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Sire, 

Alteță Regală, 

Inalt Prea Sânţiţi şi Prea Sânţiţi Părinţi, 

Domnilor Colegi, 

Chemat prin votul Academiei Române din 8 (20) Aprilie, anul expirat, 
ca să ocup un loc între membrii ordinari ai acestui înalt sanctuar de 

“cultură naţională, m8 simt dator, înainte de tâte, de a mulţămi din 
tOtă puterea mea suiletâscă. pentru marea şi distinsa ondre ce mi s'a 
făcut, apreciându-se modestele mele lucrări literare, pe cari în curgere de 
mai mulţi ani le-am publicat, atât pe terenul istoriei nâstre politice, 
cât şi pe acela al celei bisericesci naţionale. 

Conformându-m8 usului şi regulamentului acestei înalte Instituţiuni, 
de a-mi face solemna mea intrare în colegiul d-vâstre prin pronun- 
țarea unei cuvîntări în public, mi-am ales ca subiect de tractat: Des- 

cvierea vieţii şi aciivității literare a Protosinghelului Naum Râmni- 
cenu, un călugăr român, care, în tâtă viţa sa, a scris în istoria nâstră 

naţională şi a învăţat carte pe fiii nâmului nostru românesc peste o 

jumătate de secol. Timpurile vitregi şi desele prefaceri şi în lucruri şi în 
pers6ne, cât a trăit acest apostol al neamului nostru, ai întins un văl 
negru peste pers6na şi activitatea sa întrâgă, şi ele aii rămas nevăgute 

şi nesciute până acum, ca şi asupra altora, nu puţini, de felul acestuia; 
aşă că, dacă acele evenimente, vrăjmaşe nouă, n'ar fi încetat şi nâmul 

nostru nu s'ar fi recules și nu s'ar fi ridicat din starea chaotică în 
care-l aruncase vremurile grele, multe persâne de merit şi de valâre 

din poporul nostru românesc ar fi fost date uitării pentru vecinicie! 
Nu mai eram pe atunci ai noştri, deşi trăiam pe pămîntul strămoșesc.



Lă 4 

I&rna grea şi viforâsă de secole dispărând acum, a fost natural să-i 
urmeze şi o primăvară, în care agricultorii harnici ai naţiunii să-şi 

încâpă cultura câmpului lor naţional, alegând grîul din neghină, smul- 
gând plantele exotice, lăsând numai pe cele endemice, aruncând la 
o parte scaiul, pălămida şi ciulinul şi lăsând să crâscă şi să înflorâscă 

pe ogorul românesc numai ceea ce-i din fire menit a prosperă. Numai 
atunci, adecă după anul 1821, ati început Românii a respiră liber de 
chinul şi umilința îndelungată a Fanarioţilor şi a Turcilor şi cu re- 
pejune a se dedă la cultivarea şi desvoltarea lor lăuntrică ca naţiune. 

Până la acest an moşia strămoşâscă întrâgă eră arendată străinilor. 
De aceea ori-ce plantă, ori-ce fl6re cu miros și col6re naţională de pe 
ogorul românesc eră înăduşită, dispreţuită, urgisită, ba şi persecutată 
de străini. Aşă a păţit şi Naum călugărul. 

Ai fost, stimaţi Colegi, cum scim cu toţii, mulţi bărbaţi, în secolul 
trecut, plini de dorul ţării şi, cu sufletul şi cu inima, conscii de nedrep- 
tatea ce se făceă neamului nostru, cari, cu durerea în inimă şi cu sus- 

pinul înăduşit în piept, cu întristarea zugrăvită pe faţa lor, spuneaii 
suferinţa Românilor; dar ai fost toţi ori exterminați, ori exilați, ori cel 

puţin dispreţuiţi şi daţi uitării de către cei de alt neam, cărora alţii ne 

arendaii pe pieţele Stambulului, ca pe nisce fiinţe necuvîntătâre! Aceşti 
nemernici precupeţi de pe lângă Stambul îşi aveai sprijinul lor pu- 
ternic şi la poporele ce ne învecinai şi cari favorisaii, pentru sco- 
puri dăunătâre nouă, pe acești cinstiți neguţători de popâre. 

Acestea sunt causele pentru cari noi Românii, de la Constantin Bran- 
cov6nu Basarabă și de la Dimitrie Cantemir, timp de un secol şi mai bine, 
n'am mai putut numără în istoria nâstră bărbaţi mari politici, 6meni 
culță, literați şi poeţi români ete., cari prin jertfele şi glasul lor să 
țină aprinse în poporul nostru simţul naţional şi mîndria românâscă. 

Străinii conduceaii destinele neamului nostru şi numai acele plante 
şi flori cresceaii—din (Carpaţi şi pân'la mare—cari se asimilati străinilor, 
pentru că străinii ne stăpâniau! 

Glasul Românului eră apăsat, înăduşit, nu se augiă decât glas 
străin şi de limbă şi de sânge! 

Abiă în munţi nhai răsună frumosul vers al doinei jalnice, cântat 
cu dor de libertate de pandurii și bandiții codrilor! 

Chiar numele nostru scump şi iubit de Român eră o înjosire de a 
fi pronunţat de un boer al neamului înstrăinat. Ne pogorise tocmai 
pe trâpta ultimă a umilinţei şi a injosirii! Grecii fanarioți cu baga- 
giul lor murdar şi Românii grecisaţi, sub apăsarea tiranică a Paşale- 
lor din Constantinopole, administrati pentru ei ţra nostră şi-l pre-
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gătiai ori robia perpetuă, ori mormîntul. De mai multe ori s'aă în- 
cercat Turcii a preface aceste ţări în Paşalicuri. 

Cu tâte aceste grele împrejurări, se iviai din când în când pers6ne 
din neamul nostru, ca meteorii. pe vastul cer, cari, pentru scurt timp, 
cugetaii, scriau şi lucrati românesce şi numai pentru Români. Aşă ai 
fost Ghicii şi Brâncovenii, Negrii şi Negruzzii, Văcărescii şi Beldimanii, 
Hasdeii şi Hurmuzakii ete. 

Cele mai multe persâne însă, ce se strecurat printre mulţime, necu- 
noscute, şi cari ne-ai făcut binele şi serviciile cele mai însemnate na- 
ționale, pe acele vremuri grele, pentru că stai în mai de aprâpe raport 
cu pămîntenii, talpa ţării, eraii dintre clerici. La noi, clerul româ- 
nesc, oprit, prin vechile sale aşezăminte, de a ocupă funcțiuni politice, 
eră lăsat în t6tă libertatea lui în exerciţiul afacerilor sale bisericesci. 
Aceşti buni Români s'aii dedat mai întâi la cultura limbei naţionale, 
trebuitâre în serviciile bisericesci, traducând mai întâii din slavonesce, 
apoi din grecesce, tot serviciul ritualistie şi alte multe cărţi de mare 
folos sufle:esc şi trupese, având pentru acest scop înfiinţate tipografii 
în deosebite localităţi printre Români. Prin desele reimprimări şi re- 
vederi ale vechilor traduceri, pe nesimţite, s'a îmbunătăţit graiul ro- 
mânese, s'a înfrumusețat vorbirea, s'a îmbogăţit limba, s'a format stilul 
dulce şi plăcut al frasei bisericesci, plină de gravitate şi seriositate. 
Ast-fel, pe la finea secolului al XVII-lea, avem o limbă bisericâscă fârte 
bine îngrijită. De la Varlaam, Mitropolitul Moldovei, şi până la Ve- 
niamin, de la Ştefan, Mitropolitul Ungro-Vlachiei, şi până la Grigore IV, 
Biserica n6stră naţională, împreună cu scriitorii noştri civili, ne-ai 
dat limba desăvîrşită bisericâscă-românâscă, care-i de model și până 
acum şi ca construcţiune și ca gravitate. In mitropolii şi episcopii, 
ba şi în unele mănăstiri, ati existat pururea șc6le bisericesci curat ro- 
mânesci, în cari mulţi din Gmenii bisericesci, mai ales călugării, se 
dedaii la traduceri şi decopieri ori prescrieri de documente, prin cari 
îşi făuriai şi mintea şi inima în graiul românese. Sub acest scut 
bisericesc, sub rasa de călugăr, sub denumirea de om bisericesc, ai 
apărut, în epoca fanariotă, aprigii propagatori ai neamului românesc, în 
tote părţile locuite de Români. Cei civili erat urmăriţi, persecutați, sur- 
guniţi, ba şi striviţi; pe când clericii, sub pretext că cultivă cartea biseri- 
câscă pentru trebuinţele religiâse ale poporului, erai mult mai păsuiţi, ba 
câte-odată şi încuragiaţi. Sub acâstă formă apar în Transilvania acei 
giganţi bărbaţi ai secolului al XVIII-lea, cari ait pus basele pentru tot- 
deauna nestrămutate ale istoriei n6stre naţionale. Sub acâstă formă 
apar în Moldova lucrări literare de la bărbaţi bisericesci ca Iacobii,
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Veniaminiă; tot sub acâstă formă se manifestă şi în Valachia prin Antimii, 

Damaschinii, Inocenţii, Filareţii şi Grigorii. Biserica n6stră naţională 

a fost vatra ce a încălgit pururea secole întregi şi trupul și sutletul 

neamului nostru prin cultivarea limbei şi prin propovăduirea cuvîn- 

tului în românesce; apoi şi prin ajutorul bănesc de care dispuneă în 

scopuri patriotice. Mulţi dintre clericii inferiori ne-ai adus multe ser- 

vicii reale în cestiunea conservării şi cultivării limbei naţionale. Nu- 

mărul mare de manuscripte bisericesci rămase, ce ni s'au Ponservat 

prin. mitropolii, episcopii şi mănăstiri, fac până astăgi bogăţia şi 
mîndria n6stră literară naţională şi o parte mare din basa literaturei 
n6stre românescă. De felul acestora ai fost în Valachia un Macarie 
Ieromonachul, smeritul dascăl al Evangheliei şi tipograful sf. mitro- 

polii, un Chiriach leroschimonachul supranumit Rîmnic6nul, un Macarie 

dascălul de cântări bisericesci, un Dionisie Eclesiarchul, un Naum 

Rîmnicânul ete.; iar în Moldova vestita şcâlă de traducători din mă- 

năstirea N&mţului, cultivaţă de Paisie egumenul etc. etc. Am vădut 

multe lucrări seri6se de la aceşti modeşti călugări, şi multe din ele de 

valdre: ca traduceri din istoricii bisericesci, Sf. Părinţi, descrieri de 

locuri ce le-ai vădut, însemnări istorice de evenimentele ce s'ai pe- 

trecut, date şi observări asupra mersului nostru politic şi religios. T6te 

acestea sunt astăgi un material preţios pentru completarea istoriei 

n6stre bisericesci şi naţionale. 

Nu-mi propun acum a vă expune, cu acâstă ocasiune solemnă, de- 

cât pe unul din aceşti călugări, anume pe Naum Rîmnicenu. De la 

acest monach, Român de neam, întîmplarea a făcut să ni se conserve 

mai multe manuseripte, pe cari le-am găsit cu deosebire prin mănăs- 

tiră, la călugări particulari şi prin micile lor biblioteci, Aceşti călugări 

cărturari adese îşi purtai tot avutul lor cu sine, ca şi Şincai, în de- 

sagii săi, scrierile sale, adecă cărţile şi manuscriptele lor, căci atâta po- 

sedaii, prin trăişti, desagi, şi care avut al lor aveă aceeaşi sortă ne- 

statornică ca şi viâţa lor. De aceea multe din lucrările de preţ ale aces- 

tor călugări ori s'aii perdut cu mârtea lor, ori ati fost nimicite de cei 

după ei, necunoscându-le valbrea lor. Când întîmplător încetaii din 

visţă în vre-o mănăstire, se păstraii scriptele lor pe la cei-lalţi călugări 

şi prin biblioteci. Aceşti clerici monachi, ce posedaii niţică cunoscinţă 

de carte românâscă bisericâscă, nu frăiai de ordinar numai în mă- 

năstiri, ci prin mitropolii, episcopii, ori învăţaii pe copiii Românilor 

carte, erai dar dascăli ori profesori privaţi prin tirguri, pe la sate 

şi prin casele boeresci. 
N'am întîlnit şcâlă de traducători şi scriitori stabilă, din ultima ju-
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mătate a secolului al XVIII-lea, decât în mănăstirea Nâ&mţului, acea. fun- 
dată de Paisie, stareţul acelui chinovii. Călugării noştrii cărturari imita 
în acâsta pe cei Greci, cari îurnicau prin ţările n6stre, prin oraşe, 
şi sate, sub cuvînt că îndepliniaii îndatorirea de dascăli. particulari, - 

Şi contra cărora guvernul şi ierarchia timpului de atunci ai luat aspre 
măsuri. De felul acestora a fost şi Naum Rîmnicânul. 

Socot că-i bine a expune înaintea d-vâstre biografia şi activitatea 
acestui vrednic călugăr, așă cum resultă obiectiv din scrierile. sale 
variate. Voiii adaoge apoi şi o expunere mai amănunţită a scrierilor 
lui, arătată prin analisa manuscriptelor sale. 

Protosinghelul Naum Rîmnicânul, căcă la atâta rang bisericesc s'a 
putut înălţă, îşi trage originea sa dintr'un trunchi bătrân al unui ar- 
bore românesc de dincolo de Carpaţi şi care a trecut în cestă-laltă 
parte, în Oltenia, constrîns de persecuţiuni religi6se, după cum singur 
ne spune. 

«La l6tul 1788, începându-se răsmeriţa Turcilor cu Muscalii şi cu Nemţii, 
din dgilele lui Nicolae-Vodă Mavrocordat, ca unul ce eram din eparchia Rîm- 
nicului, aflându-mă ei peste Olt și spaimă făcându-se de robie şi tăiere, 
căci Nemţii se pogoriseră în judeţul Gorjului cu lagărul, adecă ordia, und6 
se și biruise Turcii odată și de două ori. Din acâstă pricină mulţi boeri şi 
egumeni de peste Olt ai fugit la Sibiii, între cari m'am numărat și eii, îm- 
preună cu un sfetagoreț, călugăr procopsit în limba elinâscă; dar fiind ei 

în vîrstă de 24 de ani și diacon al Mitropolitului Filaret, stareţul mei (care 
atunci eră Episcop Rimnicului), şi ca un adăpat în limba elinâscă, avuiă 

perierghie la multe lueruri, între cari (ca unul ce crescusem de la ţiţele 
maicei mele în sud Muscel, la satul Corbii de la rîul Dâmnei), fiind-că au- 

disem de la părinţii mei că ni se trage nâmul din militarii unui mare sat, 
anume Jivna, nu departe de Sibiiii. După ce mi s'aii dat pașaportul de la 
Sibiiui ca să merg la una din mănăstirile Bănatului, mam abătul la numitul 
sat al Militarilor şi, spuind eă numele părinţilor mei şi mai vîrtos numele 
moșului meii după tată, care a fost militar, căci tată-meii a fost preot şi 
protopop în Ţâra-Românâscă. Şi așă m'am făcut cunoscut militarilor de 
rudă a lor şi le-am spus că merg la o mănăstire în Banat până se va face 
pace între Turci şi Nemţi. ..> (1) 

Din acestă pericopă se constată că călugărul nostru Naum de ori- 

gine eră neaoş Român, din Jivna, de lângă Sibiiii, şi din satul Milita- 
rilor, o parte oră cătun al marelui sat Jivna. Causa emigrării lor o spune 

tot Naum în o altă scriere a sa, că aii fost constrîngeri religi6se, 

(1) Vegi Ilporuiău râs “pana, manuscript al lui Naum, în biblioteca mea ; 
Cronicarii greci, Introducere, p. XLI şi XLII.
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pentru cari s'au ridicat în massă o parte din satul Militarilor și s'au 
aşezat în Muscel, şi pentru care strămutare aii beneficiat acei colonişti 
de unele dări, timp îndelungat, în Ţâra-Românâscă. 

Iată ce ne spune: 

«Dar şi ei am familie în Valachia, acum de 70 de ani, din dilele strămoşu- 
lui mei după tată Ioan. Acesta din neamul militarilor, adecă al militarilor 
Mariei Teresiei, Impărătesei Austriei, din causa constrîngerii Unaţiei numită, 
ca un zelos al credinţei ortodoxe, după ce mult timp sai împrotivit cu mi- 
litarii săi şi împreună cu tatăl mei după trup (care eră şef în acâstă îm- 
prejurare), cu t6te că ai învins şi s'aii dat ordin împărătesc, după reclama 
lor comună ca acest corp de armată să rămână nesupărat în cele ale re- 
ligiei lor, dar fiind-că sai ivit unii vrăjmaşi și ameninţători ai vieții pă- 
rintelui şi unchiului mei, eșind din ţâra lor Transilvania în Valachia, s'a 
aşezat în districtul Muscel, lângă apa numită rîul Dâmnei, în localitatea 
disă Corbii, unde cu trecerea timpului s'ai Și îngropat și unchiul şi familia 
mea, Cu chipul acesta părintele și unchiul mei sai făcut conducătorii 
unei colonisări atât de mare a Transilvănenilor în România-Valachia, pe 
care părintele mei o cunoscuse înainte de colonisare. Că după cum îmi 
amintesc din cuvintele părintelui mei, că el, încă tînăr fiind, a învăţat carte 
aici în Bucuresci, la un dascăl numit Lupu, şi dincolo, peste Olt, în prea 
sfînta episcopie a Rimnicului. Apoi după căsătoria sa în Transilvania, nici 
chirotonia n'a primit-o de la archiereul de pe atunci al Ortodoxilor, ci, 
pogorîndu-se în Valachia, a fost chirotonit diacon şi preot de către Grigorie, 
Episcopul de atunci al Rimnicului, dupre cum dovedesce gramata de chi- 
rotonie a sa. După așezarea sa aicea părintele mei ai fost cinstit cu pro- 
topopia de către Mitropolitul Grigorie de atunci...» (1) 

Acestea le scriă Naum pe la 1825, în o jalobă către Domnul ţării. 
Ast-iel Naum este în a treia generaţiune de când s'a strămutat din 
Transilvania în Valachia. Părintele său, cum ne spune însuşi, a fost 
dar protopop pe 'timpul Mitropolitului Grigorie, între anii 1760-1787. 
Tot după o însemnare a sa ne spune precis data nascerii sale: 

«Ei, fiind născut la lâtul 1764, Noembre 27, cum am găsit scris de tatăl 
meii, urmez anul al 59-lea de la nascerea mea, atâţia ani având cu locuinţa 
în Valachia...» (2) 

Ce se întîmplă după acea cu educaţiunea şi instrucțiunea sa, unde 
şi le-a făcut? Intr'o jalbă, iarăşi dată Domnului Grigorie Ghica, în 
1822, dice: ÎN 

  

(1) Manuseriptul No. IX, în biblioteca mea, grecesce. Pe părintele săi l'a chemat 
Bucur Protopop, idem manuscriptul citat. 

(2) Manuscriptul Koăf cixaxâs pov, în biblioteca mea,
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«Prea Inălţate Dâmne, cu prea plecată jalobă arăt; Inălţimii Tale că, încă 
în gilele Prea Sfinţitului Grigorie Mitropolitul, tatăl mei, protopop fiind, 
locuitor în jud. Muscel, satul Corbii, care este pe rîul Dâmnei, unde și moșii 
mei după tată și părinţii mei sunt îngropaţi, de acolo în vîrstă de 6 ani. 
ma .adus aici în Bucuresci şi, voind să mă dea la vre-un duhovnic în sfinta 
mitropolie, de când sunt 52 ani. După ce m'aii scos înaintea Prea Sfinţiei 
Sale Mitropolitului și a vădut fragedă vîrsta mea şi cum că, nu numai că nu 
pot fi de vw'un ajutor duhovnicului, ci mai vîrtos ei am trebuinţă de ajutor, a 
sfătuit pe tatăl mei ca sai să mă întârcă la mama mea acasă să mai cresc, saii 
să găsâscă aicea un creştin bun familist, ca să mă încredinţeze în mâna lui şi 
să”învăţ la șe6lă. Aşă a și urmat tatăl meii şi,lăsându-mă în Bucuresci cu 
cheltuiala sa, am învăţat carte grecesce și românesce până am ajuns la vrîsta 
de 12 ani și atunci m'a luat în casă Prea Sfinţia Sa Părintele Filaret, încă 
mireon fiind, ședător în sfinta mitropolie. Iară după ce sa făcut Episcop 
Rîmnicului, acolo, cu îndemnarea Prea Sfinţiei Sale şi cu mâna Prea Sfinţiei 
Sale, m'am tuns rasofor și m'am chirotonit diacon în vrâsta de 15 ani. »(1) 

In o altă jalobă, dată către Divanul ţării, la 1822, lunie 27, spune cu 
ce se ocupă ca călugăr: 

«ar după câte-va vreme trimis fiind de Prea Sfinţia Sa la mănăstirea 
Horezu ca să presoriit o condică, acolo, din întîmplarea unei bâle de mârte, 
al doilea m'am tuns în einul Mantiei, la 1784 (manuseriptul No. VIII), de mâna 
numitului egumen, fără a-mi schimbă numele cel pus de Prea Sfinţia Sa stareţul 
meit Filaret, care nume până acum îl port. Dintw'acâstă pricină, încă tînăr 
fiind ei, orînduindu-mă Prea Sfinţia Sa ca să r&mân acolo la mănăstire până 
când va porunci Prea Sfinţia Sa. Şi după 4 ani, urmând răsmeriţa cu Nemţii, 
în dilele Măriei Sale Nicolae-Vodă Mavrogheni, atunci, împreună cu alţii, 
m'am înstrăinat de la Horez în țâra nemţâscă, unde zăbovindu-mă cu dăscă- 
lia grecâscă 7 ani şi, la al 8-lea an întoreându-mă aicea, n'am găsit vii pe 
Prea Sfinţia Sa stareţul meii. Pe urmă dar am slujit și Prea Sfinţiei Sale Pă- 
rintelui Dositeiii și Prea Sfinţiei Sale Părintelui Nectarie, încă Episcop Rîm- 
nicului fiind, și Prea Sfinţiei Sale Părintelui proin Buzăi Constandie. . .»(2) 

Din acâstă istorisire a sa scim positiv când s'a călugărit, cât a stat 
la mănăstirea Horezul și cu ce se ocupă—cu transcriere de docu- 
mente,— lucru ce de sigur i-a suggerat gustul pentru cunoscinţe isto- 
rice şi valGrea scriptelor vechi. Din causa răsmeriţei dintre Turci şi 
Nemţi el se retrage în Transilvania, vechia sa patrie, şi la care r&s- 
meriţă a luat parte şi Domnitorul ţării Nicolae Mavrogheni, când şi-a 
arătat, atât el cât şi Românii, vitejia lor, învingând de mai multe ori 
pe Nemţi, în deosebite localităţi, după cum ni se spune întrun poem 

  

(1) Manuscriptul K&â:£ oimoxse ov, în biblioteca mea. 
(2) Ibidem.
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epic contimporan, scris în grecesce de Manolache Perian Căminar, la 

1789, prin care laudă vitejia lui Mavrogheni, Domnul Valachiei. Din 

acâstă poesie cetesc numai următbrele versuri: 

“And my p5f6ov "m0hafov 2v Gow 70hep.0d07y, 

Dam vă povratoto oma, Bey md Emmprep0doay. 

E5956 "mobră ră cpânata, torăhănoay vai. ăha. 

Bis md zopyotbmov map'ebăbe 'Eptvay MB pet. 

Kai achobYoc Văpyovra nd nd norăl, 

Sri moperiv ros Eapbowevay dt vă mitpyoby Băbt. 

Tâzta, Bafobha, ChănTODpa, GXh%ĂObG ntpd EX 

"Axarozdsnoă Epepoy XABETGITA TOb'PEHA. 

Adră war no Ponoawod, Exeiv d 'mbd Baby, 

Tădaa dd cv Kipmiway 0 măha md Eve. - 5 

«De frica ce ai luat Nemţii, pe când se răsboiai, pentru că nu puteai să 

sufere atâta ucidere; curind după aceste trofee, s'aii trimis și altele. Indată 

vin cele de la Tirgul-Jiului, cari ai fost şi mai mari, şi în urmă au venit 

şi din alte laturi la Curte aicea, pe cari le așteptaii, spre a face haz: tunuri, 

instrumente musicale, stâguri, sclavi, unelte de răsboiii neîncetat aduceail 

şi pusci nenumărate. Unele erai de la Focșani, altele de la Văleni, acestea 

din Câmpina, acele de la Câneni...»(1) 

Pentru greutăţile timpului Naum, spre a-şi asigură vi6ţa, împreună 

cu alţi compatrioți, s'aii refugiat pe teritoriul Austriei. Trecând în Tran- 

sylvania cu un asociat al săă călugăr sfetagoreț, sa dus la locul 

originii familiei sale, şi-a văqut rudele din Jivna, satul Militarilor, şi apoi 

Sa stabilit mai întâiă în mănăstirea Hodoș, la 1788. La o altă mă- 

năstire îl mai întîlnim, tot acolo, la Lipova, în 1789. Ierodiaconul Naum 

îşi câștigă în Transilvania cele de trebuinţa vieţii cu dăscălia, dând 

lecţiuni de limba grecâscă. Aşă îl găsim subscris în cel înţâiii manus- 

script al săă întitulat: Meșteșugul Psaltichiei. (2) 

După ce s'a întors în țâră, s'a apucat şi aici de meseria sa, de 

a da lecţiuni prin casele particulare, și-l întîlnim pe la Mărgineni, pe la 

mănăstirea Sinaia din Prahova, pe la episcopia Buzăului, ceea ce în- 

s6mnă că umblă din loc în loc, spre a-şi găsi şi el vre-o chivernis6lă 

pentru o vi6ţă mai ticnită, cum se giceă pe atunci. La Buzău a fost chi- 

rotonit ieromonach, adecă preot, şi cinstit cu rangul de protosinghel, de 

către Costandie Episcopul, la anul 1802. 

(Î) Sovonrih negibis ziy mpwoiny xaropYuopbruy “Xinhorărob, ebszfearâtov re wi Tpo- 

mmobxob AdYivroo pâv um "Epepâvoc Răons OipapoRhaxias Evptov, Eogtov 'luw: Nixohăov 

Ilfrpoo Mavpoytyn Bosâââu 1189, imprimată în Bucuresci. 

(2) Vegi analisa manuseriptului.
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Din o corespondenţă conservată în un manuscript din 1805, Tâv 
zpororeipoy Risztorri, (Introducere pentru începători), un fel de abecedar 
în grecesce şi românesce, iată ce-i scriă fostul Mitropolit al Ungro-Vla- 
chiei, Dositeiă Filitis : 

«Tis Soohoubrros ob edysrme apă Qeâv depus Ip. M. Acoi9eos. 
«lăwes ov năporeoi uni mapeniăruot, GAY n Bă rodto Xa ĂxomăRtanOL, COROV 

84 tânn du&Bowes, Grt 8y cdor noa axă Ewlvavat. Meve hovmây 705 dorzo5 îv & 
teheţo ron, tva, pi, r6 r&hos rod fiov îv ri) Gdornopia os narahăti, rep wa ooi. 
azebpâpevas Enebpoat nai înt$ou vă doo de. îc rd e6ijc Enabow ris mhâyns-» 

«Cuvioşiei sale călduros rugător către Dumnedei. 
«Toţi suntem vremelnici și trecători, dar pentru acâsta nu și nestatornici, 

schimbându-ne din loc în loc, pentru că în acâstă residă mult răi. Stăi dar 
de acum în locul ce ţi-ai ales, spre a nu te găsi sfirşitul vieţii pe drumuri, 
ceea ce, displăcându-mi mie, nici ţie nu-ţi doresc. Aș pofti să aud că de 
acum înainte ai încetat de a fi un rătăcitor.» 

Ac6stă laconică şi plină de adevăr epistolă a Mitropolitului Dositeii 
caracteris6ză întru cât-va vi6ţa plină de peripeții a lui Naum Rîm.- 
nic6nul. Nu-l vom găsi în adevăr stabilit nici odată în viâţa lui, ci 
umblând din loc în loc şi amestecându-se în t6te afacerile bisericescă, 

politice şi sociale. Aşa-i eră caracterul săi. | 
La 1807 scrie Epifonematele sale, cari sunt pline de idei patriotice, 

demonstrând cine sunt Românii şi ce răsbâie aii purtat în trecut. Deci 
să-și aducă aminte Românii că aii o patrie, pe care trebue s'o apere 
contra străinilor. Ac6stă scriere este probabil motivată de o publica- 
ţiune de r&sc6lă ori răsvrătire a Grecilor contra Turcilor, spre a-și eliberă 
Elada, patria lor. Naum aplică acâstă mărâţă idee la renascerea po- 
porului român. (1) 

Dai aicea în traducere românâscă 4 proclamaţiunea Comitetului revolu- 
ționar grecesc din 1807, ce-şi aveă reşedinţa în Bucurescă, prin care 
îndemnai la răscâlă contra Turcilor, chiar pe atuncea, pe toţi Grecii 
din Principate. In acest timp a fost înrolat în armata Rusiei şi Tudor 
Vladimirescu. Iată acea proclamaţie, necunoscută nouă până acum, 

după cât scii eu: 

« Restituirea Greciei către fiii sei. 

«Nenorocita Grecie, din adîncul ei „suspinână, châmă pe fiii săi pentru 
mângăierea sa, care este văduvă de trei veacuri și jumătate, acum întristată 
de frumâsa-i libertate perdută, plină de răni, devenită rușine între popâre, 

(1) Vegi aceste Bpifonemate în Cronicarii greci, p. 230—258.
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sub jugul și tirănia altor n6muri, în genuchi râgă pe fiii săi să-i vină 

într'ajutor, spre câștigarea situaţiunii sale cele strălucite de mai înainte. 

«Da, plângând, îmi dice nefericita: Până când să suferim ? Până când să 

fim tiranisiţi ? Până când un barbar Otoman să se îmbuibeze şi să se des- 

făteze în avutul nostru, cu femeile n6stre, cu sângele nostru propriii? Iată 

timp potrivit ca să se scuture acest blestemat jug şi sclăvia nâstră! Jată 

împrejurare favorabilă ca să redobândim aceea ce am fost odini6ră. Iată, 

în sfîrșit, situaţiune potrivită spre a dovedi că noi Grecii încă trăim şi că 

nu suntem în neputinţă ca să recâștigăm în scurt timp gloria n6stră cea 

din început. 

«Este de ajuns numai voinţa nâstră ca să se realiseze cele nerealisate 

şi ca scopul nostru să iea reuşita dorită. Nu vedeţi, prea iubiţi fii ai mei, 

Regatul Franciei, cunoscut nouă tuturor ? Nu mă întind spre a vă vorbi 

publice pentru lucrurile vechi şi neexistente; în timpurile nostre a avut loc 

un ast-fel de fapt. Exemplul este de ajuns ca să ne dovedâscă câtă putere 

are concursul și unirea unui popor. Dar pentru ce să alerg la țări așă de 

îndepărtate şi peste munţi şi să nu vă pun sub privire mica superioritate. 

a Serbiei, care în așă de scurt timp a ajuns să ciuntescă tirănia, care sehin- 

giuesce şi pe nenorocita Grecie, şi acum lucesce admirată ca autonomă? 

Numai acâsta de se va consideră, plin de ruşine trebue să se entusiasmeze 

neamul nostru cel filotim. Intru cât datorim noi Greciei şi dăm superiorita- 

tea Sirbilor ? Pentru învăţătura lor Gre? La mulţimea lor numerică ? 

ori la marele lor bogății? Nu, nu, pentru nici una din acestea de sigur. 

Pentru că în genere ne lăudăm că suntem superiori lor. 

«De aceea, prea iubiții mei fii, dacă există în poporul nostru însădită vre-o 

scânteie de iubire pentru nenorocita sclavă Grecia, mama n6stră, dacă aveţi 

dragostea de a fi liberi, și nu sub 'jugul tiran, unde nu respiră alt decât 

nimicirea vâstră înşivă, dacă în sfîrșit vă iubiţi pe voi înşivă, însuflețiţi-vă 

de acâstă împrejurare, care este singura pentru reînălțarea vâstră proprie, 

alergaţi cu toţii, bărbaţi, femei, mici și mari, tineri şi bătrâni, fie-care să 

depună ajutorul săii putincios. Cel voinic să se armeze cu armătura sa, cel 

bogat contribuâscă cu banii săi, iar cel sărac să dea banul văduvei, cum 

dice Evanghelia, altul să procure o parte din cele de trebuinţă expediţiu- 

nii nâstre și care dintr'aceştia este lipsit să contribuiască şi el cu rugă: 

ciunile sale din inimă pentru buna n6stră restabilire. Acest mie corp al 

Grecilor, ce acum își iea fiinţa, alt scop în mișcarea lui nu nutresce, ci 

numai şi numai voinţa de libertate a patriei n6stre sclavă, încredințându-vă 

prin jurămînt că nu în deşert se vor face aceste contribuţiuni din partea 

vâstră. In scurt timp se va arătă şi fructul de așă fel, după cum vi-l făgă- 

duesce zelul vostru. In sfîrşit, ori-ce mers ar luă lucrurile, este de ajuns 

numai mulţumirea consciinţei fie-căruia că a contribuit pentru patrie cu 

ceea ce a putut, 

«La 3 Mai, anul 1807, în Bucuresci.
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«Din partea poporului Grec şi a mumei nâstre Ellada se subscrie condu- 
cătorul lor și gradele militare de sub el. 

«(Subscriși) Nicolae Pangal, Constantin Manu, Carl Serviiă. 
<Casierul tainic a aceluiaşi corp: Chiriţă Poliandriu. (Sa trecut în con- 

dică, fila 115, originalul în grecesce).» 

Aceste idei de renascere, de revendicarea drepturilor unui popor ce 
zace sub tirănia altuia, de nedreptatea ce se face de cel mai puternic faţă 
de cel mai mic şi mai slab, aii mișcat şi sufletul călugărului nostru Naum, 
privind cu indignare cum o mână de intriganţi abili, sub scutul Stam- 
bulului, ţineaii încătuşat şi desbinat pe un popor întreg secole, în sclăvia 
şi în umilinţa cea mai înjositâre. Acestea Vai făcut pe Naum să descrie 
cu atâta rîvnă de neam şi foc patriotic starea ţărilor prin Epifone- 
matele sale. 

Acestă lucrare originală a lui Naum n'ar fi putut să fie publicată 
pe atunci, pentru ideile patriotice cuprinse în ea, cu tâte că Naum 
dedică acâstă scriere a sa Domnului Fanariot Alexandru Constantin 
Moruzi-Vouvevod. (1) 

Din anul 1808 ne-a r&mas o altă lucrare a sa, curat literară, intitulată : 
Ppâoeavy "ENrjyibv Epăoniljnovra, Şpte-deci de îrase elenice. (2) Ceea ce în- 
s6mnă că se ocupă serios cu studiul limbei vechi grecescă. 

Tot după reîntorcerea sa din Transilvania, fiind timpurile mai ]i- 
niştite, urmâză şi la cursurile Academiei Domnesci din Bucuresci, unde 
îşi înmulţesce cunoscinţele sale literare şi sciinţifice şi de unde may 
ales se făuresce în ideile naţionale şi simţemîntul către patrie. Pe tim- 
pul săi profesai în Academia Domnâscă vestiţii erudiţi şi mari pa- 
trioţi greci, ca Lambru Fotiade, Constantin Loan Filosoful, Vardalah, 
călugărul Duca etc. Iată ce ne spune Naum despre ei: 

«PEovat oby năyroSevy oi rây yaptapăroy notauoi îs goptas. [l69ey 2îj)ov ; Kară 76v 
prâoopovtijdov 105 Bzoppovpijrov “Tabs 1pây, exovâunaav 6 eds ăyăpas ăfiove xai 
Emtormuoyixbbs, răve oopoojiorăzovs pri Adunpovy Voriâry ua Kovoravrivoy 
"Ioayob, xa5xnpa. ppovepove 'loayyivoy, 056 ărasa 1, Bhayia EnvpepvoomeL xopopalovs 
xadrprmnăs rîjs î radYa mavâtuob mod Buwopeatiov 9Xohijc, raîc ră pobs6v Xăpeat Xa- 
carnitovras abriy vai. 7 ps rijs ăodijs modela, e ăMhov “Hhrov, măot npo- 
Ybpws napareivoyras, dv E nporânperpos patrie, & nat od ătov xdmăijvar, CAN 
& worapmomxâc, îs upon îv Bpayd ape. IloMiy 8 xăpwv Fo râ Beg 
&g rooobrov dvopAţeatar, oidis îm ai 6 otc Ghiţore ebyaptoroduevos orv ebroyîje 
xai îjovxos.> (3) 

  

(1) Vegi analisa manuscriptului No. II. 
(2) Manuseriptul No. IV. 

(3) Vegi analisa manuseriptului No. IX.
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«Curg de pretutindenea riurile de daruri ale înţelepciunei. De unde se 

vede acâsta? Prin zelul înţeleptial păzitei de Dumnedei Inălţimii V Ostre,a eco- 

nomisit Dumnedeii bărbaţi vrednici, Gmeni de seiinţă, pe prea învățații, qic, 

Lambru Fotiade şi Constantin Ioan, ambii fala Toaninei, pe cari tâtă Va- 

lachia îirecunâsce ca pe profesorii corifei ai şelei universitare de aicea din 

Bucuresci, infrumuseţând-o cu grațiile muselor şi răspândind lumina ade- 

văratei instrucgiuni, ca un alt s6re, tuturor cu bună voinţă, cărora am fost 

şi ei ucenic începător.» 

După ce Naum şi-a îmbogăţit mintea cu nous cunoscinţe, sa hotărît a 

Jucră în direcţiunea naţională românâscă, cu totul opusă scopurilor şedlei 

grecescă, adecă: După cum profesorii şeâlei grecesci înflăcărau şi 

aprindeai zelul și focul sacru în inima studenţilor lor Greci, în pre- 

legirile ce le ţineaă în Academia bucurescână, tot aşă și-a propus să 

facă şi Naum, predând la şcolarii lui Români carte românâscă şi gre: 

câscă. Eră şi natural ca Românii cărturari să aplice teoriile patriotice, 

pe cari dascălii Greci le r&spândiai între studenţii lor, să le aplice 

dic în folosul naţiunii lor, care de atâta timp suferiă împilată de în- 

riurirea fanariotă. Iată un exemplu de modul entusiast cu care-și 

făceaii prelegerile lor profesorii Şc6lei Domnescă din Bucuresci, pe la 1820. 

La 1815, Gheorghie Ghenadie, renumit literat, eră profesor în Bucu- 

resci sub direcţiunea lui Neofit Duca. Ghenadie a trecut pentru un timp 

profesor la Odesa, apoi adus iarăși în Bucuresci de către Domnitorul 

Alexandru Suţu, Ghenadie, die, sciind că se apropie timpul hotărit 

când trebue să se încâpă revoluţiunea Grecilor, în lecţiunile lui din şcolă 

neîncetat; înflăcără, aprindeă şi aţiţă simţemintele patriotice în tineri- 

mea studi6să, împreună cu Duca, Vardalah, Clonari şi alţii. 

Un ucenic a lui Ghenadie iată cum ne descrie modul expunerilor 

lecţiunilor profesorului săi în clase: 

«Mi-l amintesc, dice ucenicul săi, când în șe6la publică din Bucuresti, în 

audul mulţimii nenumărate, la care erai presenţi și fiii Domnitorului, pro- 

punând pe Isocrat în Panegiricul săi, sărbătorind strălucirea și reputaţiunea 

mare a vechei Athene, sa simţit cu totul transportat și ca cuprins de delir, 

de acele mari figuri, şi, poruncind a se închide ușa clasei, a început prin 

cuvinte pline de foc, expunând cât de mare a fost Elada, învățătârea şi 

corâna popârelor, pe când străluciă s6rele libertăţii în ea, şi cum a ajuns 

de rîsul popârelor şi dispreţuită, de când a cădut sub jugul selăviei. Şi 

întru atâta s'a mişcat descriind speranţa gloriâsă, care pe atunci se con- 

sideră ca o crimă, în cât vocea lui a fost întreruptă prin lacrămi; iar en- 

tusiasmul tinerilor săi ascultători, ridicat la cel mai înalt grad, a erupt în 

aplause detunătâre.» 

(1) Consultă Neoehmyh Pioţoria de K. N. E4%u, Atena 1868, p. 721. 
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Nu eră numai Ghenadie care predică revolta contra Tureilor, ci 

toţi profesorii Academiei, dintre cari unii ai fost înrolați chiar în 

corpul sacru îepăy )6yoy. Se puteă să se abţie de la răspândirea Eteriei 

Neofet Duca, care eră şi preşedintele Comitetului eterist ? Dar. Var- 

dalah, om plin de erudiţiune? Ce să mai qic despre Lambru Potiade, 

cea mai mare capacitate literară a timpului? 

Cum se puteă ca un Român, augindu-i, să nu se folosâscă de ocasiune 

şi să nu se gândâscă cât este el de înjosit sub stăpânirea fanariotă? Cum 
puteă un Naum să nu se indigneze, cunoscându-le tâte ascunsurile şi 

scopurile lor dăunătâre nouă? 

De aceea şi Naum a începul a le povesti şcolarilor săi Români 

originea nobilă a nâmului lor, însemnătatea numelui de Român din ţre- 

cutul nostru, vitejia străbunilor, a le vorbi de Ştefan şi Michaiti şi 

a deplânge cu lacrămi de sânge starea nenorocită a neamului româ- 

nesc, suferind secole jugul străin. A început a îndemnă pe Români 
la unire, la lucrul sfînt al eliberării ţării lor de sub robia turco-fana- 

riotă. Iată un exemplu: 

«De n'ar fi că Domnul eră între noi, când s'au ridicat 6menii asupra n6stră, 

iată, de vii ne-ar fi înghiţit pre noi. Iată a trecut sufletul nostru apa cea 
fără stare (stavilă)». 

Acest moto e luat din Si. Scriptură; apoi continuă mai departe, spu- 
nând între altele: 

«Şi din alte limbi au năvălit asupra n6stră; mai ales Tătarii adese bân- 

tuiaii patria nâstră românâscă, în care vremi îndată proftaxă (sosiă) aju- 
torul cel de sus, ridicând Dumnedei viteji din n&mul Românilor, în cât unul 

singur îndrăsniă să intre cu sabia între patru sute şi între cinci sute de vrăj- 
mași. Unii ca aceştia ai eşit din Calomfiresci și din Căplesci, din Buzesci şi 
din Floresci, prin cari Dumnedeii ai păzit aceste două domnii, a Valachiei 

şi a - Moldovei, ca pe doi stâlpi ai pravoslaviei, cu t6tă Slobodenia care 

văd ochii noştri în politiile şi în bisericile şi în ţinutul acestor patrii....> (1) 

Din aceste rînduri cetitorul străvede că Naum face alusiune la starea 
nenorocită a ţării sale şi îndâmnă pe Români a-și revendică drep- 
turile incălcate, amintindu-le vechia lor vitejie. El nu puteă să se ri- 
dice făţiş contra Grecilor fanarioți, pentru că sorta ce-l aşteptă eră 

surgunul înti”'o mănăstire ori peste Dunăre, cum aă suferit fârte mulţi 

din boerii acestui timp, mai ales, dintre Văcăresci, poetul satiric Ale- 

xandru Văcărescoglu. (2) 

(1) Manuscriptul citat Ko8:5 oixtuxâc pop. 
(2) Biserica Ortodoză, XXI, 1897-—1898, p. 322,
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Naum, în cariera sa spin6să de dascăl privat, câştigându-şi pânea 

gilnică, tot ce-i prisosiă cheltuiă pe cărţi îşi ajută familia şi făceă şi 

alte fapte bune, ajutând pe copiii săraci. Incă de pe la 1814 îl vedem 

că studiă cu punere, atât cărţi clasice, Si. Părinţi, cât şi mai ales cărţi 

istorice privitâre la neamul săi. Metoda lui de studii eră: a-și face 

extracte din tot ceea ce cetiă, pe cari extracte le scriă spre amintirea 

sa. De felul acestor resumate sunt mai tâte manuseriptele ce ne-ai 

rămas de la Naum, afară de cele ce cuprind materiale şi documente 

istorice relative la Români. Notele sâle sunt tâte aprâpe scrise în 

grecesce. Naum se interesă de a cunâsce şi a fi în curent cu îot ce se 

petrecea în lumea mare, mai ales cea românscă. Aşă, intervine la 

Mitropolitul ţării ca imprimatele bisericesci ritualistice din Transil- 

vania să fie cu multă reservă primite între Românii din Principate, 

pentru că ar cuprinde, gice, unele lucruri străine Bisericii ortodoxe. 

El propune să se trimită secret doi trei Gmeni culți din Transilvania 

la Bucuresci <şi aşă, întîlnindu-se cu mine, să aducă semn de în- 

credinţare de la domnul Molnar, seris6re cum că aceştia sunt şi cre- 

dincioşi patriei şi iubitori de patrie şi impodobiţi cu învăţătură în 

limba latinâscă şi de neam firesce Daci şi peste tot pravoslavnici 

adevăraţi, ca şi eii desăvîrşit să mă încredinţez lor şi să le descopăr 

prin viii glas cele ce prin condeiă nu pot să le arăt.» (1) 

Cetise Naum cu multă sete scrierile lui Petru Maior: Istoria pentru 

începutul Românilor în Dacia, şi în cele ce nu-i conveniă îşi făceă 

reflexiunile sale; dar cartea lui Petru Maior îl mână silit pe Naum a 

admite că noi Românii din present nu suntem «nică curat Romani, nică 

Valachi, ci chiar şi'ntr'adevăr şi firesce Dachi, însă amestecați cu sânge 

râmlenesc şi elinesc, dupre mărturia pisaniilor patriei, din care ames- 

tecare s'au născut acâstă nouă limbă a Dachilor care o întrebuinţăm 

şi cu care ne slujim şi noi, păstrând într'aceeaşi şi firesci dachicescă 

nenumărate cuvinte...» Naum susţine că elementul slavon în limba 

nâstră este venit din vechime de la Leşi-Poloni și că noi n'avem nimic 

rusesc în limbă, de nu câte-va cuvinte cu totul posteridre. El, cu- 

noscând mersul politic al Românilor de pretutindenea și observând 

abusurile fără margini ce se petreceaii în Principate între anii 1810 

până la 1816, indignat în sufletul săi că totul eră o venalitate-precu- 

peţie, vîngându-se ca la mezat tâte slujbele, titlurile, onorurile etc., des- 

crie cu mîhnire adîncă către un prietin al săi, boerul Silvestru 

Filitis, starea nenorocită a patriei sale Valachia. Intre altele dice: 

(1) Manuseriptul Etpetbsetg îx 705 Bighov 705 "lof. 
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«Ce vedem şi la noi? pe unii că-și cumpără caftanele, pe alţii slujbele, pe 
alţii protecţia domnâscă și așă mai departe, isprăvnicaturile, poleovnicatu- 
rile, căpitănaturile, vătăjiile de plaiuri şi zapciaturile de plăşi. Ce urmâză 
din acestea? Greutăţi peste greutăţi, poveri peste poveri, siluiri, nedreptăţi, 
jafuri, pustiiri. Semnul cel adevărat al acestora sunt cei ce staii ţintuiţi 
în mijlocul pieţei! O, nenorocire! O, nelegiuire! Din pricina acâsta sufere 
tOtă obștimea, tagma bisericâscă ca și cea politicâscă, districtele, mahalalele, 
localităţile, ţâra...» (1) 

Fiind-că Naum eră cam limbut de firea lui, cum se diceă pe atunci, 
ori că spuneă adevărul, care nu plăceă guvernanţilor străini ai aces- 
tor Principate, a fost pus la index şi nici a mai putut înaintă în 
vre-o trâptă ori rang bisericesc în ierarchia ţării, în tâtă viţa sa. 

Nu-mi explic cum Constandie, Episcopul de Buză&ă, chirotonindu-] iero- 
monach, i-a dat tot atunci şi rangul de protosinghel; pâte pentru că 
eră profesor la şcâla episcopală. 

Tot Naum ne spune şi causa adevărată, gicând că «din vreme în vreme 
atâta s'aii schimbat cele vechi bune obiceiuri ale patriei, în cât se 
vindeă pe bani tot felul de cuviinţe şi de laudă şi de vrednicie şi de 
cinste şi de chivernisâlă şi de alegere și de dreptate. Aşă că ei, îm- 
preună cu alţii, fii ai patriei, am rămas la spatele unor cumpărători 
ca aceştia...» (2) N'aveă bani Naum, ca să dea celor influenţi pe atunci 
spre a se înălţă şi el la vre-un episcopat, ca Grecii, ce ne stăpâniai 
averile mănăstiresci gise închinate! 

Pe la 1818 Naum eră profesor la Ploesci în o şcâlă formată de el, 
numită Panaghia, şi în care, la un examen public, a ţinut o cuvîntare 
asupra stării Românilor şi a originii lor, de o mare însemnătate pe 
atunci şi în care ajunge la aceste patru puncte, ce-s un prognostic al 
timpurilor ori întîmplărilor din 1821. Iată acele puncte : 

I. Că poporul nostru al Dachilor este o amestecătură cu Latini şi 
Greci. (Naum înţelege peGrecii colonisaţi în Italia şi din cari a venit 
şi în Dacia ca coloniști, în timpul lui Traian.) 

IL. Că după cum pe Faraon nu Vaii cuminţit cele gece pedepse şi a 
ajuns în fundul Mării Roşii, de asemenea şi pe Dachi nu i-ati cuminţit 
întâiele prefaceri ori schimbări de localităţi, iar după Regat ai ajuus 
să-şi pârdă și propriile lor egemonii (fiind adecă guvernaţi de străini). 

III. Că precum t6tă Iliada lui Omer are în vedere unirea Grecilor, 
iar Grecii, din potrivă lucrând, prin răsboiele civile, s'a sfărămat între 

(1) Manuscriptul citat mai sus. 
(2) Manuscriptul Kuwâit cinaros ov. 

C. Erbiceanu, Naum Rîmnicânu, 2 
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ei, de asemenea şi Dachii, nepăgind unirea între ei, în multe ai ajuns 

r&măşiţi de ale n&mului și patriei. 

IV. Că precum Tătarii au fost nimiciţi de către strămoșii noştri 

Dachi din Moldo-Vlachia, asemenea fie-care în propria sa patrie trebue 

să-şi arate vitejiile sale, curăţind, de-i posibil, ciulinii săi. (1) 

Din anul 1819 ne-a mai r&mas de la el un manuscript numit Xpchsi- 
ov fB, Şedla a doua. Cartea o dedică patriei Dacilor, iar Naum se nu- 

mesce Dac, în oposiţiune cu Grecii ce se prepara de Zaveră ori Eterie 

şi cari se numiai între ei cu mîndrie ”_4v0osg “Fines, Bărbaţi Elini. 
De aceea Naum nu s'a numit Vlach ori Valach, care în grecesce în 
sâmnă om prost, de rînd, mărginit; ci Dac. 
Naum Rîmnic6nu presimțiă mişcarea Eteriştilor şi pregătirile lor, 

'sciă că centrul de activitate pentru a iniţiă pe Greci în ideile Eteriei 

erait Bucurescii şi că şeful ori preşedintele acelei societăţi secrete eră 

profesorul călugăr Duca din Academia Domnâscă. Prev&dând. ceea ce 

eră să se întîmple în Principate, făuresce două tractate, în cari des- 

crie în colorile cele mai naturale ori reale situaţiunea Valachiei, din tâte 

punctele de vedere, politic, religios, moral, economic, administrativ şi 

judiciar, şi conchide că prin Grecii fanarioți ni s'au apăsat şi înădu- 
şit simţemintele naţionale, ni sai corupt şi sufletul şi trupul, devenind 

noi, din stăpâni, sclavi ai nemernicilor adăpostiţi la noi; că totul este 

la Români o precupeţire, totul putred. Acâstă situaţiune o expune în 

două epistole, una ca scrisă de un Moldovean către un Muntean, des- 

scriindu-i ce se petrece în Valachia, alta de un Muntean, r&spundându-i 
şi expunându-i că mai grâznice şi mai înfricoşate sunt lucrurile în 
Muntenia. Dacă Naum Rîmnieenul n'ar fi scris decât numai aceste 

'două epistole, încă tot ar merită ca numele lui să figureze printre 
scriitorii noștri români. (2) Dai aici numai un tabloi din cele multe pe 
cari ni le represintă Naum: 

Serisdrea Moldoveanului cătră un boer Muntean. 

«Frăţâscă îmbrăţișare. 
«Moldoveanul. Intr'adins îţi povestesc că, întorcându-mă din călătoria 

ce făcusem către părţile Țarigradului, m'am zăbovit câtă-va vreme în” 
  

(1) Manuscriptul Ilgonatdera “pprapprariniis a 2aoorunoxpicwy, Propedia gramaticei prin 
întrebări și răspunsuri. 

(2) Aceste epistole aii fost publicate de mine în Biserica Ortodoxă. Origina- 
lele se păstrâză în Academia Română, manuscriptul No. 322, f. 154— 163 şi 182—209. 

Vedi şi analisa manuscriptului.
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orașul Bucureseilor, carele este cel mai de frunte oraș al Țării-Românesci. 
Acolo mi s'ai întimplat să umblu pe la multe părţi cu luare aminte în- 
tr'adins, pentru ca să mă încredinţez de cele ce audisem pentru orașul 
acesta și pentru locuitorii ţării. Am cercetat pravilele acestui popor, am 
luat aminte la chipul ocârmuirii Bisericii, la mijlâcele stăpânirii Domnului, 
la caracterul boerilor celor mari ai ţării, la întocmirea orașului şi de obşte 
la vieţuirea celor-lalţi locuitori. Intre acestea am legat strîmtă cunoscință 
şi prieteșug cu Mitropolitul ţării, cu unul din sfetnicii Voevodului, cu un 
neguţitor, cu un plugar şi cu un Căpitan de Arnăuţi, cari erai întrebu- 
inţaţi pentru paza orașului....» 

După ce expune f6rte clar şi patetic nenorocirea ţării, după rela- 
țiunile şi informaţiunile ce a căpătat acest Moldovean anonim de la 
representanţii acestor autorităţi, a r&mas ca în extas şi nedumerire 
de abusurile ce a audit că se săvîrșiai înainte de începerea Eteriei 
ori Zaverei. Atunci, spre a pricepe în fond planul şefilor eterişti, merge 
şi la preşedintele comitetului Eteriei, Chir Neofet Duca, profesor şi 
director al Academiei Domnesc, de la care se informâză de tot planul 

diabolic al Eteriştilor. Iată acâstă pericopă, care arată, în esenţă, sdro- 

birea şi nimicirea n6mului nostru proiectată de Eterişti. 

«Duca: Dar pentru că-mi eşti bun simpatriot și prietin de aprâpe şi 
mai vîrtos fiind-că Prea Sf. Sa Părintele Mitropolitul ţării mi-a dis că, de 
vei veni la mine și de te voii ved6 că eşti rîvnitor al nâmului nostru, 
mai întâiu să te fac a fi şi tu unul din noi, adecă de un cuget, și apoi, nu 
numai să-ţi dai răspuns la întrebarea ce-mi fâcuși, ci şi alte multe taine 
să-ţi arăt. Ci dar, de pohtesci, fă mai întâiii sfînt jurământ, întru numele 

Dumnedeului Marte, că vei îi credincios, tainic şi împreună lucrător, și apoi 
vei dobândi ceea ce doresci şi ceea ce-ţi va fi de folos ţie în parte şi n6- 
mului nostru de obște. 

«Moldoveanul. Atunci audind eii numele acestui, străin mie, Dumnedei şi, 
socotindu-l de nimic, precum şi este, am săvîrşit jurămîntul cu mâinile pe 

altarul lui Aris — Marte (“Apns, pe care altar îl aveă Chir Neofet într'o că- 
măruţă a sa tăinuită) şi m'am legat cu făgăduinţă că voii fi tainic întru 

tâte, Grec întru adevăr și de o potrivă cu toţi Grecii; şi a început a-mi 

dice așă: 
«Duca: De vreme ce te-ai jurat că vei păzi taina ce-ţi voii spune, să scii 

că, de cum va eşi vorbă destăinuitOre de la tine şi vor simţi Românii cu- 
getul nostru, negreșit vei fi ucis de noi pe taină. Ei îi dic: 

« Moldoveanul: Aşă să fie; iar el îmi dice, ascultă: 
«Duca: Pricina că nu vedi nici un Român în şela elinâscă este acâsta, 

ei nu voesc să mă port după politica cea veche a răposatului Lambru, carele, 
ca un nerod și becisnic, a învăţat pe cei mai mulţi din nobilii Români; ci, 
privind la interesul nostru, mesteșugese chipuri politicesci de nu-și orînduese
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boerii români pe copiii lor să înveţe aici în şe6lă, întâii pentru ca nu cum- 

va să se lumineze acest neam desăvirșit; al doilea, pentru ca nu cum-va, 

fiind ei între ai noștri, să afle uneltirile nâstre; și al treilea, pentru ca să 

avem noi sciință de tâte câte se vorbesc şi se lucrâză prin casele lor și mai 

vîrtos pentru ca să aflăm tâte ascunsurile. 

«Drept acea mă silesc din t6te chipurile, scot câte un ucenic din Grecii 

noștri mai împodobit cu sciinţă şi-l orînduese dascăl la vre-o casă boerâscă 

pentru cuvintele cară îţi spuseii. Şi aşă mai prin tâte casele boerilor ro- 

mâni sunt asemenea pânditori, sub mască de învăţători, ucenici de ai mei, 

cari sunt porunciţ ca, pe de o parte, învățând copiii lor să pândescă, iar pe 

de alta să fie gata la arme, ca în vreme să se arate vrednici strănepoţi ai 

slăviţilor acelor bărbaţi. Acâsta este deslușirea întrebării ce-mi făcuși. Dar 

pentru jurămîntul ce Vai făcut în numele Dumnedeului nostru”ÂApps şi după 

vorba ce am luat cu părintele Mitropolitul nostru pentru tine, iată-ţă arăt 

acestea: Câtă-va vremeeste de când noi Grecii, rîvnind, am hotarit să însine- 

şim acâstă Ţâră-Românâscă pe s6ma n6stră şi s'o stăpânim desăvîrşit şi 

so numim Ney Igoixiaw. Complotul acesta se lucrâză forte tainic de cei 

mai mari şi mai învăţaţi ai noştri; și fieş-carele, de la cel mai mare şi până 

la cel mai mie trup, carele pârtă într'însul suflet de Grec, a pus la casa 

acestui complot mulţime de bani pentru cumpărătirea celor trebuinci6se 

răsboiului; şi fieşș-carele ai adus aicea din ţâra nostră mulţime de Gmeni 

Greci, dintre carii unii s'aii făcut neguțţători până la vremea îndemânării 

nâstre, alţii arnăuţi, alţii egumeni, alţii boeri, alţii şcolari și alţii şăd pân- 

dind numai şi mâncând l6fa n6stră, în cât mai s'ait umplut Ţâra-Românâscă, 

şi spre îmulţirea trebuinciosului capital am aflat destule mijlâce să stringem 

bani, când cu numirea pentru facerea vre-unei mănăstiri la cutare loc, 

când pentru tipărirea cutărei cărţi, când pentru ajutorul cutăruia spital, 

când pentru împiciorogarea cutărei familii scăpătate, când pentru măritişul 

cutărei fete sărace, când pentru desrobirea câtor-va ereștini cari aii cădut 

în mânile Agarenilor, pentru alcătuirea cutărei şcOle, şi mai vîrtos prin 

marafetul călugărilor greci, cari umblă în t6tă Serbia, Bulgaria, Moldova 

şi până aici cu mâşte și strîng bani, afară de un factufec ce se dai de 

la visteria ţării cu deosebite pricinuiri și afară de sîrmăiaua ce am avut-o 

fieş-carele şi am pus-o la cassa Eteriei, și nădăjduim că peste puţină vreme 

vom săvîrși socotâla nâstră pe deplin. 

« Moldoveanul. Atunci prefăcându-mă eii că am dobândit destulă plăcere 

şi bucurie pentru acâsta, i-am poftit bună norocire și i-am dis: Rogu-te, 

am înţeles ceea ce ai spus și m'am veselit. Văd însă că nu are asemănare 

nică potrivire adunarea Grecilor noştri de aici cu locuitorii Români ai 

ţării, fiind prea mulţi pe lângă suma Gmenilor noștri; apoi acesta cum so 

put& săvîrși? Iar numitul îmi dice: 

«Duca: Prea bine, şi ascultă: tertipul este întoemit la vremea îndemânării 

nostre, care va fi la giua hotărită, este să se secole cu arme aici în Bucu- 

resci mulţimea arnăuţilor noștri, sistema dascălilor greci, adunarea școla-
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rilor tembeli de pe la cafenele şi toţi Grecii sub masca de călugări, de bo- 
eri, de negustori şi altele şi să ucidă pe tâtă boerimea și pe toţi Românii 
cu stare bună; şi aşă, răpindu- -le bunurile şi averile lor, să dăm foc Bucu- 

rescilor şi să ne retragem către munte. Asemenea și grecimea pe care am 
presărat-o prin tâte judeţele, adecă călugării greci, arnăuţii, boerenașii, aren- 
dașii, simigiii și tot Grecul, sunt porunciţi ca, în ceasul ce vor audi rebelia 
aici în Bucuresci, să încâpă şi ci prin judeţe, asemenea lucrând precum şi 

noi; apoi dacă vor peri boerii ţării și toţi cei mari ai Românilor, socotesci 
că vom av6 vr'o propiște? 

«Pe aceștia să-i vedem noi isprăviţi, pentru că aceştia pot să năvălâscă 
la sprijinirea învecinatelor Puteri, şi să-i ocrotâscă; iar pe Românii cei 
proști îi avem în mână şi vom fi vrednici numelui care îl purtăm. 

«Moldoveanul. L'am întrebat pentru soroc, când va fi, şi mi-a dis: 
« Duca: că nu este hotărit până acum. 

«Moldoveanul. Şi iar i-am dis: Dascăle! la mare mirare mă aflu, cum 
boerii şi Românii cei mai de frunte nu simt acâstă r&utate, care pentru 
dinşii se gătesce? Şi-mi dise: 

«Duca : Ticăloșii!!! Dar nu vedi cum s'ait fermecat, nesciind ce fac, se hu- 
lesc între dinșii? nu-i vedi în ce stare ai ajuns? Apoi de la asemenea bărbaţi 
văsvrătiţi şi nedoritori de ai lor, ce pâte aşteptă cine-va? Lasă-i că dorm!! 
şi vor dormi în veci!» (1) 

Cum vedem, aci este vorba nici mai mult nici mai puţin decât deo 
junghiere a tot ce-i cult şi nobil în Bucuresci şi în t6tă Muntenia ; se 
urziă o Vesperină siciliană sai un Saint-Barthâlemy. 

Aşă plănuiau bunii noştri 6speţi pentru cari atâta am contribuit 

timp de mai multe secole spre a-şi put6 susţine viţa, iar graniţele 
țării le ai fost vecinic deschise. 

Asta-i recunoscinţa celor adăpostiţi de necaz şi de dureri? Provi- 
dența a făcut că planurile lor ati cădut! 

Că faptul proiectat de Eterişti eră o realifate şi că, dacă n'a avut, 
loc acea ucidere ori măcel în Bucuresci, după părerea mea, nu se da- 

toresce decât vrajbei întroduse între Tudor Vladimirescu şi Eterişti, 

acâsta ne-o dovedesce în cât-va şi Naum într'o Predoslovie ce a făcut 

la o carte a unui prieten, după rugăciunea sa. Iată ce ne spune: 

«.... Cuvîntul se apropie acum de starea n6stră în care ne aflăm şi-mi 
veţi da iertăciune, fiind-că aduc posomorire și întristare, sgândărind ranele 
ce le avem pe spinare, dar însă silit sunt a grăi, aflându-mă şi eii tot în- 
tru aceeași osindă și cuprins de durere ca un patriot, că d6ră și cu adîneul 
tînguirii mele, dimpreună cu a tâtei obștii, dumnedeâsea Pronie va bine-voi 

(1) Biserica ortodoză, 1989—90; p. 167. Manuscriptul No, 322 Acad. Rom,
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a luă vre-un mijloc de deșteptare între noi. Dormim, fraţilor, dormim... . 

şi cu tâte că se dice că somnul este o cercarea morţii, dar la noi somnul 

acesta de mulţi ani ne aduce mârte cu adevărat. A dormit cei 7 cuconi din 

Efes ani 372, de la Impăratul Dechie al Rimului până la împărăţia lui 

Teodosie celui Mic în Țarigrad, dar aceia, dormind, nu şi-aii perdut fiinţa; 

iar somnul nostru aprâpe a fost să ne ridice cu totul și acea ticălosă fiinţă 

ce ne-a mai rămas, de nu ar fi apucat dr&pta judecată a marelui Dumnedeii să 

arunce pe gonacii noştri chiar în cursele lor, ce le întinsese pentru noi, ca 

să neştârgă pomenirea de pe faţa pămîntului. Noi astă dată am ajuns a fi 

un neam rătăcit şi un norod amăgit și cel mai ticălos, suntem puși în r&spîn- 

tie, ca să ne smulgă şi să ne necinstâscă veri-ce călător, şi pentru că din ne- 

norocire ne aflăm sub jugul asiaticesc, suntem cuprinși şi de dobitocie asia- 

tică, lipsiţi cu totul de învăţătură și de alte sciinţe trebuincidse şi folositore 
«Care dar este pricina scăderii nâstre și de atâta de vrednică- de jale ti- 

căloşie? Inşine noi. Pentru că n'am lucrat nici odinidră datoriile nâstre, 

ce sait dis mai sus, ci s'aii întemeiat între noi cu statornicie mindria, za-, 
vistia, lăcomia şi urîciunea între fraţi, cari ai adus t6tă dărăpănarea pa- 
triei n6stre şi ai dat loc străinilor să se folosâscă cu stînjinirea nâstră. Nu 
ne-am deșteptat să ne apărăm de ceia ce ne-ai voit şi ne-aii lucrat peirea ; 

şi cu tâte că am fost în lipsă de luminări, de învăţătură şi de “sciinţe, dar 
iscusirea duhului cea firâscă, hărăzită neamului românesc, eră îndestul să 
ne deştepte, de m'am fi fost nărăviţi de patimi și zavistii între noi; şi am 
călcat și acest dar al firii, ce puteă să ne aducă mult folos. S'a depărtat 
Dumnedeii, pentru că noi ne-am depărtat de dinsul. Nici odată nu lam chemat 
într'ajutor cu mijlcele deselor datorii, de aceea ne-aii cuprins necazurile . . . 

«Fraţilor, ce așteptăm? se vede că nimic alt fără numai grOpa în care să 
fim aruncați, pentru ca să ni se ştârgă de tot pomenirea! Până este lumină 
să ne grijim întru acâstă lumină pentru folosurile patriei nâstre, ca să nu 

ne cuprindă pe noi întunerecul desnădăjduirii. Români suntem fraţilor, cu 
bună s&mă și cu bună dovadă, istoriile ne adeverâză şi tâte neamurile Eu- 
ropei ns cunosc. Neamul nostru a fost vestit, pentru ce să nu ne eun6scem 
noi evghenia neamului nostru? Nu este minune căci am cădut din slava și 

din cinstea nâstră, pentru că multe neamuri după vremi ai! cădut; ci este 
minune cum de suferim să rămânem căduţi și să ne perdem cu totul, ne- 

având mijlce a ne ridică dintr'acâstă cădere, desmeticindu-ne dintr'acâstă 

amăgire și a ne dobândi fiinţa n6stră?!!» (1) 

Pentru a se înţelege mai bine scopul comitetului secret al Eterişti- 

lor, că adecă voiaii să ucidă, să jefuiască şi să dea foc Bucurescilor 

şi apoi să devină stăpâni pe Valachia, aduc aci o pericopă din Istoria 

Zaverei, scrisă în grecesce de Naum. Intre altele iată ce dice: 

«Indată ce a sosit scirea că Ipsilante a călcat pe pămîntul Valachiei și se 

(1) Academia Română, manuscript No. 322, p. 219 ed.  
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apropie de Mizil, districtul S&cuenii, jefuind și desbrăcând tot ce-i eșiă îna- 
inte, și că Tudor se apropie de Bucuresti, atunci și boerii desnădăjduiţi, cară 
eraii îngreuiaţi de bătrâneţe, de b6le trupesci şi cu greutăţi de familii, aii 
fost nevoiţi să fugă, suferind răi prin trecerea munţilor greit de. percurs, 
în lăuntrul Austriei, ca să nu cadă jertfă miserabilă a r&utăţii răsvrătito- 
rilor. Caimacamii Domnului Calimach ai fugit peste Dunăre. Consulul Rosiei 
Pinis, după ce a dus răul Ia sfirșit, după cum doriă, a fugit şi el împre- 
ună cu dragomanul săi, Gheorghe Moraitul, în pămîntul Austriei. A rămas 
în Bucuresci Mitropolitul cu Episcopul de Argeş, cu cel de Buzăi şi cu trei 
dintre boerii mari, mai tineri şi mai uşor de fugit, fără familii, adecă Ma- 

rele Dvornic Grigorie Băl6nu, Dvornicul Gheorghe Slătinânu şi Logofătul 
Alexandru Filipescu. Toţi aceştia, fiind și mari la suflet şi cu mai mult zel 
pentru patria lor, încurajați mai ales de presenţa și tăria de caracter a înţe- 
leptului şi curagiosului lor arehierei şi archipăstor, vai sfătuit şi s'aă unit 
toţi într'o gândire și în același scop laudabil, adecă să aştepte venirea lui 
Tudor eu hotărire, sait să-și primejduiască viâţu lor pentru iubirea patriei 
lor, sait să reușâscă a-l atrage pe Tudor de la unirea cu Ipsilante şi să-i 
pue pe amindoi în luptă, în cât sau unul sai altul să se pârdă, saii și 
amândoi, și să se mântue Valachia de acâstă ticăl6să privelişte a înfricoşatelor 

nenorociri, cari cu ajutorul a-tot-puternicului Dumnedeit, singurul sprijin 
al nevinovăţiei, aii şi realisat-o în puţine qile.—La 17 Martie a sosit în Bu- 
curesci Tudor cu armata lui de panduri şi și-a pus lagărul la mănăstirea 
Cotroceni, pe care l'a întărit cu şanţuri adinci şi cu alte pregătiri de răsboiii. 
Mitropolitul împreună cu amintiţii boeri s'au dus spre întîmpinarea lui şi 
din acea di s'a început a-l trezi, spre a-şi aminti că-i Român şi că acel loe 
unde pradă este patria lui și că asta-i misiunea lui Ipsilante, şi alte plân- 
geri ale neamului românesc. Acela se mișcă cu neamul săii pentru a detronă 

pe Sultanul şi pentru recâștigarea libertăţii Greciei, patria lui, după cum 
dovedese proclamaţiunile lui, şi trecând prin Moldova şi Valachia, purtând îna- 
inte crucea, caută să nimicâscă tot neamul românesc. Iar noi n'avem acum 

nici o neînțelegere cu POrta Otomană, ci numai ne plângem că ni s'aii des- 
considerat prerogativele pămîntului şi strigăm contra dinastiei grecesci, 
care a afamisit ţâra şi a înjosit-o, după cum arată anaforalele sale tri- 
mise către Devlet prin Paşalele de pe malul Dunării. Deci, din ce pricină 
sufere acum pe Ipsilante sub ochii săi să jefuiască fără îndurare în genere 
tot avutul compatrioţilor săi Români? Și de ce nu socotesce necinste de a 

fi de acord şi de a ușură scopurile tălhăresci ale străinilor pentru sfărâ- 
marea patriei lui, pe când are datoria de a i se împotrivi şi de a luptă 
din t6te puterile contra acestor scelerați şi dovediţi vrăjmaşi ai neamului 
Românilor ? Și de ce să nu-și vie în sine și să vecunâscă că este înşelat de 
Ipsilante, şi la urma urmei va put€ să se primejduiască şi el însuşi, după 
ce Ipsilante își va realisă scopurile sale cu pornirile sale fanariotice ascunse? 
Iată t6te faptele lui Ipsilante strigă pe faţă prin proclamaţiunile s6le. Acesta 
(Ipsilante) garant6ză în scris din partea lui și a armatei sale siguranţa per-
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sGnelor şi a proprietăţilor locuitorilor Valachiei; iar de fapt nu-i pare răi 
nici chiar de poporul prost, ca să nu-l săcătuâscă până la 6se! 

«Acesta câte ameninţă cu îngâmfare, prin cuvinte suptile, să facă contra 
dinastiei turcesci, le săvirşesce aicea asupra Românilor. Ore proclamaţiunile 
lui nu le-a întrebuințat numai spre înşelăciune, ca să încurageze poporul 
să rămână în ţâră până va veni să-l jefuiască? Şi ce Gre ne împedică ca 
să credem că Ipsilante, prin recrutarea de puţini Gmeni asemenea lui în 
cugetări deșarte, îniricoșituri numai pentru Românii neînarmaţi, pe cari îi 
desbracă, nu va put6 să trâcă Dunărea, ca să se opue la o Împărăţie cu pu- 
tere, ci se va mulțumi să r&mâe în Valachia, după ce o va curăţi de Ro- 
mâni? Şi pentru ce puternica Împărăţie, care are a veni în urmă (dacă-i 
adevărat), să ajungă să proteguiască Valachia cu Greci în ea, în locul Ro- 
mânilor, şi să n'o sprijinâscă cu locuitorii săi, băștinași Români, după 
cum 0 cere dreptatea? Ce aşteptă dar de nu vine ca să cunâscă acâstă 
înfricoșată înșelăciune a vrăjmașilor și să ridice armele asupra scopurilor 
pericul6se ale lui Ipsilante? S'ar păr6 că este cu neputinţă să-şi închi- 
puiască cine-va că acea puternică Împărăţie, care se subscrie Protectârea 
Moldo-Vlachilor, să fi învățat pe Ipsilante ca să aducă sfărâmarea totală 
a acestor două Provincii. Cu aceste cuvinte sfătuitâre şi îndemnătore, 
cari nu sunt departe de adevăr, luptându-se bunul păstor cu boerii din 
jurul săi, a deșteptat din buimăcire spiritul îngust al neînvățatului și 
grosolanului Tudor. A început şi el să recunâscă mai lămurit lucru- 
rile și s'a retras din asociaţia lui Ipsilante, revenind însă la alte cugetări 
mai înalte, că el ca localnic se cuvine să guverneze singur, ca neatârnat, 
în tâtă întinderea Valachici...» 

După ce descrie Naum jafurile Eteriştilor în Bucuresci, şi cari ai 
trebuit să se retragă spre Tîrgovişte, arată câte nelegiuiri ati făptuit 
prin districte. Iată o pericopă, spre a ne convinge de nelegiuitele lor 
fapte: 

&.... După aceea, împrăștiându-se blestemaţii de Albanezi în t6tă întin- 
derea acestui district Dîmboviţa şi în urmă în tâte districtele de munte, 
pe la oraşe, sate și mănăstiri și pe la proprietăţile boeresci, furati, prădaii, 
ardeaii, Gmeni ucideaii, bisericile sfinte le călcat, în genere tâte productele 
de tot felul, pe unele le răpiaii, pe altele le aruncai spre mâncare la porci, 
şi acestea făcând strigaiu: că grija şi scopul şi hotărîrea lor este nu ca să 
tr6că Dunărea, ci ca să nimicâscă în de obște pe toţi Românii şi să cu- 
prindă ei ţâra Românilor, numind-o Grecia Nouă; iar -numele de Valachia 
și Valachieni să nu se mai pomenâscă în veci. Acestea audindu-le Tudor, a 
înţeles, cel grei de cap, în ce labirint grei de trecut se află. A credut în 
cuvintele și sfaturile înteleptului archipăstor şi ale boerilor patrioţi din jurul 
săti ca fârte adevărate, dar sciă bine că adecă în acel timp Ipsilante devenise 
mai puternic decât el....,»
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După ce Naum ne istorisesce cum ţâra eră împărţită în două, partea 

despre munți eră în mâna Grecilor, iar cea'de pe şes în mâna lui 

Tudor de-ocamdată, apoi spunându-ne ce s'a întîmplat şi cu Tudor 
şi cu Ipsilante, face următârea reflexiune: 

sea Priviţi, Români, Pronia dumnedeâscă şi vă spăimântaţi! Numai în 
trei luni acest lucru satanice a triumfat şi s'a terminat. Eră necesar ca Va- 
lachia să fie pedepsită pentru păcatele sale, prin îngăduirea dumnedesscă. 

Vedeţi însă cum Dumnedei strivesce organele de pedâpsă şi vă veţi convinge 
că Dumnedei nu pâte fi luat în bătaie de joc şi că cinstita cruce nu-și com- 
place cu cei ce lucrâză fără de legea; ca grăbesce nimicirea lor. 

O! Prea «Sfinţite Stăpâne și prea nobili boeri, cari v'aţi luptat lupta cea 
bună, cât vă datoresce patria pentru zelul jvostru cel generos în favârea 

țării! Neîndoios, zelul a fost virtutea vâstră şi Pronia dumnedeâscă, primind 
ast-fel de jertfe ale vâstre, v'a inspirat şi chipul înțelept cum să realisaţi 
desbinarea raporturilor dintre cei doi înfricoșaţi bărbaţi, pe cari îndemnul 
cel răi al Satanei îi unise spre perderea a tot neamul românesc. Alt-fel 
perdarea și-ar fi ajuns sfîrșitul ei. Iată cât de prea folositor lucru este și 
prea păstrător de existenţa neamului românesc, ca ţâra să aibă tot-deauna 

archiereii din neamul săi şi nici odată străin. Am vădut de fapt câte daune 
în deosebite timpuri și câte zguduiri a suferit ţâra de la Grecii archierei: 
Aceştia ni-aii răpit și documentele cele mai de trebuinţe ale diferitelor 
prerogative localnice și altor instituţiuni obștesci din timpuri, cari aii fost 
depuse în prea sfinta mitropolie spre păstrare, ca în un tesaur local şi 
sigur, și ni le-au jefuit pismătariţii şi r&u-voitorii, pe cari bunuri răsb5iele 
şi tractatele de pace ni le-ai recunoscut. Ore ce sar fi întîmplat, dacă, din 

nenorocire, în acâstă fatală împrejurare sar fi aflat un archipăstor Grec? 
Şi celor orbi este evident că fără nici o îndoială sar fi nimicit neamul ro- 

mânese după proiectul lor satanice.» (1) 

Rămâne dar dovedit, după Naum, că a existat un complot secret 
eterist cu scop de a ucide şi jefui Bucurescii şi apoi a-i da foc şi a 
se retrage la munţi şi ast-fel a-şi însineşi lor Valachia, curăţind-o de 
boerii mari şi de proprietarii avuţi. 

Să revenim acum la cestiunea n6stră, urmărind firul vieţii lui Naum 

Rîmnicânu, | 

De la Zaveră ori Eteria grâcă, Naum, cu tâte că iubiă mult limba 
grâcă, a început a fi vrăjmaș pe faţă tuturor pornirilor grecesci, în 
special contra adunării din jurul Domnitorului fanariot, pentru că a 

vEdut cu ochii săi jafurile şi nelegiuirile lor, batjocurile şi deprăvaţiunea 

(1) Academia Română, nianuseriptul No. 322; Biserica ortodoză, No. 5 şi 6 din 
1899, traducerea din grecesce a Eteriei lui Naum.
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Eteriştilor, cari ati lăsat pustiire peste tot pe unde treceaii, ca şi focul 
şi apa. N'ai rămas în urma Eteriştilor decât jale şi pârjoliri, cenușe 

şi praf, atât în Valachia cât şi în Oltenia. Indignat în sufletul s&ii de 
atâta r&utate şi crugime, deşi eră în vristă aprâpe de şâse-deci 

de ani, iea condeiul în mână şi descrie fârte caracteristic şi natural 

isbândele ridicule ale Eteriştilor şi sârta lor, adecă istoria Zaverei. (1) 
Apoi, spre a-şi răsbună şi mai mult pentru neomenâsele fapte ale Ete- 

riştilor, compune o serie de poesii epice şi elegiace, pline de sarcasm, 
la adresa vitejilor Eterişti, cari voinicesce se luptaii din zori şi până. 

în sfinţite, golind cramele de vin, cârciumile de ţuică şi basamac, iar 

casele Românilor nearmaţi şi inocenți până şi de sdrenţele netreb- 
nice, insultând, tăind fără milă şi siluind, sub cuvînt de vitejie! Des- 
crie ironic starea lor plină de îngâmfare şi nesaţiii ori hrăpiri, înce- 
pând de la archistrategul lor şi terminând cu cel de pe urmă zavragiu, 
înrolat ca Eterist, care purtă cruce şi cocardă şi strigă: f/ro âievSegia! (2) 
Naum ne-a lăsat asupra Zaverei un material istorie de cel mai mare 

preţ, pentru că singur a fost martor ocular al acelor evenimente şi a 
avut calitatea de a înţelege faptele, a stat în relaţiune cu Gmenii tim- 
pului, Greci şi Români, mai multe gecimi de ani şi a putut prin ur- 
mare apreciă cu dreptate resultatele întîmplărilor. Naum până la 
Eterie nu eră un vrăjmaş prevenit asupra Grecilor, dar faptele să- 
vîrşite de Eteriști, îngrozindu-l, l'aii hotărît a spune ce a văgut. 

Pentru a se pricepe mai bine evenimentele din 1821, pe cari mai 
de demult le plănuiaă în gândul lor Grecii din Principate, apoi neno- 
rocirea ce-i ameninţă gilnic pe Români, dacă n'ar f putut Românii 
a se eliberă de sub stăpânirea civilă şi bisericâscă a Fanarioţilor, 
Naum îşi propune a scrie un Cronie, începând cu anul 1768 şi pe 
care-l: duse până la 1812. Acest cronic este o continuare a istoriei 
n6stre naționale şi pe alocurea este sprijinit de documentele tim- 
pului. Multe fapte şi date ni s'aii conservat de Naum în acest 
cronic, pe care de aiurea nu le-am fi putut aveă decât cu multe greu- 
tăţi. Oronicul săi nu-i făcut în genere numai pe ani, ci este forte spe- 
cifie câte odată, pogorîndu-se până la dile, şi enumeră în resumat tâte 
faptele şi evenimentele ce aii avut loc în lumea întregă, dar în spe” 
cial în ţările n6stre. Acest material este cuprins în trei manuscripte, 

  

(1) Am tradus şi publicat de curînd și acestă bucată istorică, necunoscută până 
acum, tot în Biserica ortodoză, şi care-i cuprinsă în manuscriptul Academiei Ro- 
mâne No. 332. 

(2) Vegi poesiile lui Naum, publicate în Cronicarii greci, transcrise după manu- 
scriptul Academiei Române No. 258,
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proprietatea Academiei Române, dăruite ei de către neîntrecutul şi ne- 
obositul nostru stimat coleg în ale istoriei naţionale,d-l D. A. Sturdza. (1) 

După ce ne face cronicul anilor 1768 — 1812, apoi continuă istoria 
ţării până după anul 1827, în care răstimp 1812--1827 descrie numai 
evenimentele şi numai pe ici colea pune şi datele la faptele cele mai 
însemnate. Cred că şi-a făcut acâstă reservă pentru că multe din per- 

s6nele ce aii participat la evenimente trăiau încă şi a esitat de a le 
numi. Mai pe larg însă a descris [teria, conservându-ne multe acte și 

documente prin cari le pricepem astădi forte bine în curgerea lor. 

Multe relaţiuni particulare, multe epistole private, pe cari le alătură 

ca documente de ale Eteriei, sunt de o mare valdre istorică. (2) 
Când a scris Naum acest bogat material şi de unde şi l'a procurat? 

Asupra timpului mă pot pronunţă positiv, că l'a adunat şi scris între 
anii 1822—1828, în care timp îl întîlnim ca dascăl privat la un mare 
număr de familii românescă și din jurul Bucurescilor. Naum aveă de 
demult desvoltat în el gustul de cercetări istorice, cum se probâză 
din multele s6le manuscripte ce păstrez şi în .cari se găsesc resu- 

mate de tot ce a cetit şi în special de datele şi faptele privitore la 
Istoria Românilor. Fiind el dar, ca dascăl privat şi cunoscut, ca căr- 
turar și bun elinist, apoi şi ca caligraf, în zelul lui de a face cevă 
pentru neamul săi, după modelul compatrioţilor săi din Transilvania, 
şi-a propus de sigur a colectă documentele timpului săii de pe la 
boerii ţării, 6meni politică, şi pe cea mai mare parte posedându-le el 
singur, pentru că le pricepeă valGrea, cu chipul acesta a putut grupă 
mai t6te actele fără multă greutate. Aşă îmi explic în mod natural 

adunarea documentelor. sale, cuprinse în cele trei volume amintite. Să 

presupun ca să-l fi şi invitat și plătit cine-va pentru acâstă co- 
lecţiune, dar nicăiri n'am intilnit în cuprinsul acestor volume cevă 
de felul acesta şi nici măcar vre-o subscriere a sa. Tâte cele-lalte ma- 
nuscripte ale sale sunt pline de subsemnări şi de alte note de mare 
însemnătate, în aceste volume însă nimic decât documente. Cele trei 
volume sunt aprâpe o repeţire a aceloraşi documente prescrise și 
iarăşi prescrise şi adaose tot mai mult. Acesta însâmnă acurat că tot 

materialul este opera sa, şi numai a sa, continuii îmbogăţită cu nouă 
documente. 

Dacă nu putem fixă data precisă când a scris Naum materialul is- 
toric, de atâta însemnătate pentru noi, lucrul nu ni se presintă tot 

(1) Acest Oronic Pam tradus şi publicat în Cronicarii greci, p. 259—294. Manu- 
scriptele din Academie pârtă numerele 322 și 323, 

(2) Academia Română, manuscriptul No, 258,
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ast-fel şi cu alte lucrări ale sale. Așă, cunâscem precis că la 1822 se 
ocupă şi cu compuneri de cărţi didactice pentru școlarii săi, iar la 
1823, într'un alt manuscript, găsim un număr însemnat de 'poesii în 

grecesce şi românesce, compuse pentru școlarii săi, de a le pronunţă 

la sărbători mari'părinţilor lor; apoi la 1826 a lucrat în două volume re- 

sumate din Sf. Ioan Chrisostom, în formă de Omilii morale. La 1828 
Ilpozaidsta ris Ppaumariris, la 1829 'Xomsroldea Na, tom. 'A, Buna obici- 

nuinţă nouă, o carte scrisă în poesie grecâscă forte corect şi în ro- 
mânesce în poesie albă. Eii presupun că acest manuscript a fost cu- 

noscut de vestitul Anton Pann şi “că, în scrierea sa în poesie Sedla 

moralei a imitat pe Naum, versificând numai textul românesc. (1) In- 
tre anii 1829—1833, când intră în mănăstirea Cernica de lângă Bu- 
curesci, unde a stat până la'mârtea sa, la începutul anului 1839, 
Naum ne-a mai lăsat următârele manuscripte: Sepi Iazztpoy, vol. I, 
Seria Părinților, carte împrimată de Grigorie Ghica la 1772; apoi, 

Practicalele şi Canonele Sinddelor. Cetind aceste cărţi, a extras tot 
ce-l interesă într'un volum plin de note. 

De la 1833: ni s'aii' mai conservat resumate din diferite cărţi religi6se 

de conţinut ascetic. In fine la 1834, la Cernica, se mai ocupă din noii 
cu cestiuni despre originea Românilor şi arată vechile n6stre relaţiuni 
cu Bulgarii, dovedind că, cu tot contactul nostru cu ei de secole, noi Ro- 
mânii ne-am păstrat datinele şi limba nâstră românâscă. La sfirşitul 
acestui manuscript, cetesc în grecesce următârele reflexiuni ale lui 
Naum asupra vieţii s6le sdruncinate şi pline de peripeții şi desilusiuni. 
Iată acâstă pericopă,ca o mărturisire a sa: 

„«Mărturisese că sunt recunoscător pentru fire Creatorului naturii pentru 
trei fericiri ale mele: a) că m'am născut bărbat 'și nu femeie, în cât ma 
cruțat de durerile nascerii; b) că m'am născut din părinţi ortodoxi şi prin 
har din nobili—ca fiii de Protoiereit—și nu din poporul de rînd; c) că am în- 
văţat trei limbi, cea a părinţilor mei românâscă, cea vulgară grecâscă şi cea 
elină, pe carii Grecii născuţi n'o seii de la părinţi. Apoi iarăși cea mai mare 
recunoscință mărturisesc Proniei dumnedeesci pentru alte trei daruri: 
a) că după ce am învăţat sciinţele copilăriei cu cheltuelile părintesci, apoi de 
la al 13-lea an al vîrstei mele că m'am educat la pici6rele archieresci ale pu- 
rurea amintitului meii bătrân Mitropolitul Filaret; 5) deși fără voia mea, de 
către însuși bătrânul “mei, prin chiar mânile lui, am fost tuns în schima 
monachală, în al 15-lea an al vârstei mele şi ma chirotonit diacon în diua a 
doua; şi al c) că m'a învrednicit pe mine a fi profesor, dascăl, neamului mei 

  

(1) Manuscriptele No, VIII — XV, în biblioteca mea; vedi şi analisa lor,
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-românese, deşi, din causa nestatorniciei, înstrăinându-mă din. Valachia, mi-am 

stricat obiceiurile mele bune prin contact străin şi pentru aceea m'am 

economisit r&i, în cât sunt şi ruşinea Gmenilor şi nimicnicie neamului mei. 

La urma urmei dumnedeâsca Pronie, pentru rugăciunile părinţilor mei 

şi a celor duhovnicesci, nădăjduese în mântuirea mea neîndoios, fără decare 
în zadar am ajuns la al 71-lea an alvieţii mele. 

«Acestea am scris la 1836, Septemvrie 9, în petrecerea mea la chinoviui 

Cernica.» (1) 

Ultima lucrare a lui Naum este traducerea Istoriei bisericesci uni- 
versale a lui Meletie al Atenelor, în trei mari volume. 

Intrând bătrân în mănăstirea Cernica, la anul '1833, i s'a dat de 

către stareţul s&ii, renumitul Calinic, cunoscut, pentru virtuțile sale 

monastice şi care a fost și Episcop al Rîmnicului-Noul Severin, is'a 

dat, dic, spre ascultare şi în cercare de răbdare, de a traduce în ro- 

mânesce importanta carte, pe care singur a tradus-o, deşi n'a vieţuit 

spre a o termină cu totul. Naum voiă ca la sfîrşitul vieţii sale să 

îmbrace schima mare, adecă să fie schivnic; de aceea stareţul său, pri- 

mindu-i dorinţa, i-a dat de lucru în ceea ce se pricepeă. Traducerea 
lui Naum este superidră celei a Mitropolitului Veniamin şi ca stil şi 
ca esactitate, după cum m'am convins din comparaţiunea ce am făcut, 

ambelor traduceri. Manuscriptul original, isvâdele lui Naum, ni s'au 

păstrat şi există în biblioteca mănăstirii Cernica. După ce el termină 

un volum de tradus, stareţul şi pune pe un alt călugăr. caligraf de-l 

prescrie. Iată ce notă găsesc la sfîrşitul volumului al treilea, pusă de 

un monach Casian, care a prescris isvâdele lui Naum: | 

«Că cu ajutorul lui Dumnedeii ati luat sfîrşit de prescriere. şi acest al treilea 
tom al Bisericescei Istorii a Prea înțăleptului Meletie, Mitropolitul Atenelor, 
care s'au tălmăcit de pe grecie aici în sfinta mănăstire Cernica de cuviosul 
Naum ieromonachul-protosinghel, care, venind cu tâlmăcirea până la veacul 
al XIV-lea, cap 12, bolnăvindu-se, aii trecut către Domnul, numindur se întru 
primirea sfîntului marelui cin al sehimniciei Nichita ieromonach... 

Aceste le scrie decopiatorul traducerii lui Naum, Casian monachul, 
la 1839 Februarie. Din acâstă notă. resultă că Naum Rîmnicânu la 

sfîrşitul vieţii sale a primit, după dorință, marea schimă a schimni- 
ciei şi s'a numit din Naum Nichita, apoi că a murit cu t6tă certitu- 
dinea la finele anului 1838 saii la începutul anului 1839, în etate de 

13 ani împliniţi. 
Ac&sta se probsză şi prin munuscriptul No. XVII, din care se con- 

(1) Manuscriptele No, XVI — XVIII, în biblioteca mea; vegi şi analisa lor.
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stată că la 1838 Iunie 25 eră în viţă. (1) După încetarea sa din viţă, 
a fost îmormîntat în cimintirul mănăstirii Cernica, după cum m'a în- 
credinţat fostul stareţ al acei mănăstiri Ioil, arătându-mi şi mormîntul 

unde a fost îngropat Naum, sub numele de Nichita. 

După spusele acelui stareţ Ioil şi ale altor bătrâni călugări ce Lai 

apucat în viţă, Naum eră mie la statură, uscăţiv şi aveă un mers re- 

pede,—ceea ce însemnă că eră plin de activitate şi nervos,—brun la faţă, 

ochii căprii, vecinic vorbiă şi nici odată locului nu steteă, decât când 

scriă, apoi neîncetat cetiă di şi n6pte şi ceea ce cetiă însemnă. 

Acâsta-i în trăsături generale viâţa lui Naum Rîmnicânu, necu- 

noscut Românilor până acum şi care şi-a sacrificat, după câtă putinţă 

a avut, î6tă viâţa sa pentru neamul românesc, scriind şi învățând 

carte pe fiii neamului nostru de la 1779 până la 1839, adecă 60 de ani. 
Dacă considerăm în genere activitatea sa literară şi val6rea ei din 

manuscriptele ce ne-aii rămas, resultă că Naum Rîmnie6nu a fost un 

bărbat cu inimă şi suflet, Român luminat şi cărturar, şi-şi dădeă bine 

sâma e starea nenorocită a neamului românesc, îi cunosceă trecutul 

său istorie destul de bine, după gradul cunoscinţelor istorice de pe 
vremile sale; că a învăţat şi carte românâscă şi grecâscă pe Români 

ca profesor particular în un însemnat număr de familii boeresci din 
Transilvania, Bucuresci, Ploesci, Pitesci, Pâtra, Câmpina, Mărgineni, Con- 

ţesci etc. ete,, timp de 60 de ani aprâpe. Mai scim că în tinereţele sâle a 

decopiat documentele mănăstirii Hurezu, apoia colectat ori adunat date 

şi documente pentru Cronicul săă între anii 1768—-1812, şi în fine a cules 

cu multă pricepere date şi documente de mare importanţă privitâre 

la Eteria grecâscă ori Zaveră. 

Naum aveă şi talent poetic. Multe din poesiile s6le, răspândite prin 

manuscriptele sâle, nu sunt lipsite de val6re, unele însă sunt necon- 

testat meritorii şi ca conţinut şi ca formă; el posedă germenele ori ima- 

ginaţiunea poetică în natura sa. Pentru a probă acâsta, citez numai 

poesiile sale în românesce asupra Eteriei, apoi în grecesce în cartea 

sa întitulată: Xoyoroydaa. Poesiile s6le grecesci sunt admirabile şi ca 

limbă şi ca formă, aşă că ne putem mîndri că un Român sciă aşă 

de bine a mânui condeiul săii în o limbă atât de grea şi de bogată în 

expresiuni. 

Scrieri proprii şi de mare însemnătate istorică naţională sunt și trac- 

tatele sale despre starea ţărilor nâstre înainte de anul fatal 1821 şi 

pe cari ni le presintă sub o formă epistolară între un Moldovean şi un 

f 

(1) Manuseriptele No. XX şi XXI, în biblioteca mea; vedi şi analisa lor.
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Muntean. În aceste tractate ne represintă icâna vie a stării bisericesci 
şi politice, administrative şi judecătoresci, economice şi sociale. Ce să 

mai die despre Istoria Zaverei, pe care a scris-o ca martur ocular ? 

Apoi tractatul despre originea Românilor expus în Epifonemate? Mate: 
rialul scolastie rămas în manuscriptele sâle îşi are şi el importanţa 

sa, pentru că din el ne convingem positiv cum se învăţă şi ce se în- 

văţă în şedlele n6stre pe acele timpuri de tristă memorie, până 
spre 1830. 

Naum aveă, atât în românesce cât şi în grecesce, un stil clar, lămurit, 

apoi o dicţiune al6să, mai ales când seriă în grecesce, fie în limba eli- 

nă, fie în cea vorbitâre, pentru că posedă pe deplin cunoscinţa aces- 

tei limbi şi întrebuinţă expresiunile cele mai alese, mai elegante şi 

clasice ; de aceea şi stilul adesea este înflorit şi pompos. Mai t6te ma- 

'nuscriptele s€le sunt scrise numai grecesce, pentru că acâsta eră pe 

atunci limba timpului la noi. Cu tâte că limba n6stră eră pe atunci, 

după unii, lipsită de expresiuni proprii spre a presentă ironicul, sar- 

casmul şi subtilul, apoi terminii sciinţifici lipsiau, Naum, ca unul ce 

eră cleric, cunosceă perfect limba naţională, pentru că cetise şi recetise 

cărţile bisericescă şi pe istoricii noştri, în cari este cea mai frumâsă frasă 

românsscă până astădi, de aceea el când scrie românesce, stilul săi 

este viguros, câte odată vehement, înflorit şi, când descrie nenorociri, 

plin de patetic! Eră un aprig apologist al scrierii cu buchi chirilice, 

'al conservării vocalelor închise î şi ă, ca şi a consonantelor £, Y și II. 

Combăteă cu t6tă puterea lui amestecul de litere cu slovele cirilice în 

imprimate, susținând că priu acest amalgam se schilodesce limba n6- 
stră cea dulce şi sonoră. Deci, dice el, ori că scriem numai cu buchi, 

"oră numai cu litere latine, alt-fel vom perde frumuseţea limbei stră- 
moşesci. ! 

Acestea asupra calităţii lucrărilor lui Naum şi a valbrei lor. 

Dacă am putut reuși, prin descrierea ce am desfăşurat-o înaintea 
d-vâstre asupra vieţii şi activităţii literare a lui Naum Rîmnicânu, 

“basat pe monumente scrise, a desmormîntă amintirea-i perdută, a 
alungă de pe figura sa patriotică pâcla şi câţa grâsă ce-l întunecă 

până acum, fiind pentru aceste cuvinte necunoscut nouă urmaşilor lor 

de sânge şi neam, dacă, gic, am isbutit a vi-l presentă ca pe un luptă- 
tor vajnic şi aprig al Românismului, timp de peste o jumătate de 

secol, contra impilătorilor neamului nostru, atunci merită, i se cuvine, 

cred, să-și reiă şi el locul între luptătorii naţionalităţii nâstre şi să-l 

enumărăm şi pe Naum între ostașii neamului românismului, împre-
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ună cu cei-lalţi luptători încununaţi dejă pentru vitejia lor, înţeleg 
între literaţii noștri Români. 

Căci luptă bună și stîntă s'a luptat pentru conservarea limbei şi a 
neamului nostru românesc. 
Memoria veterum renovandum. 

Maiestate! a fost menit de Providenţă ca prin Voi, sub Voi şi cu 
Voi să se renască neamul românesc! 

A fost sortit, Sire, ca prin sfatul şi înţelepciunea Vâstră să se aşeze 
basele Instituţiunilor n6stre naţionale! 

A fost predestinat ca Voi, după cum aţi condus la biruinţe strălucite 
armatele române, asigurând ţării neatârnarea sa, tot Voi să mergeţi 
înainte, purtând facla aprinsă a luminii conştiinţelor şi stând neclintit 

în fruntea acestui înalt sanctuar al culturei române, să răvărsaţi lumina 

în urma Vâstră, ajutând, contribuind şi pururea sfătuindu-ne a ne sus- 

ţin6 limba, a ne apără moşia strămoșâscă prin întregirea istoriei pa- 
triei :n6stre! 

Aşă a fost să fie, ca tot sub cumpătata şi prudenta Vâstră înaltă 
protecţiune neîncetat să crâscă şi să se îmmulţâscă desmormîntările 
faptelor şi ale bărbaţilor noştri din trecut, spre fala neamului, dintre 

cari acum şi acest smerit călugăr Naum Rîmnicânu, în scop de a se 
tot îmbogăţi literatura n6stră naţională. 

Şi cum put fi alt-fel când Voi sunteți Preşedinţele de onâre al Aca- 
demiei Românie? . 

Cât mă priveşce pe mine, primindu-mă cu tâtă bunăvoința în mijlocul 
d-vâstre ca membru activ al acestui înalt Institut de cultură naţională, 
mulţumindu-vă încă odată cu recunoscinţă, vă declar public că voii 

munci încă câte dile voii trăi, adunând şi publicând materiale privi- 
t6re la istoria ţării nostre iubite; vă mai declar că veţi găsi în mine 
pururea pe omul modest şi cu dor nestins pentru prosperarea tuturor 
Instituţiunilor de cultură din t6tă românimea, pentru ca neamul nostru 
întreg să erâscă şi să înflorâscă mere, până va ajunge la nivelul po- 
pârelor în adevăr civilisate.
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RESPUNSUL n-rur DIMITRIE A. STURDZA 

LA 

DISCURSUL D-LUI CONSTANTIN ERBICEANU 

Sire, 

Altejă Regală, 

Inalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi, 

Domnilor Colegi, 

Cuvîntarea d-lui Constantin Erbiceanu ne-a transportat din vuetul 
mișcării sgomot6se a timpurilor presente în chiliuţa strîmtă a unui 
monach, al căruia nume zăceă în uitare, cu tâte meritele de cari e în- 
cunjuraf, cu tâtă recunoscinţa ce datorim unei muncă, care zadarnică 
nu a fost în dilele ei şi care astădi chiar ne procură o bucurie sufle- 
tâscă curată şi limpede. 

Lucrările numer6se ale d-lui Constantin Erbiceanu sunt îndrep- 
tate spre o ţintă înaltă: a înfăţişă influenţa salutară a Bisericii asu- 
pra culturei neamului nostru. Fără a fi membru al clerului, osîrdia 
sa pentru ale Bisericii i-a dat un loc distins în Facultatea de Teolo- 
gie a Universităţii din Bucuresci. Munca sa neobosită pe câmpul isto- 
riei naţionale i-a deschis ușile Academiei Române. Ma 

In timp de gece ani, d-l Erbiceanu a stat în capul redacţiunii re- 
vistelor bisericesci şi le-a fost cel mai zelos lucrător. El a scris îis- 

C. Erbiceanu, Naum Rîmnicenu. 3
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toria Seminariului Veniamin de la mănăstirea Socola şi a şedlelor gre- 
cescă din ţâră. El a dat la lumină preţi6sa expunere a Istoriei Mitro- 
poliei de Iaşi. El a publicat multe din scrierile Mitropolitului Antim 
şi Eteria lui Badenschi, Protocanonul lui Petru Maior, biografiile ma- 

rilor dragomani ai Imperiului Otoman de Epaminonada Stamatiadi, 
Cronicarii greci cari ai scris despre Români în epoca Fanarioţilor şi 
multe alte lucrări teologice şi istorice. 

Fără îndoială, d-l Constantin Erbiceanu e unul din cei mai harnici și 
mai zeloşi bărbaţi devotați sciinţelor. 

D-l Constantin Ewrbiceanu ne-a vorbit astădi despre Protosinghelul 
Naum Rîmnic6nu, care a trăit pe la începutul secolului al XIX-lea, 

aducând, în împrejurări grele şi fără a se gândi la laudă şi la On0- , 

ruri, partea sa de muncă pentru a înlătură. relele de cari suferiă 

ț6ra şi societatea şi pentru a deschide calea spre o desvoltare normală 
sufletâscă și patriotică a poporului român. 
Naum Rîmnicânu aparținea cu trupul și cu sufletul Bisericii sale, 

cu trupul şi cu sufletul patriei sâle. Acţiunea sa însă a pornit din Bi- 
serică, pentru că pe acele timpuri Biserica eră în societatea şi în Statul 
român cea mai de căpetenie instituţiune care remăsese legată de na- 
ţiune şi prin care națiunea puteă să-și ţie fiinţa ei proprie. Acţiunea 
sa se răzimă pe rîvna sa pentru amîndouă instituţiunile fundamen- 
tale ale societăţii omenesci — pentru Stat şi Biserică — şi purtă sem- 
nele cump&nelei înăscute a poporului românesc. 

Religiunea represintă organisarea sistematică a năzuinţelor sufletescă 
ale omului, nedespărţite de fiinţa lui şi strîns legate de viâţa tuturor 

popbrelor. Forma cea mai înalţă a acestei organisări ne-o dă Biserica 
lui Christos, care ne arată în modul cel mai clar, cel mai simplu şi 
cel mai sigur, cum putem să ne îndrumăm pe calea perfecţionării su- 
fletescă şi cum putem să ne menţinem într'însa. Pentru ajungerea 
acestui scop, Biserica lui Christos și-a format regule hotăritâre în dog- 
mele credinţei şi într'un ritual menit a ne înălţă cugetările şi a ne 
îndreptă faptele în conformitate cu dînsele. 

De aceea Biserica face parte din vi6ța popârelor. Precum poprele 
nu pot trăi, nu pot progresă, nu pot prosperă decât în Stat, adecă 
în societatea organisată pentru scopurile pămîntesci, de asemenea 
poporele nu pot face abstracţiune nici de Biserică, necesară pentru a 
le ţin în sfera cea mai înaltă a vieţii sufletesci. S'ati făcut încercări 
de a suprimă Biserica, precum s'a făcut încercări de a suprimă Statul; 
însă aceste încercări zadarnice aii rămas, căci ele se lovesc de legi 
cari stau peste puterea omenâscă.
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In faţa acestor legi, tot atât de stabile ca şi legile întregei naturi, 
în mijlocul căreia omenirea vieţuesce, r&mâne de deslegat o problemă, 
şi anume de a înjghebă între Stat şi Biserică un ast-fel de legămînt 
în cât cercul de activitate a fie-căreia din aceste două instituţiună să 
nu fie jignit şi ca ele amîndou5 să conlucreze la scopul final de a 
duce popbrele şi omenirea la perfecțiunea cea mai înaltă. Problema 
constă într'aceea ca vi6ţa comună în Stat să nu fie împedicată în avîntul 
ei de viţă comună în Biserică, ci din contra ajutată de dînsa, pentru 
ca ast-fel Gmenii să nu rătăcâscă în răutate şi desnădejde. 

Legea întregei naturi este ordinea. Statul şi Biserica nu pot face 
şi nu fac excepţiune de la acâstă lege. Nici unul, nici alta nu pot să 
se misce în anarchie. Istoria stă martură că conlucrarea armonică a 
acestor două mari instituţiuni e absolut “necesară, pentru ca Statele şi 
poporele să fie fericite. Certele politice ca şi certele religi6se ai adus 
asupra Statelor şi pop6relor nenorociri cu consecinţe incaleulabile pen- 
tru existența lor. Tot atât de pericul6se ca şi certele sunt tendinţele 
de dominaţiune, fie ale Statului asupra Bisericii, fie ale Bisericii asupra 
Statului. | 
Dogmele Bisericii presintă regule nestrămutate, pe când organisa- 

rea Statelor e mișcătre după posiţiunea, geniul şi cultura popârelor. 
Evanghelia ne arată certe căi pentru a ajunge la perfecţionarea su- 
fletâscă, care fără îndoială trage după sine şi o perfecţionare socială 
și politică, pe când nici o societate omenâscă nu pâte să rămână nc- 
clintită în organisarea ei socială şi politică. 

Ce reese din acâstă situaţiune pentru deslegarea problemei, de care 
am vorbit ? Dacă Biserica isbutesce a domină Statul, desvoltarea ace- 
stuia este împedicată, stă locului, pentru că trece asupra Statului miş- 
cător organisarea nemișcătâre a Bisericii. Dacă Statul face din Biserică 
o servitâre a sa, întrebuinţând credinţele sufletesci pentru a produce 
resultate lumesci, se introduce în Biserică ipocrisia, născătâre a ne- 
credinței şi a ireligiosităţii. Ast-fel, și într'un cas şi în altul, mai mult 
încă în casul din urmă, amîndouă instituţiunile își perd fundamentul 
lor moral şi ajung a se materialisă, părăsind ţelurile lor eterne şi 
înalte, pentru a rătăci şi a se perde în urmărirea de apucăturiă efe- 
mere, unde interesele de ordin inferior j6că rolul principal. 

Se ridică dar dinaintea Gmenilor cerința absolută a unei lucrări 

paralele, bine chibzuite, a Statului şi a Bisericii. Nu trebue nici 
odată să uităm că Statul şi Biserica sunt organisme vii de progres 
.omenese. 

Imbrăţişând Biserica ortodoxă a Răsăritului, Românii, popor mic la
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număr, aă cuprins instinctiv situaţiunea lor şi ait voit să-și asigure 
desvoltarea şi viitorul. Ei au ales Biserica ortodoxă a Răsăritului ; nici 

odată însă ei nu s'au gândit a se despărţi de Biserica creștinâscă 

şi a se asvârli în braţele ireligiosităţii şi ale necredinţei. Românii ai ales 

Biserica ortodoxă a Răsăritului ca fundament al vieţii lor sufletesc, 
pentru că, dintre Bisericile creştinesci, ea este aceea care s'a abținut 

de a domină sfera de activitate a Statului şi pentru că ei aii aflat 

în acâstă Biserică siguranţa că centrul activităţii lor religi6se nu va 

fi transportat peste hotarele Statului lor. Statele se feresc a nu îi do- 

minate din afară nici politicesce, nici economicesce. Cum să nu se fe- 

râscă de a nu fi dominate din afară nici bisericesce ? 
Istoria ne arată că nu trebue să nesocotim Biserica n6stră, căutând 

saii să-i schimbăm organisarea ei dogmatică şi canonică, sai să o 
secularisăm, precum s'au încercat unii să facă. 

Dacă nesocotim Biserica, perdem îndrumarea n6stră sufletâscă şi mo- 

rală şi facem să se nască pe tărimul religiunii separaţiuni, cari la 
început se par fără importanţă, dar cari tind a se mări ast-fel, în cât 

rup poporul în coterii ce se combat cu înverșunarea înăscută cer- 
telor religi6se şi filosofice. Tot istoria însă ne arată că trebue să ne 
ferim de a face din Biserica n6stră un instrument politic, fie de îm- 
pilare, fie de manopere momentane; căci atuncă se perde puterea mo- 

rală, luminătâre şi întăritâre a Bisericii şi distrugem prin urmare pre- 
stigiul ei. Dar tot istoria neamului nostru ne arată că membrii Bisericii 

trebue să se fer6scă de a intră în răsboiu cu Statul, ca ast-fel să r&- 
mână tot-deauna ascultători de poveţele Apostolului în amîndouă di- 
recţiunile desemnate de dînsul. 

Nu numai despre omul singuratec vorbesce Apostolul, ci despre în- 
săşi Biserica lui Christos și despre acei cari sunt servitorii ei, când 
dice: — «De aș grăi în limbile omenesci și îngeresci, iar dragoste nu 

am, făcutu-m'am aramă sunătâre şi chimval răsunător; şi de aş av 
prorocie, şi de aş sci tte tainele şi tâtă sciinţa, şi de aș av6 tâtă cre- 
dinţa cât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt; şi 

de aş împărţi tâtă avuţia mea, şi de aş da trupul meii să-l argă, 

iar dragoste nu am, nici un folos nu-mi este. Dragostea îndelung 
rabdă, se milostivesce; dragostea nu pismuesce; dragostea nu se se- 
meţesce, nu se trufesce, nu se pârtă cu necuvinţă, nu caută ale sale, 
nu se întărită, nu gândesce răul, nu se bucură de nedreptate, ci se 

bucură de adevăr; tâte le sufere, tâte le crede, tâte le nădăjduesce, 

t6te le rabdă; dragostea nici odini6ră nu cade.» 
Nu numai către cetăţeni, ci şi către înşişi servitorii Bisericii lui
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Christos vorbesce Apostolul, când arată țelul de activitate a Statului şi 
importanța lui în societatea omenâscă, prin următârele cuvinte: — «Toţ 
sufletul stăpânirilor celor mai înalte să se supună, —că nu este stă- 
pânire fără numai de la Dumnegei şi stăpânirile, icari sunt, de la 
Dumnegeii sunt rînduite. Pentru aceea cela ce se împotrivesce stăpâ- 
nirii, rînduelii lui Dumnedeii se împotrivesce; şi cari se împotrivesc, 
judecată își vor luă loruși, — că dregătorii nu sunt frică faptelor bune, 
ci celor rele. Iar de voesci să nu-ţi fie frică de stăpânire? — fă bine 
şi vei av6 laudă de la dînsa, că slujitâre a lui Dumnedei este, — 
ție spre bine. Iar de faci rău, — teme-te, că nu în zadar pârtă sabia;— 
că slujitor al lui Dumnegeii este, isbânditor spre mânie celui ce face 
răul. Pentru aceea trebue să vă supuneţi nu“mumai pentru mânie — 
ci şi pentru consciinţă. Că pentru acâsta şi dăjdii daţi, că slujitori 
ai lui Dumnegei sunt, spre însăşi acâsta îndeletnicindu-se.> 

Urmărind istoria nâstră, vom constată că înălțările şi scăderile 
n6stre sunt strîns legate de sorta Bisericii n6stre naţionale. Sub do- 
minaţiunea Fanarioţilor nu numai centrul politie se strămutase în Fa- 
nar, ci şi centrul bisericesc suferiă de acâstă dependinţă. Mult timp a 
durat acâstă stare de lucruri, spre dauna desvoltării nâstre sufletesci. 
Incă în anul 1842 s'a solicitat de la Patriarchia ecumenică aprobarea 
demisiunii Mitropolitului Veniamin şi a numirii locoţiitorului scaunu- 
lui mitropolitan din Iaşi. Când vîntul renascerii a început a suflă peste 
poporul român, Biserica s'a pus în capul mişcării Unirii şi acţiunea 
ei, tocmai în momentele cele mai grele, nu a fost pentru puţin în 
isbânda nstră. 

Pe calea smintelei se cuvine dar să nu umblăm nică în ale Statului, 
nică în ale Bisericii, ci mai ales să ne silim să nu eşim nici odată din 
învăţătura Apostolilor şi din dovegile ce ne dă istoria neamurilor şi 
istoria n6stră proprie. 

Naum, necunoscutul până ce a fost scos la lumina gilei de colegul 
nostru Constantin Erbiceanu; Naum, devotat Bisericii şi devotat nea- 
mului; Naum s'a ţinut pe calea cea drâptă. Scrierile lui, menite a servi 
contemporanilor săi, răsuflă pietate şi patriotism, înțelegere despre ne- 
voile Statului şi ale Bisericii şi despre a lor conlucrare armonică pentru 
progresul poporului românesc. Scrierile Protosinghelului Naum sunt 
strîns legate de evenimentele anului 1821. Ele sunt un răsunet armo- 
nios al acelui timp, în care bărbaţi, ale cărora nume nu trebue să le 
dăm uitării, ai făurit cu multă pricepere şi cu multă putere începu- 
turile de renascere ale neamului nostru, încoronate în dilele nâstre cu 
succese atât de minunate. :
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Este un mare merit; al profesorului Constantin Erbiceanu că trage 

la lumină faptele bărbaţilor, cari cu frica lui Dumnedeii, cu consciinţa 

limpede, cu iubire de neam, ait muncit cu credinţă ca să se îndru- 

meze poporul român spre închegarea Statului, făcând ast-fel posi- 

bilă înălţarea Regatului român sub marele nostru Domn şi Rege 

Carol 1.



Analisa manuscriptelor ce ni s'a conservat de ia Protosinghelul 
Naum Râmnicânu. 

Manuscriptul No. IL. — 1788. 

Inceputul cu Dumnedeul cel sfint al semnelor meşteşugului psaltichiei, al glasurilor celor suilăre şi celor pogorităre, al trupurilor şi al duhurilor 
şi a tălă darea îndămână şi urmarea, care s'aă alcătuit într'însa de cei 
vechă şi cei noi făcători, carii după vreme s'a, ardtat. 

Acest manuscript este scris de Naum pe când eră tînăr și începuse a în- văţă psaltichie. Manuscriptul presintă cea mai mare valre pentru cântă- 
reţii şi Gmenii contemporani literaţi, cari sar ocupă cu studiul cântărilor 
bisericesci în ţâră la noi. Este o gramatică ori teoreticon în românesce, 
în care ni s'a păstrat valrea notelor psaltichiei vechi, așă că acum pote 
iubitorul de studii să înțelâgă tâte notele de psaltichie întrebuințate de 
cei vechi psalți până la sistema nouă, întocmită în Orient după începutul 
secolului al XIX-lea, iar la noi de către Macarie psaltul, reformatorul cărţilor 
de cântări bisericesci la Români. Cartea fiind scrisă în românesce, pâte fi 
cu uşurinţă consultată de ori-ce Român. 

De pe coperta cărţii se constată că Naum, pe la 1791, eră dascăl de gre- 
cesce. 
După gramatica de psaltichie urmâză apoi o serie de cântări, tâte în gre- 

cesce. Manuscriptul nu este complet. La sfîrșitul manuscriptului cetesc în 
grecesce acestea: «Am scris atunci când am eșit din Valachia 794, Maii 31. 
Nu, ci la 1788, Iulie 23. Fiind-că pe când am eşit din Muntenia anul: eră 
1788, Iulie 23. Naum ierodiaconul. In Caniţa 794, Maiă 31». Tot aicea îl 
găsesc subscris: Naum dascălul (în grecesce). Apoi Naoby, ris eius moxoris 
âwăoxa)os—Naum profesorul sfintei episcopii (Buzăi). Prin urmare, cât a 
stat Naum la episcopia Buzăului, după întâreerea sa din Transilvania, a 
jost şi profesor le şcâla episcopiei. Pentru că pe la episcopii în tot-deauna, 
ca și pe la mitropolii, erait șcâle, în cari se prepara în cărturărie şi în 
cântările bisericesci, tipic şi rînduelile serviciului cultului, cei ce voia să 
intre în cler, ori să devie psalţi însemnați.
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Mai cetese şi o altă iscălitură tot pe acest manuscript: Naum ieromona- 
chul, la Hodoș în Ungaria, lângă Mureş. Apoi în mănăstirea Hodoş 1788 
Noemv. 10, şi în Lipova 1791, Fevruar 29, 

Manusecriptul No. II. — 1805. 

Tâv ngororeigov "Eroayoyi). 1805. 'Oxr. 11. 
"Ex râv ro Naoiu “Ieg00. 
Introducere pentru începetori 1805, Oet. 11. 
Din ale lerod. Naum. 

Manuscriptul este un abecedar, Azbucâvna, în grecesce și românesce, 
Prin acâstă metodă, ucenicii lui Naum învăţaii de odată şi cetirea și slove- 
nirea ambelor limbi. Se nevoesce Naum a apropiă gramatica română de 
cea grecâscă. 

După sloveniri și cetiri de cuvinte grele şi variate, apoi are rugăciuni, 
cu cari se termină cartea. Este dar un abecedar complet, după care în- 
văţă pe începători a ceti, scrie ete, 
După acestea manuscriptul mai cuprinde încercări de a învăţă limba ru- 

sâscă, pe la 1808, Apoi, fiind la Mărgineni ca dascăl, a extras unele sentințe 

din filosofii greci, din cartea Pih6deos ete. Manuscriptul se termină cu câte-va 
copii de epistole, una către Dosoteiii Mitropolitul, din 1810, în care spune 

că Dosoteii Filiţis eră atunci de 75 de ani. Insemnez aici cele 7 socotinţe cu- 
viinci6se ale lui Naum, după Soerat: 

i) A fi curat la tinereţă. 2) Vesel la b&trâneţă. 3) Răbdător la sărăcie 
4) Milostiv cu bogăţie. 5) Smerit când ai mărire. 6) Răbdător în primejdii. 

7) 'Ţiitor (abstinent) adecă înfriînat poftelor. 

Manuscriptul No. III. — 1807. 

” Avăduua 0vyyoăuuaros. "Ercipoovnua "A. 
Dedicaţiunea scrierii Cuvîntul I-ii, de laudă. 

Cartea este dedicată Domnului Ioan Alexandru Constantin Moruzi VV. 
La început sunt trei cuvinte de laudă, apoi urmâză laude aduse neamului 
Românilor, răsbâiele neamului Romanilor, întimplările neamului Dacilor, 
laude patriei, către patrioţii Daciei întregi; apoi laude nouei domnii a lui 
Joan Michail Suţu VV., cu care se termină manuscriptul. Tâte aceste Epito- 
nemate le-am tradus românesce și le-am imprimat în Cronicarii greci, editați 
de mine. Ele tractâză despre originea Românilor şi voinicia lor şi se adre- 
sâză și celor presenţi a continuă pe strămoși. Acestea înainte de Eterie, 
Cartea fiind in-4* mare, numai pe jumătate, f6ie sunt scrise Epifonematele sale, 
iar pe cea-laltă jumătate sunt diferite note gramaticale, un început de Grama-
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tică greco-română şi termină cu un tractat adresat la ortodoxii români 
despre însemnătatea neamului și să nu se rușineze că sunt Români. 

Cartea-i scrisă cu mult simţemînt patriotic, eare-i face ondre călugărului 
român, pentru că scopul săii este trezirea şi desvoltarea simţemîntului na- 
țional între Români, amorţit prin influenţe străine. 

Manuscriptul No. IV. — 1808. 

Dodosoy “Eliavuâv “EBdouixovra. 
Frase grecesci şepte-deci. 

Cuprinde frase din limba grâcă veche, explicate în limba nouă vulgară, 
până la pagina 33, apoi llapotprâvy drapspov, Diferite proverbe. De la pag. 34 
verso cuprinde M5Yovc di Exeivovs Gov X&ţovy ră pevâi, Mituri pentru cei ce 
spun minciuni. După acestea la pag. 35 începe sintaxa verburilor, apoi a 
preposiţiunilor, adverbelor etc. 

Acâstă carte a scris-o pe când încă studiă el însuși limba veche grâcă. 
Formatul este un in-8 şi cartea e scrisă în unele părți cu îngrijire. 

Manuscriplul No. V. — 1814. 

Zmueoes roi 6i6lov 705 lo8. 1814. Noeug. 7. 
Insomnăvă din cartea, lui Iov. 1814, Noemw. 7, 

Cartea începe pe copertă cu titlul ce-l purtă MiGhaiii Bravul, după care 
urmeză pe o fî6ie socoteli şi liste de şcolari și primiri din 16fa sa ca dascăl, 
după care urmâză Iov, din care extrage numai sentințele în grecesce. După 
aceste extrase, iarăși continuă cu însemnări de ședlă şi catal6ge de şcolari 
până la finele anului 1815. Cartea e nenumerotată. 
După acestea are în întregime câte-va răspunsuri ale Patriarchului Ere- 

mia, trimise protestanților din Tubing, decopiate din scrierea Koiri zîjg 
"Alm3siac, Judecătorul adevărului. 

Apoi iarăși continuă cu înscrieri scolastice din anul 1817 și apoi Kovoveg 
zij; zorwijs d.alturov, Regule de ale limbii de obştie, scrise în grecesce şi româ- 
nesce, pentru școlarii săi. 

De aici încep extracte din Chrisant Zuvroyudriov, imprimată în Tîrgovişte, 
şi termină iar cu însemnări scolastice, 

Apoi urmâză o relaţiune a sa către Mitropolitul ţării asupra scrierii lui 
Petru Maior despre începutul Românilor. Acâstă epistolă este o recensiune 
la cartea lui Petru Maior. Îl laudă pentru zelul săi, dar nu este în totul de 
acord cu el în ceea ce privesce începutul Românilor. «Iar cea adevărată is- 
torie, dice Naum, și desăvîrșită se adună din pisaniile Dachiei, din stâlpul 
lui Traian cel din Roma pentru Dachia, din istoriile latinesci şi grecesci, 
lângă cari adaugă şi alte mărturii mai nouă, cari le arată chir Petru
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Maior şi pre tâte din firea lucrurilor, care se potrivesce cu scrisorile celor 
ce aii scris cu iubire de adevăr.» Apoi adaoge: «Ci mult este cuvîntul, ci 
în scurt dicem că, din tâtecele mai sus arătate, acest adevăr se adună, că 

noi nici Rumâni suntem, nici Valachi, ci chiar şi întru adevăr și firesce Dachi 
însă amestecați cu sânge râmlenese şi elinesc, după mărturia pisaniilor pa- 
triei, din care amestecare saii născut acâstă nouă limbă a Dachilor, care 

o întrebuinţai și cu care ne slujim şi noi, păzind întru aceeași și firesci 
dachiceşti nenumărate cuvinte, spre cunoscinţa n6stră că neamul nostru cel 
dachicese este neam schithicesce şi decât cu alţii mai aprâpe de toţi cu 
Leşii.... Că Dachii cei vechi ai noştri, nestâmpăraţi fiind în locurile lor şi 
dintru acâsta vrăjmaşii lor făcând mari Împărăţii, nevoia i-a silit a primi 
cu economie multe nume străine, precum: Goţi de la cei dintâi Goţi, Va- 
lachi de la Italieni, Romani din Râmleni, Pacinaţi din relele urmări ale 
strămoşilor noştri, care este cel mai adevărat semn de cunâscerea celor din 
început Dachi, fiind-că Râmlenii n'aii avut acest obiceiii, nici Pai urmat...» 

După acâstă epistolă are alta către Mitropolit asupra imprimării cărţilor 
bisericesci de Molnar, în Transilvania. Între altele dice: 

«Aș voi mai întâii să sciii oficiă şi scrie despre partea mea unele ca acestea: 
să pue silință, de ar fi cu putinţă, prin cheltuiala sa, a trimite trei sai doi 

dintwacei învăţaţi să vie aici la Bucuresci cu numele şi cu cuvînt pentru 
vederea politiei, fără de a nu spune nimic altă pricină de venirea lor. 
Și așă, întîlnindu-se cu mine, să aducă semn de încredințare de la domnul 

Molnar, scrisâre cum că aceştia sunt și credincioși patriei şi iubitori de 

patrie şi împodobiţi cu învăţătură în limba latinâscă şi de neam firesce Dachi 
şi peste tot pravoslavnici adevăraţi, ca și eu desăvîrşit să mă încredinţez 
lor şi să le descopăr prin viii glas cele ce prin condeiii nu pociii să le 
arăt..... Atunci, pe lângă acâsta, şi tote cele-lalte cărți vor avâ trecere 
aici în Bucuresci, la Moldova şi în tâte părţile dachicesci.» Acestea la 1815. 

După aceste epistole are o însemnare asupra inscripţiunii de la Silistria. 

Jată-o: «In şanţul ce se sapă acum la Silistria lângă marginea Dunării s'aii 
aflat în pămînt o surpătură de dumnedeâscă biserică, unde şi icâne de 
ale sfinţilor şi altele, lângă acestea şi o pâtră de-asupra pragului bisericii, 
care aveă acâsta de mai jos iamvicâscă pisanie.» (Vedi pisania în manus- 
cript.) 
După inscripţiune urmâză note de şe6lă, apoi are o cerere către boerii din 

protipendadă, de a-i încuviință să i se împrime cartea sa de șcâlă, intitu- 

lată: IlpozatSea zâv iepăv Lpanpudruvy, Syodetoy "A; apoi va urmă a II-a şi a III-a. 
In acâstă cerere a sa, scrisă în grecesce, dovedesce, după el, că noi Românii 
suntem mai mult Daci şi înşiră toţi autorii bisantini, spre a probă acâsta. 
Aceste cărţi eraii cu totul scolastice şi menite a ușură pe şcolarii claselor 
primare. Cuprindeai rugăciuni, începuturi de gramatică, sentinţe, începuturi 
de aritmetică ete. | 
Wat avut norocul să fie imprimate. Ele eraii scrise în grecesce și româ-
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nesce, pentru că Naum așă propuneă în şedla lui în amîndouă limbele. 
Aceste cărţi sunt scrise la 7876. 

In o epistolă din 1815 Ootobre 3, descrie cu colorile cele mai posomo- 
rite starea adminstrativă şi economică a ţării către boerul Silvestru Filiti. 
Extrag în românesce câte-vă pericope, spre cunoscinţa nâstră şi spre a ne 
face o idee de simţul patriotic de care eră inspirat Naum Rîmnicânu: «Ce 
vedem și la noi contra obiceiului prin acele blestemate de Dumnedeii dise 
rășterte ? Pe unii că-şi cumperă caftanele, iar alţii slujbele, iar alţii protecţia 
egemoniei, şi așă mai departe: isprăvnicaturile, polcovnicaturile, căpităna- 
turile, vătăjiile de plaiuri și :zapeiaturile de plăși. Ce urm&ză din acestea? 
Greutăţi peste greutăţi, poveri peste poveri, siluiri, nedreptăţi, pustiiri. Sem- 
nul cel adevărat al acestor jafuri sunt cei ce stai ţintuiţi în mijlocul pieţei. 
O, nenorocire! o, nelegiuire! Din pricina acâsta sufere tâtă obştimea, tagma 
bisericâscă ca şi cea politicâscă, districtele, mahalalele, localităţile, ț&ra, 
ori-ce întreprindere, viile, sămă&năturile, fermele şi ori-ce afaceri. Unde mai 
există disciplină bisericâscă ? Unde îngrijire de mănăstiri ? Unde curînd vor 
fi ruine pretutindeni!...» După aceea trece în a dovedi originea n6stră a 
Românilor, susţinând că suntem o amestecătură din Daci, Romani şi Greci, 
la care aii predominat civilisaţiunea romană şi limba vulgară a Roma- 
nilor şi pentru aceea ne numim Români. . 

La urmă în acâstă epistolă își însâmnă singur, cum și în alte locuri, ori- 
ginea familiei lui și-și descrie pe scurt vi6ţa sa, 

In o altă epistolă cere să i se dea mănăstirea Hurezu, unde a fost tuns 
monach, și dice că în zadar se acusăcă a eșit din episcopia Buzăului: «Imi 
este ușor a mă apără, că la Episcopul de Buzăii eram plătit, nu eram con- 
siderat ca om al casei, şi de aceea am cerut voie să esla un boer, înainte 
de ciumă, și de atunci mă întreţin cu funcțiunea profesoratului. .. .» 
După alte două epistole, prin cari cere ca să fie primit măcar ca psalt 

la Sf. Dimitrie din Bucuresci, metocul Buzeului, spre a-şi cresce la şeâlă 
nisce nepoți, ceea ce nu i se admite, apoi mai urmâză iarăși însemnări de 
şcolari şi catal6ge până la finele manuscriptului. 

Iată în ce termini elogioși se exprimă într'o epistolă din 1815 către 
boerul Silvestru Filits despre erudiţiunea în limba grâcă a lui Filipescu 
Şi mai ales a lui Brâncovânu: CA) îzetâi 05 peădov Giunztsnov. uâhhoy 
z6y biâv dwrod Nixohâxm răv "Aay, vyopilo omvâmtorepoy mpi ză păpuara, ăi 
adTOd ai tă Tapuotantrây ov nevayepodat zi marpi ră. BparpuoBvoc 3, p.âvos 
Wavăe Eori oi vorpivonusty mi Gontvat XadâG ră "fetpomuăva ENMnynbrepoy xal 
76v ouozăv “Ouiipov Să rây aro Totljpdrov, Grep So xotwvi Buvola, TĂWOY Tv 
TOTMOTĂY Aza0ps Agios, 

«Dar pentru că cunose mai ales pe Neculache Aga, fiul marelui Filipeseu, 
mai sirguitor la carte, prin el i s'a presentat recomandarea mea părintelui 
săi. Brâncov6nu este singurul capabil şi de a ceti şi de a înțelege bine
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cele ce sunt serise mai elinesce şi scopul lui Omer prin poesiile sale, care 
este conînţelegerea obştâscă a patrioţilor a tâtă Dacia.» 

Manuscriptul No. VI. — 1918. 

Kordoruyov 2.006wv ual 25600. 

Catastich de intrări şi eşiri (cheltueli și venituri). 

Acest manuscript a lui Naum Rimnic6nu este de mare val6re, pentru că 
cuprinde liste de elevi pe cari i-a învăţat carte românâscă şi grecâscă, în 
diferite localităţi, afară din Bucuresci, ca profesor particular. In aceste note 
se mai cuprind un număr mare de familii ce-și dai copiii la şedlă, ca: 
Constantin Drăghici, Poleovnicul Panaghiot, Manolache Cutzarida, Vist. 

Barbu, Scorţanu, Vist. Movilă, Prodan, Nenciu, Scorpan, Ivanciu, Maroli, 

Zografache, Nicola etc. ete. Aceste note cuprind anii 1818—1822. 
Apoi urmâză o epigramă pe mormîntul Marelui Clucer Gheorghe Deşliu, 

scrisă la 1825 în grecesce, din care traduc numai o parte ce are însemnă- 
tate istorică: «Cine sunt nu mă sciți ? sunt boer nobil, Gheorghe Deșliu; 

neamul meii este din Albania, orașul cel întâiu, adecă din Arghirocastru, 

cetăţean şi patriot. Fii prin norocirea lui Constantin și Profira. Din causa 
incursiunilor 'Turcilor de acolo am venit în Valachia la vîrsta de opt ani. 
Am fost norocos în tâte şi am înaintat și în cinuri și m'am învrednicit şi 

_de Cavade, fiind cinstit cu Cluceria, am câștigat moşii şi mi-am zidit palat 
frumos şi am fost îndestulat de tot bunul, de nimic n'am fost lipsit.» 
Pe acele timpuri numai străinii se îmbogăţiaiu în ţările nostre! La 1821, în 
Martie 18, dă socotâlă fostului Mare Căminar Iordache Cantacuzin despre 
şc6la şi salariul sg la Ploesci. Din acest timp avem conservate liste de 
şcolarii din șcâla sa și preţul cu care erai! angagiați. Ședla sa aveă 4 divi- 
siuni ori clase. După aceste note are nisce pericope din cartea numită '9pipua, 
adecă Archeologie. Urmâză apoi un discurs al şcolarilor săi din Ploesci, la 
şc6la numită Panaghia, în 1818. Acest discurs ni s'a păstrat și în grecesce 
şi în românesce. Apoi alt discurs al lui Naum dascălul, ca răspuns şcola- 
rilor, care-i fârte frumos; apoi urmâză extracte din Ilp6âpouoc “EXryuije 

6+6Modiuns şi iarăşi socoteli de şeolă. Urmâză iarăși resumate din a lui . 

Pavel din Medici, din Evrei, studiii de morală. Apoi din Reimond, studii 
morale. In fine manuscriptul se termină tot cu socoteli şi cu catalâge de 
şcolari şi de părinţi şi la urmă cetesc nota următâre : «Pe la 25 Marte 1818 
mam învoit cu unii boeri din Ploesci ca dascăl fiilor lor şi la 5 Aprilie 
mi-am adus ale mele din Bucuresci la Ploesci, în Prahova, și am intrat în 
şcâlă, care eră situată în curtea bisericei Panaghia, şam făcut contract. 
La 22 Aprilie am început dăscălia. Naum Protosinghelul.»
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Manuscriptul No. VII, — 1818. 

Tlgonaidere veauuarinii;  xar âoovarrângou. 
Propedia gramaticei prin întrebări şi răspunsuri. 

Acestă scriere a sa este de pe timpul lui Caragea VV. şi încă prin stihuri 
politice laudă pe Caragea, pe Nectarie Mitropolitul, pe Episcopul de Buzăi 
Costandie, pe profesorii Şelei Domnesci, pe Etorii ședlelor timpului săi, 
apoi pe Daci (Români), p. 1—15. Un fel de Precuvîntare. 

Cartea începe cu un prolog către ucenicii săi iubiţi, din care extrag 

în traducere română o parte privitâre la ideile lui Naum, respective la originea 
Românilor și a limbei nâstre: 

«După răspândirea Gmenilor pe suprafaţa pămîntului în deosebite tim- 
puri, variate prin dorinţa de a posedă, aii fost silnicii, răsbâie, pentru că 
pe alocurea se înmulţiaii, în cât se stenahorisai, și aii făcut Gmenii diferite 
colonisări şi amestecări între ei, în cât au uitat caracterele limbilor vechi 
și-au ajuns să vorbâscă deosebite limbi, mai slabe şi mai speciale, precum 
sunt în de comun cele din timpul nostru. 

«Nu numai acâsta se pare, ci una şi aceeași limbă în deosebite locuri are 
idiotismele sale proprii. De exemplu: Cyprii se deosebesc de Atenieni, Ate- 
nienii de Peloponesieni, Peloponesienii de Tesalieni, Tesalienii de Epiroţi 
Ruşii de Bulgari, Bulgarii de Sîrbi, Sirbii de Croaţi işi cele-lalte popâre 
de asemenea. 

«Pe lângă acesta, numiri diferite aii primit şi locurile şi popârele. Precum 
Tracia să se numâscă Rumelia, pentru coloniile Romanilor în acele părţi, 
iar locuitorii Rumelioţi, Grecia și părţile din jurul ei Turcia, Dacii Vlachi 
pentru coloniile cesariene din Italia (fiind-că, după geografi, pe Italieni 
cele-lalte popre ale Apusului îi numesc Volochi), dar nu de la Flac, cum 
sai părut unora. De asemenea Dacia împărţită în trei părţi principale: 
una se numesce Transilvania latinesce, Eptapol nemţesce, Erdel de către 
Unguri; alta Moldavia, iar alta Muntenia, în conformitate cu epigrama 11 

a Daciei latinesce, apoi Valachia după obiceiul obşteşc al limbilor străine. 
«După același chip Pannonia se numesce Ungaria pentru întemeerea acolo 

a coloniilor poporului Ungurilor. 
«Macedonia însă își conservă numele ei vechiii, iar locuitori are diferite 

neamuri, între cari. sunt şi cei ce se numesc Cuţovlachi. Despre aceştia 
trebue să notăm, din geografiile Grecilor mai nouă, că aii fost alungaţi din 
părţile Daciei-Moldova. 

«De unde este evident că și dişii Cuţovlachi, fiind atunci coloniști romani 
în Dacia, aii fost alungaţi atunci din părţile Moldaviei la întâiul atac al 
reîntârcerii strămoşilor noştri Daci, după mârtea Cesarului Traian, cum 
se va spune. In scurt dicând, mai n'a rămas loc în lume fără colonisări și 
amestecări,
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«Ceprops a adus colonii în Atena, Danaii în Pelopones, Cadmu în Beoţia 
şi Pelops în Argos. Iar alte locuri ale Italiei, partea despre m6dă-di (după 
geografi) se numiă Grecia Mare, pentru marea mulţime a coloniştilor greci, 
cari și acum italianisâză în limbă și religiune, își conservă însă, cum spun, 
multe idiotisme şi obiceiuri grecesci, despre cari ar fi mult de vorbă. De 
aceea să lăsăm de a vorbi lung despre alte limbi și popâre şi să venim 
cert şi în scurt posibil la poporul nostru dacic şi la limbă lui, cum se pre- 
sintă lucrurile. , 

«Ne este cunoscut, o iubiţilor mei asculţători ucenici! că din secole înde- 
părtate, oră chiar de la împrăștierea popârelor» pe suprafaţa pămîntului (cum 
mărturisesc geografii cei mai vechi, între cari și Strabon, înainte de 
Christos), Dacii se găsese ea autochtoni a tot pămîntul Daciei. Iar vechia 
limbă a Dacilor s'a corupt mult prin amestecarea cu coloniști cesarieni în 
Dacia, în cât apare alta din altă, iar caracteristica limbii nâstre naturale, 
deși corupt, se conservă până la noi. Eră limba fir6scă a Dacilor mai aceeași 
cu limba leş&scă, afară de câte-vă idiotisme, după obiceiul popârelor. Iar 
acesta se mărturisesce şi se întăresce cu siguranță nu atât din unii istorici 
—la Petru Maior,—pe cât din limba firâscă a nâstră. De unde numele Voe- 
vod, Vel Ban, Dvornic, boiar, Clucer, Sluger și alte boerii ? Precum și când 
dicem bogat, milostiv, slăvit, uşor, vesel, cinstit, daruri, trebuineios și alte 
nenumărate cuvinte şi câte din ele se derivă sunt firesci ale limbei dace 
şi leşesci. Și fie-care din noi învață acâstă limbă strămoșâscă fără să se 
contopâscă de loc cu neamul leşesc, pentru că este firâscă, fiind-că naturalul 
nici odată nu se perde, deși corupt. Dar şi acesta este de mirat ca mulţi 
Daci vieţuitori pe malul Dunării, având continui contact cu Bulgarii, nici 
odată n'ai întrebuințat idiotisme bulgăresci în limba dacică, pe când și 
Bulgarii sunt unii din neamurile Slovenilor, după cum şi noi Dacii. Când 
însă gicem om, bun, serii, fac, noi, voi şi alte nenumărate cuvinte cari 
se derivă din ele, cum din serii, scriitor, scrisâre, scriptură, sunt firescă ale 
limbei latinesci și puţine italienesci. 

«Iar seminţiile Dacilor sunt 4 în t6tă Dacia (cum însamnă Imp&ratul Con- 
stantin Porfirogenitul, pe la începutul secolului X-lea după Christos, în 
cartea IIsoi Jeudroy, cap. 39, cari până la 105 de la Christos, fiind unite 
între ele, ai avut un Regat vechiii stabil. Iar locul de reședință al Regilor daci 
a fost Eptapolul Daciei, adecă Transilvania. Iar strămoșii noștri Daci ai 
fost, după istorici, răsboinici şi bravi. După cum însă eraii răsboinică şi 
bravi, ca .să spunem adevărul, de asemenea ai fost nestabili şi turbulenţ, 
ceea ce în vechime a fost nota distinctivă a Dacilor. Pentru că nemulțu- 
mindu-se a se linişti în patria lor proprie, continuii făceai invasiuni în 
țări străine, din care causă sai și rădicat asupra lor mulți vrăjmași, nu 
numai obştesei, dar și Împărați tari, din care causă la urma urmei a venit 
şi sfărâmarea Împărăției Dacilor și pe timpul Cesarului Traian patria n6s- 
îră a ajuns la o ruină completă şi desolaţiune. 

«Cu iubire de adevăr vom vorbi ceea ce este sigur despre patria n6stră
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Dacia, după cum ne învăţăm din istorie şi după cum ne informâză şi însăși 
şi firea lucrului. Deci, pe la 132 înainte de Christos, venind Dacii în com- 
tact cu Romanii (pe când Romanii îşi întindeaii stăpânirea lor peste tot 
pămîntul), cel întâii răsboii Pai avut cu Flacu, Generalul Romanilor, care 
şi-a luat de confinie Dunărea, ca să nu trâcă Dacii asupra supușilor ro- 
mani. Al doilea răsboiii ai avut cu August Cesarul, dar a rămas Regatul 
Dacilor în stabilitatea sa. Al treilea răsboii aii avut cu Cesarul Dometian 
și ajunsese Romanii de plătiaii tribut sai dare în bani la Daci, timp de 
16 ani, pentru ca să nu supere Dacii părţile mărginașe ale Romanilor, după 
cum aii păţit întrun timp şi Rușii din causa Tătarilor. Al patrulea răsboii 
Vaii avut pe la anul 102 de la Christos cu Cesarul Traian şi prin trac- 
tate de pace sa întors Cesarul la Roma. Dar a doua 6ră cu multă putere 
a venit Cesarul Traian asupra Dacilor, pe la anul 105 de la Christos, a 
sfărămat Regatul Dacilor, decapitând pe Rege, iar capitala sa cucerind-o, 
i-a sfărămat armatele şi tot pămîntul dacie Va pustiit prin foc şi sabie. 
Atunci refugiul ori scăparea Dacilor (precum într'altele ne convingem și 
din Columna lui Traian din Roma despre răsboiul general asupra Dacilor) 
a fost ţâra leşâscă, la cei de o limbă cu ei, și în alte părţi de ţări megi- 
eşite, unde s'a şi liniştit strămoşii noștri Daci doi-spre-dece ani, până la 
mortea Cesarului Traian (care a murit în al 117-lea an de la Christos). In 
timpul de doi-spre-dece ani ai adus Romanii deosebiți coloniști spre lo- 
cuinţă în Dacia. Intre aceştia ai adus şi din Campania Italiei, dintre 'ur- 
mașii Grecilor lacedemonieni, după cum se prob&ză prin epigrama Daciei 
No. 42 și 43, Fiind-că pe Campanieni, disul istorie Justin (pe care din la- 
tinesce l'a tradus Ioan Macala Atenianul), în cartea 20, îi dovedesce de ur- 
mași drepţi ai Lacedemonienilor, cu cari avem multă amestecare noi Dacii. 
Aii adus o colonie şi din Macedonia, după cum probâză epigrama Daciei 
No. 59, 

«Ai mai adus şi din alte deosebite părți, după cum mărturisesce Eutropiu 
în cartea a VII-a, mulţime nenumărată de colonişti în Dacia, şi cu toţii s'a 
numit Daci. 
«După mârtea Cesarului Traian, fără amânare, Dacii pribegiţi, ce erai 

autochtoni, reluând înarmările lor după putinţă, ajutaţi şi de cei de o limbă 
cu ei Sarmaţi saii Leși, aii făcut începutul răsbâielor neîntrerupte pentru 
patria lor asupra coloniștilor cesarieni, pe timpul Cesarului Adrian, suc- 
cesorul lui Traian. De aceea Eutropiu notâză în vi6ţa lui Adrian că, după 
un an, ai mișcat răsboiă asupra Alanilor, Sarmaţilor şi Dacilor. Din acâsta 
este evident că Cesarul Adrian, nu asupra coloniilor cesariene din Dacia 
s'a sculat din noi cu răsboiă, ci asupra Dacilor autochtoni, a strămoşilor 
noştri, | 

«Deci aceste continue răsbdie ale Dacilor şi sub numele lor și sub numele 
altor neamuri, pe care le luati într”ajutor, ati ţinut mai o sută de ani, până 
pe timpul Cesarului Caracala, care a împărăţit pe la anul 212 după Christos, 

«Deci atunci, supunându-se Dacii Romanilor, le-ai primit limba şi obiceiu-
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rile Romanilor; de aceea sai și încetățenit Dacii de Cesarul Caracala, după 
cum spune ac6sta Germanul Bysigg în tomul al II-lea al Geografiei sale. Din 
acest timp nobilii dintre Daci între altele ai și prerogativa de la Romani 
despre ceea ce se numesc ţigani, pentru că acâstă prerogativă a fost proprie 
Romanilor, după cum se serie în interpretarea Vechiului Testament: <A fost 
sclavă şi este încă Perșilor şi Romanilor sămînţă lui Hanaan, iar ei nimeni». 
Deci unindu-se Dacii cu coloniştii cesarieni, ast-fel s'a înrădăcinat limba 
latină în limba n6stră dacică. De la acest timp trebue să dăm tâtă lauda 
strămoșilor noştri Daci, mai întâiii pentru că în locul Regatului de mai 
înainte ai instituit opt egemonii (Republici-Municipii ete.) în tâtă Dacia. 
Aceste egemonii ale Dacilor se expun pe nume de către Împăratul Con- 
stantin Porfirogenitul, în cartea sa IIegi Jeudrov, cap. 37, pe la începutul 
secolului al XII-lea, de la Christos. Apoi, nota distinctivă a Dacilor autochtoni, 
şi după instituirea celor opt egemonii, ai făcut cunoscută lumii; pentru 
că iarăși nu s'au liniștit în patria lor, ci adese făceau incursiuni în țeri 
străine, în Tracia, în Macedonia şi în alte părţi ale Rosiei, ardând localităţi 
şi nimicind ceea ce întimplător întîlniati. De aceea s'aii numit şi Pacinaţi, de 
la pecem (m&r(eu) a arde, după cum spune Culiniski. Și Varin la litera A, 
dice: «Dacii, cari acum se numesc Pacinaţi». Iar amintitele egemonii ale 
Dacilor o parte s'ai sfărâmat de coloniile Ungurilor în Pannonia, prin se- 
colul al XI-lea după Christos, venind din părţile Mării Caspice ale Sciţiei, 
înmulțindu-se în jurul rîului Ungra, de unde și-au luat și numirea. De aici 
se pare ca și Banatul Craiovei sa numit Ungro-Vlachia. Dar şi mai 
înainte de Unguri Atila, șeful Hunilor, nu puţină sfărâmare a adus Dacilor 
şi chiar până în părţile cele mai lăuntrice ale Europei. Scim că şi Cesarul 
Aurelian, pe la anii 270 de la Christos, a strămutat mare parte qin colo- 
niştii romani din Dacia în Moesia, numind-o Dacia Nouă, din causa năvă- 
lirilor repeţite ale popârelor nomade; iar parte de către Impăratul Alexie 
Comnen, prin secolul al XII-lea după Christos, după cum scrie Ana Comnena. 
După ce însă s'a periclitat mai întâi însuși Împăratul în o expediţiune asupra 
Pacinaţilor în ţările Împărăției lui, reîntărindu-și tâtă puterea de care dis- 
puneă, a luat în ajutor și o seminţie de ale Pacinaţilor, numită Cumani 
(despre cari povestesce și Anna Comnena în capitolul VIII), cari erai fârte 
supăraţi asupra Pacinaţilor din Dacia (pe când ei trăiaă pe litoralul drept 
al Dunării), pacificându-se cu Împăratul Alexie, din causa furtișagurilor de 
mai înainte ale răsboiului, pentru că nu le dăduse partea cuvenită, aii făcut 
alianță spre nimicirea propriilor lor îraţi. Anna Comnena în capitolul VIII 
dovedesce că Cumanii sunt de aceeași limbă cu Pacinaţii din Dacia; de aici 
este evident -că și aceştia sunt confrații noștri, asemenea amestecătură cu 
coloniști romani, în cari localităţi aii fost colonisaţi de Cesarul Aurelian 
în Moesia. In împrejurarea amintită s'au reîntors în partea cea-laltă a Ol- 
tului, după cum însâmnă acâsta Cronicul muntenese al Daciei. De aicea se 
deduce fără îndoială că de către acești Cumani sati înfiinţat Bănia Craiovei 
mai întâiu la Cerneţ, ca aliaţi ai Împăratului Alexie Comnen, din causa
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jafurilor de răsboiii, cum s'a dis, apoi la Strehaia şi în urmă la Craiova. 
Cât despre istoria Annei Comnena, deși s'ar păr6 unora că nu spune ade- 
vărul şi că ar lăudă pe Impă&ratul, părintele ei, dar natura lucrurilor pro- b6ză că spune adevărul. Pentru că din secolul al XII-lea mai până la finele 
secolului al XIII-lea părţile Valachiei și ale Moldovei ai rămas sub stăpâ- nirea şi incursiunea 'Tătarilor. Pe la sfirşitul secolului al XIII-lea, pogo- 
rîndu-se aicea Radu-Voevod Negru cu nouă egemonie dacică, Banul Cra- iovei a venit şi i s'a închinat, și puţin câte puţin Tătarii cu totul s'aii „nimicit din tâte părţile Valachiei, retrăgându-se spre părţile Moldovei. După 
50 de ani a venit și acolo Dragoş Voevodul, cu o altă egemonie dacică, 
ş'aii nimicit pe Tătari și din Moldova. Din tâte acestea resultă patru puncte: 

” «1) Că poporul nostru al Dacilor este o amestecare de Latini şi Greci. 
«2) Că după cum pe Faraon nu Vai cuminţit cele 10 pedepse şi aii ajuns 

în fundul Mării Roşii, de asemenea pe Daci nu i-ai cuminţit întâiele prefaceri 
ori schimbări de localităţi, iar după Regat au ajuns să-și pârdă și propriile 
egemonii. 

«3) Că precum t6tă Iliada lui Omer are în vedere unirea Grecilor, iar 
Grecii, dimpotrivă lucrând, prin răsbâie civile (interne), “ai sfărâmat între 
ei, de asemenea şi Dacii, nepăzind unirea între ei, în multe ai ajuns r&mă- 
Şiţi de ale neamului și patriei. 

«4) Că după cum Tătarii aii fost nimiciţi de către strămoșii noştri Daci 
din Moldo-Valăchia, asemenea fie-care în propria sa patrie trebue să-și 
arate vitejiile sale, curăţind, dacă-i posibil, ciulinele sale.» 
După acestea dise, Naum termină cu nisce frase enigmatice, pentru că 

nu puteă vorbi deschis, că erai străinii mai tari şi mai mari în ţările 
nostre pe atunci. Iată și aceste sentinţe profetice şi îndemnătâre de a nu 
sta pe loc Românii: 

«Străin fiind, este mai bine a tăc6 decât a strigă.» (Naum nu eră 
străin, dar se consideră ca străin în țâra sa!) 

«Să ducem vi6ţă mai înţelâptă. Cel ce încercă cevă contra sârtei lui Dum- 
nedei să scie că este greii a lovi în ascuţiș. O Dacie, multă este îndurarea 
lui Dumnedeii spre tine, căci ţi-a lăsat, ca un locaş glorios, două egemonii 
ori domniate! 'Tu însă te desfătezi fără simţire, cu indiferenţă, dispreţuesci 
pe eterodoxi. Deci ce bine aştepţi de acum înainte de la Dumnedeii ? Vină-ţi 
în tine. Vedi piositatea către cele dumnedeesci ale strămoşilor tăi, pe cari 
o privesci în atâtea temple sfinţite, ce strălucesc ca nisce stele pe supra- 
faţa pămîntului tăi. Reîntârce-te către Dumnedeii şi revină-ţi în tine. Pre- 
vedi cele de pe urmă ale tale și nu te vei pocăi nefolositor!» 
După acestea, prologul lui Naum tractăză despre aflarea literelor, despre 

limbile cele originale; apoi, venind la limbile derivate cu timpul, iată ce 
dice despre limba nâstră. 

«De aceea și noi Dacii, voind să îmbogăţim cu erudiţiune şi pe neamul 
nostru prin cunoscinţe adevărate şi omenesci şi dumnedeesci, având și o 

C. Erbiceanu, Naum Rîmnicenu. 
4
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inelinaţiune naturală atât pentru latinesce cât şi pentru grecesce, pentru că 
neamul nostru este în legătură de rudire cu acestea, este drept, se cuvine 

să iubim latinăsea precum şi elinâsca...» Deci termină dicând acestea la 
urmă, în formă de scholie: «Presenta propedie este citită școlarilor de 
către profesor. Iar în cât privesce ceea ce se dice obicinuit epigrafice Mun- 
tenia Daciei, iată: din epigrama a 1l-a a Daciei cunâscem că acesta este 
numele cel vechiu şi adevărat al Vlachiei, ce se dice latinesce Provincia 
Collia de Fridvalski Jesuitul, care a adunat epigramele Daciei. Se face 

amintire în epigrame și de Dacia Moldaviei, aşă: Praefectus Municipii 

Dacorum Iassiorum, de Hristofor, în cartea II, capitolul VIII. Moldova 
între altele a avut și oraș traianic, cu acâstă denumire: Caput Bovis, la 
Procopiu, cartea IV, cap. 7. lar numele Transilvania Daciei se spune de 
către toţi geografii, Eptapol de Nemţi, Erdel de Unguri. Fie şi acestea spre 
cunoscinţa celor ce nu sciti.> 

De aici Naum îşi continuă propedia gramaticei sale în grecesce. Intro- 
ducerea cuprinde 40 îoi, iar textul conservat 32. 
Manuscriptul este in-8, scris pe hârtie ordinară. 

Manuscripiul No. VIII. — 1819. 

Syoietov B. 

Şcâla a doua. 

Scrierea este dedicată: «Prea iubitei patrii a Dacilor, autorul Dac o de- 

dică. 1819.» 

După dedicaţiune urmâză textul B. 35 de foi. Este o parte din gramatica 
grâ&că. Textul tot grecesce. Se vede că Naum aveă metoda sa, după care 

învăţă grecesce pe copii, pentru că n'am întilnit nicăiri că el ar fi între- 
buinţat cărţi împrimate la școlarii săi. Prin acsta-i deprindeă la scris. 

Manuscriptul No. Lă. — 1822. 

Kooi& oîmanog nov. 
Condica mea de casă. 

In acâstă condică ni s'a păstrat cea mai multă corespondenţă a lui Naum, 
cum şi afacerile lui particulare. Manuscriptul este in-folio. Mare parte din 
materialul acestei condice a fost publicat de mine în «Biserica ortodoză», 

revista Sf. Sinod. 
Mai întâi felicită pe blagorodnicii și slăviții Caimacami ai Valachiei din 

1822, în care iată cum se exprimă despre ţâră: «Mergând, mergeă și plân- 
<geă, și venind, vor veni cu bucurie», care cuvînt adecă și de obște se 

potrivesce la toţi mult ticăloșii și prea ticăloşiţii patrioţi, iar mai vîrtos 
la prea cinstita şi slăvita persnă a d-vâstre, cari, pentru dragostea prea
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iubitei patrii, n'aţi băgat în s6mă nici primejdia vieţii, care făr de nici o 
îndoire puteă să o simtă sufletul d-vâstre.» 

Apoi în oaltă jalobă către Divan, în care, după ce-şi spune originea sa, cere 
să i se dea şi lui vre-o ocupaţiune. Spune apoi că șâpte ani a pribegit în 
străinătate, unde a fost zăbovindu-se cu descălia grecâscă; arată apoi abu- 
surile din trecut. «Însă fiind-că din vreme în vreme atâta sau schimbat 
cele vechi bune obiceiuri ale patriei, în cât se vindeă pe bani şi tot felul 
de cuviinţe şi de laudă și de vrednieie şi de cinste şi de chivernisâlă și de 
alegere şi de dreptate; aşă şi ei, împreună cu alţi fii ai patriei, am rămas 
la spatele unor cumpărători ca aceștia .... Apoi, cu încetul, acâstă lepră 
lăţindu-se, aii ajuns şi la alte măriri, ca să nu dic la tâte de obşte, a se 

da, sub mână de arendaşi, la feluri de bresle, la călugări străini, boerănași, 
neguţători, băcani și arnăuţi.... 

«Aceste rele ai silit şi pre mulţi călugări a-şi părăsi mănăstirile Postrigului 
lor și a umblă din loc în loc cu primejdii sufletesci, ca nisce oi ce n'aii 
păstor, rămânând în locul lor slujitori sfintului altar popi încălțaţi cu 
opinci. Unele ca acestea m'aii silit şi pe mine a mă depărtă de pragurile 
archiereilor şi'a mă chivernisi în lume cu dăscălia, nevoie având a ajută 

şi casa părintâscă, 40 de ani fiind de când a murit tatăl mei, Protopopul 

Bucur ot satul Corbii, sud Muscel, şi a cresce pe nepoți, săraci de părinți. 

«Ce folos este şi la cei ce-și cumpără slujbele de afarâ? Dările lor ne- 

având nici o cuviineisă măsură, fără numai a fi și siliţi ca să facă ne- 
dreptăţi şi răpiri, ca să-şi scotă banii ce aii dat (cari pâte nici i-ai avut, 
ci i-ai luat cu dobândă) şi să le rămână şi lor cevă spre chivernisâlă, căci 
unele ca acestea să pot ved6 şi la zapciii plășilor, şi la căpitani şi la pol- 

covnici și la vătaji şi la ispravnici și la protopopi, cari strecâră ţinţarul 

și înghit cămila....» (acestea românesce). 

Are apoi o jalobă către Domnitorul Grigorie Ghica, arătându-i şi lui aces- 

tea. In o alta arată vitejia Românilor spre a se scutură de barbari. «Nă- 
văliaă asupra nâstră și din alte limbi, nai virtos Tătarii adese bântuiaii 

patria românscă, în cari vremi îndată profitase ajutorul cel de sus, ri- 

dicând Dumnedeii viteji din neamul Românilor, în cât unul singur îndrăsniă 

să intre cu sabia în 400 şi 500 de vrăjmaşi. Unii ca aceștia ai eşit din Ca- 

lomfiresci și din Căplesci, din Buzesci şi din Floresci, osebit de alţii, între 

cari mai mulţi Domni ai Valachiei și ai Moldovei, prin cari 'Dumnedei a 
păzit aceste două Domnii, ca pre doi stâlpi ai pravoslaviei, cu tâtă slo- 
bodenia care văd ochii noştri în politii și în biserici și în tot ţinutul acestei 

patrii—Unele ca acestea am pătimit şi noi de la apostaţii nebiruitei Îm- 

părăţii, cari în anul trecut ai năvălit asupra patriei n6stre cu acest fel 

de pornire, întocmai cum dice prorocul: Omul, întru cinste fiind, n'ai pri- 
ceput, alăturatu-s'aii cu dobitâcele cele fără de minte și vaii asemănat lor. 
Primind ei socotelile cele urite lui Dumnedei, ale celor smintiţi la minte, 
turburători ai lumii și vărsători de sângele omenesc; marea și uscatul um- 
plându-le de sânge nevinovat şi stricând liniştea a tot locul şi ţinutul, în cât
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pdoxovres eivat cool 2uwpivdnaay — dicând că sunt înţelepţi, ai înebunit...,, 
După ce aii pustiit pămîntul patriei n6stre şi ai sărăcit lumea, pe urmă 
aii început să caute şi să strice şi ascundătorile patriei, de unde răpind scule de argint şi de aur, ai răpit dimpreună şi grămedi de chrisâve şi alte cărţi 
de moşii, cum se vede cu socotâlă a se face ei şi moșneni în locul nostru!» 
După acsta are un engomii către Domnitorul Ghica în grecesce, altă 

jalbă către Vodă Ghica, apoi alta tot în grecesce. La 1823 un engomiit Mitro- 
politului Grigorie grecesce, altul românesce și în care se exprimă: «Slavă 
Prea Sfintei Troiţi, că se află și din prostimea neamului nostru luminători 
spre luminarea celor acoperiţi de întunericul neînvă&ţăturii, ca să se numere 
şi neamul nostru între cei slăviţi cu învățături şi științe.» (1823 Februarie 19). 
Urm$ză apoi însemnări în grecesce din Chiriacodromiul de Nichifor Teo- 

toche. Apoi o scriere M2309o zâ&v ieov yoauuărov, Meşteşugul sfintelor că i 
care-i şeola I-a, ori un Abecedar. Titlu: «cola întâia a noilor începători 
tineri. Acum întâii, în dilele Prea Inălțatuliă şi prea blagostivului nostru 
Domn loan Grigorie Dimitrie Ghica Voevod şi oblăduitor a t6tă Valachia 
Daciei, Archiepiscop fiind preasfinţitul, prea cuvântărejul şi de Dumnedei, alesul 
stăpânul nostru Mitropolit Chirio Chir Grigorie, spre neurmală adică pildă 
până acum alcătuită, însă din mai vechi şi noi scriitori adunată, spre cel 
de obşte folos al neamului nostru celui Dachicese şi Pravoslavnie, de ne- 
vrednicul Protosinghel al sfintei Episcopiă Buzeul, Naum, din Sfinta Epis- 
copie a Râmnicului, în anul al cinci-deci şi nouă al vârstei mele.» 

Cartea începe cu o mare preiaţă scrisă în grecesce și românesce, în care 
arată originea n6stră şi nevoia de a învăţă tot Românul carte, pe care o nu- 
mesce «sfintă». 
Urm6ză apoi tot studii de ale sale, textul şi interpretarea în limba aplă 

a lui Vasilie Macedon, Împăratul Romeilor, către fiul săi Leon filosoful, 
studii pentru șc6lă. La sfîrșit se dice: «Pe când mă aflam în casa marelui 
boer, Vornicul Scarlat Grădiștânu, 1825, Maii 25, în Bucuresciul Valachiei 
nâstre,» 
După acâsta iarăși extrase din Chiriacodromii, din Istoria universală a 

lui Dommair, traduse în grecesce, și în fine sentinţe morale. 
De aici începe o serie de poesii făcute de Naum pentru ueenicii lui, pe 

cari,le pronunţai la sărbători mari copiii părinţilor. Aşă sunt şcolarii: Gri- 
gorie Porumbaru, Iancu Porumbaru, Dimitrie Constantin, Elencu Grădiș- 
t6nu, Mari6ra Grădiștânu, ete. 

Apoi transcrie proclamaţiunea lui Napoleon în Egipet şi anaforaua Gre- cilor către Congresul Împăraţilor din 1822, 
Urmâză apoi o cerere a sa către Mitropolitul Grigorie de a-i da o mănă- 

stire, şi în schimb se făgăduesce de a se ocupă cu lucrări literare, cum a 
făcut în t6tă viţa sa, când a avut liniște: 

«+. MB făgăduese tâtă rămășiţa vieţii mele a mă osteni și a lucră, după 
putinţă, cu ajutorul lui Dumnedeiă, tot ce va fi de folos patriei, după cum 
lucrez când am vreme şi prilej. . .»
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Prin altă petiţiune către Mitropolitul Grigorie, descrie starea de miserie în 

care s'aă lăsat initropolia, episcopiile, mănăstirile și avutul lor de către Greci, 

când le-ai părăsit; expune situaţiunea clerului de mir ea 'fârte înjosită. 

«Pentru tâte dar bunele rîndueli ale sfintelor locașuri silindu-te Prea Sfinţia Ta, 

mare plată vei avâ de la Dumnegeit. Că vedem mirenii înălţându-şi case mari, 

hanuri, din ziduri de la cele dărăpănate metâşe. Pâte să nu fie toemai ade- 

vărată vorba care am audit că Căminarul Tresnea a luat prodosie numai 

pentuu mănăstirea Găisenii taleri 30 de mii, dând-o în arendă la alt mirean 

pe 10 ani, osebit de embaticul ce este dator pe fie-care an, în cât stricătorii 

patriei a se ved$ din însuşi patrioţii ei. Lângă acestea vei sci Prea Sfinţia 

Ta că, fiind la unele biserici preoţi văduvi, prin dare de bani ieaii voie de 

la protopopi a ţin€' muieri tinere în casă şi a sluji preoţii ale sfintei le- 

turghii. Acâstă pildă am vădut-o în Ploesci, una făcută de protopopul proin 

la Sf. Joan de acolo.» 

În o altă petiţiune către Divan descrie situațiunea economică şi socială a 

„_Bucurescilor, apoi causa scumpetei întreţinerii vieţii bucurescene: «Deci cu 

lacrimi vă rog, milostiviţi-vă asupra creştinătăţii și, pentru îndurările a 

46te făcătorului nostru Dumnedeii, judecaţi cu scumpătate cele cuprindătâre 

şi de găsiţi cu cale a face o de obşte anafora către Prea Inălţatul nostru 

Domn, dimpreună făcând aceste sciute şi cunoscute și prea cinstitului și slă- 

vitului Divan al Moldovei, ca împreină cu un cuget şi cu o bună rivnă a 

se face o vecinică hotărîre prin domnesci chrisâve, de aicea şi de acolo, 

cu tari legături. Mai întâii adecă, judecătoriile, ca un lucru dumnedeesc, 

a se păzi sfinte şi nemitarnice. Al doilea, bucatele creştinilor într”aceste 

pravoslavnice pămînturi, cele de post nici odată să nu fie mai scumpe de- 

cât cele de carne (şi mănânce fieş-care ce va vrea, dacă nu-l mustră sciința), 

ca să nu fie creştinii cei strîmtoraţi siliţi, pentru greutatea caselor lor şi 

a chiverniselei, de nevoie a călcă și la acestea sfintele legi și posturile lor» 

cu suspinuriă şi cu lacrimi din |strimtorare a le face, ci cu dragoste şi cu 

bucurie. Hotar a se pune carnei, legumelor şi pescelui i proci. Numai la 

100 de oca, pescarul, câştigând câte 2 parale la oca, câştigă taleri 5; câte 

4, taleri 10; la 1000 de oca taleri 50 şi taleri 100. Ai dâră matrapazlic? Și 

precupeţii sunt neguţătorii patriei la acestea? Hotar să se pue fieș-căruia. 

Iar de nu se mulţămesc neguţătorii pescari şi precupeţii, Vistieria patriei 

pote să găsâscă şi să orînduiască Gmeni întwadins și câştigul va intră în 

Visterie d'apururea. Lângă altele, hotar să se pună cum să vîndă ţăranii 

ori şi ce şi cum să se vîngă tote la politiile ţării. Tot felul de icre a ave 

preţul îndoit al fieşte-căruia neam de pesce, iar nu mai mult; racii, vîrlanii 

după mărimea lor, numârul şi preţul. Urmâză trebuinţa a se însciință acestea 

şi stăpânitorilor vecini ai Dunării, arătând că limbile străine prin r&sme- 

riţi au isgonit berechetul din patria nâstră. A se face scumpă cercetare 

şi băcăniilor, cu ce preţ aduc mărfurile lor şi cu ce preţ le vînd în patria 

nâstră. Asemenea şi altor bresle, cum tăbacilor, câreciumarilor, căci cine 

ati făcut tote măsurile lor mincin6se, iar ale cumpărăturii lor drepte? Fără
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numai lăcomia de avuţie. Puneţi dar înainte, de găsiţi cu cale, Măviei Sale 

că Împărații şi Domnii cei vrednici de laudă în multe chipuri s'au silit 

să-și facă nume nemuritor în lume: Unii adecă cetăţi zidind, alţii mănăstiri 

făcând, alţii șe6le înzestrând și alții altele... .» (1823 Februarie 16). 

Un discurs ţinut la 1823, Martie 13, către Domnitorul Grigorie Ghica, 

prin care-l felicită că este de neam Român, 

Altă felicitare tot către Domnul Grigore Ghica. 

După acestea iarăși o oraţiune pentru şcolari, din 1830 şi socoteli de casă. 

Ac întilnesc nota următâre din 1823, Aprilie 23: <Diua Luni după Dumi- 

neca Pascelor a urmat un foc înfricoșat aici în Bucuresci, în Podu-Beilicu- 

lui, şi ai ars, cum spun, peste 500 case.» 

Apoi extrase din diferiţi autori. 

Pe coperta acestui manuscript cetesc nota următâre în grecesce: 

«1823 "Azpuhloo 17 uni 2369 zapă ro» [lomeporăzo ai QeozpofiMirov Acondrov 

îp.ây MrponoNizov ndons Bhoyias Azxiac, Koptov poi Kogioo Pprropiob 1) "Thfovpevixh 

păfos rob tepo» Movaorapioov rây drpiev ” Anostâhoy zi, ceorpetiorai pot ste văopurjatw, 

2, Bobxovpsorie Bhaxias. '0 38 hoyodtras "loxwirtae rod Afoyioo ăvev mă Opăey- 

cuv "vpăuparod "Iyoopevetov p.0b, mopăvroc ai 105 driob "Exxrjotăpyob Tîjs tepăs 

Miponsheos *bp Lafipti, ămoorad&vros bnă rob Gijiov MprponoNrov, xai "E6ooi rod 

“Tovpevetov $ mpoxânorăs pob, xbp Xovsatoc “Anţtopelrrjs- “Erppoupa de rîj &poi Yerpi. 

5 Iporoabprehos Naoby. Îpdopevos 00070406.» 

«1823, Aprilie 17. Mi s'a dat de către Prea Sfinţitul şi de Dumnedei ale- 

sul, stăpânul meii, Mitropolitul a t6tă Valachia Daciei, Domnul mei Domn 

Grigorie, cârja egumenâscă a sfinţitei mănăstiri a Sfinţilor Apostoli, și s'a 

însemnat de mine spre amintire în Bucurescii Valachiei. Iar Logofstul de 

Divan Ioniţă a cetit cartea domnâscă a egumeniei mele, fiind de faţă și 

sfînţitul eclesiareh al sfinţitei mitropolii, chir Gavriil, trimis de către sfin- 

țitul Mitvopolit, şi s'a dat afară predecesorul mei din egumenie, chir Si- 

nesie Agioritul. Am scris cu mâna mea. Protosinghelul Naum, egumen Apo” 

stolenu.> 

Na stat mult Naum ca egumen, pentru că a scormonit tote datoriile 

făcute de fostul egumen Grec şi, vădând că nu i se face dreptate, a demi- 

sionat. 

Tată câte-va poesii tot din 1828, Ianuarie Î, în grecesce, lucrate pentru 

şcolarii s&i. 

I. 

pifovy de m | Infricoș6ză-te s6re şi pămînt 

Qeos 1jAYev svoapai. Că a venit Dumnedei în trup. 

o 9 zâe, oidey obâeis, Dar cum? nu scie nimeni. 

"9 pădoropini Loveie. O părinţi filostorgi!



Kai âvrăs nepiruiYeie, 
“O papobs xai Xp6vobs Vis, 
"Ey tim tovoia, 
Oct “oa. nai oavia, 
Teoc 8lws. mais năha 
N5y vopodeaia ădhat. 
Edxopat oby EX xapâizs 
Meră 240% 2podopis, 
“Erobs păv TApEXPEVOL 
Eroi, piiv EE0%0y, 
To5 ww 85 apyopevov 
Ooujpn Ti E6000y. 
Jlhovaiay zepio5oy 
Kahhsrov pedeptoy. 
Tinec ua Ec Niora 
Iagâvra mai pENovra. 
(Subseris) Grigorie Gradiştenu. 

"Avi. Ilannov my ADYtvrry 
Tây fhgias og, 
Noy eră Yapâs edţisxo, 
05 pevtdha utuvljsxw, 
"Rua 88 ixtery 
“Yip Eheoos breloc 
prpiăptov brztrrjy 
ohmeaa Venhoţias. 
Lo Eni uora 
“Au, wa TaVONBua 
Tprqtâpros BocBoâas. 
(Subseris) Dimitrie Ghica. 

Pe maugine,cetese: Iloripa Nod 
Iporoovyathho» xai ră 6nwYey—Poesii 

ale lui Naum Protosingelul şi cele 

din urmă. 

Poesii de felul acesta are forte 
multe Naum în seriptele sale, ceea 
ce îns6mnă că aveă scânteia poetică 
din fire. 

  

  

Și acesta circumeis, 
Care a pus timpii şi anii 
Cu puterea lui proprie, 
Prin cunoscință şi înţelepciune 

[dumnegeâscă 
A dat sfîrșit celor vechi, 
Acum sunt alte legislaţiuni. 
Deci vă doresc din tâtă inima, 

Cu t6tă bunavoinţă, 
Ca anul trecut 
Să-şi aibă sfîrșitul norocit, 
Jar cel ce începe acum 
Intrare cu veselie, 

O peri6dă bogată 
Şi un sfîrşit și mai bun. 

In locul unchiului pe Domnitorul 
Valachiei, pe conducătorul 
Il aflu acum cu bucurie, 

A cărui di de nascere-i amintesc. 
Deci invoc ca rugător, 
Pentru îndurări şi sănătate, 
Pe Grigorie cel întraripat, 
Pe trâmbiţa teologiei, 
Să trăiască cât mai mulţi ani 
Şi fericiţi tot odată 
Grigorie Voevod.
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Alte poesăă din 1823. Ianuarie 6, pronunțate de doue şcolărițe ale lui Naum. 

Sipepov 6 răvrwy Kriorns, 
Kbpros Tpiâv xai pborns, 
Ileptrouijy Dropepet, 
“Oy zâoa, arioie "epaipet, 
T6 oworipiov dapGăver 
"Ovopa, %ai, văv 2popYâvet 
"Tqo05s 1) sornpia, 
Tov £9vâvy 1 npoofoxiu. 
To mâhaţos roi Eh&ove, 
Lotoy 7ode "A5apratovs, 

“Enos ebhovi 76 vâoy 
"Anoy Xtvobpiţei 76 Gâoy 
Noiper 88 ev mois “IVisro:s 
Tod Xproră 6 MEyos pborys, 
Bostdeos “lepăpyns 
Hâvroy 1je.6y 6 Ipoorărns 
Ilpocundâv &s eboylay 
Nây, moi &s nohveriay 

Porpme Ev beta 
Ko ăxpa zavevroyia, 

(Subserisă) Elencu Gradiştenu. 

Neovo Erooe ri ăpxăv, 
Kai X pote epiropuljy, 
Eporătovres Xa văv, 
“IlpEpay deozorxijy. 
Acre zăvtec sv Tpiv 
Roppoyăâpev zar odriy, 
“Yuvobvres 76 zotrijy 
“Qs Oedc 10 Aorpoorty. 
Actay abrâ pai rii 

IpoopEpovres Gperijy 
Tv Cory Tv cani, 
Aovbovres %adijy, 

7 az x Ilpăc afiay 2Ampouy, 
2 9 A s Tv Vetay Gvraperbiyy. 

III. 

  
IV. 

  

Astădi a tâte creatorul, 
Domnul nostru curăţitorul, 

Sufere circumeisiune, 

Pe care t6tă natura-l cântă, 
Tea nume de Mântuitor 
Şi acum își are loe 
Mântuirea prin Isus, . 
Aşteptarea neamurilor, 
Mulțimea îndurărilor, 
Mântuind pe cei din Adam. 
Binecuvîntă anul noii 
Şi tot ce-i de nevoie înnoesce. 
Bucură-te întru cei de sus 
Mare tăinuitor a lui Christos 
lerarche Vasilie, 
Protectorul nostru al tuturor, 

Poitindu-vă şi bună petrecere 
Acum şi la mulţi ani, 
Să trăiţi cu sănătate 
Şi în t6tă fericirea. 

Inceputul anului noi 
Şi cireumeisiunea lui Christos 
S&rbătorindu-le acum, 
Di stăpânâscă (strbătâre), 

Veniţi acum împreună cu mine 
Să ne veselim într'insa, 

Lăudând pe ziditorui 
Ca pe un Dumnedeii eliberator. 
Glorie lui şi cinste 
Produeându-i virtutea, 

Vi&ţa n6stră morală. 
Săvîrşind ce-i bine 
Spre plinire vrednică 
De răsplată dumnedeâscă.



Pare try 2Aq9%w, 
Ko zavebroyâv. “Auiiy, 

(Subsorisă) Maridra Gradiştenu. 
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Să trăiţi ani mulţi 
Şi întru tot fericiţi. Amin. 

Allă poesie românescă. — 1829, Decembre 25. 

vV. 

Tâtă mintea omenâscă, 

Mai vîrtos și îngerâscă, 
Nu pâte să povestâscă 
Și bine să tâlcuâscă 
Taina cea din veci ascunsă 
Şi de îngeri nesciută, 
Pentru Dumnegei cuvîntul, 
AL tuturor începutul, 
Care astădi s'a 'mplinit, 
După cum s'ai prorocit, 
Că se va nasce Mesia, 

Din prea feci6ra Maria, 
Ca lumea să mântuâscă, 

De tiran so izbăvâscă, 

Raiul nouă să deschidă 
Unde omul lăcuisă, 

De unde s'ait isgonit 

Omul cel întâiă zidit, 

Pentru călcarea poruncei, 
Cădend în gheena muncei, 
Rob singur vă&dându-se, 

Vrăjmaşului dându-se. 
Şi Vai stăpânit tiranul 
Până ce a venit Domnul. 
Veniţi dar să prăznuim, 
Astădi să ne veselim, 
Diua Nascerii cinstind 

Şi pe Precista slăvind. 
Astădi nouă s'au născut 
Cu trup cel făr'nceput, 
Din pântece feciorese, 
Pe care tâte-l slăvesc, 

Îngerii şi Gmenii, 
Slăvesc diua Nascerii. 
O! să vă învrednicâscă acum şi pe 
d-vâstre şi la mulţi ani fericiţi 
a prăznui cum doriţi. Amin. 

(Subseris) Dimitrie Constantinid.   
Allă poesie din 1829 Zexsuâgiov 25, îv Iorioţig. 

Xpisrâc “mvărat, 10 uadopărar, 
"Ey re o7maio, unrpi îv5%0, 
Xptorâs “fevârat, vai Ynhamărau 
"Ey ăvăporiw, capi onmAiva- 
Xptorâs “pevânar, motoi 6văre. 
Acta re Ilarpi, "Avăpyp vot. 

Acta câ 53, 26 Onutobprrâ. 
Asta Ilvebpar, Iavroxpăropi. 
Te pop deo, re Amdwâ. 

VI. 

Christos se nasce şi se privesce, 
În peștera, la dumnedeâsca Maică. 
Christos se nasce şi se pipăe 
În omenire, în trup de lut. 
Christ se nasce, credincioşi strigaţi: 
Mărire lui Dumnedeti, minţii cei fără 

[început 
Mărire Fiului şi Ziditorului. 
Mărire Duhului, A-tot-ţiitorului, 

Singurului Dumnedei, celui ade- 

[v&rat.  
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Acta 7 pub pr Hopomă, 

Kg Maptâp» Poyazpi "Adăy.. 

Av fs oi noroi, Go ev ti) Ti» 

>Averh 09, XEbTEOYApEY 

"Amd TDpĂWV0b, TOD 400W,02hĂV0D. 

7ripeoo 1) ebievia cas 86 En ROMĂ 
M'âa răpaă. "Apă. 

Mărire şi unia singure Prea Sfinte 

Fecidre Maria, fiica lui Adam, 

Prin care credincioşii toţi de pe 
[pămînt 

Ne-am refăcut şi ne-am mântuit 

De tiranul, înşelătorul lumii. 

Trăiască nobleţa vâstră la mulţi ani, 

Cu t6te bunurile. Amin. 

Ti&yxog Iogovunăes. — Iancu Porumbaru. 

Alta a aceluiaşi din 1827, Decembre 25. 

VII. 

Fraţilor creștini ! 

Astăgi eit mă sîrguesc 
Ca să ve hiritisese 
Pentru sfinta Nascere, 

Nouă spre pretacere. 

Taina cea din veac ascunsă 

Şi de îngeri nesciută, 

Pentru Dumnedeii cuvîntul 

Astădqi a luat sfirşitul, 

Cuvîntul trup s'ait făcut, 
Şi ?m lume ai petrecut, 

Pentru Adam cel cădut, 

Prunc în lume sai vădut, 

Din pântece fecioresc, 
Toâte pe el îl slăvesc. 

Raiul astădi s'aii deschis, 

Ucigaşii furi s'au prins. 

Dracii încuibaţi în idoli 

Eră închinaţi de Gmeni, 

Ei Dumnedei se numiail 

Şi ?ntwînșii lumea credeai, 

Părăsind pre ziditorul 

Şi a tâte făcătorul. 

In cât cum prorocul dice: 

Dracii, vrând lumea să strice, 

Jertfe, fii, fete cereă, 

Pe care ?n foc îi ardea.   

O mare crudimea lor! 

Cum voiai părinţii lor ? 

Ticăloşii şi orbiţii 

Şi de draci împrilestiţii, 

Ca să dea pe fiii lor 

Pentru jertfă dracilor! 

Iar dracii se bucură 

Cât mai mult sânge vărsă, 

Omului fiind vrăjmaşi 

D'inceput cumpliţi pizmași, 

Ca nisce d&n cer căduţi 

Împetriţi, nepocăiţi. 
O Dumnedeule sfinte 

Şi al tuturor părinte! 

Cine nu se va miră 

De multă răbdarea ta, 

Că tu poţi câte voesci, 

Şi mânia îți opresti, 

Că vremea în veci va îi 

Pe cei răi a pedepsi. 

Ce vom răsplăti dar noi, 

Omenii cei de apoi, 
Să cădem cu pocăință, 

Să ne'nchinăm cu credinţă, 

Mulţumind lui Dumnedei 

Că ne-ai scăpat de cel rău, 

Chipul robului luând, 

Pe credincioşi mântuind.
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Astădi Adam dănţuesce Să salte credincioşii 
Și Eva se veselesce. Împreună cu strămoşii, 
Îngerii şi Gmenii Că Christos Mântuitorul 
Cinstese diua Nascerii. Și a t6te făcătorul, 
Pămîntul sau luminat Prorodiile plinind, 
Și cerul s'a minunat, Astădi la noi aii venit, 
Capiștele sai surpat, Pe credincioși să *'nnoiască 
Biserici s'au ridieat. Și pre toţi să mântuiască 
Adevărul sa ivit La cerâsca împărăție, 
Și idolii s'aii sdrobit., Fie tuturor şi mie! 
Creștinii sai mântuit, Dumnâ-vâstre bucurie 
Iar dracii s'aă isgonit. Și întru mulţi ani să vă fie. Amin. 
Să se vesel6scă cerul, 
Să se bucure pămîntul, (Scrisă pentru Mateiu, Confeseu.) 

Apoi urm6ză acstă scrisâre către capul Ierarchiei ţării. 

«Tainicăi scris6re şi duhownicesce. 

«Prea Sfinţite şi de Dumnedeii alesule Stăpâne! 
«Dă pricină înţeleptului şi mai înţelept vei fi. Incă odată dar dat și mai 

mult nu adaug. Sluga Prea Sfinţiei V 6stre, numai o aducere aminte fac, da- 
torie ea un fiii al patriei socotind; iar Prea Sfinţia Ta vei lucră ca un mi- 
luit de Dumnedei, cum te va lumină Dumnegeii. Nici de vre-un respuns al 
Prea Sfinţiei Vstre am tvebuință, ci numai punerea în lucrare de s'ar face, 
socotesc lucru plăcut lui Dumnedeii. Incă de m'aş învrednici eit să păti- 
mesc și vre-un r&i pentru cele ce sunt după Dumnedei, cu dragoste şi cu 
bucurie aș primi. 

«Inălţimea Sa dar și Prea Sfinţia Ta și Q-lor veliţii boeri, de aveţi poruncă 
a se scote Grecii de la mănăstirile lor cele închinate la locuri străine, ur- 
mâză negreşit fără nici o voie veghiată a împlini împărătâsca poruncă. Şi 
mai întâi, mai vîrtos a curăţi scaunele, adecă episcopiile și mănăstirile 
patriei de Greci, fiind vremea primită, care altă dată pâte să fie cu anevoie,. 
Și acele mănastiri închinate la locuri străine pot să le iea din boerii patriei 
supt epitropie, cu o rînduială ce se va găsi cu cale. Și prin sfatul de obşte 
înscris a se hotări: ca de acum înainte numai însuşi mănăstirile cele mari, 
cari sunt închinate la locurile cele străine, să aibă și să fie primiţi egumeni 
de la acele locuri străine, iar nu și la metâcele lor, care sunt închinate la 
aceste mănastiri, să aibă egumeni străini, ci pămînteni, cu cuviinci6sele 
embaticuri ale lor, ca să nu se mai înmulţâscă iarăși egumenii și stăpânirile 
Grecilor în pămîntul patriei. Care cu sfat de obşte prin anafora să se
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arate Inălţimii Sale, arătând şi pricina pentru carele mănăstirile ai ajuns 

la multă dărăpănare și cufundate în grele datorii. 

«Pe lângă aceste, de este vre-o bună rivnă de obşte pentru patrie, să se 

facă întăriri serise, că de acum înainte nici scaunul sfintei mitropolii, nică 

scaunele episcopicesci, nică în t6te mănăstirile ţării, nici în t6te mănăstirile 

mică, care sunt metâşe mănăstirilor celor mari, să nu se primâscă povă- 

ţuitori de altă limbă, ci numai din patrioţii credincioși. Mare dărăpănare 

şi vrednică de jale se vede și la metoșele Sfintului Pantelimon şi însuși 

la ale sfintei mitropolii, care în anul trecut, aflându-mă la Ploesci, s'au în- 

tîmplat Greş-care de le-am vădut cu ochii însuşi, ca nisce grajduri pustii 

cele din lăuntru a acelor metşe. Dintre cari, mergând din întâmplare şi la 

schitul Blejâia, metohul sfintei mitropolii, am vădut că nare măcar nici un 

gard prost împrejurul bisericii; ci în amvonul bisericii eraii culcușuri 

şi baligi de vaci. Și un grămătie ce lam găsit acolo îmi spuneă că nici 

preotul mare biserică de sunt 6 ani, şi locuitorii din prejur alârgă la alte 

sate pentru sfintele slujbe şi alte nevoi sufletescă. In cât se cade a se în- 

datoră şi epistaţii metâşelor ca în fieş-care an să facă şi meremeturi, cât 

va fi cu putinţă. 

«Ce hal vrednic de lacrimi aii și met6șele Sfintului Panteleimon! Pentru 

care asemenea cu sfat de obște, prin anafora, ar fi bine a se da voie și po- 

runcă de a se căută aşezămînturile tâte ale tuturor sfintelor locașuri de la 

fericiţii ctitori cum sait orînduit ? Cum, ce fel de aşezămînt ? De se hotă- 

răse călugări sati mireni, a cărora laudă cum că le chivernisesc mai bine decât 

călugării se vede deşârtă. Pentru tote dar bunele rindueli ale sfintelor 

locașuri silindu-te Prea Sfinţia Ta, mare plată vei avâ de la Dumnedei. Că ve- 

dem mirenii înălţându-și case şi hanuri de la cele dărăpănate metâșe. Pote să 

nu fie întocmai adevărată vorba care am audit, că Căminarul Trăsnea a luat 

prodosie numai pentru mănăstirea Găiseni taleri 30 de mii, dând-o în arendă 

la alt mirean pe 10 ani, osebit de embatichiul ce este dator în fiesce-care 

an; în cât stricătorii patriei a se ved6 din însuși patrioţii ei. Lângă aces- 

tea, vei sci Preaosfinţia Ta că, fiind la unele biserici preoţi văduvi, prin 

dare de bani ieaii voie de la protopopi a ţin6 muieri tinere și a sluji neo- 

priţi ale sfintei liturghii. Acâstă pildă am vădut-o în Ploesci, una făcută de 

Proin protopopul... la biserica Si. Ioan de acolo şi alta făcută de proto-. 

popul... la'Sfintul Nicolae de la isprăvnicat. In cât așă strecâră ţînţarul 

şi înghit cămila. Iar de se întîmplă nisce văduvi ca aceștia să aibă copii, 

cel puţin o babă bătrână să aibă voie a ţin, sau a se părăsi de sfinta 

leturghie; sait de n'au copii, a merge la mănăstire, saii a se chivernisi cu 

alte deprinderi mirenesci, iar nu cu slujirea Sfintelor Taine, sail pentru 

mare nevoie de preot şi de alte pricini, cum am ciţit la mănăstirea Hurezu 

nisce pravile vechi scrise. cu mâna, a fi lucru atâta de acoperit, în cât slu- 

jitorul sfintului altar a nu da nică cea mai mică pricină de scandal noro- 

dului, şi aşă să îndrăsnâscă a se apropiă de sfintul jertfelnie prin slujirea 

sfintei liturghii.
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«Iartă, Prea Sfinţite Stăpâne, căci îndrăsnese ca la un părinte de obște şi al slugei Prea Sfinţiei Tale, însă mă rog ca acâstă scrisâre de nimeni altul să nu se vadă, ci numai însuși de Prea Sfinţia Ta. Iar prea sfintele rugă- - ciuni și blagoslovenia Prea Sfinţiei Tale fie pururea cu mine. 
«1823, Februarie 5. <Al Prea Sfinţiei Tale prea plecată slugă, 

«Naum Protosinghelul.» 
«Nota. — Numai Prea Sfinţitului Părintelui Buzei, de veţi socoti, puteţi s'9 arătaţi, spre zidirea celor coprindătâre. Nici să socotesci Prea Sfinţite că sunt prea ahtiat pentru Hurez, firesce mulțămindu-mă și cu un metoh mic şi bun. Şi nu atâta pentru alta, ci pentru mijloc să scap de nisce qa- torii și să găsesc loc de Greş-care odihnă Gmenilor mei, cari după Dumnedeii la mine privesc.» | 
Jaloba ce a dat un boer la 1822 către Domnitor şi prin care descrie ce a suferit în timpul Zaverei de la Eterişti. 
Jaloba este compusă de Naum. 

«Prea Inălţate Dâmne! 
«Mărturisind Sf. Scriptură la Iov că strigarea săracilor și strigarea lipsiţi- lor le va audi Dumnedei, și dimpreună adeverind şi Psalmistul că Dumnedeii va face judecată săracilor și isbândă lipsiţilor, am luat îndrăsnâlă și eul, cel cu totul nenorocit, cu ferbinţi lacrimi a mă arătă înaintea păzitei de Dumnegei Înălţimii Tale şi cu suspinuri din inimă a mă jălui: că trei-deci de ani şi mai bine sunt de la nascerea mea având, nici odată nu m'am învrednicit măcar de cea mai mică chivernisâlă în pămîntul patriei şi nu m'am mâh- nit atâta de mult, stăpânire străină vădând în pămintul patriei și mulţi acestă nedreptate pătimind. Având ei și puţină mângâiere două prăvăli6re ce mi-ai rămas de la părință; iar în acesta de pe urmă perdâna şi acâstă puţină mângâiere, am ajuns și la desnădăjduire din multa primejdie. Căci în anul trecut de patru ori am cădut în mâinile apostaţilor, cari, neavând într'înșii lacrimă de creștinătate, mai jefuit până la cămaşe, ardându-mă şi cu fier ars, ca să le dati bani, şi, abiă scăpând din mânile lor numai cu sufletul, îmbrăcat în abale albe, am fost năzuit la Brașov, ca să nu-mi perd Şi viţa. Unde neavând nici cheltuiala cea de tote dilele, de mare nevoie mi-am amanetat acele două prăvălicre, de am trăit până acum, care Şi acestea, viind aicea, le văd cu totul dărăpănate de aşcherlii împă&rătesci, ne- având ticălosul de unde să ieati măcar o pară spre a-mi întîmpină cheltuiala cea din tâte dilele..... » | 
Aceste suferinţe le-aii îndurat toţi locuitorii ţării şi de la Eterişti și de la Turci, pretutindenea pe unde ai trecut. 
Despre originea limbii nâstre românescă iată cum se exprimă întrun 

engomiit ce-l face Marelui Postelnie Michail Ghiza : «“Ooa ţăp XSferg rîis 
uzheuroo puâv od Xazwraei Evo, Tăsa uzina rbpyăvoboa “pboei, rije v&as 11 BuadEnroo, fevnăsione a Bamdupu&yns Aomvidos ma dodapuers madatăg
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Îpâv Baxidos. Kai “Popătot îjror Popâvor voi Nea Ames duete ovopatâuavot. 
e obpytaroL rijs răy “Popaiwy onormias mph 2râv 1700. Băhoos od uâvoy od 
anoorpepâueda ri "Enyiniy owprăverav fpy, EN aa mamă Setay tvrohiy 
adry ăvan&uey, 6 wahây rob mhmolov îv 1 Gad ri mapălac ebyuzvor, mai 
p6vobe Tobe ămoorănas Guirubuavor oi 88 ai ădbobs. "Ey d ai "eu mâv 2vdadda 
pepâv rod “Ohrov Epăy moay ănoorărai x mohhoi mayroy69ey 0vmprărroay răbrq 
73) Oarayrti) Thăvq.> 

«Căci câte cuvinte ale limbei n6stre nu sunt latinesci, natural tâte dacice, 
ale limbei n6stre celei nouă, provenite din latina coruptă și din vechia 
nâstră limbă dacică coruptă. Şi numindu-ne noi Romani sati Români și noi 
Daci, ca o amestecătură a coloniilor Romanilor cu 1700 de ani mai înainte, 
cu drept cuvînt nu numai nu respingem înrudirea nâstră grecâscă, ci ca 
prin un ordin dumnedeesc o iubim, dorind din adîncul inimei binele 
apropelui, şi nu acusăm decât numai pe apostaţi, nu şi pe cei nevinovaţi 
Pentru că și din părţile de aicea de peste Olt s'aii arătat apostaţi şi mulți 
de pretutindenea sai atras în acâstă înşelăciune satanică.» 
Naum eră gata la ori ce ocasiune a-și manifestă simţemintele sale patri- 

otice, mai ales la sărbători şi festivități naţionale. Iată un discurs din cele 
multe ce le-a pronunțat ocasional şi în care se descrie bucuria sa că vede 
pe tronul ţării şi pe scaunul mitropoliei Români, iar nu străini ca până 
acum. Acest cuvînt Va pronunţat când li sa dat mănăstirilor egumeni 
Români, alungând pe cei Greci. i 

«Cuvînt vorglăsuit către Prea Înălţatul nostru Domn Ioan Grigorie Di- 
mitrie Ghica Voevod. 

«Prea Înălţate şi de Dumnedeii păzite Dâmne! 
«Mai înainte de tâte şi în t6tă vremea datori suntem cu mulţămire către 

Dumnedeii pentru tte bunătăţile, care pururea primim de la dinsul, şi 
pentru că în tot chipul ca un iubitor de 6meni caută mântuirea sufletelor 
nostre, În cât, de ne și pedepsesce ca un drept judecător și stăpân, dar 
iarăși ne miluesce ca un prea milostiv şi ziditor al nostru. 
«Nenumărate mulțămiri suntem datori și prea puternicului nostru Împărat, 

întâi adică ca unuia ce de Dumnedeii ne este dat, cum mărturisesce Sfinta 
Scriptură, că nu este stăpânire fără numai de la Dumnedeii ; al doilea, că, 
de Dumnedei fiind îndemnat, smerenia acestei patrii întru slavă o ai schimbat 
şi lacrimile patrioților întru bucurie le-ai întors. 

«Iar neîncetate rugăciuni către Dumnedeii suntem datori pentru Înălţimea 
Vostră, ca după cum sfinta și dumnedessea Pronie v'aii chemat şi vau ales 
Domn şi oblăduitor patriei Înălţimii Vâstre, aşă să vă acopere şi să vă pă- 
zâscă, ca de-apururea neclătită întărire întru prea luminatul domnesc scaun 
al Înălțimii Vâstre, păzind sfintele legi și dreptăţile dumnegeesci, spre ne- 
strămutată şi vecinică moștenire a domnescei slave, prin cea necurmată 
diadochie a prea luminatului sânge al Înălţimii Vâstre, ca pururea să se
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laude acâstă pravoslavnică patrie Valachia cu prea luminatul neam al Înăl- 
ţimii Vâstre, 

«lar către cea de obște cuvîntare a Înălţimii Vâstre, pentru chemarea şi alegerea părinţilor egumeni spre cinstea şi stăpânirea ce li se încredințâză, acesta este răspunsul, cu tâtă plecăciunea şi închinăciunea până la pămînt : Să trăiască Înălţimea Vostră întru mulţi și prea fericiţi ani cu pacinică și liniștită vi6ţă, ca şi slugile Înălţimiă Vostre, părinţii egumeni, să pâtă vieţui cu norocire în prea luminatele dile ale Înălţimii Vâstre, rugând pe Dumnedeii pentru Înălţimea Vâstră. 
«Dar ce Gre pâte să socotâscă mai cu de-amăruntul fie-care din părinţii egumeni pentru chemarea şi alegerea lor spre cinstea și stăpânirea ce li se încredinţâză ? Sluga Înălţimii Vâstre socâte că le săltâză inima de bu- curie și fie-care dintr'înşii nu se socotesce îndestulat a mulțămi după cum se cade Înălţimii Vâstre, cum şi Prea Sfinţitului nostru Stăpân şi Mitropolit şi Prea Sfinţiilor lor Părinţi Episcopi şi Domniilor lor prea cinstiților veli- ților boeri ai patriei. Încă de se vor întrebă şi în ce chip este bucuria lor, pot să r&spundă fie-care cuvîntul Scripturei pentru suflet: «Că în ce chip «se veselesce mirele de mirâsă, așă se va veseli Domnul de tine.» Acest fel de bucurie pâte să aibă fie-care din părinţii egumeni în inima lor. Căci şi egumeniile sunt căsătorii duhovnicesci Şi, precum căsătoria cea lu- mescă face părinţi trupesci, așă și căsătoria cea duhovnicâscă face părinţi duhovnicesci. Şi precum este stăpânire lumâscă, aşă este și stăpânire du- hovnicâscă; pentru care urmâză a înmulţi cuvîntul, de nu este cu îngreu- nare Înălţimii Vostre. 
«Mare este Dumnedeii și minunate lucrările sale ; tâte îndoite și spre folos le-aii făcut. Este lume simţitâre și este lume gânditâre, sunt, trupuri pămîn- tesci şi sunt trupuri ceresci, este slavă pămîntâsci, este şi slavă cerâscă. Ci și fie-care om îndoit este: omul cel din afară, adică trupul cel zidit din pămînt de mâna lui Dumnedeii, omul cel din lăuntru, adică sufletul cel zidit prin insuflarea lui Dumnegei, după chipul lui Dumnedei. 
«Duh este Dumnedeii, duh este şi sufletul omului ; deci dice Sf. Evanghelie: Duhul este carele înviază; trupul nu folosesce nimica (Ioan 6). Adică duhul lui Dumnegeii este carele înviază tâte, iar trupul nu folosesce nimiea spre miş care, căci este de sineși firesce nemişcător. In cât, de 6re-ce din trup lipsind duhul cel de viâţă, trupul rămâne nesimţitor. Asemenea și Solomon dice: Ilveăpa Koptoo ExMipioss iv uxobutyny — duhul Domnului a umplut; lumea ete. Duhul dar cel de viâţă de la Dumnegeii mișcă şi luminătorii cerului spre cea dea pururea învîrtejire împrejurul pămîntului, cum dice Solomon într'alte locuri în Sf. Scriptură. 
«Duhul de viţă de la Dumnedeii mişcă și apele spre cea d'apururea curgere. Duhul de visță dă putere şi pămîntului spre r&sărirea celor dintr'însul. Duhul] de visță mişcă şi copacii şi erburile spre crescere şi spre rodire. Duhul de vi€ţă mișcă şi tâte trupurile jivinelor, ale celor mari și ale celor mici; ale dobitâcelor şi ale pasărilor și ale pescilor să umble pre pămînţ, în văzauh
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şi în ape, şi tOtă suflarea cu duh de viţă de la Dumnedei se mișcă, tote 

trupurile pămîntesci fiind de sineși nemișcătâre și nesimţitâre. 

«Iar sufletul omului fiind zidit prin însuflarea lui Dumnedei, cum mărturi- 

sesce dumnedâesca Scriptură, mare osebire are de tâte zidirile acestei lumi. 

«Căci nu numai cuvîntul este şi gânditor, ci şi nemuritor este, după dar, 

ca o însuflare și chip al nemuritorului Dumnedeit. În cât după cumjeste omul 

îndoit, aşă şi hrana omului îndoită este. 'Prupul cel din pămînt hrană având 

din pămînt; iar sufletul, ca un duh, duhovnicâscă hrană având. Și după 

cum sârele luminsză și încăldesce trupurile cele din pămînt, aşă şi Dum- 

nedeii luminâză sufletul omului şi pe cel vrednice îl aprinde cu dumnedeesc 

darul săi. 

«Cade-se dar, și duhovnicescii părinţi, ca și cei trupesci, pe cei nevristnică 

fii a-i hrăni cu laptele învăţăturii, iar pre cei vristnici a-i hrăni cu mai 

tare hrană duhovnicâscă, prin învăţătură, şi a îngriji şi pentru hrana şi 

îmbrăcămintea lor cea trupâscă, că dice Apostolul către Timoteiă : «Dacă 

«cine-va nu îngrijesce de ai săi şi mai vîrtos de ai casei sale, se l6pădă de 

«credinţă şi este mai r&ii decât păgânul.» în cât şi căsătoria şi stăpânirea 

sai lumâscă sai duhovnicâscă cu nevrednicie pricinuitâre este de mai mare 

osîndă. Pentru aceea şi înţelepţi die că și căsătoria şi stăpânirea este un 

răi poftit și dorit de 6meni. Și precum marea, focul şi muierea se dice de 

dînsele trei rele, însă nu înţeleg firea acestor lucruri ale sale, ci primejdia 

mării, primejdia focului şi răutatea muierilor celor rele; așă şi la căsăto- 

vie şi la stăpânire nu înţeleg rea firea lucrurilor, fiind de la Dumnedeii orîn- 

duite, ci înţeleg greutăţile şi ostenelele casei şi gr&ua privighere a stă- 

pânirii. Căci întw”alt chip ce este mai trebuincios omului decât focul, cine 

pârtă mai multă bogăţie decât marea şi cine pâte lăsă diadochie neamului 

săi fără muiere? 

«Deci tot; cel ce doresce și poftesce acest fel de căsătorii şi stăpâniri ca- 

de-se cu bucurie şi cu dragoste a îmbrăţișă și sarcinele acestora, cum s'aă 

dis mai sus. Pentru care de la Dumnedeii li se făgăduesce plată cerâscă și de 

la Gmeni laudă pămîntâscă. Iar împotrivă la acestea cine-va arătându-se 

cu nevrednicie, tâte împotrivă li se găsesce. 

«Şi precum turma nu se pâte păzi fără păstor, nici supușii a fi fără po- 

văţuitor, așă și sfintele mănăstiri, fiind zidite de prea fericiţii ctitori, ca de 

nisce desăvîrșiți stăpânitori ai moştenirii lor, spre pod6ba patriei şi spre 

vecinica lor pomenire, cu tari legături şi aşezămînturi, după sfinta orîn- 

duială a lor, urm&ză a av6 şi egumeni spre chivernisirea lucrurilor celor 

închinate lui Dumnedeii, că așă este voia lui Dumnedeii. 

<Înmulţâscă dar Domnul Dumnedeii şi crâscă puterile nebiruitului nostru 

împărat, care de Dumnedeii ne este dat, ca să putem și noi trăi cu liniște 

şi cu pace în pămîntul patriei nâstre, ca nisce Wapururea credincioşi supuși 

prea puternicei Împărăției sale. 
«Păzâscă Domnul Dumnedeii şi pre Înălţimea Vstră pururea nestrămutată 

întru moştenirea domnescei slave, cu lungime de viâță şi cu bune sporiră
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întru tâte prin ajutorul Celui de sus şi prin cel nescădut har al prea pu- 
ternicei Împărăţii, ca dimpreună cu t6tă obştea patrioţilor și părinţii egu- 
meni, cu cel d'apururea har al Înălţimii Vostre și cu prea sfinta blago- 
slovenie a Prea Sfinţitului nostru Archiepiseop şi Mitropolit a tâtă Ungro- 
Vlachia și a Prea Sfinţiţilor Părinţi Episcopi, cum şi cu neînceputul nazir 
al dumnâlor prea cinstiţilor şi prea blagorodnicilor veliţi boeri ai patriei 
fiind întăriţă, să se arate vrednici slujitori sfintelor lăcașuri şi împlinitori 
datoriei lor, după plăcerea lui Dumnedei și a Înălțimii Vâstre şi a tâtă 
slăvita obşte. 

«Al Înălţimii Vâstre prea plecată slugă și nevrednic rugător, Naum Pro- 
tosinghelul. — 1823 Martie 23,» 

Manuseriptul No. X.— 1823. 

"Ajop săgagorii) ue cirariny, 
Reclamă de mulţumire şi de cerere (către Mitropolitul). 

In acest an este scos din egimenia de la Sf. Apostoli și cere să i se iea 
curînd socotelile pe trecut, prin Medelnicerul Tocilescu, asemenea să fie re- 
gulat la șeâlă sait să scie ce să facă. (Românesce). Urmâză: 

O epistolă în versuri către Elenca Grădiștânu, acum Gănâscă, felicitare; 
apoi versuri grecesci scrise pentru studentele şi şcolarii săi și pe cari le 
pronunţaii la sărbători. Așă: Maria Grădiștânu, Grigorașcu Grădiștânu, Const, 
Gheorghiu. Către Elenca Gănâsca la Craiova, românesce, în 1824. Asemenea 
în 1825. Acâsta îns6mnă că Naum eră profesor de casă la familiile Gră- 
diștânu ete. 
Urmâză apologia lui din 1825 în grecesce (tradusă de mine în românesce 

și publicată în «Biserica ortodoză», anul XXIII, No. 5, August 1899). 
Alte poesii de ale sale tot pentru şoolari, din 1825: Grigorașcu Grădiş- 

t&nu, altă felicitare românâscă ete. 
O jalobă dată Mitropolitului și în care se cetesce: «La IGtul 1814, când 

abiă încetase năprasnica bâlă a ciumei, întoreându-mă şi ei din băjănie 
aici în Bucuresci şi toemindu-mă cântăreţ la Sf. Nicolae din Şelari, nu după 
multă vreme, într'o diminâţă, după săvîrşirea sf. slujbe, eşind din biserică 
şi v&d6ud câte-va jupânese adunate împrejurul unei copiliţe, lepădată îna- 
intea bisericii și înfăşată în nisce trenţe, am rămas şi eii zăbovindu-mă la 
acea privâlă. Atunci s'a întîmplat a trece pe acolo și o babă, Mira ot bi- 
serica Dobrotesei, și stând şi ea la acâstă privâlă, oftând cu plângere, spu- 
neă că toţi ai casei sale s'aii prăpădit de ciumă. Apoi, luând s&mă copili- 
ței şi vădând că făcuse dinţişori, diceă că pote să fie de 5 sai 6 luni năs- 
cută şi, dându-i cevă cald la gură, a început copiliţa să mănânce. Atunci 
am dis babei că, dacă-i este milă, să o ieă, că pâte să o crâscă și fără doică; 
iar baba cu oftări răspunde că este văduvă, săracă şi se hrănesce cu lu- 

C. Erbiceanu, Naum Rîmnicânu. 5
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trul mânilor, n'are putere să o cr&scă. Deci iar am dis babei că, de va 

voi să o ieă,o voii ajută și eii cu câte taleri 5 pe lună. Acâsta dar audind 
baba și căutând se vadă de are răvaş de botez, n'aii găsit, şi luând pe 
copiliţă fără sfială în braţele sale, am chemat-o la odaia mea și i-am dat 
în scris făgăduinţa ajutorului mei.» 

Acâsta denotă inima nobilă a lui Naum, luându-și însărcinarea de a 
cresce acel suflet orfan, ceea ce a şi făcut. Acestă copilă a moştenit pe b&- 
trână și a fost recunoscătâre către Naum, care a ajutat-o şi la măritiș. 

Tot în 1825, Maiii 3, dă o jalobă la Domn, prin care cere să fie și el rîn- 
duit vre-un egumen, ca mulţi alţii, pentru că a adus servicii ţării tot 
timpul vieţii sale. Spune că este “zEzovrobrpg— de şese-deci de ani, că-i din 

părinţi nobilă şi apoi expune originea familiei sale. După aceea mai spune că 
în timpul Eteriei a stat în ţâră, la Ploesci și Câmpulung; că a influențat 
mult asupra Turcilor de a nu sfăşiă pe boerii români, cari erau calom- 
niaţi de răsvrătiţi de către ai lui Ipsilant. Tot acesta am făcut, dice, şi la 
Câmpina. € 

În o altă jalobă tot către Domn spune iarăși că-i de 60 de ani, că pă- 

rinţiă lui aă fost conducătorii unei mari colonii din Transilvania, cu 70 de 

ani înainte, şi nu puţin folos aii adus Vistieriei. Apoi că unchiul săi n'a 
plătit nici o dare în ţâră până la mârte, după cum nici înainte, pentru că 
eră numărat în armată, că părintele săii a fost protopop la Rîmnic; că 

după 18 ani de la colonisare aicea, Domnul Alex. Ipsilante a hotărît prin 
chrisov că ori-care familie din acestea să plătâscă anual doi-spre-dece lei; că 
Domnii după el, considerând că acești colonişti sunt tot de acelaşi neam 
cu Valachienii, i-ai asemănat în dări, şi se râgă ca și sub Domnia Sa să fie 
supuși acelorași dări cu cei-lalţi Români. Ă 
După acâsta urmâză iarăși o serie de poesii grecesci de felicitări, com- 

puse pentru şcolarii săi, la 1827. Tot în acest an iarăși cere de la Mitro- 

politul să-i dea vre-o mănăstire, cum se dai şi altora, dar în zadar. În o 

altă scrisdre către Grădiștânu, Marele Vornic, spune că s'a îngreuiat și 
de şcolari, Gâgog 0% îywv xci rote uaSijrăg — se săturase de dăscălie. 

Tot în 1827 mijlocesce la Vodă pentru un nobil scăpătat, Conţescu, care 
aveă copii mulţi, să le dea măcar cărţi spre a-i put învăţă, cum și cărţi 

bisericesci, a-i deprinde la slujbele bisericesci, cum erai feciorii de boeri 

mai înainte. Apoi despre el dice: «Că şi patriei am să-i închin câte 

Dumnedeii mă va ajută. Că cu ajutorul iui Dumnegeii pot, după cum am 

arătat şi nobilului boer Scarlat Grădiștenu, înainte de plecarea mea, că un 

an întreg m'am nevoit, am tradus și-am compus Ti “EMajwniyv 4ga0TonIeuwv, 

Bunele obiceiuri, grecesce, în stihuri metrice, atât în grecesce cât și ro- 

mânesce, într'un chip cum nu vaii vădut până acum nici la Greci, nică la 

Români.» 

La 1828 Ianuarie 1, dă o jalobă către Mitropolit și-i declară că voesce să 

ducă o viâţă de sihastru la Călugăreni; dar ducându-se, n'a găsit la acel
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schit nici un călugăr şi nici chip de a sta n'a fost, pentru că nu erai nici case. Apoi îl râgă să-i dea un alt locaş. După acesta iar urmeză o serie de poesii în grecesce şi românesce, felicitări la școlarii săi pentru părinţii lor. Urm6ză apoi o felicitare a sa către Mitropolitul Grigorie, la 1828, de diua onomastică. De aceste felicitări mai sunt și pentru alţi boeri, 
Naum caută să se retragă la vre-o mănăstire încă din 1828. Iată ce ne spune el în o epistolă trimisă către Mitropolitul ţării: 

«Prea Sfinţite şi de Dumnedeii alesule Stăpâne! 
«Scim că tot binele este de la Dumnedeii, şi noi cum am intrat, aşă goi vom eși din lume. Că noianul nemărginitei bunătăţi a lui Dumnedei tâte făcându-le, ori lumea gânditâre, ori lumea simţitre, tote acestea sunt is- prăvi şi aevea dovedi ale nemărginitei bunătăţi a lui Dumnedei, împreună vădând; și al doilea noian nemărginit al sfintei dragostei sale către făptu- rile sale, ori pe aleşii săi în cer păzind, ori pe pămînteni suferind; ase- menea și acestea t6te sunt isprăvi ale milostivirii lui Dumnedei. Ori Ghena înainte gătind spre semn de chemare la pocăință și nu nai înainte vreme muncind pe îngerii cei căduţi; ori în lumea cea de jos pe unul născut Fiul săi în trup omenesc îmbrăcându-l şi trimiţându-l ca să înnoiască pe om. Tote acestea asemenea sunt isprăvi şi aevea dovedi ale milostivirii sale cei necoprinse. Deci omul despre chipul şi asemănarea lui Dumnedei fiind zidit, de nu se va împărtăși bunătăţii şi dragoste şi milostivirii lui Dum. nedei, cum se va put dice: «şi după asemănare». Ei dar, Prea Sfinţite Stă- pâne (ca să nu mai lungese cuvîntul), de la trecutul Septembre 23, luând voia şi blagoslovenia Prea Sfinţiei Vâstre şi eșind din Bucuresci, am venit unde mă aflu la Conţescii-de-jos, în jud. Dimboviţa, cu socotâla însă de a călcă în drumul vieţii sihăstricesci; care audind de un schit, anume Călu- gărenii, care este aprâpe aici, ca un ceas şi jumătate cale, la care şi mergând și negăsind nici un călugăr (fără numai un preot de mir şi biserică de zid), nici locaş de zid (pentru un trup neputincios, cum este al mei, din stricarea a feluri de bâle de mulţi ani, cari am pătimit), ci mai vîrtos de două părţi şi ocolit de casele locuitorilor de acolo, cu anevoie mi sa părut a-mi dobândi dorirea drumului sihăstricesc la acel loc. Milă-mi este și de prietenul boerănaș, la care locuese aici, la Conţescii-de-jos, căci are patru fii, care învaţă la mine, cu ușGră plată (doi puindu-i la gramatica elinâscă Şi doi la china), căci văd că bună rîvnă ai Şi evlavie la cele dumnedeesci, dar pentru sărăcia lor nici cărţile cele trebuinci6se nu le ai şi nici ei nu am putere să le cumpăr; iar biserica sa de zid apr6pe de casă fiind, prea mult iubesce ca fiii săi să se deprindă şi la citirea şi cântarea celor bise- ricesci, la care sunt și eii sîrguitor după putinţă, cu tâte că nici cele 19 minee nu le are, nici grecesci, nici românesci, nici altă carte bisericâscă grecâscă nu ai. Într'acest chip dar rămâind aci la acest boerănaș, anume Pană Conţescu, despre o parte mă socotese cun să-mi dobândesc dorirea cea mai sus disă şi dimpreună să-mi câştig și tovarăşi, măcar unul saă
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doi, de o potrivă la cuget, după cuvîntul ce dice: că mai buni sunt doi 
decât unul. Despre altă parte, vădând că m'aii întimpinat şi aicea cu ja- 
lubă nepoţii mei cei mai de aprâpe, cu de isnvă vestire că casa trupescilor 
mei părinţi este căgută de vechime şi ei șed pe la rude, ca nisce înstrăinați, 
neavând putere să o ridice, de care neavând putinţă de ajutorat, nu puţină 
mâhniciune am în sufletul meii de mila lor. Alt mijloc însă neavând, ur- 
mâză a-mi mărturisi neputința şi a-mi perde urma şi de aici, lăsând pe 
morţi să-și îngr6pe morţii săi, deşi seiii ce dice Apostolul către Timoteiii: 
[i 38 me rây îdioy mai pâNora râvy oimsioy 0d mpovozi, Ti tor prea x 
Eoro amtoro» “peipwy, La acâsta se vor învinovăţi cei ce pot şi nu voesce. De 
este dar vre-o aducere aminte și de cei prea mici şi nevrednici, de este 
vre-o cuviinţă și dreptate, de este vre-o vestire în sufletul Prea Sfinţiei Tale, 
de este vre-o bunăvoință după Dumnedeii a mă milui şi pe mine cu un 
sfint locaş, măcar cât de mic, într'acest judeţ, sai într'altă parte, care să 
fii vecinic sub mână de epistat credincios şi practicos la ale economiei, 
cad și mă rog să mi se dea, că cu acest chip cred că și drumul mei cel 
dorit cu lesnire pot să-l găsesc şi tovarăș de un gând să dobândesc şi pă- 
rintEsea casă să ajutorez. Şi cum Duhul Sfînt vă va lumină pe Prea Sfinţia 
Vâstră. Rob al Prea Sfinţiei Tale. 1828, Ghenar 1». 

Adresa: «Întru prea sf. blagoslovit6rea drâptă a Prea Sf. Mitropolit, cu 
adîncă închinăciune, la Bucuresci. În sf. mitropolie.» 

În o”petiţiune scrisă în grecesce la 1825 şi dată Domnitorului, între al- 
tele iată ce ne spune Naum despre prerogativele de cari sait bucurat co- 
loniştii transilvăneni la început : 

«Dejă înainte de 70 de ani moșul meii şi părintele mei ait fost con- 
ducătorii unei mari colonii de Români din Transilvania, în deosebite părţi 
ale Valachiei, adăugând nu puţin veniturile Vistieriei domnesci. Din care 
pricină ai aflat și har moşul şi tatăl mei înaintea guvernului de atunci. 
Moşul mei (care împreună şi cu tatăl mei s'aă arătat și rîvnitori ai or- 
todoxiei în împrejurări cu ereticii), colonisându-se aicea, până la mârtea lui 
a fost scutit de dări, după cum eră şi înainte de colonisare, pentru că eră 
numărat în catalogul soldaţilor. A încetat din viâță cu 55 de ani mai îna- 
inte, la satul numit Corbii, moșie a episcopiei Argeșului, situată la rîul Dâm- 
nei, districtul Muscel, unde pentru întâia dată moșul mei a pus temelia co- 
lonisării. Iar părintele mei, care a fost chirotonit dejă înainte de colonisare 
în diacon şi preot, de către Grigorie Episcopul de pe atunci al Rimnicului, 
împreună cu moșul meii, s'a strămutat aici, ş'a fost cinstit cu protopopia 
asupra tuturor coloniștilor români în cele 17 districte. A răposat și acesta 
cu 46 de ani înainte, în același loc cu moșul meii. Fie şi acâsta cunoscută 
Înălţimii Vâstre, că după 18 ani de la amintita colonisare, la începutul în- 
tâiei domnii a Eghemonului Alexandru Ipsilante, prin chrisov, sa hotărît da- 
rea acelor întâi coloniști români până la 12 lei anual pentru fie-care familie. . 
Dar Domnitorii următori, considerând pe coloniști că sunt de același neam
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cu Românii localnici, ai ordonat ca dările lor să fie una cu ale localnicilor, ceea ce se urmâză până astădi.» 
In o altă petiţiune, tot în grecesce, dată către Domn în 1825, ne spune că m'a stat ca egumen la Sf. Apostoli din Bucuresci decât opt luni, din causă că a voit să îndrepte lucrurile mănăstirii și creditorii Vai răsturnat, în cât a trebuit să se retragă: «Ilpâs roie dhhors owmăy 1 ănodoţia ob ăvrn 207. "Ox pâjvas S/pmpdroa diţobpevoe cis 15 îvâabda tepby povasrijptoy rây dpi 

"Anooriov mată 76 1823 izoc, dm "AzptNoo 17, 2os Acxeufpino 18.» 
«Pe lângă altele dar apărarea mea acâsta este: am fost opt luni egumen la sf. mănăstire de aicea a Sfinţilor Apostoli, în anul 1823, de la 17 Aprilie până la 18 Decembre.» 
Ac6stă epistolă a fost trimâsă Mitropolitului prin Pafnuţie, un bătrân ser- vitor al mitropoliei, căruia iată ce-i serie în poesie; o reproduc pentru cu- riositate. 
< Ayapro)âs Nanu, râ core “Epovr. Ilavoorg. 
«180 Epoov Epovet 1jdzwg Gprdet, 1 'ey Xptor & po popii, Ilpobrn po» 88 ed: azi papă ăvrm End. “IL Emtorohi) po» vă oăe ebpm biti. Tăs Seine foprăs urbe 

Vă 7ppm, is Ecev mo) Raowpâs vă pion. Kăo mară zh câpa Exo riy 
Dpietay, don 08 spâzo mpos by dsondrrv Vehera ij miv dtiay. “0dev îv Xp tva Erpetpiion Tapauahâ, nai ris anwrisos pi onattodă. Mevoy Zoe 2y Xpisră 
Dpây razawăs Naobpu. 

«Nota. —Ei Es vai mis onufavM 2 repavije 
Ezoro mp pe 9 dpâv de.» 

«Wota.—Nu se cădeă şi acâsta a dice (însă celor iubiţi duhovnicesci nu vatămă) că încă de la începutul trecutului post voiam să taii d'apururea mâncarea de carne, (după datorie), dar ca să nu dai într'acâstă vreme în- greuere sărăciei boerănașului la care mă aflu, a rămas voinţa cu hotărire la următorul lăsat de carne, având viâţă.» 

(Traducerea epistolei grecesci.) 
«Naum păcătosul înţeleptului bătrân Patînuţii. 
«Iată bătrân bătrânului cu plăcere vorbesce, celui mic în Christos prea 

iubit. Întâia mea dorinţă şi bucurie este acâsta: epistola mea să te afle să- 
nătos şi să petreci sfintele sărbători cu bine şi să te ajungă în mulţi ani 
întru tot fericit. Şi ei respectiv de trup sunt sănătos, iar cele ce le scrii 
pentru Stăpânul (Mitropolitul) se va ved6 resultatul. De aceea mă rog ca 
să se înmâneze la timp și de răspuns nu mă voii învrednici. Rămânând în 
Christos cu totul supus vouă, Naum. 

«Nota.—Dacă-i necesară şi o vorbă sinceră, facă-se pentru mine din parte- 
vă adevărată.» 

Tot în acâstă apologie a sa ne spune că ocupaţiunea lui principală este căr-
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tarăria, adecă scrierea diferitelor tractate. Iată ce declară el: «() 3 
dobhos rrjs 1obro deum Vepue ua npooninto, brăp 2u0d p&y, ăv mpi) edhoroy 
1 mă usrdyroy Loiotyn vă mot 80%, vă ră Erfjotoy ăpfariz, yopis Ap Enwzop- 
miop05, Eni Btopia mpây Ey, Gov vă Edhho Entorăriy mtorby ui Tpwny, Es 
ToDyioy ai, edxxipiay Tabs Bw[[porziv.» 

«lar servul vostru acâsta vă râgă cu căldură şi cade înaintea vâstră pen- 
tru el, dacă socotiți de cuviinţă să mi se dea sati metohul Găiseni cu em- , s s 

batic anual, fără altă îndatorire pentru timp de trei ani, unde să pun în- 
grijitor credincios şi practic, spre liniştea mea și găsirea de timp bun 
pentru scrieri.» 

Manuseriptul No. XI. — 1826. 

“Eomjveia Xgvooorduov sis 76 ua ră "loop Eteyytheov. 
Faphicarea lui Chrisostom în Evangelia, de la Ioan. 

Pe coperta cărţii stă scris: «1826 Ianuarie. Insemnări din tâlcuirile lui 
Zlataust la trimiterile Apostolului Pavel şi la faptele Sf. Apostoli. Ilpârov 
dă amd văv 25 Gpuhiav Ec my wară, "lwăwyuy Ep. Xpooo. Es zâdoc, Mai în- 
tâiă din omilia a 25-a la explicările lui Chrisostom, după Ioan, până la 
sfîrșit,» 

La pagina întâia a manuseriptului cetese în grecesce nota următâre, pe 
care o traduce în românesce, fiind importantă: «La 1827 al anului mântuirii 
nostre, Septemvre 8, la ora trei din gi şi diua Joi, a adormit în Domnul 
al doilea bătrân al meii, Prea Sfinţitul Chir Costandie, fost al Buzăului, Și 
s'a înmormîntat aicea în biserica Sf. Marelui Mucenic Dimitrie, în Bucu- 
resci, metoh fiind sfintei episcopii a Buzăului. Şi este tuturor sciut că acâstă 
biserică a Sfintului Dimitrie de a doua 6ră s'a ridicat din temelie de către 
Prea Sfinţia Sa şi s'a înfrumusețat cum se vede, în cât este și al doilea ctitor 
al acestei biserici. Iar dumnegessca Provedinţă Pa învrednicit ca în ea să se 
îngrope și vecinic să se pomenâscă. Am dis al doilea bătrân al meii, 
pentru că de către el am fost chirotonit preot și am fostyonorat Protosinghel, 
după ce mai întâiii am fost servit Prea Sfinţii Sale și am fost socotit mai cu 
fiii sfintei episcopii. Intâiul bătrân al mei a fost Prea Sfinţitul şi pururea 
pomenitul Archiepiscop a t6tă Ungro-Valachia Chir Filaret, care, din al 
Mirelor făcându-se al Rîmnicului, apoi al Ungro-Valachiei, a adormit în 
Domnul în anul... .» Interpretările din Evangelistul Ioan ţin de la fila 1 
până la 56. Naum nu transcrie în grecesce pe Sfintul Ioan Chrisostom, ci 
extrage din interpretările lui pericopele cele mai însemnate, sentinţele sale 
ete., de sigur pentru a le întrebuinţă la timp și a se versă și singur în cuno- 
seinţele teologice și în Sfinţii Părinţi. EI cit6ză tot-deauna omilia şi pagina 
de unde a extras bucata pe care o transcrie cu monograma sa E. De la f6ia
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1 până la 83 cuprinde interpretări în Epistola către Filipeni, tot extrase 
din Sf. Ioan Chrisostom. 

Forma. Manuscriptul este in-4%, conţinând file 1—56 şi 1—83, adecă 139 foi. 

Manuscriptul No. XII. — 1826. 

"Ex zâv 105 Xovooorăuov Foc gvueubocic zivtg ctg 10 sară MorSetov. 
Din ale lui Chrisostom interpretări, unele însemnate la Mateiă. 

O parte din însemnări sunt grecesce şi românesce, pag. 1—21, iar de aici 
numai grecesce; mai cuprinde și din Ioan. Manuscriptul este voluminos, 
cuprinde 137 de foi, iar interpretările sunt numai în resumate, făcute de 
Naum pentru cunoscinţa lui. 

Manuscriptul No. XIII — 192... 

Terecoriya NovSerwă. 
Tetrastihe învefătâre, 

Iarăşi o carte în care sunt numai note din studiele sale și transcrieri, ca 
Tetrastihele, decopiate după Dimitrie Darvari, din cartea sa Iowdaţo”[ds, 
Pedagogul, imprimată la Viena în 1804. 

În interiorul manuscriptului a mai început o prescriere: Din ale Astro- 
nomilor, despre nascerea omului (zodie); dar n'are decât patru luni. 

Manuscriptul No. XIV.—1828. 

Hoorcidie rii; Yeaunarinijg. 
Propedia gramaticei. 

Manuscriptul începe cu acâstă lucrare, care-i scrisă gvecesce și româ- 
nesce de la pagina 1—16, apoi numai grecesce până la pagina 37. După 
acâsta urmâză "E.oayoyiy îG rio “Ellrvizio poauuazixiv, Introducere la Grama. 
tica elinescă, scrisă în ambele limbi, de la pag. 1—8. Apoi altă întroducere 
în gramatică cu întrebare și răspuns. 

După acestea urmâză corespondențe de ale lui Naum din 1833. Către For- 
mache, prin care-i cere a-i plăti 1&fa sa de profesor la copiii săi şi în care 
la urmă cetesc: «Cu tote acestea, îți mărturisesc și acâsta, că şcolarii 
mei nu se silesc nici a decea parte. Cu tâte acestea, la acâstă vîrstă n'are 
loc bătaia și la fete, cum dice Sf. Vasile, ci sfaturile părintesci ale nobleţei 
vostre și mustrări şi privaţiunea de ceea ce poftese, ori voesce, adecă îm- 
brăcăminţi saii alțe măsuri de iubire. De aceea, la din contră, în cât să mă
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învinuese eii mai în urmă, mai bine este să mă retrag în liniște, dacă nu 
este alt chip.» Erau dar copiii leneși. 

Apoi urmâză transcrierea pisaniei Sf. Ierareh Nicolae din Tîrgovişte. 
Urmâză apoi o altă scrisâre către profesorul din Pitesci chir Nicolae 

Simionid — vowg d.daondig rije Ilohreias Iureoriov Ko Nirohdp Zipittovidq, 
din 1833 Iulie 20, căruia se jeluesce de greutăţile familiare, bătrâneţe şi al- 
tele. «Apoi că din timpul cholerei am rămas vătămat, din causă că, fugind 

din Tirgovişte de tâma cholerei, am ridicat două lădi grele, pline cu cărţi.» 

Apoi spune că s'a hotărit să se învrednicâscă de marea schimă (schivnicie) 
spre liniştirea şi a sufletului și a trupului. Acestui Nicolae Simionide îi dă 

Și biblioteca sa şi-l r6gă să-i scâtă nisce datorii, pentru că-i este obligat, 

că el a educat şi pe tatăl săi şi pe dînsul și a cheltuit mulţi bani. Acestea 

la 1838. 
In acest manuscript ni s'a conservat de Naum și un contract între el şi 

Formache Nichita, prin care se îndatoră a fi profesor fiilor săi în schimbul 
unui salariu. Pentru curiositatea conţinutului, fiind pote unicul ce ni s'a 
păstrat, îl traduc în românesce în t6tă cuprinderea lui. 

«Prin acest de faţă al meii înscris se face sciut că m'am învoit cu chir 
Naum Protosinghel, fost Apostol6nu, să fie profesor cu anul în casa prea 
iubiţilor mei fii, de la începutul adecă al lui Maii al anului trecător, cu ur- 
mătorul chip: Din partea adecă a cuvioşiei sale, afară de sfinţii mari şi 
de sărbătorile împărătesci și de dilele de Duminici, se îndatoresce dilnic, 
după timpul bisericii de diminâță, să înveţe pe copiii mei cinci ceasuri, cu 
sîrguinţă şi cu iubire părintâscă, iar după masă două ceasuri, până la timpul 

vecerniei, întrebuinţând și câte metode ar află pentru sporirea fiilor mei. Şi 
alt şcolar nimenea de afară, în acest hotărît timp, fără voia mea, să nu fie 
primit la învăţătură și nici să se ocupe de loc de el. Fiind-că, pe lângă 
altele, şi acâsta datoresce, când aş voi să mă duc eii împreună cu casa mea, 
să vină şi cuvioşia sa cu sinodia mea ori-unde aș dori să mă due, sait la 
moşie, sau la vie, ori la Bucuresci, şi într'un cuvînt ori-unde s'ar întîmplă 

şi datoria mar chemă şi voia mea, să se supue şi el, însă cu liniştea lui. 

Pe lângă acâsta să fie şi scriitor la trebuinţă al meu. Din partea copiilor 
mei, să-i păzâscă datoritul respect și ascultare ca la un profesor. Şi cucer- 
nicia sa, pe lângă altele, să înveţe pe copiii mei și manierele (pro 391) 
în o oră deosebită şi în o cameră separată cu liniște, pentru studiii. Iar 
din partea mea plata sa pe an să i se dea după chipul următor: adecă lei 
una sută ţrei-deci întâia tetraminie, la începutul lui Maiii şi începutul în- 
voelii al anului trecător, a doua tetraminie lei 130 la începutul lui Septem- 
bre viitor, a treia tetraminie lei 130 la începutul lui Ianuarie al anului ce 
vine. Şi acestea regulat şi fără nici o amânare de la qisul timp. Iar între- 
ţinerea sa să se dea în chipul următor, împreună cu tâte cele de nevoia 
lui la casa sa, hotărît de mine: una pâne pe qi, o oca de mălaii pentru 
sluga sa, câte o litră de vin la dejun și la masă, mâncări, plus alte meze- 
licuri, trei; trei ocale de lumînări pentru vară, de la 1 Maii până la 1
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Septembre, și 12 ocale de lumînări de seii în timpul iernei, de la î Septem- 
bre până la sfirșitul anului; de asemenea şi lemne trei care pentru vară, 
de la 1 Maiă până la 1 Septembre, și două-spre-dece care pentru iârnă, de 
la 1 Septembre până la sfîrşitul anului, lemne însă bune, neamestecate 
verdi cu uscate, pe cari este îndatorit rîndașul meii să le taie şi să le aşeze 
în ordine. Iar casa sa hotărîtă să fie cu reparaţiunea trebuitâre pe din lă- 
untru şi pe din afară, atât camera cât şi bordeiul, la care să fie și hogeag 
şi cele de trebuinţă, ca să fie şi bucătărie şi locuinţa slugei sale iârna şi 
vara. Să se facă pe lângă acâsta şi o cămăruţă, cum se va găsi de cuviinţă. 
Incă și o gaură spre trebuinţă cu acoperămîntul trebuitor, pârtă în curte 
şi o mică încuetâre afară de curte. Şi aşă acâstă învoire să-și aibă tărie 
şi siguranţa obligatâre. Şi fiind-că la șcâlele patriei cele cinci predări de 
învăţămînt nu se fac, aici la Tirgovişte se va face acâsta de cuvioşia sa 
preparativele pentru piața de afară a săptămânei. De aceea vaii dat înscri- 
suri de asemenea și să fie spre amintire. 1833 Maii 1. (Subscris) Nichita 
Y'ormache.» 

1833, luna Martie, cetese următârea tânguire tot în acâstă carte. Deserie- 
rea ţării de mai jos este mult mai veche, de pe timpul domniei lui Ca- 
ragea. 

« Obștescă tânguire. 

«Cum că Ţ6ra-Rom ânâscă pururea înnotă în necontenite nevoi, precum 
ne adeverâză însăşi istoria ei, dar până ce aii început să vie Domni din 
Fanarioţi eram mai mult buni în simbatriotismos. Iar după ce ai început 
domniile din Fanarioţi, cu t6te mijlâcele lor cele politicesci, prin faptele lor 
cele diavolesci, încet încet ne-aii supt cu totul vrerelor lor, Ne-aii împo- 
pilat necazului, ne-au slăbit braţul armelor, ne-ati răpit dragostea patriei 
şi cu un cuvînt eu totul ne-aii adus mai răi decât pe poporele cele din 
Africa şi din America. Prea vechii strămoșii noştri, prin biruinţe nouă, ne- 
aii câștigat slobodenie, iar noi și părinţii noștri am adus ț&ra la cea mai 
vea stare și tirănie. Şi acâstă tirănie de se va suferi mai mult, vai de ti- 
căloşia ţării! Că numai acum în curgerea vremei de şâpte ani, tiranul Ca- 
ragea nu s'au arătat mai puţin întru neamul omenesc... decât acel tiran 
al Sichilici. Tirănia acestuia ati dărăpănat pe norodul cel prost. 'Tirănia 
acestuia au dărăpănat tot. Mindria lui şi pomba familiei lui prin afront 
îorte scădură cuviinţa boerilor celor mari şi alte multe mijl6ce ai întins 
prin sfetnicii, d-lui Post. Vlahuţă, ginerele Măriei Sale, şi cu d-lui Logofăt 
Belu, căruia îi suntem datori toți patrioţii să-i mulțumim serâşnind din 
dinţi, când ne vom întîlni pe pod, fiind-că prin sfaturile d-lor Măria Sa a 
pipăit durerile norodului și sai siguripsit vi6ţa din primejdie, lăsând 
schiptrul şi fugind diua namedu-mare, după ce de abiă cu sufletul ne-ai lă- 
sat, încă şi pe cel mai mic lucru ati luat. Oh! Dachie, Dachie! Fiii tă 
plâng şi suspină, ca un pom ce îngrădire n'are, cine trece pe cale rumpe 
și te lasă jale. Fraţi boeri simpatrioţi, iubiţi-vă de acum înainte, fiţi și îm
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preună însoţiţi, să punem în lucrare folosurile patriei, ce lipsesc, a. fugi 

pisma de la unul asupra altuia. Ci de acum înainte să ne iubim precum 

mai înainte am fost.» 

Acestea le scriă Naum pe timpul fugirii lui Caragea! 

Hotărindu-se Naum a intră în mănăstire, ch6mă prin o scris6re pe unul 

din nepoţii săi, la 1833, lulie 20. 

În o altă scrisâre către Ilarion al Rimniculvi, arată serviciile sale de 57 

de ani și că a servit pe atâţia archierei Mitropoliţi: Grigorie, Cosma, Fi- 

laret, Dosoteiii, Ignatie, Nectarie, Dionisie şi Grigorie, şi cere să i se dea 

şi lui un metoh spre liniște, dar în zadar. Cu ocasiunea facerii testamentului 

lui Stamate Chiriacopol, la 1829, Naum eră la Potlogi şi făceă pe dascălul, 

când serie și acest testament. 

Manuscriptul No. XV. — 1829. 

XonoronSaa Nica. Touos A. 

Buna obicinuinţă nouă. Tomul 1. 

Acest manuscript este o lucrare cu totul de altă natură decât cu care 

se ocupă de obiceiii Naum. Se vede ca lucrat-o în vederea trebuinței la 

educaţiunea școlarilor săi, cărora, pe lângă instrucţiune, le predă şi lecţiuni 

de buna cuviinţă socială (bontonul în societate). Cartea a tradus-o din gre- 

cesce, apoi a compus-o în poesie grâcă, cu traducere în poesie albă româ- 

n6scă. 
Din comparaţiunea ce am făcut între serierea lui Naum şi a lui Anton Pann, 

ce tractâză tot acest obiect, întitulată Şcâla moralei, se constată că Anton 

Pann a cunoscut serierea lui Naum şi a format numai poesia rumânâscă 

după cea grecâscă a lui Naum, care-i admirabil scrisă şi într'un stil ele- 

gant și o limbă grâcă corectă şi alâsă, spre a put fi cetită de toţi şi tote. 

Cartea cuprinde IX capitole în 168 de foi. 

Acâstă scriere este dedicată Împăratului Nicolae Pavlovici, şi lucrul se 

înţelege uşor, pentru că la 1829 erati dejă Ruşii şi, după cum eră timpul, 

nădăjduiă și el cevă în sfera bisericâscă! Dar cartea sa a rămas în manu- 

script. 

La început are o introducere către Români și arată în ea însemnătatea 

bunei obicinuinţe sociale, la t6te vîrstele omenesci, mai ales la copii, spre 

a se deprinde cu maniere bune din pruneie. La sfîrşitul acestei prefaţe 

dice: «Dintr'acâsta dar şi că îndrăsnâlă luând și după putință ostenin- 

du-mă, mai întâiii de tâte spre iscusința însuşi a mea şi al doilea spre 

semn aevea acei către toţi voi curată dragoste și spre pomenirea mea 

după mârte, dar prea de jos aduc vouă şi patriei pîrga ostenelelor mele, 

cea spre acâsta făcută; pe care voi cu mulţămită frățâscă priimind-o şi 

necăutând la prostimea aducerii, ci la osirdia celui ce aduce, rugaţi-vă şi
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pentru; mine către Domnul, ca milostiv să-mi fie şi mie, când va judecă 
tOte cu foc şi cu muncă. 1829 pe la Noemvre.» Pe o notă pusă jos se arată 
și metrul poesiei grecesci, luat din o poesie a lui Simeon Noul Teolog, la 
rugăciunile împărtășirii, cari încep: "Ard (ozapây jetoy — ord Bdehopăs 
xapâias ete. 

La început are o predoslovie în poesie, despre trup și suflet. 
Cap. 1. Evlavia către Dumnedeii; II. Pentru buna orînduială la adunări; 

III. Pentru primirea și vorbirea cu prieteni; IV. Pentru câte se cuvine 
la povăţuire și mustrare; V. Pentru pod6ba hainelor; VI. Pentru buna : 
orinduială la umblet; VII. Pentru buna orînduială la împreună vorbire ; 
VIII. Pentru buna orînduială de la masă; IX. Cum se cade a se purtă 
fieș-care către prietenii săi. 

Iată un exemplu de poesie din acest manuscript: 

Kegpăieuov E. Capitolul V. 

Ilegi ocolouoă 1âv 2v6vuduwv. Pentru podoba hainelor. 

Ey eiva, €unodspvoy 
Nă oroditoovroi vai. ăvâpes 
"ANA rodro vă rd văpvadv 
"Oe i zapă md 2pEnoy 
Eic 16 bnoxsluevâv rave 
“Iva pă 1aetiţopobyra. 
Ilpc robrorg %ad Ceptihdec 
Eivor ră mapă mb zpenoy, 
“Oc bnăp ri Obvapay roy, 
“Ozay EEoâa Ey păâvoby. 

ANA 47. dvonsias 
Ilp6âmdov eivat orpetoy. 
"Ext câ ârenoy sivat 
Kai vă zepteprpast ris 
“Opota pă zâc “ovatnac, 
Kai ză podya mai râs rpiyas 
Ko: mă “pevstoy voi uzti, 
Xmpsta, amatdevoias. 
“Ode mpenet vă gohărey 
Ilăg mc piay edratiay 
Kai eis ră woptvară rob, 
Nă ui aiwnro! roros, 
"Ovra Găehop6e, pobpăâgne, 
"Oore zodhă rpopephârs. 

Nu este lucru poprit 
Pod6ba și la bărbaţi. 
Ci acâsta să o facă 
Nu şi peste cât se cade 
La însuşi persâna lor, 
Ca să nu se defăimeze. 
Încă şi de pagubă 
Este cea peste măsură, 

Fiind și peste putere, 
Când cheltueli nu s'ajung, 
Ci şi semn de nebunie 
Aevea arătat este. 
Însă fără cuviinţă 
liste a-și iscodi, 
Ca muerile întocmai, 

Hainele şi părul săi 
Și barba și statul lui, 
Semne de nepedepsire. 
Deci se cade fieş-cine 
Să păz6scă-o rînduială 
Și la 'mbrăcămintea sa, 
Acest fel, să nu sarate 
Nici uricios, nici murdar, 
Nici iarăș prea frăgetos.



Pacat, rad Î, ONEA 

Ma mo vă aoefâ st 

Tobe împYapods Vă GrendOT 

Ma re nod Vavefidon 

“Qore On Vă KĂOVITAL 

"Rrăvo TIS XEoAMjG TOD. 

"Bmeti 7ă, 850 TOT9, 

Eva AAtpţoţi0Eva. 

Rai mpene vă ră pohdrri, 

ME riv dtow ri perpiay. 

Mire otpofă vă mb 4) 

Kadâc 76 xăpyoby oi YIDTAL. 

"Ac tebpq 08 194 T0dT0, 

“Rumpodev te obs Ovăpuzabs 

Mire cv Gov vă 55 

ANA pure vă Cocdi) ris, 

Ramos pâvov E8 OVĂIKIj6 

Kai zbră pă ODOTONĂV 100. 

” Ay tos oy1poy eivat 

T6 Covăgr 705 vă )b94 
“"Eumpodev sic mos ăvYponube 

Ieoy op Vă eivuu 

Nă pai 1 fponalo5va 
“Hed x&vrrua Vă 0st&q. 

Morphy eivou xi Tora 
Nă mpoerowpâlirjrai 16 

“EuzpooYey broxewâoy 
Ară vă, em orijv Ypsiow, 
“Emura wi Vă 45 

” Ava ros WOVEVA TD POL. 
Ebromnoy E sivat rodTo 
Kai be eic 76 004, 
“Oray ooxwdi 26 bavov 
“Hrepovrida, ov vă eivat 
Xeipos mol Td 2pOSWTDY G0b 
Na vis ănept&fos. 
Aso 08 ăneptep'roc, 
“Ore md vă vupdi) ris 
[lov îpay vă oxzobv, 
TpiGovras răs napstăs Tab, 
Ilayăshâs d&y Gapeper 
Tod Epoo rây Srarplâwy. 
AG Tperet vă. GuedIjSŢ 

Ovât ră popEuară, Tov 
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Căciula ori ișlicul 

Nu prea mult să o scobore, 

Ochii să i s'acopere, 

Nici prea mult s'o ridice, 

In cât a se şi clăti 

De-asupra capului săil. 

Că aceste amindouă 

Categorisite sunt; 

Şi se cade.a le păzi 

Cu de mijloc aşezare. 

Nici strâmb iarăşi să o pue, 

Pe cum fac corăbierii. 

Jar să soie şi acâsta: 

Înaintea 6menilor, 

Nici briul să și-l deslege, 

Nici iarăşi a se încinge, 

Fără numai de nevoie 

Şi atuncea cu sfială. 

Şi de este urit lucru 

Brîul săi să şi-l deslege 

Înaintea Gmenilor, 

Mai urât lucru va fi 

Să se vadă briuşorul 

Sai s'arate cusetura. 

Urit este şi acâsta, 

Mai nainte a se găti, 

Fiind persână de faţă, 

Să iasă la umblătâre. 

Apoi încă să apuce 

Şi vrun lucru nespălat, 

Iar bun lucru este acesta 

Şi trupului sănătos, 

Când te vei seulă din somn 

În grija ta să-ţi fie 
Mâinile şi faţa ta 

Să-ţi speli fără iscodire. 

Şi die fără iscodire, 

Căci şi-a se spălă nescine: 

Multă vreme cu săpun, 

Frecându-şi fălcile sale, 

Nimic osebire are 

De a curvelor lucrare. 

Nu se cade-a lenevi, 

Nici îmbrăcămintea ta, .



ME rpozoy vă 7 ehs | Cu chip ca să le păzesci 
Ilzorptiă 404 Gxobntosva. | Curate şi măturate, 
Kai vă păi stat o/autva, | Şi să nu fie şi rupte,. 
“Oooy âvvazby adr eivat, Cât îţi este cu putinţă. 
“0dav nat mic “Îutpas Deci câte-odată ?n qi 
“As epowilouay vai rodro Să ?ngrijim şi de acestea, 
Ni zaorpeboouev mă podea Să curăţim hainele 
"Amd mb | mai Xdonry De praf sau şi de noroii, 
*"H ăXho m poopăzdiu! Sai alt cevă murdalie, 
Kămăs âxadapotac. De vre-o necurăţie. 

; 

i 

i 

i 
i i 
| 

La sfirșitul prefeţei cetesc: «Scrisu-s'aii de mine acestea, după pilda 
acestor stihuri: “Azd ponapăy sto, 'Azd fdehnpăs zapdins>», 0 rugăciune în 
versuri la canonul împărătesc.» 

Manu scriptul No. XVI — 18298. 

Zegă Ilertoov, Toy. "A. 
Seria Părinților, Tom. 1. 

Se scie că sub Grigorie Ghica, fiul lui Alexandru Ghica, s'a început în 
Moldova imprimarea seriei Sf. Părinţi, cari ai comentat Sf. Scriptură a 
Vechiului şi Noului Testament. Acâstă operă mărâţă şi forte importantă în 
Biserica ortodoxă în genere a fost întreprinsă în scop de a se răspândi 
cultura teologică, după Sf. Părinţi, în clerul ortodox. N'a apărut decât un 
volum in-folio, dedicat Domnitorului Grigorie Ghica, din causa nestatorni- 
ciei vremilor. Mitropolitul Veniamin întreprinsese şi el continuarea acestei 
mari lucrări, dar evenimentele de la 1821 şi retragerea Grecilor în patria 
lor aii făcut imposibilă executarea acestui mare scop. 
Naum, având acest volum sub ochi, Pa cetit şi a făcut extracte din acest 

imprimat şi din altele. Acesta eră obiceiul să, de a extrage din autorii 
cetiţi bucăţile principale, sentinţele eto., spre a și le întipări şi a se de- 
prinde tot odată cu limba Sf. Părinţi. Așă îmi explic asemenea extrageri 
de pericope din Sf. Părinţi. 

In acest manuscript se văd extrageri asupra cărţilor Genesa şi Exodul, 
după cari urmâză însemnări din canânele Apostolilor. Apoi mai are bucăţi 
din alte canâne ale altor sinâde locale şi termină cu sinodul 1 şi II ecu- 
menic. Cu alte cuvinte, Naum a cetit şi tâte practicalele şi can6nele sin6- 
delor publicate la Paris de Spiridon Milea la 1761, 2 volume in-folio.
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Manuseriptul No. XVIL. — 1833. 

"Exhoyai ucid locu 'Emorolv &yoyâv îv T0Xq: 

Etracte şi asemenea epistole învinuitâre de s'ar întimplă. 

Manuseriptul începe cu însemnări din Filocalia grâcă, cari se întind până 

la pag. 67, din diferiţi Sf. Părinţi. 

Apoi note din sintaxa lui Ștefan Comita în 1836, la Cernica; apoi iar 

din Filocalie, extracte din Marele Antonie. 

De aici însemnări în românesce, din cartea Apocalipsul, interpretat de 

Andrei, Archiepiscopul Neo-Cesariei, și imprimat românesce la 1705. «Acum», 

dice Naum, <în Cernica am însemnat alegerile, cari mai jos se văd, scrise 

de mâna mea, a lui Naum Protosinghelul şi proegumenul mănăstirii Sf. 

Apostoli din Bucuresci, 16t. 1837, luna Septembre.» Urmâză apoi extrase 

dintr'un cuvînt a lui Efrem Sirul în românesce. Manuscriptul se termină 

cu un cuvînt al săi la mârtea răposatului ţinerel Constantin Mavrodin, 

românesce. Acest cuvînt este scris la 1838, Iunie 25 și în el se subscrie: 

Nichita Schivnicul, în Cernica. Făcându-se schivnic, și-a schimbat numele 

din Naum în Nichita. 

Manuseriptul No. X VIII.— În Cernica, 1834 August 7. 

La începutul acestui manuscript cetesc în grecesce şi românesce urmă- 

t6rea relaţiune istorică, pe care o transcriii în întregime: 

«Lucru vrednic de minune este cu adevărat, că de la al V-lea vâc de la 

Christos, cu Bulgarii, Dachii, ca cu nisce vecină și împreună ajutători în 

răsboi, având pururea împreună petrecerea, nici odată limba lor mai în- 

văţat, ei aii păzit pe cea fir6scă ilyricâscă, deși stricată, latinâscă, cea de 50 

sait 60 de ani, din vremea Cesarului Caracala, până la Cesarul Aurelian, 

carele ati strămutat râmlenescele strămutări din Dachia în Moesia cea din 

jos, pe care și Dobrogea o ai chemat. De unde râmlenescele strămutări, 

după venirea Bulgarilor din locurile cele împrejurul apei Volgei, sai îm- 

prăştiat. Şi o parte în cele două Banaturi, gic adecă al Severinului și al 

'Temeșvarului, s'aii întors și cu firescii noştrii Dachi iarăşi s'a amestecat. 

In cât în diua de astăqi nici cunosc pre sineși care este din fireseiă noștri 

Dachi și care este din râmlenescele strămutări (ânoru6y). Cari strămutări, 

după slăvitul istorie Eutropiu (cartea 7 latinâscă), din tot ocolul stăpânirii 

râmlenesci sunt adunături.» 

După acâstă însemnare, urmâză extrase din Filocalie în grecesce şi ro- 

mânesce, până la pagina 16. Naum eră în mănăstirea Cernica în 1834 Octobre. 

Tot din Filocalie urmză cu extrageri din Sî. Părinţi până la anul 1836. 

Pe fila ultimă cetesc în grecesce însemnarea următâre despre sine:
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«Mărturisesc că sunt recunoscător pentru fire Creatorului naturei pen- 
tru trei fericiri ale mele: a) că m'am născut bărbat, nu femeie, în cât 
ma isbăvit de durerile nascerii; 5) că m'am născut din părinţi ortodoxi, 
și prin har din nobili, ca fii de Protoierei, şi nu din poporul de rînd; c) că 
am învăţat trei limbi, cea a părinţilor mei românâscă, cea vulgară grâcă 
și cea elină, pe care Grecii inculți n'o scii de la părinți. Apoi iarăşi 
cea mai mare recunosciință mărturisesc Proniei dumnedeesci pentru alte 
trei daruri: a) că după ce am învăţat sciinţele copilăriei cu cheltueli pă- 
rintesci, apoi de la al 13-lea an al vîrstei mele ei m'am educat la pici6rele 
archieresci ale pururea amintitului meă bătrân Mitropolitul Filaret; d) deși 
fără voia mea, de către însuși bătrânul mei, prin chiar mânile lui, am fost 
tuns în schima monachală în al 15-lea an al vîrstei mele şi m'am chirotonit 
şi diacon, curînd, în diua a doua; şi al c) că m'a învrednicit pe mine a fi 
profesor neamului meii românesc, deși, din causa nestatorniciei vremilor, în- 
străinându-mă din Valachia, mi-am stricat obiceiurile mele bune, prin con- 
tact străin, în pămînt străin, şi pentru aceea m'am economisit r&i, în cât 
sunt şi ruşinea Gmenilor și nimicirea neamului meit. La urma urmei dum- 
nedessea Pronie, pentru rugăciunile părinţilor mei şi ale celor duhovnicesci, 
sper în mântuirea mea neîndoios, fără de care (tâte) în zadar am ajuns la 
al 71-lea an alvieţii mele. Acestea am scris la 1836 Septembre 9, în petrecerea 
mea la chinoviul Cernica». 

Manuscriptul No. XIX. — 1834, 

Al Bisericescii Istorii, tomuri trei. 

«Acum într'acest chip prescris, după însuşi isvodul cel tălmăcit după 
grecie de cuviosul Naum Protosinghelul, proin Apostol6nu, din Bucuresci, 
care le-a tălmăcit aici în sfinta obştejitie Cernica, din blagoslovenia . cu- 
viosului părintelui nostru Chir Calinic arehimandritul, înainte stătătorul 
şi stareţul acestei de Dumnedeii păzite obștejitii, în gilele Prea Înălţatului 
Domn a tâtă 'Ţâra-Românâscă Alexandru Dimitrie Ghica Voevod, întru în- 
suși acea mănăstire Cernica.» | 

In prefața de la volumul I, pe care manuscript nu-l posed, cetesc, în 
copia ce ni s'a păstrat, serisă de Naum, No. XXI, următârele : «Deci acestea 
şi eii sciind, încă din anul trecut 1884, în următârea lună Novembre 25, 
prin iubitârea de Dumnedeii bună rîvnă și blagoslovenie a sf. sale prea 
cinstitului și prea cuviosului archimandrit şi stareţ al sfintei obștejitii 
a Cernichei, Chir Calinic, mie duhovnicesc părinte, întîmplându-mă şi ei 
aicea (acum al doilea an, într'acâstă sfintă obștijitie, între cei făgăduiţi 
spre cercare, de voiii put6 adecă ca să petrec până la sfirșit întw'ac6stă 
sfintă obștejitie şi să mă şi săvirşese cu primirea marelui cin îngeresc, care 
se numesce schimnieie) spre ascultare și în chip de rucodelie, până la al
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treilea an al ispitirii mele, dându-mi-se bisericâsca istorie grecâscă, cea scrisă 

de Meletie, Mitropolitul Atenelor, însă tălmăcită în limba cea prâstă gre- 

câscă, ca să o tălmăcese în limba n6stră cea românâscă spre folosul patriei 

şi al tuturor blagocestivilor iubitori de cetire, de atunci, de la numitul soroc, 

cu ajutorul lui Dumneqei, iată m'am apucat de acâstă tălmăcire. 

«Şi cu tâte că despre o parte adecă n'am avut ajutor de scriitor la tăl- 

măcire, ci singur am tălmăcit și singur am scris isvâdele (carele, prin voia 

şi blagoslovenia numitului și prea cinstitului părinte stareţ, le-ai. prescris 

curat sf. sa Chir Casian monachul, unul din mădulările acestei sfinte obşte- 

jitii din ostrovul Cernichei), iar despre altă parte, deși m'am zătienit la 

urmarea acestui lucru, din trupâsca bâlă, mai trei luni, iată cu ajutorul lui 

Dumnedeii într'acâstă lună Octomvre s'aii isprăvit tălmăcirea și prescrierea 

tomului I. Şi acum cu ajutorul lui Dumnedei, iarăşi din numita lună, a 

acestui vlât de acum 1835, am început tălmăcirea tomului a Il-lea, cu 

asemenea prescriere, dupre isvâdele mele, de Chir Casian monachul Cerni- 

canu; nădăjduind la sfintele rugăciuni ale prea cinstitului nostru părinte 

stareţ a ne învrednici să ajungem şi la sfirşirea acestui al II-lea tom. Ca 

iarăși cu ajutorul lui Dumnedeii să tălmăcim și să scriem curat în limba 

nâstră şi al III-lea tom. Lângă care de alţi scriitori mai de pe urmă s'au 

adăogat la acâstă bisericâscă istorie şi tomul al IV-lea, care şi acela tăl- 

măcindu-se, se va pune lângă cele trei tomuri ale lui Meletie al Atenelor.» 

Apoi la sfîrșitul volumului III se cetesce următârea notă pusă de Casian, 

monachul, privitâre la Naum. Iată-o: 

«Către cei ce vor ceti aceste trei tomuri ale Bisericescii Istorii. Iată, o 

prea cinstiţi cetitori, că cu ajutorul milostivului Dumnedeii ai! luat sfirşit 

de prescriere şi acest al III-lea tom al Bisericescii Istorii a prea înţelep- 

tului Meletie, Mitropolitul Atenelor, care Sai tălmăcit de pe grecie aici 

în sfinta mănăstire Cernica de cuviosul Naum ieromonachul, protosinghelul, 

care, venind cu tălmăcirea până la vâcul al XVI-lea, cap. 12, bolnăvindu-se, a 

trecut către Domnul, numindu-se întru primirea sfintului marelui cin al 

schimniciei Nichita ieromonach, și r&mâind nesăvîrşit de tălmăcire acest tom, 

Pam isprăvit după alt Gre-care tom, scris tot de mână, tălmăcit de Prea 

Sfinţitul Mitropolit al Moldovei Chir Veniamin, la 1&tul 1829; după al: căruia 

izvod am aşezat şi seara, atât la acest al treilea tom, cât şi la cel dintâiii, 

la care nu se făcuse de răposatul tălmăcitor. Deci plecat rog dragostea 

vâstră, câţi veţi ceti aceste prea minunate cărţi, întru care nu puţin folos 

veţi află, să treceţi cu vederea greşalele câte şi ei ca un om voii fi greșit, 

rugându-vă Domnului ca, trecând noianul acestei vieţi, să dobândim bună- 

tăţile cele vecinice în Christos Iisus Domnul nostru, amin. 1839 Fevruarie.» 

Isvâdele originale ale traducerii lui Naum se păstrâză în biblioteca acelei 

mănăstiri. Eii nu posed decât volumul al III, prescris de Casian monachul. 

Volumele întâiii şi al doilea nu scie ce se vor fi făcut. Manuscriptele sunt 

in-folio şi fârte lisibile. Traducerea lui Naum este frte corectă și înţelâsă, 

superiâră pe alocurea celei a Mitropolitului Veniamin.
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Manuscriptul No. XX. —1835. 

"Exloyai Tiveg. 
Unele extracte. - 

Acest manuscript cuprinde mai întâi extracte din cartea Nunca xei fuiga, Noptea şi giua, ori despre deii poporului slav. 
După acâsta are o controversă, ori dispută gramaticală, asupra scrierii cu buchi, adresată Marelui Logofăt Gheorghe Golescu și profesorilor şe6- lelor naţionale din Bucuresci şi în care susţine: că, până când scrim cu buchi, trebue să întrebuinţăm diftongii “4, i și consonantele duple Z, Y, II; 

tOtă discuţiunea este în românesce. 
Apoi iarăși extracte din Nicifor Teotoche, din didachii, Apoi tot în 1835 

compune o întroducere în românesce la vol. I al] Istoriei Bisericesci de 
Meletie al Atenelor, pe care a tradus-o mai tâtă, fiind în Cernica ca monach; 
aicea a transcris o copie. 
După introducere are nisce note, tot în grecesce, spre amintirea sa. In 

fine extracte în grecesce din tomul I, IIegupţoeig roă Kugov Baoiitwc 1&v 
Ileovâv, Expediţiunea lui Cirus Împăratul Perşilor. Despre monachism ; 
apoi iarăși însemnări variate. 

Manuscriptul No. XXI— 1836. 

Terrei, "Aroloyia rds Tavria ij Qidaia. 
Întreită apologie către cele contrare adevărului. 

Probabil că acest manuscript să fi fost vre-o apărare aşă în contra unor 
învinuiră, dar nu ni s'a conservat din el decât o parte numai din prolog. Manuscriptul este scris grecesce şi românesce, 

Iată și alte resturi din manuscripte perdute: 
1. Aici mai notez o parte din un manuscript al lui Naum, scris grecesce 

şi românesce şi care am constatat că este un tractat religios-moral. Nu 
ni s'a păstrat decât p. 7—32. 

2. Un alt fragment, întitulat: « Adunare în scurt de istorii, care se începe 
de la zidirea lumii până la împărăţia lui Constantin Împărat Paleologul, 
cel de pe urmă Împărat al Grecilor, și eu urmare pentru  Sultanii Osman- 
liilor, cari ai împărăţit în Țarigrad, încă şi pentru Veneţia când s'a zidit, 
câţi Principi ai fost stăpânitori și pentru Patriarşii Ţarigradului.» 

De sigur că Naum şi-a propus să traducă în românesce cartea cunoscută 
la Greci, după care se învăţă Istoria universală în secolul trecut în tâte 
şeolele grecesci și la noi. Iată și titlul ei: B'6tov toroprxdv mepttpov 2 
ovyâţe! âapdpovc mat &tâpovs Îsroptas, ăpuGusvoy mb uriozws 160pob neg! cijs 

C. Erbiceanu, Naum Rîmnicânu, 
6
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daboewa rijs Rovorowivoo nâhews za rây ămohobtov Loohrăyhor, 1692 în Veneţia. 

Cartea este dedicată lui Duca-Vodă al Moldovei şi are şi portretul lui Zotu 

'Țigara. Fragmentul nu cuprinde decât 24 de pagine. 

La începutul acestui fragment mai cetesc şi titlul următor: «Hronograi saii 

Leatopiseţ, adecă scrierea anilor, care cuprinde în scurt şi povestesce multe 

feluri de alese istorii, începând de la zidirea lumii până la luarea 'Țarigra- 

dului de Turci şi cu urmare povestirile pentru Sultanii turcesci. | 

«Acum din limba grecâscă tălmăcindu-se în românesce prin îndemnarea 

şi osîrdia prea blagorodnicului fii al patriei Valachiei, d-n6lui Pan Scarlat 

Grădișt6nu biv vel Dvornic». 

Se vede dar că prin îndemnul și cu cheltuiala lui Scarlat Grădiştânu, 

în casa căruia a fost Naum mult timp şi ca profesor la copii, a întreprins 

acestă tălmăcire. Cartea-i destul de volumin6să în originalul grecesc Și 

cuprinde mult material privitor la Români. Dar, dacă Naum a terminat. 

acâstă traducere, ei nu cunosc, pentru că nu posed decât acâstă mică 

parte; alt-fel restul sa perdut cu timpul. 

3... Un alt fragment: Pentru zidirea lumă, în grecesce şi românesce, cu- 

prindând paginele 19—26 inclusiv. Nu mă pot pronunţă ce lucrare să fi fost 

ac6sta. 
4.:Un discurs -— Ele ză âmtov Ilzoya îrnutov — La sfintele Pasci engomiii, 

18217, Aprilie 3, 
5. 1810 Mapriov 13.'Ev7fj iegă Movij Zwâ rijs Ilodyo6os, 1810 Martie 13, În sfin- 

fila mănastire Sinaia din Prahova. Pildă de învițătură din vița Sfintului 

Simeon. cel pentru Christos nebun. Prin urmare este o învăţătură morală, 

un discurs în formă de omilie, ce Pa pronunţat Naum în faţa călugărilor. 

6. Plângerea şi tânguirea patriei asupra nemulțumirii străinilor ce ai, 

derăpănat-o. 1) Despre nedreptatea ce i s'a făcut. 2) Blestem despre. ne- 

mulfumirea lor.: 3) Rugăciunea. 4) Sfat asupra fiilor patriei. 

Acestea sunt poesii scrise de Naum în contra Eteriștilor. 

Mulţi susţin până astădi că Mumuleanu ar fi autorul tuturor acestor poesii, 

eii însă cu probe în mână dovedesc că mare parte din acele poesii sunt 

scrise şi concepute de Naum, pentru că posed scriptele lui, între cari şi 

acesta, ca probă. Apoi stilul din aceste poesii este absolut identic cu al lui 

Naum, termini bisericesci şi descrieri amănunțite asupra jafurilor, pe cari 

numai Naum le puteă sei, pentru că el a stat în ţâră şi chiar și în Bucu- 

resci pe timpul Eteriei, apoi mai eră cunoscut cu mulţi din şefii Eteriștă, 

în cât soiă tot planul.lor. 

Manuscriptul No. XXII (fără dată). 

Academia Română. Manuscriptul No. 322. 

Aci enumăr numai documentele cuprinse în cele trei volume, dăruite 

de '4-l D. A. Sturdza Academiei.
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1. La început întîlnim un chrisov de la Moruzi, din 1799, dar care nu-i 
scris de Naum. Documentul vorbesce despre schitul mitropoliei Sf. Elefterie, 
prin care Domnul hărăzesce schitului 20 :de ludi pentru serviciul casei, 
fâia 1—8. 

2. Articolele păcii între Ruşi și Porta Otomană la Cuciuc-Cainargi, 1774 
Iulie 10. 

3. Articolele păcii între. Anglia şi Franța, 1783 Februarie 10. 
4. Apoi între Anglia şi Spania. 
5. Între Anglia şi Statele-Unite din America, f. 4—18. 
6. Causele pentru ce s'a declarat răsboii de Turci Rusiei în 1787, Au- 

gust 3. 

7. Divanul Turciei încunosciinţâză pe Paşi şi pe Boi despre răsboiul din 
1787 contra Rusiei, f. 18. 

8. De la pagina 20 este un Cronic, începând de la 1768 și merge până la 
1798 Septembre 10. (Există imprimat în Cronicară greci.) 

9. Manifestul Rusiei în răsboiul cu Porta 1787, î. 22—96. 

10. Ponturile armistiţiului între armata crăiască și tureâscă, 1790 Septembre 
25, î. 26. 

11. Articolele păcii între Austria și Portă, î. 26 verso. 
12, Preliminările păcii între Rusia şi Portă, 1774. Mârtea lui Potemkin, 

care a fost înmormîntat la Golia în Iași, 1791.Tot în acest an 1791, s'a în- 

cheiat pacea la Iași între Turcia şi Rusia, în casele Hatmanului Costache 
Ghica. Apoi urmeză tractatul de pace în 13 articole, f. 27—29. 
_18. Decretul împărătesc al Inaltei Porţi, dat la 1798 contra Franţei, 

14. Proclamarea răsboiului asupra Francesilor de Pârtă, 1798, f. 32—84. 
15. Patriarchul Grigorie dă o enciclică contra insularilor Greci, de a se 

feri de răsvrătiri și idei revoluţionare, 1798, £. 34. 

16. Istorisirea expediţiunii lui Napoleon în Egipt, î. 37—40. 
17. Manifestul lui Napoleon către Egipteni pentru libertatea lor, f. 40. 

18. Continuarea Cronicului, anul 1799—1802, î. 41. 
19. Se interpune hotărîrea sfintă a Porții, dată în favârea Principatelor, 

după răsboiul cu Nemţii, f. 47—52. 
20. La f6ia 54 verso sunt nisce pregiceri asupra anului 1806. 
21. Articolele de pace între Franţa şi Germania din 1806. Apoi între 

Rusia și Turcia. 
22. La pagina 57 se continuă Cronicul de la 1806 August 6. 

23. La pagina 59 se interpune proclamaţiunea lui Dombrovski către Poloni. 

24. Manifestul Împăratului către Domn, cler şi boerii Principatelor, prin 

care justifică intrarea armiilor în ţările Românilor. 

25. Jurămîntul de credinţă pe Sf. Evangelie şi cruce, că Românii vor fi cre- 

dincioși Țarului. Domnul Ipsilant châmă pe toţi la jurămint, 1807, f. 61—62, 

26. Atacerile anglo-rusesci la Înalta Pârtă: între altele la punctul 5 sd 

se dea tâtă Vlacho-Bogdania Rusiei, Serbia independentă; apoi urmâză nota 

Porții pentru eşirea consulului Angliei, 1807, î. 63.
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27. Constantin Alexandru Ipsilant, Domnul Valachiei, invită pe Dositeii 

Mitropolitul şi pe boeri să vină din Braşov în ţâră, 1807, î. 64. 

98, Manifestul sinodului rusesc către Ruși că a intrat Napoleon în Rusia. 

29. Unele observări asupra ultimului decret al lui Bonaparte către I-a 

Adunare, î. 66—70. 

30. Manifestul lui Napoleon, î. 70—72. 

31, Pitacul Domnului Constantin Alexandru Vv. că se suspendă veniturile 

Visteriei de la oficiile Statului, 1807 Aprilie 23. Pe contra-pagină reformele 

propuse de Domn Statului spre a se îmbunătăţi situaţiunea țării, î. 72. 

39. Câţi-va boeri cer la Domn să dea mănăstirile ajutor pentru imposi- 

tele puse de răsboiii. Spătăria, Agia, Armășia să mârgă la răsboiă, aseme- 

nea şi Marele Vistier. Alt-fel să plătâscă a 10-a parte din venituri. 

33. Un comitet secret îndâmnă pe Greci la revoluţiune, spre a eliberă Grecia. 

Comitetul residă în Bucuresci, 1807 Maiii 3. Pe contra-pagină vorbirea Ge- 

neralului Miloradovici către ispravnici, 1807, Bucuresci. 

34. Se însciinţâză prin scrisre că ienicerii ai detronat pe Sultanul Selim 

şi aii ridieat pe Sultan Mustafa. 

35. Napoleon face pace cu tâtă Europa sub sciute condițiuni, f. 74 verso. 

36. Generalul Feld-Mareșal Prozorowski spune Divanului ţării ca împă- 

ratul s'a milostivit să aşeze pe Domn la Moscva şi-i dă el de cheltuială, 

iar pentru veniturile din Valachia și Moldova, a le strînge și regulă, s'a 

pus Sovednicul Cavaler Chişnicov, care a şi sosit în Iași, f. 76 verso. 

37. Se regulâză cum să se facă serviciile în bisericile românesci: să se 

pomenâscă t6tă familia împărătâscă şi sinodul, iar de Mitropolit pe Gavriil 

Exarchul, f. 80 verso. 

38. La pag. 81. Continuă Cronicul de la 1808, iar la pag. 82 se face o 

adresă din partea Valachiei, felicitând pe împăratul Rusiei de victoriile sale 

contra 'Tureilor. 

39. Manifestul Rusiei contra Sfediei; apoi urmâză Cronicul până la f. 84, 

40. Mitropolitul Gavriil dă o enciclică către egumeni de a nu primi po- 

sluşnici străini fără scirea mitropoliei. Dată din Iași, 1808 Noemvre 27, f. 8. 

41. Mitropolitul Gavriil dă regule pentru judecăţi, procedură în judecată, 

Iaşi 1809, £. 85. Apoi continuă Cronicul săi. 

42. Resumat din pacea dintre Franţa şi Austria, 1809, f. 90. 

43. Cuvîntul pronunţat de Napoleon în Corpul legislativ, 1809, £. 90. 

44. Se îndepărtâză din scaun Dositeii Mitropolitul de către Cuşnicov, prin 

o predlojenie, 1809 Dechemvre 23, î. 90 verso. 

45. Ucazul Sinodului rusesc pentru scâterea din scaun a lui Dositeiii şi 

instalarea lui Ignatie, 1810 Noemvre 15. Apoi alte disposiţiuni ale Genera- 

. Jilor, 1810 Ghenarie 26. 

46. Pangration, comandirul infanteriei, iea disposiţiuni pentru formarea 

Divanului ţării și administraţiunea ei, 1810 Septemvre 28, î. 993—95. Apoi 

urmâză Cronicul, î. 97. 

47. Discursul Mitropolitului Ignatie la venirea sa în Bucuresci, apoi acel 
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pronunțat în Mitropolie, când a venit Niculae Camenski, şeful armatei, 1810 Noemvre 11, f. 97—9. 
48. O pericopă din Fâia de Francfort, privitre la Români. 
49. Proclamaţiunea lui Ipsilant, imprimată la Iaşi, Martie 1821, f. 101. 50. Isbucnirea şi urmările Zaverei din 1821 (traduse de mine și publicate acum), f. 116—121. 
51. Jaloba Românilor din Valachia către Impă&ratul Rusiei, reclamându-și vechia lor libertate, Domni pămînteni şi alungarea Grecilor, din 1821, Î. 124—198, 
52. O scriere românâscă, prin care se îndâmnă ca Românii să fie uniţi 

înir'o glăsuire și statornici în tâte, că voi sunteţi patria, f. 198—132, | 
53. Altă jalobă către Impăratul Rusiei, cerând reforme, în 23 de articole, £. 140—141. 
54. O alta către Generalul comandant, din 1821 Octomvre, dar nu s'a tri- 

mis, f£. 134—140, 
59. Proclamaţiunea lui Tudor Vladimirescu, arzul lui Vladimirescu către 

Pârtă, jurămîntul lui Vladimirescu, tâte din 1821 Martie 23, f. 144--145. 
56. Mitropolitul cu boerii însciințâză de cele ce se întîmplă pe Meternich. 
57. Divanul Moldovei scrie către ispravnicul din Bacăii să se ferâscă de apostaţi și să-i urmărâscă, apoi să cerceteze pe Gmenii străini, fără garan- ție, 1822 Mai 4, f. 146. 
58. Un anonim scrie din Seceli, 1822 Maiii 25, către Mitropolitul ţării şi către Episcopi asupra Eteriei, f. 147, 
59. Îndreptarea țării, propuneri în 17 punote, £. 148. 
60. Pentru unire, £. 149. 
61. Boerii veliţi dai în mâna Slugerului Grecânu la Braşov, în 1822, o 

împuternicire de a reclamă nedreptăţile ce li s'au făcut, f. 150. 
62. Cererea boerilor din Țarigrad, 1822 Mai, pentru organisarea ţării, în 26 de puncte, f. 150. 
63. Cuvîntul funebru al Episcopului Ilarion Argeşiu la mârtea în Brașov 

a Generalului Constantin Ghica, î. 151. 
64. O scrisâre a unui Moldovean asupra păsurilor ţării, £. 154—163. 
65. Cugetul adevăratului Român către adevărații săi Români, în opt 

puncte, anonim, f. 166—167. 
66. O învățătură morală în 7 puncte, f. 167 verso. 
67. Propunerea făcută de Vilara Alecu şi neprimită de nimeni, £. 168—170. 68. Despre Unirea Românilor, 1822 Iunie 20, f. 172-173. | 69. R&spunsul Munteanului la epistola Moldoveanului (ambele transcrise 'şi imprimate de mine), î. 182—209. 
70. Lista boerilor fugiţi la Brașov, f. 211. 
TI. Încunosciinţarea Mitropolitului şi. a boerilor fugiţi în Braşov către guvernul Austriei. Alta la guvern pentru apostaţi, 1821 Iunie, f. 212, Alta 

iarăşi către guvernul Ardealului, 1821 Iunie 7, f. 213,
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72. Instituirea clironomilor la casa Logofătului Câmpinânu, mort la 

Braşov, 1821. 
73. Arzul către Pârtă din partea Valachiei, 1821 Octomvre 2, f. 214. 

14. Altul făcut de boeri la Braşov, 1821 Iunie 1. 

75. O jalobă către Impăratul Austriei, f. 215.. : 

76. Mitropolitul Dionisie Lupu întăresce în Brașov, la 1822, o: înfiere, 

$. 216. 
77. Caragea Domnul dă un chrisov pentru dajdii, rusumaturi, î. 217. 

78. Predoslovia „e am făcut la o carte a unui prietin, f. 219. 

79. Lucrări privii6re la -adopţiunea Vornicului Gheorghe Slătinânu. Un 

pitae, 1821 Februarie 28, î. 220. 

* 80. Darea în judecată a celui înfiat şi scris6rea Banului Văcărescu tot în 

acâstă cestiune. 

81. Chrisovul lui Racoviţă, pentru a nu se însură străinii în pămîntul 

Țării-Românesci, î. 221. 

82. Un pămîntân, al cărui nume nu se arată, tractâză despre originea şi 

drepturile Românilor. 

83. Arzul obștese pentru Vladimirescu, trimis întâia dată Porții, f. 223. | 

84. Scrisârea lui Tudor din 1821 Februarie 11, fî. 224. 

85. Arzul comun către Domnul Moldovei Michail Suţu asupra lui Tudor 

Vladimirescu. 

Dai aicea în traducere română acâstă scrisore de la ultimul număr, 

pentru că-mi pare că n'a fost publicată până acum. Jată-o: 

«Serisârea comună a boerilor Valachiei, trimisă către Domnul Moldovei, 

istorisind cele privitre la Tudor Vladimirescu. 

| «1821 Februarie 2, 

«Prea Înălţate, prea piosule şi prea măritule. Domn! 

Primejdia neașteptată, ce a turburat aicea Valachia Mică de-odată cu în- 

cetarea din viâţă a pururea amintitului nostru Domn Alexandru Suţu Vo- 

evod, se va fi însciințat înălţimii Vostre celei de Dumnedei păzite, din ser” 

vilul nostru magzar, trimis închis, pe care lupta ce ne ameninţă acum asupra 

întîmplărilor ne-a nevoit ca să-l trimetem către puternica și hrănitorea 

nâstră Împărăţie. Servii ei ai credut la început mișcarea acestuia de răi 

făcător, ca tâlhărâscă, a lui Tudor Vladimirescu; de aceea am şi pus în prac- 

țică tâte măsurile trebuitre pentru nimicirea lui, prin. care năd&jduiam 

că nu va întârdiă să iea cele cuvenite îndrăsnelii lui, ca şi alţi haiduci ase- 

menea cu el. 
«Dar fiind-că şi fapta a arătat altă faţă şi disul Tudor s'a arătat pe faţă 

vrăjmaş autorităţii, însciințând în scris scopurile lui primejdi6se și inspi- 

rând duh de r&svrătire supușilor, cu făgăduinţă de a-i eliberă de supune- 

rea către Domn și boeri, am cunoscut de ajuns că acest vrăjmaş obştese
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și răsvrătitor asupra autorităţii este precugetat şi pregătit pentru tâtă. în. tinderea Valachiei, și în acâsta mai ales ne întăresc cele de faţă, cuprinse în lăuntru, asemenea şi din însoiinţările ce am primit; pe lângă acesta, că di cu di îşi măresce puterile sale cu Gmeni înarmaţi, atrăgând sufletele cele mai simple cu;bombastice cuvinte de libertate şi asociându-și şi pe cei mai curagioși și, asemenea cu făcătorul de răi, în puţine dile a reuşit să aibă o putere de ajuns în jurul săi. Cu tote acestea, noi servii săi, cugetându-ne dilnie, punem în lucrare tâte mijlOcele după putinţă, prin administratorii “Valachiei Mici, pentru a se opri răsboiul comun. Am oprit trecerea lor din Gre-cari districte aicea, ridicând tâte podurile de pe rîul Olt și lăsând 'nu- mai pe cel de la Ipotesci (?), cu păzitori de ajuns, pentru trecerea celor tre- buitore și pentru comunicaţiunea cu administratorii de dincolo de Olt. Am pornit de aicea și o armată de 200 de Gmeni, cu patru conducători, porun- cindu-le cele trebuitâre pentru împotrivire la mișcările răsvrătitului. Aces- tea respectiv de noi, Prea Înălţate Dâmne! Aicea suntem şi pote vom primi şi mai multe decât acestea. Ne luptăm cât putem: spre a ne împotrivi, fără să avem nădejde că vom reuși şi să stabilim liniștea locului. Sensul celor cuprinse ne mână să . recunâscem că cugetul răsvrătitului, pe care-l r&s- pândesce unde pâte, trece peste puterile nâstre mintale și situaţiunea țării. «De aceea ne rugăm cu căldură Înălţimii Vâstre cei de Dumnedei pă- zite, să ne însuflețâscă prin prudentele vâstre îndemnuri asupra acestei îm- prejurări, să ne lămurâscă nedumerirea cu experimentatul și pătrundătorul înalt spirit al vostru şi să ne conducă la ceea ce este de făcut, îngrijindu-vă de credincioșii supuși locuitori ai provinciei acesteia a puternicului nostru Împărat. Iar anii Strălucirii Vâstre fie de la Dumnedei prea mulţi şi prea fericiţi. 
«Ai de Dumnegeii păzitei Vâstre Înălțimi, avându-i către Dumnedeii rugă- tori şi slugi supuse.» 

Manuscriptul No. XXIII (fără dată). 

Academia Română, No. 323, 

1. Hatihumaiumul Sultanului Baiazet, din 1393. Alt Hatihumaium de la Sultanul Mehmet II, din 1460. Altul din timpul lui Mehmet IV, din 1663. Aceste cuprind punctele de capitulaţiuni, iar cel din urmă despre boeri, £. 1—2. 
2. Firmanul Sultanului Abdul-Hamid către Nicolae Mavrogheni pentru 

declararea :răsboiului din 1787, f. 2 verso. ” 
3. Hatihumaiumul Sultanului Selim IV despre  Valachia şi Moldova, 

tractând vechile pronomii ale ţării și altele, dat sub Constantin Alexanăru 
Ipsilant în 1803, £. 2—10. | 

4. Resumatul chrisovului lui Alexandru Ipsilant despre trimiterea zahe. 
relei la împărăție: oerit ete. Altul prin care întăresce disposiţiunile făcute 
în ţ6ră, £. 10—14, - a
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5. Înfiinţarea unei orfanotrofii sub Dumitrașcu Vv. la 1781, f. 21—26, 

(Românesce). 

6. Nota lui Strogonot către Pârtă, din 1821 Iulie 6 (18), £. 27—31 (şi în fran- 

țuzesce aceeași). 

7. Răspunsul Porții către Ministrul Rusiei, din 18 Iulie, f. 35—39. 

3. Traducerea unei note oficiale a Porții către Lordul Strahgford, 1821 

Dechemvre. 2, î. 39—41 (franţuzesce). - a 

9. Traducerea magzarului Porții către ţâră, pentru Moldova, î. 41—45. 

10. Copie de pe o scrisâre a lui Capo d'Istria către Alexanâăru Ipsilant, 

1821 Martie 14 (26) (franțuzesce), f. 45—47. 

11. Proclamaţiunea lui Ipsilant în românesce, din Focşani; alta către locui- 

torii din Moldova (franţuzesce). Proclamaţiunea lui Tudor Vladimirescu din 

21 Martie 1821 (franţuzesce). Proclamaţiunea lui Ipsilant către Bucuresceni. 

Plângerea unor locuitori ai Valachiei către consulul rus, din 1821 lunie 21. 

Scrisârea oficială a Marelui Vizir Hady-Schalih-Pașa, August 1, 1821. Nota 

oficială a Porții către ambasadorul Angliei, 1822 Fevruarie 28. Nota am- 

basadorului Angliei pentru numirea Gospodarilor, 1822 Iunie 10. Nota Porții la 

Curtea Austriei, 1822 Aprilie 18. Proclamaţiunea lui Alexandru Ipsilant din 

Rîmnic, 8 (20)lunie 1821. Firmanul Marelui Vizir, prin care Stefanache Vogo- 

ride este numit Caimacam în Moldova. Declaraţiunea Rusiei asupra înterprin- 

derilor lui Ipsilante, 1821 Martie 29. Tractatul de armistiţiii între Pârtă și 

Rusia, subsemnat la Slobozia, lângă Giurgiu, în 1807 August 12. Răspunsul mi- 

nistrului Rusiei către Pârtă asupra dificultăţilor dintre aceste două Puteri, 

1823, 6 (18) Maiii. Nota Secretarului de Stat rusesc Lordului Strahgford al An- 

gliei asupra neînțelegerilor cu Porta, 1823 Mai 7 (19). Pacea perpetuă între 

Rusia și Pârta Otomană (tâte în franţuzesce). Pacea între Rusia şi Turcia 

de la Adrianopole, 1829 Septemvre 2 (14), f. 177—84. 

19. Arzul lui Tudor Vladimirescu către Portă. Proclamaţiunea sa către 

poporul român, î. 84. 

13. Nota consulului Angliei către Pârtă, 1824 Aprilie 10, î, 86—98. 

14. Traducerea firmanului adresat Voevodilor către Grigorie Ghica, 1827 

Aprilie, £. 99—110 (în franțuzesce). 

15. Grigore Ghica dă un chrisov pentru judecăţi, 1827 Maiii 20, f. 110—111. 

16. Traducerea în grecesce a pitacului lui Grigorie Ghica pentru dări, 

1927, f. 124. 

17. Constituţionalul din Transilvania, edat în Cronstadt (Sibiii), 20 Sept. 

î. 126. 
18. Declaraţiunea de răsboiii a Rusiei către Portă. Proclamaţiunea către lo- 

cuitorii Moldovei şi Valachiei din partea Țarului (franţuzesce), f. 127—139. 

19. Manifestul turcesc la declaraţiunea Rusiei, 1828 Iunie 4, î. 129 — 148 

(franţusesce). | 

20. Nota adresată Divanului Valachiei prin agentul Austriei, cu ocasiunea 

intrării trupelor rusescă în Principate (franţuzesce), 1828 Maiă 9. Altă notă 

către Domnul Grigorie Ghica de către agentul Austriei, f. 151—153,
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21. O proclamaţiune prin care se vestesce că armata rus6scă intră în 
țâră, î. 153. 

22. O vestire către Mitropolitul Grigorie al Valachiei că armatele trebuese 
să intre în Bucuresci spre siguranţă, dar locuitorii să stea, 1828 Aprilie 9, 
î. 155. 

23, Clerul cu boerii ţăriiţserii către Kisilef despre. modul cum ducea 
afacerile ţării Românii, f. 156—158. Răspunsul lui Kisilef. Acâsta, f. 158. 

24. Un suplement al Jurnalului de Petersburg în franţuzesce, cu explicarea 
tractatului de Bucuresci din 1826, £. 160—162. 

25. Graful Palin pentru contribuţiuni la armată, cu un imprimat de pre- 
țurile productelor ete. (românesce), £. 163. 

26. Împăratul Nicolae al Rusiei mulțămesce lui Kiselef pentru organi- 
sarea Principatelor după tractatul din Adrianopole, mulțămesce și boerilor 
ț&rii pentru devotament (românesce), f. 168. 

27. Pentru vamă, f. 170. 
28. Un berat al Sultanului către Alexandru Ghica Voevod, prin care.-se 

opresc consulii străini a se amestecă în afacerile Românilor, apoi să nu dea 
consulii pașapârte la Români, nici să-i primâscă sudiţi, ete., f. 175—176. 

29. Minciaki, representantul Rusiei, își arată drepturile s6le către Dom- 
nitor, f. 180—181 (franţuzesce). 

30. Răspunsul Domnului Ghica către Timony, când s'a presentat, f. 182. 
31. Curierul românesc No. 58, prin care se înfiinţăză în Bucuresci de eătre 

Marele Dvornie Michail un Museii, în 1844, f. 184—186. 
82. Călătoria lui St.iMare-Girardin la Constantinopole î.186—192 (franţuzesce). 
33. Extrase din jurnalul le Temps. Corespondenţă privată din Iaşi, 1835, 

privitâre la Români (franțuzesce), £. 192—195. 
34. Extrase din călătoria Mareșalului Duce de Ragusa, 1835 (franţuzesce) . £. 196—200. 

| 
35. Seris6rea Mitropolitului Grigorie către Palin despre veniturile mi- 

tropoliei și exilul să, 1829 Ianuarie 26 (franțuzesce), f. 200 verso. 
36. Acte privitâre la Mitropolitul Grigorie, pe când eră la mănăstirea 

Căldăruşani (românesce), f. 201—907. 
37. Exigenţele abusive ale păstorilor transilvăneni (franţuzesce), £. 208—211. 
38. Partenie, Patriarchul Constantinopolei din 1641, prin Sinod dă o ho- 

tărîre ca unele mănăstiri să rămână neluate de străini, ci românesci, î. 212—214. 
39. Chrisovul lui Leon-Vodă pentru numirea egumenilor pe la mănăstiri, 

1630 Aprilie 7, î. 214—990, 
40. Hotărîrea ce s'a făcut în Divan în ce chip să se facă hotărârile, f. 

220, din 1776.: 
41. Ponturile către ispravnici pentru judecăţi, din 1775, £. 221—994, 
42. Cartea Domnului Ipsilant Alexandru pentru urmarea ce ai a face cei 

opt boeri orinduiţi epitropi pentru trebuinţa obștiei, din 1775 (românesce), 
f. 226—298,
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43. Firmanul împărătesc către Michail Suţu pentru orînduelile sudiţilor 

păstori, din 1792, f. 228—232. | | Ma 

44. Articole privitâre asupra Moldovei şi Valachiei din tractatul de la 

1819, £. 231—235 (românesce). | | | 

45. Chrisovul Domnului Alexandru Nicolae Suţu pentru milele ce are ora- 

şul Focşani (românesce), î. 235—239. 

46. Arzul locuitorilor Valachiei la Pârtă pentru ivirea lui Tudor Vladi- 

mirescu. Nota boerilor ţării către consulul Rusiei Pini pentru r&svrătirea 

lui Tudor. Înscrisul dat de boeri şi Mitropolit lui Tudor Vladimirescu. 

Arzul locuitorilor către Pârtă în favorea lui Tudor Vladimirescu. Arzul 

locuitorilor, ce sa trimis Pașei din Giurgiu, f. 240—150 (românesce). 

47. Lista de clădiri bisericesci, mitropolie, episcopii, mănăstiri. ete., f. 

250—259, | 
48. Aci începe Cronicul săi (publicat de mine) din 17683—1810, î. 281—297. 

49. Articolele păcii între Turcia şi Rusia din 1774, la Cuciue-Cainargi, 

f. 997.—302. Alte articole ale păcii între Anglia și Franţa din 178, f. 302 

verso. : 

50. P6rta încunosciinţăză pe consuli despre causele proclamării răsboiu- 

lui cu Rusia în 1787, f. 303. Apoi se însciințară și Pașii, î. 304. | 

51. Proclamaţiunea lu Alexandru Ipsilant la Iași, 1821 Fevruarie 23. Alta 

către Moldoveni şi Munteni, din 1821 Fevruarie 24, din Iași. Sfătuirea ar- 

matei din lagărul de la Iaşi, Fevruarie 24, 1821. Către locuitorii Daciei în 

Martie 1821, tot din Iași. Către Mitropolitul Ungro-Vlachiei, din Roman, la 

6 Martie 1821. Către locuitorii Bucureseilor, din lagărul de la Mizil, 1821 

Martie 18. Încunosciinţarea către Puterile Europei, din partea lui Petru 

Mihali, 1821 Martie 25, f. 305—309. 

'52. Constantin Negrea, Caimacamul lui Calimach, către Mitropolitul Ungro- 

Vlachiei, 1821 Aprilie 3. Tudor Vladimirescu către Mitropolit, 1821 Aprilie 

5. Hârtia trimisă către boerii din Braşov de către Ipsilant, din Tîrgovişte, 

la 1821 Aprilie 10. Ultima scrisore a luă Ipsilant, când a trecut în Austria, î. 

309—311. | 

53. Cartea Domnului Scarlat Calimach către Mitropolitul şi boerii ţării, 

din Țarigrad, la 1821, în românesce scrisă, î. 311. 

54. Cartea sinodală a Patriarchului Grigorie, interdicând Zavera. Asemenea 

către Moldova, din 1821, luna Martie, f. 312—313. Arzul către puternica îm- 

părăţie al celor din Braşov, la 1821 Maiii 9. Către Domnul Scarlat Calimach, 

tot din Braşov, 1821 Maii 9: Metcupul Paşilor trimis la Bucuresci prin 

Udriski, secretarul Austriei. Firmanul împărătesc, prin care se întăresce în 

Căimăcămie Postelnicul Negrea. Scarlat Calimach face cunoscut că este numit 

Domn al Valachiei, 1821 Maiii 21. Caimacanul Negrea către Mitropolit, ca să 

se întârcă în Bucuresci, 1821 Maii 31. Tot Negrea către boerii din Brașov, 

ca să se întârcă în ţâră. Răspunsul boerilor către Negrea, 1821 Iunie 12. 

Publicaţiune către popor a sta în liniște (românesce). Iarăşi Negrea către 

Mitropolitul şi boerii din Brașov de a se întârce în ţ6ră. Cedlodag-bei serie
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iarăşi către aceştia. Răspunsul celor din Brașov. Felicitare din partea bo- 
erilor din Braşov către Pașa Silistriei Velesi. Arz-magzar către Înalta Pârtă 
din partea ţării. Către Domnitorul Scarlat Calimach din partea ţării. Met- 
cupul Prea Înaltului Pașă de Silistria către Chehaia-bei, Caimacamul și bo- 
erii ţării. Firmanul împărătesc către Pașa de Silistria. Vizirul mectup către 
Postelnicul Negrea Caimacam. Bughiuldiul Prea Înălţatului Mehmet Paşa de 
Silistria Velesi. Bughiuldi al lui Mehmet-Pașa de Silistria Velesi către Chehaia- 
bei din Bucuresci pentru Sava... Michali (românesce). Salih-Pașa publică 
din Iași, la 1821 Septembre 7, un Hatihumaium. Hotărirea sfîntă către prea: 
Înalţii Viziri Muhavezi din Silistria şi Vidin și altor Pașale. Firmanul îm- 
p&rătesc către Paşa de Silistria Velesi. Un alt firman tot către el, Abdul- 
Hamid-Pașa, secretarul armiei otomane din Macedonia, Tesalia, ete. Epistola 
unui anonim către alt anonim din Constantinopole, 1821 Aprilie 13 (25). Din 
gazetele francese. Punctele de împăcare din tractatele de la Cainargi. O 
notă a Rusiei răspundătâre Porții, pe la jumătatea lui August 1821. Mani- 
festul Rusiei în răsboiul cu Porta, 1787. Ponturile de armisiţiă între armia 
crăiască și turcâscă. Articolele de pace între Austria şi Porta Otomană, 
f. 312—840. 

Manuscriptul No. XXIV (fără dată). 

Academia Română, No. 258. 

1. Proclamaţiunea lui Alexandru Ipsilant, Iaşi, 1821 Fevruarie 23. Idem 
către Moldoveni şi Valachieni, 1821 Fevruarie 24, Iași. Idem îndemn la luptă, 
din lagărul Iași, 1821 Fevruarie 24. Apel cătreRomâni (A4x=c), 1821 Martie, 
Iași. Idem către Mitropolitul Ungro-Vlachiei, Episcopi, boeri, etc., 1821 
Martie 6, Iaşi. Către locuitorii din Bucuresci, 1821 Martie 18. Din lagărul 
de la Mizil. Petru Mihali și Senatul Mesiniei din Calamata fac cunoscut 
Puterilor Europei începerea Revoluţiunii, 1821 Martie 25. Caimacamii lui 
Scarlat Calimach către Mitropolit, 1821 Aprilie 3, f. 19—99. 

2. Teodor Vladimirescu către Mitropoliţ, 1821 Aprilie 15 (român.), f. 29. 
3. Către boerii din Braşov de către Ipsilant, din Tîrgovişte, 1821 Apr. 10, f. 30—31. Ultima scriere a lui Ipsilant din Valachia, când ai trecut în Austria, £. 3%, E 
4. Scarlat Calimach către Mitropolit (rom.), 1821 Martie, £. 23—36. 
5. Enciclica Patriarehului Grigorie, 1821 Martie. Alta către Mitropolitul 

Veniamin, 1821 Martie 11. Arzul către Portă al boerilor din Brașov, 1821 Martie 9. Către Domnul Calimach tot din Braşov, 1821 Martie 1. Metoupul 
Chehaei Pașa de Silistria trimis către cei din Bucuresci prin Udriski, secre- 
tarul austriac. Firmanul împărătesc, prin care se întăresce Negrea ca Cai- 
macam al Valachiei, către Mitropolit. Scarlat Calimach către Caimacamul 
Negrea, 1821 Martie 21. Caimacamul către Mitropolit şi către boerii din Bra-
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şov, 1821 Maiu 31. Respunsul boerilor din Braşov către Negrea, 1821 Iunie 

12. O publicaţiune către ţ&ră despre situaţiunea ei, 1821 Iunie 12 (româ- 

nesce). Postelnicul Negrea către Mitropolitul şi boerii din Brașov, 1821 Iu- 

nie 14. A lui Chedhoda-bei către. cei din Braşov; răspunsul boerilor de acolo, 

1821 Iunie 27. Felicitarea boerilor din Braşov către Paşa de Silistria Velesi. 

Arz-magzarul către puternica Prtă, către Domnul Calimaeh, 1821 Iunie 23. 

Meteupul Prea Înălţatului Pașă de Silistria Velesi către ţâră (românesce). 

Firmanul împărătesc către Silistrianul. Vizirul Mustafa către Caimacamul 

Negrea. Bughiuldi al lui Mehmet-Pașa Velesi. Bughiuldi al lui Paşa Velesi către 

Chehaia din Bucuresci pentru Sava, Gencea și Michali (românesce). Publi- 

caţiuni pe la judeţe (românesce). Publicarea lui Salih-Paşa, şeful armatei 

turcesci în Iași, a unui hatișerif împărătesc, 1821 Septemvre 7. Sfinta ho- 

tărîre către Înaltul Vizir şi toți Qemnitarii Porții. Firmanul împărătesc 

times la Brașov, 1821 Octomvre 4 (românesce). Alt firman către Silistria- 

nul Velesi, 14 Dechemvre 1821. Arzul lui Mehmet-Paşa al armatei turcesci din 

Macedonia către Tesalonicheni, f. 36—85. 

6. Epistola unui anonim către alt anonim din Constantinopole, 1821 Aprilie 

13 (25). Din jurnalele francese extrase în grecesce. Articolele tractatului dela 

Cainargi, 1774 (românesce). Nota Rusiei către Pârtă din 1821. Nota Porții 

către consulul austriac, din 1821 Dechemnvre 6 (românesce). Traducerea din 

franţuzesce în grecesce a devletului către Internunţiul Austriei, 1821 De- 

chemvre 6. Traducerea în grecesce a notei Porții către consulul Angliei, 1821 

Dechemvre 2. Extracte din jurnale din Paris, din Franctort, 1822 Aprilie 2. 

Traducerea notei turcesci către consulul Angliei, 1821 Fevruarie 28, î. 90—127. 

7. Porunca cetită în biserică, că Austria și Rusia nu susţin Eteria, 1821, 

Braşov. S'a cetit acesta şi în bisericile din Braşov la Iunie 26, 1821. Po- 

runcă pentru rebeliași (românesce), 1821 August 20. Poruncă pentru băje- 

narii din Ţâra-Românâscă. Porunca guvernului către boerii din Valachia- 

Mică, 1821 Septemvre 18. Răspunsul guvernului Trausilvaniei către Mitro- 

polit şi boeri pentru un împrumut la o Bancă imperială. Răspunsul fostu- 

lui Mitropolit Ignatie către Mitropolitul Dionisie, la Braşov, 1821. Anafo- 

raua boerilor din Bucuresci către Biserica mare despre Mitropolitul Dio- 

nisie, Episcopul de Buzău Gerasim şi Ilarion de Argeş, 1821 Octomvre 2. 

Către Mehmet Selim, Paşa de Silistria, boerii ţării cer Mitropolit, 1821 Oc- 

ţomvre. De la fostul Mitropolit Ignatie către boeri, f. 90—138. 

8. Descrierea răsboiului din Galaţi și Sculeni de Iacob Rizu. Economul 

din Economi, cuvînt la înmormîntarea Patriarchului Grigorie, 1821 Iunie 

19, £. 140—167. 

9. Nota Porții către Baronul Strogonof, 1821 Iunie 6 (î8), î. 170—177, 

10. Înseiinţarea Spătarului Costache Slugearoglu din Odesa către Beizadea 

Nicolae Suţu, fiul răposatului Domn Alecu Şuţu, la Braşov. Cei ucişi în 

Constantinopole din poruncă, cei exilați, cei încarceraţi. Fugiţii în Odesa. 

îndemn de a ajută pe Grecii săraci din Odesa şi Brașov, 1821 Iulie 24. 7e-
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legraful din 1821, Mai 22. Varşovia 28 Maiii, ete. ete. extrase din jurnalele 
străine, f. 178—188. 

11. Renascerea Greciei, traducere din nemţesce de Anastasie Palizoid. 
Un apel la insulari ca să se revolte, 1821 Iunie 2, £. 190—201. 

12. Din jurnalul nemţese Allgemeine Zeitung, No. 199, scrie Marquise de 
Champagne, f. 202—912. 

13. Epistola lui Capo d'Istria, 1821 Martie 14 (26). Iarăşi a lui Capo d'Istria, 
trimisă lui Ipsilant, 1821 Martie 8. Combaterea Grecilor la epistola lui 
Capo d'Istria trimisă lui Ipsilant. Contra consulului Pini, f. 214—243, - 

14. Epistola unui Grec către un Frances prieten, f. 144—149, 
15. Buciumul ocugetării (6p.ovoi”s), grecesce și românesce, f. 251—270. 
16. Un tractat despre originea Românilor, f. 276— 285. 
17. Un tractat contra Turcilor de A. Dimochide, î. 289—998. 
18. Raportul consulului austriac, raportâză la Viena despre Moldova. Din 

gazeta Vilna din 16 Octomvre, 1821. Corespondenţă din Niirenburg. Resumate 
din răspunsul Parlamentului Franţei la discursul Împăratului. Din Odesa, 
1821, ete. etc. extrase din jurnale, f. 298—362, 

19. Către prea nobilul boer Vornicul C. C. din Bucuresci, 1821 Octomvre 
15, f. 382-399. “ 

20. Arz-magzarul boerilor moldoveni către Pârtă 1821, prin boerii Teodor 
Balș, Alecu Mavrocordat şi Caminar.... traducerea lui în românesce, î. 
401—413, 

21. Poesă. Plângerea ţării Valachiei, 1821 Noemvre 10. Blestemul. Pentru 
Eteriştii greci etc. Pentru Țâra-Românâscă. Apel la Români, '£. 417—441. 

22. Adunarea fericiţilor (r&posaţilor) cu Plutone, de Dr. Costandache, 
f. 458—466. 

23. Dialogul preoţilor nenorociţi în Braşov, de Costandache, f. 467. 
24. Răspuns la versurile de cârciumă ale bătăuşului profesor asupra Prea 

Sfinţitului Mitropolit al Ungro-Vlachiei, 1819. Făcute în Ploesci. 

La începutul acestui volum cetese nota următâre : 
«Cumpărat de Cesar Bolliac de la Michalache Ghica, iar de la Bolliac de 

Dimitrie A. Sturdza, care Va dăruit Academiei, împreună cu alte două vo- 
lume din aceeași provenienţă şi de acelaşi cuprins.» (Notiţa este scrisă de 
mâna d-lui D. A, Sturdza).
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Scriere grecâscă a lui Naum Rîmnicânu. — Manuseriptul No. VII.
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Scriere şi semnături grecesci ale lui Naum Rîmnicânu, — Manuseriptul No. 1. 
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L. B. 
  

1. A. Papiă-Ilarian, Visţa, operele şi ideile lui Gheorghe Şincai, —Răspuns de 
G. Bariţiii. — 14 Septembre 1869. 

2. G. Sion, Alexandră Donici, viţa şi operele sale „Răspuns de V. 4. Urechia. 
— 6 Septembre 1870, 

3. P Poenaru, Gheorghe Lazăr şi şe6la română, — R&spuns de G. Sion. —. 
8 Septembre 1871. 

„Dr. An. Fău,. Despre încercările făcute pentrn desvoltarea sciinţelor natu- 

rale în România, — Răspuns de V. A. Urechia. — 217 August 1872, 

„ Em. Bacaloglo, Despre Calendar,-—R&spuns de Ion Ghica.—20 Martie 1880. 
Ion Ghica, loan Câmpineanu,—Râspuns de B. P. Hasdei.—28 Martie 1880. 

„Dr. P. Vasiei, Despre vegetarianism,—Râspuns de Dr. 1. Feliz.—28 Martie 1880. 
„Dr. 1, Feliz, Mişcarea populaţiunii României, Răspuns de P. S. Aurelian. 

— 4 Aprilie 1880. i 
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V. Babeş. — 9 Aprilie 1880, 
10. Dr. D: Brândză, Vegetaţiunea României şi exploratorii ei, — Răspuns,de 

Gr. Ștefănescu. — 11 Aprilie 1880. 
11. S. ZI. Marian, Chromatica poporului român, — Râspuns de B.P Hasdeă. 

— 12 Martie 1882... ca 

12. 4î. M. Marieneseu, Vi6ţa şi operele lui Petru Maior, — Răspuns de p A. 

" Urechia. — 5 Aprilie 1883. , ID 
13. FI. „Poreius, Flora din fostul district românese al Năs&udului în Tran- 

silvania, — Răspuns de P. S. Aurelian. — 19 Martie 1885 . ...... 
14. Gr. Cobălceseu, Despre originea şi modul de zăcere al petroleului în general 

şi particular în Carpaţi, — Răspuns de Dr. D. Brândză. — 20 Martie 1887, 
15. Jos. Vulcan, Dimitrie Cichindeal, date nouă despre viţa şi activitatea lui, 

— Răspuns de YV. A. Urechia. — 29 Martie 1892. . .......... 
16. . Kalinderu, Episcopul Melchisedec, — Răspuns de D. 4. Sturdza. — 18 

Martie 1894... ee. 
17. D.C. Ollănescu, Vasile Alecsandri,— R&spuns de 1.0. Negruzzi.—25 Martie 1894. 
18. A. Naum, Cuvint de primire, — Respuns de 7. Maiorescu. —2 Aprilie 1894. 
19. A. D. Xenopol, Î Michail Kogălniceanu, — Răspuns de D. A. Sturdza. — 17 

Martie 185... cc... | pe ee ae eee ae... 

20. Dr. V. Babeş, Despre transmiterea proprietăţilor immunisante prin sângele 
animalelor immunisate, — Respuns de N. Kretzulescu. —24 Martie 1895. 

21. Episcopul N. Popea, Archiepiscopul şi Mitropolitul Andreiii, Baron de Șa- 

guna,— Răspuns de D. A. Sturdza. — 13 Martie 1900. ........ 

„N. Teclu, Relaţiunile între Chimia organică și anorganică, — Răspuns de 
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