totul deosebite, ca şi cănd sute de poște iar fi despărțit. 

Este dovedit prin documentele și prin istoricii analisaţi de 
noi mai sus că Rominii se aflau incă de prin secolul al XII-le 

de ambele părți a le Carpaţilor. Puțin timp după aceasta 

+ îi videm coborindu-se din Maramureş in Moldova şi cu câţi-va 
ani inainte îi intălnim tocmai in Oltenia. Departarea, intre 

aceste de pe urmă ţeri este insă imensă și dacă limba Ro- 
mînilor war fi fost încă formată cănd ci au venit în Dacia, 

ar fi trchuit ca, desvoltăndu-se mai departe, să dee naştere în 

nişte regiuni atăt de indepartate prin așezarea lor, la nişte 

dialecte aproape tot atita de deosebite între ele, precum este 

deoschit pretinsul dialect al Dlacedo-Rominilor și acel al Da- 
'co-Românilor. Aceasta, insă nu stintimplă, ci Romănii de din- 

_coace de Dunărea vorbesc o limbă una și aceeași. 
x
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Teoria, lui Rosler nu poate eși din această dilemă : sau limba 

rominească era în stare de formaţiune când Rominii trecură 

Dunărea și atunci ar trebui să aflim dialecte intre provin- 

ciile indepartate locuite de "Romini la nordul fluviului, sau 

limba lor era acum inchegată şi atunci deosebirile ei de ma- 

cedo-romina rămin o găcitoare neințeleasă. 

î . | | 
i ax . . Sa 
i Să trecem acuma la, elementele streine conţinute in limba 

“ omînă vorbită la nordul Dunărei și a căror ființare in ea 

„se pretinde a nu putea fi esplicată de căt prin formațiunea 

:isud- dunăreană a, acestei naţionalităţi. Limba Rominilor Da- 

: i ciei traiane infăţoșază, căte-va cuvinte de obărșie greacă și 
“ anume vechi 9, a căror aflare in- organismul seu pare atre- 

- bui să rămănă neinţeleasă, pentru acei ce ca noi susțin că 

acest popor n'a părăsit nici odată Dacia, și care din potrivă 

S'ar esplica prea uşor in ipoteza zemislirei poporului romă- . 

nesc in apropierea naționalităţei greceşti. 
Printre aceste cuvinte vom cita: mic==rz:s, argal=tpţăzns, . 

y o Camătă=——răp.2%05, martir =—ydg 712, ACUM, PĂreU= sepia, 

papură=—sărnges, tufă=—s51, (în înţelesul de nimic, precum în 

expresiunea: tufă în pungă), 2) cimbru=—0ufges, 

Esplicațiunea, acestui fapt este insă cu. totul firească. 
Este cunoscut că o parte din coloniile stremutate de Ro- 

mani in Dacia, erau de obărșie din Asia minoară, adecă din 

ițeri unde se vorbea grecește și coloniştii sosiți din a- 
_____i.ceste provincii trebuiau să vorbească și această limbă, cel 

; puţin generaţia care fu adusă in Dacia. Ea dispăru în si- 

nul elementului roman, dar nu fără a lăsa urme a ființărei 
sale in cîte-va cuvinte de  obirşie clină care se află astăzi 

; “in limba romînă. 
! 

me
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2) Acele moderne au fost introduse mai ales în epoca Fanarioţilor. 
2) Trebuie deosebit cuvintulin acest inţeles, care se trage evident din 
greceasca de celalalt cuvint identic : tufă (deiarbă, flori) dea latinul tufa,
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Ast-fel de și limba, de: obștie admisă -pentru inseripțiuni 
este cea latină, se găsesc totuşi mai nuulte de aceste redac- 
tate in limba grecească '). O cohortă ajutătoare: de Greci 
din Comagena, provincie așezată in Asia lângă malurile Eu- 
fratului, era stabilită in Dacia, şi se ştie că aceste cohorte 
„erau compuse din străini desțăraţi, tocmai în scopul de a dis- truge naționalitatea, lor. | 

Aceste colonii grecești trimise in' Dacia aveau Dumoezeii 
lor, “templele și preoții lor precum și intovărășirile lor par- 
ticulare,  Ast-fel intilnim pe Jupiter Tavianus adorat de col- 
legium Galatorum la Zeugma; aiurea aflăm pe Galatae con- 
sistentes, collegium Asianorum sub un spirarcha, collegiunm 
utriculariorum Adrastae, 'Tot aşa mai intălnim inchinarea lui 
Jupiter Ileliopolitanus şi a luiJ, Lrisenus, a lui Ze. Sapăty- 
nves, a lui Deus Azizus numit și puer bonus posphorus, a. lui 
Aesculap din Pergan a lui Jupiter Dolichenus deus Comma- 
genoruun, etc. ete. | 

Culturile Jsisci şi: ale lui Jithra, de şi imprăștiete in 
tot imperiul Roman, poartă în Dacia un caracter grecesc deo- 
sebit. Așa Isis poartă numele de Myrionyma şi Mithra sau 
soarele pe acela, de Ificrobulos, care nu este altă cova de 
cit zeul Iazgifov)og din Palmira. 

Preoţii care slujesc aceste zeități poartă adese ori nume 
de o coloare grecească neindoelnică ; așa bună oară pentru: 
inchinarea lui Jupiter Dolichenus găsim următoarea inserip- 
țiune.care pomenește nume de preoţi fără, indoială Greci : 

lovi optimo maximo dolicheno et deo Commagenorum, Au- 
relius Maximus et Addebar Semei et Oceanus Socratis sacer- 
dotes, v. 1. p. 2) 

Apoi iscripțiunile amintesc uneori anumit indivizi de obir- 
"1 Aner und Miller, Romische Inscriften in Dakicn, No. 79, 192, 362, 541, 608, 666, G99, 850, 975, 877, 948. | | *)  Ahner und Miller, 1. c. No. 558. Pentru această chestiune vezi 

(oos, Untersuchungen ueber die Inncrverhiltnisse des trajanis- chen Dakiens în Arhiv fir siebenbiirgische Landeskunde, 1874, p. 
108 ș. u. .
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șie din Asia. Ast-fel un civis Bithinum, o Isidora domo 
Asiae. *) 

Toate aceste fapte arată indestul de lămurit că Asiaticii 
erau destul de numeroși in Dacia și că ci păstrase, cel pu- 
țin în cele intăi timpuri ale petrecerei lor in noua patrie, | 

conștiința individualităţei lor deosebite de restul societăței 
aduse cu ei in Dacia, prin urmare caracterul lor particular, 

grecesc. 

Faţă. cu niște asemine imprejurări ar fi cu totul afară din - 

cale a nu gisi in limba romînă de astăzi urmele unui ele- 

“ment constitutiv atit de insemnat al acestei naţionalităţi. Nu 

este deci de nevoie a recurge la teoria emigraţiunei trans- 
dunărene pentru a esplica grecismele limbei romănești. 

„DL Hunfalvy dă o valoare cu deosebire insemnată cuviu- | 

“tului Diserică, pe care ?] derivă, din grecescul Bas şi 

asupra căruia observă următoarele: „In toate limbele slave 

biserica se numeşte cizlze, pe cînd in toate cele romanice nu- 
;- mele seu se trage din latinescul ecclesia. Dacă limba ro- 

mînă ar fi luat naștere la nordul Dunărei in Transilvania sau 
Romănia actuală, ar trebui ca cuvintul pentru această idee 
să fie sau ceclesia, presupunănd stăruința Rominilor in Dacia, 
sau circve din pricina, vecinătăței Slavonilor. Cuvintul bise- 
rică arată deci o obirșie meridională, o vecinătate a naţiunei 
grecești.“ 2). Vom observa mai intăi că cuvintul romînesc Bi- 
serică nu se trage din prototipul grecesc Bash: dar din 
derivatul seu latinesc Basilica, după cum şi cuvîntul frances 
cglise îşi trage rîndul de la forma derivată, latinii ecclesia şi 
nu de la acea primitivă grecească Ezzareiz. Intradevăr cu- 
vîntul rominesc posedă pe d iniţial latin și nu pe B grecesc. 
Tot aşa e şi cu botez care vine de. la latinescul Vaptizo și 
nu de la grecescul Baszidu, căci B inițial grecesc s'au pas- 

1) 0,1. L.. III Nr, 1992, 1324 
2) Anspriiche, p. 211.
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trat in toate cuvintele imprumutate din această limbă; așa, 
Văpsea de la făzw ; Vasilicale, Brzdrră; var var, pășăapos ; etc. 
Acest cuvînt Viserică, care nar. fi extraordinar la Romi- 
nii de la nordul Dunărei, chiar cind s'ar trage . din grecește, ” 

“a fost deci lăsat în ea de colonii romani care!l im- 
prumutase de mai inainte din limba greacă. Cea.ce do- 
vedeşte insă intrun. chip invederat că acest cuvint 
na trebuit numai de cit să fie imprumutat de Romiîni de 
la Greci, este aflarea lui la Ladinii din Engadin (Sviţera) sub 
forma Bascilgia=— biserică, care popor de viță romană n'a: 
fost nici odată in atingere directă cu coboritorii lui Temis- . 
tocles. Fată la ce se reduc „puternicile“ argumente a le. 
D-lui Hunfalvy! | 

Dar fiind vorba de biserică să nu uităm a aminti o altă in- 
timpinare, cu mult mai extraordinară a d-lui Tomaschek, u- 

- cenicul cel nou al teoriei Rosleriane, care ca toți neofiții im- 
brăţoșază cu o căldură tinerească invățătura, acărui adevăr, 
din nenorocire, nu'l ințelesese la prima întălnire. EI se ros-: 
tește în chipul următor asupra acestei imprejurări in cea 
mai nouă scrierea sa asupra Nominilor: „Este cu totul peste“ 
putință de a susținea o stăruință a locuinței Valachilor în 
regiunea Carpaţilor cu incepere de la perioada romană... 
Limba infățoșază, in cea mai mare parte a elementului seu 
roman nu caracterul lui sermo latinus din prima epocă: im-” 
perială dar o desvoltare mult mai tîrzie, starea lui sermo- 
rusticus dintre anii 400 şi 600 d. H.* Domnul 'Toniaschek 

„aduce în sprijinul acestor cuvinte vorbele creștineşti' de o- 
bîrşie latină care se află in limba romînă şi pe care le am 
reprodus și noi mai sus, (pentru a dovedi că  Rominii pri- 
mise cele intăi- noțiuni ale creştinismului incă din vremile- 
stăpiniroi romane). Ast-fel d-sa inşiră vorbele: lege, dumne-- 
zeu, sânt, a se inchina, a blastama, picat, botez, păcin, cruce, 
ajun, pareasime (quadragesima) ete. Apoi adauge: „Foarte -
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insemnat pentru chestiunea valacă şi una din dovezile cele 
mai incheietoare pentru posiţia și obirșia acestui popor este 
şi cuvEntul biserică, macedo-romîn beserica, istrian Vaseriche, 
Am rămănea foarte indatoraţi apiirătorilor continuităţei - lo- 
cuințelor romîne în Dacia traiană, dacă ar bine voi să ne 
spună in ce chip oare sar fi putut desvolta și mănținea. a- 
„cest cuvânt în inţelesul pe care] are, în regiunea Carpaţilor, 
fără dea pune in joc combinaţiunile cele mai - peste putiriță“ 1). Totuși acelaş autor recunoaște singur că „tot acest cuvint 
de basilica s'au pastrat in sensu! de biserică și in dialectul 
Grisonilor sub forma baselgia, Daseigia“ 2). La rîndul nostru 
nu înțelegem Și am ruga pe d-l Tomaschek să ne lămurească 
pentru ce obirşia cuvîntului la Romini ar cere un danț de 
combinațiuni peste putință pe cînd. aflarea lui la, Ladini sar ințelege de la sine? Dar apoi sermo rusticus a d-lui Tomas- chek care era vorbit de latinii peninsulei Balcanului, și a 
cărui caracter Par păstra elementul romanie al limbei ro- 
„mine, ni se pare că nici cel mai indrăcit „Hexentanz“ mar 
putea isbuti a regăsi din el măcar o singură frasă. Cine 
au auzit vre odată vorbindu-se 'de el, dacă nu prin cele doue - cuvinte din Theophylact și Theophanes: „tornă fratici ? Cel 
mai vechiu text in limba romanică păstrat pănă in zilele 
noastre este jurămîntul lui Carol Pleșuvul din 842 și acea- 

„sta pentru apus, unde se află o tradiţiune literară, puternică. 
Şi d-l Tomaschek pretinde a vecunoaște in elementul latin al. 
limbei romine caracterul dialectului romanic oriental din veacul al 1V—VI-lea după Christ! O asemene pretenție este curat 
vorbind absurdă, și numai cît chestiunea romînă in care in- 
teresul adevărului nu este singurul mobil a pretinselor cer- 
cetări științifice, putea da naștere unor asemene aiurări, - 

  

2) Tomaschek, Zur Kunde der Haemus Halbinsel, Wien, 1882, p. 54: nvenn sie nicht cinen Hexentanz der abentheuerlichsten Combina- tionen auffiihren wollen“, - 
2) Ibidem. | 
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Un alt element a ciiruii aflare în limba romînă ar stirni 
greutăți faptului stăruinței Rominilor în Dacia, este așa nu- mitul element albanez. Este netăgăduit că limba Rominilor 
de la notdul Dunărei conţine cîte-va cuvinte care se apro- 
pie de albaneza, și care samănă a se trage din ca. Dicţio- 
natul d-lui Cihac numeră vr”0 patru-zeci, din care insă cele mai 
multe se pot pune la indoială. Poporul albanez fiind cu to- 
tul despărțit in mod geografic" de acel daco-romin, Sar pă- 
rea că infățoșarea acestui element in limba, sa mar putea fi 
esplicată de cit prin formațiunea sud-dunăreană, a acostui popor, 

Să cercetăm această intimpinare, - care pare prea insem- 
nată la prima videre : , 

In rindul intăi observăm că elementul aşa numit albanez 
a limbei romineşti nu se află numai cit in vocabularul seu, 
care din protivă pare a-fi suferit numai. o slabă inriurire, 
dar incă in formele generale ale limbei precum in formaţiu- 
nea viitorului verbelor prin ajutătorul oi: voi avea, vei a- vea, va avea, care este identică cu acea a limbei albaneze care face viitorul seu tot prin ajutătorul voi, do: do kem, "do kes, do ket=—voi avea, vei avea, va avea. De asemene este și cu articolul care se pune in romănește ca şi în al- Daneza în urma substantivului, pe cînd în limbile neolatine apusene el formează un cuvânt deosebit care - merge inain- tea numelui : omu-l, feme-a, căne-le; Phomme, la femme, le” chien. In limba albaneză avem deasemene : kjen-i==cînele kjen-fe=—cînii. O_a treia particularitate a limbelor romine și albaneze este modul de formațiune 7 numeralelor intre zece ȘI doue-zeci prin interpunerea, preposiției spre intre unități şi zecime 

Român | Albanez 
un spre zece vji nbe djete 
doi spre zece dn mbe djete 
trei spre zece tre mbe djete'
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Este inviderat că dacă vecinătatea a doue popoare poate 
da samă, despre imprumutările mutuale ce ele își pot- face 
in vocabularul lor, această imprejurare nu este indestulătoare 
pentru a esplica, inriurirea pe care o limbi o exercitează a- 
supra, insuși constituțiunei celeilalte, asupra modificărei flexi- 
unilor, regulelor gramaticei sau ale sintaxei. Inriurirea în acest 
de pe urmă caz este cu mult mai adincă ; ea au atacat chiar 
esența limbei și nu numai cît partea sa cea mai puțin insem- 
nată, comoara vorbelor sale. Pentru a esplica, o asemene in- 
riurire vecinătatea a doue popoare nu mai ajunge ; : trebue 
să se fi intimplat amestec, absorbire a unci rase prin cea- 
laltă. , | 

Insuși d-l Zlunfaluy, cu toate că nu pare ași da bine 
samă despre deosebirea nemăsurată ce se află intre aceste 
doue feluri de inriuriri, primește teoria d-lui Zomaschef, 
care tocmai pentru a esplica ființarea acestor elemente al- 
baneze, constitutive in limba romînă, le face să vină din a- 
mestecul rasei latine a cuceritorilor Romini cu poporul trac 
al Dessilov, care locuiau in acel timp regiunea, Balcanilor, 
„Cînd un popor se amestecă cu un altul, precum a făcut-"0 
Tracii și anume Bessii cu coloniștii Romani şi cu veteranii . 
legiunilor și 'şi perde limba, el face tot denuna să treacă 
in noul seu idiom, cite-va forme gramaticale din cel vechiu 5, 
Nu este oare de mirat de a găsi lingă o gindire așa de lim- 
pede și de adevărată (care ce e drept nu este de cit im-- 
prumutată), această-laltă care o contrazice de a totului tot: 
„Aceste analogii in formele gramaticale trebue să intăreaseă, 
presupunerea că olirșia comună a limbei romine trebue să 
fie căutată, în sud în apropierea Albanezilor“ 2). Originea 

  

i) Ansprăche, p. 213. 
?) dem, p. 212: „so muss dies die Vermuthung bestârken, dass 

der gemeinschafiliche Ursprung der ruminischen sprache im Si- 
den în der Năhe der Albanischen, gesucht werden miisset,
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comună a limbei romine? și cu ce? d-l Tunfaley pare a se 
gindi la o origine comună a romînei cu albaneza; apoi el zice anumit că această origine trebue căutată in apropierea Albanezilor. 

A fi insă apropieți este cu totul altă ceva de ctt a avea 0 origine comună. După d-l Iunfaloy limba romină ar avea, 0. origine comună cu albaneza, Sar fi dosvălit insă in veci- 
nătatea acesteia și în acelaș timp s'ar trage din Dessii r0- manisați. Ce logicii ! Pa 

Veciniitatea deci a Albanezilor nar putea esplica elemen- 
tul tracic (eată adevăratul seu nume) al limbei rominești. Pro- tivnicii stăruinței Rominilor in Dacia se văd ei inșii siliți a recurge la o altă esplicaţiune. Ei admit că acest element 
este datorit unui popor de viță, tracă, 'ca, și Albanezii de astăzi, care fiind absorbit de inriurirea covirşitoare a ro- manisărei „făcă să treacă in noua sa limbă cite-va particu- 
larităţi ce se aflau in cea vechet, Dacă lucrurile sunt ast- fel, pentru ce nu am admite oare că acest element trace din limba,  daco-romină vine de la poporul Geţilor sau al "Dacilor, pe care Romanii îl romanisarii in Dacia, traiană, in- tru cât astăzi este obşteşte recunoscut ci Geţii și Dacii erau popoare de rasă tracă, ca și vechii Bessi sau Albanezii de “astăzi 2 Fată deci că și elementul pretins albanez din “ limba romînă este pe deplin esplicat ȘI anume “carăși fă- ră a recurge la tesa formaţiunei naționa lităței romine la „Sudul Dunărei. 

Cite-va considerațiuni filologice pe car6 le imprumu- tăm de la D-l /fasdeu 1), vor intări incă și mai mult această esplicare a albanismelor limbei romîne. 
Limba albaneză posedă şi dinsa elemente latinești, de „Şi sunt mult mai puțin numeroase de cit acele ce se află în cea romănească; dar aceste elemente sunt in cea mai mare parte altele de cit acele ce se află, în romănește, bună oară: 

1) Istoria critică, p. 303 şi urm,
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albanez latin român 
ta trabs - grindă (slavon) 
mie amicus prieten (id) 
kembe gamba glesnă (id) 
giind gens neam (maghiar) 
fer - „infernum iad (slavon) 

Altă dată acelaș obiect e desemnat în ambele, limbi tot 
prin un cuvânt latinesc insă deosebit, 

albanez latin rominu _ lațin 
grie grex turmă turma 
liume flumen riu rivus 
fat fatum soartă sors 

Aceasta nu face decit intărește observaţia insemnată 
mai sus (p. 221) că limba albaneză ca Și cea macedo-romiînă au 
imprumutat elementul lor latinesc la un izvor deosebit de- 

"cît acel de unde”! trase limba, daco-romînă. a 
Sunt cîte-va cuvinte romine. inrudite cu albaneza, care 

dovedesc tocmai in chipul cel mai neindoelnic că elementul 
așa numit albanez al limbei rominești n'a putut fi luat de 
la, acest popor, dar că, aparţinea unui altuia, de aceaşi rasă, . 
cea ce esplică indestul analogia ce se regăsește intre ter- 
minii romănești şi acei albanezi, 

dAst-fel_ cuvîntul Darză  insamnă pe _romănește cocostăre 
„ şi anume varietatea Cea cu totul albă a acestui soiu de păseri. 
„Acest cuvint își găsește etimologia numai căt in albanezul 
,  bard care vra se zică, alb. Totuş Albanezii nu numesc COCOS- 

tărcul cu un nume derivat din Dard; ci cu un altul cu totul 
deosebit: lelek:. Este invederat că Rominii trebuiră să impru- 
mute terminul lor de barză de la o altă limbă de origine 
identică cu acea albaneză, care însă poseda pe cit adjectivul 
bard pe atita și substantivul barză din care Rominii nu luară 
decit pe acest din urmă; căci ei nu puteau doară imprumuta de 
la Albanezi o. insemnare derivată pe care aceștia nu 0 pose-
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dau ei inșii, și dacă s'ar admite că Rominii au dat ei la lu- mină: această, insemnare derivată de barză, ei ar trebui cu a- tita mai mult Să posede in limba lor cuvințul rădăcină, bard alb, care nu se află, fiind inlocuit prin latinescul alb=—al- bus. Albanezii posed deci cuvintul originar lard și nu. pe derivatul seu Darză. Rominii din protivă posed pe derivativul barză şi nu pe originarul bad. Ne pare inviderat că acest imprumut deosebit al aceluiași termin a fost făcut de am- bele limbi la un izior comun, limba tracă, care cra vorbită atit la nordul căt și la sudul Dunărei. 'Tot ast-fe] stă lu- crul și cu cuvintele „următoare, care au in cele două limbi, "romina și albaneza, insemnări deosebite de și pleacii fără in- doială, din aceași rădăcină, , “ 

Bom. A | | Pia 
Dire mire (frumos) __mirch (zendic) insurat 
Codru  todre (movilă) lod (celtic) pădure 
Mal mall; (deal, culme) mala (scr.) creastă demunte Ciocărlie 'zol (mică pasere) cialur (pers.) pătărniche 
Șiopărlă şapi ŞOpărlă  cazea (grec.) şopărlă 

Insemnate sunt mai ales aceste două din urmă cuvinte int'adevăr, de şi romănescul ciocărlie este identic cu alba- nezul zoh, este inviderat că ela trebuit să vină în romăneşte „din o limbă inrudită insă alta de cit albaneza, care limbă poseda acest cuvint sub o formă mai plini, analoagă persului ciur” (cA-k-kr). Vorba şiopărlă care in albaneza au perdut pe r, “şapi şi Pau Păstrat in limba * romînă pe căt și în cea gre- cească, dovedeşte lămurit acelaș lucru. 'Terminul romiinese mire avănd în această limbă un ințeles mult mai apropiet de acel al cuvintului identic zendic, decit al celui albanez, do-: vedeşte încă, că acest cuvint n'a putut îi imprumutat de că- tră Romini din limba albaneză, dar că derivă dintr'o limbă |
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de aceiași origine, de și deosebită, Se amintim in sfirșit nu- 
mele Dunărei acărui analisă am reprodus'o mai sus. 1) 

Elementul deci pretins albanez al limbei romine nu este 
decăt acel lăsat de vechii locuitori ai țerii, Tracii Daco-Geţi, 
in -idiomul pe care Romanii il impuseră. Esplicarea sa nu trebue 
prin urmare căutată dincolo de Dunărea, 

  

Să trecem la, elementele cs au pătruns mai tărziu in limba 
romînă și in intăiul loc la acel slavon, 

Elementul slavon care se găsește in limba romînă este a- 
cel al “Slavonilor sudici sau Sloveni și nu acel al celor” nor- 
dici sau Rateni. Răsler pentru a putea impaca acest fapt cu 
teoria sa, susține că Slovenii n'ar fi locuit nici odată pe 
ripa nordică â Dunărei și că regiunile aceste au fost cople- 
șite pe timpul năvălirei de cătră familia slavonă a Rutenilor, 
„Limba romînă putea să'şi primească elementul seu slay tot 
așa de bine la nordul ca și la sudul Dunărei.... dar idio- 
murile slave care resunau in dosul Tisei, la nord și la sud 
erau esențial deosebite; la nord locuiau Rutenii (Rușii) care 
se țin de marea familie a Slavilor septentrionali; la sud Sin- 
tindeau Slavii Bulgari, alcătuind impreună cu Serbii ramura 
slovenă a acestei rase. Dacă limba valacă "Și. au luat ele- 
mentul slav in țerile nordice ea' va, trebui se poarte semnele 
caracteristice ale dialectului septentrional; dacă din potrivă 
ea și au cules la sud, va trebui să samene cu acel sudic, 
Slavul insă în romineşte apare ca sloven in loc de a fi ru- 
tean, după cum ar cere-o pretențiunea stăruinței Rominilor 
in Dacia Traiană. ?) | 

De mai multe ori.in cursul acestui studiu am arătat că 
Rosler nu se prea uită la texte cănd are nevoie de demon- 
strat ceva. De astă dată insă se pune in contrazicere atit de 
flagrantă cu mărturisirile cele mai limpezi a atitor autori 

  

1) p, 188 nota, 
2) Rom. Stud. p. 127,
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bizantini, în cit numai cât cea mai neacră ră credință, putea 
sil impinaă a susținea o asemenea tesă in potriva, celor mai 
neindoelnice arătări, , 

Autorii bizantini rapoartă anume că Slavonii și anume acea. de 
rasă, slovenă, Saad, incepură a năvăli în impărăția lor, de 
pe timpul stăpinirei Avarilor in Panonia. 

Ast-fel Menandru ne spune că in anul 5SI, al patrule al dom- 
niei lui Tiberiu, Grecia fu pustiită de cătră Sfovens pricină 
pentru care Romanii (adecă Bizantinii) rugară pe. Avari a in- 
tra in țara Slovenilor, spre a sili pe aceştia a părăsi impe- 
ziul roman. Ducele Avarilor trece cu 60,000 de cavaleri din. 
Panonia in Iliria, şi de acolo se indreptară, cătră Sciţia (Do- 
brogia) trecând carăși Dunărea, şi pustiind in lung și in larg 
locuințele Slovenilor. ) Acest popor locuia deci in acest 
timp la, nordul Dunărei, in Valachia actuală. Această ară- 
tare este intărită și prin alte locuri conținute in istoricii din 
Bizanţ. Slovenii, așezați la “nordul Dunării, erau supuși stă- 
pinirei Avarilor, care le ordonă in 532 a trece Dunărea pen- 
tru a atăca, imperiul, 5 Procopius pomenește chiar aflarea 
Slovenilor pe ripa stingă a Dunărei in 533. EI rapoartă că 
generalul Chilbudius trecînd fuviuli cu mulți Romani, se 
prinse la luptă cu Slovenii pe care îi bătu desevirșit. *) 

Același istoric caracterisază ast-fel poporul Slovenilor: Slo- .. venii (SzAz3ivev) nu ascultă de un singur cap, și au așezeminte de- 
mocratice. Ei sc inchină unui zeu, părintele trăsnetului și "i aduc ca jertfă boi și alte dobitoace; recunose destinul, dar 
“nui dau nici o putere asupra muritorilor; adoră fluviile şi 
nimfele, făcindu-le jertfă din care trag preziceri pentru vii- 
tor. Au drept locuinți nişte corturi sermane și schimbă din 
timp în timp așezările lor. La luptă ei merg obicinuit pe 

, 

  

1). Acest loc a fost intrebuințat şi mai sus, p. 104. 
2) Teofilact VII c. 13, 

*) Procopius de B. G. e. 14,
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jos, purtănd paveze și suliți. Limba lor este foarte barbară. - 
Toţi sunt mari, voinici, nu au pelea foarte albă nici : perii 
galbeni, dar aceştia nici nu sunt negri, ci au din potrivă o 
coloare  voșietică, Spiritul lor nu este nici reu nici in- șelător şi fiind ei foarte simpli au multe inoravuri hunice. 
„Ei ocupă cea mai mare parte a celei-l-alte ripi a Danu- diului.e E - 
Acest loc arată in modul cel. mai invederat că e vorba de 

Slavonii ce se stabiliră, mai tirziu în peninsula Balcanilor, cea ce se poate recunoaște mai ales de pe caracteristica acestui 
Popor, care nu ar avea, părul galben (ca Rușii) ci roșietic, Acești Slavoni sunt insă arătați ca locuind de cea parte a Dunărei, deci în ferile romîne de astăzi. Procopiu repetează,. asemenea arătări de o mulțime de ori și nu trebuie de cit al deschide pentru a se convinge despre aceasta. Ast-fel aiure €l adauge că Hunii (Avarii), Slovenii și Anţii ar lo-: cui nu departe de vîpa Dunărei, de cea parte a fluviului 2). In 551 el rapoartă că bandele Slovenilor, trecînd Dunărea, 
devastară imperiul roman, inaintind pănă la Naissos.5). Ce- lebrul slavist Schafaril:, după ce aduce toate aceste locuri şi altele multe, inchee: „pănă acuma a fost vorba de acei Slavi | care locuiau de a stinga Dunărei în foasta Dacie sau in Moldova, Valachia, Transilvania și in Unoaria, nordostică, de la Prut pănă la varsarea Savei și a Tisei in Dunăre. Locu- - ința de odinioară a acestor Slavi (Bulgari sau Sloveni) în regiunile unde se află astăzi Valachii, Secuii Şi Sașii este mai presus de ori ce indoialăe 2 ” 
Susținerea lui Rosler că Slovenii nu sar fi aflind cu locu- 

————— 

1) Tdem. 
2) Idem, Ic, 27 
5) Idem, III c. 40. 

- 1) Schafarik, Slavische Alterthiimer II p. 159. Vezi -capitolul asu- pra Slavilor Bulgari de la p. 152 inainte.
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ința pe malul stîng al Dunărei este deci de o falşitate in- 
viderată și Rominii puteau foarte bine si'şi dobiindească e- 
lementul sloven al. limbei lor in Dacia traiană, de vreme ce 
Slovenii se stabilise la inceput aice, de unde apoi se intin- 
seră in peninsula Balcanului. i 

Acest element sloven, care incepu a pătrunde in naționa- 
litatea romînă odată cu aşezarea poporului slavon in sinul ei, tu 
intărit mai tărziu int'un chip simțitor prin stăpănirea de a- 
proape opt veacuri a bisericei bulgare sau slavone asupra 

- Rominilor, care introduse limba slavonă Şi in organismul sta- 
tului ca oficială și singură cultivată. | a 

Rosler cu toate aceste nu se mulțimeşte a tăinui toate do- 
vezile categorice despre atingerea Rominilor cu Slovenii la 
nordul Dunirei; el caută încă să sprijine demonstrarea lui că 
poporul vomin n'ar fi putut dobindi elementul seu slavon 
de cit in sînul Bulgarilor, și intrun alt chip. 

Se ştie că Bulgarii, popor de rasă finică, neam cu Maghiarii 
şi Turcii, așezîndu-se în veacul al VII-IG la sudul Dunărei in mij- 
cul Slovenilor, pe care iam văzut ocupînd împărăția bizantină 
după invoirea dată lor de impărătul, perdură aice cu to- 
tul limba lor, dînd insă țărei in care ci se aşezară  nu- 

„mele lor, de Bulgaria. Râsler intreprinde acuma de a do- 
vedi o tesă pe care ne, abținem de a o califica. De și cele 
mai amăruate cercetări n'au izbutit a descoperi rămășiți a 
le vechei limbi finice ale Bulgarilor in limba lor actuală, Ros-.. 
ler vroește să afle asemenea resturi în limba romănească, din 
causă, că dinsa s'ar fi desvoltat. pe acelaș teritoriu *). Motodă nu 
se poate mai extraordinară | Nu se ştie dacă se află rămășiți a le 

  

1) Rom. stud. p, 253: „Vielleicht hat die Sprache der heutigen Bul- 
garen noch Worter în sich die uns auf die Spur brăchten was die 
alten, nicht slovenischen Bulgaren, fir cin Volk gewesen. Ich muss es 
anderen iiberlasscn das Bulgarische darauf hin zu prifen; ich will 
mich anf cine Kleine linguistische Streife îm Romiinischen be- 
schrânkenă, 

16 
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vechei limbi bulgare in idiomul insuș ce s'a desvoltat chiar 
la poporul bulgar şi se incearcă a se afla asemene elemente 
in limba romină!! 
„Cum să se dee insă de rămășiţi bulgaro-finice în limba ro- 

mină, dacă nu există nici o urmă a acestei limbi cu care ele 

să poată, fi asămiluite? Rosler, pentru a ajunge la aceasta, 

pornește de la “părerea, ea insăși foarte controversată, că Bul- 

garii ar fi o seminție finică din: Ural, şi “stabilește apoi cele 
mai poznașe asemănări intre cuvinte romănești și acele ale 

“popoarelor, de pe malurile Yolgei.i 

Să reproducem cîte-va din ctimologiile sale: Frasa care 

revine ca un refren in o poesie populară foarte respindită 

la Romîni: înșiră-te mărgărite, şi care este tot ce poate fi mai 

latinesc, anume verbul insero-cre şi pronumele te, tu este de- 

“dusă de Râsler dintr'o zeitate samoiedică Sirţjel 1) Romănes- 

„cul noian este derivat de Rosler de la tagwy-samoiedicul 

2: noane=cufundaciu, un soiu de pasere. Ce legătură insă să 

fie intre noian şi o pasere? Rosler a uitat să ne spună; prin 
urmare ela necunoscut prima regulă a ori-cărei derivări filo- 

logice, analogia sau inrudirea sensului. Dar poate că s'a găndit 

la imprejurarea că une-ori cufundacii se cufund in abisuri ! 

Cuvîntul calic, care nu este alt ceva de cit slavonul lalile, pe- 

lerin, sărman, s'ar trage din tagwy Taaliu, a căruia insemnare 

nici n'o mai pune, atit de deosebită” este pe semne de acea 

a cuvîntului romănesc; deal care este slavonul deal ar fi jurak- 

“samoiedicul teal==munte; lopată, vsl: lopata=—omoplată, vruss: 

lopata==lopata, ar proveni din ostiak-samoiedicul lap, laba= 
văslă; toropi ar avea rădăcina sa. in jurak-samoiedicul ty- 

rieu=—a, bate, cînd el își găseşte esplicarea sa. firească în vsl. 
trupiti=—a bate. etc. ete. Rosler susține că toate aceste cuvinte 
ar fi nişte găcitori etimologice *), resolvite pentru intăia oară prin 

1) Rom. stud. p. 259: „Aufeefallen ist mir noch die sirte-margarite 
în cinem Volkslied das Murray erzâhlt und îch finde dass sie dur- 
chaus den Vorstellungen von der sirtje bei den Samoieden entspricht“. 

U) „Zu dem unerklărten calic“; „Român. toropi hat noch keine Ety- 
mologie gefunden“. : 

.
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metoda, fecundă a asămăluirei lor cu dialectele uralice,: cînd 
obirşia lor este așa de ușor de aflat în elementele constitutive 
ale limbei romîne, latina şi slavona. 

Cea mai monstruoasă etimologie este insă fără indoială a- 
cea a cuvîntului _curcubeu. Derivarea sa cea mai firească şi 

+ tot-odată singura cu putiiţă este din latinescul concurvus, 
i Roslor crede această etimologie neadmisibilă Și propune pe 

cea următoare: Samoiezii numese curcubeul Num Banu în 
care Xum insamnă ceriul prin urmare zeitatea. Ursul fiind 
insă adorat de acest popor, ei îl amestecă în destul de des 
cu zeul ; ast-fel Num ar putea tot așa de bine sluji pentru 
a insemna și pe acest animal. Ursul fiind insă foarte de 
preţ pentru Samoiezi ei îi dau tot feliul. de desmerdări, 
„precum in limba fineză, ukko, aka—cel Dătrin, de: unde 
numele curcubeului la finezi ulon-haari. Cind Samoie- 
zii numesc deci curcubeul Naum-banu, inţelesul acestui ter- 
men nu poate fi altul de cît mantaua ursului sau mai 
bine incă tivitura, mântălei ursului, căci pan, dan in- 
samnă in această limbă tivitura unei mantale. Toate tribu- 
rile samoedice au pentru urs'un alt nume; așa în dialectul 
karamsin se chiamă J:uerg, la Samoiezii cursului mijlociu a 
fluviului Obi fruerga, luorga. „Se poate deci admite ca să fi 
existat la aceste triburi pe lingă forma, Naombanu 0 alta Kor- 

- Jabunu, care ar fi prototipul curcubeului rominese! ! ) In 
“Sfirșit se mai amintim o de pe urmă ctimologie care incu- 
nună opera lui Rosler, acea a pisicei- (mița) care ar proveni 

. din jurak-samoiedicul pisca=—șoarece.!!1 2) 
i Dar să listm fantasiile filologice a le lui Rosler, pe care j 

/ 

1) Rom. stud. p, 258: „Bei diesen Stămmen 2 muss ncben nu panu, 
num banu die Bezcichnung kuerga, lkorga banu als die urspriin= 
gliche angenonmnen serden“.  Deriraţiunea această laborioasă o- 
cupă trei pagini. Am reprodus numai esența e ci. 

2) Rom. stud. p. 255.
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le am amintit numai cit spre a intrerupe prin o pagină mai 
cu .haz, ariditatea cercetărilor noastre. | 

Noue ne pare invederat că dacă Rominii ar fi trăit atita 
timp in mijlocul Bul arilor, ar trebui să se găsască în limba ac- 
tuală a acestor din urmă cîte-va cuvinte de obiîrșie romănească. 
Fată insă tocmai cea ce nu se întimplă. Domnul Pit spune 
asupra acestui punct: „Este in ori ce caz in destul de ex- 
traordinar că atingerea Slavonilor cu elemente străine in pe- 
ninsula Balcanului să nule fi impărtășit o inriurire romană. *) 
Rominii din Pind și din Macedonia nu puteau lucra cu mai 
mare putere asupra limbei Bulgarilor, fiind că atingerea intre 
aceste doue popoare era foarte rară, prin faptul locuinţelor 
lor deosebite, unul pe munte cela-l-alt in_cîmpie, Eată cea 
ce esplică tot odată numerul cel nesfirșit mai mic de ele- 
„mente slave în limba macedo-romină și această împrejurare 
întărește incă odată părerea noastră despre rolul secundar 

"jucat de. Romini in imperiul valelo- bulgar, dincolo de Dunăre 

  

Rosler inșă mai intimpină că: dacă Rominii au locuit in 
Dacia, traiană după. deșertarea ei de legiuni, in unna năvăli- 
rei Goţilor, ar „trebui numai de cît ca limba lor să conțină 
o amintire a stăpinirei acestui popor gerinan asupra ţărei lor, 
și cu toate aceste limba romînă nu infăţoșază nici un singur 
cuvînt de obirșie gotică 2). + 

Goţii cînd ajunseră, in Dacia erau un popor cu moravuri n0- 
made; ei nu se așezară nici odată in ca intr” un chip statornic, ci 
numai cit o prădau- precum făceau şi cu imperiul bizantin, 
Ammianus Marcellinus rapoartă că încă in anul 251, inaintea 
părăsirei Daciei, ci trecuse Dunărea şi devastase Moesia, 
cu osebire orașul Marcianopolis 3). Pină în 270 citrecură de 
7 ori Dunire şi ajunseră pănă in Grecia și in Capadocia. 

1) Abstammung der Rumacnen, p. 53, 
2) Rom. Stud. p..193. 
5) Am. Dare. XXXI, 5.
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Chiar in cea de pe urmă a lor espediţie ci pleacă de la ma- 

lurile Nistrului pentru a ataca pe mare impărăția bizantină 

și destrug intăi orașul Tomi din Dobrogia *). Pină la această 

epocă ei nu părăsise incă vechile lor locuinţi.şi deci năvăli- 
rile lor, nu aşezarea, lor in Dacia prilejise retragerea legiunilor. 

Tot in această regiune îi găsește năvălirea Hunilor intimplată 

100 de ani după acea, în 375, căci Ammianus Marcellinus 

care aduce luptele incinse intre Goţi și noii năvălitori, nu-i 

arată, ca, fiind in Transilvania, unde cu toate aceste ar fitre- 
buit să se afle in cazul cînd Dacia ar fi fost ocupată stator- 
nic de dinșii, ci tot în regiunea Prutului, in cămpia moldo- 

venească. Numai cit atunci cînd regele Athanarik este bă- 
tut, Goţii scapă in Caucaland, in Carpaţi, unde cu toate aceste 
nu stau de cit prea puţin timp şi trec Dunărea). Năvălirea 
Goţilor avu deci de efect de a alunga pe Daco-Romani, parte 
afară din provincia lor, parte in "munţi, unde Goţii nu'i pu-. 
tură urmări din pricină că popoarele nomade nu iubesc re- 
giunile muntoase și nu se aventurează pe ele. Goţii nu o- 
cupară deci nici Valahia, mică, nici Transilvania, nici Bana- 
tul, ţeri muntoase, pe care Goţii au putut să le pustiască, 
dar unde ci nu se opriră nici odată; ei au păstrat tot-dea- 
una locuinţele lor in cămpiile care invecinau Dacia din par- 
tea riisaritului, şi de aice îşi: indreaptă, toate expedițiile 
lor improtiva impărăției bizantine. 

Dar Goţii alungați din ţară lor, Basarabia actuală, trec in 
imperiul roman, unde ei lasă chiar cite-va, rămășiți, după ce 
cea mai mare parte a neamului. lor merse să se așeze in Spania. 
Ast-fel Iornandes ne zice că in timpul seu (citră 550) se aflau 
Goţi stabiliți. în Moesia?) şi un autor bizantin Malchus a- 

1) Zosimus I, 42, E 

>) dm. dare, XÂNI, 4. - 
5)  Jornandes c. 41: „Erant siquidem cet alii Gothi qui dicuntur 

minores, populus immensus cum pontifice suo Vulfila, qui iis di- 
citur et litteris instituisse, Nodieque. sunt in Moesia regionem în- 
colentem Europolitanam“ 

v 
N
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dauge că in Albania avuseră loc oare-care căsătorii intre Goţi 
și indigeni '). Dacă deci Goţii au putut lisa unde-va în Ră- 
sărit urme a le trecerei lor, nişte asemene nu trebue cău- 
tate in Dacia traiană, ci dincolo de Dunărea, unde se re- 
găsesc chiar astăzi rămășiți gotice in limba bulgară. Repro- 
ducem după Schafarjil; cuvintele următoare : wrtograd, bulg.— 
grădina din goticul autigard's, derivat din auris=—earbă,; use- 
rez, b.—cercel din aursahriggs,' derivat de la auso gotic=—u-. 

„reche; sabota, b.—zi din sambas, g.=—idem; bul din boli, 
Deda din mizdo ete. Limba gotică conține Ia -rîndul ei sla- 
visme pe care nu le au putut dobîndi de cît in sudul Du- 
nărei unde venise cînd-va in atingere cu Slovenii: așa Bo- 
ticul 4lismo vine de la slavonul klilk==vuet; plinsjan de laplia- 

: sati—a sări; chleb de la chliab 2). Limba romînă ar putea 
deci mai curînd infățoșa urme de gotică dacă star fi desvol- 
tat la sudul Diinărei. O '- | 

Cit despră Gepizi, al doilea popor de rasă germană care 
ar fi putut lăsa. germanisme in romănește, nici acesta mai 
că na locuit in Dacia; el] se cobori din "locuințele sale pri- 
mitive de lîngă Vistula, trecu peste partea apusană a Daciei, 
probabil prin. cîmpia Tisei şi se așăzâ dincolo de Dunăre in 
Dacia aureliană, care este amestecată, de cătră autorii latini 
şi greci cu acea a lui Traian. Ast-fel Jornandes zice că Ge- 
pizii ocupară, „toată Dacia 3); dar Procopius, izvorul cel mai 
sigur pentru acest timp şi aceste popoare, spune anumit că 
Gepizii aveau in stăpînirea lor urbea Sirmium și toată Da- 
cia, ceace el repetează în mai multe rinduri 5. Este deci 
inviderat că este vorba, aice de Dacia aureliană. - 

  

1) Malchus, Excerpta de legationibus, Bona. p. 258, 
3) Schafarjik, Slavische Alterhiimer,. 
3) Tornandes c. 19, i 
%) Procopius, de B. G. III, 33,34, 1, 15; Ilist. arcana e. 18; de B. Vand. I, 2, : IN
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Această analisă pune în “deplină lumină pentru ce limba 
romănească nu ivfăţoşază gotisme in vocabularul seu. Goţii 
şi cu Gepizii no intrînd in legături cu Daco-Romanii de cit 
în chip dușmănese și pe apucatele, ci nu'şi puteau imprumuta, 
cuvinte, căci pentru ca aceasta să se intimple se cere ca popoa- 
rele să nu se intilnească numai cât cu sabia, în mină, ci să intre 
in legături de afaceri, să facă schimburi intre ele, să se așeze u- 
nul lingă altul şi să, ducă in genere o viată comună, 

N 

  

„Dl Munfaluy, crede insă a fi descoperit un nou argument 
? tras din limba romînă, anume în raporturile ce se află intre 
această limbă şi cea ungurească. „Dacă părerea, scriitorilor 
romîni și ne-romini, că acest popor s'au inchegat la nordul 
Dunărei, in Transilvania şi Valachia, ar fi intemeiată istori- 
cește, ar trebui ca harta etnografică a Ungariei şi a Tran- 
silvanici să arăte pe timpul ocupațiunei maghiare, de la rîpa, 
apusană a Tisei pănă în Austria existența unei poporaţiuni 
slavone, la răsăritul Tisei insă Și Dănă la granița răsăriteană, 
a Transilvaniei şi chiar dincolo de aceste pănă in Siretiu 
şi Prut o poporațiune romînă. Această, deosebire etnografică 
ar fi exercitat numai de cît o inriurire asupra limbei ma- 
ghiare. Această, limbă ar trebui în întinderea ei văsăriteană 
să cuprindă tot atitea ba chiar mai multe cuvinte românești, 
pe cît: conține ca slavisme în intinderea ei apusană. Ce gă- 
sim noi in realitate? Că limba maghiară, cît de departe se 
intinde ea, păstrează acelaș caracter lexical, că posedă pre- 
tutindene aceleași: cuvinte slavone. Limba ungurească arată 
deci prin aceasta că ocupâțiunea maghiară intilni in toată 
intinderea Ungariei și a Transilvaniei una Și aceași popora- 
țiune de obirşie slavă, căreia ea datorește slavismele de care. 
e plină. Limba ungurească conţine ce e drept, mai ales in Trau- 
silvania, cite-va cuvinte de obirșie romînă, dar aceste sunt



248 

numai cuvinte ce se referă la viața păstorească; nici anul 
na provine din o sferă mai înaltă, politică sau religioasă“ 5, 

In primul loc observăm că ar fi destul de neințeles că pe 
cînd se constată că limba romînă conține destule elemente 
ungurești, acea ungurească să nu fi imprumutat absolut, ni- 
mica “de la Romini, afară de ciţi-va termini ciobineşti. Această 
lipsă de element romănesc în limba maghiară ar trebui es- 
plicată altfel de cît prin lipsa poporaţiunei romîne in țară 
la ocupațiunea ei de cătră Maghiari. Rominii apar fără tagadă in 
Transilvania de la 1200 inainte; sunt deci aproape 700 de 
ani do cînd aceste două popoare trăesc în comun pe acelaș 
teritoriu. Dacă in un restimp atit de lung Rominii nu ar fi fost 
in stare să introducă nici un singur cuvint in limba hunică a 
Maghiarilor, apoi acelaș lucru Sar fi intimplat și dacă Ungurii 
ar fi găsit pe Romini locuind in Transilvania la aşezarea lor 
in aceste țări; căci Ungurii au ocupat Transilvania numai cit 

„v'0 200 de ani inaintea aparițiunei netăgăduite a Rominilor in 
ea. Apoi dacă în timp de 700 de ani Rominii n'ar fi fost in stare 
să introducă cuvinte de ale lor in limba stăpînilor lor, fără in- 
doială că 200 ani mai mult sau mai puțin adaoși la un veac 
atit de lung n'a fi putut schimba intru nimic: raporturile a- 
cestor doue limbi. Lipsa deci de romănisme in limba maghiară, 
ar trebui explicată altfel decît prin acea a lipsei poporaţiunei ro- 
mănești in Transilvania la venirea Ungurilor, buni oară prin 
nobleță şi superioritatea limbei aglutinate a. „Maghiarilor. a- 
supra celei. latinești flexionare, a, Rominilor! O aseminea ex- 
plicațiune sub pana d-lui Hunfalvy ay avea meritul de a a- 
răta patriotismul d-sale în o frumoasă lumină, pe cînd acea 
pe care o dă d-sa indegetează din potrivă sub o tristă față 
destoinicia d-sale ştiinţifică. ” 

Cum să se deslege oare aceastiăi imprejurare sau trebue ea 
oare să rămână o găcitoare etnografică? Intrun chip tot atit de 

  

Vi Tionfaloy, die Rumânen und ihre Anspriche, p. 228—225
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“simplu pe cât şi de defavorabil pentru reputațiunea de om de 
știință a d-lui Hunfalvy, anume prin falșitatea susținerei d- 
sale că nu ar exista romănisme in limba maghiară, cînd cea 
intăi inspecţiune a acestei limbi ne dovedeşte contrariul. 

Există anume in limba maghiară a mare număr de cu- 
vinte de obirșie romănească, lucru de care ne putem convinge 

"din întiiul dicționar al acestei limbi ce ne cade sub mînă, 
» Aceste cuvinte nu se referă de loc numai cit la viaţa păs- 
torească, ci sunt luate din cele mai deosebite sfere ale acti- 
vităţei omenești. 

Pentru ca acest fapt să nu poat fi tăgăduit de nimene 
vom mărgini enumerarea noastră numai la acele cuvinte care 
se ţin de clementul latin al limbei vomîne, care nu pot lasa 
nici o indoială asupra originci lor. Eată o parte din ele: 

Maghiar Român 

papuoza, (de tutiun) păpușă 

pâr | păreche 

SzăR i sac 

sua . șubă (Ital. giubba) 

mamuc momăe (fi. momerie) 

lurta,. scurt | 
derivate | 

lurtaly — carabină, scurtă   

Eknrtalyos = carbinier 

kurtan = scurt, adverb 

kurtany — tun scurt 
kurtasâg — scurtime 

kurtit — a scurtă 

kurtilas == prescurtare 

kurtka =— haină scurtă, ete. etc. 

kupa cupă 
virgacs | - Vargă, . 

virgakol "a bate cu vergi
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vipera viperă 
uszura usură 1) 

Uszoras:=usurar 
uszorel=—de usură 

uskola scoală. 
korda coardă, 
părlug (leşic) perlau, format din per și lavo; 

; insamnă cadă de ţinut leșie. 
puia, . (om femeiatic, delicat) puică 
katrineza, catrință 

„CAponya căpățină 
csonla ciung 2) 

csonkas=—(curăţit) , 

csonkasâg==tăitură 
i sconkit=—a, tăia, a scurta 

galamb  - porumb 3) (hulub) | 
lkofa cofăriță==pricupiaţă care aduce marfa 

ei, poamele, in cofe; de la grec, 109za 
lat. cupa. 

pâsztor păstor 
Mâsa | moașă 
paszuly . * fasolă 
mascara masca 
miora | mioară 
olaj ” uleiu 
sors .: soartă 

sorsol=—a trage la sorţi 
sorsos=—consorte 

sor şir 
regula regulă 

  

Cuvintul latin usură nu se afă decit la Românii de peste munţi. La cei din Rominia a fost inlocuit prin grecescul camiită, *) D. Cihac face să derive cuvintul românesc din cel unguresc. Dar Ital. ciongo=mutile, estropi6, tot de la Unguri a, fost imprumutat? 3) Ungureasca preface des pe rin 2. Așa şi in molam de la moară,
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recse rețea 
reescs=impletit 

recze rață !) 
pava păun . 
szecztl săcel=—siticel=—sat mic (tracic) 
berbecs berbece 
aratni (secoriș) ara Ă 
alalor alac (latin alica) 
banya baie (baiac Ital. bagno) 
sereg șireag . (series) 
arany * aur | 
anis anison (lat. anisum) - 
summa, suma 
bot băț 

beretk bere 2) 
«(lainolni. doina (trac) | 
fustely fust 3 (latin fustis; fr. fustiger) 
suta, gută (apoplecsie, lat. guta) 
bordâly bordeiu (trac) 
bolt boltă (Ital. catal. port, volta) . 
lakat lăcat (Ital. lachetto; fr. loquet) 

„esatorna cetîmă (lat. cisterna) 
lestyan leuştean (lat. levisticum) 
szarica — —  sarica (lat. serica; fr. savrau) 
Szamar : sămar magar (It. samaro) 
kapolna căpilna  mormînt (de la capella) 
riih riie rînie (It. rogna; fr. rogne) $, 

1) Acest cuvint vine de la latinul anas-atis prin rotificarea lui n; 
vezi V. Burlă, studii filologice, Iaşi, 1880, - 

2) Cuvin întrebuințat in Transilvania pare 
5) . Cuvînt întrebuințat in Transilvania=—vargă , 

*) Dovadă evidentă a, latinismului acestui cuvint este forma, lui mac.- 
rom. &dyute, Dl. Cihac îl derivă din ungureşte fără a cita nici o
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riikes=—riios 

TOSza - rosa, 
czircalom cearcăn (de la cerc) 
menta, mintă, 

mesgye mezuină,  mejdină (loc slobod intre 
N . - doue arături, de la medium) 

kOmeny chimin,  (cumin) 
szecska secică hrană tăiată „mănunt pen- 

tru animale,de la seco-are) 
Szapony Săpun - (lat. sapo). 
kad cadă (lat. cadus) ! , 
cseresnye cireșă 

malom '!) moară 

eczet oțet 

rontani | a rupe 
csalni - a inșela . 
koesi cociă, căruță (It. cochio, fr. coche) 
lkakas COCOŞ 
lakâs „locuință 
szombat - . .: Ssămbătă 2) 

/ Dar limba, maghiară ne va mai descoperi încă o altă par- 
/ticularitate la care d-l Hunfalvy este desigur. departe de a, 

i se e aştepta, anume că Ungurii au împrumutat de la Romini 
i „o bună parte din terminologia lor religioasă creștină, ceea ce 
presupune numai decit că “acești din urmă au avut un rol 

Pati 
——— 

paralelă din limbele romanice: așa e uşor de dedus ori ce. Vezi 
o demonstraţiune complectă a latinismului acestui cuvint în Cultura, 
revistă literară și științifică sub redacţie D-lui N. Beldiceanu an. 
I No. 1 1883 sub titlul: origina, cuvîntului riie de V. 1£. Bulă. 

!) "Vezi mai sus Galamb, 
*) De și numele acestei zile a soptiimăuci este respăndit la, toate 

popoarele, in ungureşte el a fost Iuat de la Romini, căci posedă 
pe în care lipseşte în toate cele-l-alte limbi: sabatuini bulg. szbotă, . 
pol. cech. sobota. -
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activ la creștinarea lor; Este cunoscut anume că Ungurii 

imbrățoșară mai întăi creştinismul răsăritean. Ast-fel Cedrenus 
ne repoartă că un principe unguresc din Transilvania Gyula 

fiul lui Zlorca, primi botezul in Constantinopole in 948. Fiica 

lui Gyula, Sarolta, hotări și pe barbatul ei regele . Ungariei 

Geysa II, să imbrăţoșeze creștinismul și numai căt fiul acestora, 
Stefan I cel sfint, făcu pe Unguri să treacă cătră biserica ca- 

tolică. Poporul mughiar primise după căt se vede creștinismul 

“inaintea intoarcerei oficiale la această religiune a capilor sei, 

și ființarea de cuvinte creştinești de obirşie romînă, in limba, 
maghiară, dovedeşte că cele intăi noţiuni ale acestei religuni le 
venise prin mijlocirea Rominilor. Fată, cite-va din aceste cuvinte. 

* timplom (biserică) templă (partea din lăuntrul 

- bisericei lingă altar) 
torany turn 

altar altar 
angyal _ înger !) 

"Dop popă 

“kantor - cantor 

lkereszt cruce 

lkereszteny creștin 

kerestelni = a boteza - 

kerosztez — botez (aceste cuvinte vin: 

deadreptul din romă- 
” nescul creștin care po- 

sedă incă pe eorigi- 

i nar latin, chrestianus) 
piispel episcop | 
szent | - sănt | 

szekreny - secriu, scriniu (raclă in Romănia). 
pogâny păgin 

1) Prin tecerea lui n în 2 ca în galamb și malam.
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paganisâg = păgînismu 

menteni 

"Se mai amintim în 

a miîntui. Acest cuvînt e conside- 
rat de d-l Zlunfaloy ca derivat din un- 
gureşte. Noi credem că ungurescul pen- 
feni este- scos din romănescul miîntui şi 
anume pentru următoarele motive. In 
ungurește rădăcina ment, care se află, 
are cu totul altă insemnare decăt acea, 
de a protegui, anume: indată, de sirg, 
de unde se vede că a doua insemnare 
a cuvîntului trebue să aibă o origi- 
ne streină; apoi cuvîntul mintui romă- 
nesc se regăsește in toate limbile la- 
tine. El se trage din latinescul manu 
tueri sau mantenere și insamnă deci a 
scăpa, aprotegui. Tot din această formă 
se deduc francezul maintenir, spaniolul 
malener şi italianul mantenere, de unde 
substantivul mantenitore, în romănește 
mîntaitor, în ambele limbi cu ințelesul 
religios de rescumpărător al pacatelor. 
sfîrșit și cite-va din numeroasele cu- 

vinte de obărșie slavă care se află în limba maghiară, acă- 
vor formă insă arată intrun” chip vederat că au intrat in 
acea limbă nu deadreptul din slavona ci prin mijlocirea Ro- 
mînilor. 

rozsnyicze 

parancs 

parasina 

răşnită (de la slavonul. zernice 
, prin o metatesă.) 
poruncă (In slavoneşte poraca 

fără n.) 
prăjină (In Slavonește numai 

rădăcina cuvîntului pra- 
tu== vargă, fări suficsul' 
vomănesc înă.)
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perna e perină (în slavon numai pero=— 
pană.) 

pecsct pecete (in slavon pecăti — a, 

pecetlui) 
Zamos | zămos (de la grecescul tuuts 
zsumorka zămurcă (fertură proastă). 

Am putea urma aşa mai departe a alcătui lungi liste de 
cuvinte imprumutate de Maghiari sau deadreptul de la Ro- 
mîni sau prin mijlocirea lor de la, Slavoni. Dar noi nu avem 
de loc scopul de a istovi partea filologică a chestiunei. E- 
xemplele enumerate pănă aice-vor ajunge insă pentru a - ca- 
racteriza metoada urmată de d-l IHunfal; y în demonstrațiu- 
nea tesci d-sale; acuma poate ori cine judeca despre ade- 
vărul susţinerilor d-sale! cînd zice că limba” maghiară nu con- 
ține nici un cuvint de obirşie romînă, afară de ciți-va  ter- 
mini cari sar referi la viața păstorească. Exemplele aduse de 
noi arată tocmai contrarul că elementul romănese al limbei 
maghiare se intinde la toate ramurile de indeletnicire 
ale vieţei și că chiar religiunea creştină se intițoșazii la Ma- 
ghiari intâi sub o haină romăncască, 

Trecînd acuma la elementul maghiar al limbei romîne, re- 
prosintat şi el prin.vro 200 de cuvinte, acest cloment ne 
va sluji tocmai a dovedi intrun chip neindoelnic că Ungurii 
la venirea lor in Transilvania, a, trebuit să găsască aice pe 
Romini și. că aceștia nu au putut veni de peste Dunăre. In- 
tadevăr elementul maghiar se află respîndit-in limba, tabu 
ror Romînilor de la nordul Dunirei, care după cum am a- 
ratat posedă, un caracter cu totul unitar. Maghiarii insă n'au 
ocupat nici odată laturile exterioare a le Carpaţilor; ei nu 
puteau deci să comunice elementul maghiar de cît acelei 
părți din Romini, cu care ei au venit in atingere. Dacă 
Rominii au imigrat insă de dincolo de Dunăre, parte din ei, 
acei pe care îi găsim mai tirziu în principatele dunărene, au 

.
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“trebuit să se oprească in cimpia ce se aşterne la poalele 

munților și numai cît acei ce trecură munții se atinseră cu 
Ungurii. Am insemnat mai sus rolul isolator al Carpaţilor 

in privirea, diferitelor mădulare ale naționalități romîne. Dacă, 
deci Rominii venind din sud se opriră in parte la rădăcina 
munților, această parte a poporului remănănd substrasă de 

la înriurirea poporului maghiar n'ar trebui se infăţoşeze in 

limba sa atitea elemente maghiare. Pentru a esplica uni- 

versalitatea elementului maghiar în limba romină trebue ad- 

mis numai de cit 'că intreg acest popor inchegâ naţionali- 

tatea sa în Transilvania sub inriurirea maghiarismului 

şi că apoi coborindu-se.de la munte la cîmpie luâ cu dinsul 

efectele neșterse ale acestei inriuriri. | 
Pentru ca să impace d-l Hunfaluy teoria d-sale cu faptul 

că Rominii din toate părțile Daciei traiane infățoșază in 
limba lor elementul maghiar, ar trebui să arunce de odată pe 

Romiîni de peste Dunăre tocmai in centrul Carpaţilor pen- 

tru “ai cobori apoi la cîmpie. Asemene salturi mortale pot fi, 

insa. inchipuite de mintea bolnavă de patimă a-unor învăţaţi 

ca Râsler sau d-l Hunfalvy, dar nici odată intreprinse de 

corpul viu și palpitind al unui popor. N 

V'om vedea in capitolul următor cum aflarea elementului 

unguresc in limba tuturor Rominilor de la nordul „Dunărei 

corespunde pe deplin cu altă imprejurare însemnată din viața 

lor, întemeerea principatelor Valahiei și a Moldovei de cătră 

Romini coboriți din munți cătră câmpii și nu după cum 
ar cere-o ipoteza râsleriană, de cătră Români urcați din cîm- 

“pie cătră munţi.
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ARGUMENTE GENERALE, 

Să expunem acuma, pentru a Sfiryi această cercetare, ci- 
tova priviri generale care vin și ele in sprijinul părerei că 
poporul romănesc nu au părăsit pământul vechei Dacii. 

Rominii de această parte a Dunărei sunt cu toții dedați 
agriculturei ; ei par chiar, după cum făceau şi străbunii lor 
Romanii, a desprețui indeletnicirile industriale și comerciale. 
Această tendință s'au aflat in toate timpurile in țările ro- 
mîne de la nordul Dunărei, şi nici odată poporul romîn din 
aceste părți nu sau dedat la alte indeletniciri productive 
de cit la lucrările agricole. Indepărtarea pe care- Rominii o 
arată pentru ori ce alt soiu de lucrare de cit acea a pă-: 
mântului nu-și are temeiul seu de a fi numai cit in pricini 
economice ; căci atunci toată poporaţia, țărilor romtne ar tre- 
bui să fie supusă acestei inriuriri, pe cînd noi vedem că acea, 
de obărșie străină se dedă cu folos cătră -indeletnicirile in- 
dustriăle și coierciale. Poporul romin a fost adus prin ca- 
racterul seu, sau mai bine zicînd print”o obicinuire invechită 
a fugi de ori ce altă lucrare de cît de acea a cîmpului, o- 
bicinuire “ce nu a putut fi introdusă in moravurile sale de 
cît în urma unei practice indelungate, care inrădăcină în 
el ideia că profesiunea străbunilor sei ar fi singura nobilă 
şi frumoasă. Plecarea cea, deosebită a Rominilor pentru a- 

„gricultură arată deci că această indeletnicire a fost tot-dea- 
una pusă in lucrare -de acest popor. 

Intr'adevăr in timpul lungilor veacuri cit ținu năvăli- 
vea, barbarilor, lucrarea pămăntului fu, pe lingă creșterea tur- 
melor, singura indeletnicire la care s'au putut deda popora- 
ţia romînă. Industria, afară de cea cu totul primitivă, cere 
pentru a putea inflori timpuri mai liniștite, pe cit şi o bună 

stare, care să deie poporului putinţa de a căuta indămvinările 
17
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și luxul traiului seu. Tot așa e şi cu comerțul, intru cit el 
nu să mărginește la schimbul lucrurilor neaparate vieţei de 
toate zilele. Aceste două indeletniciri erau insă peste pu- 
tință pentru Rominii cei retrași in munții lor, care numai 
la indulcirile vieţei nu se puteau gîndi. “Totuşi Rominii, ca 
unii ce fuseseră popor așazat și agricultor, nu se puteau ho- 
tări așa de uşor a se intoarce la viața nomadă a ciobanului 
şi nu făceau aceasta, de cît cînd nevoia îi silea. Indată ce 
barbarii se așăzară in cămpia ce atingea, locurile unde ci 
căutaseră adăpostire, Rominii se coboriră in mijlocul lor pen- 
tru a urma, mai departe pe o scară mai intinsă lurările a- 
gricole, pe care ei nu le lasaseră nici odată in părăsire, nici 
chiar cînd se aflau pe vărfurile. munților î). Mai tîrziu, după 
ce Rominii intocmiră state, ei urmară inainte a se deda la inde- 
letnicirea lor de pănă atuncea. Aceasta luâ, caracterul predom- 
nitor și exluziv a ori cărei indeletniciri căreia se dedau in de- 
cursul, unui timp indelungat puterile vii ale unei naţiuni. 

Tot prin niște cauze analoage, persecuţiunele cărora au 
fost expusă in decursul veacului de mijloc, se esplică cum 
de rasa, evreiască a fost impinsă cătră specula banilor, pen- 
tru care ea, dobindi cu timpul o insușire particulară, ca una 
ce era întărită prin faptul eredității. Aceiași imprejurare dă 
cheia caracterului adine religios şi militar dobîndit de po- 
porul spaniol prin lupta, sa seculară in contra Maurilor, 

Această, tendință a Rominilor de a neingriji de toate ce- 
lelalte indeletniciri productive afară de cultura, păm&ntului 
au devenit chiar in zilele noastre, piedica cea' mai insemnată 
a desvoltărei lor, fiind că in urma impărțirei neaparate a 
muncei care se face intre popoare, Rominii, care se dedau 
aproape exlusiv agriculturei și impoartă toate lucrurile fa- 
bricate din străinătate, iau asupra lor munca cea mai grea 

:) Am văzut mai sus că Valachii din Balcani să indeletniceau incă 
cu aepicultura (p. 62).
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şi mai puțin folositoare ' și devin prin, urmare adevarații i- 
loţi ai citilizaţiunei. 

Ori ce indeletnicire productivă cere pentru a se putea ivi 
și mănținea, nişte condițiuni naturale şi econoinice hotărite, 
fără de care ea nu ar fi cu putință. Ast-fel ar fi tot atit de 
peste fire ca un popor să se dedee navigațiunei fără o mare 

„care să scalde țermurile țărei sale, pe cit și agriculturei, dacă 
cl nu are pământ pe care să-l poată cultiva. Dacă deci ve= 
dem pe poporul romin de dincoace de Dunăre dedinduse cu 
statornicie agriculturei, trăbue să inducem numai de cît căel 
a trebuit să aibă: sub stăpînirea sa un teritoriu, pe care cl 
să fi putut pune in lucrare această indeletnicire. Ivlandezii 
par a fi 'singurul pOpor din Europa care să se indeletnicească 
cu agricultura fără a avea mai de loc pămînt in proprieta- 
tea lor; dar această stare anormală a fost adusă prin niște 
pricini istorice in destul de cunoscute pentru ca să nu mai 
avem novoe de a le reaminti. Totuși chiar dacă istoria Ir- 
landei ar fi necunoscută, s'ar putea induce din singurul fapt 
că poporul acestei țări este alcătuit in mare pante . din cul- 
tivatori de pămînt, concluziunea că el a trebuit să fie într o 
epocă anterioară proprietarul. aceleiași țări. 

Se pretinde că atunci cînd Rominii veniră in Dacia ei gă- 
siră stabili aici pe Slavoni, Unguri și Nemţi Stabilirea unui 
popor insă incepe tot-dea-una prin luarea in stăpinire a te- 
ritoriului şi este inviderat că dacă aceste popoare erau stă- 
pinii țărei, ele trebuiau se fie şi proprietavii ei. Cum să se 
explice atunci că Rominii, veniți mai tîrziu in această țară, 
se dedau agriculturei, ceia ce presupune neaparat, după cum am 
văzut'o, proprietatea pământului ? Şi dacă mai tirziu Romînii, 
mai ales in ţările ungurești, fură despoiaţi de proprietatea, 
lor, aceasta se făcu numai cît prin o siluire ; cu toate aceste, 
de și li se răpise proprietatea, ei păstrară ca şi Irlandejii, inde- 
letnicirea legată de dinsa, agricultura, dovada că ei fusese 
odinioară proprietari.
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„După teoria pe care 'o combatem „Rominii ar fi devenit 
proprietari după sosirea lor in Dacia, inlocuind pe celelalte 
popoare și cu deosebire pe Slavi in posesiunea păm&ntului. 
Dar prin ce mijloc, servitorii, după cum trebue să .ne 
inchipuim pe Romini in ipoteza lui Rosler, ar fi expro- 
priat ei pe stăpinii lor? Sau ar trebui admis că Ro- 
mînii au cucerit Dacia cu armele in mini, presupu- 
nere ce nu poate avea ființă, pentru că in acest caz Ro- 
minii ar fi trebuit să alcătuiască în ea, clasa, domnitoare, pe cînd 
noi îi vedem din protivă reduşi aproape in stare de robi. 
Rominii sosind deci inti'o ţară ocupată de. mai inainte, ar 
fi trebuit să, se dedee ca și Evreii. Și Țiganii la alte profesiuni 
de cit la acea a agriculturei, lucru ce nu se intilnește nicăeri. 

Dacă 'studiăm. acuma, indeletnicirele obicinuite alo Romini- . 
lor-care trăesc la sudul Balcanilor le vom găsi cu totul de- 
osebite de acele ale Rominilor de la nordul Dunărei. Agri- 
cultura, este. acolo mai cu totul! părăsită ; cei care trăesc in 
munţi sunt in mare parte ciobani ; cei care. se cobor 
din. ei nu se opresc in cîmpie pentru a o cultiva, ci 
locuesc in orașe unde se dedau cu mare izbindă indeletni- 
cirilor industriale și. comerciale. Este insă un adevăr mai - 
presus de ori ce indoială, anume că viața. agricultorului a- 
șazată, şi orânduită, este condiţia ne-aparată a injghebărei u- 
nui stat, încă. o dovadă indirectă că Rominii de la nordul 
Dunărei pe care-i vedem, in, curtnd după pomenirea lor in 
aceste regiuni, constituiți în. state, nu erau nomazi, precum îi 
place d-lui Hunfalvy ai arăta. . Acei de la sudul Balcanilor din 
protivă nu ajunseră nici odată a alcătui un stat, căci la ei 
viața nomadă şi vagabondă intrecuse in „tot-deauna pe a- 
cea așezată. Am văzut mai sus cit rol au jucat Rominii in 
așa numitul stat romino-bulear (p. 54—61), 

Cum să .se poată acuma soate din un popor care are o- 
biceiuri nomade pe unul aşazat și acesta, anume prin emigrare,
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ceea ce presupune aceste obiceiuri duse la un grad extrem! 
Cum este cu putinţă de admis că trunchiul acestui popor să 
nu fi fost in'stare de a da naştere unei 'vieţi organizate și 
aceasta să se fi putut face de către ramurile sale, cind in o 
ast-fel de emigrare, care nu are caracter silit ci voluntar; 
intreprinsă spre a căuta mai bune pășuni pentru turmele sale, 
este invederat că tocmai elementele cele mai mişcătoare, cele 
mai vagabonde au trebuit să emigreze. 2—Cum îşi poate 'ci- 
neva numai: inchipui că tocmai aceşti din urmă 'ajung a se a- 
șeza, pe cînd fraţii lor care arătau dispozițiuni mai statoi- 
nice urmează inainte a, duce in munții lor o viață aproape | 
nomadă 7 Și nu se poate invoca pentru Roiminii de dincoace 
de Dunire o viață mai lipsită 'de primejdii, care ar fi "UȘU- 
rat. statornicirea lor; căci dacă năvilirea muzulmană, aduce 
in nesiguranţă soarta populaţiunilor de dincolo de Balcani, a- 
cea a Tatarilor, care se urmăreşte mai fără intrerupere pănă 
la sfirşitul veacului trecut, nu lăsa, celora 'care locuiau pe rîpa 
stingă a Dunărei mai mult răgaz și mai multă odihnă. 

Deci ipoteza unei imigraţiuni transdunărene ar lăsa ne-ex- 
plicate două fapte de căpitenie din istoria Rominilor. Intăi 
indeletnicirea obicnuită a Rominilor cisdunareni, care este a! 
gricultura; al doilea împrejurarea că Rominii ajung a alcă- 

"_tui state la nordul Duniirei şi nu la Sudul Balcanilor. 

  

Se cercetăm o altă imprejurare. 

Este de netăgăduit că Slavonii Sau intins in Dacia in 
decursul veacului al V-lea după cum ne-o arată deosebiţii 
scriitori Greci analisați mai sus (p. 230). Aceşti Slavoni, care e- 
rau din familia Slovenilor dispar cu totul in urmă, fiind absor- 
biţi de elementul romiinese al populaţiunei țărilor Dunărei 
de jos, al căreia, caracter etnic şi resimte de această puter- 
nică inriurire, prin insemnata, doză de slavonisme. pe care le 
cuprinde in organismul seu. Proporţiunea covărşitoare de sla-
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vonisme pe care le conţine limba, romînă şi terminii indes- 
tul de deși care deseamnă' localități, riuri şi munți arată lă- 
murit că elementul slavon absorbit de Romini a trebuit să 
fie numeros şi indegetează tot-odată puterea nu mai puţin de 
samă a elementului absorbant, cel romănesc. 

Observăm cu prilejul acestei împrejurări că susținerea, lui 
Rosler că Rominii ar fi putut primi elementul slavon al lim- 
bei lor şi la sudul Dunărei, nu se impacă incă și cu faptul 
că nu numai cît limba romînă infățoșază element slavon ci 
și pământul locuit de ei, in numirile geografice. Cum să se 
poată insă esplica aceste din urmă prin un imprumut făcut 
dincolo de Dunăre? 

Această perdere a elementului slavon in sinul celui romă- 
nesc poate. fi esplicată in doue moduri. In teoria râsleriană | 
se admite că Sluvonii locuiau in Dacia la venirea Rominilor 
(sec. XII) și a fost desnaţionalizați prin valul necontenit crescător 
al imigrațiunei romîne. In acea a continuităței Rominilor la nor- 
dul Dunării, Slavonii, trebue considerați că supravenind în ţara 
locuită de Daco-Romani şi perzindu'și naționalitatea po- 
trivit cu așezarea lor" în sinul vechei poporaţiuni. 
Care din aceste doue păreri este cea, mai de crezut? 
Dacă cercetăm chipul cum deosebitele popoare a le isto- 

riei și au perdut naționalitatea, schimbind țara sau stăpînirea, 
lor, vom constata o regulă care posedă un caracter atit de: 
general incit ar putea fi privită ca o lege, anume: 

Poporul imigrant primeşte, in cele mai multe cazuri; naţio- 
nalitatea poporului năvălit. Inversul nu se intimplă decit in 
urma unei cuceriri şi colonizări, făcute tocmai in scopul 
de a destruge fiinţa poporului Supus, prin 0 națiune care are 
deplină conștiință de existența sa. Superioritatea, intelectuală 
sau starea, de civilisație relativă a acelor doue popoare gră- 
besc sau intărzie indeplinirea acestei legi. 

Să expunem cite-va din faptele de căpitenie care vin in 
sprijinul principiului formulat.
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Barbarii care năvăliră în imperiul roman suferiră pretutin- 
dene inriurirea acestui element, care le era supus politiceşte. 
Ast-felin Galia, Italia, Spania, cu toate că Germanii iatrodusese 
o dosă indestul de puternică de element teuton in națiunile 
latine sau latinizate a le acestor ţări, ei suferiră totuşi de la 
dinsele o inriurire mult mai insemnată decit acea pe care 
o exercitară asupra lor şi se prefâcură. cu incetul in po- 
poare romanice. Dacă Britania face escepţie de la o atare 
regulă, aceasta s'a intimplat din pricină că elementul roman 
nu fu nici odată puternic in această provincie și că după 
retragerea legiunilor in 496, „nu rămaseră in țară; decit fe- 
mei și copii care în curind deveniră Cambrieni.“ Şi cu toate 
aceste Germanii erau pretutindene stăpini; ei dăduse numele 
lor Galiei pe care o numiră Francia, şi părței superioare a 
Italiei care primi numele de Lombardia ; dar supremaţia lor 
politică nu'i putu apăra contra inriurirei a tot puternice a 
mijlocului in care se stabilise. 

Normanii, după ce devastară lung timp Francia, se aşază in 
ea in 911. De și ci veniseră aice aproape ca cuceritori şi 
dădură numele lor țărei ocupate'de ci, Normandia, nu trecu un 
secul și naționalitatea lor era așa de deplin schimbată, incit 
cind, in 1066, cuceriră Anglia, ci introduseră aice elementul 
francez pe care'l adoptase, in locul elementului de baştină 
(german) al poporului lor, | 

Cînd Bulgarii, rasă, finică, veniră să se așeze in Mocsia, 
ei deveniră stăpinii acestei ţări, care lu4 numele de Bulgaria 
şi infiinţară in curînd aice un stat bulgărese (678). Totuşi, 
după doue veacuri, Bulgarii perduse cu totul . caracterul lor 
finic şi imprumutase naționalitatea şi limba. poporului sla- 
von, pe care'l supusese, ast-fel că de acum inainte Bulgar și 
Slavon deveniră sinonimi, 

Waregii de obinșie scandinavă, se aşază in mijlocul Slavo- 
nilor din nord-estul Europei sub numele de Ruşi şi impun
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acest nume 'poporațiunilor slave care primesc stăpînirea lor. 
Dar ei incearcă inriurirea mijlocului incunjurător și se slavo- 
nizază in curînd, ast-fel că, astăzi cu greu îşi poate . cineva 
inchipui ca Rușii să fi fost vre o-dată altă-ceva de cit Slavoni. 

Tot așa se intâmplă cu toți indivizii emigranți care se a- : 
șază în sinul unui alt popor. Chiar cînd aceştia sunt supe- 
riori în civilizație, ei tot adoptă după căt va timp naționali- 
tatea în sinul căreia s'au stabilit. Ast-fel Francezii alungați 
prin revocarea edictului de la Nantes care căutară o scăpare 
in Prusia, au devenit in vremile noastre cei mai buni pa- 
trioți germani; la rîndul lor „Germanii stabiliţi in Rusia prin 
Petru cel Mare au devenit de mult timp Ruşi încercaţi ;. tot 
aşa cu Polonezii așezați in Francia și aşa mai departe.: > 
„Imprejurările se schimbă cu totul cănd năvălitorii in loc 

de a se aşeza numai cit. ca rasă în 'sinul unei alteia, vin 
organizaţi ca popor, avindu-și aşezămintele și ocărmuirea 
lor, pe care se silesc a le impune supușilor lor; cu alte cu- 
vinte cănd in loc de o masă numai cit pasivă, menită a su- 
feri O inriurire, ei apar sub forma unui corp dispus a im- 
pune 0 atare. Atunci rolurile sunt cu totul schimbate; po- 
potul cuceritor este acela care face pe cel supus a primi 
felu seu de a, fi. 

Ast-fel când Grecii Asiei Minoare sau acei din Grecia se 
aşazară pe coastele meridionale a le Italiei, şi intemeiară a- 
„colo coloniile lor, ei desnaționalizară pe Italioți şi nu numai 
cât țara luâ numele de Grecia Mare, ci şi poporul care o 
locuia imbrăţoșă in acelaș timp limba, așezămintele şi reli- 
giunea năvălitorilor. 

Tot așa e şi cu Grecii introduși de Alexandru cel Mare 
in Egipet şi in Siria. Ei păstrară aice naționalitatea lor și o 
impuseră chiar, cel puţin in parte, supușilor lor, pe cînd a- 
celaș popor (la o epocă cu totul deosebită a existenței sale) 
imigrat individual in principatele dunărene, perde aice na- 

/
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ționalitatea sa-şi adoptă pe acea a supușilor lor, Rominii, 

care cu toate aceste le erau supuși politiceşte. - 

Exempul cel mai măreț a acestei inriuriri puternice a or- 
ganisărei unui popor asupra păstrărei şi a intinderei naţio- 
nalităței sale, ne a fost dat de Romani, care o impuseră a- 
titor popoare deosebit, cu toate că la inceput rasa propriu 
zisă romană fu foarte puţin numeroasă. Romanii nu se mul- 

țimeau nici odată numai căt cu cucerirea materială a unui 

popor, -ci vroiau să'l subjuge Și in chip intelectual și acca- 
sta era fără indoială mijlocul col mai sigur de a așeza stă- 
pănirea lor pe trainice temelii. £i iscodise un sistem intreg 
de măsuri potrivite pentru a desnaţionaliza in cel mai scurt 

"restimp popoarele supuse lor. Drumurile cele minunate, care 
uniau provinciile cu centrul impărăției, intemeerea de pu- 
ternice colonii luate in Italia, sau și in celelalte provincii, 

insă compuse in tot-deauna din cetățeni. latinisaţi, inriurirea 
hotăritoare a legiunilor care staționau pururea in aceaşi 

localitate şi inlesniau legionarilor legături cu femeile ţă- 

roi, slăbirea elementului bărbătesc indigen prin slujba cca 

foarte indelungată in cohortele ajutătoare ale provincielor in- 

depărtate—toate aceste măsuri și incă multe altele asigu- 

rau în curind elementului roman precumpenirea sa asupra, 

„celui de -baștină și am văzut mai sus repejunea extraordi- 
nară cu care popomwele supuse de Romani imbrățoşșau na- 

ţionalitatea stăpinilor lor (p. 40). Este adevirat că cite-va. pro- 

vincii romane şi anume acele in care predomnea elementul 
grecesc sau subtras de la această inriurire; ast-fel sunt 
Grecia, apoi Egiptul şi provinciile asiatice. Pricina a- 
cestui fapt este insă ușor de esplicat. Romanii suferise ei 

“inșii inriurivea spiritului şi a civilizației grecești, influență 
care spori chiar după reducerea Greciei in provincie romană 
și care deveni atot puternică pe timpul impăraţilor. .Ro- 
manii avănd deplină cunoștiință de această superioritate in-!
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telectuală a rasei greceşti, ei nici nu intreprinseră romani- 
sarea provinciilor de naționalitate elenă. Ei nu: trimiseră 
nici o singură colonie in Grecia sau in Egipet, pe cînd ei 
intemeese mai multe in Africa. Este de la sine inţeles că 
chiar dacă Romanii ar fi intreprins desnaţionalizarea Greci- 
lor, lupta ar fi fost mult mai lungă şi mai crincenă, căci 
organizarea unei rase ca, popor -dă precît mai multă putere 
pentru atac pe atita şi mai multă tărie de improtivire; este 
deci inviderat că Grecii, acăror civilizație era atăt de 
veche şi așa de adînc înrădăcinată, sar fi putut apăra cu 
mult "mai mare izbindă improtiva elementului năvălitor, de- 
cum puteau să o facă Celţii, Iberii, Dacii sau alte popoare 
de talia acestora. 

Un al treile exemplu pentru a, zice ast-fel clasic despre . 
desnaționalizarea unei rase prin faptul supunerei sale sub 

„un popor organisat este .acea a Slavonilor Prusiei prin e- 
lementul german introdus aice de 'cătră cavalerii 'Feutoni. 

Faptul că Maurii nu isbutiră, in Spania, cu toată puternica 
lor organizare politică și religioasă, a impune naționalitatea 
lor Visigoţilor romanisaţi, nu poate fi invocat ca un argument 
contra tesei noastre, din pricină că deosebirea, de religiune 
și ura, de moarte care, in urma acestei deosebiri, despărţia 

„pe ambele popoare, puse o piedică unei inriuriri mutuale. 
mai adinci. Tot ast-fel stau lucrurile și cu așezarea Turci- 
lor în Europa şi acea a Ungurilor în Transilvania. | 

Normanii supunind pe Anglo-Saxoni se aşazară in mijlocul 
lor ca popor constituit şi luară chiar măsuri foarte serioase 
pentru a garanta naționalitatea lor, precum alungarea, limbei 
saxone din biserică și stat, destituirea clerului anglo-saxon 
și desproprietărirea vechilor locuitori: Aici fiind față, în față 
“două popoare aproape de aceași putere,. rezultatul fu o pro- 
porțiune aproape egală a ămbelor elemente in constituirea 
poporului căruia ele dădură naștere—-Englezii. Se ştie că ele-
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mentul francez adus de cătri Normani in Anglia întră mai 
pentru jumatate in organismul limbei engleze. Ce deose- 
bire nemăsurată, dacă o asemănăm cu desnaționalisarea așa 
de deplină și de uşoară a Normanilor, din vremea aşezărei 
lor in Franţia sub Carol cel Simplu, în 911! Ni se pare invi- 
derat că avind a face in ambele cazuri cu aceași rasă, deo- 
sebirea inriurirei nu poate fi pusă decăt pe sama organisărei. 

Colonisarea Americei sudice și a Mexicului prin Spanioli 
aduse predomnirea rasei acestora, ca unii ce erau pe de- 
plin conștiuți de dinșii, de Şi poate civilizația indigenilor din 
Peruviu şi Mexico nu era cu mult mai joasă de cit a lor proprie. 

Această cercetare a faptelor de căpitenie privitoare Ja ches- 
tiunea pe care o desbatem, întărește principiul expus mai 
Sus anume: cd fie-care naţionalitate îmigrantă perde carac- 
teriul ci: osclitor în, sinul _ poporului - supus, afară de cit în 
cazul cănd cuceritorul într eprinde în n deplină conștiință des- 
nafionalizarea acestuia, 

După ce am aşternut aceste adevăruri, să revenim la, ches- 
tiunea romînă: 

Am observat mai sus că Rominii în ipotesa .risleriană nu 
au venit să ocupe Dacia ca cuceritori, în care caz ar trebui 
să'i aflăm aice ca rasă domnitoare. Ei s'au strecurat, pentru 
a zice âst-fe! picătură cătră picătură, in sinul popoarelor care 
locuiau inaintea lor Dacia traiană. Insă cum ar fi cu pu- 
tință în asemene imprejurare, dacă ținem samă de legea 
expusă mai sus, a explica desnaţionalizarea Slavilor și absor- 
birea lor în sinul naționalităței vomine, cănd tocmai ar fi 
trebuit să se fi intimplat contrarul? Alt-fel stau lucrurile 
dacă se admite că Slavonii au venit să se aşeze in Dacia 
cătră veacul al V-lea in mijlocul Daco Romanilor pe care'i găsiră 
aice.  Desnaţionalizarea . lor urmează atunci legea gene- 
rală espusă mai sus și nu mai infățoșază nimic extraordinar, 
Mai, observiim că, Slavonii au trebuit numai decăt să dis- 
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pară in sinul Rominilor şi nu in acel al celorlaltor popoare 
a le Daciei, căci, dupre cum am văzut mai sus, Rominii sunt 
aceia ce au păstrat pretutindenea numirile geografice lăsate 
de Slavoni (p. 213). Ei au fost din cei mai de aproape moșşte- 
nitori ai Slavonilor ; in rasa lor au dispărut neamul acestora. 

Tradiţiunile popoarelor asupra obărșiei lor sau asupra tim- 
"pului celui mai vechiu al istoriei lor, au fără tăgadă o valoare 
istorică, mai ales când ele raportează fapte şi nu numai cit 
esplicarea unor fapte existente. Ori care ar fi prefacerile pe 
care aceste fapte le au suferit in tradiţiune, prin lucrarea 
spiritului poporan, “nu rămîne mai puţin in ele un fond de 
adevăr, care descurcat de toate fabulele care'] incunjură, re- 
produce in chipul cel mai nemijlocit intîmplările timpului 
trecut. Nu se poate nici de cit respinge cu totul tradiția 
dintre izvoarele istoriei. Trebue numai cît supusă unei ana- 
lise spre a scoate din ea, faptul brut, material, pe care dinsa 
este clădită. Tradițiile cărora li se poate aplica această o- 
perațiune devin niște ajutoare de mare preţ pentru istorie. 

" Tradiţiunile romănești privitoare la. intemeerea principate- 
lor Valachiei și Moldovei. vin și ele in sprijinul tesei noastre 
şi aceste tradițiuni sunt cu atita mai vrednice de credință 
cu cît ele sunt identice pentru ambele . principate și că una 
din ele, acea atingătoare de Moldova, este confirmată prin 
documente istorice de oautenticitate netăgăduită. Ele atribue 
intocmirea ambelor state, valac şi moldav, unor Romini ve- 
niți din Transilvania. Din protivă amintirea poporului romîn . - 
mau păstrat nici cea mai mică urmă a unei imigrațiuni trans- 
dunărene, cea ce totuș ar fi trebuit să se intimple, dacă Ro- 
minii ar fi venit in Dacia trecînd Dunărea. 

Aceste tradiţiuni a fost păstrate, ca, pretutindene, de cro- 
nicele țărilor şi de cânticele poporane. 
„Când au fost cursul anilor de la Adam 0798 (de la, -
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Hr. 1290) Radul Vodă Negrul, care avea scaunul seu la Fă- 

găraș, de la moșii și strămoșii Rominilor, cari veniseră de 
la Roma, in zile lui Traian impăratul Romei, s'au socotit ca 

să'și mute scaunul dincoace peste plaiu. Pricina pentru ce, 

nu se găseşte scris nici de ai noştri, nici de străini... Ci 
dar Radul Vodă s'a așezat in cită-va vreme in Cimpulung 
unde și. mănăstire frumoasă și mare au făcut. După aceea 
Sau dus la Argeș de au făcut scaunul acolo, făcînd curți 

domnești și bisericii, care şi pănă astăzi este. Şi au inceput 

aşi tocmi şi ași indrepta ţara cu judeţe, cu judecători, cu 

boierii şi altele ce era de folosul domniei şi al ţărei, ţin 
duse pină in Dunăre și pănă în Siret.“ 1) 

Această, tradițiune este intărită prin mai multe impreju- 

rări foarte insemnătoare. Ceu intăi este repedea succesiune 

a capitalelor care fură, pentru. a nu vorbi de Cimpulung, 

Argeșul, Tirgoviştea și in sfirșit Bucureştii și care sunt 

așezate tot mai inspre şes, începînd de la munte. A doua 

este numele de Munteni, Țara muntenească. date poporului și 

țărei Valahiei, care nume nu se poate -esplica alt-fel (avînd 

1) Istoriile țărei romăneşti scrise de Const. Căpitanul in Mag. Ist. 

p. Dacia a lui Laurian și Balcescu, Buc, 1845, 1 p. 83. Comp. 
Istoria țărei rom. de cind au descălicat Rominii, ibid. IV, p. 232. 

O inscripţiune din anul 1636 care se află pe obiserică din Căm- 

pulung zice: „In zilele dulcelui creştin—Matei-Basarab W. şi 
doamna lui Elena, cu vrerea lui” Dumnezeu pus a fi Domn în 
țara romănească—care este dintru Ungaria descălecată, adecă 

inceputam a zidi această sfintă dumnezecască biserică—ca- 

rea s'a inceput şi s'a zidit şi s'a săvărşit de bătrinul şi prea mi- 
lostivul creştin Radul Negru YWV. carele au fost din inceput des- 
călecător țărei romăneşti şi din inceput a fost zidit această sfintă 
dumnezeească biserică cănd a fost cursul anilor de la Adam 6727 
(1215).* Chiar cind această, inscripțiune n'ar putea sluji singură a do- 

vedi existenţa lui Radu Negru şi: data coborirei sale in Valahia, fiind 
posterioară intimplărei cu 421 .de ani (Hasdeu, Ist. Crit. p. 137), 

ca nu întăreşte insă mai puţin existența tradiţiunei intrun chip 

autentic. 
N
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in videre natura cu totul plană a celei mai mari părți a Va- 
lahiei) de cît punîndu-se obîrşia poporului ca Și acea a. sta- 
tului in munţii care o despărțesc de 'Transilvania. In sfirșit a 
treia și acea mai insemnată imprejurare se trage din însuș titlul 
pe care'l purtară in: decurs de mai multe veacuri principii Va- 
lachiei şi pe care "1 poartă incă astăzi mitropoliţii sei. Acest 
titlu era următorul: „Domn al intregei ţări» ungro-romiîne, 
al țărilor de peste munți, al Amlașului şi Făgărașului duce“ 3), 
iar acel al Mitropolitului sună: „Mitropolit 'al Ungro-Va- 
lahiei și exarh plaiurilor“. Ori care ar fi obîrşia acestui ti- 
tlu, sau că au slujit: a aminti stăpînirea maghiară asupra, Va- 
lahiei, după cum o pretind istoricii unguri și in cele din urmă 
Răsler, sau că să fi insemnat stăpînirea Valahilor asupra u- 
nei părţi al ţărei ungurești, Transilvania, după cum 0 sus- 
ține, cu mai mult cuvînt, d-l Zzasdeu 2), este inviderateă a- 

  

„4 Hasdeu, Arhiva istorică a României. Buc. 1865 1, 1, p. 73, 97, 98, 118 cte. : ii - 
2) Acest titlu nu este purtat de principii Valahiei de cit in docu- 

mentele interioare ale ţărei şi în acele ce se indreptau cătră, alți 
suverani de cit acei ai Ungariei. Rosler: recunoaşte acest fapt: 

_„Dass dis walachische Woewodschaft zuerst als Provinz der 
ungarischen Krone Geltung gewann, das die Ierscher sich nur in  Anlehnung au Ungarn erhoben, zeigt die Bezeichnung Un- grovlachia als Bezeichnung des Landes, gebraucht in den ei- genen Urlunden der walachischen Wojwoden“. (Rom. Stud p. 309). Tot acest titlu este intrebuințat de Domnii Valachiei in corespondenţa, lor cu patriarchul din Constantinopole, care Şi el îi nu- moşte tot ast fel in respunsurile sale dheisa adens 0irrpe3ha- E Ji25% (Acta patr,. Const. p. 383, 386); din potrivă el nu se in- 

: tilneşte nici odată in monumentele latine preschimbate cu Unga- 
ria, sau cu aliaţii sei. (Vezi Doghiel, Codex diplomaticus regni Po- 

- loniae, 1758, 1 p. 597: „comites Miricii Woiewodae transalpini“ ; 
Battyani, Leges eclesiasticae Hungariae, Claudiopoli 1827, Ul p. 
217: wajwoda Transalpinus et Bannus de Zewrino nec non dux de 
Fogaras“; Benkă, Milcovia ete. Viennac 1781, 1], p. 283: „in qui- 
bus non modo totius Valachiac transalpinae dominum, sed ctiam
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cost titlu lcagii obirşia, principatului Valahiei cu munții Tran- 
silvaniei și ?] coboară de aice ca și legenda lui Radu Negru. 
Pentru ca domnul Valahiei să se poată intitula duce al Fă- 
gărașului, ținut ce se află in Transilvania, trebue admis sau 
că un voevod valac săl fi cucerit prin arme—cea ce 
nu se poate presupune pentru cei d'intăi ani ai existen- 
tei principatului. —cînd îl videm făcînd silinți pentru a rumpe 
legăturile care "1 rețineau de Ungaria și nu intreprinzînd cu- 
ceriri, intr'acolo, sau trebue ca domnii acestei țări să-l fi stăpinit 
inainte incă, de intemeerea principatului, păstrând şi mai tîrziu 
stăpînirea sa, după dreptul feodal, ca vasali ai regelui ungu- 
vesc, cea, ce nu ar mai avea nimic extraordinar, Dar chiar - 
pretențiile Ungurilor la stăpînirea Valachiei nu sar putea 
explica alt-fel de cit dacă se pune leagănul acestei ţări in 
munții Transilvaniei, unde Ungurii exercitau o dominație, care 
putea pănă la un punt să indreptățască intinderea, pretenţi- 
ilor asupra, intregului principat ce se desvoltase de aici. Dacă, 
statul valac sar fi format in preajma Dunărei, el ar fi ră - 
mas afară din sfera de inriurire a "poporului maghiar şi ar 
fi ascultat mai curînd de Bulgari, care tocmai la epoca intemeie- 
rei sale (sfîrşitul veacului al XIII-le) erau in culmea pute- 
rei lor, 

Tradiţia privitoare la intemeerea statului valac se razămă 
deci pe un fapt cu totul adeverit, coborirea Rominilor din 
Fagaraş. 

Omlasii et de Fagaras ducem sunt scribit.* Fejer, Codex diplo- 

maticus LX, 4, p. 273: „Ladislaus wajwoda, transalpinus et banus 

de Zewrino“). D. Hasdeu are deci deplină dreptate cînd spune: 

„Este comic măcar de a presupune cum că Basarabii star fi lău- 
dat mereu cătră Romini, cătră Slavi şi cătră Greci cu posiţiunea 
lor de domnie subalterni, ca şi cînd cra ceva demn de invidie, 
pe cind numai in faţa stăptnului lor ei luau deodată maiestosul 
aer de egalitate, ascunzind cu stăruință cea ce manifesta, supune- 
rea“. (Ist. Crit. p. 39). „-
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Rosler, care simţia lămurit insemnătatea acestei tradiţii, se 
sileşte sii o vestoarne, dovedind (2?) că ar fi peste putință 
istoriceşte. EI admite, pentru 'a o 'putea combate mai Ușor, a- 
nul 1241 (luat nu știm de unde) ca data acestei intemeeri 
și arată că tocmai in această epocă Tatarii devastau Valahia 
Şi că prin urmare așazarea, Rominilor era aice cu neputinţă. 
„Rominii nu puteau părăsi adăposturile lor din Făgăraș, in ca- 
sul cînd se găsiau apărați acolo, pentru a merge să locu- 
iască o ţară care era cu totul expusă Mongolilor și din care 
Cumanii abia fugiseră“ 3). Vom aduce aminte cu acest prilej 

„Că Râsler nu găseşte in Tatari o pedecă pentru reintoarce- 
“rea Rominilor de peste Dunăre, espunînd că „Mongolul care 
devastase intrun chip așa “de neomenos Ungaria, pare a fi 
cruțat Cumania orientală, Valahia, și Moldova“. ?) Râsler pare 
a'şi bate joc de cetitorii sei. Cum? 'Tatarii erau să fie prie-: 
tenii Rominilor daci, aceastia, ar fi venit de peste Dunăre și 
erau să'i jăfuiască, dacă se coboriau din Carpaţi!!! Dar chiar 
dacă coborirea Rominilor ar fi fost. cu neputinţă in 1241 este - 
acesta un temeiu pentru a le o refusa mai tîrziu, cînd Tata- 
rii se retrăsese, după ce alungase pe Cumani, ast-fel: că țara, 
rămăsese intr'adevăr lipsită de stăpîn ? Și apoi data cea o- 
bicinuită însemnată de tradiție pentru coborirea Rominilor 
nu este 1241 ci 1290. Dar aici nu este vorba: de a se dis- 
cuta data sau numele principelui care după toate părerile 
era totuș acel dat de tradiţii. Este vorba de faptul insuș al e- 
şirei Rominilor din Transilvania pentru a stabili un stat în 
Valahia. Acest fapt axe cel puțin pentru el tradiţia pe cînd 
pentru imigrarea transdunăreană nu se poate invoca nici mă- 
“car acest argument, ori cît de slab sar părea la prima. in- 
fățoşare. ! 
„ “Această, tradiție privitoare la obirșia principatului Valahiei, 

1) Rom. Stud. p. 272. 
*)- Vezi mai sus, p.64,
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primește insă întărirea ei cea mai strălucită prin acea care 
se rapoartă la inființarea statului moldovenesc, tare de și 
ie in credințele poporane forma tradiţiei, este cu toate aceste 
un fapt istoric positiv, dovedit prin documente autentice cou- 
timpurane. Eată ce povesteşte tradiţia : 

„Să se fi indemnat Dragoş, cu ovare cîţi deai sei din 
* Maramureş şi au venit preste munţi in chip de vănătoare și 
au găsit o feari și gonind'o cu dulăi pănă la apa Moldova 
și obosită fiind fara au prins'o in apa Moldovei la locul unde 
se chiamă Boureni. Fiara aceasta ce *i zic bour poate că au 
fost. zimbru și pre numele fierei se numeşte locul acela Bou- 
reni ; pus'au și in pecetea domniei țerei cap de bou ce se 
vede pănă astăzi. Eșit'au şi mai la cămp acei vănători şi au 
nemerit la locul unde este acum mănăstirea Eţcanii; şi a- 
colo era prisacă cu stupi; şi era la acei stupi un Rusniac 
anume Eaţco și intrebindu'l ce om este de trăește in loc 
pustiu și cine stăpănește locurile acele, el au spus că este 
Rusniac din ţara leșască şi cum au auzit el din bătrîni că 
ajunge locul pănă in Dunăre și pănă in Marea, şi pe Nistru 
în sus pănă unde se incepe ara leşască și pe numele lui Eaţco 
să chiamă Eţcanii; eară apei Moldovei unde au ucis feara, 
cum S'au pomenit mai sus, pre numele unei țince ce o chema 
Molda, care de multă goană ajungind la apa unde au ucis 
feara, au crăpat de apă, limbind multă ; şi s'au numit Mol- 
dova apă Moldovei pre numele Moldeie. 5) . 

Această tradiţie, care atribue intemeerea principatului Mol- 
dovei unei colonii romîne venită din Maramureș, este după: 
cum am spus'0 întărită prin mai multe diploame ale regelui 
unguresc Ludovic cel Dare, 1342—1382, care declară 
pe Bogdan și pe coboritorii sei de trădători . pentru 
că plini de râutate şi de veninul tradărei, ca un orb instru- 

1) Letopiseţul lui Neculai Costin in Letopiseţele ţărei Moldovei 
publicate pentru intăiaş dată de JI. Kogălniceanu. aşi 1852 L p. 90. 

18
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ment al negrului lor egoismu, impinși de : demon, întreprin- 

sese de a părăsi țara ungurească și de a inființa un stat nea- 
tărnat în țara Moldovei, ce se ţine de corona Ungariei. Regele 
deci despoae pe Bogdan cel necredincios și pe coboritorii sei 

de păminturile pe care le poseda in Maramureș, intre altele 

de marea proprietate Cuchnia și le dărueşte Voevodului Balk 
fiul lui Sas tot din Maramureș, precum și fraţilor sei Drag, | 
Dragomir și Stefan, pentru că acestia, păzind credință coro- 
nei ungurești, s'ar fi opus la intreprinderea lui Dragoș, ar fi 
oferit Moldova regelui și în deobște sar fi purtat cu multă 
râvnă și credință, cea ce îi ar fi făcut vrednici deo ase- 
mene mulțămită *). 

1)  Toan de Kikullew in Thuroez Chron. Hung, II], 49 ap. Scuoandt- 
„mer, Scriptores rerum ungaricarum. vol. IL. „Huius tempore (Lu: 

dovici) Bogdan Yaicoda Olachorum de Darmarusio, coaduna- 
tis sibi Olachis ciusdem districtus în terram Ioldaviae, coronae 
regi Hungariae subiectamm, sed a multo tempore propter vicini- 
tatem Tariarorum habitatoribus destitutam, clandestine reces- 
sit, et quamvis per exercitum ipsius regis saepius impugnatus ex- 

„stitisset, tamen crescente magna numerositate Olachorum inha- 
 bitantium illam terram in regnum est dilatatat, Ibidem c. 39; 
"Item fere singolis annis vel in quolibet annno (Lodovicus) movit 
cxercitum contra acmulos et rebelles, et saepius contra Rachenos 
ct Moldavos“, Chron. Budense, cd. Podhraczky, Budae, 1838 p. 
331: „In quolibet tertio anno, saepius contra Racenses ct Molda- 
vanos“, Acest fapt este întărit prin mai multe documente dintre 
care cităm pe următorul: Fejer TX, 3, p. 469, 1365: „Ludo- 
vicus strenuo viri Balk filio Saaz Moldavo wojwodae Maramarusiensi, 
quod idem adhuc în terra Moldavana regi fideliter adhaeserit, i- 
bique complura, vulnera, ammissis servitoribus suis, pro rege sus- 
tinendo, terrasque proprias ct iura, ibidem relinquendo, regem in 
Tungariam secutus fucrit, ipsi Balgh et per cum Drag, Dragomer 
et Stephano fratribus uterinis possessionem Kunya vocatam cum 
appartinentiis—in comitatu Marmarus existeuten, guas per înfidi- 

"litatem et notam Bogdan Wajwodae eiusque filiorum, qui ter- 
ram regis Moldavanam occupantes clandetine în contumeliam 
regis moliuntur conservare, ad se devolutas, solemni privilegio 

> conferi. Mai tirziu găsim alți trei Knezi, Costa Stanciul şi popa 
Voleul că fug in Moldova, după ce îşi pustiază proprietăţile, 1435; 
vezi mai sus, p. 150 nota 2.
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Râsler el insuș nu poate face alt-fel decăt să recunoască 
acest fapt. EI caută insă săi micşureze insemnatatea prin 
cuvintele : „cetitorul critic, singurul la care mă indrept, va fi 
de părerea mea, că legenda lui Dragoş sau Bogdan nu ar 
putea poseda valoarea unei mărturisiri istorice, (11) tot atit de 
puţin ca și tradiția asupra lui Radu Negru. Singura trăsă- 
tură, adevărată care se impacă cu istoria este alipirea Romi- 
nilor din Moldova cătră teritoriul Maramureșului și care stre- 
pune obărşia Voevodatului asupra acestui popor ca afară de 
hotarele țărei.“ 1) Aceste cuvinte a le lui Rosler sunt un 
act de desperare. EI nu poate face alt-fel decăt recunoaşte 
adevărul unui fapt care restoarnă din temelie toată teoria 
lui și insoțeşte această recunoaştere "de nişte reserve care 
par a vroi să'i restrîngă insemnătatea, dar care vădesc numai 
cît -zădărnicia silințelor sale cînd intră in luptă cu ar- 
gumente reale şi neresturnabile. Cum! Această tradițiune 
mar merita crezare și cu toate. aceste însuș el concede că 
originea principatului şi a domniei Moldovei este de căutat 
in Maramureș ?, Dar ce trebue mai mult pentru a da deplină 
dreptate tradiției decit faptul recunoscut de insuși Nosler? 
Poate se indoește de numele intemeetorului; dar acesta este 
indiferent; şi “apoi documentul unguresc il numește Bogdan 
și noi nu vedem nici un' motiv care să ne. impingă a .pune 
la indoială mărturisirea documentului. De acea şi Rosler re- 
vine el insuș mai jos asupra cuvintelor sale şi cuprinde in 
următoarele - rînduri faptele care rezultă din izvoare posi- - 
tive: „Un Voevod din Maramureș, părăseşte patria sa cu un 
mare număr de tovarăși: de obărșie romînă şi incearcă a în- 
temeia 0 domnie neatărnată de Unguri in o țară mai inde- 
părtată, care purta incă din anul 1359 numele de Moldova“ ?). 
Pentru a slăbi insă insemnătatea acestui fapt neindoelnic, el 

1) Rom. Stud, p. 317. 
) Rom. Stud, p. 342.
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adauge considerațiile următoare: pâr fi de dorit a cunoaşte: 
importanța numerului emigranților din Marămureş și dacă a- 
ceștia găsiră in Moldova un numer insemnat de conaționali, 
cu alte cuvinte daci poporaţia actuală romînă a Bucovinei 
şi Moldovei, bine ințeles acea de obărșie curat romînă şi nu 
Rutenii sau Cumânii romanisați, trebue să fie raportată nu- 
mai și numai emierărei din Maramureș. Nu suntem in stare 
de a da asupra acestei intrebări un respuns 'positiv. Privim 
cu toate aceste ca foarte aproape de crezut că incă în cursul secu- - 
lilor ai XIII-le și al XIV-le poporația romînă incepuse a spori și 
din partea sudică, dar nu putem aduce nici o dovadă în 
sprijinul acestei păreri. De asemene ne pare permis de a 
presupune că emigrațiunea Valachilor din Maramureș cătră 
cîmpiile Bucovinei şi a Moldovei incepuse de mult timp Și 
că intemeerea unui voivodat transcarpatin nu se stabili de- 
cît atunci cînd prin sporirea poporaţiei acesta fu in stare 
de a găsi o basă națională pe care putu să se intemeeze. Ri- 
dicarea lui Bogdan nu fu deci inceputul ci sfărșitul acestei. 
emigrațiuni.“ ?) e 

Toate aceste observaţii lăturalnice ale lui Răsler. pot fi foarte 
la locul lor; dar intru cât 'sgudue ele faptul netăgăduit de 
insuș el a unei coboriri a Rominilor din munţi pentru a in- - temeia Moldova? Părerea lui că poporația acestei ţeri a tre- 
buit să vină și prin sud, adecă de peste Dunărea, singur el 
mărturisește că nu poate fi sprijinită de nici o dovadă, după ce scrie o carte intreagiă tocmai spre a o dovedi, | 

Rămine deci demonstrat inti”un chip neresturnabil că in- 
temeerea, statului moldovenesc şi colonisarea sa cu poporație de obărșie romînă provine din Maramureș. Se poate oare acuma 

  

5) Rom. Stud, p. 343; „Wir halten es, vic bereits oben ausgespro- - chen wurde fâr hăchst wahrscheinlich, dass schon im Laufe des 13-ten und 14-ten Iahrhunderts auch von Siden her walachische Bevălkerung auf dem Boden der Moldau sich cingefunden, aber ein Zeugniss dafăr vorzubringen vermăgen air nichte,
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găsi. așa de extraordinar ca intemeerea statului valae Şi co- 
lonisarea acestuia să'și aibă obărșia sa în Făgaraș, cănd Ma- 
ramureşul este cu mult mai indepărtat de Dunărea decit 
leagănul Valahiei ? Și apoi Rosler și ucenicii sei sunt ei mai 
fericiți cu această de pe urmă ţară? aduc ei aice niște 
dovezi in sprijinul unei imigrări: prin sud? Nici de căt. | 

Credem deci a fi indrept: de a admite că tradițiile romă- 

state in munţii Transilvaniei—acolo unde am găsit în tot- 
deauna locuind pe poporul romin, acolo unde au lăsat niște 
„urme neșterse ale * existenţei sale, in: numirile geografice. 

Se poate uşor pătrunde pricina care impinse pe. Romîni 
„aşi părăsi ţara, Aceasta fu tocmai cucerirea Transilvaniei 
de cătră Unguri, Se pare că din toate părțile Transilvaniei, 
Făgărașul și Maramureșul fură singurele regiuni care nu su- 

" feriră așa de curînd jugul unguresc. Rominii tiranisaţi in 
chipul cel mai crud de câtră stăpinii lor in părţile de țară 
supuse stăpînirei lor, se retrăgeau in aceste doue provincii, 
care păstrară incă cit-va timp o oare-care necatărnare. Po- 
poraţia trebui să sporească in ele in o proporţie cu totul. a- 
fară din cale. Cit timp Cumanii ocupară cîmpia moldova- 
lacă, această poporaţie, cu toată ingrimădirea ei, nu indrăsnia, 
să se imprăştie in afară din. munţii unde ea trăia adăpos- 
tită. . Dar cînd puterea năvălirei mongole curăţi aceste ţeri 
de toți năviilitorii lor, şi după ce ei iușii se retrascră din 
aceste ţări in Asia, pentru a se lua la luptă intre dînşii 
1243, ') bogatele văi şi. şesuri care se'ntindeau la picioarele 

“Carpaţilor -și imbicau incă de mult timp pe Romîni a veni 
să le locuiască, primiră în sinul lor prisosul poporației ro- 
măneşti. 

. 

1) Ludoziu von Murmuzahi, Fi agmente zur Geschichte der Rumă- 
nen, Î, p. 182. 

- neşti privitoare la intemeerea, principatelor, conțin un fond : 
„de adevăr și de a pune imboldirea pentru intemeerea acestor
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Dar dacă tradiţia asupra descălicărei principatelor este a- 
devarată, atunci tesa lui Răsler devine absolut cu neputinţă; 
căci această, tradiție ne demonstră că nu principatele dună- 
rene a fost poporate de Romini in primul loc, ci 'Transil- 
vania, de unde poporația romănească se cobori in cîmpie. A- 
ceastă tradiţie intărește in chipul cel mai strelucit faptul 
de atătea ori atins de noi şi in sprijinul căruia am adus 
dovezi incheietoare, că Rominii au locuit muntele in restim= 
pul năvălirei și că din acel adăpost rasa romănească eși cu 
incetul pentru a se respindi in șes. Ea se aşezâ la inceput 
alăturea cu Slavii, care copleşise Dacia în decursul veacului 
al V-le. Atunci fură intemeete mai multe orașe și sate a- 
căror nume slav a fost pastrat de Romini, in sinul cărora 
poporația slavă a dispărut. Năvălirea ungurească, care pă-! 

“ trunse in Transilvania in veacul al XI-le, respinse din nou 
o parte din poporația romină in munţii Făgărașului și ai 
Maramureșului, de. unde se coboriră mai tărziu cătră partea, 
deșartă a Daciei, cîmpia moldovalacă, Rominii pe care'i in- 
tălnim astăzi in Romănia liberă. 

„Dacă tesa lui Rosler ar fi adevărată, dacă, poporaţia ro- 
mină ar fi venit in Dacia traiană trecînd Dunărea, este În- 
vederat că partea ce ar fi trebuit să fi fost mai intăi lo- 
cuită ar fi fost cămpia și că numai de aice Rominii ar fi 
putut pătrunde peste munți in Transilvania. In loc de a 
găsi aceasta, videm pe Rominii din Transilvania că vin să. 
poporeze Moldova şi Valahia, și am văzut mai sus (p.255) că pre- 
sența elementului 'ungurese in limba tuturor Rominilor intă- 
reşte pe deplin această împrejurare. Pentru a impăca tesa 
lui Rosler cu faptul netăgăduit al colonisărei Valahiei și Mol- 
dovei cu Romini de peste munţi, ar trebui să admitem o 
altă imposibilitate, anume: că Romini din Moesia trecură 
de a dreptul in Transilvania, fără a se opri în cămpia aş- 
ternută la poalele munților, şi că mai pe urmă ci sau co-
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borit din nou către țările din care sau alcătuit regatul 
Romăniei. 

Să se insemneze țesătura de migrațiuni peste putință pe 
care Rosler trebue să le pună in spetele nenorocitului popor 

romîn pentru a stabili monstruoasa lui tesă. Mai întăi Daco- 

Romanii părăsesc cu toţii Dacia pe timpul lui Aurelian, pen- 

tru a trece in. Moesia; mai tărziu ei revin de acolo şi a- 
nume earăși pănă la cel de pe urmă om, căci astăzi nu se 

mai intălnesc Romini in Moesia; dar această reintrare a Ro- 

minilor in vechia lor patrie nu se face intrun chip normal: 

ci trec deodată in Transilvania pentru a intreprinde in sfir- 

şit o a treia emigrațiune care'i așază desăvărșit acolo unde 
i intălnim încă in zilele noastre. | 

Numai cit fantasia poate să facă pe un popor să intreprindă 

asemene preumblări; in realitatea lucrurilor un popor nu 

se hotărește aşi părăsi ţara de cît la cea de pe urmă nevoe.



| Inanoheere. 

  

Toate faptele cercetate in acest studiu concmg a stabili unul şi acelaș adevăr, imposibilitatea in care s'au găsit Daco- Romanii de a Părăsi patria lor, prin urmare stăruința nein- treruptă a locuinței lor la nordul Dunărei. 
Răsler cu ucenicii sej susțin contrarul acestei tese, care pare cu toate aceste cea mai firească. Ei fac se plece toată poporaţia daco-romană din Dacia pentru a nu o pune să re-. vină aici: de cît o mie de ani mai tirziu, + Chiar de la, inceput trebue luat aminte că dacă se găseşte un motif cel puţin putincios, pentru a; face pe Daco-Romani Să-și părăsască țara  strebunilor lor, nu se găsește absolut nici unul pentru ai readuce inapoi, şi aceasta ori la ce c- pocă s'ar pune reintoarcerea, lor in Dacia. Ei nu s'au pu- tut intoarce in intâii secoli după pretinsa lor fugă, căci a- ceasta ar insemna a readuce pe fii la năvălirea, dinaintea că- reia fugise Părinţii lor. Şi nu trebue uitat că pentru Luropa răsăriteană năvălirea se unnează incă lung timp după ce ea ” incotează in apus Și că tocmai Dacia, ear cu deosebire cim- "pia moldo-valacă, fu teatrul cel mai visitat de 'oardele po- poarelor nomade, dintre care cele de'pe urmă fură cele mai cumplite, o altă rasă de Maghiari de o cruzime Şi sălbătăcie fără seamăn in istorie, Peceneghii 950, Cumanii 1050 Şi Ta- tarii 1241. Teoria lui Rosley cu toate, prefacerile ce au in- cercat in miînile d-lor Tomaschel: şi IZunfaloy, trebue numai de cit să pună reintrarea Rominilor in Dacia, in timpul stă-
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pinirei unuia din aceste trei popoare asupra cimpiei de la 

Dunărea de jos. Rominii insă pentru a fi readuşi in Dacia | 

sunt infățoșați ca un popor nomad de păstori, care posedau 

ca avere numeroase turme de dobitoace; aşezarea lor in mij- 

locul unor barbari earăși nomazi, care priveau tocmai tur- 
„mele ca bogăția cea mai de dorit, era in toată puterea cu- 

vintului peste putință, căci ar fi insemnat ai aduce din bun pla- 

cul lor în gura lupului. | 

Nu era deci nici un motiv care să f atras pe Romiîni in 

Dacia. Afla-vom poate altele care să-i fi silit fără voia | 

lor a părăsi peninsula Balcanului unde se pretinde că ei tră- 

iau, pentru a căuta scăpare in Dacia? Nişte: asemene se a- 

flă tot așa de puțin. Emigrările cătră nord care 'şi au o- 
birşia lor in sudul Dunărei, precum acele ale Serbilor şi a 

le Bulgarilor, șbintîmplă la o epocă mai âpropiată de tim- 

pul nostru și 'și găsesc esplicarea in propășirea năvălirei o- 

tomane, Tot acestei năvăliri atribue Răsler şi mai cu ose- 
bire d-l Iunfaluy sporirea poporaţiei romăneşti a : nordul 

Dunărei ;. dar această causă este inviderat falşă, căci Otoma- 
nii apar in Europa câtră jumătatea veacului al XIV-lea 1356 

şi tocmai 1365 sub Amurat I ei trec peste Balcani. In a- 

cest timp insă poporația, romină era acum numeroasă in Da- 

cia traiană; statele Valahiei și al Moldovei erau acum infi- 
ințate şi susțineau chiar cu multă energie şi izbindă lupte 
contra crailor ungurești. Poporul romîn venise deci in Da- 
cia inaintea năvălirei musulmane. Dacă aceastii causă, sin- 
gura care 'ar fi putut pe deplin da samă, despre o emigrare 

a Rominilor din peninsula “Balcanilor in vechea Dacie, lip- 

sește, care alta ar putea-o inlocui? Asuprirea din partea im- 

părăţiei bizantine nu poate fi invocată, căci această asuprire 

impinge tocmai la rescoală pe Valachii şi pe Bulgarii din 

peninsula Balcanului şi "i face să intemeeze un stat neatăr- 

nat. Dacă Valachii se revoltă, ei fac aceasta tocmai fiind că



282 

nu vroia să fugă, ci să se impotrivească asuprirei, Cât despre părerea lui Răsler că tocmai cu prilejul acestei rescoale, Va- lachii fură siliți a trece de mai multe ori Dunărea, pentru a se pune in siguranță și că în acest chip ar fi reinvăţat ei drumul cătră vechea lor patrie, ea nu poate fi serioasă, fi- ind că faptele pe care se razămă nu sunt exacte. Vala- chii nu trecură de cit o singură dată Dunărea, la inceputul resvrătirei lor; mai pe urmă, fiind tot-deauna, invingători, nu mai avură nevoe a o face. Apoi ar fi cu totul afară din cale ca Valachii să'și părăsască țara lor de dincolo de Du- năre tocmai in momentul cînd dobîndind neatirnarea, ei pu- teau să se bucure de toate drepturile, şi aceasta, pentru a merge la Cumani şi la Tatari care i așteptau “pentru a'j despoia. 
Mi 

Dar unde putea oare să trăiască o masă atăt de insem- nată ca poporația daco-romană la sudul Dunărei? Am v&- zut că o asemene poporație n'au locuit nici odată in Moesia. Ea n'ar fi putut deci imigra decît din regiunile așăzate la sudul Balcanilor. In acest caz insă cum să se esplice deose- birea care exista pănă cătră jumătatea veacului a] AVII-le intre limba liturghiei a Rominilor din Macedonia și acea a, celor din Dacia, deosebire care se intindea, pănă la, cârac- erele cu care se scrieau aceste doue idiomuri— greceşti și bulgărești? Dacă Rominii au venit in Dacia din ţările așe- zate la sudul Balcanilor, ci ar trebui să fi Slujit in biserica lor in limba grecească și nu în cea bulgiirească. Şi dacă se cearcă a se esplica aflarea limbei bulgărești in biserica "şi statul “daco-roman, prin imigrarea acestui popor din Bul- garia actuală (vechea Moesie)—cea ce am văzut că nu este cu putință din causa, lipsei de Poporațiune romînă în această țară in toate epocele,—se mai dă incă şi peste o altă greu- tate, acea că Rominii in acest caz ar fi trebuit să fi fost supuși canonicește autorităței patriarehului statului valaho-
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bulgar, care'şi avea reședința in Tiwmowo, pe cînd noi aflăm 
pe Romini ascultănd in toate timpurile de patriarchul de 
Ohrida. 

In afară. de aceasta, limba Rominilor din. Dacia, care nu 
infăţoşază nici un dialect, arată, o deosebire indestul de în- - 
semnată de acea vorbită de Rominii din Macedonia. Dacă 
această diferențare a limbei romineşti s'a făcut după despăr- 
ţirea lor, limba Rominilor era incă in stare de formațiune cănd 
ei imigrară in Dacia, Ea ar fi putut da naștere şi la nordul 
Dunărei la dialecte, intre niște provincie despărțite prin munţi 
inalți precum sunt acele a le Daciei traiane, intre care co- 
municarea este grea și anevoioasă. Dacă nu intilnim aice 
nici un dialect, aceasta provine din pricină că această limbă - 

era formată, cînd după cum să pretinde, ei reveniră in Datia ; 

dar atunci ea ar trebui se posedă forme comune cu mace- 

dono-romina, ceia ce nu este. | 

Această teorie a imigrațiunei Trasdunărene a Rominilor se 
lovește deci din toate părţile de niște greutăți care nu pot 
fi nici întrun chip inlăturate. Ea lasă ne-esplicate mai multe 
fapte generale ale istoriei Rominilor, și noi credem că, tocmai 
in esplicarea unor asemene consideraţiuni se află piatra de 
incercare a, ori-cărei teorii istorice. , 

Această părăsire insă a Daciei de cătră poporaţia sa era 
tot atăt de puțin firească pe cit este cu neputinţă istoriceşte. 
Un popor, stabilit părăseşte el vre-odată ţara sa? . Chiar 
cînd bogaţii ar putea se-o facă, cum ar putea săo intre- 
prindă clasa saracă și prin urmare numeroasă a poporaţici? 
Nici odată in tot cursul istoriei nu sau intălnit un aseme- 
nea fapt şi numai cît pentru Dacia cată să se afle o escep- 
ție de la legea care vrea ca singure poporale nomade să, se 
strămute inaintea unei năvăliri, pe cînd cele așazate pleacă 
capul şi se supun. Rominii in particular au fost expuși chiar 
mai: tărziu in cursul istoriei lor la nişte năvăliri care se re-
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petau intrun chip periodic, acele ale Tatarilor, ast-fel că cu deosebire la ei să pot studia efectele unei năvăliri asu- pra greului poporaţiei. Ce făceau ei pentru a, se feri de primejdiile : cărora erau expuși ? părăseau ei țara ? nici de căt. Ei căutau mînturire in preajma ! locuinţelor lor, în adă- posturile firești ale: munților și pădurilor, și eşiau de aice pentru a se re-intoarce Ia, locurile - lor de indată ce şivoiul trecuse. Pentru ce să admitem că lucrurile să se fi petrecut alt-fel pe timpul Romanilor de cît cum s'ar intămpla, ele in zilele noastre ? Istoria “omenească se compune din. două serii de fapte deosebite. Acele care se Schimbă necontenit, a “nume fenomenele | inteligenței care se asamănă din ce in ce: mai puţin, potrivit cu' propășirea vremilor, şi acele mai. mult stătătoare, care să repetează subt aceiăși formă, şi care să rapoartă mai ales la viața sa morală, la simţimintele Și pa- > timele sale. Efectele care Sunt datorite acestor de pe urmă puteri sufletești se reproduc tot-dea-una, în acelaș chip.. 
De aceia pentru a ajunge la esplicarea acestei retrageri a Poporației daco-romane inaintea barbarilor cite presupu- neri ne-intemoiate nu trebue sii admitem! Mai intăi slăbăciu- nea elementului roman in Dacia care ar fi numarat abia citeva zecimi de mii de oameni, cînd noi: am văzuţ tocmai con trarul; apoi lipsa de poporaţie de baștină, dacă, pe care siise fi putut hultui elementul cuceritor, “presupunere pe care am văzut'o căzind inaintea unor fapte netăgăduite. Insfărşit să mai adauge că de Și Dacia ar fi pastrat după cucerire o rămășiță, din poporația ci de baştină, elementul roman ar fi rămas străin de dinsa ; că nu sar fi amestecat cu ea. Dacii nu Sar fi romanizat şi, cînd năvălirea se. intinplă, coloniștii sc retraseră fără a lasa nici 0 urmă a existenței lor pe pă- mîntul provinciei. Noi am dovedit din Drotivă că elementul național dac dispăru mai cu totul in acel a, Romanilor, lă- “sînd totuși. niște urme neșterse ale existenței săle de altii .
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„dată in elementul trac ce să regăse ște incă astăzi in limba 
romînă. 

Am văzut în adevăr că elementul pretins albanez al lim- 
"bei romîneşti nu poate fi esplicat prin singura vecinătate a 

" poporului albanez, ş şi că chiar cînd Valahii de la sudul Du- 
nărei sar fi desvălit in apropierea Albanezilor, la sudul Bal- 
canilor, această imprejurare nu ar putea da samă decit de 
aflarea unor cuvinte imprumutate din vocabularul albanez in 
limba romînă, nu insă și de inriurirea mult mai adincă care 
se întinde la insuși țesătura limbei romineşti. Apărătorii î- 

.migrațiunei trans-dunărene trebue ei insuşi să recurgă la a- 
mestecul Romanilor cu un popor de obărșie tracă, altul de- 
cît Albanezii, Bessii, pentru a esplica acest fenomen. Ei 
vecunose deci că elementul așa numit albanez al limbei ro- 
mine nu a fost împrumutat la Albanezii propriu ziși prin 
niște legături de vecinătate intre aceștia și poporul roman, 
ci provine din amestecul altui popor de aceiaşi rasă cu Al- 
banezii cu cuceritorii Romani. Dacă lucrurile stau ast-fel a 
tunci esplicarea elementului, —numit firă cuvânt albanez—al 
limbei romînești, este găsită fără a impune acestui popor că- 
lătoria  Balcanilor.. Este o rămășiță a, limbei Dacilor care €- 
rau și ci un popor de rasă tracă. 

Cit despre elementele grecești vechi ce să află in limba 
vomină, am văzut că ele își giisese esplicarea in aflarea u- 
nui mare număr de Greci aduși din Azia minoară pentru a 
coloniza Dacia; tot așa, ar fi şi pentru elementele celtice ce 
S'ar putea descoperi in idiomul Rominilor din Dacia Și care 
ar proveni din coloniile tranplantate din Galia. i 

“Trebue observat că Răsler şi cu ucenicii sei. sunt siliți 
in faţa faptelor positive. lasate de istorie, a admite că POpo- 
raţia romană din Mocsia “ea însăși cautâ scapare in munții 
din sudul acestei ţeri, Balcanii, pentru a sc feri. de năvăli- 
rea care acoperea toată peninsula. .Ei fac să se coboare
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Valahii Haemului, după dînșii stirpea intregului neam, mai 
ales din poporaţia romană care imbrățoșâ in acei munți viaţa 
de păstori. Insă, dacă se găseşte de nevoe a se admite o 
asemenea esplicare chiar pentru Valahii din sudul Dunărei, 
pentru ce nu s'ar admite ea de plano pentru acei de la nordul 
fluviului, dinduli-se și lor muntele (și anume Carpaţii) ca loc 
de scapare, in loc de ai face să treacă Dunărea pentru a 
scapa existenţa: lor tot in munți ? | 

Toată aceasta țesătură de contraziceri şi imposibilităţi, fără 
de care teoria lui Răsler nu ar putea exista, își are origi- 
nea intrun singur fapt: spusele istoricilor romani asu- 
pra părăsirei Daciei. Noi am cercetat insă mai sus gradul 
de crezare ce se cuvine tuturor acestor izvoare care toate 
sunt copiete unul după altul dintr'o expunere oficială intoc- 
mită după ordinele și Sub ochii imparatului „Aurelian, care avea tot interesul a da, părăsirei unei provincii atît de fru- moasă un caracter mai puţin compromiţător. Dacă acești au- tori latini nu ar existat, sau n'ar fi povestit faptele in chi- pul cunoscut, această teorie nu ar fi văzut nict odată lumina 
zilei, atita este ca in contra frei lucrurilor. Dar se poate judeca despre seriositatea ei şi despre trăinicia temeliei pe care ca să razămă, cînd să știe că aceasta nu este altă ceva de cît un soiu de proclamaţie oficială a imperiului roman. 

  

In tot cursul acestui studiu ne am silit a pune in lumină cu deosebire un fapt insemnat, care face ca, teoria lui Rosler să fie fără, Scop precum am văzut că este fiiră causă: acesta este adăpostirea Doporaţiei daco-romane, ce nu părăsi Da- cia, în munții care incunjură această țară din toate părțile. Acest fapt a fost observat pretutindene unde poporaţia, o- bicinuită cu viața liniștită, și pacinică a imperiului roman, fu expusă la cele intăi lovituri ale năvălirei barbare, care erau tot odată cele mai violente, Ast-fel el se intilnește in Alpi
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ca și în Balcani; și Carpaţii n'au putut face escepţie de la 
această regulă. Retrași în munții lor, Rominii fură iutați de 
istorie, care nu vorbeşte de ei de cît atunci cînd vr'un mare 
stat vine in atingere cu dinșii. Fată: esplicația tăcerei pe 
care o păstrează asupra Rominilor scriitori veacului de mij- 
loc. Valachii din sudul Dunărei sunt pomeniți de autorii bi- 
zantini şi acei de la nordul fluviului de cronicarii Și docu- 
mentele ungurești. Am văzut că unele din aceste amintiri se 
urcă în destul de sus atit pentru Rominii din Dacia cit și 

„Pentru acei din Pind. Cronica lui Anonymus notar, intărită 
prin alte izvoare ungurești contimpurane, arată pe Romini 
ca vechi locuitori ai Daciei; cronicarul rus Nestor și cînte- 
cul Nibelungenilor vin in sprijinul acestor mărturisiri. In sfir- 
şit am văzut că documentele infițoșază, acest popor ea. aşe- 
zat, proprietar, constituit chiar in state, avînd o biserică or- 
ganisată și oare-care civilizaţie. Studiul documentelor ne au 
descoperit insă un alt punt cu mult mai insemnat, anume 
că Rominii din Transilvania se bucurau in vremile mai vechi 
de mult mai multe drepturi de cît in timpurile din urmă, că 
ci posedau o nobleţă, care au dispărut cu totul astăzi in si- 
nul poporului cuceritor, Maghiarii; că ci erau ocărmuiți după 
normele unui drept obicinuelnic valac, care era, recunoscut 
de statul unguresc; că mai tîrziu Rominii fiind pe fie ce zi 
mai greu apăsaţi de cătră, naţiunile privilegiate a le 'Tran- 
silvaniei, ei se resculară in mai multe rînduri pentru a scu- 
tura, jugul de fer care le căzuse după git, Şi că aceste res- 
coale năbușite in foc și in singe, ingreuieră tot mai mult 
soarta Rominilor, care deveniră cu timpul adevaraţii iloți ai 
Maghiarilor şi Nemţilor. Dar dacă poporația romînă ar fi 
fost imigrată în Dacia după venirea Nemţilor şi a Unguri- 
lor, ar fi lucru firesc de a.0 găsi la inceputul existenței sale 
in Transilvania lipsită de'drepturi și supusă bunului plac 
al stăpinilor sei, și de a o vedea apoi emancipîndu-se ince-
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tul cu incetul, precum s'a, petrecut aceasta cu toate popo- 
rațiile imigrate in ţevi streine, precum Evreii și 'Țiganii. 
Contrarul -restoarnă insăși rațiunea; căci cum este cu putinţă 

ca la inceputul imigrărei Romiînilor să-i aflăm ascultind de 

voevozii lor, posedind o nobilime numeroasă şi puternică, 
luînd parte la adunările ţerci şi că toate aceste drepturi să 
le fi perdut in curgerea timpului? Apăsarea din ce in ce 

mai grea, în care căzură Rominii se esplică din potrivă in 

„chip foarte firesc, dacă se priveşte poporul romin ca supus 

prin arme in'loc de a fi imigrat, şi istoria poate cita mai 
multe esemple in care un popor supus, care la inceput păs- 
tra incă, oare-care drepturi, le perdu mai tîrziu pentru a că- 
dea față cu poporul cuceritor in o adevarată selăvie. 

Rominii deci w'au fost nici-odată nomazi în Dacia traiană, 
afară de clasa cea tot mai restrinsă a păstorilor. Limba lor 

dovedește aceasta intrun chip inviderat, căci mai mulţi ter- 
mini privitori la agricultură sunt de obirşie latină și acei ce 
au fost adauși maiin urmă sunt fără escepţie slavoni, pe cînd 

nu se află 'nici unul singur maghiar sau nemţesc. Din protivă 

Ungurii au imprumutat de la Romini cîte-va cuvinte atingă- 

toare de agricultură. Aceasta dovedeşte că Rominii au lo- 
cuit in comun cu Slavonii un timp indelungat inaintea ve- 
nirea, Ungurilor in ţară. Dar agricultura este indeletnicirea 
cea mai plăcută a Rominilor, căreia ei se dedau in toate ță- 

rile locuite de ei la nordul Dunărei. Această indeletnicire 
insă presupune numai de cît proprietatea pămîntului. Dacă 
se admite că, Rominii veniră in Dacia după ce alte popoare apu- 
case aice posesiunea pămîntului, ar trebui săi aflăm practicînd 

ori-ce alt soiu de indeletniciri de cît acele agricole, precum co- 

merciul sau industria, ramuri pe care le-am găsit din protivă cu - 

totul părăsite de ei, şi lasate streinilor, pe cînd la Valachii din 

sudul Balcanilor tocmai aceste sunt indeletnicirile cele mai cău- 

tate și agricultura este neingrijită de ci. Dacă 'Rominii -a-
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jungind in Dacia, au găsit pămintul impărțit intre acei ce-l 

ocupaseră de mai inainte, ne întrebăm cum ar fiputut ci a- 

junge în stăpînirea pămintutui, fără de care cu toate aceste 

„adricultura este peste putință? Prin deposedarea vechilor 

locuitori? Dar aceasta nu S'ar fi putut pune în lucrare de cît 

numai de un popor cuceritor și nu de câtră unul ce se fu- 

rișa în țară pentru ași cerșetori existența, după cum vra i- 

potesa rosleriană. Cătră aceasta se mai adauge incă şi im- 

prejurarea că Rominii, introducăndu-se treptat şi grupe în 

niște regiuni ocupate de Slavoni, nu ar fi putut nici odată 

să'i desnaţionaliseze pe aceştia, căci o lege generală, for- 

mulată de noi, cere in asemene caz ca poporul imigrat să a- : 

doapte naționalitatea acelui in sinul căruia se așază și a- - 

ceastă lege nu se schimbă de cit atunci cînd poporul imigrant 

este un popor cuceritor ce are deplină conștiință despre indi- 

" vidualitatea sa şi vra so impună celui cucerit. 

Dintre barbarii care copleșiră Dacia singurii care infăţo- 
sau oare-care inrudire cu Rominii erau Slavonii, pe cînd cei- 

lalţi erau mai toți de obirșie mongolă. Acești de pe urmă 
apoi, cu singura escepție a Ungurilor de la 955 inainte, a- 

veau și obiceiuri nomade, ceia ce-i impiedecă de a se a- 

mesteca cu poporația romină. Slavonii, din protivă se aşa- 

zară statornic in mijlocul Rominilor şi se amestecară cu ei, 

ceia ce explică desnaționalizarea lor, 
Aceşti Slavoni erau de obirşie slovenă şi deci. nu este de 

nevoe a căuta explicarea elementului sloven a limbei romă- 

ncşti la sudul Dunărei, cînd se. găseşte acel popor respîndit 

pe toată ripa stingă a fluviului. Este cunoscut că limba ungu- 

rească cuprinde și ea un mare număr de cuvinte de obirșie slove- 

nă ; dar fiind că Maghiarii nu au locuit nici-odată de cât riîpa 

nordică a Dunârei, cum sar putea esplica această inriurire 

'a Slovenilor asupra Maghiarilor, dacă nu sar fi aflat Sloveni 

in Panonia și în Dacia ? Acest el&mânt sloven al limbei ro- 

19
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:mănești primi puteri noue, cînd Bulgarii, care devenise şi ei 
Sloveni in urma așăzării lor in Moesia, intinseră: stăpînirea 
lor pe vechia. Dacie traiană. Aceasta esplică tot odată şi 
introducerea, ritului bulgăresc la Romiînii de pe malul stîng al 
Dunărei. O asemene imprejurare trebui să sporească inriu- 
virea elementului sloven asupra celui romănesc, cu atit mai 
mult că limba bisericei, devenind nc-aparat și acea a statu- 
lui, ea se impuse in toate relaţiile oficiale. 

Mai tîrziu veniră și Ungurii, care nu se putură uni cu mai nici 
unul din popoarele supuse de dinșii, din pricina adincei 
doosebiri a rasei lor, cătră care se adause in curend și do- 
osehirea de religiune, după co Ungurii primiră Catolicismul, 
Aceasta insă nu împiedică o inriurire—ce e drept cu totul 
exterioară—a limbei ungurești asupra celei romănoști şi vice 

Vega; eoiă 6 se' vede în imprumuturile mutuale pe care a- 
coste doue limbi și le-au făcut in vocabularul lor. Limba 
ungurească conține cuvinte romineşti, luate atit de a dreptul 
din acest idiom cât și de la cel sloven prin mijlocirea sa. Limba 
romînă numără la rîndul ei in destul de multe cuvinte de 
obirșie ungurească, Acest element unguresc al limbei ro- 
-măneşti există in toată intinderea Daciei, in toate provin- 
ciele locuite astăzi de Romini, pănă pe malurile Nistrului 
ale Dunărei sau ale Mirei Negre, in Dobrogia. Insă fiind că 
Ungurii nu au trecut nici-odată Carpaţii de cît doară in gru- 
pe foarte mici (precum acei ce locuese astăzi in ținutul Ba- 
căului), atare universalitate a elementului unguresc in limba 
romînă de dincoace de Dunărea ar rimînea neesplicabilă dacă 
sar admite că poporul românesc, venind de dincolo de Dunărea, 
sar fi” oprit în mare parte în cîmpia care se intinde la pi- 
cioarele Carpaţilor. Căci cum ar fi putut Ungurii, care nu 
s'au așazat acelei o dată in afară de Carpaţi, se inriurească 
asupra unei poporații romiue care ar fi fost subtrasă de 
la atingerea cu dinșii? Rominii au trebuit să .primască e-
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lementul unguresc in munții Transilvaniei, ' unde năvălirea 
maghiară îi ajunse. Fiind necontenit respinși d6 cătră acea: 
sta, ei să coboriră cătră cîmpia 'moldo-valacă, pe care o im: 
poporară in curind, ducând cu ei torminii de obirşie ma- 
ghiară pe care îi imprumutase de la stăpinii lor. 

Tot acestei desroltări comune a Rominilor in Carpaţi oste 
de atribuit şi unitatea cea extraordinară a limbei românești, 
care nu posedă nici un dialect la nordul Dunărei. Căci dacă 
Rominii sar fi stabilit de la început de ambele! părți ale 
munților, cele două grupe ale acestui popor care mar mai fi fost in 
atingere regulată, ar fi trebuit numai decit să fi dat naştere la do- 
ut dialecte deosebite, cu atit mai mult că partizanii teoriei lui 
Rosler sunt nevoiți de a admite că limba Rominilon, la venirea lor 
în Dacia, era incă in stare de formaţiune, spre a putea ast-fel 
esplica desvoltarea ei ulterioară deosebită la nordul Dună- 
rei şi la sudul Balcanilor, care dădu naștere celor două 
dialecte, cel macedono—și cel daco-romin, 

Locuinţa, indelungată a Rominilor in Carpaţi dă samă şi des- 
“pre faptul insamnat de noi că toată terminologia muntelui 
în Transilvania şi in țările vecine, este romiinească; că in 
partea ceă” mai 'inaltă “ă țiirci ea conține cel mult cite-va, e- 
lemente slavone, care se esplică prin faptul că Sarmaţii, 
popor de origină slavonă, fură găsiți de Daco-Romani in 
munții unde ei căutari, adăpostire; că terminii maghiari sau 
germani nu incep decit în cimpie, intălnindu-se cu deosebire 
la orașe şi la sate. Ținuturile :ocupate de Secui fac singure 
exepție de la o asemene regulă; dar noi am cercetat cauza a- 
cestei imprejurări și am găsit că aceste ținuturi erau şi cele 
la inceput locuite de o numeroasă poporație romînă, care 
fără îndoială era mai veche in ţară de. cit Secuii, dai că a- 
tare poporație romină fu in decursul timpurilor absorbită, 
de elementul unguresc, care machiariză nu numai cit pPOpo- 
raţia romănească ci și terminologia muntelui.
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Unirea mai strinsă a Rominilor cu Slavonii este dovedită 
prin mai multe fapte caracteristice. Mai intăi Slavii sunt a- 

“ceia, care au inriurit pănă la un punct terminologia munte- 

lui; al doilea: Maghiarii au imprumutat mai multe cuvinte 

de la Slavoni, în forma pe care le-o dăduse Rominii; al trei- 

lea : terminologia agricolă a Rominilor, care este în parte la- 

tinească, nu au făcut imprumuturi de cît la Slavoni și nu au 
luat nici un singur cuvânt de la Maghiari; pe cînd din con- 

tra aceştia au îmbogățit limba lor cu mai multe cuvinte sla- 
_vone şi romine privitoare la agricultură ; insfărşit în gura 

poporului romîn Sau păstrat numirile geografice de obir- 

șie slavă date de acest popor, care a dispărut. Unirea 

mai strînsă a Rominilor cu Slavii dovedește că aceste două 
popoare-au trebuit să aibă o comunitate de existență pe 

pământul Daciei, și fiind că este in deobşte recunoscut că 
Slavii au venit în Dacia “inaintea: Maghiarilor, rezultă din 
chiar o atare imprejurare că Rominii care sunt coi mai de 

aproape moștenitori ai Slavonilor, sunt cel puţin mai vechi 
de cit popoarele ce au venit în Dacia după, acești din urmă. 

In sfirşit să amintim o de pe urmă imprejurare care do- 
vedeşte în modul cel mai neindoelnic existența primitivă a 
poporului romin in Carpaţi, anume coborirea acestui popor, 

impins de năvălirea ungurească, cătră cîmpia moldo-valacă, 

coborire ce este nu numai cît in deobște admisă de tradiția 
naţională a Rominilor, dar se găseşte incă întărită prin do- 

cumente autentice... Din protivă nu se găsește.nici cea mai 

mică amintire în toate tradiţiile naţionale despre o imigrare 

transdunăreană, afară de cea privitoare la colonisarea Dacici 

de impăratul Traian, care nu poate fi insă nici odată amos- 

tecată cu reimigrarea poporului romîn in Dacia, pe care te- 

oria lui Rosler o arată că ar fi avut loc in veacul al XII-le. - 

Cronicele țărei, care raportează, ambele aceste tradiţii în fi- 

înţă asupra obirșiei poporaţiei Moldovei şi a Valachiei, deose-



293 

besc intrun chip lămurit și precis doue descălecări, una fă- 
cută de Romani sub impăratul Traian, venind bine. inţeles 
prin sud și trecînd peste Dunăre, cealaltă pusă in socoteala 
lui Radu Negru și Bogdan Dragoş, care vine de la nord Şi 
şi are obirşia în munţii Transilvaniei și ai Maramureșului. 
Această coborire a statelor romine din partea ridicată a ţă- 
rei este incă, intărită prin pretenţiile pe care. Ungurii le au 
manifestat în tot-deauna, asupra unui drept de stăpinire in 

„Moldova și Valahia, pretenții ce ar răimînea neințeleso în ca- 
zul cind obirşia poporaţiei și a statelor romăneşti ar trebui să 
fie căutată pe. malurile Dunărci. In această ipotesă ar trebui să 
găsim Valahia mai cu osebire, pusă, sub autoritatea regatu- 
lui bulgăresc, care tocmai la epoca constituirei statului ro- 

min era in culmea puterei sale şi care deci ar fi trebuit să 
păstreze supremaţia asupra unui stat eșit din sinul scu, după 
cum susține Răsler. - 

Pentru toate aceste temeiuri teoria lui Rosler nu poate fi 
sprijinită cu temeiu. Fati pentru ce acei care o susțin au 
fost nevoiţi a recurge la mijloace nedemne. de ştiinţă pentru 

a stabili cea ce ei: numesc adevărul. I-am văzut punind in lu- 
crare toate mijloacele sofisticei celei mai ghibace cînd este 
vorba de a combate dovezile cele mai: inviderate care ar 

xesturna tesa pe. care o susțin, și primind din potrivă fără 

nici un control mărturisirile care ?i vin în ajutor; i-am aflat 

ciuntind locuri din autori, pentru a scoate din ele un inţeles 

cu totul altul de cit acel cel au in realitate, sau chiar tre- 

"cînd sub tiicere documente sau acte importante. Ei tăgăducese 
apoi faptele cele mai inviderate precum presența  Slove- 
ilor po malul nordic al Dunărei sau acea a elementu- 
lui romîn în limba maghiară, pentru a putea, apoi deduce din 

asemene premise incheeri potrivite cu dorinţele lor. Acest 

chip de a procede nu este acel al unor invățați care aude 
scop stabilirea adevărului ci acel. a unor advocaţi ce au de 
apărat o causă. Este a degrada știința cînd ca este pusă 

.
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in slujba altor interese de cît acele ale adevărului și cea ce 
ne au lovit mai mult in studiul faptelor expuse nu au fost a- 
tita rezultatele Ia care au ajuns contrazicătorii noștri cit me- 
toda intrebuințată intru intemeerea lor. Știm că sunt mulți in- 
vățați de bună credință care au admis această teorie pe re- 
numele științific a celor ce au pus?o inainte.. Să sperăm că 
acest studiu îi va desamăgi și "i va face si se reintoarne 
la adevărul istoric, care este simplu ca tot ce este firesc. 
- Rominii deci n'au părăsit nici odată Dacia traiană ; ei pot 
fi incă lung timp martirizaţi de Unguri, și vor avea incă 
poate multă vreme de suferit jugul lor apăsător. Aceasta 
insă nu le poate răpi dreptul de a protesta contra asuprito- 
rilor lor, nici speranţa, că se va ridica odată o zi asupra Da- 
ciei, când această țară, va fi reintrat in stăpînirea adevăraţi- 
lor sei copii, a celor ce pot invoca in favoarea lor dreptul 

.. istorie.
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